
لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  املقدمة األوىل يف فضيلة العلم وآدابه

  وفيها فصالن 

  الفصل األول يف فضيلته من الكتاب والسنة واملعىن

 تعاىل فهو عامل فخري الربية أما الكتاب فمن وجوه األول أن تقول خري الربية من خيشى اهللا تعاىل وكل من خيشى اهللا
ذلك ملن خشي ( إىل قوله ) إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات أولئك هم خري الربية ( عامل بيان األوىل قوله تعاىل 

أضاف ) إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء ( فأثبت اخلشية خلري الربية وهو املطلوب وبيان الثانية قوله تعاىل ) ربه 
إىل كل عامل على وجه احلصر فيكون كل من خيشى اهللا تعاىل فهو عامل وهو املطلوب الثاين قوله تعاىل  سبحانه اخلشية

بدأ بنفسه وثىن باملالئكة وثلث بالعلماء دون سائر ) شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط ( 
وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل ( ه تعاىل خلقه فيكون من عداهم دوهنم وهو املطلوب الثالث قول

وعادة العرب يف سياق االمتنان تأخري األفضل وتقدمي املفضول على ) تكن تعلم وكان فضل اهللا عليك عظيما 
األفضل فتكون موهبته عليه الصالة والسالم من العلم أفضل من موهبته من اإلنزال املتضمن للنبوة والرسالة وهذا 

( ف عظيم شب فيه عمرو عن الطوق الرابع يف قوله تعاىل حكاية عن سليمان عليه السالم يف أمر اهلدهد شر
فاشتدت نفسه واستعلت مهته مبا علمه على ) أحطت مبا مل حتط به ( فلما جاء اهلدهد قال ) ألعذبنه عذابا شديدا 

لم اهلدهد حبقارة نفسه وما تقرر عند سليمان سيد أهل الزمان ورسول امللك الديان مع عظم ملكه وهيبة جملسه وع
عليه السالم من جرميته والعزم على عقوبته فلوال أن العلم يرفع من الثرى إىل الثريا ملا عظم اهلدهد بعد أن كان يود 

 أن لو كان نسيا منسيا فال جرم أبدل له العقوبة باإلكرام النفيس وأسبغ عليه خلع الرسالة إىل بلقيس وأما السنة
فمن وجوه األول ما يف املوطأ من يرد اهللا خريا يفقه يف الدين والقاعدة أن املبتدأ حمصور يف اخلرب والشرط اللغوي 

حمصور يف مشروطه ألنه سبب فيكون املراد اخلري حمصور يف املتفقه فمن ليس مبتفقه ال خري فيه الثاين ما يف أيب داود 
  قال صلى اهللا عليه وسلم 

  طلب فيها علما سلك اهللا به طريقا من طرق اجلنة من سلك طريقا ي
وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض واحليتان يف 
جوف املاء وإن فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة األنبياء مل 

ثوا دينارا وال درمها وورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر فأما الطريق اليت يسلك به فيها إىل اجلنة فمعناه أن يور
هذه احلالة سبب موصل إىل اجلنة وأما وضع املالئكة أجنحتها فقيل تكف عن الطريان فتجلس إليه لتستمع منه 

بسط أجنحتها له بالدعاء ولو مل تعلم املالئكة أن منزلته وقيل تكف عن الطريان توقريا له وقيل تكف عن الطريان لت
عند اهللا تستحق ذلك ملا فعلته فينبغي لكل أحد من امللوك فمن دوهنم أن يتواضعوا لطلبة العلم اتباعا ملالئكة اهللا 



الصاحل لعله  تعاىل وخاصة ملكه وأما استغفارهم له فهو طلب ودعاء له باملغفرة وأحدنا يسافر البالد البعيدة للرجل
يدعو له فما ظنك بدعاء قوم ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيا حبذا هذه النعمة وأما التشبيه بالبدر 
ففيه فوائد إحداها أن العامل يكمل بقدر اتباعه للنيب صلى اهللا عليه وسلم ألن النيب عليه السالم هو الشمس لقوله 

( والسراج هو الشمس لقوله تعاىل ) شرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا إنا أرسلناك شاهدا ومب( تعاىل 
وملا كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس وكلما كثر توجهه إليها كثر ضوؤه حىت يصري ) وجعلناك سراجا وهاجا 

مل مىت أعرض عن النيب بكليته بدرا فكذلك العامل كلما كثر توجهه للنيب وإقباله عليه توفر كماله وثانيهما أن العا
كسف باله وفسد حاله كما أن القمر إذا حيل بينه وبني الشمس كسف خالفا ملن يزعم أن العلوم تتلقى بالتوجه 

وال حيتاج فيها إىل النبوة وثالثهما أن الكوكب مع البدر كاملطموس الذي ال أثر له وضوء البدر عظيم املنفعة منتشر 
يف األقطار برا وحبرا وهذا هو شأن العامل وأما العابد فالكوكب حينئذ ال يتعدى نوره حمله األضواء منبعث األشعة 

  وال يصل نفعه إىل غريه الثالث ما يف الترمذي أنه عليه السالم ذكر له رجالن عامل وعابد فقال عليه السالم 
  فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم مث قال عليه السالم 

ارك وتعاىل ومالئكته وأهل السموات واألرض حىت النملة يف جحرها يصلون على معلمي الناس خريا وإن اهللا تب
وهذا احلديث أبلغ من األول بكثري جدا فإن فضله صلى اهللا عليه وسلم على أدناهم أعظم من فضل القمر على 

لقاسم أنه قال روي أنه عليه الكواكب أضعافا مضاعفة الرابع ما روى ابن أيب زيد يف جامع املختصر عن ابن ا
  السالم قال 

ما مجيع أعمال الرب يف اجلهاد إال كنقطة يف حبر وما مجيع أعمال الرب واجلهاد يف طلب العلم وفضله إال كنقطة يف حبر 
  ويؤيده ما يف اخلرب 

  يوزن مداد العلماء ودم الشهداء يوم القيامة فريجح مداد العلماء على دم الشهداء 
أعلى ما للشهيد دمه وأدىن ما للعامل مداده فإذا رجح األدىن على األعلى فما الظن باألعلى مع األدىن ومعلوم أن 

  اخلامس ما يف الترمذي أنه عليه السالم قال 
ما عند اهللا شيء أفضل من الفقه يف الدين ولفقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد ولكل شيء قوام وقوام 

  عامة ودعامة الدين الفقه الدين الفقه ولكل شيء د
  السادس أنه عليه السالم قال 

  قليل الفقه خري من كثري العبادة 
  السابع أنه عليه السالم قال 

إن اهللا جيمع العلماء يف صعيد واحد فيقول يا معشر العلماء إين مل أوتكم علمي وحكميت إال خلري أردته بكم 
  أشهدكم أين قد غفرت لكم ما كان منكم 

عىن فمن وجوه األول أن العلم معترب يف اإلهلية وكفى بذلك شرفا عند كل عاقل على العبادات وغريها وأما امل
وثانيها أن كل خري مكتسب يف العامل فهو بسبب العلم وكل شر يكتسب يف العامل فهو بسبب اجلهل واالستقراء 

وإقامة احلجة عليهم علمه أمساء األشياء أو حيقق ذلك ثالثها أن اهللا تعاىل ملا أراد بيان فضل آدم على املالئكة 
عالماهتا على خالف يف ذلك مث سأهلم فلم يعلموا وسأله فعلم وعلم فاعترفوا حينئذ بفضيلته وأمرهم بالسجود له يف 

وقت واحد تعظيما ملنزلته وخالف إبليس يف ذلك فباء من اهللا تعاىل بقبيح لعنته وهذا حال العلم بأمساء األشياء أو 
ماهتا فكيف بالعلم حبدود الدين وما يتوصل به إىل رب العاملني ورابعها أن الكلب أخس األشياء لقذراته وأذيته عال



وسوء حالته فإذا اتصف بعلم االصطياد شرفه الشرع وعظمه وجعل صيده حينئذ قوام األجساد وحمترما عن 
اىل حرم عليكم كذا وأوجب عليكم كذا وأذن اإلفساد وخامسها أن العامل ينقل عن احلق للخلق فيقول إن اهللا تع

لكم يف كذا وأمركم بتقدمي كذا وتأخري كذا فهو القائم بأمر اهللا تعاىل يف خلقه وموصله إىل مستحقه والدافع عنه 
حتريف احملرفني وتبديل املبدلني وشبه املبطلني وهذا هو معىن مقام املرسلني وهلذا ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه 

هذا املقام ويعاملها مبا يليق هبا من االحترام فإن الرسول إذا ورد من عند ملك عظيم قبح عليه أن ميشي إىل  يف
بيوت األمراء ويف األسواق أو يتقاصر عن مكارم األخالق صونا لتعظيم مرسله وهذا معلوم يف العوائد فكذلك 

من املباحات صونا لشرف منصبه وتعزيزا لثمرات طالب العلم ينبغي له أن يبعد نفسه عن الدناءات بل عن كثري 
مطلبه وسادسها أن قيمة اإلنسان ما يعلمه ال ما يعلمه لقول علي رضي اهللا عنه املرء خمبوء حتت لسانه وما قال حتت 
ثيابه ومعىن هذا االختباء أنه إن نطق بشر ظهرت خسته ودناءته وخبري ظهر شرفه وإن مل ينطق بشيء فهو عدم حمض 

  مشاهده وقال علي رضي اهللا عنه عند 
  املرء بأصغريه قلبه ولسانه 

ومل يقل بيديه أي هو معترب هبما فإن رفعاه ارتفع وإن وضعاه اتضع فالقلب معدن احلكم واللسان ترمجانه وما عداه 
التمثيل أكفاء الناس من جهة ( يف حكم األعوان البعيدة اليت ال اعتداد هبا وأنشد علي رضي اهللا عنه يف هذا املعىن 

ما الفخر إال ألهل ) ( فإن نسبتنا الطني واملاء ** فإن أتيت بفخر من ذوي نسب ) ( أبوهم آدم واألم حواء ** 
) ( واجلاهلون ألهل العلم أعداء ** وقيمة املرء ما قد كان حيسنه ) ( على اهلدى ملن استهدى أدالء ** العلم إهنم 

وسابعها أن العلم على عظيم قدره ) الناس موتى وأهل العلم أحياء ف** فاطلب لنفسك علما واكتسب أدبا 
وشريف معناه يزيد بكثرة اإلنفاق وينقص مع اإلشفاق وهذه فضيلة جليلة آخذة بآفاق الشرف جعلنا اهللا تعاىل من 

األخطار واألوطار أهله القائمني حبقوقه مبنه وكرمه وثامنها أن العلماء وصلوا حبقيقة العلم إىل عني اليقني فشاهدوا 
باألفق املبني فاستالنوا ما استوعره املترفون واستأنسوا مبا استوحش منه اجلاهلون وفازوا مبا قعد عند املقصرون فهم 
مع جلسائهم بأشباحهم ويف املأل األعلى بأرواحهم فال جرم هم أحياء وإن ماتت األبدان على ممر الدهور واألزمان 

ورهم مشاهدة يف اجلنان واجلنان جعلنا اهللا تبارك وتعاىل ممن أخذ من هداهم بأوثق غابت أعياهنم عن العيان وص
  نصيب ونافس يف نفائسهم إنه قريب جميب 

  الفصل الثاين يف آدابه

اعلم أن أعظمها اإلخالص هللا سبحانه وتعاىل فإنه إذا فقد انتقل العلم من أفضل الطاعات إىل أقبح املخالفات قال 
وروى ابن زيد يف ) يل للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون الذين هم يراؤون ومينعون املاعون فو( اهللا تعاىل 

  جامع املختصر أنه عليه السالم قال 
  ويل ملن علم ومل ينفعه علمه 

  سبع مرات مث قال 
  ويل ملن مل يعلم ولو شاء اهللا لعلمه 

  ثالث مرات ويروى عنه عليه السالم 
  من العلماء والقراء واجملاهدين إىل النار ويقول لكل طائفة منهم إمنا عملت ليقال وقد قيل  يأمر اهللا تعاىل بطائفة

  احلديث بطوله وروى ابن أيب زيد أنه صلى اهللا عليه وسلم قال 



من تعلم العلم ليماري به أو ليباهي به أو لريائي به أوقفه اهللا موقف الذل الصغار وجعله عليه حجة يوم القيامة يوم 
  ون العلم زينا ألهله يك

  وروى أيضل عنه عليه السالم 
من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضا من الدنيا مل يرح رائحة اجلنة وحقيقة الرياء 

أن يعمل الطاعة هللا وللناس ويسمى رياء الشرك أو للناس خاصة ويسمى رياء اإلخالص وكالمها يصري الطاعة 
معصية وأغراض الرياء الباعثة عليه منحصرة يف ثالثة جلب اخليور ودفع الشرور والتعظيم ويلحق بالرياء التسميع 
وهو أن يقول علمت كذا أو حفظت كذا أو غري ذلك من أعمال الرب والتسميع يكون بعد انعقاد العبادة معصية 

ون جامعا بني معصييت الرياء والتسميع ويف الثاين هو على الرياء وبعد انعقادها طاعة مع اإلخالص لكن يف األول يك
عاص بالتسميع فقط فتقابل سيئة التسميع حسنة الطاعة املسمع هبا يف املوازنة فرمبا استويا ورمبا رجحت إحدامها 

على حسب مقادير الطاعات والتسميع واألصل يف التسميع قول عليه السالم من مسع مسع اهللا به أسامع خلقه يوم 
  قيامة ال

أي ينادي مناد من قبل اهللا تعاىل عبدي فالن عمل عمال يل مث تقرب به لغريي نسأل اهللا العفو والعافية يف الدنيا 
واعلم يا أخي أن هذا مقام تشيب منه النواصي وال يعتصم منه بالصياصي فينبغي لك أن توفر العناية . واآلخرة 

إذا مل يكن ( يساعده القدر ومل ينفعه احلذر ولقد قطع الكرب من استكرب عليه واجلد فيه مستعينا باهللا تعاىل فمن مل 
ولكين أدلك على أعظم الوسائل مع بذل االجتهاد وهو أن ) فأكثر ما جيىن عليه اجتهاده ** عون من اهللا للفىت 

من التدبري تكون مع بذل جهدك شديد اخلوف عظيم االفتقار ملقيا للسالح معتمدا على ذي اجلالل خمرجا لنفسك 
فإن هذه الوسيلة هي العروة الوثقي ملاسكها وطريق السالمة لسالكها واهللا تعاىل هو املسئول املبتهل جلالله يف 

واعلم أنه ليس من الرياء ) وال لقليب هبول احلشر من قبل ** فما جللدي حبر النار من جلد ( السالمة من عذابه 
بل هو من أعظم القربات فإنه سعي يف تكثري الطاعات وتقليل املخالفات قصد اشتهار النفس بالعلم لطلب االقتداء 

قال العلماء معناه يقتدي يب من بعدي ) واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين ( وكذلك قال إبراهيم عليه السالم 
  وهلذا املعىن أشار عليه السالم 

  بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث علم ينتفع به 
على أحد األقوال وقال ) ورفعنا لك ذكرك ( على نشر العلم ليبقى بعد اإلنسان لتكثري النفع ومنه قوله تعاىل  حضا

العلماء باهللا ينبغي للعابد السعي يف اخلمول والعزلة ألهنما أقرب إىل السالمة وللعامل السعي يف الشهرة والظهور 
النفس وانتقل اإلنسان من هذا املعىن إىل طلب الرئاسة وحتصيل  حتصيال لإلفادة ولكنه مقام كثري اخلطر فرمبا غلبت

أغراض الرياء واهللا املستعان وهو حسبنا يف األمر كله الثاين ينبغي لطالب العلم أن حيسن ظاهره وباطنه وسره 
ذكور وعيب ذي الشرف امل** فالعيب يف اجلاهل املغمور مغمور ( وعالنيته وأفعاله وأقواله فلقد أحسن من قال 

وهلذا املعىن قال اهللا تعاىل لنبيه عليه ) ومثلها يف سواد العني مشهور ** قالمة الظفر ختفى من حقارهتا ) ( مذكور 
أي لو فعلت ذلك لعذبناك مثل عذاب غريك يف الدنيا مرتني ) إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات ( السالم 

يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ( اىل ومثل عذابه يف اآلخرة مرتني وكذلك يف قوله تع
وهذه عادة اهللا تعاىل يف خلقه من عظمت عليه نعمته اشتدت عليه نقمته ولذلك رجم احملصن يف الزنا ) ضعفني 

ويصري  وجلد البكر وألن اشتهاره باخلري يبعث على االقتداء به فيحصل له كمال السعادة الدنياوية ووقور السمت
للمتقني إماما واشتهاره بالدناءة ينفر النفوس منه فتفوته هذه املنزلة بل ينبغي له أن يكتم من احلق ما تنفر منه عقول 



جلسائه وأهل زمانه وأن خياطب الناس على قدر عقوهلم فإنه إن يفعل ذلك مل حيصل مقصوده من إظهار ذلك احلق 
ا مل تصل إليه عقوهلم كان عليهم فتنة اللهم إال أن يكون مما أوجب اهللا وال من غريه ففي احلديث من خاطب قوما مب

وقل ( تعاىل إظهاره كقواعد الدين وإبطال شبه الضالني واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فيعتمد على قوله تعاىل 
إذا رضيت ( ريه ومن رضي اهللا تعاىل عنه فال يضره غضب غ) احلق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر 

قال مالك رمحه اهللا يف املختصر حق على طالب العلم أن ) فال زال غضبانا علي شرارها ** عين كرام عشرييت 
وقال احلسن رمحه اهللا كان الرجل إذا طلب العلم مل . يكون فيه وقار وسكينة وخشية واتباع ألثر من مضى قبله 

وصلواته وقال عليه السالم ما ضم شيء إىل شيء أحسن من  يلبث أن يرى ذلك يف وجهه وختشعه ولسانه ويده
علم إىل حلم وقال عمر رضي اهللا عنه تعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا ملن تتعلمون منه وملن تعلمونه 
ا وإياكم أن تكونوا من جبابرة العلماء فال يقوم علمكم جبهلكم وقال أبو حازم رمحه اهللا كان العامل فيما مضى إذ

لقي من هو فوقه يف العلم كان يوم غنيمة أو من هو مثله ذاكرة أو من هو دونه مل يزه عليه مث كان هذا الزمان أن 
صار الرجل إذا لقي من فوقه انقطع عنه حىت ال يرى الناس أن به حاجة إليه وإذا لقي من هو مثله مل يذاكره ويزهو 

ومائة من الصحابة واألنصار ما منهم أحد يسأل عن شيء إال  على من هو دونه وقال أبن أيب ليلى أدركت عشرين
ود أن صاحبه كفاه الفتيا وقال مالك جنة العامل ال أدري فإذا أخطأ أصيبت مقاتله وقال كان الصديق يسأل عن 

 الشيء فيقول ال أدري وأحدكم اليوم يأنف أن يقول ال أدري قال مطرف رمحه اهللا ما رأيت أكثر قوال من مالك ال
أدري وقال بعض الفضالء إذا قلت ال أدري علمت حىت تدري وإذا قلت أدري سئلت حىت ال تدري فصار ال 

أدري وسيلة إىل العلم وأدري وسيلة للجهل ولذلك قال أبو الدرداء قول الرجل فيما ال يعلم ال أعلم نصف العلم 
وأفىت مالك رمحه اهللا بعد أربعني سنة وحلق ابن  وملا تعلم احلسن رضي اهللا عنه العلم أقام أربعني سنة مل يتكلم به

سبع عشرة سنة وكان يقول ال يفيت العامل حىت يراه الناس أهال للفتوى قال سحنون يريد العلماء قال ابن هرمز 
س ويرى هو نفسه أهال لذلك الثالث أن يويف األمانة يف العلم فال يعطيه لغري أهله وال مينعه أهله فإن العلم يزيد النف

الشريرة شرا واخلرية خريا قال احملاسيب رمحه اهللا العلم كالغيث ينزل من السماء كله حلو يزيد احللو حالوة واملر 
مرارة وقال الغزايل رمحه اهللا تعليم العلم ألهل الشر كبيع السيف من قاطع الطريق وبعث الشافعي حملمد بن احلسن 

حىت كان من رآه قد ** قل للذي مل تر عني من رآه مثله ( فكتب إليه رضي اهللا عنهما يستعري منه كتبا فتوقف عليه 
فبعث إليه بوقر بعري فقوله ينهي أهله أن ) لعله يبذله ألهله لعله ** العلم ينهي أهله أن مينعوه أهله ) ( رأى من قبله 

السالم ال تعطوا احلكمة لغري  مينعوه أهله يفيد الدفع لألهل واملنع من غري األهل واألصل يف هذه القاعدة قوله عليه
  أهلها فتظلموها 

سؤال إذ كان الغالب على الناس اليوم يف طلب العلم الرياء واملباهاة وسوء احلالة فاملعلم هلم معني هلم على هذه 
املعاصي واإلعانة على املعصية معصية فيحرم التعليم حينئذ على اإلطالق نظرا إىل الغالب جوابه هذا سؤال مشكل 

د اضطربت فيه فتاوى العلماء فمنهم من يقول لو اعتربنا الحنسمت مادة التعليم واإلقراء فينقطع الشرع ويفسد وق
النظام فيؤدي ذلك إىل إطفاء نور احلق وإضالل اخللق حىت يطبق األرض الكفر ومعلوم أن هذه املفاسد أعظم من 

اجلملة لكنا ال نعلم حال كل أحد على انفراده فإن اهللا الرياء الذي قد يقع وقد ال يقع فإنا وإن قطعنا بوقوعه يف 
تعاىل متويل السرائر فما استوى األمران وال وقوعهما وألن العلم قربة حمققة وهذه املعاصي أمور عارضة األصل 

عدمها يف كل شخص معني ومنهم من يقول بل يتعني ذلك وال جيوز التعليم إال ملن يغلب على الظن سالمته من هذه 
ملعاصي طردا لقاعدة إحلاق الوسائل باملقاصد وأما قول األولني إن اعتبار ذلك يؤدي إىل انقطاع الشرع وتطبيق ا



الكفر فأجاب الغزايل عنه فقال ال نسلم أنه يلزم من حترمي التعليم انقطاع الشرع ألن الطباع جمبولة على حب 
لطبع مناب الشرع يف النظر فإن الطباع جمبولة على رؤية الرئاسة وال سيما بألقاب العلوم ومناصب النبوة بل ناب ا

املستغربات والفكرة فيها وكذلك مل يلزم من حترمي الرياء وغريه من احملرمات عدمها الرابع ينبغي لطالب العلم إذا 
ممن  تعلم مسألة أن ينوي تعليمها كل من هو من أهلها وكذلك إذا علمها أن ينوي التوسل إىل تعليم كل من يتعلم

علمه فيكون املنوي يف احلالني عددا ال يعد وال حيصى وله بكل واحد من ذلك العدد حسنة فإن وقع منويه كان له 
عشر لقوله صلى اهللا عليه وسلم من هم حبسنة فلم يعلمها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشر وهذا متجر 

  فارغه  صفحه. ال غاية لرحبه أعاننا اهللا تعاىل على اخلري كله 

  املقدمة الثانية

فيما يتعني أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع واصطالحات العلماء حىت خترج الفروع 
على القواعد واألصول فإن كل فقه مل خيرج على القواعد فليس بشيء ومل أتعرض فيها لبيان مدارك األصول فإن 

يه فإن مقدمات كل علم توجد فيه مسلمة فمن أراد ذلك فعليه بكتبه ذلك من وظيفة األصويل ال من وظائف الفق
واعتمدت يف هذه املقدمة على أخذ مجلة كتاب اإلفادة للقاضي عبد الوهاب وهو جملدان يف أصول الفقه ومجلة 

 أترك اإلشارة للباجي وكالم ابن القصار يف أول تعليقه يف اخلالف وكتاب احملصول لإلمام فخر الدين حبيث أين مل
من هذه الكتب األربعة إال املآخذ والتقسيم والشيء اليسري من مسائل األصول مما ال يكاد الفقيه حيتاجه مع أين 

زدت مباحث وقواعد وتلخيصات ليست يف احملصول وال يف سائر الكتب الثالثة وخلصت مجيع ذلك يف مائة فصل 
  ألصول ملن أراد أن يكتبها وحدها خارجة عن هذا الكتاب وفصلني يف عشرين بابا ومسيتها تنقيح الفصول يف علم ا

  الباب األول يف االصطالحات وفيه عشرون فصال

  الفصل األول يف احلد

وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق اإلمجال وهو غري احملدود إن أريد به اللفظ ونفسه إن أريد به املعىن وشرطه أن 
من دخول غريه معه وحيترز فيه من التحديد باملساوي واألخفى وما ال يعرف يكون جامعا جلملة أفراد احملدود مانعا 

إال بعد معرفة احملدود واإلمجال يف اللفظ واملعرفات مخسة احلد التام واحلد الناقص والرسم التام والرسم الناقص 
ا اإلنسان هو احليوان وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع فاألول التعريف جبملة األجزاء حنو قولن

الناطق والثاين التعريف بالفصل وحده وهو الناطق والثالث التعريف باجلنس واخلاصة كقولنا احليوان الضاحك 
والرابع باخلاصة وحدها حنو قولنا هو الضاحك واخلامس وضع أحد املترادفني موضع اآلخر حنو ما هو الرب فتقول 

  القمح 

  لفقهالفصل الثاين يف تفسري أصول ا

فأصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه أو دليله اصطالحا فمن األول أصل السنبلة الربة ومن الثاين األصل براءة 
الذمة واألصل عدم اجملاز واألصل بقاء ما كان على ما كان ومن الثالث أصول الفقه أي أدلته والفقه هو الفهم 



لفاظ ببعض العلوم بسبب العرف والفقه يف االصطالح هو والعلم والشعر والطب لغة وإمنا اختص بعض هذه األ
العلم باألحكام الشرعية العملية باالستدالل ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم وبفتحها إذا سبق غريه للفهم وبضمها 

  إذا صار الفقه له سجية 

  الفصل الثالث الفرق بني الوضع واالستعمال واحلمل فإهنا تلتبس على كثري من الناس

الوضع يقال باالشتراك على جعل اللفظ دليال على املعىن كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلى غلبة ف
استعمال اللفظ يف املعىن حىت يصري أشهر فيه من غريه وهذا هو وضع املنقوالت الثالثة الشرعي حنو الصالة والعريف 

عند املتكلمني واالستعمال إطالق اللفظ وإرادة عني مسماة العام حنو الدأبة والعريف اخلاص حنو اجلوهر والعرض 
باحلكم وهو احلقيقية أو غري مسماة لعالقة بينهما وهو اجملاز واحلمل اعتقاد السامع مراد املتكلم من لفظه أو ما 

تبارك وتعاىل أراد اشتمل على مراده فاملراد كاعتقاد املالكي أن اهللا سبحانه وتعاىل أراد بالقرء الطهر واحلنفي أن اهللا 
احليض واملشتمل حنو محل الشافعي رمحه اهللا اللفظ املشترك على مجلة معانية عند جترده عن القرائن الشتماله على 

  مراد املتكلم احتياطا 

  الفصل الرابع يف الداللة وأقسامها

ة أنواع داللة املطابقة وهي فهم فداللة اللفظ فهم السامع من كالم املتكلم كمال املسمى أو جزءه أو الزمه وهلا ثالث
السامع من كالم املتكلم كمال املسمى وداللة التضمن وهي فهم السامع من كالم املتكلم جزء املسمى وداللة 

االلتزام وهي فهم السامع من كالم املتكلم الزم املسمى البني وهو الالزم يف الذهن فاألول كفهم جمموع اخلمستني 
كفهم اخلمسة وحدها من اللفظ والثالث كفهم الزوجية من اللفظ والداللة باللفظ هي من لفظ العشرة والثاين 

استعمال اللفظ إما يف موضوعه وهو احلقيقة أو يف غري موضوعه لعالقة بينهما وهو اجملاز والفرق بينهما أن هذه 
بالقلب وهلذا نوعان ومها صفة للمتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة السامع وعلم أو ظن قائم 

  احلقيقة واجملاز ال يعرضان لتلك وأنواع تلك ثالثة ال تعرض هلذه 

  الفصل اخلامس الفرق بني الكلي واجلزئي

فالكلي هو الذي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده كاملستحيل أو أمكن ومل يوجد كبحر من 
عدد كاإلنسان وقد تركت قسمني أحدمها حمال والثاين أدب واجلزئي هو زئبق أو وجد ومل يتعدد كالشمس أو ت

  الذي مينع تصوره من الشركة فيه 

  الفصل السادس يف أمساء األلفاظ

املشترك هو اللفظ املوضوع لكل واحد من معنيني فأكثر كالعني وقولنا لكل واحد احترازا من أمساء األعداد فإهنا 
ال حاجة لقولنا خمتلفني فإن الوضع مستحيل للمثلني فإن التعني إن اعترب يف التسمية جملموع املعاين ال لكل واحد و

كانا خمتلفني وإن مل يعترب كانا واحدا والواحد ليس مبثلني واملتواطئ هو اللفظ املوضوع ملعىن كلي مستو يف حماله 
النور بالنسبة إىل السراج والشمس أو كالرجل واملشكك هو املوضع ملعىن كلي خمتلف يف حماله إما بالكثرة والقلة ك



بإمكان التغري واستحالته كالوجود بالنسبة إىل الواجب واملمكن أو باالستغناء واالفتقار كاملوجود بالنسبة إىل اجلوهر 
والعرض واملترادفة هي األلفاظ الكثرية ملعىن واحد كالقمح والرب واحلنطة واملتباينة هي األلفاظ املوضوع لكل واحد 

ها ملعىن كاإلنسان والفرس والطري ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة حنو زيد متكلم فصيح واملنقول هو من
اللفظ الذي غلب استعماله يف غري موضوعه األول حىت صار اشهر من األول واملرجتل هو اللفظ املوضوع ملعىن مل 

احملتاج يف تفسريه إىل لفظ منفصل عنه إن  يسبق بوضع آخر والعلم هو املوضوع جلزئي كزيد واملضمر هو اللفظ
كان غائبا أو قرينة تكلم أو خطاب فقولنا إىل لفظ احترازا من ألفاظ اإلشارة وقولنا منفصل عنه احترازا من 

املوصوالت وقولنا قرينة تكلم أو خطاب ليدخل ضمري املتكلم املخاطب والنص فيه ثالثة اصطالحات قيل هو ما 
ال حيتمل غريه قطعا كأمساء األعداد وقيل ما دل على معىن قطعا وإن احتمل غريه كصيغ دل على معىن قطعا و

اجلموع يف العموم فإهنا تدل على أقل اجلمع قطعا وحتتمل االستغراق وقيل ما دل على معىن كيف كان وهو غالب 
مل هو املتردد بني احتمالني فأكثر استعمال الفقهاء والظاهر هو املتردد بني احتمالني فأكثر هو يف أحدمها أرجح واجمل

على السواء مث التردد قد يكون من جهة الوضع كاملشترك وقد يكون من جهة العقل كاملتواطئ بالنسبة إىل 
فهو ظاهر بالنسبة إىل احلق جممل بالنسبة إىل مقاديره ) وآتوا حقه يوم حصاده ( أشخاص مسماة حنو قوله تعاىل 

ما بسبب الوضع أو بضميمة بيان إليه والعام هو املوضوع ملعىن كلي بقيد تتبعه يف حماله حنو واملبني هو ما أفاد معناه إ
املشركني واملطلق هو اللفظ املوضوع ملعىن كلي حنو رجل واملقيد هو اللفظ الذي أضيف إىل مسماة معىن زائد 

يل االستعالء حنو قم والنهي هو عليها حنو رجل صاحل واألمر هو اللفظ املوضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سب
املوضوع لطلب الترك طلبا جازما واالستفهام هو طلب حقيقة الشيء واخلرب هو املوضوع للفظني فأكثر أسند 

  مسمى أحدمها إىل مسمى اآلخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته حنو زيد قائم 

  الفصل السابع الفرق بني احلقيقة واجملاز وأقسامهما

هي استعمال اللفظ فيما وضع له يف العرف الذي وقع به التخاطب وهي أربعة لغوية كاستعمال اإلنسان يف فاحلقيقة 
احليوان الناطق وشرعية كاستعمال لفظ الصالة يف األفعال املخصوصة وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة يف احلمار 

ة واجملاز استعمال اللفظ يف غري ما وضع له يف وخاصة حنو استعمال لفظ اجلوهر يف املتحيز الذي ال يقبل القسم
العرف الذي وقع به التخاطب لعالقة بينهما وهو ينقسم حبسب الواضع إىل أربعة حجاز لغوي كاستعمال األسد يف 

الرجل الشجاع وشرعي كاستعمال لفظ الصالة يف الدعاء وعريف عام كاستعمال لفظ الدابة يف مطلق ما اتصف 
عمال لفظ اجلوهر يف النفيس وحبسب املوضوع له إىل مفرد حنو قولنا أسد للرجل الشجاع بالدبيب وخاص كاست

فاملفردات حقيقة وإسناد اإلشابة ) كر الغداة ومر العشي ** أشاب الصغري وأفىن الكبري ( وإىل مركب كقوله 
يل بطلعتك فاستعمال اإلحياء واإلفناء إىل الكر واملر جماز يف التركيب وإىل مفرد ومركب حنو قوهلم أحياين اكتحا

واالكتحال يف السرور والرؤية جماز يف اإلفراد وإضافة اإلحياء إىل االكتحال جماز يف التركيب فإنه مضاف إىل اهللا 
تعاىل وحبسب هيئته إىل اخلفي كاألسد للرجل الشجاع واجللي الراجح كالدابة للحمار وههنا دقيقة وهي أن كل 

منقول جمازا راجحا فاملنقول أعم مطلقا واجملاز الراجح أخص مطلقا فرع كل حمل قام  جماز راجح منقول وليس كل
به معىن وجب أن يشتق له من لفظ ذلك املعىن لفظ وميتنع االشتقاق لغريه خالفا للمعتزلة يف األمرين فإن كان 

باعتبار قيامه يف احلال فهو حقيقة  االشتقاق باعتبار قيامه يف االستقبال فهو جماز إمجاعا حنو تسمية العنب باخلمر أو



إمجاعا حنو تسمية اخلمر مخرا أو باعتبار املاضي ففي كونه حقيقة أو جمازا مذهبان أصحهما اجملاز هذا إذا كان حمكوما 
  ) فاقتلوا املشركني ( به أما إذا كان متعلق احلكم فهو حقيقة مطلقا حنو 

  الفصل الثامن التخصيص

له اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل يف الزمان إن كان املخصص لفظيا أو وهو إخراج بعض ما يتناو
باجلنس إن كان عقليا قبل تقرر حكمه فقولنا أو ما يقوم مقامه احتراز من املفهوم فإنه يدخله التخصيص وقولنا يف 

ل تقرر حكمه احترازا من أن يعمل الزمان احتراز من االستثناء وقولنا باجلنس ألن املخصص العقلي مقارن وقولنا قب
  بالعام فإن اإلخراج بعد هذا يكون نسخا 

  الفصل التاسع يف حلن اخلطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه

فلحن اخلطاب هو داللة االقتضاء وهو داللة اللفظ التزاما على ما ال يستقل احلكم إال به وإن كان اللفظ ال يقتضيه 
( تقديره فضرب فانفلق وقوله تعاىل ) وأوحينا إىل موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ( تعاىل وضعا حنو قوله 

تقديره فأتياه وقيل هو فحوى اخلطاب وهو خالف لفظي قال ) قال أمل نربك فينا وليدا ( إىل قوله ) فأتيا فرعون 
اب وهو مفهوم املخالفة وهو إثبات القاضي عبد الوهاب واللغة تقتضي االصطالحني وقال الباجي هو دليل اخلط

نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه وهو عشرة أنواع مفهوم العلة حنو ما أسكر فهو حرام ومفهوم الصفة حنو 
  قوله عليه السالم 

  يف سائمة الغنم الزكاة 
وم الشرط حنو من تطهر والفرق بينهما أن العلة يف الثاين الغىن والسوم مكمل له ويف األول العلة عني املذكور ومفه

ومفهوم احلصر ) أمتوا الصيام إىل الليل ( صحت صالته ومفهوم االستثناء حنو قام القوم إال زيدا ومفهوم الغاية حنو 
حنو إمنا املاء من املاء ومفهوم الزمان حنو سافرت يوم اجلمعة ومفهوم املكان حنو جلست أمام زيد ومفهوم العدد حنو 

ومفهوم اللقب وهو تعليق احلكم على جمرد أمساء الذوات حنو يف الغنم الزكاة ) هم مثانني جلدة فاجلدو( قوله تعاىل 
وهو أضعفها وتنبيه اخلطاب وهو مفهوم املوافقة عند القاضي عبد الوهاب أو املخالفة عند غريه وكالمها فحوى 

احد وهو إثبات حكم املنطوق به اخلطاب عند الباجي فترادف تنبيه اخلطاب وفحواه ومفهوم املوافقة ملعىن و
للمسكوت عنه بطريق األوىل كما يترادف مفهوم املخالفة ودليل اخلطاب وتنبيهه ومفهوم املوافقة نوعان أحدمها 

فإنه يقتضي حترمي الضرب بطريق األوىل وثانيهما إثباته يف األقل ) فال تقل هلما أف ( إثباته يف األكثر حنو قوله تعاىل 
فإنه يقتضي ثبوت األمانة يف الدرهم بطريق ) ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك (  حنو قوله تعاىل

  األوىل 

  الفصل العاشر يف احلصر

وهو إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه بصيغة إمنا وحنوها وأدواته أربع إمنا حنو إمنا املاء من املاء وتقدم 
ة إال بطهور واملبتدأ مع اخلرب حنو قوله عليه السالم حترميها التكبري وحتليلها التسليم النفي قبل إال حنو ال يقبل صال

فالتحرمي حمصور يف التكبري والتحليل حمصورا يف التسليم وكذلك ذكاة اجلنني ذكاة أمه وتقدمي املعموالت حنو قوله 



ال يعملون إال بأمره وهو منقسم إىل حصر أي ال نعبد إال إياك وهم ) وهم بأمره يعملون ) ( إياك نعبد ( تعاىل 
املوصوفات يف الصفات حنو إمنا زيد عامل وإىل حصر الصفات يف املوصوفات حنو إمنا العامل زيد وعلى التقديرين فقد 

أي باعتبار من ال يؤمن فإن ) إمنا أنت منذر ( يكون عاما يف املتعلق حنو ما تقدم وقد يكون خاصا حنو قوله تعاىل 
ه اإلنذار ليس إال فهو حمصور يف إنذاره وال وصف له غري اإلنذار باعتبار هذه الطائفة وإال فهذه الصيغة حظه من

تقتضي حصره يف النذارة فال يوصف بالبشارة وال بالعلم وال بالشجاعة وال بصفة أخرى ومن هذا الباب قوهلم زيد 
ق غريك وأنت جيوز أن تصادق غريه والثاين صديقي وصديقي زيد فاألول يقتضي حصر زيد يف صداقتك فال يصاد

يقتضي حصر صداقتك فيه وهو غري منحصر يف صداقتك بل جيوز أن يصادق غريك على عكس األول الفصل 
احلادي عشر مخس حقائق ال تتعلق إال باملستقبل من الزمان وباملعدوم وهي األمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه 

بأمر على أمر إما غري جازم أو جازم واالحتماالت إما مستوية فهو الشك أو بعضها الفصل الثاين عشر حكم العقل 
راجح وهو الظن واملرجوح وهم واجلازم إما غري مطابق وهو اجلهل املركب أو مطابق وهو إما لغري موجب وهو 

حس وحده وهو  التقليد أو ملوجب وهو إما عقل وحده فإن استغىن عن الكسب فهو البديهي وإال فهو النظري أو
احملسوسات اخلمس أو مركب منهما وهو املتواترات والتجريبيات واحلدسيات والوجدانيات أشبه باحملسوسات 

  فتندرج معها 

  الفصل الثالث عشر يف احلكم وأقسامه

أدلة  احلكم الشرعي هو خطاب اهللا القدمي املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري فالقدمي احترازا من نصوص
احلكم فإهنا خطاب اهللا وليست حكما وإال احتد الدليل واملدلول وهي حمدثة واملكلفني احترازا من املتعلق باجلماد 

وغريه واالقتضاء احترازا من اخلرب وقولنا أو التخيري ليدخل املباح واختلف يف أقسامه فقيل مخسة الوجوب 
املباح ليس من الشرع وقيل اثنان التحرمي واإلباحة وفسرت والتحرمي والندب والكراهة واإلباحة وقيل أربعة و

جبواز اإلقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة واإلباحة وعلى هذا املذهب يتخرج قوله صلى اهللا عليه 
  وسلم 

  أبغض املباح إىل اهللا الطالق 
م تاركه شرعا واحملرم ما ذم فإن البغضة تقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي حمال والواجب ما ذ

فاعله شرعا وقيد الشرع احترازا من العرف واملندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غري ذم واملكروه ما رجح 
على فعله شرعا من غري ذم واملباح ما استوى طرفاه يف نظر الشرع تنبيه ليس كل واجب يثاب على فعله وال كل 

كنفقات الزوجات واألقارب والدواب ورد املغضوب والودائع والديون والعواري حمرم يثاب على تركه أما األول ف
فإهنا واجبة وإذا فعلها اإلنسان غافال عن امتثال أمر اهللا تعاىل فيها وقعت واجبة جمزئة مربئة للذمة وال ثواب وأما 

عن القصد إليها حىت ينوي  الثاين فألن احملرمات خيرج اإلنسان عن عهدهتا مبجرد تركها وإن مل يشعر هبا فضال
  امتثال أمر اهللا تعاىل فيها فال ثواب حينئذ نعم مىت اقترن قصد االمتثال يف اجلميع حصل الثواب 

  الفصل الرابع عشر يف أوصاف العبادة وهي مخسة

احترازا من األول األداء وهو إيقاع العبادة يف وقتها املعني هلا شرعا ملصلحة اشتمل عليها الوقت فقولنا يف وقتها 
القضاء وقولنا شرعا احترازا من العرف وقولنا ملصلحة اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيني الوقت ملصلحة املأمور 



به ال ملصلحة يف الوقت كما إذا قلنا األمر للفور فإنه يتعني الزمن الذي يلي ورود األمر وال يوصف بكونه أداء يف 
إلزالة منكر أو إنقاذ غريق فإن املصلحة ههنا يف اإلنقاذ سواء كان يف هذا وقته وال قضاء بعد وقته كمن بادر 

الزمان أو غريه وأما تعيني أوقات العبادات فنحن نعتقد أهنا ملصاحل يف نفس األمر اشتملت عليها هذه األوقات وإن 
قاعدة الشرع يف عادته يف كنا ال نعلمها وهكذا كل تعبدي معناه أنا ال نعلم مصلحة ال أنه ليس فيه مصلحة طردا ل

رعاية مصاحل العباد على سبيل التفضيل فقد تلخص أن التعييني يف الفوريات لتكميل مصلحة املأمور به ويف 
العبادات ملصاحل يف األوقات فظهر الفرق الثاين القضاء وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع ملصلحة 

دم الوجوب بل تقدم سببه عند اإلمام واملازري وغريمها من احملققني خالفا للقاضي فيه تنبيه ال يشترط يف القضاء تق
عبد الوهاب ومجاعة من الفقهاء ألن احلائض تقضي ما حرم عليها فعله يف زمن احليض واحلرام ال يتصف بالوجوب 

املتمكن وقد ال يكون  وبسط ذلك يف الطهارة يف موانع احليض مذكور مث تقدم السبب قد يكون مع اإلمث كاملتعمد
كالنائم واحلائض واملزيل لإلمث قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد ال يكون كاحليض وقد يصح معه األداء 

كاملرض وقد ال يصح إما شرعا كاحليض أو عقال كالنوم فائدة العبادة قد توصف باألداء والقضاء كالصلوات 
ألداء وحده كاجلمعة والعيدين الثالث اإلعادة وهي إيقاع اخلمس وقد ال توصف هبما كالنوافل وقد توصف با

العبادة يف وقتها بعد تقدم إيقاعها على نوع من اخللل مث اخللل قد يكون يف الصحة كمن صلى بدون شرط أو ركن 
وقد يكون يف الكمال كاملنفرد بالصالة الرابع الصحة وهي عند املتكلمني ما وافق األمر وعند الفقهاء ما أسقط 

القضاء والبطالن يتخرج على املذهبني فصالة من ظن الطهارة وهو حمدث صحيحة عند املتكلمني ألن اهللا تعاىل أمره 
أن يصلي صالة يغلب على ظنه طهارته وقد فعل فهو موافق لألمر وباطلة عند الفقهاء لكوهنا مل متنع من ترتب 

عليها إال أن تلحق هبا عوارض على أصولنا يأيت يف القضاء وأما فساد العقود فهو خلل يوجب عدم ترتب آثارها 
كتاب البيوع وغريه إن شاء اهللا تعاىل اخلامس اإلجزاء وهو كون الفعل كافيا يف اخلروج عن عهدة التكليف وقيل 

  ما أسقط القضاء 

  الفصل اخلامس عشر فيما تتوقف عليه األحكام

ىل شرع األحكام وشرع هلا أسبابا وشروطا وموانع وورد خطابه وهو ثالثة السبب والشرط وانتفاء املانع فإن اهللا تعا
على قسمني خطاب تكليف يشترط فيه علم املكلف وقدرته وغري ذلك كالعبادات وخطاب وضع ال يشترط فيه 
شيء من ذلك وهو اخلطاب بكثري من األسباب والشروط واملوانع وليس ذلك عاما فيها فلذلك توجب الضمان 

غافلني بسبب اإلتالف لكونه من باب الوضع الذي معناه أن اهللا تعاىل قال إذا وقع هذا يف الوجود على اجملانني وال
فاعلموا أين حكمت بكذا ومن ذلك الطالق باإلضرار واإلعسار والتوريث باألنساب وقد يشترط يف السبب العلم 

وجوده الوجود ومن عدمه العدم كإجياب الزنا للحد والقتل للقصاص إذا تقرر هذا فنقول السبب ما يلزم من 
لذاته فاألول احتراز من الشرط والثاين احتراز من املانع والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود املانع 
فال يلزم من وجود الوجود أو اخالفه بسبب آخر فال يلزم من عدمه العدم والشرط ما يلزم من عدمه العدم وال 

ال العدم لذاته فاألول احتراز من املانع والثاين احتراز من السبب واملانع أيضا والثالث يلزم من وجوده الوجود و
احتراز من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده أو قيام املانع فيقارن العدم واملانع ما يلزم من وجوده 

الثاين احتراز من الشرط والثالث احتراز العدم وال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته فاألول احتراز من السبب و
  من مقارنة عدمه لوجود السبب فاملعترب من املانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه 



  فوائد مخس

األول الشرط وجزء العلة كالمها يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم فهما يلتبسان والفرق 
ة مناسب يف ذاته والشرط مناسب يف غريه كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغىن يف ذاته بينهما أن جزء العل

ودوران احلول ليس فيه شيء من الغىن وإمنا هو مكمل للغين الكائن يف النصاب الثانية إذا اجتمعت أجزاء العلة 
ف الذي هو جزء علة وبني ترتب احلكم وإذا اجتمعت العلل املستقلة ترتب احلكم أيضا فما الفرق بني الوص

الوصف الذي هو علة مستقلة ؟ والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد ال يثبت معه احلكم كأحد أوصاف القتل 
العمد والعدوان فإن اجملموع يسبب القصاص وإذا انفرد جزؤه ال يترتب عليه قصاص والوصف الذي هو علة 

انفرد ترتب معه احلكم أيضا كإجياب الوضوء على من المس وبال مستقلة إذا اجتمع مع غريه ترتب احلكم وإذا 
ونام وإذا انفرد أحدمها وجب الوضوء أيضا الثالثة احلكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه 

فبم يعلم كل واحد منهما ؟ يعلم بأن السبب مناسب يف ذاته والشرط مناسب يف غريه كالنصاب مشتمل على الغىن 
ذاته واحلول مكمل حلكمة الغىن يف النصاب بالتمكن من التنمية الرابعة املوانع الشرعية على ثالثة أقسام منها ما يف 

مينع ابتداء احلكم واستمراره ومنها ما مينع ابتداء فقط ومنها ما اختلف فيه هل يلحق باألول أو بالثاين فاألول 
عليه والثاين كاالسترباء مينع ابتداء النكاح وال يبطل استمراره إذا كالرضاع مينع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ 

طرأ عليه والثالث كاإلحرام بالنسبة إىل وضع اليد على الصيد فإنه مينع من وضع اليد على الصيد ابتداء فإن طرأ 
إن طرأ عليه فهل على الصيد فهل جتب إزالة اليد عنه ؟ خالف بني العلماء وكالطول مينع من نكاح األمة ابتداء ف

يبطله ؟ فيه خالف وكوجود املاء مينع التيمم ابتداء فلو طرأ بعده فهل يبطله ؟ فيه خالف اخلامسة الشروط اللغوية 
أسباب ألنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم خبالف الشروط العقلية كاحلياة مع العلم والشرعية 

  احلياة يف بعض احليوان  كالطهارة مع الصالة والعادية كالغذاء مع

  السادس عشر الرخصة

جواز اإلقدام على الفعل مع اشتهار املانع منه شرعا والعزمية طلب الفعل الذي مل يشتهر فيه مانع شرعي مث الرخصة 
قد تنتهي للوجوب كأكل املضطر للميتة وقد ال تنتهي كإفطار املسافر وقد يباح سببها كالسفر وقد ال يباح كالغصة 

  اخلمر  لشرب

  السابع عشر يف احلسن والقبح

حسن الشيء وقبحه يراد هبما ما الءم الطبع او نافره حنو إنقاذ الغرقى واهتام األبرياء أو كونه صفة كمال أو نقص 
حنو العلم حسن واجلهل قبيح أو كونه موجبا للمدح أو الذم الشرعيني واألوالن عقليان إمجاعا والثالث شرعي 

 يثبت إال بالشرع فالقبيح ما هنى اهللا تعاىل عنه واحلسن ما مل ينه سبحانه عنه وعند املعتزلة هو عندنا ال يعلم وال
عقلي ال يفتقر اىل ورود الشرائع بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل وإمنا الشرائع مؤكدة حلكم العقل فيما علمه 

الصدق الضار وقبح الكذب النافع أو  ضرورة كالعلم حبسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو نظرا كحسن
مظهرة ملا مل يعلمه العقل ضرورة وال نظرا كوجوب آخر يوم من رمضان وحترمي أول يوم من شوال وعندنا الشرع 
الوارد منشىء للجميع فعلى رأينا ال يثبت حكم قبل الشرع خالفا للمعتزلة يف قوهلم إن كل ما يثبت بعد الشرع 



ألهبري من أصحابنا القائل باحلظر مطلقا وأليب الفرج القائل باإلباحة مطلقا وكذلك قال فهو ثابت قبله وخالفا ل
وما كنا معذبني حىت ( بقوهلما مجاعة من املعتزلة فيما مل يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان لنا قوله تعاىل 

ل بأنا نعلم بالضرورة حسن اإلحسان نفي التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو احلكم فإن قي) نبعث رسوال 
  وقبح اإلساءة قلنا حمل الضرورة مورد الطباع وليس حمل النزاع 

  الثامن عشر يف بيان احلقوق

فحق اهللا تعاىل أمره وهنيه وحق العبد مصاحله والتكاليف على ثالثة أقسام حق هللا تعاىل فقط كاإلميان وحق للعباد 
فيه هل يغلب فيه حق اهللا تعاىل أو حق العبد كحد القذف ونعين حبق العبد فقط كالديون واألمثان وقسم اختلف 

  احملض أنه لو أسقطه لسقط وإال فما من حق للعبد إال وفيه حق هللا تعاىل وهو أمره بإيصال ذلك احلق إىل مستحقه 

  التاسع عشر يف بيان اخلصوص والعموم واملساواة واملباينة وأحكامها

سام إما متساويان ومها اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود اآلخر ومن عدمه عدمه احلقائق كلها أربعة أق
كالرجم وزنا احملصن وإما متباينان ومها اللذان ال جيتمع أحدمها مع اآلخر يف حمل كاإلسالم واجلزية وإما أعم مطلقا 

عكس كالغسل واإلنزال املعترب فإن  أو أخص مطلقا ومها اللذان يوجد أحدمها مع وجود كل أفراد اآلخر من غري
الغسل أعم مطلقا واإلنزال أخص مطلقا أو يكون كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه ومها اللذان يوجد 
كل واحد منهما مع اآلخر وبدونه كحل النكاح مع ملك اليمني فيوجد حل النكاح بدون املالك يف احلرائر ويوجد 

طوءات اآلباء من اإلماء وجيتمعان معا يف األمة اليت ليس فيها مانع فيستدل بوجود امللك بدون حل النكاح يف مو
املساوي على وجود مساويه وبعدمه على عدمه وبوجود األخص على وجود األعم وينفي األعم على نفي األخص 

ود األعم العشرون وبوجود املباين على عدم مباينه وال دالله يف األعم من وجه مطلقا وال يف عدم األخص وال وج
املعلومات كلها أربعة أقسام نقيضان ومها اللذان ال جيتمعان وال يرتفعان كوجود زيد وعدمه وخالفان ومها اللذان 

جيتمعان ويرتفعان كاحلركة والسكون وضدان ومها اللذان ال جيتمعان وميكن ارتفاعهما مع اخلالف يف احلقيقة 
  ال جيتمعان وميكن ارتفاعهما مع تساوي احلقيقة كالبياض والبياض كالسواد والبياض ومثالن ومها اللذان 

  الباب الثاين يف معاين حروف حيتاج اليها الفقيه

الواو ملطلق اجلمع يف الفعل دون الترتيب يف الزمان والفاء للتعقيب والترتيب حنو سها فسجد مث للتراخي وحىت 
  هللا عليه وسلم وإىل للغاية ويف للظرفية والسببية حنو قوله صلى ا

  يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل 
والالم للتمليك حنو املال لزيد واالختصاص حنو هذا ابن لزيد واالستحقاق حنو هذا السرج للدابة والتعليل حنوه 

و والباء لإللصاق حن) لنسفعا بالناصية ( هذه العقوبة للتأديب والتأكيد حنو إن زيدا لقائم والقسم حنو قوله تعاىل 
مررت بزيد واالستعانة حنو كتبت بالقلم والتعليل حنو سعدت بطاعة اهللا والتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة 

أو لإلباحة حنو ) هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما ( اللغة أو إما للتخيري حنو قوله تعاىل 
الف األول أو للشك حنو جاءين زيد أو عمرو أو لإلهبام حنو جاءين أصحب العلماء أو الزهاد فله اجلمع بينهما خب



زيدا أو عمرو وكنت عاملا باآليت منهما وإمنا أردت التلبيس على السامع خبالف الشك أو للتنويع حنو العدد إما 
ومن  زوج أو فرد أي هو متنوع إىل هذين النوعني وإن وكل ما تضمن معناه للشرط حنو إن جاء زيد جاء عمرو

دخل داري فله درهم وما تصنع أصنع وأي شيء يفعل أفعل ومىت قدمت سعدت وأين جتلس أجلس ولو مثل هذه 
الكلمات يف الشرط حنو لو جاء زيد أكرمته وهي تدل على انتفاء الشيء النتفاء غريه فمىت دخلت على ثبوتني فهما 

وثبوت فالثابت منفي واملنفي ثابت ولوال تدل  منفيان ومىت دخلت على نفيني فهما ثابتان ومىت دخلت على نفي
على انتفاء الشيء لوجود غريه ألجل أن ال يثبت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا وإال فحكم لو مل ينتقض فقوله 

  صلى اهللا عليه وسلم 
  لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك 

دير ورود األمر وبل إلبطال احلكم عن األول وإثباته للثاين يدل على انتفاء األمر ألجل وجود املشقة املترتبة على تق
حنو جاء زيد بل عمرو وعكسها ال حنو زيد ال عمرو ولكن لالستدراك بعد النفي حنو ما جاء زيد لكن عمرو وال بد 

ك قلنا أن يتقدمها نفي يف املفردات أو حيصل تناقض بني املركبات والعدد يذكر فيه املؤنث ويؤنث فيه املذكر ولذل
األطهار دون احليض ألن الطهر مذكر واحليضة ) واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ( إن املراد بقوله تعاىل 

  مؤنثة وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون املعدود مذكرا ال مؤنثا 

  الباب الثالث يف تعارض مقتضيات األلفاظ

اخلصوص واألفراد دون االشتراك واالستقالل دون االضمار  حيمل اللفظ على احلقيقة دون اجملاز والعموم دون
وعلى اإلطالق دون التقييد وعلى التأصيل دون الزيادة وعلى الترتيب دون التقدمي والتأخري وعلى التأسيس دون 

التأكيد وعلى البقاء دون النسخ وعلى الشرعي دون العقلي وعلى العريف دون اللغوي إال أن يدل على خالف 
  ذلك 

  روع أربعةف

األول جيوز عند املالكية استعمال اللفظ يف حقائقه إن كان مشتركا أو جمازاته أو جمازه وحقيقته وبذلك قال 
الشافعي رمحه اهللا ومجاعة من أصحابه خالفا لقوم وهذا يشترط فيه دليل يدل على وقوعه وهذا الفرع يبين على 

ا وهو ما احتد حممله وقربت عالقته وممتنع إمجاعا وهو جماز التعقيد قاعدة وهي أن اجملاز على ثالثة أقسام جائز إمجاع
وهو ما افتقر اىل عالقات كثرية حنو قول القائل تزوجت بنت األمري ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد األنكحة باملدينة 

فيه وهو اجلمع بني  معتمدا على أن النكاح مالزم للعقد الذي هو مالزم للعاقد الذي هو مالزم ألبيه وجماز خمتلف
حقيقتني أو جمازين أو جماز وحقيقة فإن اجلمع بني احلقيقتني جماز وكذلك الباقي ألن اللفظ مل يوضع للمجموع فهو 

) إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب ( جماز فيه فنحن والشافعي نقول هبذا اجملاز وغرينا ال يقول به لنا قوله تعاىل 
دعاء ومن اهللا تعاىل االحسان فقد استعمل يف املعنيني بأنه ميتنع استعماله حقيقة لعدم الوضع والصالة من املالئكة ال

وجمازا ألن العرب مل جتزه واجلواب منع الثاين الثاين إذا جترد املشترك عن القرائن كان جممال ال يتصرف فيه إال 
ثالث إذا دار اللفظ بني احلقيقة املرجوحة واجملاز بدليل يعني أحد مسمياته وقال الشافعي محله على اجلميع احتياطا ال

الراجح كلفظ الدابة حقيقة مرجوحة يف مطلق الدابة جماز راجح يف احلمار فيحمل على احلقيقة عند أيب حنيفة 
ترجيحا للحقيقة على اجملاز وعلى اجملاز الراجح عند أيب يوسف نظرا لرجحانه وتوقف اإلمام فخر الدين يف ذلك 



عارض واألظهر مذهب أيب يوسف فإن كل شيء قدم من األلفاظ إمنا قدم لرجحانه والتقدير رجحان اجملاز نظرا للت
فيجب املصري إليه وها هنا دقيقة وهو أن الكالم إذا كان يف سياق النفي واجملاز الراجح بعض أفراد احلقيقة كالدابة 

فال يتأتى توقف اإلمام رمحه اهللا وإذا كان يف سياق  والطالق يتعني أن الكالم نص يف نفي اجملاز الراجح بالضرورة
االثبات واجملاز الراجح بعض أفراد احلقيقة فهو نص يف اثبات احلقيقة بالضرورة فال يأيت توقفه أيضا وإمنا يتأتى له 

يكون اجملاز ذلك إن سلم له يف نفي احلقيقة والكالم يف سياق النفي أو يف إثبات اجملاز والكالم يف سياق اإلثبات أو 
الراجح ليس بعض أفراد احلقيقة كالرواية والنجو الرابع إذا دار اللفظ بني احتمالني مرجوحني فيقدم التخصيص 

واجملاز واإلضمار والنقل واالشتراك على النسخ واألربعة األوىل على االشتراك والثالثة األوىل على النقل واألوالن 
لنسخ حيتاط فيه أكثر لكونه يصري اللفظ باطال فتكون مقدماته أكثر فيكون على اإلضمار واألول على الثاين ألن ا

مرجوحا فتقدم لرجحاهنا عليه واالشتراك حممل حاله القريبة خبالف األربعة والنقل حيتاج إىل اتفاق على إبطال 
رجوحا وألن وإنشاء وضع بعد وضع والثالثة يكفي فيها جمرد القرينة فتقدم عليه وألن اإلضمار أقل فيكون م

  التخصيص يف بعض احلقيقة خبالف اجملاز 

  الباب الرابع يف األوامر

  وفيه مثانية فصول 

  الفصل األول يف مسماه ما هو

أما لفظ األمر فالصحيح أنه اسم ملطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات ألنه املتبادر إىل الذهن هذا هو 
ركة بني القول والفعل وعند أيب احلسني مشتركة بينهما وبني الشأن مذهب اجلمهور وعند بعض الفقهاء مشت

والشيء والصفة وقيل هو موضوع للكالم النفساين دون اللساين وقيل منزل بينهما وأما اللفظ الذي هو مدلول 
عند األمر فهو موضوع عند مالك رمحه اهللا وعند أصحابه للوجوب وعند أيب هاشم للندب وللقدر املشترك بينهما 

قوم وعند آخرين ال يعلم حاله وهو عنده أيضا للفور وعند احلنفية خالفا ألصحابنا املغاربة والشافعية وقيل بالوقف 
ما ( وهو عنده للتكرار قاله ابن القصار من استقراء كالمه وخالفه أصحابه وقيل بالوقف لنا قوله تعاىل إلبليس 

املأمور به يف احلال وذلك دليل الوجوب والفور وأما التكرار رتب الذم على ترك ) منعك أال تسجد إذ أمرتك 
فلصحة االستثناء من كل زمان من الفعل فإن علق على شرط فهو عنده وعند مجهور أصحابه والشافعية للتكرار 
ن خالفا للحنفية وهو يدل على اإلجزاء عند أصحابه خالفا أليب هاشم ألنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل مل يك

أتى مبا أمر به واملقرر خالفه وعلى النهي عن أضداد املأمور به عند أكثر أصحابه من املعىن ال من اللفظ خالفا 
جلمهور املعتزلة وكثري من السنة وال يشترط فيه علو األمر خالفا للمعتزلة ونص الباجي من أصحاب مالك وأبو 

الدين ومل يشترط غريهم االستعالء وال العلو واالستعالء يف  احلسن من املعتزلة على االستعالء واختاره االمام فخر
األمر من الترفع وإظهار القهر والعلو يرجع إىل هيبة اآلمر وشرفه وعلو منزلته بالنسبة للمأمور وال يشترط فيه أيضا 

وقف العلم به على إرادة املأمور به وال إرادة الطلب خالفا أليب علي وأيب هاشم من املعتزلة لنا أهنا معىن خفي يت
  اللفظ فلو توقف اللفظ عليها لزم الدور 

  الثاين إذا ورد بعد احلظر



اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي واالمام فخر الدين وعند مجاعة من 
تقتلوا الصيد وأنتم  ال( بعد قوله تعاىل ) وإذا حللتم فاصطادوا ( أصحابنا وأصحاب الشافعي اإلباحة كقوله تعاىل 

  ) حرم 

  الثالث يف عوارضه

مذهب الباجي ومجاعة من أصحابنا أنه إذا نسخ حيتج به على اجلواز وبه قال االمام فخر الدين ومنع من ذلك بعض 
قل من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن ( الشافعية وبعض أصحابنا وجيوز أن يرد خربا ال طلب فيه كقوله تعاىل 

  وهو كثري ) والوالدات يرضعن ( أن يرد اخلرب مبعناه كقوله تعاىل و) مدا 

  الرابع جيوز تكليف ما ال يطاق

ربنا وال حتملنا ما ال ( خالفا للمعتزلة والغزايل وإن كان مل يقع يف الشرع خالفا لالمام فخر الدين لنا قوله تعاىل 
يدل على عدم وقوعه وها ) يكلف اهللا نفسا إال وسعها  ال( فسؤال دفعه يدل على جوازه وقوله تعاىل ) طاقة لنا به 

هنا دقيقة وهي أن ما ال يطاق قد يكون عاديا فقط حنو الطريان يف اهلواء أو عقليا فقط كإميان الكافر الذي علم اهللا 
  تعاىل أنه ال يؤمن أو عاديا وعقليا معا كاجلمع بني الضدين فاألول والثالث مها املرادان دون الثاين 

  خلامس فيما ليس من مقتضاة ال يوجب القضاء عند احتالل املأمور به عمال باألصلا

بل القضاء بأمر جديد خالفا أليب بكر الرازي وإذا تعلق حبقيقة كلية ال يكون متعلقا بشيء من جزئياهتا وال يشترط 
عترب مأمورا إال حالة املالبسة مقارنته للمأمور بل يتعلق يف األول بالشخص احلادث خالفا لسائر الفرق ولكنه ال ي

خالفا للمعتزلة واحلاصل قبل ذلك إعالم بأنه سيصري مأمورا ألن كالم اهللا تعاىل قدمي واألمر متعلق لذاته فال يوجد 
غري متعلق واألمر بالشيء حالة عدمه حمال للجمع بني النقيضني وحالة بقائه حمال لتحصيل احلاصل فيتعني نص 

  ر بالشيء ال يكون أمرا بذلك الشيء إال أن ينص األمر على ذلك كقوله صلى اهللا عليه وسلم احلدوث واألمر باألم
  مروهم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر 

ويعفو ( وليس من شرطه حتقق العقاب على الترك عند القاضي أيب بكر االمام فخر الدين خالفا للغزايل لقوله تعاىل 
  ) عن كثري 

  بالواجب املوسع السادس يف متعلقه

وهو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه وقد ال يكون حمدودا بل مغيا بالعمر وقد يكون حمدودا كأوقات الصلوات 
وهذا يعزي للشافعية منعه بناء على تعلق الوجوب بأول الوقت والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد األداء وللحنفية 

الواقع قبله نافلة تسد مسد الواجب وللكرخي منعه بناء على أن الواقع منعه بناء على تعلق الوجوب بآخر الوقت و
من الفعل موقوف فإن كان الفاعل يف آخر الوقت من املكلفني فالواقع فرض وإال فهو نقل ومذهبنا جوازه 
املشترك  واخلطاب عندنا متعلق بالقدر املشترك بني أجزاء الزمان الكائنة بني احلدين فال حرج يف أول الوقت لوجود

ومل يأمث بالتأخري لبقاء املشترك يف آخره وأمث إذا فوت مجلة الوقت لتعطيل املشترك الذي هو متعلق الوجوب فال ترد 



علينا خمالفة قاعدة البتة خبالف غرينا وكذلك الواجب املخري قالت املعتزلة الوجوب متعلق جبملة اخلصال وعندنا 
عينه وحيكى عن املعتزلة أيضا أنه متعلق بواحد معني عند اهللا تعاىل وهو ما علم وعند أهل السنة أنه متعلق بواحد ال ب

أن املكلف سيوقعه وهم ينقلون أيضا هذا املذهب عنا واملخري عندنا كاملوسع والوجوب فيه متعلق مبفهوم أحد 
ما هو خمري فيه ال اخلصال الذي هو قدر مشترك بينها وخصوصياهتا متعلق التخيري فما هو واجب ال ختيري فيه و

وجوب فيه فال جرم جيزيه كل معني منها لتضمنه للقدر املشترك وفاعل األخص فاعل األعم وال يأمث بترك بعضها 
إذا فعل البعض ألنه تارك للخصوص املباح فاعل للمشترك الواجب ويأمث بترك اجلميع لتعطيل املشترك بينها 

هو إحدى الطوائف اليت هي قدر مشترك بينها غري أن اخلطاب  وكذلك فرض الكفاية املقصود بالطلب لغة إمنا
يتعلق باجلميع أول األمر لتعذر خطاب اجملهول فال جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود 
ا املشترك فيها وال تأمث طائفة معينة إذا غلب الظن فعل غريها لتحقق الفعل من املشترك بينها ظنا ويأمث اجلميع إذ

تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل املشترك بينها إذا تقرر تعلق اخلطاب يف األبواب الثالثة بالقدر املشترك فالفرق 
بينها أن املشترك يف املوسع هو الواجب فيه ويف الكفاية الواجب عليه ويف اخلري الواجب نفسه فائدة ال يشترط يف 

ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت سقط عن هذه وإذا غلب على فرض الكفاية حتقق الفعل بل ظنه فإذا غلب على 
ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت سقط عنها وإذا غلب على ظن الطائفتني فعل كل واحدة منهما سقط عنهما سؤال 

إذا تقرر الوجوب على مجلة الطوائف يف فرض الكفاية فكيف يسقط عمن مل يفعل بفعل غريه مع أن الفعل البدين 
ازة مثال ان اجلهاد ال جيزي فيه أحد عن أحد وكيف يساوي الشرع بني من فعل ومن مل يفعل جوابه أن كصالة اجلن

الفاعل ساوى غري الفاعل يف سقوط التكليف واختلف السبب فسبب سقوطها عن الفاعل فعله وعن غري الفاعل 
حكمته قاعدة الفعل على  تعذر حتصيل تلك املصلحة اليت ألجلها وجب الفعل فال جرم انتفى الوجوب لتعذر

قسمني منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات اخلمس فإن مصلحتها اخلضوع لذي اجلالل وهو متكرر بتكرر 
الصالة ومنه ما ال تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإن الغريق إذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك اىل البحر 

ن وإكساء العريان وقتل الكفار فالقسم األول جعله الشرع على األعيان ال حتصل مصلحته وكذلك إطعام اجلوعا
  تكثريا ملصلحة والقسم الثاين على الكفاية لعدم الفائدة يف األعيان 

  فوائد ثالث

األوىل الكفاية واألعيان كما يتصوران يف الواجبات يتصوران يف املندوبات كاألذان واإلقامة والتسليم والتشميت 
ألموات من املندوبات فهذه على الكفاية وعلى األعيان كالوتر والفجر وصيام األيام الفاضلة وصالة وما يفعل با

العيدين والطواف يف غري النسك والصدقات الثانية نقل صاحب الطراز وغريه على أن الالحق من اجملاهدين ومن 
ه من العلماء يف سائر فروض الكفاية كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا بعد ما مل يكن واجبا عليه وطرده غري

كمن يلتحق مبجهز األموات من األحياء أو بالساعني يف حتصيل العلم من العلماء فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله 
واجبا معلال لذلك بأن مصلحة الوجوب مل تتحقق بعد ومل تقع إال بفعل اجلميع فوجب أن يكون فعل اجلميع واجبا 

مساعيهم الثالثة األشياء املأمور هبا على الترتيب أو على البدل قد حيرم اجلمع بينها كاملباح  وخيتلف ثواهبم حبسب
وامليتة من املرتبات وتزويج املرأة من أحد الكفأين من املشروع على سبيل البدل وقد يباح كالوضوء والتيمم من 

يف الظهار من املرتبات وخصال كفارة املرتبات والسترة بالثوبني من باب البدل وقد تستجب كخصال الكفارة 
  احلنت مما شرع على البدل 



  فرع

اختار القاضي عبد الوهاب أن األمر املعلق على األسم يقتضي االقتصار على أوله والزائد على ذلك إما مندوب أو 
  ساقط 

  السابع يف وسيلته

ور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب وهي عندنا وعند مجهور العلماء ما ال يتم الواجب املطلق إال به وهو مقد
عليه فالقيد األول احترازا من أسباب الوجوب وشروطه ألهنا ال حتب إمجاعا مع التوقف وإمنا اخلالف فيما تتوقف 

عليه الصحة بعد الوجوب والقيد الثاين احترازا من توقفه على فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم اهللا تعاىل 
ده وال جيب على املكلف حتصيل ذلك إمجاعا وقالت الواقفية إن كانت الوسيلة سبب املأمور به وارادته وقدرته بإجيا

وجبت وإال فال مث الوسيلة إما أن يتوقف عليها املقصد يف ذاته أو ال يتوقف واألول إما شرعي كالصالة على 
قبال والثاين جيعله وسيلة إما الطهارة أو عريف كنصب السلم لصعود السطح أو عقلي كترك االستدبار لفعل االست

بسبب االشتباه كإجياب مخس صلوات لتحصيل صالة منسية أو كاختالط النجس بالطاهر واملذكاة بامليتة واملنكوحة 
  باألخت أو لتيقن االستيفاء كغسل جزء من الرأس مع الوجه أو إمساك جزء من الليل مع هنار الصوم 

  الثامن يف خطاب الكفار

ى أهنم خماطبون باإلميان واختلفوا يف خطاهبم بالفروع قال الباجي وظاهر مذهب مالك رمحه اهللا أمجعت األمة عل
وألن ) قالوا مل نك من املصلني ( خطاهبم هبا خالفا جلمهور احلنفية وأيب حامد االسفرايين لقوله تعاىل حكاية عنهم 

خلالف ترجع إىل مضاعفة العقاب يف الدار اآلخرة العمومات تتناوهلم وقيل خماطبون بالنواهي دون األوامر وفائدة ا
  أو إىل غري ذلك وبسطه يف غري هذه املقدمه 

  الباب اخلامس يف النواهي وفيه ثالثة فصول

  الفصل األول يف مسمى النهي

وهو عندنا التحرمي وفيه من اخلالف ما سبق يف األمر واختلف العلماء يف إفادته التكرار وهو املشهور من مذاهب 
لعلماء وعلى القول بعدم إفادته وهو مذهب اإلمام فخر الدين ال يفيد الفور عنده ومتعلقة فعل ضد املنهي عنه ألن ا

  العدم غري مقدور وعند أيب هاشم عدم املنهي عنه 

  الثاين يف أقسامه

بدل حنو إن فعلت ذا وإذا تعلق بأشياء فإما على اجلميع حنو اخلمر واخلنزير وإما على اجلمع حنو األختني أو على ال
  فال تفعل ذلك كنكاح األم بعد ابنتها أو على البدل كجعل الصالة بدال من الصوم 

  الثالث يف الزمه



وهو عندنا يقتضي الفساد خالفا ألكثر الشافعية والقاضي أيب بكر منا وفرق أبو احلسني البصري واإلمام بني 
النهي إمنا يكون لدرء املفاسد الكائنة يف املنهي عنه واملتضمن  العبادات فيقتضي وبني املعامالت فال يقتضي لنا أن

للمفسدة فاسد ومعىن الفساد يف العبادات وقوعها على نوع من اخللل يوجب بقاء الذمة مشغولة هبا ويف املعامالت 
ه إن شاء اهللا عدم ترتب آثارها عليها إال أن يتصل هبا ما يقرر آثارها من التصرفات على تفضيل يأيت يف البيع وغري

تعاىل وقال أبو حنيفة وحممد بن احلسن ال يدل على الفساد مطلقا ويدل على الصحة الستحالة النهي عن املستحيل 
  ويقتضي األمر بضد من أضداد املنهي عنه 

  الباب السادس يف العمومات وفيه سبعة فصول

  الفصل األول أدوات العموم

ا أن تكون موضوعة للعموم بذاهتا حنول كل أو بلفظ يضاف إليها كالنفي وهي حنو عشرين صيغة قال اإلمام وهي إم
والم التعريف واإلضافة وفيه نظر فمنها كل ومجيع ومن وما واملعرف بالالم مجعا ومفردا والذي واليت وتثنيتهما 

رة يف سياق ومجعهما وأي ومىت يف الزمان وأين وحيث يف املكان قاله عبد الوهاب واسم اجلنس إذا أضيف والنك
النفي فهذه عندنا للعموم واختلف يف الفعل يف سياق النفي حنو قوله واهللا ال آكل فعند الشافعي هو للعموم يف 
املواكيل وله ختصيصه بنيته يف بعضها وهذا هو الظاهر من مذهبنا وقال أبو حنيفة ال يصح ألن الفعل يدل على 

صيص واتفق اإلمامان على قوله ال أكلت أكال أنه عام يصح املصدر وهو ال واحد وال كثري فال تعميم وال خت
ختصيصه وعلى عدم ختصيص األول ببعض األزمنة أو البقاع لنا إن كان عاما صح التخصيص وإال فمطلق يصح 

تقييده ببعض حاله وهو املطلوب وقال الشافعي رمحه اهللا ترك االستفصال يف حكايات األحوال يقوم مقام العموم يف 
ل حنو قوله صلى اهللا عليه وسلم البن غيالن حني أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن من غري املقا

كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها أو احتادها أو تعددها وخطاب املشافهة ال يتناول من حيدث بعد إال بدليل 
و حكم بالشاهد واليمني قال االمام فخر وقول الصحايب هنى صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر أو قضى بالشفعة أ

الدين رمحه اهللا تعاىل ال عموم له ألن احلجة يف احملكى ال يف احلكاية وكذلك قوله كان يفعل كذا وقيل يفيده عرفا 
وقال القاضي عبد الوهاب إن سائر ليست للعموم فإن معناها باقي الشيء ال مجلته وقال صاحب الصحاح وغريه 

مبعىن مجلة الشيء وهي مأخوذة من سور املدينة احمليط ال من السؤر الذي هو البقية فعلى هذا تكون  من األدباء إهنا
للعموم واألول عليه اجلمهور واالستعمال وقال اجلبائي اجلمع املنكر للعموم خالفا للجميع يف محلهم له على أقل 

مث قال تعاىل ) طلقات يتربصن بأنفسهن ثالث قروء وامل( اجلمع والعطف على العام ال يقتضي العموم حنو قوله تعاىل 
فهذا الضمري ال يلزم أن يكون عاما يف مجلة ما تقدم ألن العطف مقتضاه التشريك يف ) وبعولتهن أحق بردهن ( 

احلكم الذي سبق الكالم ألجله فقط وقال الغزايل املفهوم ال عموم له قال اإلمام إن عىن أنه ال يسمى عاما لفظا 
وإن عىن أنه ال يفيد عموم انتفاء احلكم فدليل كون املفهوم حجة بنفيه وخالف القاضي أبو بكر يف مجيع فقريب 

هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية وقال أكثر الواقفية إن الصيغ مشتركة بني العموم واخلصوص وقيل حتمل على 
م وخالف االمام فخر الدين مع الواقفية يف الفرد أقل اجلمع وخالف أبو هاشم مع الواقفية يف اجملمع املعرف بالال

املعرف بالالم لنا أن العموم هو املتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر األلفاظ ولصحة االستثناء يف كل فرد وما صح 
استثناؤه وجب اندراجه تنبيه النكرة يف سياق النفي يستثىن منها صورتان إحدامها ال رجل يف الدار بالرفع فإن 



قول عن العلماء أهنا ال تعم وهي تبطل على احلقيقة ما ادعوه من أن النكرة عمت لضرورة نفي املشترك وعند املن
غريهم عمت ألهنا موضوعة لغة إلثبات السلب لكل واحد من أفرادها وثانيتهما سلب احلكم عن العمومات حنو 

ن سلب للحكم عن العموم ال حكم بالسلب ليس كل بيع حالال فإنه وإن كان نكرة يف سياق النفي فإنه ال يعم أل
على العموم فائدة النكرة يف سياق النفي تعم سواء دخل النفي عليها حنو ال رجل يف الدار أو دخل على ما هو 

  متعلق هبا حنو ما جاءين أحد 

  الفصل الثاين يف مدلوله

تدالل به يف حالة النفي والنهي وهو كل واحد واحد ال الكل من حيث هو كل فهو كلية ال كل وإال لتعذر االس
ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية يف صيغة الناس والدين آمنوا ويندرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العموم 
عندنا وعند الشافعية وقيل علو منصبه يأىب ذلك وقال الصري يف إن صدر اخلطاب باألمر بالتبليغ مل يتناوله وإال 

املخاطب يف العموم الذي يتناوله ألن مشول اللفظ يقتضي مجيع ذلك والصحيح عندنا اندراج تناوله وكذلك يندرج 
النساء يف خطاب التذكري قاله القاضي عبد الوهاب وقال االمام فخر الدين إن اختص اجلمع بالذكور ال يتناول 

هلما وإن مل يكن خمتصا فإن اإلناث وبالعكس كشواكر وشكر وإن مل خيتص كصيغة من تناوهلما قال وقيل ال يتناو
كان متقيدا بعالمة اإلناث ال يتناول الذكور كمسلمات وإن متيز بعالمة الذكور كمسلمني ال يتناول االناث وقيل 

  يتناوهلن 

  الفصل الثالث يف خمصصاته

خالق كل  اهللا( وهي مخسة عشر وجيوز عند مالك رمحه اهللا وعند أصحابه ختصيصه بالعقل خالفا لقوم كقوله تعاىل 
خصص العقل ذات اهللا وصفاته وباإلمجاع والكتاب بالكتاب خالفا لبعض أهل الظاهر وبالقياس اجللي ) شيء 

واخلفي للكتاب والسنة املتواترة ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة واألشعري وأبو احلسني البصري وخالفنا اجلبائي وأبو 
مقطوع جاز وإال فال وقال الكرخي إن خصب قبله بدليل  هاشم مطلقا وقال عيسى بن أبان إن خص قبله بدليل

منفصل جاز وإال فال وقال ابن سريج وكثري من الشافعية جيوز باجللي دون اخلفي واختلف يف اجللي واخلفي فقيل 
اجللي قياس املعىن واخلفي قياس الشبه وقيل اجللي ما تفهم علته كقوله صلى اهللا عليه وسلم ال يقض القاضي وهو 

بان وقيل ما ينقض القضاء خبالفه وقال الغزايل إن استويا توقفنا وإال طلبنا الترجيح وتوقف القاضي أبو بكر غض
وإمام احلرمني وهذا إذا كان أصل القياس متواترا فإن كان خرب واحد كان اخلالف أقوى لنا اقتضاء النصوص تابع 

السنة املتواترة بالسنة املتواترة وختصيص الكتاب  للحكم والقياس مشتمل على احلكم فيقدم وجيوز عندنا ختصيص
بالسنة املتواترة كانت قوال أو فعال خالفا لبعض الشافعية وجيوز عندنا وعند الشافعي وأيب حنيفة ختصيص الكتاب 

خبرب الواحد وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم وقيل ال جيوز مطلقا وتوقف القاضي فيه وعندنا خيصص فعله صلى 
عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة وفصل اإلمام فخر الدين فقال إن تناوله العام كان الفعل خمصصا له ولغريه  اهللا

إن علم بدليل أن حكمه كحكمه لكن املخصص فعله مع ذلك الدليل وكذلك إذا كان العام متناوال ألمته فقط 
ت عنه ملا خالف العموم وخمصص لغريه وعلم بدليل أن حكمه حكم أمته وكذلك اإلقرار خمصص للشخص املسكو

إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل وعندنا العوائد خمصصة للعموم قال اإلمام إن علم وجودها يف زمن 
اخلطاب وهو متجه وعندنا خيصص الشرط واالستثناء العموم مطلقا ونص اإلمام على الغاية والصفة وقال إن تعقبت 



الف اجلاري يف االستثناء والغاية حىت وإىل فإن اجتمع غايتان كما لو قال ال تقربوهن حىت الصفة محال جرى فيها اخل
يطهرن حىت يغتسلن قال اإلمام فالغاية هي يف احلقيقة الثانية واألوىل مسيت غاية لقرهبا منها ونص على احلس قوله 

أضعف من املنطوق لنا يف سائر صور النزاع قال ويف املفهوم نظر وإن قلنا إنه حجة لكونه ) تدمر كل شيء ( تعاىل 
أن ما يدعى أنه خمصص ال بد وأن يكون منافيا وأخص من املخصص فإن أعمال أو ألغيا اجتمع النقيضان وإن أعمل 
مطلقا بطلت مجلة اخلاص خبالف العكس فيتعني وهو املطلوب الفصل الرابع وفيما ليس من خمصصاته للعموم سببه 

عمومه إذا كان مستقال خالفا للشافعي واملزين رضي اهللا عنهما وإن كان السبب يندرج يف بل حيمل عندنا على 
العموم أوىل من وعلى غريه ذلك أكثر أصحابنا وعن مالك فيه روايتان والضمري اخلاص ال خيصص عموم ظاهره 

وهذا خاص بالرجعيات  )وبعولتهن أحق بردهن ( وهذا عام مث قال ) واملطلقات يتربصن بأنفسهن ( كقوله تعاىل 
نقله الباجي منا خالفا للشافعي واملزين ومذهب الراوي ال خيصص عند مالك والشافعي رمحهما اهللا خالفا لبعض 

أصحابنا وبعض الشافعية وذكر بعض العموم ال خيصصه خالفا أليب ثور وكونه خماطبا ال خيصص العام إن كان خربا 
به أن يكون خمصصا وذكر العام يف معرض املدح أو الذم ال خيصص خالفا وإن كان أمرا جعل جزاء قال اإلمام يش

لبعض الفقهاء وعطف اخلاص على العام يقتضى ختصيصه خالفا للحنفية كقوله صلى اهللا عليه وسلم ال يقتل مؤمن 
باستثناء  بكافر وال ذو عهد يف عهده فإن الثاين خاص باحلريب فيكون األول كذلك عندهم وال خيصص العام بتعقيبه

أو صفه أو حكم ال يأيت إال يف البعض ال خيصصه عند القاضي عبد اجلبار وقيل خيصصه وقيل بالوقف واختاره 
فإنه ) إال أن يعفون ( إىل قوله تعاىل ) ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ( اإلمام فخر الدين فاالستثناء كقوله تعاىل 
لعل اهللا حيدث بعد ذلك ( إىل قوله تعاىل ) أيها النيب إذا طلقتم النساء يا ( خاص بالرشيدات والصفة كقوله تعاىل 

وبعولتهن أحق بردهن ( إىل قوله ) واملطلقات يتربصن بأنفسهن ( أي الرغبة يف الرجعة واحلكم كقوله تعاىل ) أمرا 
 سياقها صور النزاع فإنه خاص بالرجعيات فتبقى العمومات على عمومها وختتص هذه األمور مبن تصلح له ولنا يف) 

فيما جيوز ) الفصل اخلامس ( أن األصل بقاء العموم على عمومه فمهما أمكن ذلك ال يعدل عنه تغليبا لألصل 
التخصيص إليه وجيوز عندنا للواحد هذا إطالق القاضي عبد الوهاب من األصحاب وأما اإلمام فحكي إمجاع أهل 

القفال جيب أيضا أقل اجلمع يف اجلموع املعرفة وقيل جيوز إىل الواحد  السنة على ذلك يف من وما وحنومها قال وقال
يف حكمه ) الفصل السادس ( فيها وقال أبو احلسني ال بد من الكثرة يف الكل إال إذا استعمل للواحد املعظم نفسه 

مام فخر الدين بعد التخصيص ولنا وللشافعية وللحنفية يف كونه بعد التخصيص حقيقة أو جمازا قوالن واختار اإل
وأبو احلسني التفصيل بني ختصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو مسعية فيكون جمازا أو ختصيصه باملتصل كالشرط 

واالستثناء والصفة فيكون حقيقة وهو حجة عند اجلمع إال عيسى ابن أبان وأبا ثور وخصص الكرخي التمسك به 
يا حنو قوله هذا العام خمصوص فليس حبجة وما أظنه خيالف إذا خصص باملتصل وقال اإلمام إن خصص ختصيصا إمجال

يف هذا التفصيل لنا أنه وضع لالستغراق ومل يستعمل فيه فيكون جمازا ومقتضيا ثبوت احلكم لكل أفراده وليس 
البعض شرطا يف البعض وإال لزم الدور فيبقى حجة يف الباقي بعد التخصيص والقياس على الصورة املخصوصة إذا 

يف الفرق بينه وبني النسخ ) الفصل السابع ( جائز عند القاضي إمساعيل منا وعند مجاعة من الفقهاء علمت 
واالستثناء أن التخصيص ال يكون إال فيما تناوله اللفظ خبالف النسخ وال يكون إال قبل العمل خبالف النسخ فإنه 

هبا واالستثناء مع املستثىن منه كاللفظة جيوز قبل العمل وبعده وجيوز نسخ شريعة بأخرى وال جيوز ختصيصها 
الواحدة الدالة على شيء واحد وال يثبت بالقرينة احلالية وال جيوز تأخريه خبالف التخصيص قال اإلمام فخر الدين 



والتخصيص كاجلنس للثالثة الشتراكها يف اإلخراج فالتخصيص واالستثناء إخراج األشخاص والنسخ إخراج 
  . األزمان 

  ابع يف أقل اجلمعالباب الس

قال القاضي أبو بكر مذهب مالك رمحه اهللا أن أقل اجلمع اثنان ووافقه القاضي على ذلك واألستاذ أبو إسحاق 
وعبد امللك ابن املاجشون من أصحابه وعند الشافعي وأيب حنيفة رمحهما اهللا ثالثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن 

مشكل فإنه إن كان اخلالف يف صيغة اجلمع اليت هي اجليم وامليم والعني مل مالك رمحهما اهللا وعندي أن حمل اخلالف 
حيسن إثبات احلكم لغريها من الصيغ وقد اتفقوا على ذلك وإن كان يف غريها من صيغ اجلموع فهي على قسمني 

** عال وأفعلة بأفعل وبأف( مجع قلة وهو مجع السالمة مذكرا أو مؤنثا ومن مجع التكسري القلة ما يف قول الشاعر 
ومجع كثرة وهي ما عدا ذلك فجموع القلة للعشرة فيما دون ذلك ومجوع الكثرة ) وفعلة يعرف األدىن من العدد 

لألحد عشر فأكثر هذا هو نقل العلماء مث قد يستعار كل واحد منهما لآلخر جمازا واخلالف يف هذه املسألة إمنا هو 
وع الكثرة فأقل مراتبها أحد عشر فال معىن للقول باالثنني وال بالثالثة وإن يف احلقيقة اللغوية فإن كان اخلالف يف مج

كان يف مجوع القلة فهو يستقيم لكنهم ملا اثبتوا األحكام واالستدالل يف مجوع الكثرة علمنا أهنم غري مقتصرين 
  عليها وأن حمل اخلالف ما هو أعم منها وال هي 

  الباب الثامن يف االستثناء

  فصول  وفيه ثالثة

  الفصل األول يف حده

وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما مل يدل عليه وهو إما حمل املدلول أو أمر عام 
بلفظ إال أو ما يقوم مقامها فالذات حنو رأيت زيدا إال يده والعدد إما متناه حنو قوله عندي عشرة إال اثنني أو غري 

ا املشركني إال أهل الذمة وحمل املدلول حنو أعتق رقبة إال الكفار وصل إال عند الزوال إذا قلنا بأن متناه حنو اقتلو
األمر ليس للتكرار فإن الرقبة أمر مشترك عام تقبل أن تعني يف حمال كثرية من األشخاص فإن كل شخص هو حمل 

نة حمال األفعال واألشخاص حمال احلقائق ألعمه وكذلك الفعل حقيقة كلية تقبل أن تقع يف أي زمان كان فاألزم
أي لتأتنين به يف كل حالة من احلاالت إال يف حالة ) لتأتنين به إال أن حياط بكم ( واألمر العام حنو قوله سبحانه 

اإلحاطة بكم فاحلالة أمر عام مل يدل عليها اللفظ وكذلك حمال املدلول ليست مدلولة اللفظ فإن فرعت على أن 
املنقطع جماز فقد كمل احلد فإنا إمنا حند احلقيقة وإن قلت هو حقيقة ردت بعد قولك أو أمر عام أو ما االستثناء 

  يعرض يف نفس املتكلم وتكون أو للتنويع كأنك قلت أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء 

  الفصل الثاين يف أقسامه

وضبطهما مشكل فينبغي أن تتأمله فإن كثريا من الفضالء يعتقدون وهو ينقسم إىل اإلثبات والنفي واملتصل واملنقطع 
ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل ( أن املنقطع عبارة عن االستثناء من غري اجلنس وليس كذلك فإن قوله تعاىل 



وال ( ه تعاىل منقطع على األصح مع أن احملكوم عليه بعد إال هو بعض احملكوم عليه أوال ومن جنسه وكذلك قول) 
منقطع مع أن احملكوم عليه بعد إال هو عني األموال اليت حكم ) تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة 

عليها قبل إال بل ينبغي أن تعلم أن املتصل عبارة عن أن حتكم على جنس ما حكمت عليه أوال بنقيض ما حكمت 
قيدين كان منقطعا فيكون املنقطع هو أن حتكم على غري جنس ما حكمت عليه به أوال فمىت احنرم قيد من هذين ال

عليه أوال أو بغري نقيض ما حكمت به أوال وعلى هذا يكون االستثناء يف اآليتني منقطعا للحكم فيهما بغري النقيض 
تأكلوا ( ال  يذوقون فيها املوت ومل حيكم به بل بالذوق يف الدنيا ونقيض) ال يذوقون فيها املوت ( فإن نقيض 

كلوها بالباطل ومل حيكم به وعلى هذا الضابط خترج مجيع أقوال العلماء يف الكتاب والسنة ) أموالكم بينكم بالباطل 
  ولسان العرب 

  الفصل الثالث يف أحكامه

 اختار اإلمام فخر الدين أن املنقطع جماز وفيه خالف ووافقه القاضي عبد الوهاب وذكر أن قول القائل له عندي
مائة دينار إال ثوبا من هذا الباب وأنه جائز على اجملاز وأنه يرجع إىل املعىن بطريق القيمة خالفا ملن قال إنه مقدر 

بلكن وملن قال إنه كاملتصل وجيب اتصال االستثناء باملستثىن منه عادة خالفا البن عباس رضي اهللا عنه قال اإلمام 
إذا نوى عند التلفظ مث أظهره بعد ذلك واختار القاضي عبد الوهاب فخر الدين إن صح النقل عنه حيمل على ما 

جواز استثناء األكثر ووافقه اإلمام فخر الدين واختار القاضي أبو بكر أنه جيب أن يكون أقل وقيل قد جيوز 
ستثناء ومعلوم أنه أكثر واال) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك ( املساوي دون األكثر لقوله تعاىل 

من اإلثبات نفي اتفاقا ومن النفي إثبات خالفا أليب حنيفة رمحه اهللا ومن أصحابه املتأخرين من حيكي التسوية بينهما 
يف عدم إثبات نفيض احملكوم به بعد إال لنا انه املتبادر عرفا فيكون لغة ألن األصل عدم النقل والتغيري واعلم أن 

االستثناء ملا بعده ولكنهم اختلفوا فنحن نثبت نقيض احملكوم به واحلنفية  الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل
يثبتون نقيض احلكم فيصري ما بعد االستثناء غري حمكوم عليه بنفي وال إثبات وإذا تعقب االستثناء اجلمل يرجع إىل 

شترك بني األمرين عند مجلتها عند مالك والشافعي رمحهما اهللا وعند أصحاهبما وإىل األخرية عند أيب حنيفة وم
الشريف املرتضى ومنهم من فصل فقال إن تنوعت اجلملتان بأن تكون إحدامها خربا واألخرى أمرا عاد إىل األخرية 

فقط وإن مل تتنوع اجلملتان وال كان حكم إحدامها يف األخرى وال أضمر اسم إحدامها يف األخرى فكذلك أيضا 
ر الدين وتوقف القاضي أبو بكر منا يف اجلميع وإذا عطف استثناء على استثناء وإال عاد إىل الكل واختاره اإلمام فخ

فإن كان الثاين حبرف عطف أو هو أكثر من االستثناء األول أو مساويا له عاد إىل أصل الكالم االستحالة العطف يف 
  فيا للغو الكالم االستثناء وإخراج األكثر أو املساوي وإال عاد إىل االستثناء األول ترجيحا للقرب ون

  فائدتان

األوىل قد يكون االستثناء عبارة عما لواله لعلم دخوله أو ما لواله لظن دخوله أو ما لواله جلاز دخوله أو ما لواله 
لقطع بعدم دخوله فهذه أربعة أقسام فاألول االستثناء من النصوص حنو له عندي عشرة إال اثنني والثاين االستثناء 

تلوا املشركني إال زيدا والثالث االستثناء من احملال واألزمان واألحوال حنو أكرم رجال إال زيدا أو من الظواهر حنو اق
والرابع االستثناء املنقطع حنو رأيت القوم إال محارا الثانية ) لتأتنين به إال أن حياط بكم ( مروا وصل إال عند الزول 

أن يكون خمصصا فإن االستثناء يرد على اإلثبات والشروط  أن إطالق العلماء أن االستثناء من النفي إثبات جيب



واملوانع واألحكام واألمور العامة اليت مل ينطق هبا فاألول حنو ال عقوبة إال جبناية والثاين حنو ال صالة إال بطهارة 
لتأتنين ( وله تعاىل والثالث حنو ال تسقط الصالة عن امرأة إال باحليض والرابع حنو قام القوم إال زيدا واخلامس حنو ق

وملا كانت الشروط ال يلزم من وجودها الوجود وال العدم مل يلزم من احلكم بالنفي قبل ) به إال أن حياط بكم 
  االستثناء لعدم الشرط احلكم بالوجود بعد االستثناء ألجل وجوده فيكون مطردا فيما عدا الشرط 

  الباب التاسع يف الشرط

  وفيه ثالثة فصول 

  ول يف أدواتهالفصل األ

وهي إن وإذا ولو وما تضمن معىن إن فإن ختتص باملشكوك فيه وإذا تدخل على املعلوم واملشكوك ولو تدخل على 
  املاضي خبالفهما 

  الفصل الثاين يف حقيقته

 وهو الذي يتوقف عليه تأثري املؤثر ويلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم مث هو قد ال يوجد إال
متدرجا كدوران احلول وقد يوجد دفعة كالنية وقد يقبل األمرين كالسترة فيعترب من األول آخر جزء منه ومن 

  الثاين مجلته وكذلك الثالث إلمكان حتققه فإن كان الشرط عدمه اعترب أول أزمنة عدمه يف الثالثة 

  الفصل الثالث يف حكمه

ما إن كانا على اجلمع وإن كانا على البدل حصل عند إذا رتب مشروط على شرطني ال حيصل إال عند حصوهل
أحدمها وإىل املعلق تعيينه ألن احلاصل أن الشرط هو املشترك بينهما وإذا دخل الشرط على مجل رجع إليها عند 

إمام احلرمني واحلنابلة وإىل ما يليه عند بعض األدباء واختار اإلمام فخر الدين التوقف واتفقوا على وجوب اتصال 
الشرط بالكالم وعلى حسن التقييد به وإن كان اخلارج به أكثر من الباقي وجيوز تقدميه يف اللفظ وتأخريه واختار 

  اإلمام تقدميه خالفا للقراء مجعا بني التقدم الطبعي والوضعي 

  الباب العاشر يف املطلق واملقيد

إىل قيد آخر كالرقبة اململوكة هي مقيدة بامللك  التقييد واإلطالق أمران اعتباريان فقد يكون املقيد مطلقا بالنسبة
وهي مطلقة بالنسبة إىل اإلميان وقد يكون املطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق واحلاصل أن كل حقيقة إن 

اعتربت من حيث هي هي فهي مطلقة وإن اعتربت مضافة إىل غريها فهي مقيدة ووقوعه يف الشرع على أربعة 
حلكم والسبب كإطالق الغنم يف حديث وتقييدها يف حديث آخر بالسوم وخمتلف احلكم والسبب أقسام متفق ا

كتقييد الشهادة بالعدالة وإطالق الرقبة يف الظهار ومتحد احلكم خمتلف السبب كالعتق مقيد يف القتل مطلق يف 
واحد وهو احلدث فاألول ال  الظهار وخمتلف احلكم متحد السبب كتقييد الوضوء باملرافق وإطالق التيمم والسبب



حيمل فيه املطلق على املقيد على اخلالف يف داللة املفهوم وهو حجة عند مالك رمحه اهللا والثاين ال حيمل فيه إمجاعا 
والثالث ال حيمل فيه املطلق على املقيد عند أكثر أصحابنا وعند احلنفية خالفا ألكثر الشافعية ألن األصل يف 

ف األحكام فيقتضي أحدمها التقييد واآلخر اإلطالق والرابع فيه خالف فإن قيد بقيدين اختالف األسباب اختال
  خمتلفني يف موضعني محل على األقيس منهما عند اإلمام فخر الدين ويبقى على إطالقه عند احلنفية ومتقدمي الشافعية 

  الباب احلادي عشر يف دليل اخلطاب

أنواعه العشرة وهو حجة عند مالك ومجاعة من أصحابه وأصحاب وهو مفهوم املخالفة وقد تقدمت حقيقته و
الشافعي وخالف يف مفهوم الشرط القاضي أبو بكر من أصحابنا وأكثر املعتزلة وليس معىن ذلك أن املشروط ال 
فة جيب انتفاؤه عند انتفاء الشرط فإنه متفق عليه بل معناه أن هذا االنتفاء ليس مدلوال للفظ وخالف يف مفهوم الص

أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام احلرمني ومجهور املعتزلة ووافقنا الشافعي واألشعري وحكى اإلمام أن مفهوم 
اللقب مل يقل به إال الدقاق لنا أن التخصيص لو مل يقتض سلب احلكم عن املسكوت عنه للزم الترجيح من غري 

وال تقتلوا ( لغالب فليس حبجة إمجاعا حنو قوله تعاىل مرجح وهو حمال فرعان األول أن املفهوم مىت خرج خمرج ا
ولذلك يرد على الشافعية يف قوله عليه السالم يف سائمة الغنم الزكاة أنه خرج خمرج ) أوالدكم خشية إمالق 

الغالب فإن غالب أغنام احلجاز وغريها السوم الثاين أن التقييد بالصفة يف جنس هل يقتضي نفي ذلك احلكم عن 
ألجناس فيقتضي احلديث مثال نفي وجوب الزكاة عن سائر األنعام وغريها أو ال يقتضي نفيه إال عن ذلك سائر ا

  اجلنس خاصة وهو اختيار اإلمام فخر الدين 

  الباب الثاين عشر يف اجململ واملبني وفيه ستة فصول

  الفصل األول يف معىن ألفاظه

صالة وإما بعد البيان واجململ هو الدائر بني احتمالني فصاعدا إما فاملبني هو اللفظ الدال بالوضع على معىن إما باأل
بسبب الوضع وهو املشترك أو من جهة العقل كاملتواطئ بالنسبة إىل جزئياته فكل مشترك جممل وليس كل جممل 

احلق  فإنه مبني يف) وآتوا حقه يوم حصاده ( مشتركا وقد يكون اللفظ مبينا من وجه جممال من وجه كقوله تعاىل 
جممل يف مقداره واملؤول هو االحتمال اخلفي مع الظاهر مأخوذ من املآل إما ألنه يؤول إىل الظهور بسبب الدليل 

العاضد أو ألن العقل يؤول إىل فهمه بعد فهم الظاهر وهذا وصف له مبا هو موصوف به يف الوقت احلاضر فيكون 
  فيكون جمازا مطلقا حقيقة ويف األول باعتبار ما يصري إليه وقد ال يقع 

  الفصل الثاين فيما ليس جممال

إضافة التحرمي والتحليل إىل األعيان ليس جممال فيحمل على ما يدل العرف عليه يف كل عني خالفا للكرخي 
فيحمل يف امليتة على األكل ويف األمهات على وجوه االستمتاع وإذا دخل النفي على الفعل كان جممال عند أيب عبد 

ري حنو قوله عليه السالم ال صالة إال بطهور و ال نكاح إال بويل لدوران النفي بني الكمال والصحة وقيل اهللا البص



إن كان املسمى شرعيا انتفى وال إمجال وقولنا هذه صالة فاسدة حممول على اللغوي وإن كان حقيقياً حنو اخلطأ 
  و قول األكثرين والنسيان وله حكم واحد انتفى وال إمجال وإال حتقق اإلمجال وه

  الفصل الثالث يف أقسامه

املبني إما بنفسه كالنصوص والظواهر وإما بالتعليل كفحوى اخلطاب أو باللزوم كالداللة على الشروط واألسباب 
والبيان إما بالقول أو بالفعل كالكتابة واإلشارة أو بالدليل العقلي أو بالترك فيعلم أنه ليس واجبا أو بالسكوت بعد 

  فيعلم عدم احلكم للشرع يف تلك احلادثة  السؤال

  الفصل الرابع يف حكمه

وجيوز ورود اجلمل يف كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم خالفا لقوم لنا أن آية اجلمعة وآية الزكاة 
بيان القول والفعل جمملتان ومها يف كتاب اهللا تعاىل وجيوز البيان بالفعل خالفا لقوم وإذا تطابق القول والفعل فال

مؤكد له وإن تنافيا حنو قوله عليه السالم من قرن احلج إىل العمرة فليطف هلما طوافا واحدا وطاف عليه الصالة 
  والسالم هلما طوافني فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه وجيوز بيان املعلوم باملظنون خالفا للكرخي 

  الفصل اخلامس يف وقته

جوز تأخري البيان عن وقت احلاجة وتأخريه عن وقت اخلطاب إىل وقت احلاجة جائز من جوز تكليف ما ال يطاق 
عندنا سواء كان للخطاب ظاهر أريد خالفه أو مل يكن خالفا جلمهور املعتزلة إال يف النسخ ومنع أبو احلسني منه 

ظاهر ليس مرادا وجيوز له فيما له ظاهر أريد خالفه وأوجب تقدمي البيان اإلمجايل دون التفصيلي بأن يقول هذا ال
) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه ( عليه الصالة والسالم تأخري ما يوحى إليه إىل وقت احلاجة لنا قوله تعاىل 

  وكلمة مث للتراخي فيجوز التأخري وهو املطلوب 

  الفصل السادس يف املبني له

لوب قد يكون علما فقط كالعلماء بالنسبة إىل احليض أو عمال جيب البيان ملن أريد إفهامه فقط دون غريه مث املط
فقط كالنساء بالنسبة إىل أحكام احليض وفقهه أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إىل أحواهلم أو ال علم وال عمل 

ص بالسمع كالعلماء بالنسبة إىل الكتب السالفة وجيوز إمساع املخصوص بالعقل من غري التنبيه عليه وفاقا واملخصو
  بدون بيان خمصصه عند النظام وأيب هاشم واختاره اإلمام خالفا للجبائي وأيب اهلذيل 

  الباب الثالث عشر يف فعله عليه السالم

  وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول يف داللة فعله عليه السالم



يكن بيانا وفيه قربة فهو عند  إن كان بيانا جململ فحكمه حكم ذلك اجململ يف الوجوب أو الندب أو اإلباحة وإن مل
مالك رمحه اهللا وابن القصار واألهبري والباجي وبعض الشافعية للوجوب وعند الشافعي للندب وعند القاضي أيب 

بكر واإلمام فخر الدين وأكثر املعتزلة على الوقف وما ال قربة فيه كاألكل والشرب واللباس فهو عند الباجي 
  ندب وأما إقراره على الفعل فيدل على جوازه لإلباحة وعند بعض أصحابنا لل

  الفصل الثاين يف اتباعه

وما آتاكم ( قال مجاهري الفقهاء واملعتزلة جيب اتباعه يف فعله إذا علم وجهه وجب اتباعه يف ذلك الوجه لقوله تعاىل 
يف العبادات فقط وإذا  واألمر ظاهر يف الوجوب وقال أبو علي بن خالد به) الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا 

وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب واإلباحة إما بالنص أو بالتخيري بينه وبني غريه مما علم 
فيه وجه ثبوته فيسوى به أو مبا يدل على نفي قسمني فيتعني الثالث أو باالستصحاب يف عدم الوجوب أو بالقربة 

وبالقضاء على الوجوب وباإلدامة مع الترك يف بعض األوقات على الندب وبعالمة على نفي اإلباحة فيتعني الندب 
الوجوب عليه كاألذان وبكونه جزءا لسبب الوجوب كالنذر تفريع إذا وجب االتباع وعارض فعله قوله فإن تقدم 

هو عام له وألمته القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول كان القول خاصا به أو بأمته أو عمهما وإن تأخر القول و
عليه السالم أسقط حكم الفعل عن الكل وإن اختص بأحدمها خصصه عن عموم حكم الفعل وإن تعقب الفعل 
القول من غري تراخ وعم القول له األمته عليه السالم خصصه عن عموم القول وإن اختص باألمة ترجح القول 

وإال فال وإن مل يتقدم واحد منهما صحح القول على الفعل وإن اختص به جاز أن يكون نسخ الشيء قبل وقته 
الستغنائه بداللته عن غريه من غري عكس فإن عارض الفعل الفعل بأن يقر شخصا على فعل فعل عليه السالم ضده 

  فيعلم خروجه عنه أو يفعل عليه السالم ضده يف وقت يعلم لزوم مثله له فيه فيكون نسخا لألول 

  السالمالفصل الثالث يف تأسيه عليه 

مذهب مالك رمحه اهللا وأصحابه أنه مل يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته وقيل كان متعبدا لنا أنه لو كان كذلك 
الفتخرت به أهل تلك امللة وليس فليس وأما بعد نبوته فمذهب مالك ومجهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأيب 

ما خصه الدليل ومنع منه القاضي أبو بكر ومجاعة من حنيفة أنه كان متعبدا بشرع من قبله وكذلك أمته إال 
  وهو عام ألنه اسم جنس أضيف ) أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده ( أصحابنا لنا قوله تعاىل 

  الباب الرابع عشر يف النسخ وفيه مخسة فصول

  الفصل األول يف حقيقته

ع حكم ثابت خبطاب متقدم على وجه لواله لكان قال القاضي منا والغزايل من الشافعية هو خطاب دل على ارتفا
ثابتا مع تراخيه عنه وقال اإلمام فخر الدين الناسخ طريق شرعي يدل على أن مثل احلكم الثابت بطريق ال يوجد 

بعده متراخيا عنه حبيث لواله لكان ثابتا ورأى أن الطريق أعم من اخلطاب ليشمل سائل املدارك ألن اهللا تعاىل نسخ 
واحد للعشرة يف اجلهاد بثبوته لألثنني ومها يف القرآن وقوله مثل احلكم ألن الثابت قبل النسخ غري املعدوم وقوف ال



بعده وقوله متراخيا لئال يتهافت اخلطاب وقوله لكان ثابتا احترازا من املغيات حنو اخلطاب باألفطار بعد غروب 
غزايل احلكم املتأخر يزيل املتقدم وقال اإلمام واألستاذ الشمس فإنه ليس ناسخا لوجوب الصوم وقال القاضي منا وال

ومجاعة هو بيان انتهاء مدة احلكم وهو احلق ألنه لو كان دائما يف نفس األمر لعلمه اهللا تعاىل دائما فكان يستحيل 
  نسخة الستحالة انقالب العلم وكذلك الكالم القدمي الذي هو خرب عنه 

  الفصل الثاين يف حكمه

أنكره بعض اليهود عقال وبعضهم مسعا وبعض املسلمني مؤوال ملا وقع من ذلك بالتخصيص لنا ما اتفقت وهو واقع و
عليه األمم من أن اهللا تعاىل شرع آلدم تزويج األخ بأخته غري توءمته وقد نسخ ذلك وجيوز عندنا وعند الكافة نسخ 

واحد للعشرة يف اجلهاد بثبوته لالثنني ومها يف القرآن خالفا أليب مسلمة األصفهاين ألن اهللا تعاىل نسخ وقوف ال
القرآن وجيوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خالفاً ألكثر الشافعية واحلنفية كنسخ ذبح إسحاق قبل وقوعه وجيوز 

لغري بدل ) فقدموا بني يدي جنواكم صدقة ( نسخ احلكم ال إىل بدل خالفا لقوم كنسخ الصدقة يف قوله تعاىل 
ىل األثقل خالفا لبعض أهل الظاهر كنسخ عاشوراء برمضان ونسخ التالوة دون احلكم وبالعكس ونسخ احلكم إ

كنسخ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاال من اهللا مع بقاء الرجم واحلكم دون تالوة كما تقدم يف اجلهاد 
متضمنا حلكم عندنا خالفا ملن جوز مطلقا ومها معا الستلزام إمكان املفردات إمكان املركب ونسخ اخلرب إذا كان 

أو منع مطلقا وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر املتقدمني لنا أن نسخ اخلرب يوجب عدم املطابقة وهو حمال فإذا تضمن 
احلكم جاز نسخه ألنه مستعار له ونسخ احلكم جائز كما لو عربنا عنه باألمر وجيوز نسخ ما قال فيه افعلوا أبدا 

  ألن صيغة أبدا مبنزلة العموم يف األزمان والعموم قابل للتخصيص والنسخ  خالفا لقوم

  الفصل الثالث يف الناسخ واملنسوخ

جيوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند األكثرين والسنة املتواترة مبثلها واآلحاد مبثلها وبالكتاب وبالسنة املتواترة 
 غري واقع مسعا خالفا لبعض أهل الظاهر والباجي منا مستدال إمجاعا وأما جواز نسخ الكتاب باآلحاد فجائز عقال

بتحويل القبلة عن بيت املقدس إىل الكعبة لنا أن الكتاب متواتر قطعي فال يرفع باآلحاد املظنونة لتقدم العلم على 
يثما كنتم وح( الظن وجيوز نسخ السنة بالكتاب عندنا خالفا للشافعي وبعض أصحابه لنا نسخ القبلة بقوله تعاىل 

ومل يكن التوجه إىل بيت املقدس ثابتا بالكتاب عمال باالستقراء وجيوز نسخ الكتاب بالسنة ) فولوا وجوهكم شطره 
املتواترة ملساواهتا له يف الطريق العلمي عند أكثر األصحاب وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السالم ال 

وقال الشافعي رضي اهللا عنه مل يقع ألن آية احلبس يف البيوت وصية لوارث ونسخ احلبس يف البيوت بالرجم 
نسخت باجللد واإلمجاع ال ينسخ وال ينسخ به وجيوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم املوافقة تبعا لألصل ومنع أبو 

ظية احلسني من نسخه مع بقاء األصل دفعا للتناقض بني حترمي التأفيف مثال وحل الضرب وجيوز النسخ به وفاقا لف
كانت داللته أو عقلية على اخلالف والعقل يكون ناسخا يف حق من سقطت رجاله فإن الوجوب ساقط عنه قاله 

  اإلمام فخر الدين 

  الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ



زيادة صالة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخا وفاقا وإمنا جعل أهل العراق الوتر ناسخا ملا فيه 
فإن احملافظة على الوسطى تذهب لصريورهتا غري ) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى ( فع قوله تعاىل من ر

وسطى والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخا عند مالك رمحه اهللا وعند أكثر أصحابه والشافعي خالفا للحنفية 
أو الشرط كانت نسخا وإال فال وقيل إن مل جيز  وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه املفهوم الذي هو دليل اخلطاب

األصل بعدها فهي نسخ وإال فال فعلى مذهبنا زيادة التغريب على اجللد ليست نسخا وكذلك تقييد الرقبة باإلميان 
وإباحة قطع السارق يف الثانية والتخيري بني الواجب وغريه ألن املنع من إقامة الغري مقامه عقلي ال شرعي وكذلك 

جب الصوم إىل الشفق ونقصان العبادة نسخ ملا سقط دون الباقي إن مل يتوقف وإن توقف قال القاضي عبد لو و
  اجلبار هو نسخ يف اجلزء دون الشرط واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ 

  الفصل اخلامس فيما يعرف به النسخ

بالنص على التأخري أو السنة أو الغزوة أو يعرف بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد ويعلم التاريخ 
اهلجرة ويعلم نسبة ذلك إىل زمان احلكم أو برواية من مات قبل رواية احلكم اآلخر قال القاضي عبد اجلبار قول 
الصحايب يف اخلربين املتواترين وهذا قبل ذاك مقبول وإن مل يقبل قوله يف نسخ املعلوم كثبوت اإلحصان بشهادة 

الرجم وشهادة النساء يف الوالدة دون النسب وقال اإلمام فخر الدين قول الصحايب هذا منسوخ ال اثنني خبالف 
يقبل جلواز أن يكون اجتهادا منه وقال الكرخي إن قال ذا نسخ ذاك مل يقبل وان قال هذا منسوخ قبل ألنه مل خيل 

  لالجتهاد جماال فيكون قاطعا به وضعفه اإلمام 

  إلمجاع وفيه مخسة فصولالباب اخلامس عشر يف ا

  الفصل األول يف حقيقته

وهو اتفاق أهل احلل والعقد من هذه األمة على أمر من األمور ونعين باالتفاق االشتراك إما يف القول أو يف الفعل 
  أو االعتقاد وبأهل احلل والعقد اجملتهدين يف األحكام الشرعية وبأمر من األمور الشرعيات والعقليات والعرفيات 

  لفصل الثاين يف حكمها

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ( وهو عند الكافة حجة خالفا للنظام والشيعة واخلوارج لقوله تعاىل 
اآلية وثبوت الوعيد على املخالفة يدل على وجوب املتابعة وقوله عليه ) ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل 

  السالم 
  أ ال جتتمع أميت على خط

يدل على ذلك وعلى منع القول الثالث وعدم افصل فيما مجعوه فإن مجيع ما خالفهم يكون خطأ لتعيني احلق يف 
جهتهم وإذا اختلف أهل العصر األول على قولني فال جيوز ملن بعدهم إحداث قول ثالث عند األكثرين وجوزه أهل 

عوا عليه امتنع وإال فال كما قيل للجد كل املال الظاهر وفصل اإلمام فخر الدين فقال إن لزم منه خالف ما أمج
وقيل يقاسم األخ فالقول جبعل املال كله لألخ مناقض لألول وإذا أمجعت األمة على عدم الفصل بني مسألتني ال 



جيوز ملن بعدهم الفصل بينهما وجيوز حصول االتفاق بعد االختالف يف العصر الواحد خالفا للصرييف ويف العصر 
نا وللشافعية واحلنفية فيه قوالن مبنيان على أن إمجاعهم على اخلالف يقتضي أنه احلق فيمتنع االتفاق أو هو الثاين ل

مشروط بعدم االتفاق وهو الصحيح وانقراض العصر ليس شرطا خالفا لقوم من الفقهاء واملتكلمني لتجدد الوالدة 
ن فعند الشافعي واإلمام فخر الدين أنه ليس حبجة يف كل يوم فيتعذر اإلمجاع وإذا حكم بعض األمة وسكت الباقو

وال إمجاع وعند اجلبائي إمجاع وحجة بعد انقراض العصر وعند أيب هاشم ليس بإمجاع وهو حجة وعند أيب علي بن 
أيب هبرية إن كان القائل حاكما مل يكن إمجاعا وال حجة وإن كان غريه فهو إمجاع وحجة فإن قال بعض الصحابة 

عرف له خمالف قال اإلمام فخر الدين إن كان مما تعم به البلوى ومل ينتشر ذلك القول فيهم فيحتمل أن قوال ومل ي
يكون فيهم خمالف مل يظهر فيجري جمرى قول البعض وسكوت البعض وإن كان مما ال تعم به البلوى فليس بإمجاع 

ر يف القويل اعتربه يف السكويت واإلمجاع وال حجة وإذا جوزنا اإلمجاع السكويت فكثري ممن مل يعتربانقراض العص
املروي باآلحاد حجة خالفا ألكثر الناس ألن هذه اإلمجاعات وإن مل تفد القطع فهي تفيد الظن والظن معترب يف 

األحكام كالقياس وخرب الواحد غري أنا ال نكفر خمالفها قاله اإلمام قال وإذا استدل أهل العصر األول بدليل 
استدل العصر الثاين بدليل آخر وذكروا تأويال آخر فال جيوز إبطال التأويل القدمي وأما اجلديد فإن وذكروا تأويال و

لزم منه إبطال القدمي بطل وإال فال وإمجاع أهل املدينة عند مالك رمحه اهللا فيما طريقه التوقيف حجة خالفا للجميع 
إلمامية وإمجاع اخللفاء األربعة حجة عند أيب حازم ومل ومن الناس من اعترب إمجاع أهل الكوفة وإمجاع العترة عند ا

يعتد خبالف زيد يف توريث ذوي األرحام قال اإلمام فخر الدين وإمجاع الصحابة مع خمالفة من أدركهم من التابعني 
ألنه ليس حبجة خالفا لقوم قال وخمالفة من خالفنا يف األصول إن كفرناهم مل نعتربهم وال يثبت تكفريهم بإمجاعنا 

فرع تكفريهم وإن مل نكفرهم اعتربناهم ويعترب عند أصحاب مالك رمحه اهللا خمالفة الواحد يف إبطال اإلمجاع خالفا 
لقوم وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس واختلف يف تكفري خمالفة بناء على أنه قطعي وهو الصحيح ولذلك 

  قدم على الكتاب والسنة وقيل ظين 

  مستندهالفصل الثالث يف 

وجيوز عند مالك رمحه اهللا انعقاده عن القياس والداللة واألمارة وجوزه قوم بغري ذلك مبجرد الشبهة والبحث ومنهم 
  من قال ال ينعقد عن األمارة بل ال بد من الداللة ومنهم من فصل بني األمارة اجللية وغريها 

  الفصل الرابع يف اجملمعني

م القيامة النتفاء فائدة اإلمجاع وال العوام عند مالك رمحه اهللا وعند غريه خالفا فال يعترب فيه مجلة األمة إىل يو
للقاضي ألن االعتبار فرع األهلية وال أهلية فال اعتبار واملعترب يف كل فن أهل االجتهاد يف ذلك الفن وإن مل يكونوا 

قاله اإلمام فخر الدين وقال ال عربة بالفقيه  من أهل االجتهاد يف غريه فيعترب يف الكالم املتكلمون ويف الفقه الفقهاء
احلافظ لألحكام واملذاهب إذا مل يكن جمتهدا واألصويل املتمكن من االجتهاد غري احلافظ لألحكام خالفه معترب على 

األصح وال يشترط بلوغ اجملمعني إىل حد التواتر بل لو مل يبق والعياذ باهللا إال واحد كان قوله حجة وإمجاع غري 
  لصحابة حجة خالفا ألهل الظاهر ا

  الفصل اخلامس يف اجملمع عليه



كل ما يتوقف العلم بكون اإلمجاع حجة عليه ال يثبت باإلمجاع كوجود الصانع وقدرته وعلمه والنبوة وما ال 
م يتوقف عليه كحدوث العامل والوحدانية فيثبت واختلفوا يف كونه حجة يف احلروب واآلراء وجيوز اشتراكهم يف عد

  العلم مبا مل يكلفوا به 

  الباب السادس عشر يف اخلرب وفيه عشرة فصول

  الفصل األول يف حقيقته

وهو احملتمل للصدق والكذب لذاته احترازا من خرب املعصوم واخلرب عن خالف الضرورة وقال اجلاحظ وجيوز عروه 
ونه خربا وعند أيب علي وأيب هاشم عن الصدق والكذب واخلالف لفظي واختلفوا يف اشتراط اإلرادة يف حقيقته ك

اخلربية معللة بتلك اإلرادة وأنكره اإلمام خلفائها فكان يلزم أن ال يعلم خرب البتة والستحالة قيام اخلربية مبجموع 
  احلروف لعدمه وال ببعضه وإال لكان خربا وليس فليس 

  الفصل الثاين يف التواتر

بينهما ويف االصطالح خرب أقوام عن أمر حمسوس يستحيل تواطؤهم  وهو مأخوذ من جميء الواحد بعد الواحد بفترة
على الكذب عادة وأكثر العقالء على أنه مفيد للعلم يف املاضيات واحلاضرات والسمنية أنكروا العلم واعترفوا 

بالظن ومنهم من اعترف به يف احلاضرات فقط والعلم احلاصل منه ضروري عند اجلمهور خالفا أليب احلسني 
بصري وإمام احلرمني والغزايل واملرتضي واألربعة ال تفيد العلم قاله القاضي أبو بكر وتوقف يف اخلمسة قال اإلمام ال

فخر الدين واحلق أن عددهم غري حمصور خالفا ملن حصرهم يف اثين عشر عدة نقباء موسى عليه السالم أو عشرين 
يا أيها النيب ( أو أربعني لقوله تعاىل ) رون يغلبوا مائتني إن يكن منكم عشرون صاب( عند أيب اهلذيل لقوله تعاىل 

وكانوا حينئذ أربعني أو سبعني عدد املختارين من قوم موسى عليه السالم أو ) حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني 
لعدد يف ثالمثائة عدد أهل بدر أو عشرة عدد بيعة الرضوان وهو ينقسم إىل اللفظي وهو أن تقع الشركة بني ذلك ا

اللفظ املروي واملعنوي وهو وقوع االشتراك يف معىن عام كشجاعة علي وسخاء حامت وشرطه على اإلطالق إن كان 
املخرب لنا غري املباشر استواء الطرفني والواسطة وإن كان املباشر فيكون املخرب عنه حمسوسا فإن اإلخبار عن 

  العقليات ال حيصل العلم 

  حملصلة للعلم غري التواترالفصل الثالث يف الطرق ا

وهي سبعة كون املخرب عنه معلوما بالضرورة أو االستدالل أو خرب اهللا تعاىل أو خرب الرسول عليه السالم أو خرب 
جمموع األمة أو اجلمع العظيم عن الوجدانيات يف نفوسهم أو القرائن عند إمام احلرمني والغزايل والنظام خالفا 

  للباقني 

  الدال على كذب اخلرب الفصل الرابع يف



وهو مخسة منافاته ملا علم بالضرورة أو النظر أو الدليل القاطع أو فيما شأنه أن يكون متواترا ومل يتواتر كسقوط 
املؤذن يوم اجلمعة ومل خيرب إال واحد وكقواعد الشرع أوهلما مجيعا كاملعجزات أو طلب يف صدور الرواة أو كتبهم 

  يوجد بعد استقراء األحاديث فلم 

  الفصل اخلامس يف خرب الواحد

وهو خرب العدل أو العدول املفيد للظن وهو عند مالك رمحه اهللا وعند أصحابه حجة واتفقوا على جواز العمل به يف 
الدنيويات والفتوى والشهادات واخلالف إمنا هو يف كونه حجة يف حق اجملتهدين فاألكثرون على أنه حجة ملبادرة 

عنهم إىل العمل به ويشترط يف املخرب العقل والتكليف وإن كان حتمل الصيب صحيحا واإلسالم الصحابة رضى اهللا 
والضبط واختلف يف املبتدعة إذا كفرناهم فعند القاضي أيب بكر منا والقاضي عبد اجلبار ال تقبل روايتهم وفصل 

 عليهم عدول إال عند قيام اإلمام فخر الدين وأبو احلسني بني من يبيح الكذب وغريه والصحابة رضوان اهللا
املعارض والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر واإلصرار عليها واملباحات القادحة يف املروءة مث الفاسق إن كان 

فسقه مظنونا قبلت روايته باالتفاق وإن كان مقطوعا به قبل الشافعي رواية أرباب األهواء إال اخلطابية من الرافضة 
وافقة مذهبهم ومنع القاضي أبو بكر من قبوهلا واختلف العلماء يف شارب النبيذ من غري سكر لتجويزهم الكذب مل

فقال الشافعي أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون وقال مالك رمحه اهللا أحده وال أقبل شهادته كأنه قطع 
بالتزكية واختلف الناس يف اشتراط العدد يف بفسقه وقال احلنفية يقبل قول اجملهول وتثبت العدالة إما باالختبار أو 

التزكية والتجريح فشرطه بعض احملدثني يف التزكية والتجريح يف الرواية والشهادة واشترطه القاضي أبو بكر يف 
تزكية الشهادة فقط واختاره اإلمام فخر الدين وقال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل الختالف 

ك والعدالة شيء واحد وعكس قوم لوقوع االكتفاء بالظاهر يف العدالة دون التجريح ونفى ذلك املذاهب يف ذل
القاضي أبو بكر فيهما ويقدم اجلرح على التعديل إال أن جيرحه بقتل إنسان فيقول املعدل رأيته حيا وقيل يقدم 

  املعدل إذا زاد عدده 

  الفصل السادس يف مستند الراوي

ه على شيخه أو إخباره به أو بتفكر ألفاظ قراءته وثانيها أن يعلم قراءة مجيع الكتاب وال يذكر فأعاله أن يعلم قراءت
األلفاظ وال الوقت وثالثها أن يشك يف مساعه فال جيوز له روايته خيالف األولني ورابعها أن يعتمد على خطه فيجوز 

  عند الشافعي وأيب يوسف وحممد خالفا أليب حنيفة 

  عدده الفصل السابع يف

والواحد عندنا وعند مجهور الفقهاء يكفي خالفا للجبائي يف اشتراطه اثنني أو يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض 
الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرا فيهم ومل يقبل يف الزنا إال أربعة لنا أن الصحابة قبلوا خرب عائشة رضي اهللا 

  البلوى  عنها يف التقاء اخلتانني وحدها وهو مما تعم به

  الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط يف القبول



قال احلنفية إذا مل يقبل راوي األصل احلديث ال تقبل رواية الفرع قال اإلمام إن جزم كل واحد منهما مل تقبل وإال 
رخي عمل بالراجح وقال أكثر أصحابنا والشافعية واحلنفية إذا شك األصل يف احلديث ال يضر ذلك خالفا للك

واملنقول عن مالك رمحه اهللا أن الراوي إذا مل يكن فقيها فإنه كان يترك روايته ووافقه أبو حنيفة وخالفه اإلمام 
ومجاعة قال اإلمام فخر الدين وال خيل بالراوي تساهله يف غري احلديث وال جهله بالعربية وال اجلهل بنسبة وال 

الفة احلفاظ ال متنع من القبول وال كونه على خالف الكتاب خالفا خالف أكثر األمة لروايته وقد اتفقوا على أن خم
لعيسى بن أبان وال كون مذهبه خبالف روايته وهو مذهب أكثر أصحابنا وفيه أربعة مذاهب قال احلنفية إن خصصه 

إىل  زجع إىل مذهب الراوي ألنه أعلم وقال الكرخي ظاهر اخلرب أوىل وقال الشافعي إن خالف ظاهر احلديث رجع
احلديث وإن كان أحد االحتمالني رجع إليه وقال القاضي عبد اجلبار إن كان تأويله على خالف الضرورة ترك وإال 

وجب النظر يف ذلك وإذا ورد اخلرب يف مسألة علمية وليس يف األدلة القطعية ما يعضده رد ألن الظن ال يكفي يف 
قبل عند املالكية والشافعية خالفا للحنفية لنا حديث عائشة القطعيات وإال قبل وإن اقتضى عمال تعم به البلوى 

  رضي اهللا عنها املتقدم يف التقاء اخلتانني 

  الفصل التاسع يف كيفية الرواية

إذا قال الصحايب مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم أو أخربين أو شافهين فهذا أعلى املراتب وثانيها أن يقول قال 
عليه السالم بكذا أو هنى عن كذا وهذا كله حممول عند املالكية على أمر النيب عليه الصالة عليه السالم وثالثها أمر 

والسالم خالفا لقوم ورابعها أن يقول أمرنا بكذا أو هنينا عن كذا فعندنا وعند الشافعي حيمل على أمره عليه السالم 
ه السالم خالفا لقوم وسادسها أن يقول خالفا للكرخي وخامسها أن يقول السنة كذا فعندنا حيمل على سنته علي

عن النيب عليه السالم قيل حيمل على مساعه هو وقيل ال وسابعها كنا نفعل كذا وهو يقتضي كونه شرعا وأما غري 
الصحايب فأعلى مراتبه أن يقول حدثين أو أخربين أو مسعته وللسامع منه أن يقول حدثين وأخربين ومسعته حيدث عن 

عه خاصة أو يف مجاعة وإال فيقول مسعته حيدث وثانيها أن يقال له أمسعت هذا من فالن فيقول نعم فالن إن قصد إمسا
أو يقول بعد الفراغ األمر كما قرئ فاحلكم فيه مثل األول يف وجوب العمل ورواية السامع وثالثها أن يكتب إىل 

مسعت وال حدثين ويقول أخربين ورابعها أن  غريه مساعه فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا حتققه أو ظنه وال يقول
يقال له هل مسعت هذا فيشري بأصبعه أو برأسه فيجب العمل به وال يقول املشار إليه أخربين وال حدثين وال مسعته 

وخامسها أن يقرأ عليه فال ينكر بإشارة وال عبارة وال يعترف فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل وعامة الفقهاء 
روايته وأنكرها املتكلمون وقال بعض احملدثني ليس له أن يقول إال أخربين قراءة عليه وكذلك اخلالف لو جوزوا 

قال القارئ للراوي بعد قراءة احلديث أرويه عنك قال نعم وهو السادس ويف مثل هذا اصطالح للمحدثني وهو من 
ا يف هذا الكتاب ومل يقل له مسعته فإنه ال يكون جماز التشبيه شبه السكوت باإلخبار وسابعها إذا قال له حدث عين م

حمدثا له به وإمنا أذن له يف التحدث عنه وثامنها اإلجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن حيدث به وذلك إباحة للكذب 
ر لكنه يف عرف احملدثني معناه أن ما صح عندك أين مسعته فاروه عين والعمل عندنا باإلجازة جائز خالفا ألهل الظاه

يف إشتراطهم املناولة وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفالين رويته فاروه عين إذا صح عندك فإذا صح عنده 
  جازت له الرواية وكذلك إذا قال له مشافهة ما صح عندك من حديثي فاروه عين 

  الفصل العاشر يف مسائل شىت



الفا للشافعي ألنه إمنا أرسل حيث جزم بالعدالة فاألوىل املراسيل عند مالك وأيب حنيفة ومجهور املعتزلة حجة خ
ونقل اخلرب باملعىن عند أيب احلسني والشافعي وأيب حنيفة رضي اهللا عنهم جائز خالفا ألبن سريين . فتكون حجة 

وبعض احملدثني بثالثة شروط أال تزيد الترمجة وال تنقص وال تكون أخفى ألن املقصود إمنا هو إيصال املعاين فال يضر 
وات غريها وإذا زادت إحدى الروايتني على األخرى واجمللس خمتلف قبلت وإن كان واحدا ويتأتى الذهول عن ف

  تلك الزيادة فيه قبلت وإال مل تقبل 

  الباب السابع عشر يف القياس وفيه سبعة فصول

  الفصل األول يف حقيقته

م عند املثبت فاإلثبات املراد به املشترك بني وهو إثبات مثل حكم معلوم ملعلوم آخر ألجل اشتراكهما يف علة احلك
  العلم واالعتقاد والظن ونعين باملعلوم املشترك بني املظنون واملعلوم وقولنا عند املثبت ليدخل فيه القياس الفاسد 

  الفصل الثاين يف حكمه

) تربوا يا أويل األبصار فاع( وهو حجة عند مالك ومجاهري العلماء رضي اهللا عنهم خالفا ألهل الظاهر لقوله تعاىل 
ولقول معاذ رضي اهللا عنه أجتهد رأيي بعد ذكره الكتاب والسنة وهو مقدم على خرب الواحد عند مالك رمحه اهللا 

ألن اخلرب إمنا يرد لتحصيل احلكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على اخلرب وهو حجة يف الدنيويات اتفاقا وهو إن 
املناط عند الغزايل أو باستخراج اجلامع من األصل مث حتقيقه يف الفرع فاألول ختريج  كان بإلغاء الفارق فهو تنقيح

  املناط والثاين حتقيقه 

  الفصل الثالث يف الدال على العلة

وهو مثانية النص واإلمياء واملناسبة والشبه والدوران والسرب والطرد وتنقيح املناط فاألول النص على العلة وهو 
وترتيب احلكم على ) الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد ( مياء وهو مخسة الفاء حنو قوله تعاىل ظاهر والثاين اإل

الوصف حنو ترتيب الكفارة على قوله واقعت أهلي يف شهر رمضان قال اإلمام فخر الدين سواء كان مناسبا أو مل 
ص الرطب إذا جف وتفريق الشارع يكن وسؤاله عليه السالم عن وصف احملكوم عليه حنو قوله عليه السالم أينق

بني شيئني يف احلكم حنو قوله عليه السالم القاتل ال يرث أو ورود النهي عن فعل مينع ما تقدم وجوبه الثالث 
املناسب ما تضمن حتصيل مصلحة أو درء مفسدة فاألول كالغين علة لوجوب الزكاة والثاين كاإلسكار علة لتحرمي 

ا هو يف حمل الضرورات وإىل ما هو يف حمل احلاجات وإىل ما هو يف حمل التتمات فيقدم اخلمر واملناسب ينقسم إىل م
األول على الثاين والثاين على الثالث عند التعارض فاألول حنو الكليات اخلمس وهي حفظ النفوس واألديان 

اح غري ضروري لكن واألنساب والعقول واألموال وقيل واألعراض والثاين مثل تزويج الويل الصغرية فإن النك
احلاجة تدعو إليه يف حتصيل الكفء لئال يفوت والثالث ما كان حثا على مكارم األخالق كتحرمي تناول القاذورات 
وسلب أهلية الشهادات عن األرقاء وحنو الكتابات ونفقات القرابات وتقع أوصاف مترددة بني هذه املراتب كقطع 

ة صونا لألطراف ولألعضاء وإن أمكن أن يقال ليس منه ألنه حيتاج اجلاين األيدي باليد الواحدة فإن شرعيته ضروري



فيه إىل االستعانة بالغري وقد يتعذر ومثال اجتماعها كلها يف وصف واحد أن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية 
الف حاجة ألهنا واألقارب تتمة واشتراط العدالة يف الشهادة ضروري صونا للنفوس واألموال ويف اإلمامة على اخل

شفاعة واحلاجة داعية إلصالح حال الشفيع ويف النكاح تتمة ألن الويل قريب يزعه طبعه عن الوقوع يف العار 
والسعي يف اإلضرار وقيل حاجية على اخلالف وال تشترط يف اإلقرار لقوة الوازع الطبعي ودفع املشقة عن النفوس 

ورية مؤثرة يف الترخيص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول قال ابن مصلحة ولو أفضت إىل خمالفة القواعد وهي ضر
زيد يف النوادر تقبل شهادة أمثلهم حاال ألنه ضرورة وكذلك يلزم يف القضاة ووالة األمور وحاجية يف األوصياء 

لناس وهي على اخلالف يف عدم اشتراط العدالة ومتامية يف السلم واملساقاة وبيع الغائب فإن يف منعها مشقة على ا
من تتمات معاشهم على الناس وهي من تتمات معاشهم وهو أيضا ينقسم إىل ما اعتربه الشرع وإىل ما ألغاه وإىل ما 

جهل حاله واألول ينقسم إىل ما اعترب نوعه يف نوع حلكم كاعتبار نوع اإلسكار يف نوع التحرمي وإىل ما اعترب 
الشرب مقام القذف ألنه مظنته وإىل ما اعترب نوعه يف جنسه جنسه يف جنسه كالتعليل مبطلق املصلحة كإقامة 

كاعتبار األخوة يف التقدمي يف املرياث فتقدم يف النكاح وإىل ما اعترب جنسه يف نوع احلكم كإسقاط الصالة عن 
احلائض باملشقة فإن املشقة جنس وهو أي اإلسقاط نوع من الرخص فتأثري النوع يف مقدم على تأثري النوع يف 

جلنس وتأثري النوع يف اجلنس مقدم على تأثري اجلنس يف النوع وهو مقدم على تأثري اجلنس يف اجلنس وامللغى حنو ا
املنع من زراعة العنب خشية اخلمر والذي جهل أمره هو املصلحة املرسلة اليت حنن نقول هبا وعند التحقيق هي عامة 

وصف الذي ال يناسب بذاته ويستلزم املناسب لذاته وقد شهد يف املذاهب الرابع الشبه قال القاضي أبو بكر هو ال
الشرع لتأثري جنسه القريب يف جنس احلكم القريب والشبه يقع يف احلكم كشبه العبد املقتول باحلر وشبهه بسائر 

م اململوكات وعند ابن علية يقع الشبه يف الصورة كرد اجللسة الثانية إىل اجللسة األوىل يف احلكم وعند اإلما
التسوية بني األمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم أو ملا هو علة للحكم صح القياس وهو ليس حبجة عند 

القاضي منا اخلامس الدوران وهو عبارة عن اقتران ثبوت احلكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه وفيه خالف 
التقسيم وهو أن يقول إما أن يكون احلكم واألكثرون من أصحابنا وغريهم يقولون بكونه حجة السادس الرب و

معلال بكذا أو بكذا أو بكذا والكل باطل إال كذا فيتعني السابع الطرد وهو عبارة عن اقتران احلكم بسائر صور 
  الوصف وليس مناسبا وال مستلزما للمناسب وفيه خالف الثامن تنقيح املناط وهو إلغاء الفارق فيشتركان يف احلكم 

  يف الدال على عدم اعتبار العلة وهو مخسة الفصل الرابع

األول النقض وهو وجود الوصف بدون احلكم وفيه أربعة مذاهب ثالثها إن وجد املانع يف صورة النقض فال يقدح 
وإال قدح ورابعها إن نص عليها مل يقدح وإال قدح وجواب النقض إما مبنع وجود الوصف يف صورة النقض أو 

اين عدم التأثري وهو أن يكون احلكم موجودا مع وصف مث يعدم ذلك الوصف ويبقى احلكم بالتزام احلكم فيها الث
فيقدح ذلك يف غلبته خبالف العكس وهو وجود احلكم بدون الوصف يف صورة أخرى فال يقدح ألن العلل 

بث يف مكان الشرعية خيلف بعضها بعضا الثالث القلب وهو إثبات نقيض احلكم بعني العلة كقولنا يف االعتكاف ل
خمصوص فال يستقل بنفسه قياسا على الوقوف بعرفة فيكون الصوم شرطا فيه فيقول السائل لبث يف مكان خمصوص 

فال يكون الصوم شرطا فيه كالوقوف بعرفة وهو إما أن يقصد به إثبات مذهب السائل أو إبطال مذهب املستدل 
أركان الوضوء فال يكفي فيه أقل ما ميكن أصله الوجه  فاألول كما سبق والثاين كما يقول احلنفي املسح ركن من

فيقول الشافعي ركن من أركان الوضوء فال يقدر بالربع أصله الوجه الرابع القول باملوجب وهو تسليم ما ادعاه 



املستدل موجب علته مع بقاء اخلالف يف صورة النزاع اخلامس الفرق وهو إبداء معىن مناسب للحكم يف إحدى 
مفقود يف األخرى وقدحه مبين على أن احلكم ال يعلل بعلتني الحتمال أن يكون الفارق إحدامها فال يلزم الصورتني 

  من عدمه عدم احلكم الستقالل احلكم بإحدى العلنني 

  الفصل اخلامس يف تعدد العلل

جيوز  جيوز تعليل احلكم الواحد بعلتني منصوصتني خالفا لبعضهم كوجوب الوضوء على من بال والمس وال
  مبستنطتني ألن األصل عدم االستقالل فيجعالن علة واحدة 

  الفصل السادس يف أنواعها وهي أحد عشر نوعا

األول التعليل باحملل فيه خالف قال اإلمام فخر الدين إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه كتعليل اخلمر بكونه 
ن مل يكن منضبطا جاز التعليل باحلكمة وفيه خالف واحلكمة هي مخرا والرب حيرم الربا فيه لكونه برا الثاين الوصف إ

اليت ألجلها صار الوصف علة كذهاب العقل املوجب جلعل اإلسكار علة الثالث جيوز التعليل بالعدم خالفا لبعض 
ات ألهنا عدم الفقهاء فإن عدم العلة علة لعدم املعلول الرابع املانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل باإلضاف

اخلامس جيوز تعليل احلكم الشرعي باحلكم الشرعي خالفا لقوم كقولنا جنس فيحرم السادس جيوز التعليل 
باألوصاف العرفية كالشرف واخلسة بشرط اطرادها ومتييزها عن غريها السابع جيوز التعليل بالعلة املركبة عند 

عند أصحابنا بالعلة القاصرة وعند الشافعي وأكثر املتكلمني  األكثرين كالقتل العمد العدوان الثامن جيوز التعليل
خالفا أليب حنيفة وأصحابه إال أن تكون منصوصة ألن فائدة التعليل عند احلنفية التعدية للفرع وقد انتفت وجواهبم 

التعليل باالسم العاشر  نفي سكون النفس للحكم واالطالع على مقصود الشرع فيه التاسع اتفقوا على أنه ال جيوز
اختار اإلمام أنه الجيوز التعليل باألوصاف املقدرة خالفا لبعض الفقهاء كتعليل العتق عن الغري بتقدير امللك احلادي 
عشر جيوز تعليل احلكم العدمي بالوصف الوجودي وال يتوقف على وجود املقتضى عند اإلمام خالفا لألكثرين يف 

فاء احلكم باملانع فهو يقول املانع هو ضد علة الثبوت والشيء ال يتوقف على ضده التوقف وهذا هو تعليل انت
  وجوابه أنه ال حيسن يف العادة أن يقال لألعمى إنه ال يبصر زيدا للجدار الذي بينهما وإمنا حيسن ذلك يف البصري 

  الفصل السابع فيما يدخله القياس وهو مثانية أنواع

لى جوازه يف العقليات ويسمونه إحلاق الغائب بالشاهد الثاين أجاز اإلمام فخر الدين األول اتفق أكثر املتكلمني ع
ومجاعة القياس يف اللغات وقال ابن جين هو قول أكثر األدباء خالفا للحنفية ومجاعة من الفقهاء الثالث املشهور أنه 

ه ألنه ال حيسن أن يقال يف طلوع ال جيوز إجراء القياس يف األسباب كقياس اللواط على الزنا يف وجوب احلد ب
الشمس إنه موجب للعبادة كغروهبا الرابع اختلفوا يف دخول القياس يف العدم األصلي قال اإلمام واحلق أنه يدخله 
قياس االستدالل بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس العلة وهذا خبالف اإلعدام فإنه حكم شرعي اخلامس 

ز إثبات أصول العبادات بالقياس السادس جيوز عند ابن القصار والباجي والشافعي قال اجلبائي والكرخي ال جيو
جريان القياس يف املقدرات واحلدود والكفارات خالفا أليب حنيفة وأصحابه ألهنا أحكام شرعية السابع جيوز القياس 



قه اخللقة والعادة كاحليض عند الشافعي على الرخص خالفا أليب حنيفة وأصحابه الثامن ال يدخل القياس فيما طري
  وال فيما ال يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة وحنوه 

  الباب الثامن عشر يف التعارض والترجيح وفيه مخسة فصول

  الفصل األول اختلفوا هل جيوز تساوي األمارتني

بعض الشافعية فمنعه الكرخي وجوزه الباقون واجملوزون اختلفوا فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم و
وبعض احلنفية يتخري ويتساقطان عند بعض الفقهاء قال اإلمام فخر الدين رمحه اهللا إن وقع التعارض يف فعل واحد 

باعتبار حكمني فهذا متعذر وإن وقع يف فعلني واحلكم واحد كالتوجه إىل جهتني للكعبة فيتخري وقال الباجي يف 
ة ختري وقال األهبري يتعني احلظر بناء على أصله أن األشياء على احلظر القسم األول إذا تعارضا يف احلظر واإلباح

وقال أبو الفرج يتعني اإلباحة بناء على أصله أن األشياء على اإلباحة فالثالثة رجعوا إىل حكم العقل على أصوهلم 
 يعلم حكي عنه وإذا نقل عن جمتهد قوالن فإن كانا موضعني وعلم التاريخ عد الثاين رجوعا عن األول وإن مل

القوالن وال حيكم عليه برجوع وإن كانا يف موضع واحد بأن يقول يف املسألة قوالن فإن أشار إىل تقوية أحدمها فهو 
  قوله وإن مل يعلم فقيل يتخري السامع بينهما 

  الفصل الثاين يف الترجيح

وقف وميتنع الترجيح يف العقليات لتعذر واألكثرون اتفقوا على التمسك به وأنكره بعضهم وقال يلزم التخيري أو الت
التفاوت بني القطعتني ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة األدلة خالفا لقوم وإذا تعارض دليالن فالعمل بكل 
واحد منهما من وجه أوىل من العمل بأحدمها دون اآلخر ومها إن كانا عامني معلومني والتاريخ معلوم نسخ املتأخر 

كان جمهوال سقطا وإن علمت املقارنة خري بينهما وإن كانا مظنونني فإن علم املتأخر نسخ املتقدم وإال  املتقدم وإن
رجع إىل الترجيح وإن كان أحدمها معلوما واآلخر مظنونا واملتأخر املعلوم نسخ أو املظنون مل ينسخ وإن جهل احلال 

ن أحدمها عاما واآلخر خاصا قدم اخلاص على العام تعني املعلوم وإن كانا خاصني فحكمهما حكم العامني وإن كا
وأن جتمعوا بني ( ألنه ال يقتضي عدم إلغاء أحدمها خبالف العكس وإن كان أحدمها عاما من وجه كما يف قوله تعاىل 

  وجب الترجيح إن كانا مظنونني ) أو ما ملكت أميانكم ( مع قوله تعاىل ) األختني 

  ارالفصل الثالث يف ترجيحات األخب

وهي إما يف اإلسناد أو يف املنت فاألول قال الباجي رمحه اهللا يترجح بأنه يف قضية مشهورة واآلخر ليس كذلك أو 
رواته أحفظ أو أكثر أو مسموع منه عليه السالم واآلخر مكتوب به أو متفق على رفعه إليه عليه السالم أو اتفق 

و إمجاع أهل املدينة على العمل به أو روايته أحسن نسقا أو رواته عند إثبات احلكم به أو رواية صاحب القضية أ
سامل من االضطرابات أو موافق لظاهر الكتاب واآلخر ليس كذلك قال اإلمام فخر الدين رمحه اهللا أو يكون روايه 

لط عقله يف فقيها أو عاملا بالعربية أو عرفت عدالته باالختبار أو علمت بالعدد الكثري أو ذكر سبب عدالته أو مل خيت
بعض األوقات أو كونه من أكابر الصحابة أو له اسم واحد أو مل تعرف له رواية يف زمن الصبا واآلخر ليس كذلك 



أو يكون مدنيا واآلخر مكيا أو رواية متأخر اإلسالم وأما ترجيح املنت قال الباجي رمحه اهللا يترجح السامل من 
ى ختصيصه أو ورد على غري سبب أو قضى به على اآلخر يف موضع االضطرابات والنص يف املراد أو غري متفق عل

أو ورد بعبارات خمتلفة أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان اهللا عليهم واآلخر ليس كذلك قال اإلمام فخر 
 الدين رمحه اهللا أو يكون فصيح اللفظ أو لفظه حقيقة أو يدل على املراد من وجهني أو يؤكد لفظه بالتكرار أو

يكون ناقال عن حكم العقل أو مل يعمل بعض الصحابة أو السلف على خالفه مع االطالع عليه أو كان فيما ال تعم 
  به البلوى واآلخر ليس كذلك 

  الفصل الرابع يف ترجيح األقيسة

و علته قال الباجي رمحه اهللا يترجح أحد القياسني على اآلخر بالنص على علته أو ألنه يعود على أصله بالتخصيص أ
مطردة منعكسة أو تشهد هلا أصول كثرية واآلخر على خالفها يف مجيع ذلك أو يكون أحد القياسني فرعه من جنس 

أصله أو علته متعدية أو تعم فروعها أو هي أعم أو هي منتزعة من أصل منصوص عليه أو أقل أوصافا والقياس 
أحد القياسني متفقا على علته أو أقل خالفا أو بعض  اآلخر ليس كذلك قال اإلمام فخر الدين رمحه اهللا أو يكون

مقدماته بقينية أو علته وصف حقيقي ويترجح التعليل باحلكمة على العدم واإلضايف واحلكم الشرعي والتقديري 
والتعليل بالعدم أوىل من التقديري وتعليل احلكم الوجودي بالوصف الوجودي أوىل من العدمي بالعدمي ومن 

ودي والوجودي بالعدمي ألن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود وباحلكم الشرعي أوىل من العدمي بالوج
التقديري لكون التقدير على خالف األصل والقياس الذي يكون ثبوت احلكم يف أصله أقوى أو باإلمجاع أو 

  بالتواتر أقوى مما ليس كذلك 

  الفصل اخلامس يف ترجيح طرق العلة

ن رمحه اهللا املناسبة أقوى من الدوران خالفا لقوم ومن التأثري والسرب املظنون والشبه والطرد قال اإلمام فخر الدي
ويترجح املناسب الذي اعترب نوعه يف نوع احلكم على ما اعترب جنسه يف نوعه أو نوع احلكم يف جنسه أو جنسه يف 

الثة راجحة على الرابع مث األجناس عالية جنسه ألن األخص بالشيء أرجح وأوىل به والثاين والثالث متعارضان والث
وسافلة ومتوسطة وكلما قرب كان أرجح والدوران يف صورة أرجح منه يف صورتني والشبه يف الصفة أقوى منه يف 

  احلكم وفيه خالف 

  الباب التاسع عشر يف االجتهاد

وم شرعي اصطالحا وفيه تسعة وهو استفراغ الوسع يف املطلوب لغة واستفراغ الوسع يف النظر فيما يلحقه فيه ل
  فصول 

  الفصل األول يف النظر

وهو الفكر وقيل تردد الذهن بني أحناء الضروريات وقيل حتديق العقل إىل جهة الضروريات وقيل ترتيب تصديقات 
يتوصل هبا اىل علم أو ظن وقيل ترتيب تصديقني وقيل ترتيب معلومات وقيل ترتيب معلومني فهذه سبعة مذاهب 



الثالثة األول و هو يكون يف التصورات لتحصيل احلدود الكاشفة عن احلقائق املفردة على ترتيب خاص  وأصحها
كما تقدم أول الكتاب ويف التصديقات لتحصيل املطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت يف 

ة كذلك ألهنا تتبع أخس املقدمات علم املنطق ومىت كان يف الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كانت النتيج
  وال يلتفت إىل ما صحبها من أشرفها 

  الفصل الثاين يف حكمه

وقد ) فاتقوا اهللا ما استطعتم ( ومذهب مالك ومجهور العلماء رضوان اهللا عليهم وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعاىل 
ن القصار قال مالك جيب على العوام تقليد استثىن مالك رمحه اهللا أربع عشرة صورة ألجل الضرورة األوىل قال اب

اجملتهدين يف األحكام وجيب عليهم االجتهاد يف أعيان اجملتهدين كما جيب على اجملتهدين االجتهاد يف أعيان األدلة 
  وهو قول مجهور العلماء خالفا ملعتزلة بغداد وقال اجلبائي جيوز يف مسائل االجتهاد فقط 

  فروع ثالثة

قصار إذا استفىت العامي يف نازلة مث عادت له حيتمل أن يعتمد على تلك الفتوى ألهنا حق وحيتمل األول قال ابن ال
أن يعيد االستفتاء الحتمال تغري االجتهاد الثاين قال الزنايت جيوز تقليد املذاهب يف النوازل واالنتقال من مذهب اىل 

ن تزوج بغري صداق وال ويل وال شهود فإن هذه مذهب بثالثة شروط أال جيمع بينها على وجه خيالف اإلمجاع كم
الصورة مل يقل هبا أحد وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه وال يقلده رميا يف عماية وأال يتتبع رخص 
املذاهب قال واملذاهب كلها مسالك إىل اجلنة وطرق إىل السعادة فمن سلك منها طريقا وصله تنبيه قال غريه جيوز 

املذاهب واالنتقال إليها يف كل ما ال ينقض فيه حكم احلاكم وهو أربعة ما خالف اإلمجاع أو القواعد أو النص  تقليد
أو القياس اجللي فإن أراد رمحه اهللا بالرخص هذه األربعة فهو حسن متعني فإن ما ال نقره مع تأكده حبكم احلاكم 

ولة على املكلف كيف كان يلزمه أن يكون من قلد مالكا فأوىل أن ال نقره قبل ذلك وإن أراد بالرخص ما فيه سه
يف املياه واألرواث وترك األلفاظ يف العقود خمالفا لتقوى اهللا تعاىل وليس كذلك قاعدة انعقد اإلمجاع على أن من 

أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغري حجر وأمجع الصحابة رضوان اهللا عليهم على أن من استفىت أبا بكر 
وعمر رضي اهللا عنهما أو قلدمها فله أن يستفيت أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغريمها ويعمل بقوهلما من غري نكري فمن 
ادعى رفع هذين اإلمجاعني فعليه الدليل الثالث إذا فعل املكلف فعال خمتلفا يف حترميه غري مقلد ألحد فهل نؤمثه بناء 

لقول بالتحليل مع أنه ليس إضافته إىل أحد املذهبني أوىل من اآلخر ومل على القول بالتحرمي أو ال نؤمثه بناء على ا
يسألنا عن مذهبنا فنجيبه ومل أر ألصحابنا فيه نصا وكان الشيخ اإلمام عز الدين بن عبد السالم من الشافعية قدس 

علم حكم اهللا تعاىل اهللا روحه يقول يف هذا الفرع إنه آمث من جهة أن كل أحد جيب عليه أال يقدم على فعل حىت ي
فيه وهذا أقدم غري عامل فهو آمث بترك التعلم وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم من الشرع قبحه أمثناه وإال 
فال الثانية قال ابن القصار ويقلد القائف العدل عند مالك رمحه اهللا وروي ال بد من اثنني الثالثة قال جيوز عنده 

ملتلفات إال أن تتعلق القيمة حبد من حدود اهللا تعاىل فال بد من اثنني لدربه التاجر بالقيم وروي تقليد التاجر يف قيم ا
عنه أنه ال بد من اثنني يف كل موضع الرابعة قال وجيوز تقليد القاسم بني اثنني عنده وابن القاسم ال يقبل قول 

جلنايات عنده السادسة قال يقلد اخلارص الواحد القاسم ألنه شاهد على فعل نفسه اخلامسة قال يقلد املقوم ألرش ا
فيما خيرصه عند مالك رمحه اهللا السابعة قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه الثامنة قال يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه 



ته التاسعة قال يقلد املالح يف القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدال دريا بالسري يف البحر وكذلك كل من كانت صناع
يف الصحراء وهو عدل العاشر قال وال جيوز عنده أن يقلد عامي عاميا إال يف رؤية اهلالل لضبط التاريخ دون 

العبادة احلادية عشرة قال وجيوز عنده تقليد الصيب واألنثى والكافر والواحد يف اهلدية واالستئذان الثانية عشرة قال 
أو كتابيا ومن مثله يذبح الثالثة عشرة قال يقلد حماريب البالد  يقلد القصاب يف الذكاة ذكرا كان أو أنثى مسلما

العامرة اليت تتكرر الصالة فيها ويعلم أن إمام املسلمني بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلدة على بنائها قال ألنه قد 
لى العامل االجتهاد فإن علم أهنا مل تنصب إال بعد اجتهاد العلماء يف ذلك ويقلدها العامل واجلاهل وأما غري تلك فع

تعذرت عليه األدلة صلى إىل احملراب إذا كان البلد عامرا ألنه أقوى من االجتهاد بغري دليل وأما العامي فيصلي يف 
سائر املساجد الرابعة عشرة قال يقلد العامي يف ترمجة الفتوى باللسان العريب أو العجمي ويف قراءاهتا أيضا وال جيوز 

  التقليد يف زوال الشمس ألنه مشاهد لعامل وال جلاهل 

  الفصل الثالث فيمن يتعني عليه االجتهاد

أفيت أصحابنا رضي اهللا عنهم بأن العلم على قسمني فرض عني وفرض كفاية وحكي الشافعي يف رسالته والغزايل يف 
و فيها مثاله رجل إحياء علوم الدين اإلمجاع على ذلك ففرض العني الواجب على كل أحد هو علمه حبالته اليت ه

أسلم ودخل يف وقت الصالة فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصالة فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه قلنا جيب 
عليه أن يتعلم ما يعتمده يف ذلك أو أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده يف ذلك أو إن أراد أن يؤدي 

داء فإن أراد أن يصرف ذهبا فيجب عليه أن يتعلم حكم الصرف شهادة فيجب عليه أن يتعلم شروط التحمل واأل
فكل حالة يتصف هبا جيب عليه أن يعلم حكم اهللا تعاىل عليه فيها فعلى هذا ال ينحصر فرض العني يف العبادات وال 

  يف باب من أبواب الفقه كما يعتقد كثري من األغبياء وعلى هذا القسم حيمل قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  العلم فريضة على كل مسلم  طلب

فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل مبقتضى علمه فقد أطاع اهللا تعاىل طاعتني ومن مل يعلم ومل يعمل فقد عصى اهللا 
معصيتني ومن علم ومل يعمل فقد أطاع اهللا طاعة وعصى اهللا معصية ففي هذا املقام يكون العامل خريا من اجلاهل 

فيه خريا من العامل من شرب مخرا يعلمه وشربه آخر جيهله فإن العامل يأمث خبالف اجلاهل واملقام الذي يكون اجلاهل 
فهو أحسن حاال من العامل وكذلك من اتسع يف العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته خبالف اجلاهل فهو أسعد حاال 

لة اإلنسان فيجب على األمة أن يكون من العامل يف هذين الوجهني وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي ال يتعلق حبا
منهم طائفة يتفقهون يف الدين ليكونوا قدوة للمسلمني حفظا للشرع من الضياع والذي يتعني هلذا من الناس من 

  جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسريرته ومن ال فال 

  الفصل الرابع يف زمانه

وأما يف زمنه فوقوعه منه عليه السالم قال به الشافعي وأبو اتفقوا على جواز االجتهاد بعد وفاته عليه السالم 
وقال بعضهم كان له أن ) إن هو إال وحي يوحى ( يوسف وقال أبو علي وأبو هاشم مل يكن متعبدا به ولقوله تعاىل 

زمنه  جيتهد يف احلروب دون األحكام قال اإلمام فخر الدين وتوقف أكثر احملققني يف الكل وأما وقوع االجتهاد يف
عليه السالم ومن غريه فقليل وهو جائز عقال يف احلاضر عنده عليه السالم والغائب عنه وقد قال له معاذ رضي اهللا 

  عنه أجتهد رأيي 



  الفصل اخلامس يف شرائطه

وهي أن يكون عاملا مبعاين األلفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه ومن كتاب اهللا تعاىل ما يتضمن 
ام وهو مخسمائة آية وال يشترط احلفظ بل العلم مبواضعها لينظرها عند احلاجة إليها ومن السنة مواضع األحك

أحاديث األحكام دون حفظها ومواضع اإلمجاع واالختالف والرباءة األصلية وشرائط احلد والربهان والنحو واللغة 
النظر بل جيوز أن حيصل صفة االجتهاد يف  وال يشترط عموم. والتصريف وأحوال الرواة ويقلد من تقدم يف ذلك 
  . فن دون فن ويف مسألة دون مسألة خالفا لبعضهم 

  الفصل السادس يف التصويب

قال اجلاحظ وعبد اهللا بن احلسني العنربي بتصويب اجملتهدين يف أصول الدين مبعىن نفي اإلمث ال مبعىن مطابقة . 
ا يف األحكام الشرعية فاختلفوا هل هللا تعاىل يف نفس األمر حكم معني وأم. االعتقاد واتفق سائر العلماء على فساده 

يف الواقع أم ال ؟ والثاين قول من قال كل جمتهد مصيب وهو قول مجهور املتكلمني ومنهم األشعري والقاضي أبو 
لو كان هللا تعاىل  وإذا مل يكن هللا تعاىل حكم معني فهل يف الواقعة حكم. بكر منا وأبو علي وأبو هاشم من املعتزلة 

والثاين قول بعضهم وإذا قلنا . حكم معني حلكم به أم ال ؟ واألول هو القول باألشبه وهو قول مجاعة من املصوبني 
باملعني فإما أن يكون عليه دليل ظين أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما والثاين هو قول مجاعة من الفقهاء 

م كدفني يعثر عليه باالتفاق وعلى القول بأن عليه دليال ظنيا فهل كلف واملتكلمني ونقل عن الشافعي وهو عنده
اإلنسان بطلب ذلك الدليل فإن أخطأه تعني التكليف إىل ما غلب على ظنه وهو قول أو مل يكلف بطلبه خلفائه وهو 

فقوا على أن املكلف قول كافة الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي اهللا عنهم والقائلون بأن عليه دليال قطعيا ات
مأمور بطلبه وقال بشر املريسي إن أخطأه استحق العقاب وقال غريه ال يستحق العقاب واختلفوا أيضا هل ينقض 

قضاء القاضي إذا خالفه قال األصم ينقض وقال الباقون ال ينقض واملنقول عن مالك رمحه اهللا أن املصيب واحد 
ل ظين وخمالفه معذور والقضاء ال ينقض لنا أن اهللا تعاىل شرع الشرائع واختاره اإلمام فخر الدين وقال عليه دلي

لتحصيل املصاحل اخلالصة أو الراجحة أو درء املفاسد اخلالصة أو الراجحة ويستحيل وجودها يف النقيضني فيتحد 
اع وكذلك من احلكم احتجوا بانعقاد اإلمجاع على أن اجملتهد جيب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف اإلمج

قلده وال نعين حبكم اهللا إال ذلك فكل جمتهد مصيب وتكون ظنون اجملتهدين تتبعها األحكام كأحوال املضطرين 
  واملختارين بالنسبة إىل امليتة فيكون الفعل الواحد حالال حراما بالنسبة إىل شخصني كامليتة 

  الفصل السابع يف نقض االجتهاد

تزوج امرأة علق طالقها الثالث على امللك باالجتهاد فإن حكم به حاكم مث تغري اجتهاده أما يف اجملتهد يف نفسه فلو 
مل ينقض وإن مل حيكم نقض ومل جيز له إمساك املرأة وأما العامي إذا فعل ذلك بقول املفيت مث تغري اجتهاده فالصحيح 

  أن يكون ذلك القضاء مما ينقض يف نفسه أنه جتب املفارقة قاله اإلمام وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر إال 

  الفصل الثامن يف االستفتاء



إذا استفيت جمتهد فأفىت مث سئل ثانية عن تلك احلادثة فإن كان ذاكرا الجتهاده األول أفىت وإن نسي استأنف 
القول وال االجتهاد فإن أداه إىل خالف األول أفىت بالثاين قال اإلمام واألحسن أن يعرف العامي لريجع عن ذلك 

جيوز ألحد االستفتاء إال إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع فإن اختلف عليه 
العلماء يف الفتوى فقال قوم جيب عليه االجتهاد يف أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك وقال قوم ال جيب ذلك ألن 

يف عصر ترك النظر يف أحوال العلماء وإذا فرعنا على األول فإن  الكل طرق إىل اهللا تعاىل ومل ينكر أحد على العوام
حصل ظن االستواء مطلقا فأمكن أن يقال ذلك متعذر كما قيل يف األمارات وأمكن أن يقال يسقط عنه التكليف 

ويفعل ما يشاء وإن حصل ظن الرجحان مطلقا تعني العمل بالراجح وإن حصل من وجه فإن كان يف العلم 
يف الدين فمنهم من خري ومنهم من أوجب األخذ بقول األعلم قال اإلمام وهو األقرب ولذلك قدم يف  واالستواء

إمامة الصالة وإن كان يف الدين واالستواء يف العلم فيتعني األدين فإن رجح أحدمها يف دينه واآلخر يف علمه فقيل 
  يتعني األدين وقيل األعلم قال وهو األرجح كما مر 

  فيمن يتعني عليه االستفتاء الفصل التاسع

الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه االستفتاء وإن كان عاملا مل يبلغ درجة االجتهاد قال فاألقرب أنه 
جيوز له االستفتاء وإن بلغ درجة االجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه يف حقه وإن 

لسنة على أنه ال جيوز له التقليد وهو مذهب مالك رمحه اهللا وقال ابن حنبل وإسحاق بن كان مل جيتهد فأكثر أهل ا
راهويه وسفيان الثوري رمحهم اهللا جيوز مطلقا وقيل جيوز للعامل تقليد األعلم وهو قول حممد بن احلسن وقيل جيوز 

فال فهذه مخسة أقوال لنا قوله تعاىل  فيما خيصه دون ما يفىت به وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن االجتهاد جاز وإال
وال تقف ما ( وال جيوز التقليد يف أصول الدين جملتهد وال للعوام عند اجلمهور لقوله تعاىل ) فاتقوا اهللا ما استطعتم ( 

ولعظم اخلطر يف اخلطأ يف جانب الربوبية خبالف الفروع فإنه رمبا كفر يف األول ويثاب يف الثاين ) ليس لك به علم 
  زما ج

  الباب العشرون يف مجيع أدلة اجملتهدين وتصرفات املكلفني

  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف األدلة

وهي على قسمني أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر باالستقراء وأما أدلة وقوعها فال 
والسنة وإمجاع األمة وإمجاع أهل املدينة حيصرها عدد فلنتكلم أوال على أدلة مشروعيتها فنقول هي الكتاب 

والقياس وقول الصحايب واملصلحة املرسلة واالستصحاب والرباءة األصلية والعوائد واالستقراء وسد الذرائع 
واالستدالل واالستحسان واألخذ باألخف والعصمة وإمجاع أهل الكوفة وإمجاع العشرة وإمجاع اخللفاء األربعة فأما 

قد تقدم الكالم عليها وأما قول الصحايب فهو حجة عند مالك والشافعي يف قوله القدمي مطلقا لقوله اخلمسة األوىل ف
عليه السالم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة وإال فال ومنهم من 

  لفاء األربعة حجة إذا اتفقوا قال قول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما حجة دون غريمها وقيل قول اخل



  املصلحة املرسلة

واملصاحل باإلضافة إىل شهادة الشرع هلا باالعتبار على ثالثة أقسام ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم 
اء وهو وما شهد الشرع بعدم اعتباره حنو املنع من زراعة العنب لئال يعصر منه اخلمر وما مل يشهد له باعتبار وال بإلغ

املصلحة املرسلة وهي عند مالك رمحه اهللا حجة وقال الغزايل إن وقعت يف حمل احلاجة أو التتمة فال تعترب وإن وقعت 
يف حمل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد جمتهد ومثاله تترس الكفار جبماعة من املسلمني فلو كففنا عنهم 

فة ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم قال فيشترط يف هذه املصلحة أن لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا املسلمني كا
تكون كلية قطعية ضرورية فالكلية احتراز عما إذا تترسوا يف قلعة مبسلمني فال حيل رمي املسلمني إذ ال يلزم من 

الترس وعن املضطر ترك تلك القلعة فساد عام والقطعية احتراز عما إذا مل يقطع باستيالء الكفار علينا إذا مل نقصد 
يأكل قطعة من فخذه والضرورية احتراز عن املناسب الكائن يف حمل احلاجة والتتمة لنا أن اهللا تعاىل إمنا بعث الرسل 

  لتحصيل مصاحل العباد عمال باالستقراء فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أهنا مطلوبة للشرع 

  االستصحاب

ي أو احلاضر يوجب ظن ثبوته يف احلال أو االستقبال وهذا الظن عند مالك ومعناه أن اعتقاد كون الشيء يف املاض
واإلمام فخر الدين واملزين وأيب بكر الصرييف رمحه اهللا عليهم حجة خالفا جلمهور احلنفية واملتكلمني لنا أنه قضاء 

  بالطرف الراجح فيصح كأروش اجلنايات واتباع الشهادات 

  الرباءة األصلية

م العقل يف عدم األحكام خالفا للمعتزلة واألهبري وأيب الفرج منا وثبوت عدم احلكم يف وهي استصحاب حك
املاضي يوجب ظن عدمه يف احلال فيجب االعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند 

  طائفة من الفقهاء 

  العوائد

الغلبة يف سائر األقاليم كاحلاجة للغذاء والتنفس يف اهلواء والعادة غلبة معىن من املعاين على الناس وقد تكون هذه 
وقد تكون خاصة ببعض البالد كالنقود والعيوب وقد تكون خاصة ببعض الفرق كاألذان لإلسالم والناقوس 

  للنصارى فهذه العادة يقضى هبا عندنا ملا تقدم يف االستصحاب 

  االستقراء

على الظن أنه يف صورة النزاع على تلك احلالة كاستقرائنا الفرض يف  وهو تتبع احلكم يف جزئياته على حالة يغلب
جزئياته بأنه ال يؤدي على الرحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا ملا أدي على الراحلة وهذا الظن حجة 

  عندنا وعند الفقهاء 



  سد الذرائع

له فمىت كان الفعل السامل من املفسدة وسيلة إىل الذريعة الوسيلة للشيء ومعىن ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا 
املفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك رمحه اهللا عليه تنبيه ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد 
واملصلحة املرسلة وسد الذرائع وليس كذلك أما العرف فمشترك بني املذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون 

ما املصلحة املرسلة فغرينا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع جتدهم يعللون مبطلق املصلحة وال بذلك فيها وأ
يطالبون أنفسهم عند الفوارق واجلوامع بإبداء الشاهد هلا باالعتبار بل يعتمدون على جمرد املناسبة وهذا هو 

قسام أحدها معترب إمجاعا كحفر اآلبار يف طرق املصلحة املرسلة وأما الذرائع فقد أمجعت األمة على أهنا على ثالثة أ
املسلمني وإلقاء السم يف أطعمتهم وسب األصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اهللا تعاىل حينئذ وثانيها ملغى 
إمجاعا كزراعة العنب فإنه ال مينع خشية اخلمر والشركة يف سكىن اآلدر خشية الزنا وثالثها خمتلف فيه كبيوع 

ربنا حنن الذريعة فيها وخالفنا غرينا فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غرينا ال أهنا خاصة بنا اآلجال اعت
واعلم أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها ويكره ويندب ويباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة احملرم 

األحكام على قسمني مقاصد وهي املتضمنة  حمرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للمجمعة واحلج وموارد
للمصاحل واملفاسد يف أنفسها ووسائل وهي الطرق املفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من حترمي أو حتليل غري 
أهنا أخفض رتبة من املقاصد يف حكمها فالوسيلة إىل أفضل املقاصد أفضل الوسائل وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل 

ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة ( و متوسط متوسطه وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعاىل وإىل ما ه
فأثاهبم على الظمأ ) يف سبيل اهللا وال يطئون موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحل 

وسل إىل اجلهاد الذي هو وسيلة إلعزاز الدين وصون والنصب وإن مل يكونا من فعلهم ألهنما حصال هلم بسبب الت
  املسلمني فاالستعداد وسيلة إىل الوسيلة 

  قاعدة

كلما سقط اعتبار املقصد سقط اعتبار الوسيلة فإهنا تبع وقد خولفت هذه القاعدة يف احلج يف إمرار املوسى على 
ل على أنه مقصود يف نفسه وإال فهو مشكل رأس من ال شعر له مع أنه وسيلة إىل إزالة الشعر فيحتاج إىل ما يد

تنبيه قد تكون وسيلة احملرم غري حمرمة إذا أفضت إىل مصلحة راجحة كالتوسل إىل فداء األسرى بدفع املال إىل 
العدو الذي حرم عليهم االنتفاع به لكوهنم خماطبني بفروع الشريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حراما حىت ال 

عجز عن ذلك إال به وكدفع املال للمحارب حىت ال يقتتل هو وصاحب املال واشترط مالك فيه  يزين بامرأة إذا
اليسارة ومما يشنع به على مالك رمحه اهللا عليه خمالفته حلديث بيع اخليار مع روايته له وهو مهيع متسع ومسلك غري 

صلى اهللا عليه وسلم أدلة كثرية ولكن  ممتنع فال يوجد عامل إال وقد خالف من كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه حممد
ملعارض راجح عليها عند خمالفها وكذلك ترك مالك هذا احلديث ملعارض راجح عنده وهو عمل أهل املدينة فليس 
هذا بابا اخترعه وال بدعا ابتدعه ومن هذا الباب ما يروي عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال إذا صح احلديث فهو 

ذهيب عرض احلائط فإن كان مراده مع عدم املعارض فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصا به مذهيب أو فاضربوا مب
  وإن كان مع وجود املعارض فهو خالف اإلمجاع وليس هذا القول خاصا مبذهبه كما ظنه بعضهم 

  االستدالل



  يه قاعدتان وهو حماولة الدليل املفضي إىل احلكم الشرعي من جهة القواعد ال من األدلة املنصوبة وف

  القاعدة األوىل يف املالزمات

) لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا ( وضابط امللزوم ما حيسن فيه لو والالزم ما حيسن فيه الالم حنو قوله تعاىل 
وكقولنا إن كان هذا الطعام مهلكا فهو حرام تقديره لو كان مهلكا لكان حراما فاالستدالل إما بوجود امللزوم أو 

ه أو بوجود الالزم أو بعدمه فهذه األربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان فاملنتجان االستدالل بوجود امللزوم بعدم
على وجود الالزم وبعدم الالزم على عدم امللزوم فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم وكل ما أنتج عدمه فوجوده 

حنو قولنا لو كان هذا أنسانا لكان ضاحكا بالقوة مث املالزمة  عقيم إال أن يكون الالزم مساويا للملزوم فتنتج األربعة
قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية وظنية كالنجاسة مع كأس احلجام وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل فكل 

مكلف عاقل يف سائر األزمان واألحوال فكليتها باعتبار ذلك ال باعتبار األشخاص وجزئية كالوضوء مع الغسل 
الوضوء الزم للغسل إذا سلم من النواقض حال إيقاعه فقط فال جرم مل يلزم من انتفاء الالزم الذي هو الوضوء ف

  انتفاء امللزوم الذي هو الغسل ألنه ليس كليا خبالف انتفاء العقل فإنه يوجب انتفاء التكليف يف سائر الصور 

  القاعدة الثانية

ملنع بأدلة السمع ال بالعقل خالفا للمعتزلة وقد تعظم املنفعة فيصحبها الندب أن األصل يف املنافع اإلذن ويف املضار ا
  أو الوجوب مع اإلذن وقد تعظم املضرة فيصحبها التحرمي على قدر رتبتها فيستدل على األحكام هبذه القاعدة 

  االستحسان

هو احلكم بغري دليل وهذا  قال الباجي هو القول بأقوى الدليلني وعلى هذا يكون حجة إمجاعا وليس كذلك وقيل
اتباع للهوى فيكون حراما إمجاعا وقال الكرخي هو العدول عما حكم به يف نظائر مسألة إىل خالفه لوجه أقوى منه 

وهذا يقتضي أن يكون العدول عن العموم إىل اخلصوص استحسانا ومن الناسخ إىل املنسوخ وقال أبو احلسني هو 
امل مشول األلفاظ لوجه أقوى منه وهو يف حكم الطارئ على األول فباألول ترك وجه من وجوه االجتهاد غري ش

خرج العموم وبالثاين خرج ترك القياس املرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه وهو حجة عند احلنفية وبعض 
  البصريني منا وأنكره العراقيون 

  األخذ باألخف

يهودي إهنا مساوية لدية املسلم ومنهم من قال نصف دية املسلم هو عند الشافعي رمحه اهللا حجة كما قيل يف دية ال
  وهو قولنا ومنهم من قال ثلثها أخذا باألقل فأوجب الثلث فقط ألنه جممع عليه وما زاد منفي بالرباءة األصلية 

  العصمة



لصواب فقطع بوقوع وهي أن العلماء اختلفوا هل جيوز أن يقول اهللا تعاىل لنيب أو لعامل أحكم فإنك ال حتكم إال با
ذلك موسى بن عمران من العلماء وقطع مجهور املعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي يف امتناعه وجوازه ووافقه اإلمام 

  فخر الدين رمحه اهللا 

  إمجاع أهل الكوفة

لة ذهب قوم إىل أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي اهللا عنهم كما قال مالك يف إمجاع املدينة فهذه أد
  مشروعية األحكام 

  قاعدة

يقع التعارض يف الشرع بني الدليلني والبينتني واألصلني والظاهرين واألصل والظاهر وخيتلف العلماء يف مجيع ذلك 
وأن جتمعوا بني ( وهو يتناول اجلمع بني األختني يف امللك وقوله ) إال ما ملكت أميانكم ( فالدليالن حنو قوله تعاىل . 

ضي حترمي اجلمع مطلقا ولذلك قال علي رضي اهللا عنه حرمتهما آية وأحلتهما آية وذلك كثري يف يقت) األختني 
الكتاب والسنة واختلف العلماء هل خيرب بينهما أو يسقطان ؟ والبينتان حنو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد وشهادة 

ل قطع رجال ملفوفا نصفني مث نازع أخرى بأهنا لعمرو فهل تترجح إحدى البينتني ؟ خالف واألصالن حنو رج
أولياؤه يف أنه كان حيا حالة القطع فاألصل براءة الذمة من القصاص واألصل بقاء احلياة فاختلف العلماء يف نفي 

القصاص وثبوته أو التفرقة بني أن يكون ملفوفا يف ثياب األموات أو األحياء وحنو العبد إذا انقطع خربه فهل جتب 
ألصل بقاء حياته أو ال جتب ألن األصل براءة الذمة خالف والظاهران حنو اختالف الزوجني يف زكاة فطره ألن ا

متاع البيت فإن اليد ظاهرة يف امللك ولكل واحد منهما يد فسوى الشافعي بينهما ورجحنا حنن أحدمها بالعادة وحنو 
وظاهر الصحو اشتراك الناس يف الرؤية  شهادة عدلني منفردين برؤية اهلالل والسماء مصحية فظاهر العدالة الصدق

فرجح مالك العدالة ورجح سحنون الصحو واألصل والظاهر كاملقربة القدمية الظاهر تنجيسها فتحرم الصالة فيها 
واألصل عدم النجاسة وكذلك اختالف الزوجني يف النفقة ظاهر العادة دفعها واألصل بقاؤها فغلبنا حنن األول 

اختالف اجلاين مع اجملين عليه يف سالمة العضو أو وجوده الظاهر سالمة أعضاء الناس والشافعي الثاين وحنو 
ووجودها واألصل براءة الذمة فاختلف العلماء يف مجيع ذلك واتفقوا على تغليب األصل على الغالب يف الدعاوى 

لورع واتفقوا على تغليب فإن األصل براءة الذمة والغالب املعامالت ال سيما إذا كان املدعي من أهل الدين وا
الغالب على األصل يف البينة فإن الغالب صدقها واألصل براءة الذمة فائدة األصل أن حيكم الشرع باالستصحاب 
أو بالظهور إذا انفرد عن املعارض وقد استثين من ذلك أمور ال حيكم فيها إال مبزيد ترجيح يضم إليه أحدها ضم 

ان وثانيها حتليف املدعى عليه فيجتمع استصحاب الرباءة مع ظهور اليمني وثالثها اليمني إىل النكول فيجتمع الظاهر
اشتباه األواين واألثواب جيتهد فيها على اخلالف فيجتمع األصل مع ظهور االجتهاد ويكتفى يف القبلة مبجرد 

صيل أحواهلا وأما أدلة االجتهاد لتعذر احنصار القبلة يف جهة حىت يستصحب فيها فهذه أدلة مشروعية األحكام وتفا
وقوع األحكام بعد مشروعيتها فال تعد وال تقف عند حد فهي أدلة وقوع أسباهبا وحصول شروطها وانتفاء موانعها 

وهي غري حمصورة وهي إما معلومة بالضرورة كداللة زيادة الظل على الزوال أو كمال العدة على اهلالل وإما 
والنكوالت واأليدي على األمالك وشعائر اإلسالم عليه الذي هو شرط يف مظنونة كاألقارير والبينات واألميان 

  املرياث وشعائر الكفر عليه وهو مانع من املرياث وهذا باب ال يعد وال حيصى 



  الفصل الثاين يف تصرفات املكلفني يف األعيان

أو إذن أو إتالف أو  وهي إما نقل أو إسقاط أو قبض أو إقباض أو التزام أو خلط أو إنشاء ملك أو اختصاص
  تأديب وزجر 

  النقل

ينقسم إىل ما هو بعوض يف األعيان كالبيع والقرض أو يف املنافع كاإلجارة وتندرج فيها املساقاة والقراض واملزارعة 
واجلعالة وإىل ما هو بغري عوض كاهلدايا والوصايا والعمري واهلبات والصدقات والكفارات والزكوات والغنيمة 

  ن أموال الكفار واملسروق م

  االسقاط

إما بعوض كاخللع والعفو على مال والكتابة وبيع العبد من نفسه والصلح على الدين والتعزير فجميع هذه تسقط 
الثابت وال تنقله إىل الباذل أو بغري عوض كاإلبراء من الديون والقصاص والتعزيز وحد القذف والطالق والعناق 

  الثابت وال تنقله وإيقاف املساجد فجميع هذه تسقط 

  القبض

وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقته الريح يف دار إنسان ومال اللقيط وقبض اإلمام املغصوب من 
الغاصب وأموال الغائبني وأموال بيت املال واحملجور عليهم والزكوات أو بإذن غري الشرع كقبض املبيع بإذن البائع 

والرهون واهلبات والصدقات والعوارى والودائع أو بغري إذن ال من الشرع وال من غريه واملستام والبيع الفاسد 
كالغصب اإلقباض كاملناولة يف العروض والنقود وبالوزن والكيل يف املوزونات واملكيالت وبالتمكني يف العقار 

وض كالنذور والضمان بالوجه واألشجار وبالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه لولده االلتزام بغري ع
أو باملال اخللط إما بشائع وإما بني األمثال وكالمها شركة انشاء األمالك يف غري مملوك كإرقاق الكفار وإحياء 

املوات واالصطياد واحليازة يف احلشيش وحنوه االختصاص باملنافع كاإلقطاع والسبق إىل املباحثات ومقاعد األسواق 
كاملطاف واملسعى وعرفة ومزدلفة ومىن ومرمي اجلمار واملدارس والربط واألوقاف  واملساجد ومواضع النسك

اإلذن إما يف األعيان كالضيافات أو يف املنائح أو يف املنافع كالعواري واالصطناع باحللق واحلجامة أو يف التصرف 
والذبائح وقطع األعضاء  كالتوكيل واإليصاء اإلتالف إما لإلصالح يف األجساد واألرواح كاألطعمة واألدوية

املتآكلة أو للدفع كقتل الصوال واملؤذي من احليوان أو لتعظيم اهللا تعاىل كقتل الكفار حملو الكفر من قلوهبم وإفساد 
التأديب والزجر إما مقدر كاحلدود أو . الصلبان أو لنظم الكلمة كقتال البغاة أو للزجر كرجم الزناة وقتل اجلناة 

فهذه أبواب خمتلفة احلقائق . وهو مع اإلمث يف املكلفني أو بدونه يف الصبيان واجملانني والدواب  غري مقدر كالتعزيز
وهذا متام املقدمة وحسبنا اهللا ونعم . واألحكام فينبغي للفقيه اإلحاطة هبا لتنشأ له الفروق واملدارك يف الفروع 

  صفحه فارغه . الوكيل 

  كتاب الطهارة



  الباب األول يف الطهارة

الطهارة يف اللغة التربئة من األدناس ويقال طهر بضم اهلاء وفتحها طهارة فيهما والطهر وهو أيضا ضد احليض 
واملرأة طاهرة من الدنس والعيوب وطاهر من احليض بالتاء يف األول دون الثاين واملطهرة اإلداوات بفتح امليم 

العيوب فيقال قلب طاهر وعرض طاهر تشبيها للدنس وكسرها والفتح أفصح وتستعمل الطهارة جمازا يف التنزه عن 
وأما الطهارة يف الشرع فليست شيئا من أنواع العالج باملاء وال بغريه جلزمنا بطهارة . املعلوم بالدنس احملسوس 

بطون اجلبال وختوم األرض بل هي حكم شرعي قدمي وهي إباحة فاملعىن بطهارة العني إباحة اهللا تعاىل لعباده 
ا يف صلواهتم وأغذيتهم وحنو ذلك وتطلق على العالج باملاء وغريه جمازا وهي على قسمني طهارة حدث مالبسته

) إمنا املشركون جنس ( وطهارة خبث والنجاسة يف اللغة مالبسة األدناس وتستعمل جمازا يف العيوب كقوله تعاىل 
فتحها جنسا بفتحها أيضا فهو جنس تشبيها للدنس املعلوم باحملسوس ويقال جنس الشيء بكسر اجليم ينجس ب

وهي يف الشرع حكم شرعي قدمي وهي حترمي فمعىن جناسة العني حترمي اهللا تعاىل على عباده مالبستها يف . بكسرها 
صلواهتم وأغذيتهم وحنوها مث يطلق على املعفو عنه أنه جنس حنو دم اجلراح السائلة وبول السلس تغليبا حلكم 

ل هذا التحديد ال تكون العذرة قبل ورود الشرع جنسة وال طاهرة لعدم األحكام الشرعية جنسها عليها جمازا وألج
تتميم كل حكم شرعي ال بد له من سبب شرعي وسبب الطهارة عدم سبب . يف األفعال قبل ورود الشرع 

الستقراء والدوران النجاسة ألن عدم العلة علة لعدم املعلول وملا كانت علة النجاسة االستقذار عمال باملناسبة وا
وكانت النجاسة حترميا كان عدم االستقذار علة لعدم ذلك التحرمي وإذا عدم التحرمي ثبتت اإلباحة وهي الطهارة 

كما تقدم وهذه قاعدة مطردة يف الشرع وغريه فكل علة لتحرمي يكون عدمها علة لإلباحة كاإلسكار ملا كان علة 
فإن قيل تعليل النجاسة باالستقذار غري مطرد وال منعكس أما األول فبدليل  .لتحرمي اخلمر كان عدمه علة إلباحتها 

املخاط والبصاق والعرق املننت وحنو ذلك فإهنا مستقذرة وليست جنسة وأما الثاين فلنجاسة اخلمر وليست مستقذرة 
ية ألن بعضها خيلف بعضا قلنا أما األول فمستثىن لضرورة املالبسة وأما الثاين فالعكس غري الزم يف العلل الشرع. 

وجناسة اخلمر معللة باإلسكار وبطلب اإلبعاد والقول بنجاستها يفضي إىل إبعادها وما أفضى إىل املطلوب فهو 
وقدمت هذه املقدمة تكميال لفائدة الكالم على لفظ الطهارة واالكتفاء به عند . مطلوب فيكون التنجيس مطلوبا 

مشتمل على مقاصد ووسائل لتلك املقاصد والوسائل يتقدم فعلها شرعا  وهذا الكتاب. الكالم على النجاسة 
فأول الوسائل حمل املاء وملا كان استعمال املاء يف األعضاء يتوقف على طهارهتا . فيجب تقدم الكالم عليها وضعا 

. ذه أربع وسائل حىت يالقي املاء الطهور األعضاء الطاهرة وجب بيان األعيان النجسة ما هي مث كيفية إزالتها فه
) غري ناظرين إناه ( الوسيلة األوىل حمل املاء وهو اإلناء وهو يف اللغة مشتق من أىن يأىن إنا وهو التناهي قال اهللا تعاىل 

أي متناه حره وملا كان اإلناء ال بد أن يتناهى خرطه أو ) محيم آن ( أي متناه حدها و ) عني آنية ( أي انتهاءه 
الفصل األول يف اجللود ويف : سب جوهره يف نفسه مسي إناء لذلك وفيه ثالثة فصول حرزه أو سبكه على ح

السبب األول الذكاة مطهرة لسائر أجزاء احليوان حلمه : اجلواهر وال بد يف استعماهلا من طهارهتا ولطهارهتا سببان 
اإلباحة واملنع إلزالة الذكاة  وعظمه وجلده وإن كان خمتلفا يف إباحة أكله كاحلمر والكالب والسباع على رواييت

قل ال أجد فيما ( الفضالت املستقذرة املوجبة للتنجيس على سائر الوجوه على احليوان إال اخلنزير لقوله تعاىل 
والرجس يف اللغة ) أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس 

 تقبل التطهري فكذلك اخلنزير ألنه سوى بينه وبني الدم وحلم امليتة ومها ال يقبالن التطهري القذر فكما أن العذرة ال
وألن الذكاة يف الشرع سبب حلكمني إباحة األكل والطهارة والذكاة ال تفيد اإلباحة فيه إمجاعا . فكذلك هو 



ووافقه الشافعي وألبن حبيب أيضا فكذلك الطهارة وهلذا املدرك منع ابن حبيب تطهريالذكاة ملا مل يؤكل حلمه 
ومنع مالك رمحه . التفرقة بني العادية وغريها وزاد أبو حنيفة علينا بطهارة اللحم مع اجللد وإن قال بتحرمي أكله 

اهللا الصالة على جلود احلمر األهلية وإن ذكيت وتوقف يف الكيمخت يف الكتاب قال صاحب الطراز وروي عنه 
هي حمرمة فال تؤثر الذكاة فيها كاخلنزير أو مكروهة فتؤثر كالسباع والكيمخت يكون  اجلواز ومنشأ اخلالف هل

السبب الثاين الدباغ يف . من جلود احلمر ومن جلود البغال قال وقد أباحه مرة وأجاز الصالة فيه على ما يف العتبية 
اجللد ورقته ولينه وصالبته  اجلواهر وهو استعمال ما فيه قبض وقوة على نزع الفضالت وهو خمتلف حبسب غلظ

قال ابن نافع وال يكفي التشميس وهو مطهر جلملة اجللود إال اخلنزير لآلية املتقدمة وألن الذكاة أقوى من الدباغ 
القتضائها إباحة األكل مع التطهري ولنزعها الفضالت من معادهنا قبل تشبثها بأجزاء احليوان وغلظها وقد سقط 

وطهارة غري اخلنزير خمصوصة عنده باملاء واليابسات دون املائعات والصالة . ذلك الدباغ اعتبارها يف اخلنزير فك
والبيع ألن قوله عليه السالم أميا إهاب دبغ فقد طهر مطلق يف الطهارة وإن كان عاما يف األهب واألصل يف امليتة 

وعنه أهنا عامة . ما عدا ذلك على األصل النجاسة فيتعني املاء ملطلق الطهارة لقوته واليابسات لعدم خمالطها وبقي 
لزوال السبب املنجس وهو الفضالت املستقذرة وألن الدباغ يرد األشياء إىل أصوهلا قبل املوت واحليوانات عندنا 
طاهرة قبله فكذلك بعده بالدباغ وهلذا املدرك قال الشافعي رضي اهللا عنه ال يطهر الكلب واخلنزير بالدباغ ألهنما 

املوت عنده وقال أبو يوسف وداود يؤثر الدباغ يف جلد اخلنزير وقال األوزاعي وأبو ثور ال يؤثر إال  جنسان قبل
قاعدة إزالة النجاسة تارة تكون . فيما يؤكل حلمه ومنشأ اخلالف هل يشبه الدباغ باحلياة أو بالذكاة وهو مذهبنا 

أو العذرة إذا صارت حلم كبش وتارة هبما كالدباغ فإنه باإلزالة كالغسل باملاء وتارة باإلحالة كاخلمر إذا صار خال 
الفصل الثاين العظام وكل عظم طاهر جيوز . يزيل الفضالت وحييل اهليئات أو ألنه مينعه من الفساد كاحلياة 

 الفصل الثالث أواين الذهب والفضة ويف اجلواهر حمرمة االستعمال للرجال. استعماله وبيان ذلك يف الوسيلة الثالثة 
والنساء لقوله عليه السالم الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم وعلته السرف أو 

اخليالء على الفقراء أو األمران ويتخرج على ذلك القوالن يف الذهب املموه بالرصاص أو غريه وإحلاق القاضي أيب 
ريق األوىل وعدم إحلاق أيب الوليد هلا ألن املفاخرة هبا بكر أواين الياقوت واللؤلؤ واملرجان بالذهب والفضة بط

األول قال استعمال املضبب والشعوب : فرعان . خاصة باخلواص وكراهة ابن سابق لذلك لوجود جزء العلة 
والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة أو آنية مكروه عنده وممنوع عند أيب الوليد وغري ممنوع عند القاضي أيب 

الثاين قال حترمي اقتناء أواين الذهب . إىل وجود احملرم فيمنع أو إىل اليسارة فال مينع أو إليهما فيكره  بكر نظرا
والفضة عن ابن اجلالب ألنه وسيلة الستعماهلا قال القاضي أبو الوليد لو مل جيز االختاذ لفسخ بيعها وقد أجازه يف 

ل باطل جلواز ملكها إمجاعا خبالف اختاذها وإمنا يظهر اخلالف املدونة يف مسائل قال أبو بكر بن سابق هذا االستدال
الوسيلة الثانية املاء وهو إما مطهر . يف اإلجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها واملخالف جييز ذلك أيضا 
و الباقي القسم األول املطهر وه. أو منجس أو ال مطهر وال منجس أو خمتلط من هذه األقسام فهذه أربعة أقسام 
) وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( على أصل خلقته على أي صفة كان من السماء أو األرض أو البحر لقوله تعاىل 

وقوله عليه السالم يف املوطأ ملا سأله رجل إنا نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن ) ليطهركم به ( وقوله 
قاعدة فعول عند العرب . قال عليه السالم هو الطهور ماؤه احلل ميتته توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر 

يكون صفة حنو غفور وشكور ويكون للذي يفعل به الفعل حنو احلنوط والسحور والبخور ملا يتحنط به ويتسحر به 
ب الطهارة ويبتخر به فالطهور عندنا للذي يتطهر به متعد خالفا ح فإن معناه عنده طاهر وفائدة اخلالف كونه سب



عندنا فينحصر املطهر فيه بسبب ختصيص الشرع له بالذكر ومنع القياس يف األسباب ولو سلم املنع ههنا لكونه 
ذرع اجلامع الذي هو علة يف األصل واألصل ههنا ليس معلال لوجوب تطهري ما هو يف غاية النظافة فيسقط اعتبار 

( كه يف الطاهرية غريه فال خيتص التطهري به لنا قوله تعاىل النبيذ وغريه عن مقام التطهري أو ليس سببا فيشار
وهو نص يف الباب ولو صح ما ذكروه ملا صح جوابه عليه السالم يف ماء البحر لعدم الفائدة ولبطل ) ليطهركم به 

إمنا معىن قوله عليه السالم جعلت يل األرض مسجدا وتراهبا طهورا ألن طهارة التراب مل ختتص به عليه السالم و
وليس يف اجلنة ما يتطهر به وبقول ) وسقاهم رهبم شرابا طهورا ( احتجوا بقوله تعاىل . الذي اختص به املطهر به 

والريق ال يطهر وألن األصل يف فعول أن جيري ** ) عذاب الثنايا ريقهن طهور : . . . . . . . . . . . . ( جرير 
واجلواب عن األول أنه جماز للمبالغة ألن الذي يتطهر به . ثله على فاعل يف تعديته وقصره وطاهر قاصر فطهور م

أفضل أنواع املاء فاستعري لشراب اجلنة ترغيبا فيه وهذا هو اجلواب عن الثاين وعن الثالث ال نسلم أن الطهور ههنا 
قه بصبور جار على طاهر بل معزل عنه ويوضحه استحالة قبول الطهارة للزيادة يف املطر والبحر فال ميكن إحلا

وشكور مث إنا لو سلمنا إمكان القياس على املاء بناء على أنه مبعىن طاهر الندفع القياس بالفارق وهو ما اشتمل عليه 
قلنا ال نسلم ويدل على خالف ذلك أن اإلنسان . فإن قالوا اخلل وماء الليمون ألطف منه . املاء من الرقة واللطافة 

نعة ليده ما ال حيس يف املاء وألن أجزاء اخلبز ال يفرقها واحد منهما خبالفه وألن إذا أدخل يده فيهما أحس من املما
ماء الليمون إذا استعمل لزوال العرق سد املسام ومنع انبعاث العرق وأما إحالة األلوان فليس لرقته وإمنا هو بإحالته 

جبريه على املعادن أو بطول املكث إذا تقرر هذا البحث فيلحق بالطهور ألجل احلاجة واألصالة املتغري . هلا 
والطحلب والطني الكائن فيه وكل ما هو من قراره من التبصرة وما يكون عن الربد واجلليد والندى وال فرق بني 

ما تغري باملعادن اجلاري عليها واآلنية املصنوعة منها وقد فرق أهل العلم بينهما وال فرق وقد كان عليه السالم 
يكره أحد الوضوء من احلديد مع سرعة التغيري فيهما ال سيما يف البالد احلارة وكان عمر ابن  يتوضأ من الصفر ومل

األول يف اجلواهر التراب املطروح عمدا : فروع أحد عشر . عبد العزيز رضي اهللا عنهما يسخن له املاء يف الصفر 
الثاين امللح ملحق بالتراب . فارق الضرورة يف املاء ال يسلبه الطهورية إحلاقا للطارئ باألصلي وقيل ال يلحق به ل

عند ابن أيب زيد وباألطعمة عن الشيخ أيب احلسن وقيل املعدين كالتراب نظرا إىل األصل واملصنوع كالطعام إلضافة 
الثالث قال املالزم للماء إذا اختص ببعض املياه قيل ليس يطهر لعدم العموم وقيل مطهر لعدم . غريه إليه غالبا 

الرابع قال املاء القليل إذا وقع فيه طاهر مل يغريه قال أبو احلسن القابسي يسلبه التطهري كما قال ابن . اك اإلنفك
اخلامس من الطراز املسخن بالشمس مكروه وقاله ش خالفا ح . القاسم يف النجاسة مع املاء القليل واملذهب خالفه 

ئشة رضي اهللا عنها أنه عليه السالم دخل عليها وقد وذلك من وجهة الطب ملا رواه مالك رضي اهللا عنه عن عا
سخنت ماء يف الشمس فقال عليه السالم ال تفعلي هذا يا محرياء فإنه يورث الربص وحنوه عن عمر رضي اهللا عنه 
قال عبد احلق ومل يصح فيه حديث قال الغزايل خيرج من اإلناء يف الشمس مثل اهلباء بسبب التشميس يف النحاس 

فيعلق باألجسام فيورث الربص وال يكون ذلك يف الذهب والفضة لصفائهما وقال ابن احلاجب والرصاص 
السادس قال يف الكتاب جيوز الوضوء مبا يقع البصاق فيه واملخاط وخشاش . واملسخن بالنار والشمس كغريه 

سرها وضمها وختفيف األرض مثل الزنبور والعقرب والصرار وبنات وردان من التنبيهات اخلشاش بفتح اخلاء وك
الشني املعجمة وهو صغار دواب األرض والزنبور بضم الزاي واخلنفساء بضم اخلاء ممدودة والصرار بالصاد املهملة 
وتشديد الراء األوىل مسى بذلك ملا يسمع من صوته فإن مل تفرق أجزاء ذلك أو يطول مكثه فما وقع فيه طاهر فإن 

وأما الطعام فإن تفرق فيه أو غلب فال يؤكل الحتياجه إىل . أشهب ينجس  تفرق أو طال مكثه فاملاء مضاف وقال



السابع قال املازري يف شرح التلقني إذا شك فيما يفسد املاء . الذكاة وقيل يؤكل لعدم احتياجه إليها على اخلالف 
يض فقال تترك يومني أو فاألصل بقاؤه على الطهورية وقد هنى مالك رمحه اهللا عن استعمال البئر القريبة من املراح

الثامن من الطراز إذا راعينا وصف املاء . ثالثة فإن طابت وإال تركت ووجهه أن الظاهر إضافة التغري إىل املراحيض 
دون خمالطه وكان معه دون املاء الكايف فكلمه مباء رحيان أو حنوه مما ال يتغري به فهل يتطهر به لعدم التغري أو ال 

هرا بغري املاء املطلق جزما وهو الطاهر وفرق بعض الشافعية بني هذه وبني ما إذا خلط مبا يكفيه يتطهر به لكونه متط
مائعا مل يغريه وتوضأ به وفضل قدر ذلك املائع أنه جيزيه وقال بعضهم ال جيزئ قال صاحب هتذيب الطالب قال 

غسل ما أصاب من ثيابه ألن املضاف عنده الشيخ أبو احلسن إذا دهن الدلو اجلديد بالزيت واستنجى منه ال جيزيه في
ال جيزئ يف غسل النجاسات وقال ابن أيب زيد يعيد االستنجاء دون غسل ثيابه الختالف الناس يف املضاف قال 
واختلف األصحاب هل يزيل املضاف حكم النجاسة أو عينها فقط وهو الصواب ألنه ال يتوضأ به ومن أزال به 

ها بغري نية واالختالف يف وجوهبا مع االختالف يف املضاف هل يرفع احلدث أم ال حكم النجاسة فلضعفها إلزالت
وأما قول من ينجس الثياب ببل موضع النجاسة إذا زال عينها فبعيد ألن الباقي يف املوضع حكم ليس لعني فال 

خيالط املاء ال بأس به التاسع منه أيضا القطران تبقى رائحته يف الوعاء وليس له جسم . ينجس إمنا تنجس األعيان 
العاشر منه أيضا احلشيش وورق الشجر يتساقط يف املاء فيغريه ال بأس به عند العراقيني . للحاجة إليه يف البوادي 

احلادي عشر قال إذا وقعت يف املاء الكثري جناسة أو عني طاهرة وبقى على أصل خلقته فهو مطهر وال يشترط . منا 
االستدالل حبديث القلتني وإن صححناه فهو باملفهوم واستداللنا بظاهر القرآن  وصوله القلتني خالفا ش ألن

وحديث بئر بضاعة استدالل باملنطوق وهو مقدم على املفهوم إمجاعا وإذا ظهر بطالن مذهب الشافعي فمذهب أيب 
ه باحلركة فهو جنس ألن حنيفة بطريق األوىل يف قوله إن املاء وإن كان فوق القلتني وميكن وصول النجاسة إىل أجزائ

القسم الثاين املنجس وهو ما تغري لونه أو طعمه أو رحيه . أدلتنا وأدلة الشافعي ترد عليه رضي اهللا عنهم أمجعني 
بنجس ويف اجلواهر خالف عبد امللك يف الرائحة وقيل قوله منزل على اجملاورة دون احللول ملا يف الترمذي قيل له 

  ر بضاعة وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت فقال عليه السالم عليه السالم أنتوضأ من بئ
  ) إن املاء طهور ال ينجسه شيء ( 

يعين إال ما غريه وقال فيه حديث حسن وروى فيه البغداديون إال ما غري لونه أو طعمه أو رحيه وجه قول عبد امللك 
ه أقوى يف الدفع عن نفسه وألن الرائحة لو كان تغريها أن الثياب ال تنجس بروائح النجاسات فكذلك املاء ألن

معتربا لذكر يف احلديث من التبصرة إن كانت الرائحة عن اجملاورة مل خيرج عن الطهورية وإن كانت عما حل فيه 
من الطيب كان مضافا وكذلك البخور ألن النار تصعد بأجزائه ويوجد طعمه فيه وهلذا قيل ال يؤكل املطبوخ بامليتة 

األول من شرح التلقني تثبت النجاسة خبرب الواحد إذا بينها أو كان : فرعان . ووافقه صاحب الطراز على ذلك 
مذهبه كمذهبه الحتمال أن يعتقد ما ليس جنسا جنسا وال تشترط الشهادة ملا يف املوطأ أن عمرو بن العاص رضي اهللا 

الثاين يف املاء القليل إذا وقعت فيه . يقبل ملا سأله  عنه سأل صاحب احلوض هل ترد حوضك السباع فلوال أن خربه
جناسة أربعة أقوال قال مالك رمحه اهللا يف الكتاب مطهر حلديث الترمذي السابق وقال ابن القاسم يف الكتاب يتيمم 

ة يف ويتركه وإن توضأ وصلى ومل يعلم أعاد يف القوت فحمل أبو احلسن قوله على التنجيس إلباحته التيمم واإلعاد
الوقت مراعاة للخالف ومحله ابن رشد يف املقدمات على الكراهة لتخصيصه اإلعادة بالوقت والتيمم مراعاة 

للخالف وقال مالك يف اجملموعة جيتنب ويف السنن سئل عليه السالم عن املاء وما يؤثر فيه من الدواب والسباع 
ومه أن ما دون ذلك حيمل اخلبث وألن النفوس تعاف فقال عليه السالم إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث مفه



القليل إذا وقعت فيه النجاسة وما مل يرضه اإلنسان لنفسه أوىل أال يرضاه لربه والكراهة البن احلاجب واملدنيني 
وقال ابن مسلمة هو مشكوك فيه ال يعلم أنه طهور وال جنس لتعارض املآخذ فيجمع بينه وبني التيمم ليخرج عن 

فرع يف اجلواهر على هذا قال حممد بن سحنون وأبو احلسن يتيمم ويصلي أوال مث يتوضأ ويصلي . إمجاعا  العهدة
صالة أخرى ليسلم أوال من النجاسة املتومهة وقيل جيمع بينهما ويصلي صالة واحدة لعدم حتقق النجاسة فإن 

من التبصرة وإن مل حيدث وفرعنا . أوال  أحدث مجع بينهما وصلى واحدة على القولني حلصول مالقاة املاء لألعضاء
واملاء القليل كاجلرة واإلناء والبئر . على أنه يصلي صالتني مث حضرت صالة أخرى تيمم وصلى صالة واحدة 

القسم الثالث املاء الذي ال يطهر وال ينجس وهو ما تغري أحد أوصافه بطاهر غري الزم له وخالف عبد . القليلة املاء 
األول املاء املستعمل يف احلدث إذا مل يكن على : فرعان . ئحة وكذلك مياه النبات كماء الورد وحنوه امللك يف الرا

األعضاء جناسة وال وسخ قال مالك رمحه اهللا يف الكتاب ال يتوضأ مباء توضئ به مرة قال ابن القاسم إن مل جيد غريه 
وجود غريه فإذا مل جيد غريه فما قاله ابن القاسم  من التنبيهات محل قول مالك غري واحد من شيوخنا على. توضأ 

فهما متفقان وعلى ذلك أكثر املختصرين وقال ابن رشد مها خمتلفان وقال يف كتاب ابن القصار يتيمم من مل جيد 
سواه قال ابن بشري املشهور أنه مطهر مكروه للخالف فيه وقيل طاهر غري مطهر لثالثة أوجه األول عدم سالمته 

ساخ ودهنية البدن الثاين أنه أديت به عبادة فال تؤدي به عبادة كالرقبة يف الكفارة وال يلزم الثوب الذي من األو
صلى به فإن مصلحته ستر العورة وهي باقية الثالث أن األولني مل جيمعوا ما سقط عن أعضائهم يف أسفارهم مع شدة 

لقول الثالث أنه مشكوك فيه جيمع بينه وبني التيمم قال ا. ضروراهتم لقلة املاء وذلك يدل على عدم جواز استعماله 
واعلم أن املتنازع فيه إمنا هو اجملموع عن األعضاء ال الذي يفضل يف اإلناء بعد . ابن شاس ويصلي صالة واحدة 

الطهارة وال املستعمل يف بعض العضو إذا جرى للبعض اآلخر حترير إذا قلنا بسقوط الطهورية قال بعض العلماء 
ببه أمران أحدمها كونه أديت به عبادة والثاين إزالته املانع فإن انتفيا معا كالرابعة يف الوضوء فال منع وإن وجد س

أحدمها دون اآلخر احتمل اخلالف كاملستعمل يف املرة الثانية والثالثة أو يف التجديد فإنه مل يزل مانعا وإن أديت به 
طئها لزوجها املسلم ومل تؤدبه عبادة ويف قول مالك رمحه اهللا نص عبادة وغسل الذمية من احليض أزال مانع و

صريح هبذا املعىن يف قوله وال يتوضأ مبا توضىء به مرة إشارة للعبادة وإزالة املانع معا ونقل صاحب الطراز عند 
صاحل كانوا التفرقة بني احلدث والتجديد قال وسوى أبو حنيفة يف املنع ويرد على من قال بنجاسته أن السلف ال

يتوضؤن والغالب تطاير البلل على ثياهبم والتصاق ثياهبم بأعضائهم وهي مبلولة وما نقل عنهم التحرز عنه فدل 
ذلك على طهارته الفرع الثاين من التبصرة قال مالك يف البئر يقع فيها سعف النخل وورق الزيتون فيتغري لون املاء 

إال وقد تغري طعمه وكذلك قال يف الغدير ترده املاشية فتغريه بروثها ما  إن توضأ به أعاد يف الوقت ألنه ال يتغري
يعجبين وال أحرمه واملعروف من املذهب أنه غري مطهر القسم الرابع املختلط من الطهور وغريه ويتصور ذلك وإن 

لون جناسة وقعت يف  قلنا إن الباقي على خلقته طهور وغري الباقي غري طهور بأن يكون متغريا بقراره أو الزمه إىل
بعضه فالتبس بالبعض اآلخر أو بصريورة ماء بعض النبات كماء الورد أو غريه على صفة الطهور مث يلتبس بالطهور 

ويف اجلواهر فإن وجد ما يتيقن طهوريته مل جيتهد وإن مل جيد فلألصحاب أربعة أقوال قال حممد بن مسلمة يتوضأ 
سل أعضاء وضوئه من اإلناء الثاين قبل وضوئه منه إن كان أحدمها جنسا باإلناءين وضوءين ويصلي صالتني ويغ

إلمكان الوصول إىل اليقني كمن نسي صالة من مخس قال األصحاب وهو األشبه بقول مالك رمحه اهللا وقال عبد 
ا فيتوضأ به كما امللك مثله إال الغسل من اإلناء الثاين قبل الوضوء لعدم تيقن النجاسة وقال ابن املواز يتحرى أحدمه

يصلي إىل جهة من اجلهات عند التباس جهة الكعبة فرع على هذا قال بعض العلماء االجتهاد يف األواين خيتص 



بالبصري وقيل ال خيتص بل يصح من األعمى إلدراكه الطعم والرائحة وزيادة اإلناء بعد نقصه وقال سحنون أيضا 
الرضاع إذا اختلط بأجنبية قال الطرطوشي يف تعليقه خبالف الثياب يتيمم ويتركها وال يشرع له التحري كأخته من 

املشتبهة فإنه ال بدل هلا وههنا بدل وهو التيمم وقال صاحب الطراز إذا أصابت النجاسة أحد الثوبني وجهل ال 
موضع يصلي فيهما حىت يغسلهما وإمنا يتحرى فيهما عند الضرورة فلو شك يف موضع من الثوب وتيقن اإلصابة يف 
آخر غسل املتيقن ونضح املشكوك وإذا قلنا بالتحري يف الثوبني فال يتحرى يف جهات الثوب إذا اختلط عليه 

النجس بالطاهر من اجلهتني والفرق أن التحري يف الثوبني يوجب الصالة يف أحدمها بغري غسل وال بد من الغسل يف 
ري الثوب وضاق الوقت حترى ويف اجلواهر يتحرى بني الثوبني الثوب نعم لو مل جيد من املاء ما يعم الثوب ومل جيد غ

ومل يشترط الضرورة قال وقيل إنه يصلي بكل واحد صالة قال وقال القاضي أبو بكر والصحيح األول قال فلو 
أصاب بعض ثوبه جناسة مل جيز التحري ولو قسمه بنصفني مل جيز التحري بينهما جلواز انقسام النجاسة فيهما ولو 

بت أحد الكمني قال القاضي أبو بكر جاز االجتهاد كالثوبني باختالف بني العلماء قال فإن فصلهما جاز أصا
االجتهاد إمجاعا بيان النضح باحلاء املهملة ينطلق على الغسل ومنه مسي البعري الذي يستقي ناضحا وينطلق على 

وقيل ينطلق على ما يفور من ) عينان نضاختان (  الرش وباخلاء املعجمة على ما يكثر صب املاء فيه ومنه قوله تعاىل
السفل كالفوران فرع إذا قلنا يصلي بكل إناء صالة فهل يفرق بني ما قل وبني ما كثر كما فرقنا يف ترتيب 

وال تقف ما ليس ( الصلوات أشار الطرطوشي إىل الفرق قاعدة األصل أال تبين األحكام إال على العلم لقوله تعاىل 
لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم يف أكثر الصور فتثبت عليه األحكام لندرة خطئه وغلبة )  لك به علم

إصابته والغالب ال يترك للنادر وبقي الشك غري معترب إمجاعا مث شرط العمل بالظن اقتباسه من األمارات املعتربة 
من مخس بفعل اخلمس وحيث مل نظفر به اتبعنا شرعا مث حيث ظفرنا بالعلم ال نعدل عنه إىل الظن كتحصيل صالة 

الظن مث الظن قد ينشأ عن أمارة شرعية وتتعدد موارده فيتخري كإخبار بينات متعددة مبا يستفاد من الشهادة وقد ال 
تتعدد موارده بل تنحصر جهة الظن الناشىء عن األمارة يف مورد فيتعني علينا اتباع ذلك املورد كجهة الكعبة فإن 

ون عن األمارة فيها ليس إال جهة واحدة وما عدا تلك اجلهة يغلب على الظن عدم كون الكعبة فيها وقد ال املظن
ينشأ عن أمارة شرعية فال يعترب شرعا وإن كان أرجح يف النفس من الناشىء عن األمارة الشرعية كشهادة ألف من 

إن قوي يف أنفسنا صدقهم وكذلك األخت مع عباد أهل الكتاب بفلس فإنا ال نتبع هذا الظن وال يثبت الفلس و
األجنبية ملا مل ينصب الشرع عليها أمارة وجب التوقف وعلى هذه القاعدة تتخرج مسألة األواين وكثري من مسائل 

املذهب فروع أربعة األول لو صلى مبا يغلب على طنه طهوريته مث تيقن جناسته غسل أعضاءه وتوضأ وأعاد وإن ظن 
ان على نقض الظن بالظن كاملصلي إىل القبلة يظن خطأ فعله الثاين قال يترتب على قول حممد بن ذلك فقوالن مبين

مسلمة إذا توضأ باإلناءين وصلى وحضر صالة أخرى وطهارته باقية والذي توضأ به ثانيا معلوم صلى بطهارته 
أو كانت لكنه ال يعلم الذي وغسل أعضاءه من الذي توضأ به أوال وتوضأ منه وصلى وإن مل تكن طهارته باقية 

توضأ به آخرا توضأ باإلناءين كما تقدم الثالث قال اإلمام أبو عبد اهللا ال تصح صالة من صلى خلف من يعتقد أنه 
توضأ بنجس ولو كثرت األواين واجملتهدون قال صاحب القبس إذا اختلف ثالثة يف ثالثة أوان جنس وطاهرين توضأ 

م أحدهم مث الثاين وال يؤمهم الثالث ألن إمامة األول حيتمل أن يكون النجس مع أحد كل واحد مما يراه طاهرا ويؤ
املأمومني أو معه والثاين حيتمل أن يقول الثالث جيوز أن يكون النجس وقع يف حقي فصالة إمامي صحيحة وإمامة 

حد طاهر جازت اإلمامة أبدا حىت الثالث تتعني النجاسة له فلم جتز ومىت زاد عدد األواين أو عدد الرجال إذا بقي وا
يبقى واحد منها فيمتنع فإن كانت األواين اثنتني وأم أحدمها اآلخر فال جيوز أن يؤم الثاين عند علماء األمصار إال 



أباثور لعدم تيقن اخلطأ وألن املأموم يرى أن صالة اإلمام صحيحة يف حقه فيجوز له اتباعها وهذه املسألة مبنية على 
تهدين كما قال فقد قال أصحاب الشافعي يف هذه املسألة األوىل ثالثة أقوال قال صاحب التلخيص ال تصويب اجمل

يصح االقتداء مطلقا ألجل الشك يف صالة اإلمام وقال أبو إسحاق الصالة األوىل صحيحة لكل واحد يف اقتدائه 
بيقني وقال ابن احلداد االقتداء الثاين يف  ويف االقتداء الثاين تبطل إحدى صالتيه فيلزمه قضاؤمها ليخرج عن الصالة

حق كل واحد باطل ألن فيه يتعني تقدير النجاسة الرابع قال حيث قلنا باالجتهاد بني املاءين فقد خرج القاضي أبو 
حممد عليه جواز االجتهاد بني املاء والبول خالفا ش وح ألن حقيقة االجتهاد متيز احلق عن الباطل وههنا كذلك 

اضي أبو بكر هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول الوسيلة الثانية متييز النجس من غريه والعامل إما مجاد أو قال الق
نبات أو حيوان ويف اجلواهر واألوالن طاهران إال املسكرات لإلسكار ألهنا مطلوبة اإلبعاد والقول بتنجيسها يفضي 

ربعة فصول األول يف أقسامه والثاين يف أجزائه والثالث فيما إىل إبعادها واملفضي إىل املطلوب مطلوب واحليوان فيه أ
ينفصل عنه والرابع فيما يالبسة الفصل األول يف أقسامة وهي مخسة األول ويف اجلواهر احلي كله طاهر عمال 
ة وال باألصل وألن احلياة علة الطهارة عمال بالدوران يف األنعام فإهنا حال حياهتا حية ظاهرة وحال موهتا ليست حي

طاهرة والدوران دليل عليه املدار الدائر فيلحق به حمل النزاع كالكلب واخلنزير وحنومها فإن قيل األنعام املذكاة 
طاهرة فبطل الدوران قلنا علل الشرع ختلف بعضها والذكاة علة مطهرة إمجاعا الثاين قال امليتة حتف أنفها كلها 

  ميتة البحر لقوله عليه السالم يف املوطأ  جنسة الشتماهلا على الفضالت املستقذرة إال
  هو الطهور ماؤه احلل ميتته 

واحلل دليل الطهارة الثالث قال ميتة ما ليست له نفس سائلة طاهرة لعدم الدم منه الذي هو علة االستقذار لقوله 
  عليه السالم يف البخاري 

  إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه 
ينجس باملوت مع أن الغالب موته لكان عليه السالم أمر بإفساد الطعام وقال أشهب والشافعي رمحهما اهللا ولو كان 

ينجس ألن املوت عندمها علة التنجيس دون احتقان الدم لقلته ووافقناهم على أن األنعام إذا قطعت من أوساطها 
حنن بالذكاة احتجوا هبذه الصورة وجوابنا عنه أن وخرجت دماؤها أهنا جنست باملوت مع انتفاء الدم فإذا استدللنا 

الشرع مل يسلطنا على احليوان إال بشرط انتفاعنا به وأن نسلك أقرب الطرق يف ذلك وأقرب الطرق هو الذكاة يف 
املوضع املخصوص فمن عدل عنه مل يرتب الشرع على فعله أثرا فسوى بني هذه الصورة وبني اليت احتقنت فيها 

له فرعان األول للمازري يف شرح التلقني أحلق ابن القصار الربغوث مبا له نفس سائلة لوجود الدم  الفضالت زجرا
فيه وأحلقه سحنون مبا ال نفس له وأحلق أبو حنيفة البعوض باجلراد مع وجود الدم فيه ومنشأ اخلالف النظر إىل 

 الطعام أحلقه ابن القصار مبا له نفس وخالفه أصالة الدم أو طروه الثاين من الطراز إذا مات الربغوث أو القملة يف
سحنون وابن عبد الرب هذا إذا مل يكن فيهما دم فإن كان وافق ابن عبد الرب ابن القصار يف التنجيس وأكثر أصحابنا 

يقولون ال يؤكل طعام مات فيه أحدمها ألن عيشهما من دم احليوان ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكوهنا من 
لق خبالف الربغوث فإنه من التراب وألنه وثاب فيعسر االحتراز منه كشف للنفس ثالثة معان يقال اإلنسان خت

خري ( وللدم كقول ابن دريد ) اهللا يتوىف األنفس حني موهتا ( لذات الشيء حنو جاء زيد نفسه وللروح كقوله تعاىل 
لنفساء خلروج الدم منها فقول العلماء ما ومنه مسيت ا) على ظباة املرهفات والقنا ** النفوس السائالت جهرة 

ليست له نفس سائلة احتراز من األولني وإال فكل دم يسيل فال معىن للتقييد حينئذ الرابع اآلدمي إذا مات طاهر 
على أحد القولني ألن األمر بغسله وإكرامه يأىب تنجيسه إذ ال معىن لغسل امليتة اليت هي مبنزلة العذرة وملا يف املوطأ 



ه عليه السالم صلى على سهل بن بيضاء يف املسجد ولو كان جنسا ما فعل عليه السالم ذلك اخلامس الكلب يف أن
اجلواهر أطلق سحنون وعبد امللك عليه التنجيس وكذلك اخلنزير إما لنجاسة عينهما وإما ملالبستهما النجاسة 

  فريجع إىل جناسة السؤر وقد قال عليه السالم يف املوطأ 
  الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا  إذا ولغ

ومن هذا احلديث تتخرج فروع املذهب فنذكرها يف أثناء فقهه و الكرم على ألفاظه فنقول قوله إذا ولغ هل خيتص 
باملاء عال بالغالب أو يعم املاء والطعام حلصول السبب يف اجلميع قوالن وقوله الكلب هل خيتص باملنهي عن اختاذه 

عهد أو يعم الكالب لعموم السبب قوالن وإذا قلنا بالعموم فولغ يف اإلناء مجاعة كالب أو كلب فتكون الالم لل
مرارا هل تتداخل مسببات األسباب كاألحداث أو يغسل لكل كلب سبعا وللكلب كذلك قوالن وقوله فليغسله 

عنه وإما للخالف يف صيغة هل حيمل على الندب أو الوجوب قوالن إما ألن األمر للوجوب لكن ههنا قرائن صرفته 
األمر وهل هذا األمر تعبد لتقييده بالعدد كغسل امليت وداللة الدليل على طهارة احليوان كما تقدم أو هو معلل 

بدفع مفسدة الكلب عن بين آدم ألن الكلب يف أول مباشرة املاء يعلق لعابه باإلناء وهو سم ويؤكد ذلك أمره عليه 
مال التراب لزوال اللزوجة احلاملة للسم وأما عدد لسبع فمناسب خبصوصية لدفع السالم يف بعض الطرق باستع

  السموم واألسقام قال عليه السالم يف مرضه 
  أهريقوا علي من سبع قرب مل حتلل أو كيتهن 

  وقال عليه السالم 
  من تصبح بسبع مترات عجوة يضره ذلك اليوم سم وال سحر 

  ولذلك أمر بالرقي سبعا يف قوله 
  وذ بعزة اهللا وعظمته وقدرته من شر ما جند أع

  وإذا جاء أمر اهللا سالم من اهللا واحلمد هللا أو هو معلل بنجاسته لقوله عليه السالم 
  طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا 

سل لنجاسته قوالن والطهارة ظاهرة يف النجاسة وخيرج على هذا هل يغسل باملاء الذي يف اإلناء لطهارته أو ال يغ
وهل يؤكل الطعام أو يطرح قوالن وهل ميتنع القياس على الكلب ألنه تعبد أو يلحق به اخلنزير جبامع االستقذار 

قوالن وهل هذا األمر على الفور ألنه تعبد والعبادات ال تؤخر أو ال يتعيني غسله إال عند إرادته استعماله بناء على 
ق وسند التأخري فروع أربعة من الطراز األول األمر بالغسل خمتص باإلناء فلو ولغ جناسته قوالن ؟ واختار عبد احل

من حوض أو هنر ال يتعدى احلكم إليه ألنه تعبد الثاين احلكم خمتص بولوغه فلو أدخل يده أو رجله فال أثر لذلك 
سبعا بعد ذلك يتخرج على  خالفا ش الثالث إذا استعمل اإلناء يف املاء القليل قبل غسله هل يعتد به أو يغسل

اشتراط النية يف غسله قال الباجي ال تشترط وحيتمل أن تشترط قياسا على اشتراطها يف النضح وحيتمل الفرق فإن 
الغسل مما يزيل اللعاب والنضح ال يزيل شيئا فكان تعبدا خبالف إناء الكلب الرابع هل يشترط الدلك قياسا على 

يشترط ويكفي إمرار املاء عليه ؟ ليس يف ذلك نص وحيتمل أال يشترط ألن غسله  الوضوء جلامع التعبد به أو ال
خرج عن املتعارف وإمرار املاء قد يسمى غسال وقد قدمت املشهور عن مالك رمحه اهللا يف حكاية اخلالف على 

قيقته من العادة يف الكتاب حتقيق قال يف الكتاب وقد كان يضعفه وقال قد جاء هذا احلديث وما أدري ما ح
التنبيهات قيل يضعف العمل به تقدميا للكتاب والقياس عليه ألن اهللا تعاىل أباح أكل ما أمسك الكالب عليه ومل 

يشترط غسال والقياس على سائر احليوان وقيل يضعف العدد وقيل إجيابه للغسل وهو معىن قوله وما أدرى ما 



لفتح فيهما من الطراز يضعف علة احلكم حىت يقاس عليه اخلنزير حقيقته أي ما املراد به من احلكم ويقال ولغ يلغ با
الفصل الثاين يف أجزاء احليوان وقد تقدم حكم حلمه يف اجلواهر والعظم والقرن والظلف والسن كاللحم حللول 

ف احلياة فيها واحنصار فضالهتا فيها بعد املوت فتكون جنسة وقال ابن وهب ال تنجس باملوت لقلة فضالهتا خبال
اللحم وهل تلحق أطراف القرون واألظالف بأصوهلا أو بالشعور لعدم حلول احلياة فيها قوالن واألصواف واألوبار 

والشعور طاهرة قاله يف الكتاب ووافقه أبو حنيفة وتردد قول الشافعي حجتنا أهنا طاهرة قبل املوت فتكون طاهرة 
اجللد قد يعرق بعد املوت قال صاحب الطراز قال ابن بعده عمال باالستصحاب واستحسن يف الكتاب غسلها ألن 

املواز ما نتف منها فهو غري طاهر ملا يتعلق به من أجزاء امليتة ويف شعر اخلنزير خالف فمذهب ابن القاسم أنه 
كشعور امليتة ومذهب أصبغ أنه كامليتة وناب الفيل جنس لتعذر ذكاة الفيل غالبا فيكون كعظام امليتة وقيل طاهر 

بهه بالقرن واألظالف وقال مطرف إن صلق فهو طاهر كاملدبوغ من اجللود امليتة وإال فال وشعر الريش لش
كالصوف وعظمه إن حل فيه الدم كالعظم وإن مل حيل فيه الدم فعلى القولني يف طرف القرن والظلف واجللد خبالف 

وإما ألن الدباغ يعمل يف جلد امليتة دون حلمها اللحم يف تطهري الذكاة له يف السباع إما بناء على القول بالكراهة 
فكان أخف وكل شيء أبني عن حي مما حتله احلياة فهو ميت ألنه عليه السالم قدم املدينة وهم حيتذون أسنمة اإلبل 

وأليات الغنم فقال ما أبني عن احلي فهو ميت الفصل الثالث يف املنفصل عن احليوان ويف اجلواهر ما ليس له مقر 
مع والعرق فطاهر ملا يف البخاري أنه عليه السالم استقبلهم على فرس عري ويف الدارقطين أنتوضأ مبا أفضلت كالد

احلمر ؟ قال عليه السالم نعم ومبا أفضلت السباع وألن احلياة علة الطهارة فتكون أجزاء احلي طاهرة إال ما أخرجه 
طيب به والدم املسفوح جنس إمجاعا وغري املسفوح طاهر الدليل واملسك وفأرته طاهران ألنه عليه السالم كان يت

فمفهومه أن ما ليس مبسفوح مباح األكل فيكون طاهرا واألعيان ) أو دما مسفوحا ( على األصح بقوله تعاىل 
النجسة كالبول والدم وحنومها ال يقضي عليها بنجاسة يف باطن احليوان لصحة صالة حامل احليوان احلي كما 

لي بصيب ولو محل اإلنسان عصفورا وصلى به مل أعلم يف صحة صالته خالفا والدماء كلها سواء وردت السنة ص
حىت دم احليتان طردا للعلة وخصصه الشيخ أبو احلسن لعدم اشتراطه ذكاته وملالك يف دم الذباب والقراد قوالن 

مرة بالبول ملزيد استقذاره على  كما سبق وعفا مالك رمحه اهللا مرة عن يسري القيح والصديد كيسري الدم وأحلقه
الدم ويف الطراز القيء والقلس طاهران إن خرجا على هيئة طعام واملعدة عندنا طاهرة لعلة احلياة والبلغم والصفراء 

ومرائر ما يؤكل حلمه والدم والسوداء جنسان فإذا خالط القيء أو القلس أحدمها أو عذرة تنقلب إىل جهة املعدة 
ذرة جنسان من بين آدم وقيل إال ممن مل يأكل الطعام ملا يف املوطأ أن أم قيس أتت بابن هلا صغري مل تنجس والبول والع

يأكل الطعام إليه عليه السالم فأجلسه يف حجره فبال على ثوبه فدعا عليه السالم مباء فنضحه ومل يغسله وقيل ذلك 
املشهور األول ألن غذاء اجلنني من دم احليض وهو يف الذكر دون األنثى ألنه متيل النفوس إليه فيحمل خبالفها و

جنس إمجاعا وأما احلديث فالنضح فيه حممول على إتباعه باملاء وهو طري فذهبت أجزاء املاء بأجزاء النجاسة وهو 
املقصود من التطهري من التبصرة وال خالف يف جناسة ثفلهما وإن مل يأكال يف اجلواهر ومها طاهران من كل حيوان 

  األكل مكروهان من املكروه جنسان من احملرم ملا يف مسلم  مباح
قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوم من عكل أو عرنة فاجتووا املدينة فأمر هلم عليه السالم بلقاح وأمرهم 

  أن يشربوا من أبواهلم وألباهنا 
  احلديث مع قوله عليه السالم 

  حرم عليها  إن اهللا تعاىل مل جيعل شفاء أميت فيما



واملراد باجلعل املشروعية فدل ذلك على طهارهتا وإال ملا أمرهم بذلك وألن غذاء املباح طاهر وأمعاءه طاهرة وإال ملا 
كانت مباحة وتغري الطاهر يف الطاهر ال ينجسه كاملتغري يف اآلنية وأما احملرم فتختلط رطوبات األمعاء وهي حمرمة 

لك املكروه وقيل مها جنسان من اجلميع طردا لعلة االستقذار وفرق للمشهور بأن جنسة فينجس الطعام وقد ظهر بذ
االستقذار يف البول والعذرة أمت منه يف مأكول اللحم والقاصر عن حمل اإلمجاع ال يلحق به فال ينجس أرواث 

ا ش إما ألن أصله دم املأكول وهو املطلوب واملذي وكل رطوبة أو بلل خيرج من السبيلني فهو جنس ومنه املين خالف
أو ملروره يف جمرى البول ويتخرج على ذلك طهارة مين ما بوله طاهر من احليوان وقد ورد على األول أن 

الفضالت يف باطن احليوان ال يقضي عليها بالنجاسة كما تقدم وليس أصله جنسا فينبغي أن يقال علة التنجيس 
ا فيتعني التنجيس ألنا نتكلم بعد االنفصال وحيقق ذلك ما يف االستقذار بشرط االنفصال وقد حصلت العلة بشرطه

مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها أنه عليه السالم كان يغسل املين مث خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوب وأنا أنظر إىل 
يك إن رأيته أثر الغسل فيه ومنه أن رجال نزل ضيفا بعائشة رضي اهللا عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت له إمنا كان جيز

أن تغسل مكانه وإن مل تر نضحت حوله لقد رأيتين أفركه من ثوبه عليه السالم فركا فيصلي واأللبان طاهرة من 
مأكول اللحم وكذلك لنب بنات آدم ألن حترميهن حلرمتهن وألن الرضاع جائز وبعد إنقضاء زمن الضرورة إليه فلو 

ذلك فمختلف فيه فقيل طاهر قياسيا على لنب بنات آدم ولبعد مل يكن مباحا ملنع ولنب اخلنزير جنس وما عدا 
االستحالة وضعف االستقذار وقيل تابعة للحوم ألهنا فضالهتا وقيل مكروهة من احملرم األكل والبيض طاهر مطلقا 

ب غذائه ألنه من الطري وهو طاهر الرابع فيما يالبسه وفيه فروع مثانية األول يف اجلواهر ما غذاؤه النجاسة أو غال
فروثه جنس لكون املنفصل أجزاء املتناول وقيل طاهر لبعد االستحالة الثاين قال األعراق طاهرة وإن كان صاحبها 
يتناول النجاسة وكذلك البيض واللنب لبعد االستحالة وقيل جنسة نظرا للتولد الثالث قال رماد امليتة واملتحجر يف 

اهر لالستحالة الرابع قال احليوان الذي شأنه أكل النجاسة املالزم لنا أواين اخلمر جنس ألنه جزء النجاسة وقيل ط
كاهلر والفأرة يقضي بطهارته حىت تتعني جناسته وغري املالزم كالطري إن تعينت جناسته قضي هبا فإن مل تتعني فمكروه 

اخلامس مرتب على  يف املاء ليسارته ويؤكل الطعام حلرمته وقيل ينجس عمال بالغالب وقيل طاهر عمال باألصل
الرابع من التبصرة إن توضأ هبذا املاء وصلى قال يف املدونة يعيد يف الوقت مراعاة للخالف وإن كان قد أمره 

بالتيمم مع وجوده لنجاسته السادس يف اجلواهر سؤر أهل الذمة وشاريب اخلمر كسؤر اجلاللة وال يصلي بثياهبم حىت 
ان على رأسه ويصلي يف ثياب املصلني إال يف الوسط الذي يقابل الفرج تغسل وثوب غري املصلي كذلك إال ما ك

من غري حائل لقلة معرفة االسترباء يف الناس من غري العلماء السابع من التبصرة إذا طبخ اللحم مباء جنس قال مالك 
ماء جنس  يغسل ويؤكل وقال أيضا ال يؤكل وهو أحسن لقبول أجزاء اللحم النجاسة وكذلك الزيتون يطرح يف

والبيض يطبخ فيه أو يوجد بعضه فاسدا جنسا وقد طبخ مع غريه قوالن الثامن منها أيضا أجرى مالك رمحه اهللا املاء 
النجس جمرى امليتة ال يسقى لبهيمة وال نبات وقال أيضا جيوز وقال ابن مصعب ال يسقى ما يؤكل حلمه خبالف 

ن أو النبات الذي شربه حىت تطول مدته وتتغري أعراضه ويف الزرع والنخل فعلى القول األول ال يؤكل احليوا
  املدونة ال بأس أن يعلف النحل العسل النجس ويف الترمذي أنه عليه السالم 

  هنى عن أكل حلوم اجلاللة وألباهنا 
قاعدة تبني ما تقدم وهي أن اهللا تعاىل إمنا حكم بالنجاسة يف أجسام خمصوصة بشرط أن تكون موصوفة بأعراض 

خمصوصة مستقذرة وإال فاألجسام كلها متماثلة واختالفها إمنا وقع باألعراض فإذا ذهبت تلك األعراض ذهابا كليا 
ارتفع احلكم بالنجاسة إمجاعا كالدم يصري منيا مث آدميا وإن انتقلت تلك األعراض اىل ما هو أشد استقذارا منها 



حيض أو ميتة وإن انتقلت إىل أعراض أخف منها يف  ثبت احلكم فيها بطريق األوىل كالدم يصري قيحا أو دم
االستقذار فهل يقال هذه الصورة قاصرة عن حمل اإلمجاع يف العلة فيقصر عنها يف احلكم أو يالحظ أصل العلة ال 

كماهلا فيسوى مبحل اإلمجاع ؟ هذا موضع النظر بني العلماء يف مجلة هذه الفروع املتقدمة ولذلك فرق علماؤنا 
 عليهم بني استحالة اخلمر إىل اخلل قضوا فيه بالطهارة وبني استحالة العظام النجسة إىل الرماد ملا فيه من رمحة اهللا

بقية االستقذار وعدم االنتفاع خبالف األول وهبذا التقرير يظهر بطالن قول القائل إزالة النجاسة من باب الرخص 
ما من ماء يصل إىل احملل إال ويتنجس والثاين يتنجس باألول حمتجا بأن سبب تنجيس املاء وغريه مالقاته للنجاسة ف

وهلم جرا حىت لو فرض صب املاء من أعلى جبل بإبريق جنس ما يف اإلبريق فوق اجلبل بالنجاسة الكائنة أسفله 
بسبب مالقاة كل جزء جلزء تنجس قبله بأن جتيب عن ذلك بأن األعراض املخصوصة املستقذرة اليت حكم الشرع 

ا بالنجاسة منفية بالضرورة فيما بعد عن النجاسة فال يكون جنسا الوسيلة الرابعة إزالة النجاسة والكالم يف ألجله
حقيقتها وحكمها واملستثنيات من أجناسها فهذه ثالثة فصول الفصل األول يف حقيقتها ويتعلق الغرض بنفس الفعل 

ول نفس الفعل ويف اجلواهر وال بد من إذهاب عينها ومباذا يكون ويف أي حمل يكون فهذه ثالثة أقسام القسم األ
وأثرها فإن بقي الطعم فهي باقية وأما اللون والريح فإن كان زواهلما متيسرا أزيال وإال تركا كما يعفي عن الرائحة 

متغرية يف االستنجاء إذا عسر زواهلا من اليد أو احملل فروع أربعة األول يف اجلواهر إذا انفصلت الغسالة عن احملل 
فهما جنسان وإال فطاهران الثاين ال يضر بقاء بعض الغسالة يف احملل إذا كانت متغرية وال يشترط العصر الثالث قال 
إذا مل يتيقن حمل النجاسة غسل الثوب أو اجلسد كله لتحصيل يقني الطهارة الرابع قال صاحب التلخيص ال تشترط 

ف على قسمني أوامر ونواه فالنواهي جبملتها خيرج اإلنسان من عهدهتا النية يف إزالتها وقيل تشترط قاعدة التكالي
وإن مل ينوها وال شعر هبا حنو خروجنا عن عهدة شرب كل مخر مل نعلمه وقتل كل إنسان مل نعرفه وحنو ذلك 
 واألوامر على قسمني منها ما تكون صورة فعله كافية يف حتصيل مصلحة بغري نية كرد املغصوب وأداء الديون

والودائع ونفقات الزوجات واألقارب والرقيق والبهائم فإن اإلنسان إذا فعل ذلك بغري نية خرج عن عهدهتا ألن 
املصاحل املفصودة منها االنتفاع بتلك األعيان وقد حصلت فال يضر فقد النية ومنها ما ال تكون صورة فعله كافية يف 

نها تعظيم الرب تعاىل وإجالله واخلضوع له هبا وذلك إمنا حتصيل مصلحة كالصالة واحلج والصيام فإن املقصود م
حيصل إذا قصد اهللا سبحانه وتعاىل هبا كمن عظم إنسانا بصنع طعام له فأكله غري من قصده فإن التعظيم لألول دون 

لنجاسات الثاين فمنشأ اخلالف يف إزالة النجاسة هل اهللا سبحانه وتعاىل حرم على عباده املثول بني يديه مالبسني ل
فتكون من باب احملرمات فيستغىن عن النية أو أوجب عليهم أن يتطهروا من اخلبث كما يتطهرون من احلدث 

فتكون من باب املأمورات اليت ال تكفي صورهتا يف حتصيل مصلحتها فتحتاج إىل النية ؟ تتمة يف اجلواهر إذا شك يف 
الم أيت حبصري قد اسود من طول ما قد لبث فنضحه صلى اهللا إصابة النجاسة احملل نضحه ملا يف مسلم أنه عليه الس

عليه وسلم فصلى عليه فإن حتقق اإلصابة وشك يف النجاسة فقوالن والفرق أن االستقذار سبب واإلصابة شرط 
وتعلق احلكم بسببه أقوى من تعلقه بشرطه ألنه يلزم من وجود السبب وجود احلكم خبالف الشرط فإن شك فيهما 

ألن األصل عدمها مث هل يفتقر النضح إىل نية لكونه تعبدا لنشره النجاسة من غري إزالة فأشبه العبادات  فال ينضح
  أو ال يفتقر لكوهنا طهارة جناسة ؟ والنضح عام ملا شك فيه اجلسد فيتعني غسله لقول عليه السالم 

  منه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده 
فأمره بالغسل للشك وقيل ينضح طردا للعلة والقوالن يف املدونة ألنه أمر بغسل األنثيني إن خشي أن يصيبهما مذى 

وهذا يقتضي استثناء اجلسد من قاعدة النضح وقال أيضا فيها النضح طهور ملا شك فيه وهذا عام واألول هو 



لتنبيهات نقله عن العراقيني وهو األظهر من كالم الظاهر من كالم صاحب الطراز وصاحب النكت والقاضي يف ا
املدونة فإنه ملا نص على خصوص اجلسد أمر بالغسل وحيث عمم أدرجه مع غريه فيحتمل التخصيص وحكى ابن 

شعبان ومجاعة القول الثاين وقال صاحب اجلواهر هو املشهور وفيه نظر ملا ذكرته من قول املغاربة والعراقيني وظاهر 
ع يف اجلواهر مرتب على من أمر بالنضح فصلى بال نضح قال ابن القاسم وسحنون يعيد الصالة لتركه املدونة فر

فرضا وقال أشهب وابن نافع وعبد امللك ال إعادة عليه وعلله القاضي أبو حممد بأن النضح مستحب على اخلالف 
كن شرطا يف الصالة خبالف إزالة النجاسة يف ذلك قال القاضي أبو بكر النضح واجب وملا مل يكن مزيالً ملستقذر مل ي

وقال ابن حبيب يعيد أبدا يف العمد واجلهل إال أنه قد خفف فيمن احتلم يف ثوبه فلم ينضح ما مل يره خلفة ذلك قال 
بعض املتأخرين ومل يقل أحد من األصحاب باإلعادة من النسيان نظائر مخسة األصل أن الواجب ال يسقط مع 

لك رمحه اهللا يف مخسة مواضع يف النضح وغسل النجاسة واملواالة يف الوضوء والترتيب يف النسيان وأسقطه ما
املنسيات والتسمية يف الذكاة على القول بالوجوب يف هذه اخلمسة لضعف مدرك الوجوب بسبب تعارض املآخذ 

صري خال أو إزالة كالغسل فقوي اإلسقاط بعذر النسيان القسم الثاين مباذا يكون التطهري وهو إما إحالة كاخلمر ي
وأنزلنا من السماء ماء طهورا ( باملاء أو هبما كالدباغ فروع األول يف اجلواهر ال جيوز التطهري بغري املاء لقوله تعاىل 

والطهور هو الذي يتطهر به كما سلف أول الكتاب فيكون ذلك نصا على سببيته واألصل عدم سببية غريه فإن ) 
جبامع املائعية منعنا صحة القياس يف األسباب وإذا سلمت صحته فرقنا باليسر والرقة  قاس احلنفية غريه عليه

واللطافة فإن قالوا اخلل وماء الليمون ألطف منه قلنا ال نسلم بدليل أن اخلبز ال يفرق أجزاءه اخلل وال الليمون 
خبالف املاء وإما إزالته أللوان  خبالفه وأن الليمون إذا وضع يف مواضع العرق سدها للزوجته ومنعها من اخلروج

املطبوع فذلك إلحالته اللون ال للطافته الثاين إذا مسح السيف أو املدية الصقلني أجزأ عن الغسل ملا يف الغسل من 
إفسادمها وقيل ألنه مل يبق من النجاسة شيء ولو مسح البدن مسحا بليغا حىت تذهب النجاسة يف احلس مل يطهر 

غالبا وقيل يطهر الثالث قال يف الكتاب يغسل مواضع احملاجم فإن مسح أعاد ما دام يف الوقت لبقاء بعض أجزائها 
قال القاضي أبو بكر الصحيح أنه ال إعادة عليه ليسارة دم احملل الرابع إذا مسح الدم من فمه بالريق حىت ذهب 

ان كثريا وإال عفي عنه وال يطهر الريق ففي افتقاره للغسل قوالن قال القاضي أبو بكر والصحيح تطهريه باملاء إن ك
شيئا القسم الثالث يف أي حمل يكون التطهري واألعيان ثالثة أقسام منها ما ال يقبل التطهري كلحم امليتة والدم والبول 

والعذرة ومنها ما يقبل التطهري كاجلسد والثوب ومنها ما اختلف فيه وفيه صور ثالث والثوب ومنها اختلف فيه 
ثالث األوىل جلد امليتة هل يطهر بالدباغ ؟ وقد تقدم الثانية تطهري اخلمر بوضع امللح فيها وحنوه حىت  وفيه صور

تصري خال قال ابن رشد يف املقدمات فيها ثالثة أقوال جيوز على كراهية أو مينع والقوالن ملالك رمحه اهللا ولسحنون 
الزيت النجس ويف اجلواهر روي ابن القاسم طهارته إن إقتناها امتنع وإن عمل عصريا فصار خال جاز الثالثة 

بالغسل وقيل ال يطهر ألن لزوجة الزيت متنع إخراج املاء لنجاسة أما إذا كانت النجاسة ال خترج مع املاء كميتة أو 
شحم خنزير فال خالف أهنا ال تطهر وصورة الغسل أن جيعل يف قربة أو جرة ويلقى عليه مثله ماء أو حنوه 

 يقلب فم اإلناء إىل أسفل وهو مسدود ساعة فيصري الدهن إىل القعر ويبقى املاء عند الفم فيفتح وخيضخض مث
فيخرج املاء وميسك الدهن مث يسكب عليه ماء آخر قال املازري ثالث مرات وحنوها الفصل الثاين يف حكمها يف 

زالة وإمنا اخلالف يف إعادة من صلى اجلواهر قال القاضيان ابن القصار وعبد الوهاب املذهب كله على وجوب اإل
هبا بناء على كوهنا شرطا يف الصالة أم ال وقال املازري وقع االتفاق على تأثيم املصلي هبا ومعىن قول بعض العلماء 
إهنا سنة أن حكمها علم بالسنة وقال القاضي أيضا يف شرح الرسالة ومجاعة هي سنة واخلالف يف إعادة من صلى 



الف فيمن ترك السنن متعمدا واللخمي وغريه من املتأخرين املغاربة يقولون يف املذهب ثالثة أقوال هبا مبين على اخل
الوجوب وهو رواية ابن وهب إللزامه اإلعادة بعد الوقت ناسيا أو عامدا واالستحباب ألشهب الستحبابه اإلعادة 

لعجز وهو ظاهر الكتاب إلجيابه اإلعادة يف الوقت عامدا أو ناسيا والوجوب مع الذكر والقدرة دون النسيان وا
على غري املعذور بعد الوقت وأمر املعذور باإلعادة يف الوقت فروع أربعة من الطراز األول إذا ذكر النجاسة وهو 
يف الصالة قطع صالته أمكنه طرحه أو مل ميكن على ظاهر الكتاب وقيل ال يقطع إذا طرح ما عليه لتوه ألنه خلع 

قيل ال يقطع يف احلالني إما ألن إزالة النجاسة أخف أو قياسا على الرعاف والفرق أن التحرز من نعله ومل يعد و
النجاسة ممكن خبالف الرعاف زاد ابن اجلالب يف هذا الفرع إن مل ميكنه طرحه قال عبد امللك ميضي على صالته 

تعمد خروج الوقت فال إعادة عليه عند  ويعيدها يف الوقت فإن مل يذكر ذلك حىت فرغ أعاد يف الوقت استحبابا فإن
ابن القاسم وقال حممد وعبد امللك يعيد بعد الوقت فرع مرتب إذا قلنا يقطع وقد بقي من الوقت ما ال يسع بعد 

إزالة النجاسة ركعة فيتخرج على اخلالف فيمن إذا تشاغل برفع املاء من البئر حىت خرج الوقت وهذا أوىل 
نجاسة أخف من الصالة باحلدث لوجوب رفعه إمجاعا الثاين إن قلنا بالقطع فنسي بعد بالتمادى ألن الصالة بال

رؤيتها وأمت الصالة قال ابن حبيب يعيد وإن ذهب الوقت لبطالن صالته برؤيته وهذا ظاهر على القول بأنه يقطع 
جلواهر قال القاضي أبو بكر وإن قلنا بأنه ينزع وال يقطع فالصالة صحيحة ولو كان ذاهبا قبل الصالة ونسيها ففي ا

عن بعض العلماء إن عليه اإلعادة وإنه مفرط واستضعفه بناء على اختصاص الوجوب بوقت الصالة الثالث إذا 
كانت النجاسة حتت قدميه فرآها فتحول عنها خرجت على اخلالف يف الثوب إذا أمكنه طرحه وإن كانت حول 

اإليباين إذا كان أسفل نعله جناسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصري رجليه فال شيء عليه الرابع قال أبو العباس 
اخلامس من البيان قال مالك إذا علم يف ثوب إمامه جناسه إن أمكنه إعالمه فليفعل وإن مل ميكنه وصلى أعاد يف 

يقول كل الوقت قال حيي بن حيي اإلعادة يف الوقت وبعده أحب إيل وإمنا خصصها مالك بالوقت مراعاة لقول من 
مصل يصلي لنفسه وكذلك من علم أن اإلمام غري متوضىء فليعلمه بذلك وليستأنف عند سحنون والذي يأيت على 

مذهب ابن قاسم أن الكالم إلصالح الصالة ال يبطل البناء وعدم االستئناف وقيل يف امللتبس إن أمكنه إعالمه 
مع املستخلف اإلمام وهو قول األوزاعي وقال حيي ابن  بقراءة آية املدثر أو آية الوضوء فعل ومتادى على صالته

حيي وسحنون له أن خيرق الصفوف ويعلمه وال يستدبر القبلة وبقية أحكام النجاسة تأيت يف شروط الصالة حجة 
  وقوله عليه السالم يف الصحيح يف صاحيب القرب ) وثيابك فطهر ( الوجوب قوله تعاىل 

  ري كان أحدمها ميشي بالنميمة واآلخر ال يستربىء من البول إن هذين ليعذبان وما يعذبان بكب
  ومن سنن الدارقطين عنه عليه السالم 

  استربئوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه 
وألن البول تتعلق به طهارة حدث وطهارة خبث واألوىل واجبة إمجاعا فيكون اآلخر كذلك عمال باحتاد السبب 

ه عليه السالم خلع نعله فخلع الصحابة رضوان اهللا عليهم نعاهلم فلما سلم قال ما حجة الندب ما يف الصحيح أن
بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال عليه السالم إن جربيل أخربين أن فيها قذرا ويرى أذى ومل يعد 

امة بنت زينب ابنته رضي اهللا صالته وال أبطل ما مضى منها ويف املوطأ أنه عليه السالم كان يصلي وهو حيمل أم
عنها فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها والغالب على ثياب الصبيان النجاسة وقد ألقت قريش على ظهره عليه 

السالم سلى جزور بدمها ومل يقطع صالته وال نقل أنه أعادها وملا تعارضت املآخذ كان النسيان مسقطا للوجوب 
الث يف املستثنيات من أجناسها وتقدم قبل ذلك قاعدة وهي أن كل مأمور لضعف مأخذه على املشهور الفصل الث



يشق على العباد فعله سقط األمر به وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه واملشاق ثالثة أقسام مشقة يف 
شقة يف املرتبة املرتبة العليا فيعفى عنها إمجاعا كما لو كانت طهارة احلدث أو اخلبث تذهب النفس أو األعضاء وم

الدنيا فال يعفى عنها إمجاعا كطهارة احلدث واخلبث باملاء البارد يف الشتاء ومشقة مترددة بني املرتبتني فمختلف يف 
إحلاقها باملرتبة العليا فتؤثر يف اإلسقاط أو باملرتبة الدنيا فال تؤثر وعلى هذه القاعدة يتخرج اخلالف يف فروع هذا 

النجاسة هل يشق اجتناهبا أم ال ويف هذا الفصل تسع عشرة صورة الصورة األوىل قال يف  الفصل نظرا إىل أن هذه
الكتاب إذا رأى يف ثوبه يسريا من الدم وهو يف الصالة مضى على صالته كان دم حيض أو غريه وإن نزعه فال بأس 

صالة أو بعدها وهذا خالف من الطراز قال ابن حبيب وإن رآه قبل الدخول يف الصالة نزعه وإمنا الرخصة يف ال
ظاهر املذهب وقال صاحب الغرائب إن صلى به عامدا أعاد خبالف الساهي والعلة يف العفو عنه تكرره الخفاؤه 

واختلف يف اليسري قال مالك رمحه اهللا قدر الدرهم قال ابن عبد احلكم قدر املخرج ألنه معفو عنه وأنكر مالك رمحه 
أبو طاهر اخلنصر يسري واخلالف فيما فوقه إىل الدرهم من الطراز سوى مالك رمحه اهللا  اهللا يف العتيبة التحديد وقال

بني الدماء يف العفو يف املدونة وأحلق يف املبسوط دم احليض بالبول وإذا قلنا بالعفو عنه فظاهر املذهب التسوية بني 
وب الغري مث يلبسه اإلنسان إلمكان إضافته للحائض أو لغريها وقال اللخمي خيتلف يف الدم اليسري يكون يف ث

االنفكاك عنه وإذا قلنا ال يعفى عن دم احليض فدم امليتة مثله عند ابن وهب ويعفى عنه عند ايب حبيب كدم املذكاة 
استصحابا حلكمة قبل املوت وإذا قلنا يعفى عن يسري دم امليتة فهل يعفى عن يسري دم اخلنزير على ظاهر التسوية 

الكتاب أو بفرق بينه وبني دم امليتة بأنه كان معفوا عنه يف حالة احلياة ومباح األكل إذا مل يسفح وبني بني الدماء يف 
دم احليض بأنه دم إنسان واإلنسان ال يتميز عن دمه وإذا قلنا يعفى عن دم اخلنزير وامليتة فهل يعفى عن اليسري من 

لظاهر إلمكان االحتراز منه الصورة الثانية من البيان سئل حلم امليتة ألنه على حكم الدم أو ال يعفى عنه ؟ وهو ا
مالك رمحه اهللا عما ينسجه النصارى ويسقونه باخلبز املبلول وحيركونه بأيديهم وهم أهل جناسة قال ال بأس بذلك 

الثالثة  ومل يزل الناس يلبسوهنا قدميا قال ابن رشد وال فرق يف القياس بني منسوجهم وملبوسهم يف االنتفاع الصورة
من التبصرة قال مالك رمحه اهللا إذا وقعت قطرة من بول أو مخر يف طعام أو دهن ال ينجس إال أن يكون قليال وقاله 

ابن نافع يف حباب الزيت تقع فيها الفأرة وأمكن أن يقال إن هذا له أصل يف الشرع يرجع إليه فال يكون رخصة 
فسدة املرجوحة واملصلحة الراجحة اغتفرت املفسدة يف جنب املصلحة وهو أن القاعدة اجملمع عليها إذا تعارضت امل

كقطع اليد املتآكلة لبقاء النفس ونظائر ذلك كثري يف الشرع والنقطة النجسة مشتملة على املفسدة وكل نقطة من 
ن قيل يشكل املائع مشتملة على مصلحة فنقطة معارضة بنقطة وبقية املائع سامل من املعارض فيكون املائع طاهرا فإ

ذلك بالقليل من املائع قلنا اجلواب من وجهني األول أن أعظم املفسدة يف إراقة املائع الكثري أمت الثاين أن هذه 
املفسدة يندر وجودها فغلبت يف القليل طلبا لالحتياط الصورة الرابعة قال يف الكتاب ال بأس بطني املطر وماء املطر 

وث وما زالت الطرق كذلك وهم يصلون به قال الشيخ أبو حممد ما مل تكن املنتفع وفيه العذرة والبول والر
النجاسة غالبة أو عينا قائمة قال أبو طاهر ولو كانت كذلك وافتقر إىل املشي فيه مل جيب غسله كثوب املرضعة 

يسيل يعفى  الصورة اخلامسة يف اجلواهر اجلرح مبصل الدم وغريه يعفى عنه ما مل يتفاحش الصورة السادسة الدمل
عنه ما مل يتفاحش الصورة السابعة قال ثوب املرضع يعفى عن بول الصيب فيه مامل يتفاحش قال يف الكتاب وأستحب 
هلا ثوبا آخر لصالهتا الصورة الثامنة قال األحداث تستنكح ويكثر قطرها وإصابتها الثوب فيعفى عنها ما مل يتفاحش 

في عنها يف حق غريه لسقوط اعتبارها شرعيا وقيل ال يعفى عنها يف فرع إذا عفي عن األحداث يف حق صاحبها ع
حق غريه ألن سبب العفو الضرورة ومل يوجد يف حق الغري وفائدة اخلالف صالة صاحبها بغريه إماما الصورة التاسعة 



رة قال دم على قال بول اخليل بالنسبة إىل الغازي يف أرض احلرب وقيل مطلقا يعفى عنه ما مل يتفاحش الصورة العاش
السيف أو املدية الصقيلني يعفى عن أثره دون عينه الصورة احلادية عشرة اخلف ميشى به على أبوال الدواب 

وأرواثها يكفي فيه املسح وقيل الغسل فروع األول من الطراز قال سحنون مسح اخلف باألمصار واملواضع اليت 
عنه الثاين من الطراز حد املسح أن ال خيرج املسح شيئا مثل  تكثر فيها الدواب وما ال تكثر فيه الدواب ال يعفى

االستجمار يف خروج احلجر نقيا وقال أبو ثور يشترط انقطاع الريح وليس شرطا كما يف االستنجاء الثالث منه 
ا أيضا قال ابن القاسم يف النوادر يغسل اخلف من بول الكلب وال ميسح ويشبه أن يلحق به الدجاج املخالة لندرهت

يف الطرقات الرابع منه لو مشى خبفة على جناسة وال ماء معه فليخلعه ويتيمم ألن التيمم بدل من الوضوء والنجاسة 
ال بدل هلا الصورة الثانية عشرة يف اجلواهر النعل إذا مشى به على أرواث الدواب وأبواهلا دلكه وصلى ملا يف أيب 

م بنعله األذى كان التراب له طهوراً ويف رواية إذا وطئ أحدكم داود عنه عليه السالم أنه قال إذا وطىء أحدك
األذى خبفه فطهورها التراب وقال ابن حبيب ال جيزيه خلفة النزع خبالف اخلف الثالثة عشرة قال بول من مل يأكل 

له على الطعام يغسل على املذهب وقيل يستثىن وقيل الذكر فقط وقد تقدم تقريره الرابعة عشرة قال إذا مشى برج
جناسة هل جيب غسلها خلفته أو يلحق بالنعل لتكرر ذلك والتفرقة للقاضي أيب بكر بن العريب ثالثة أقوال اخلامسة 

عشرة املرأة ملا كانت مأمورة بإطالة ذيلها للستر جعل الشرع ما بعده طهورا له ملا يف املوطأ عن عبد الرمحن بن 
  ة أطيل ذيلي وأمشي يف املكان القذر فقالت قال هلا النيب عليه السالم عوف عن إمرأة أهنا قالت ألم سلمة إين امرأ

  يطهره ما بعده 
وقيل هذا حديث جمهول ألنه عن إمرأة ال تعرف حاهلا ومحله مالك رمحه اهللا عليه يف الكتاب على القشب اليابس 

يء إذا خلطه مبا يفسد وهو والقشب بسكون الشني املعجمة هو الرجيع اليابس وأصله اخللط مبا يفسد وقشب الش
رجيع خملوط بغريه وقال التونسي األشبه أن ذلك مما ال تنفك عنه الطرق من أرواث الدواب وأبواهلا وإن كانت 

رطبة كما قال مالك يف اخلف وهذا ختريج حسن جبامع املشقة وهي يف الثواب أعظم ألن كل أحد ميكنه نزع خفه 
با غري ثوبه حىت ينزعه ويف أيب داود يف إمرأة من بين عبد األشهل قالت ليجف بعد الغسل وليس كل أحد جيد ثو

قلت يا رسول اهللا إن لنا طريقا إىل املسجد مبنية فكيف نفعل إذا مطرنا فقال عليه السالم أليس بعدها طريق أطيب 
هب األول وهو مذهب منها قالت بلى قال فهذه هبذه فقيل يطهر اخلف ما بعده رطبا أو يابسا هلذه األحاديث واملذ

الكتاب وخرج األصحاب عليه من مشى برجله مبلولة على جناسة مث على موضع جاف السادسة عشرة قال ودم 
الفم ميجه بالريق حىت يذهب مل ير طهارته بذلك يف الكتاب وقيل يطهر وقد تقدم حتريره السابعة عشرة قال دم 

الثامنة عشرة من الطراز يسري البول والعذرة يعلق بالذباب مث  احملاجم على ما تقدم يف اخلالف يف إزالة النجاسة
جيلس على احملل يعفى عنه التاسعة عشرة يف اجلواهر األحداث على املخرجني معفو عن أثرها ويتعلق الغرض ههنا 

 داود بأربعة أطراف األول بآداب قضاء احلاجة وهي ثالثة عشر أدبا األول من اجلواهر طلب مكان بعيد ملا يف أيب
كان عليه السالم إذا ذهب أبعد الثاين قال يستصحب ما يزيل به األذى الثالث قال أن يتقي املالعن لقوله عليه 

  السالم 
  اتقوا الالعنني قالوا يا رسول اهللا وما الالعنان قال الذي يتخلى يف طريق الناس أو ظلهم 

املوارد ومسيت هذه مالعن من باب تسمية املكان مبا  ويلحق بذلك جمالسهم والشجر لصيانة الثمر واألهنار لصيانة
يقع فيه كتسمية احلرم حراما والبلد آمنا ملا حل فيهما من حترمي الصيد وأمنه وملا كانت هذه املواضع يقع فيها لعن 
ياه الفاعل الغائط من الناس مسيت مالعن الرابع قال جيتنب املوضع الصلب حذرا من الرشاش اخلامس قال جيتنب امل



  الدائمة احملبوسة لقوله عليه السالم يف مسلم 
  ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه 

وحممله عند علمائنا على سد الذريعة عن فساده لئال يتواىل ذلك فيفسد املاء على الناس السادس قال تقدمي الذكر 
ذا أتى أحدكم اخلالء فليقل أعوذ باهللا من اخلبث قبل دخول حمل اخلالء ملا يف أيب داود إن هذه احلشوش خمتصرة فإ

واخلبائث قال اخلطايب احملدثون يروون اخلبث بإسكان الباء والصواب ضمها قال القاضي عياض واحلشوش باحلاء 
املهلمة املضمومة وشينني معجمتني املراحيض واحدها احلش وهو النخل اجملتمع بضم احلاء وفتحها وكانوا يستترون 

اختاذ الكنف وأصلها من احلش بالفتح وهو الزبر يكتنف الكنف أو يربز منه فيها ومعىن حمتضرة أي حتضرها هبا قبل 
الشياطني قال غريه اخلبث مجع خبيث واخلبائث مجع خبيثة فأمر عليه السالم باالستعاذة من ذكور اجلن وإناثها قال 

ه اىل موضع احلدث أو بعد وصوله إن كان املوضع ابن األعرايب واخلبث بالضم لغة املكروه يقول ذلك قبل دخول
غري معد للحدث وقيل جيوز وإن كان معدا له كما جرى اخلالف يف جواز االستنجاء باخلامت مكتوبا فيه ذكر اهللا 
تعاىل قال صاحب الطراز جوز مالك رمحه اهللا أن يدخل اخلالء ومعه الدينار والدرهم مكتوبا عليه اسم اهللا تعاىل 

ستنجاء باخلامت وفيه اسم اهللا تعاىل وقال مل يكن من مضى يتحرز منه قال ابن القاسم وأنا أستنجي به وفيه وجوز اال
ذكر اهللا تعاىل قال صاحب البيان وهذا حممول من ابن القاسم على أنه كان يعسر قلعه وإال فالالئق بورعه غري هذا 

عاملة أهل الذمة بالدراهم والدنانري فيها اسم اهللا تعاىل وكره ذلك ابن حبيب وهذا أحسن لكراهة مالك رمحه اهللا م
لنجاستهم ويف الترمذي كان عليه السالم إذا دخل اخلالء وضع خامته وصححه الترمذي وضعفه أبو داود ويف 
الصحيحني النهي عن مس الذكر باليمىن وذكر اهللا تعاىل أعظم من ذلك السابع قال يدمي الستر حىت يدنو من 

  يف الترمذي أنه عليه السالم  األرض ملا
  كان إذا أراد احلاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض 

ويروى أن اهللا تعاىل أوحى إلبراهيم عليه السالم إن استطعت أال تنظر األرض عورتك فافعل فاختذ السراويل الثامن 
عنها من حدثكم أنه عليه السالم كان قال يبول جالسا إن كان املكان طاهرا ملا يف الترمذي قالت عائشة رضي اهللا 

يبول قائما فال تصدقوه وما كان عليه السالم يبول إال قاعدا وألنه أبعد عن التنجيس فإن كان املكان رخوا جنسا 
فله أن يبول قائما ملا يف مسلم أنه عليه السالم أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال والسباطة 

مي القاذورات فلذلك بال عليه السالم قائما التاسع الصمت ملا يف أيب داود ال خيرج الرجالن موضع الزبالة ور
يضربان الغائط كاشفني عن عورهتما يتحدثان فإن اهللا تعاىل ميقت على ذلك وال يرد سالما ملا يف الترمذي أنه عليه 

ذا يقتضي أال يشمت عاطسا وال حيمد السالم مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه قال صاحب الطراز وه
إن عطس وال حياكي مؤذنا العاشر قال جيتنب البول يف احلجر ملا يف أيب داود هنى عليه السالم أن يبال يف احلجر قيل 

ألهنا مساكن اجلن وقيل خشية أذية اهلوام اخلارجة منها إما بسمها وإما بتنفريها إياه فيتنجس احلادي عشر قال 
م ملا يف الترمذي أنه عليه السالم قال ال يبولن أحدكم يف مستحمه مث يتوضأ فيه أو يغتسل منه فإن جيتنب املستح

عامة الوسواس منه الثاين عشر قال صاحب الطراز كان عليه السالم إذا خرج من اخلالء قال احلمد هللا الذي أذهب 
لترك الذكر حالة احلاجة وعادته الذكر دائما عين األذى وعافاين ورمبا قال غفرانك رواه أبو داود قيل استغفاره 

وقيل إظهارا للعجز عن شكر النعم وقيل ألن عادته االستغفار حىت كان حيفظ عنه يف اجمللس الواحد مائة مرة 
فجرى على عادته وورد على األول أن ترك الذكر يف تلك احلالة طاعة تأىب االستغفار وعلى الثاين أن النعم يف كل 

ن شكرها فما وجه االختصاص والصحيح الثالث الثالث عشر يف اجلواهر جيتنب القبلة ملا يف املوطأ وقت معجوز ع



من قوله عليه السالم إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا فإن 
تدبارها وإن وجد الساتر واملراحيض جاز ذلك ملا يف كان املوضع ال ساتر فيه وال مراحيض فال جيوز استقباهلا وال اس

املوطأ أن ابن عمر رضي اهللا عنهما رآه عليه السالم يف بيت حفصة مستدبرا الكعبة مستقبال بيت املقدس فإن وجد 
املرحاض بغري سترة كمرحاض السطوح ملا فيه من احلاجة قال مالك رمحه اهللا ومل تعن هذه املراحيض باحلديث 

رحاض السطوح كرياسا وما كان يف األرض كنيفا وإن وجد الساتر بغري مرحاض جاز أيضا ملا يف أيب ويسمى م
داود أن ابن عمر رضي اهللا عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول إليها فقيل له أليس قد هني عن هذا 

ر فال بأس وقيل ال جيوز واخلالف خيرج فقال ال إمنا هني عن ذلك يف الفضاء فإن كان بينك وبني القبلة شيء يست
على علة هذا احلكم فقيل إجالال جلهة الكعبة ملا روى الرباز عنه عليه السالم من جلس يبول قبالة القبلة فذكر 

فينحرف عنها إجالال هلا مل يقم من جملسه حىت يغفر له وقال الشعيب ذلك حلرمة املصلني واحلشوش ال يصلي فيها 
بني احلديثني كشف إباحة استقبال املشرق واملغرب بالبول خمصوص ببالد الشام واليمن وكل ما  وهذا أوىل جلمعه

هو مشال البيت أو جنوبه فإن الشام مشاله واليمن جنوبه فيكون البائل حينئذ يقابل البيت واملصلني جبنبه ال بعورته 
ا واستدبارمها ويباح اجلنوب والشمال صونا ملا وهو املطلوب أما من كان املشرق واملغرب قبلته فينهي عن استقباهلم

أشار الشرع لصونه من الكعبة أو املصلني ومن قبلته النكباء اليت بني اجلنوب والصبا كبالد مصر يستقبل النكباء 
اليت بني املغرب واجلنوب أو يستدبرها وقس على ذلك سائر اجلهات وصمم على أن احلديث خاص منبه وليس 

نه عليه الصالة والسالم خاطب به أهل املدينة وهم من أهل الشمال فكان احلديث موافقا هلم تتميم عاما لألقطار فإ
الرياح مثانية الصبا وهي الشرقية والدبور وهي الغربية واجلنوب وهي القبلية وتسمى اليمانية والشمالية وهي اليت 

ى اجلنوبية املريسية لكوهنا متر على مريسة من تقابلها وتسمى مبصر البحرية لكوهنا تأيت من جهة حبر الروم وتسم
بالد السودان وكل ريح بني رحيني فهي نكباء لكوهنا نكبت عن جمرى جاريتها فاألصول أربعة والنواكب أربعة 
وتأيت تتمة ذلك يف استقبال القبلة يف كتاب الصالة إن شاء اهللا تعاىل فرعان األول قال صاحب الطراز ال يكره 

املقدس ألنه ليس قبلة الثاين قال اللخمي اجلماع كالبول جيامع كشف العورة وقيل جيوز يف الفلوات استقبال بيت 
لعدم الفصلة وهي جزء العلة وقيل إن كانا مكشوفني منع يف الصحارى وخيتلف يف البيوت وإن كانا مستورين جاز 

جو وقيل إزالة الشيء عن موضعه وختليصه يف املوضعني الطرف الثاين فيما يستنجى منه واالستنجاء طلب إزالة الن
منه استنجت الرطب وجنوته وأجنيته والنجو الفضلة املستقذرة مسيت بذلك ألن النجو مجع جنوة وهي املكان املرتفع 
فلما كان الناس يستترون هبا غالبا مسيت هبا لتالزمها وقيل من جنوت العود أي قشرته وقيل من النجاء وهو اخلالص 

كذلك مسيت غائطا ألن الغائط هو املكان املطمئن والغالب إلقاؤها فيه فلما ال زمها مسي هبا وكذلك من الشيء و
مسي برازا بفتح الباء ألن الرباز هو املتسع من األرض كانوا يذهبون إليه لقضاء احلاجة فسميت به لذلك ومسي 

اجلمار وهي احلجارة مجع مجرة وهي احلصاة خالء ألنه يذهب بسببها إىل املكان اخلايل واالستجمار طلب استعمال 
ومنه اجلمار يف احلج وقيل من االستجمار بالبخور واحلجر يطيب املوضع كما يطيبه البخور ولذلك مسي استطابة ملا 

فيه من تطييب املوضع واالسترباء طلب الرباءة من احلدث ألن االستفعال يف لغة العرب غالبا لطلب الفعل 
لسقي واالستفهام لطلب الفهم إذا تقررت معاين هذه األلفاظ ففي اجلواهر االستنجاء يكون كاالستسقاء لطلب ا

  عما خيرج من املخرجني معتادا سوى الريح فإن املقصود إزالة عني النجاسة وهي زائلة يف الريح ولقوله عليه السالم 
  ليس منا من استنجى من الريح 

  ذي على املشهور وملا يف أيب داود عنه عليه السالم وجيوز االستجمار فيما عدا املين وكذلك امل



  إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن فإهنا جتزىء عنه 
قال الشيخ أبو بكر وغريه وجيزىء أيضا يف النادر كاحلصى والدم والدود وأما املين واملذي فال يستنجي منهما ملا 

ب نشرمها باحلجر وحنوه وألن احلديث إمنا جاء فيما يذهب فيه إىل الغائط وهذان ال فيهما من التخيط الذي يوج
يذهب فيهما إىل الغائط قال صاحب الطراز جوز القاضي االستجمار من الدم والقيح وشبهه وحيتمل املنع ألن 

صي والدود خيرجان األصل يف النجاسة الغسل وترك ذلك يف البول والغائط للضرورة وال ضرورة ها هنا وأما احل
جافني فعند الباجي هو طاهر كالريح ال يستنجي منه وألن االستنجاء إمنا شرع إلزالة عني النجاسة وليس ها هنا 

عني وإن وجد فيه أدىن بلة عفي عنها كأثر االستجمار وإن كانت البلة كثرية استجمر منها ألهنا من جنس ما 
ول املرأة ال جيزيها املسح باحلجر من البول لتعديه خمرجه إىل جهة املقعدة يستجمر منه خبالف الدم فرعان له أيضا األ

وكذلك اخلصي الثاين جيب على الثيب أن تغسل من فرجها ما تغسل البكر ألن خمرج البول قبل خمرج البكارة 
ر ما دون والثوبة وإمنا ختتلفان يف الغسل من احليض فتغسل الثيب كل شيء ظهر من فرجها حالة جلوسها والبك

العذرة وحيتمل أن يقال إن البول جيري عليه وإليه فيغسل واألول أظهر ألن الشرع جعله من حكم الباطن بدليل أنه 
ال يستجيب غسله يف اجلنابة كالفم واألنف ويف اجلواهر وجيب غسل الذكر كله من املذي خالفا ح و ش ملا يف 

  دنو من أهله فيخرج منه املذي فقال عليه السالم املوطأ أن املقداد سأله عليه السالم عن الرجل ي
إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءة للصالة والفرج ظاهر يف مجلة الذكر وقال السيخ أبو بكر 
ابن املنتاب يغسل موضع األذى خاصا قياسا على البول فعلى القول األول جتب النية يف الغسل ألنه عبادة لتعدية 

ألذى وقيل ال حتب ألنه من باب إزالة النجاسة وتعدية حمله معلل بقطع أصل املذي واملذي بالذال الغسل حمل ا
املعجمة الساكنة وختفيف الياء والذال املتحركة وتشديد الياء الطرف الثالث فيما يستنجى به ويف اجلواهر هو املاء 

جيمعون بني املاء واألحجار فمدحهم اهللا تعاىل  واألحجار ومجعها أفضل إلزالة العني واألثر وألن أهل قباء كانوا
واالقتصار على املاء أفضل من االقتصار على األحجار واالقتصار ) إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين ( بقوله 

  على األحجار جمزىء لقوله عليه السالم يف احلديث السابق 
  جتزىء عنه 

وقال ابن حبيب ال جيزىء مع القدرة على املاء وخصص األحاديث وقال بعض أهل العلم يكره املاء ألنه مطعوم 
بالسفر وعدم املاء ويقوم مقام األحجار كل جامد طاهر منق ليس مبطعوم وال ذي حرمة وال شرف سواء أكان من 

نوع األرض كالكربيت وحنوه أو غري نوعها كاخلزف واحلشيش وحنومها خالفا ألصبغ لقوله عليه السالم يف 
   البخاري

  ائتين بثالثة أحجار وال تأتيين بعظم وال روث 
واستثناء هذين يدل على أنه أراد األحجار وما يف معناها وألصبغ إن طهارة احلدث واخلبث اشتراكا يف التطهري 

باملاء واجلماد فكما ال يعدل بغري املاء من املائع فال يعدل بغري جنس األرض من اجلماد والفرق بني التيمم 
اء أن مقصود االستنجاء إزالة العني فكل ما أزاهلا حصل املقصود والتيمم تعبد فال يتعدى حمل النص واالستنج

  واشترطنا الطهارة ألهنا طهارة والطهارة ال حتصل بالنجاسة ولقوله عليه السالم فيما تقدم 
  ال تأتيين بعظم وال روث 

روث ألنه طعام للجان فأوىل طعامنا واشترطنا أال واشترطنا أال يكون مطعوما صونا له عن القذر وقد هني عن ال
يكون ذا حرمة حذرا من أوراق العلم وحيطان املساجد وحنو ذلك واشترطنا عدم الشرف احترازا من اجلواهر 



النفيسة واشترطنا املنقي احترازا من الزجاج والبلور وحنومها لنشره النجاسة من غري إزالة فرع قال فإن استنجى 
أو طعام وحنو ذلك أجزأه خالفا ش حلصول املقصود وهو إزالة العني ويف اإلعادة يف الوقت خالف  بعظم أو روث

ملراعاة اخلالف فرع مرتب عليه قال صاحب الطراز لو علقت به رطوبة امليتة أو تعلقت الروثة على احملل تعني 
نه مل يذكره عليه السالم يف استثنائه الغسل فروع األول قال ظاهر قول مالك رمحه اهللا جواز االستجمار باحلمم أل

ومنعه مرة ملا يف البخاري قدم وفد اجلن عليه صلوات اهللا عليه فقالوا يا رسول اهللا إنه أمتك أن يستجمروا بعظم أو 
روث أو محمة فإن اهللا تعاىل جعل لنا فيها رزقا فنهى عليه السالم عن ذلك الثاين لو استجمر بأصابعه أو ذنب دأبة 

ء متصل حبيوان وأنقى أجزأ خالفا ش فإن األمر باألحجار إن كان تعبدا فينبغي أن مينع الصوف واخلرق وإن أو شي
كان املقصود اإلزالة فينبغي أن يصح باجلميع وما الفرق بني قلع صوف من ذنب دابة فيستنجى به أو يستنجى به 

الث إذا انفتح خمرج للحدث وصار معتادا متصال فال هو أعطى التعميم حكمه وال هو أعطى التخصيص حكمه الث
استجمر منه وال يلحق باجلسد وما قارب املخرج مما ال انفكاك عنه غالبا قال ابن القاسم حكمه حكم املخرج ألن 
الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يستنجون مع اختالف حاالهتم وال يستعملون املاء والغالب وقوع مثل ذلك منهم 

م ألن األصل يف النجاسة الغسل الطرف الرابع يف كيفية االستنجاء يكره االستنجاء باليمني وخالف ابن عبد احلك
  إال لضرورة ملا يف البخاري عنه عليه السالم أنه قال 

  ال ميسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلالء بيمينه وال يتنفس يف اإلناء 
ه أبعد عن علوق النجاسة بيده مث يغسل حمل البول أوال لئال تتنجس يده فيبدأ بغسل يده اليسرى قبل املالقاة ألن

بالبول قال صاحب الطراز إال أن تكون عادته إدرار البول عند غسل حمل الغائط فال فائدة حينئذ بتعجيله مث ينتقل 
ن اإلنقاء وجييد العرك إىل حمل الغائط ويرسل املاء ويوايل الصب على يده غاسال هبا احملل ويسترخي قليال ليتمكن م

  حىت تزول اللزوجة وال يضره بقاء الرائحة بيده وأما األحجار فيستنجى بثالثة أحجار لكل خمرج ملا يف البخاري 
  من استجمر فليوتر 

ويبدأ مبخرج البول كما تقدم وإن أنقى بدوهنا أجزأه خالفا ش ألن الواحد وتر فيخرج به عن العهدة وقال أبو 
  إسحاق يلزمه طلبها ملا يف مسلم الفرج والشيخ 

  ال يستجمر أحدكم بدون ثالثة أحجار 
وألهنا حكم شرعي فيتوقف على سببه كسائر األحكام واحلجر الذي له ثالثة شعب جيزىء وقال ابن شعبان ال بد 

ثالثة مذاهب  من ثالثة أحجار وتتعني الزيادة على الثالثة إن مل حيصل اإلنقاء قال صاحب الطراز يف صفة االستجمار
أحدمها أن ميسح بكل حجر من الثالث مجلة املخرج وهو قول أكثر العلماء وثانيها ميسح باألول اجلهة اليمىن مث 
يديره حىت يتناهى إىل مؤخر اليسرى ويبدأ باحلجر الثاين من مقدم اليسرى حىت ينتهي إىل مؤخر اليمني مث يديره 

  مجيعها ملا روى يف ذلك مالك أنه عليه السالم قال حىت ينتهي إىل مقدمها ويدير الثالث على 
  يقبل حبجر ويدبر حبجر وحيلق بثالث 

وهذا خالف ما عهد يف الزمن القدمي وفيه األعراب اجللف ومل يلزموا بتحديد مع عمومه وعموم البلوي فروع 
كة أو املدينة فسمع صوت أربعة األول االسترباء واجب ملا يف البخاري أنه عليه السالم مر حبائط من حيطان م

  إنسانني يعذبان يف قبورمها فقال عليه السالم 
إن هذين يعذبان وما يعذبان يف كبري مث قال بلى كان أحدمها ال يستنثر من بوله وكان اآلخر ميشي بالنميمة بني 

  الناس 



  ورواه أبو داود 
  اليستتر 

  قال اهلروي يف الغريبني 
  الرواية اليستنثر 
وهو اجلذب والنثر ومعىن ذلك أنه يشرع يف الوضوء قبل خروج مجيع البول فيخرج البول بعده من االستنثار

فيصلي بغري وضوء فيلحقه العذاب لكن ليس عليه أن يقوم ويقعد ويتنحنح لكن يفعل ما يراه كافيا يف حاله 
  ويستربىء ذلك بالنفض والسلت اخلفيف وروى ابن املنذر مسندا أنه عليه السالم قال 

  إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثالثا وجيعله بني أصبعني السبابة واإلهبام فيمرها من أصله إىل كمرته 
الثاين لو ترك االستنجاء واالستجمار وصلى بالنجاسة أعاد الصالة أبدا إذا كان عامدا قادرا أو يعيد يف الوقت على 

  عليه ملا يف البخاري  قاعدة إزالة النجاسة وملالك رمحه اهللا يف العتبية ال إعادة
  من استجمر فليوتر 

  ورواية أيب داود 
  من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج 

والوتر يتناول املرة الواحدة فإذا نفاها مل يبق شيء وألنه حمل تعم به البلوى فيعفى عنه كدم الرباغيث قال اللخمي 
ورة أستحب له أن يعيد وضوءه وصالته يف يتخرج على اخلالف يف إزالة النجاسة قال ابن اجلالب يف هذه الص

الوقت قال صاحب الطراز كأن ابن اجلالب راعى يف ذلك استخراج النجاسة من غضون الشرج فيكون حمدثا 
فلذلك أمر بإعادة الوضوء الثالث إذا عرق يف الثوب بعد االستجمار قال صاحب الطراز وابن رشد يعفى عنه 

أة تصيبه النجاسة مع إمكان شيله فهذا أوىل وألن الصحابة رضوان اهللا عليهم لعموم البلوى وقد عفي عن ذيل املر
كانوا يستجمرون ويعرقون وقال ابن القصار ينجس لتعدى النجاسة حمل العفو الرابع قال صاحب الطراز لو مل 

فال جيزئه ألن يذكر االستجمار حىت فرغ من تيممه قبل الصالة استجمر وأعاد التيمم فإن صلى قبل إعادة التيمم 
التيمم ال بد أن يتصل بالصالة وقد فرقه بإزالة النجو وحيتمل أن جيزئه كمن تيمم مث وطىء نعله على روث فإنه 

ميسحه ويصلي الكالم على املقاصد وفيه ستة أبواب األول يف موجبات الوضوء وهي ثالثة وعشرون موجبا وهي 
فليمدد ( ول السبب والسبب يف اللغة احلبل ومنه قوله تعاىل على قسمني أسباب ومظنات لتلك األسباب القسم األ

أي فليمدد حببل إىل سقف بيته فإن السقف يسمى مساء أيضا لعلوه مث يستعمل يف العلل لكون ) بسبب إىل السماء 
( تعاىل  العلة موصلة للمعلول كما يوصل احلبل إىل املاء يف البئر ويف العلم أيضا لكونه موصال للهداية ومنه قوله

أي علما يهتدى به السبب األول الفضلة اخلارجة من الدبر وتسمى غائطا وجنوا وبرازا ) وآتيناه من كل شيء سببا 
وخالء فالغائط أصله املكان املطمئن من األرض والنجو مجع جنوة وهي املكان املرتفع والرباز بفتح الباء ما بعد عن 

رنه وبرزت الثمرة من أكمامها واخلالء املوضع اخلايل من الناس وملا كانت العمارة من املواضع ومنه برز الفارس لق
الفضلة توضع يف األول ويستتر هبا بالثاين ويذهب بسببها للثالث والرابع استتارا عن أعني الناس مسيت جبميع ذلك 

  للمالزمة ومن تسميتها بالرابع قوله عليه السالم 
  ما الالعنان قال الذي يتخلى يف طرق الناس وظالهلم اتقوا الالعنني قالوا يا رسول اهللا و

الثاين البول الثالث الريح اخلارج من الدبر خالفا ش يف اعتباره اخلارج من الذكر وفرج املرأة وإن كان نادرا الرابع 
األبيض الودي بالذال املعجمة واملهملة وسكوهنا وختفيف الياء وكسرها وتشديد الياء ويقال ودى وأودى وهو املاء 



ومعناه أو جاء ) أو جاء أحد منكم من الغائط ( اخلارج عقيب البول بغري لذة واألصل يف هذه األربعة قوله تعاىل 
أحدكم من املكان املطمئن فجعل تعاىل اإلتيان منه كناية عما خيرج فيه عدوال عن الفحش من القول واخلارج غالبا 

أسبابا اخلامس املذي بالذال املعجمة وسكوهنا وختفيف الياء وكسر  يف ذلك املكان هو هذه األربعة فوجب أن تكون
الذال وتشديد الياء ويقال مذي وأمذى وهو املاء األصفر اخلارج مع اللذة القليلة واألصل فيه ما يف املوطأ وغريه 

ماذا عليه ؟ قال  أن علي بن أيب طالب أمر املقداد أن يسأل رسول اهللا عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج املذي منه
  علي رضي اهللا عنه فإن عندي ابنة رسول اهللا وإين أستحي أن أسأله قال املقداد فسألت رسول اهللا عن ذلك فقال 

  إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصالة 
جوب غسل ما مل واملراد بالنضح ههنا الغسل فيجب غسل الذكر قبل الوضوء وهل يفتقر إىل النية ألنه عبادة لو

  متسه جناسة أو ال يفتقر إىل النية لكون الغسل معلال بقطع أصل املذي ؟ قوالن
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

السادس املاء األبيض خيرج من احلامل ويعرف باهلادي جيتمع يف وعاء له خيرج عند وضع احلمل أو موجب السقط 
ل قا) كلمة غري واضحة ( قال ابن القاسم يف العتيبة جيب منه الوضوء قال األهبري يف شرح املختصر ألنه مبنزلة 

صاحب البيان األحسن عدم الوجوب لكونه ليس معتادا السابع الصفرة والكدرة من احليض قال املازري مها حيض 
إن تباعد بينهما وبني الطهر وما عقبيه ومضى من الزمان ما يكون طهرا أوجب الوضوء دون الغسل عند عبد امللك 

ال ابن يونس وتسمى هذه الترية قال صاحب ووجهه قول أم عطية كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر ق
اخلصال وكذلك إذا خرجا عقيب النفاس الثامن احلقن الشديد ويقال احلاقن ملدافع البول واحلاقب ملداف الغائط 
وكذلك يقال للفضلتني احلقبة واحلقنة قال يف الكتاب إن صلى وهو يدافع احلدث يعيد بعد الوقت قال ابن بشري 

عه ذلك من إمتام الفروض أعاد بعد الوقت أو من إمتام السنن أعاد يف الوقت وينبغي أن خيتلف قال األشياخ إن من
فيه كما اختلف يف متعمد تارك السنن هل يعيد بعد الوقت أم ال ؟ وإن منعه من الفضائل ال يعيد يف الوقت وال 

يف الوقت استحب منه الوضوء  بعده فمىت كان حبيث يبطل الصالة أوجب الوضوء ومىت كان يوجب إعادة الصالة
التاسع قال صاحب اخلصال القرقرة الشديدة توجب الوضوء وينبغي أن يتخرج ذلك على تفضيل ابن بشري فهذه 
املوجبات إن خرجت عن العادة واستغرقت الزمان فال يشرع الوضوء منها ألن مقصوده أن يوقع الصالة بطهارة 

غرق الزمان ففيها ثالث حاالت األوىل أن يستنكح ويكثر تكراره ليس بعدها حدث وقد تعذر ذلك وإن مل تست
فيسقط إجيابه عند مالك رمحه اهللا كما قال يف الكتاب خالفا ش و ح ملا يف السنن أن رجال قال للنيب عليه السالم 

  إن يب الناسور يسيل مين فقال عليه السالم 
  إذا توضأت فسال من فرقك إىل قدمك فال وضوء عليك 

ا على دم احليض فإنه يوجب الغسل فإن خرج عن العادة مل يوجبه وهو دم االستحاضة وروي عن مالك رمحه وقياس
اهللا إجيابه وإن تكرر نظرا جلنسه وإذا سقط اإلجياب بقي الندب ومراعاة للجنس واخلالف فرعان مرتبان األول قال 

ه وكذلك املستحاضة وقال سحنون ال صاحب الطراز إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه قياسا علي
يستحب ألن النجاسة أخف من احلدث بدليل أن صاحب اجلرح ال يستحب له غسل اليسري من دمه ويستحب 

الوضوء من يسري السلس الثاين قال أبو العباس اإلبياين يبدل اخلرقة أو يغسلها عند الصالة وقال سحنون ليس عليه 
ثابت رضي اهللا عنه كان به سلس البول حني كرب وما كان يزيد عن الوضوء ذلك وغسل الفرج أهون فإن زيد بن 

احلالة الثانية أن يكون زمان وجوده أقل ويف اجلواهر فيجب منه الوضوء عمال باألصل السامل عن الضرورة وعند 
اد ويؤكد هذا محل العراقيني ال جيب ألن اهللا تعاىل إمنا خاطب عباده باملعتاد إذ هو غالب التخاطب وهذا ليس مبعت

األلفاظ يف التكاليف والوصايا واألوقاف واملعامالت على الغالب باإلمجاع احلالة الثالثة أن يستوي احلاالن ويف 
اجلواهر فيجب الوضوء لعدم املشقة وقيل ال جيب خلروجه عن العادة فروع أربعة األول إذا كثر املذي للعزبة ففي 

جه الصحة وقال بعض العراقيني ال وضوء عليه خلروجه عن العادة قال الكتاب عليه الوضوء خلروجه على و
صاحب الطراز واملدار عند ابن حبيب يف هذا على وجود الذة فإن وجدت وجب الوضوء وإال فال وهذا يشهد له 

لنكاح املين فإنه إذا كان لطول العزبة بغري لذ ال يوجب غسال قال وقال ابن اجلالب والتونسي إن كان يقدر على ا
أو التسري وجب ومل يفصال واألشبه التفصيل ويلزم ابن اجلالب أن يراعي يف سلس البول القدرة على التداوي 



الثاين يف اجلواهر إذا مل جيب الوضوء بالسلس هل يسقط حكمه باعتبار غريه حىت يؤم به ؟ قوالن منشؤمها أن 
املتيمم وهو حمدث باملتوضيء وينظر إىل اختصاص  الشرع أسقط اعتباره فتجوز اإلمامة به والقياس على إمامة

السبب املسقط العتباره بصاحبه وهو الضرورة فال يثبت احلكم يف غري حمل العلة بدوهنا الثالث قال إذا خرج املعتاد 
املوجب على العادة من غري املخرج فللمتأخرين يف نقض الوضوء به قوالن نظرا جلنسه أو لكون حمله غري معتاد 

 تعاىل إمنا خاطب عباده باملعتاد الرابع قال يف املدونة قال حيىي بن سعيد إذا كان الناسور يطلع يف كل حني واهللا
ويرده بيده فليس عليه إال غسل يده فإن كثر ذلك سقط غسل اليد ويروى بالنون وهو عريب وبالباء وهو عجمي 

لثآليل وبالنون انتفاخ عروقها وجريان الدم ومادهتا حكاه الزبيدي وبالباء وجع املقعدة وتورمها من داخل وخروج ا
وقيل بالباء للمقعدة وبالنون لألنف األعلى لألعلى واألسفل لألسفل فإن النون ينقط أعالها والباء أسفلها قال 
صاحب الطراز فعند الشافعي رمحه اهللا جيب الوضوء ملسه دبره ها هنا وعند محديس من أصحابنا يفرق بني أن 

ال ينقض أو ال فينقض وإذا قلنا بعدم النقض فتنجس اليد ألن بلة الفرج جنسة وعند من يقول بطهارهتا يتكرر ف
لئن ( إحلاقا هلا بالعرق خلروجها من مسام اجللد تكون اليد طاهرة العاشر يف التلقني الردة خالفا ش لقوله تعاىل 

لوضوء السابق فيصري حمدثا قال املازري ال يبطل وحنوه بعد الرجوع إىل اإلسالم لبطالن ا) أشركت ليحبطن عملك 
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ( الوضوء ومستند هذا القول وهو قول الشافعي رمحه اهللا قوله تعاىل 

حتقيق القاعدة األصولية أن ) فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
على املقيد فتحمل اآلية األوىل على الثانية فال حيصل احلبوط مبجرد الردة حىت يتصل هبا املوت املطلق حيمل 

واجلواب ملالك رمحه اهللا أن اآلية رتب فيها أمران ومها حبوط العمل واخللود يف النار على أمرين ومها الردة والوفاة 
رف اآلية األوىل للثانية لعدم التعارض وال يكونان من عليها فجاز أن يكون األول لألول والثاين للثاين فلم يتعني ص

  باب املطلق واملقيد كما لو قيل 
  فمن جاهد منكم فيمت فله الغنيمة والشهادة 

فإن هذا القول حق وليس املوت شرطا يف الغنيمة إمجاعا احلادي عشر يف اجلواهر الشك يف احلدث بعد الطهارة يف 
فا ش و ح وهي رواية ابن القاسم يف الكتاب وروي عنه يف غريه حق غري املوسوس يوجوب الوضوء خال

االستصحاب فأجرى القاضيان أبو الفرج وأبو احلسن واألهبري رواية ابن القاسم على ظاهرها ومحلها أبو يعقوب 
 الرازي على الندب وكذلك إذا شك يف الطهارة واحلدث مجيعا أو تيقنهما مجيعا وشك يف املتقدم أو تيقن احلدث

وشك يف الطهارة أو بعضها وعلم تأخرها أو شك فيه أو علم تقدمها وشك يف طرو احلدث وأما املوسوس فأطلق 
ابن شاس رمحه اهللا القول باعتبار أول خواطره ألنه حينئذ يف حيز العقالء وقال عبد احلق والتونسي واللخمي إذا 

ى عن املوسوس والفرق استصحاب األصل تيقن احلدث وشك يف الطهارة توضأ وإن كان موسوسا وعكسه يعف
السابق وقال اللخمي إذا تيقن الطهارة وشك يف احلدث وهو غري موسوس ففيه مخسة أقوال الوجوب والندب 
والتفرقة بني أن يكون يف صالة أم ال والثالثة ملالك رمحه اهللا وعند ابن حبيب الشك يف الريح ملغى ويف البول 

 الشك يف الزمن املاضي وبني الشك يف احلال يف الريح فقال يف املاضي جيب ويف والغائط معترب وفرق أيضا بني
  احلاضر ال جيب إذا كان جمتمع احلس قال صاحب الطراز وهذه التفرقة ظاهر املذهب ملا يف الترمذي وأيب داود 

  إذا كان أحدكم يف املسجد فوجد رحيا بني ألييه فال خيرج حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا 
ل الترمذي حديث صحيح فروع متناقضة قال مالك رمحه اهللا فيمن شك يف الطهارة عليه الوضوء فاعترب الشك قا

وقال فيمن شك هل طلق أم ال ال شيء عليه فألغى الشك وفيمن شك هل صلى ثالثا أو أربعا يبين على ثالث 



وألغى الشك وقال فيمن شك هل ويسجد بعد السالم فاعترب الشك وقال فيمن شك هل سها أم ال ال شيء عليه 
رأى هالل رمضان ال يصوم فألغاه ونظائر ذلك كثرية يف املذهب والشريعة فعلى الفقيه أن يعلم السر يف ذلك 

لعدم اخلطأ فيه قطعا لكن ) وال تقف ما ليس لك به علم ( قاعدة األصل أال يعترب يف الشرع إال العلم لقوله تعاىل 
فجوز الشرع اتباع الظنون لندرة خطئها وغلبة إصابتها وبقي الشك على مقتضى تعذر العلم يف أكثر الصور 

األصل فكل مشكوك فيه ليس مبعترب وجيب اعتبار األصل السابق على الشك فإن شككنا يف السبب مل نرتب 
وإمنا وقع املسبب أو يف الشرط مل نرتب املشروط أو يف املانع مل ننف احلكم فهذه القاعدة جممع عليها ال تنتقض 

اخلالف بني العلماء يف وجه استعماهلا فالشافعي رمحه اهللا يقول الطهارة متيقنة واملشكوك فيه ملغى فنستصحبها 
مالك رمحه اهللا يقول شغل الذمة بالصالة متيقن حيتاج إىل سبب مربىء والشك يف الشرط يوجب الشك يف 

ك فيها وهي السبب املربىء واملشكوك فيه ملغى املشروط فيقع الشك يف الصالة الواقعة بالطهارة املشكو
فيستصحب شغل الذمة وكذلك إذا شك يف عدد صلواته فقد شك يف السبب املربىء فيستصحب شغل الذمة حىت 
يأيت املكلف بسبب مربىء وكذلك العصمة متيقنة والشك يف السبب الواقع فيستصحبها وكذلك جيب على الفقيه 

يم قد يكون الشك نفسه سببا كما جيب السجود بعد السالم على الشك فالسبب ختريج فروع هذه القاعدة تتم
ههنا معلوم وهو الشك فإن الشاك يقطع بأنه شاك والذي انعقد اإلمجاع على إلغائه هو املشكوك فيه ال الشك فال 

مة ألن يلتبس عليك ذلك فرع قال صاحب الطراز إذا صلى شاكا يف الطهارة مث تذكرها قال مالك صالته تا
الشرط الطهارة وهي حاصلة يف نفس األمر سواء علمت أم ال وقال األشهب وسحنون هي باطلة ألنه غري عامل 

على قصد الصحة الثاين عشر املين خيرج بعد الغسل قال مالك رمحه اهللا ليس فيه إال الوضوء وقال صاحب الطراز 
 وجوبه يعين الوضوء قوالن الوجوب للبغداديني أوجب سحنون مرة به الغسل ومرة الوضوء وقال يف اجلواهر يف

واستحسنه ابن اجلالب وهو ملحق بدم االستحاضة الذي ورد احلديث فيه جبامع إجياب حيضها للغسل فكما 
أوجب أحدمها الوضوء حالة قصوره عن الغسل يوجب اآلخر الثالث عشر دم االستحاضة يستحب منه الوضوء 

ح وقال ابن أيب زيد يف الرسالة جيب منه الوضوء ويف املوطأ أن امرأة كانت هتراق عند مالك رمحه اهللا خالفا ش و 
الدماء يف عهد رسول اهللا فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهللا فقال عليه السالم لتنظر إىل عدد الليايل واأليام اليت 

شهر فإذا خلفت ذلك كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فلتترك الصالة قدر ذلك من ال
فلتغتسل ولتستتر بثوب مث لتصل قال أبو داود زاد عروة مث تتوضأ لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت قال صاحب 
الطراز ويدل على عدم وجوبه اتفاق اجلميع على أنه خرج يف الصالة أكملتها وأجزأت عنها قال والفرق بينه وبني 

لزوم اخلروج خبالف املين وإمنا بابه سلس البول الشتراكهما يف املرض ولو املين اخلارج بعد الغسل على أحد القولني 
الرابع عشر رفض النية كما إذا عزم . خرجت فضلة املين يف الصالة أبطلتها اتفاقا خبالف سلسه ودم االستحاضة 

 فخذيها ال على النوم فلم ينم قال صاحب الطراز ظاهر الكتاب يقتضي عدم الوجوب لقوله فيمن وطئ زوجته بني
وجه األول أن املقصود من النية ختصيص العمل هللا . غسل عليهما إال أن ينزال ويف خمتصر ابن شعبان أنه يتوضأ 

تعاىل وقد حصل ذلك والثاين مبين على أن النية كجزء الطهارة وذهاب اجلزء يقتضي ذهاب احلقيقة املركبة وألن 
اخلامس عشر رؤية املاء بعد التيمم وقبل الصالة . ية فأوىل أن ينايف احلكمية العزم على منايف الطهارة بنايف النية الفعل

يوجب استعماله وبطالن اإلباحة السابقة ألن اإلقدام على الصالة بالتيمم مشروط بدوام عدم املاء إىل الشروع فيها 
واملظنة يف اللغة واصطالح : اب القسم الثاين مظنات األسب. على ما يأيت تقريره يف باب التيمم إن شاء اهللا تعاىل 

العلماء اليت يوجد عندها الظن من باب مقتل ومضرب الذي هو القتل والضرب فجعله مكان الظن جماز وهي مثان 



املظنة األوىل مس الذكر بباطن الكف عند مالك وبباطن األصابع أيضا عند ابن القاسم كما حكاه يف الكتاب : 
  وطأ عنه عليه السالم أنه قال يوجب الوضوء خالفا ح ملا يف امل
  إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ 

وقال أشهب باطن األصابع ال يوجب وضوءا ووجه ختصيص باطن الكف واألصابع ألن العادة أن اللمس يكون 
هبما وألن فيهما من اللطف واحلرارة احملركني للمذي ما ليس يف غريمها وألن األصابع أصل اليد بدليل تكميل 

وال يشترط اللذة عند . يهما ووجه قول أشهب أن األصابع أقل حرارة ولطفا من باطن الكف فال تلحق به العقل ف
املغاربة وبعض البغدادين وتشترط عند العراقيني قياسا على ملس النساء وحلديث طلق قال قدمنا على سول اهللا فجاء 

  د ما يتوضأ فقال رجل كأنه بدوي فقال يا رسول اهللا ما ترى يف مس الرجل ذكره بع
  ) هل هو إال بضعة منك ( 

رواه أبو داود فقال العراقيون جيمع بني األحاديث بوجود اللذة وعدمها وعند مجيع املغاربة بتعيني الكف واألصابع 
للوجوب وقالوا طلق من املرجئة فيسقط حديثه فال حاجة إىل اجلمع وقال مالك يف العتيبة ال جيب من مسه وضوء 

أحدها أن رواية عنها مروان بن احلكم وهو : أبو حنيفة وأورد احلنفية على حديث بسرة عشرة أسئلة كما قاله 
وثانيها أنه أرسل رجال من الشرط . كان حيدث يف زمانه مناكري ولذلك مل يقبل طلحة منه الرواية وقال ال أعرفه 

مالك رمحه اهللا قال لو شهدت بسرة يف بقلة  وثالثها أن ربيعة شيخ. لينقل له ما أنكره عليه طلحة والرجل جمهول 
ورابعها رواية ابن وهب عن مالك رمحه اهللا أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا . ما قبلتها 

وسادسها أن الرجل أوىل . وخامسها قول ابن معني مل يصح يف مس الذكر حديث . احلديث مث يستجيز هذا القول 
. ها أنه مما تعم به البلوى فينبغي أن ينقل مستفيضا وملا مل يكن كذلك دل على ضعفه وسابع. بنقله من بسرة 

وثامنها إنكار أكابر الصحابة رضي اهللا عنهم حلكمه كعلي وابن مسعودفيقول علي ما أبايل مسته أو مسست طرف 
على غسل اليد ألهنم  وتاسعها سلمنا صحته لكن حنمله. أنفي ويقول ابن مسعود إن كان شيء منك جنسا فاقطعه 

وعاشرها أنه معارض . كانوا يستجمرون مث يعرقون مث يؤمر من مس موضع احلدث بالوضوء الذي هو النظافة 
واجلواب عن األول أن مروان كان عدال ولذلك كانت الصحابة تأمت به . حبديث طلق والقياس على سائر األعضاء 

ار عروة لعدم اطالعه ، وعن الثاين أن الرجل معلوم عند عروة وتغشى طعامه وما فعل شيئا إال عن اجتهاد وإنك
وعن الثالث أن عدم استقالل املرأة . وإال ملا حسنت إقامة احلجة عليه به وقد روى أن عروة مسعه بعد ذلك منها 

مل يطعن يف وعن الرابع أنه . يف الشهادة ال يدل على عدم قبول روايتها وإال ملا قبلت رواية عائشة رضي اهللا عنها 
الصحة وإمنا تردد يف داللة اللفظ هل هي للوجوب أو الندب ؟ وعن اخلامس أنه إذا مل يصح عنده فقد صح عند 

وعن الثامن أن احلديث مل يثبت . وعن السادس والسابع أن اخلرب رواه حنو مخسة عشر من الرجال والنساء . غريه 
وعن التاسع أن لفظ الشارع إذا . لع على سائر األحاديث عندهم وثبت عند غريهم وال جيب يف الصحايب أن يط

وعن العاشر أن حديث طلق ال يصح والقياس قبالة النص فاسد قال صاحب . ورد محل على عرفه حىت يرد خالفه 
االستذكار الذي تقرر عند املغاربة أن من مس ذكره أمر بالوضوء ما مل يصل فإن صلى أمر باإلعادة يف الوقت 

ه ابن القاسم وابن نافع وأشهب وقال سحنون والعتىب ال يعيد مطلقا قال اللخمي االعادة مطلقا رواية وكذلك قال
املدنيني عن مالك وقال ابن حبيب العامد يعيد مطلقا والناسي يف الوقت وقال سحنون أيضا يعيد يف اليومني 

ر كفه أو قصد إىل مسه بشيء من واختلفوا يف مسه ناسيا أو على ثوب خفيف أو بذراعه أو بظاه. والثالث 
وحتصيل املذهب عند أكثر املغاربة أن مسه بباطن الكف واألصابع دون حائل ينقض الوضوء . اعضائه سوى يده 



يف اجلواهر قال القاضي أبو احلسن العمل من الروايات على وجوب الوضوء منه من فوق . وغري ذلك ال ينقضه 
األول من الطراز إذا : فروع مثانية . اهللا الوجوب من فوق الغاللة اخلفيفة ثوب أو من حتته وروي عن مالك رمحه 

مسه بني أصبعيه أو حبرف كفه أو بأصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم ويف األصبع الزائدة خالف 
مس ذكره  الثاين يف اجلواهر لو. والقياس على سائر األحداث يقتضي أن القصد ال يشترط وكذلك عموم احلديث 

بعد قطعه مل ينتقض وضوؤه ألنه صار ليس بذكر له واحلديث إمنا ورد يف ذكره ولذهاب اللذة منه وألن املرأة لو 
الثالث قال ال ينتقض وضوء اخلتان بذكر املختون وال بذكر الغري خالفا ش . استدخلته مل جيب على صاحبه غسل 

رأة من مس فرجها قاله يف الكتاب ألن فرجها ليس بذكر فيتناوله الرابع قال ال وضوء على امل. ألنه ليس ذكرا له 
  احلديث وروي عنه أن عليها الوضوء حلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 

  ) من أفضى بيده إىل فرجه فليتوضأ ( 
  وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت قال عليه السالم 

ت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا هذا للرجال فما بال ويل للذين ميسون فروجهم مث يصلون وال يتوضئون فقل( 
  ) النساء فقال عليه السالم إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ 

وروي عنه التفرقة بني أن تلطف وبني أال تلطف فيجب الوضوء من األول لوجود اللذة وسأل ابن أيب أويس مالكا 
تأخرون يف بقاء هذه الروايات على ظاهرها أو جعل واختلف امل. عن اإللطاف فقال أن تدخل يدها بني شفريها 

اخلامس قال ال . التفصيل تفسريا لإلطالقني أو جعل املذهب على قولني النقض مطلقا أو التفصيل ثالث طرق 
ينتقض الوضوء مبس الدبر وانفرد محد يس بإجياب مس حلقة الدبر للوضوء خترجيا على إجياب مس املرأة لفرجها 

السادس قال مس اخلنثي املشكل فرجه قال اإلمام أبو عبد اهللا يتخرج على القولني . خر ال يوجبه وعلى القول اآل
فيمن أيقني الطهارة وشك يف احلدث على مذهب املغاربة وعلى مذهب البغداديني يف مراعاة اللذة ففي أي فرج 

أليلي البصري من أصحابنا السابع ال ينتفض وضوء من مس ذكر غريه وقال ا. اعتاد وجودها أوجب الوضوء 
الثامن قال عبد احلق يف هتذيبه قال أشهب من صلى خلف من ال يرى الوضوء من املالمسة أعاد أبدا ومن . ينتفض 

صلى خلف من ال يرى الوضوء من مس الذكر مل يعد ألن الوضوء من املالمسة ثابت بالقرآن املتواتر ومن مس 
املظنة الثانية املالمسة قال يف الكتاب مس أحد . ان مجيعا يف الوقت الذكر بأخبار اآلحاد وقال سحنون يعيد

الزوجني صاحبه للذة من فوق ثوب أو من حتته أو قبلة يف غري الفم يوجب الوضوء خالفا ح يف اشتراطه التجرد 
دم اشتراط اللذة والتعانق والتقاء الفرجني مع االنتشار وملنع حممد ابن احلسن إجياب املالمسة مطلقا وخالفا ش يف ع

ويف اشتراط اللذة ما يف مسلم عن عائشة رضي ) أو المستم النساء ( مع نقضه أصله بذوات احملارم لنا قوله تعاىل 
اهللا عنها أهنا قالت كنت أنام بني يدي رسول اهللا ورجالي يف قبلته فإذا سجد غمزين فقبضت رجلي والبيوت يومئذ 

ائشة رضى اهللا عنها أهنا قالت كنت نائمة إىل جنب النيب ففقدت رسول اهللا ويف املوطأ عن ع. ليس فيها مصابيح 
متسك احلنفية بأن هذا حكم تعم به البلوى ومل ينقل . من الليل فلمسته بيدي فوقعت على أمخص قدميه احلديث 

زوجاته وال  عنه عليه السالم أنه قال من ملس زوجته انتقض وضوؤه بل نقل عنه عليه السالم أنه كان يقبل بعض
يتوضأ نقله أبو داود والترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها وقد قال ابن عباس اإلفضاء والتغشي والرفث واملالمسة 

يف كتاب اهللا تعاىل كنايات عن الوطء وألن السبب يف احلقيقة إمنا هو املذي وميكن الوقوف عليه فال حاجة إىل 
كهم بعموم البلوى هنا ويف مسألة الوضوء من مس الذكر بناء على أن واجلواب عن األول أن متس. اعتبار مظنة له 

كل ما تعم به البلوى جيب اشتهاره وإال فهو غري مقبول ألن ما تعم به البلوى يكثر السؤوال فيه فيكثر اجلواب عنه 



كان عليه فيشتهر وهم نقضوا هذه القاعدة بإجياب الوضوء من احلجامة والدم السائل من اجلسد وغريمها وقد 
وعن الثاين أن احلديث غري صحيح طعن فيه . وهو مقطوع به متواتر ) أو المستم النساء ( السالم يتلو طول عمره 

وعن الثالث أن قوله . الترمذي وأبو داود وقال الدارقطين هذه اللفظة ال حتفظ وإمنا احملفوظ كان يقبل وهو صائم 
وعن الرابع أن . سعود رضي اهللا عنهم أن القبلة توجب الوضوء مدفوع بقول عائشة وعبد اهللا بن عمر وابن م

مظنة الشيء تعطي حكم ذلك الشيء وإن أمكن الوقوف عليه كالتقاء اخلتانني مظنة اإلنزال أعطي حكمه والنوم 
وال فرق . مظنة احلدث وأعطي حكمه مع إمكان الوقوف عليه وعلى رأيهم املباشرة مع التجرد وما معه مظنة أيضا 

عندنا بني أن يكون امللموس عضوا أو شعرا من زوجة أو أجنبية أو حمرم وبني قليل املباشرة وغريها وبني اليد والفم 
األول يف اجلواهر القبلة يف الفم ال يشترط فيها : فروع مثانية . وسائر األعضاء إذا وجدت اللذة يف مجيع ذلك 
قامها وإن مل يعلم وجودها كاملشقة يف السفر ال نعتربها مع وجود اللذة ألهنا ال تنفك عنها غالبا فأقيمت املظنة م

. مظنتها وهي املسافة احملدودة هلا وروي عنه اعتبارها قال الباجي وعليه أكثر األصحاب واألول ظاهر الكتاب 
فلوجود اللذة الثاين إذا وجد املالمس اللذة ومل يقصدها أو قصدها ومل جيدها فعليه الوضوء على املنصوص أما األول 

وهي السبب وأما الثاين قال صاحب الطراز قال ابن القاسم ألن القلب التذ ألجل قصده لذلك وهذا ال يستقيم 
ألن السبب هو اللذة ال إرادة اللذة أال ترى أنه ال وضوء عليه إذا قصد مسها من فوق حائل كثيف قال اللخمي 

خرين عدم النقض هنا يف مسألة الرفض وتعب بالفرق مبقارنة واستقرأ بعض املتأ. هذا يتخرج على رفض الطهارة 
الثالث قال صاحب الطراز إذا كان اللمس من وراء حائل خفيف يصل بشرهتا إىل بشرته وجب الوضوء . الفعل 

خالفا ش لوجود اللذة وإن كان كثيفا قال مالك رمحه اهللا يف العتبية واجملموعة ال وضوء عليه وقاله ابن القاسم 
نون وابن حبيب فيحمل قوله يف الكتاب على هذا دفعا للتناقض قال اللخمي أما إذا ضمها استوى اخلفيف وسح

الرابع يف اجلواهر امللموس إذا وجد اللذة توضأ خالفا ش يف أحد قوليه ألن اهللا تعاىل إمنا خاطب الالمس . والكثيف 
ن يف موجبها كالتقاء اخلتانني وإن مل جيد امللموس لذة فال الشتراكهما يف اللذة فيشتركا) أو ال مستم النساء ( بقوله 

اخلامس قال لو نظر فالتذ مبداومة النظر ومل ينتشر ذلك منه فال . وضوء عليه إال أن يقصد فيكون المسا يف احلكم 
الك السادس اإلنعاظ قال صاحب الطراز قال م. وضوء عليه لعدم السبب الذي هو املالمسة وقال ابن بكري يؤثر 

رمحه اهللا ال شيء عليه ألن العادة فيه غري منضبطة فيهمل خبالف اللمس فإن غالبه املذي قال اللخمي قيل عليه 
الوضوء ألن غالبه املذي وأرى أن حيمل على عادته فإن اختلفت عادته توضأ أيضا وإن أنعظ يف الصالة وعادته عدم 

ظ ليس بالبني فإن كان شأنه املذي بعد زوال اإلنعاظ وأمن املذي مضي عليها وإال قطع إال أن يكون ذلك اإلنعا
السابع قال . ذلك يف الصالة أمتها فإن تبني أن ذلك كان قبل قضي الصالة وإن أشكل عليه جرى على اخلالف 

صاحب الطراز جيب الوضوء من مس ظفر الزوج والسن والشعر إذا التذ خالفا ش ومل يره مالك يف العتبية يف 
العجب من الشافعي رمحه اهللا أنه نقض الوضوء مبس أذن امليتة ومل ينقضه مبس أظفار أنامل احلية مع قوله و. الشعر 

إن شعر امليتة جنس وإن مل يكن حيا ألن كل متصل باحلية فهو على حكمها فما باله هنا ال يكون على حكمها ال 
امرأيت فهي طالق أو عبدي فهو حر فمس ظفرمها سيما وهو ال يراعي اللذة وقد اتفقنا على أنه إذا قال إن مسست 

وهي أن الشرع إذا نصب سببا حلكم . قاعدة أصولية يتخرج عليها فروع هذا الباب وغريه . طلقت وعتق العبد 
ألجل حكمه اشتمل عليها ذلك السبب هل جيوز التعليل بتلك احلكمة ألهنا سبب جعل السبب سببا واألصل متقدم 

ذلك وهو الصحيح عند العلماء ألن حكمه جعل السرقة سبب القطع صون األموال وحكمة  على الفرع أوال جيوز
جعل اإلحصان مع الزنا سبب الرجم صون األنساب وحكمة جعل املسافة املعينة يف السفر سبب القصر املشقة 



ت احلكم فكذلك ونظائر ذلك كثرية جدا مع انعقاد اإلمجاع على منع ترتيب أحكام هذه األسباب بدوهنا وإن وجد
هنا جعل اهللا تعاىل اللمس سببا للوضوء الشتماله على اللذة فهل جيوز اتباع اللذة على اإلطالق كما يف التذكر 
واإلنعاظ أوال يراعي ذلك على اإلطالق حىت ال يوجب الوضوء من وراء حائل وإن رق أو يتوسط بني الرتبتني 

أما احلنفية فألن اهللا تعاىل . رمحه اهللا على الشافعية واحلنفية  متهيد يظهر منه مذهب مالك. وهو ظاهر املذهب 
عطف املالمسة على اجمليء من الغائط والذي يفعل يف الغائط ال يوجب غسال فتحمل على ما ال يوجب غسال 

مسة اجلماع فلو كان املراد باملال) وإن كنتم جنبا فاطهروا ( تسوية بني املعطوف واملعطوف عليه وألن اهللا تعاىل قال 
لزم التكرار ويؤكد ذلك ما قاله صاحب الصحاح إن اللمس اللمس باليد يقال ملسه يلمسه بضم امليم يف املضارع 

  وأما الشافعية فألن أئمة اللغة قالوا اللمس الطلب ومن ذلك قوله عليه السالم . وبكسرها 
  ) التمس ولو خامتا من حديد ( 

وملا كانت . أي طلبناها ) ا ملسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن( وقوله تعاىل حكاية عن اجلان 
واألصل يف االستعمال احلقيقة فيكون هذا نصا على ) أو المستم النساء ( النساء تلمس طلبا للذة قال اهللا تعاىل 

حدثا يف نفسه ونقل  املظنة الثالثة النوم وليس. إبطال مذهب الشافعية واحلنفية وعلى اشتراط اللذة والطلب 
صاحب الطراز عن ابن القاسم قوال أنه حدث وإذا فرعنا على املذهب فهو يوجب الوضوء لكونه مظنة الريح لقوله 

  عليه السالم 
  ) العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انفتح الوكاء ( 

لوم بالعادة وجرت عادة الفقهاء على أن أبا عمر قال يف التمهيد هذا حديث ضعيف ال حيتج به إال أن معناه مع
والوكاء اخليط الذي يربط به الشيء والسه أصله العجز ويقولون رجل ستة وامرأة ستهاء إذا كان . بذكره فذكرته 

الرجل أو املرأة كبرية العجز مث يستعمل جمازا يف حلقة الدبر وهو املراد ههنا وأصل اللفظة ستة مثل قلم فحذفت 
فشبه عليه . كلمة فبقي سه ويروي حبذف الم الكلمة اليت هي اهلاء وإثبات العني اليت هي التاء التاء اليت هي عني ال

. السالم اإلنسان بزق مفتوح ال مينع خروج الريح منه إال احلواس وذهاهبا مبنزلة ذهاب اخليط الذي يشد به الزق 
ان وكيفية النوم فقال طويل ثقيل ناقض وقد اختلف األصحاب يف النوم الذي هو مظنة فضبطه اللخمي وغريه بالزم

بال خالف يف املذهب وقصري خفيف غري ناقض على املعروف منه وخفيف طويل يستحب منه الوضوء وثقيل قصري 
وضبطه أبو حممد عبد احلميد هبيئة النائم فإن كان يتهيأ منه اخلروج مع الطول نقض كالراقد وعكسه : فيه قوالن 

ض وإن كان الطول فقط كاحلالتني مستندا وعكسه كالراكع ففيهما قوالن وهذا الضبط أشبه كالقائم واحملتيب ال ينق
بروايات الكتاب ومقصود اجلميع مظنة اخلروج فإن كان حبيث لو خرج مل يشعر به انتقض وعكسه ال ينتقض وإن 

فلنتكلم عليه من حيث وهذا الكالم على النوم من حيث اجلملة . استوى األمران فهو كالشاك يف انتقاض وضوئه 
األوىل الساجد قال يف املدونة جيب منه الوضوء إذا استثقل خالفا ح : للنائم إحدى عشرة حالة : التفصيل فنقول 

اآلية قال زيد بن أسلم معناه قمتم من ) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم ( لقوله تعاىل 
ختار هذا التفسري مالك رمحه اهللا ومجاعة من أصحابنا ألن اهللا تعاىل مل يذكر النوم يف املضاجع فجعل النوم سببا وا

وقال غريه إذا أردمت القيام للصالة حمدثني على أي حالة كنتم ملا يف أيب . نواقض الوضوء فوجب محل هذا عليه 
  داود ملا قيل له عليه السالم صليت وقد منت فقال عليه السالم 

  ) ال ينام قليب تنام عيين و( 
فلو كان نوم القلب ال يؤثر يف الوضوء مل يكن هلذا الكالم معىن الثانية الراكع إذا استثقل نوماُ وجب عليه الوضوء 



خالفاً ح ملا سبق الثالثة املضطجع قال صاحب الطراز راعى مالك يف اجملموعة االستثقال يف االضطجاع ومل يره 
لسجود الرابعة واخلامسة الراكب واجلالس قال يف الكتاب إذا استثقل وطال أوجب القاضي يف التلقني ههنا وال يف ا

الوضوء وإال فال قال وبني العشائني طويل خالفا ش و ح قال صاحب الطراز قال ابن حبيب ال وضوء على 
جياب ليس الراكب والراكع واجلالس إن كان غري مستند ومراعاة الشافعية انضمام املخرج من اجلالس يف عدم اإل

بشيء ألنه إذا ضعفت القوة املاسكة وانصب الريح إىل املخرج مل مينعه االنضمام فإن الريح ألطف من املاء واملاء ال 
السادسة احملتيب قال يف الكتاب ال وضوء عليه ألنه ال يثبت لو استثقل . ينضبط بسبب الضم فالريح أوىل بذلك 

رمحه اهللا يف العتبية بني من نام قاعدا وطال يف انتظار الصالة وبني من خبالف اجلالس قال صاحب الطراز فرق مالك 
ال ينتظرها وقيل له ومبا رأى الرؤيا قال ذلك أحالم ألن منتظر الصالة ال ميكن نفسه من كمال النوم خبالف غريه 

فة النوم ولذلك وهو ضرورة حتصل للناس يف انتظار الصالة واحللم قد يكون حديث النفس وألنه إمنا حيصل مع خ
فرع قال صاحب الطراز إذا سقط احملتيب قال ابن الصباغ من . تكثر الرؤيا آخر الليل بعد أخذ النهمة من النوم 

أصحاب الشافعي إذا زالت اليتاه أو إحدامها قبل انتباهه انتقضت طهارته وإن انتبه لزواهلما مل تنتقض قال وهذا 
السابعة . اجلالس قائم الركبتني جامعا يديه على ركبتيه بالتشبيك واملسك  قال صاحب التنبيهات احملتيب هو. حسن 

املستند قال القاضي يف اإلشراف هو عند مالك رمحه اهللا كاجلالس ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ينتظرون 
اجللوس معتمد  الصالة وال يعرون عن النوم واالستناد قال ابن حبيب هو كاملضطجع ألنه باستناده خرج عن هيئة

العاشرة املستند القائم قال . التاسعة املاشي . الثامنه القائم . األعضاء منحلها قال صاحب الطراز وهذا أحسن 
احلادية عشرة إذا استثفر وارتبط مث نام قال . صاحب القبس ما استثقل نوما يف هذه احلاالت فعليه الوضوء وإال فال 

فائدة الفرق بني السنة والغفوة والنوم أن األخبرة متصاعدة . ن ال وضوء عليه الطرطوشي الذي يأيت على املذهب أ
على الدوام يف اجلسد إىل الدماغ فمىت صادفت منه فتورا أو إعياء استولت عليه وهو معدن احلس واحلركة فيحصل 

واألوالن ال . مستثقل فيه فتور وهو السنة فإن عم االستيالء حاسة البصر فهو غفوة وإن عم مجيع اجلسد فهو نوم 
وضوء فيهما ملا يف مسلم كان أصحاب النيب ينامون مث يصلون وال يتوضؤن ومنه أيضا اعتم النيب عليه السالم ذات 

ليلة بالعشاء حىت رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر رضي اهللا عنه وقال الصالة واألحاديث 
ة رمحه اهللا من نام على هيئة من هيئات الصالة اختيارا مثل الراكع والقائم الصحيحة يف هذا كثرية وقال أبو حنيف

والساجد واجلالس فال وضوء عليه وإمنا الوضوء على املضطجع واملائل واملستند حمتجا مبا يروي يف الترمذي وأيب 
رسول اهللا إنك قد  داود عنه عليه السالم أنه نام وهو ساجد حىت غط ونفخ مث قام يصلي قال ابن عباس فقلت يا

منت فقال إن الوضوء ال جيب إال على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله وضعفه أبو داود 
املظنة الرابعة اخلنق من اجلن قال يف الكتاب يوجب الوضوء دون الغسل سواء كان قائما أو قاعدا لشدة . وأنكره 

ل ابن حبيب يوجب الغسل إن دام يوما أو أياما قال الشافعي رمحه استيالئه على احلواس فال يفرق بني حاالته وقا
املظنة السادسة . املظنة اخلامسة اإلغماء يوجب الوضوء ملا سلف قاله يف الكتاب . اهللا قيل ما جن إنسان إال أنزل 

ب يوجب الوضوء املظنة السابعة السكر قال يف الكتا. ذهاب العقل باجلنون ال باجلن قال يف الكتاب عليه الوضوء 
فإن النصوص املوجبة للوضوء من النوم توجبه بطريق األوىل ألن هؤالء لو ردوا إلحساسهم مل يرجعوا خبالف النائم 

املظنة الثامنة اهلم املذهب للعقل بغلبته قال صاحب الطراز قال مالك يف اجملموعة عليه الوضوء قيل له هو قاعد . 
حباب أن يكون خاصا بالقاعد خبالف املضطجع لتمكنه من األرض وحيتمل أن قال أحب أن يتوضأ قال حيتمل االست

تزييل وقع بيين وبني بعض فضالء الشافعية خالف . يكون عاما فيهما فهذه ثالثة وعشرون موجبا للوضوء عندنا 



حيدث قط وينبين على اخلالف من مل . هل هذه األمور نواقض للطهارة أو موجبات للوضوء والتزمت أهنا موجبات 
مث أراد الصالة فإنه مأمور بالوضوء إمجاعا ويبقى اخلالف يف مدرك هذا الوجوب فإنا قلنا إن هذه األمور موجبة 
فسبب هذا األمر ما تقدم منه من اإلحداث وإن قلنا إهنا ليست موجبة بل ناقضة للطهارة فال عربة مبا تقدم من 

. لوضوء لكونه شرطا يف الصالة كستر العورة واستقبال القبلة إحداثه ألهنا مل ترد على طهارة فتنقضها وجيب ا
وأكثر عبارات أصحابنا أهنا موجبة للوضوء ومنهم من يقول إهنا ناقضة للطهارة ومجع القاضي يف التلقني بينهما فقال 

ف فصل يف موجبات خمتل. باب ما يوجب الوضوء وينقضه بعد صحته واخلالف يرجع إىل مدرك احلكم ال احلكم 
األول مس الدبر ويسمى الشرج بفتح الشني وفتح الراء تشبيها له بشرج السفرة اليت يؤكل : فيها وهي حنو عشرة 

عليها وهو جمتمعها وكذلك تسمى اجملرة شرج السماء على أهنا باهبا وجمتمعها ومسه ال يوجب الوضوء خالفا ش 
ءا خالفا لعروة بن الزبري الندارجهما يف معىن الفرج الثاين األنثيان ال يوجب مسهما وضو. ومحد يس من أصحابنا 

الثالث األرفاغ واحدها رفغ بضم الراء وسكون الفاء والغني املعجمة وهو طي أصلي العجز مما يلي اجلوف . عنده 
ويقال بفتح الراء وقيل هو العصب الذي بني الشرج والذكر قال القاضي يف التنبيهات ومسها ليس بشيء فال 

  ءا خالفا لعمر رضي اهللا عنه لقوله عليه السالم يوجب وضو
  ) من مس ذكره فليتوضأ ( 

خصه دون سائر اجلسد فدل ذلك على عدم اعتبار غريه من اجلسد فإن عارضوا املفهوم بالقياس عليه فرقنا بأنه 
ا مظنة اللذة الرابع مس ذكر الصيب وفرج الصبية ال يوجب وضوءا خالفا ش ألهنما ليس. سبب املذي خبالف غريه 

السادس الدم خيرج من الدبر أو احلصا . اخلامس فرج البهيمة ال يوجب وضوءا خالفا لليث ألنه ليس مظنة اللذة . 
وخطاب الشارع ) أو جاء أحد منكم من الغائط ( أو الدود ال يوجب وضوءا خالفا ش و ح ألن اهللا تعاىل يقول 

قال صاحب الطراز قال ابن نافع ذلك إذا مل خيالطه أذى قال حممول على الغالب املعتاد وهذه ليست معتادة 
وحصى اإلحليل إن خرج عقيبه بول توضأ وإال فال وقال . التونسي ولو خالطه األذى لكان فيه نظر ألنه غري معتاد 

 السابع أكل ما مسته النار أو شربه ال يوجب. ابن عبد احلكم من خرج من دبره دم صاف أو دود فعليه الوضوء 
وضوءا خالفا ألمحد يف حلوم اإلبل ولعائشة وابن عمر ومجاعة معهما رضي اهللا عنهم أمجعني ملا يف املوطأ أنه عليه 

السالم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ وأما األحاديث الواردة يف الوضوء فمحمولة على الوضوء اللغوي مجعا 
ح ألهنا ال توجبه خارج الصالة فال توجبه داخلها قياسا  الثامن القهقهة ال توجب الوضوء خالفا. بني األحاديث 

على العطاس والسعال أو نقول لو أوجبته داخل الصالة ألوجبته خارج الصالة قياسا على الريح وأما ما يروى عنه 
عليه السالم أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل يف بصره ضر فتردى يف حفرية كانت يف املسجد فضحك طوائف 

ما قضى عليه السالم أمر كل من كان منهم ضحك أن يعيد الوضوء والصالة فقال عبد احلق ال يصح من منهم فل
أحاديث هذا الباب شيء ولو سلمنا صحته فهي قضية عني حيتمل أن بعضهم خرج منه ريح فأراد عليه السالم 

السبيلني ال توجب وضوءا  التاسع القيء والقلس واحلجامة والفصادة واخلارج من اجلسد من غري. ستره بذلك 
  خالفا ح ألن ما يروى عنه عليه السالم 

  ) الوضوء من كل دم سائل ( 
  ومن قوله 

  ) إذا رعف أحدكم يف صالته فلينصرف وليغسل عنه الدم مث ليعد وضوءه وليستقبل صالته ( 
  ومن قوله عليه السالم 



  ) إذا قاء أحدكم يف صالته ( 
والقياس . على ما مضى من صالته وحنو ذلك من األحاديث ال يثبت منها شيء  أو قلس فلينصرف وليتوضأ ولينب

على اإلحداث جبامع النجاسة ممنوع فإنه تعبد إلجياب الغسل من هذه األسباب لغري املتنجس والقياس يف التعبد 
ر للشهوة وقلع العاشر ذبح البهائم ومس الصلب واألوتان والكلمة القبيحة والنظ. متعذر لعدم العلة اجلامعة 

الضرس وإنشاد الشعر والتقطري يف املخرجني أو إدخال شيء فيهما أو أذى مسلم أو محل ميت أو وطء جناسة 
تنقيح أمر اهللا تعاىل بالوضوء . رطبة ال توجب وضوءا خالفا لقوم عمال باألصل حكاه ابن حزم يف مراتب اإلمجاع 

قال أبو حنيفة رمحه اهللا السبب يف ذلك هو اخلارج ) ن الغائط أو جاء أحد منكم م( مما حيصل يف الغائط بقوله 
النجس املوجب الستخباث مجلة اجلسد كما أن اإلنسان لو كان به برص أو جذام ببعض أعضائه كرهت مجلته عرفا 

وقال الشافعي رمحة اهللا عليه املعترب املخرج . فكذلك يستخبث شرعا فيلحق به كل خارج جنس كاحلجامة وحنوها 
أي ما خرج من هذين املخرجني أوجب الوضوء ) أو جاء أحد منكم من الغائط ( ألنه هو املفهوم املطرد عند قوله 

وقال مالك رمحة اهللا عليه املعترب اخلارج واملخرج املعتادان اللذان يفهمان من . كان طاهرا أو جنسا معتادا أو نادرا 
وليس هذا من . تصر على مورد النص وهذا هو الصواب واهللا أعلم اآلية ومها تعبدان ال جيوز التصرف فيهما بل يق

باب أخذ حمل احلكم قيدا يف العلة الذي هو منكر بل هذا من باب االقتصار على حمل احلكم لتعذر التصرف فيه 
وة تفريع يف اجلواهر كل سبب من األسباب املعتربة مينع من الصالة والطواف وسجود التال. والنقل منه إىل غريه 

وسجود السهو ومس املصحف أو جلده أو حواشيه أو بقضيب ألن ذلك مبنزلة اللمس عرفا لالتصال وكذلك محله 
وال بأس حبمله يف وعاء مقصود لغريه أو مس كتب التفسري أو الفقه . يف خريطة أو بعالقة أو صندوق مقصود له 

وأما . تعاىل وقد منعه بعضهم تعظيما لذكر اهللا تعاىل  املتضمنة له ألهنا املقصود دونه وكذلك الدرهم عليه ذكر اهللا
معلم الصبيان فال يكلف الطهارة ملس األلواح قاله ابن القاسم ألجل الضرورة ومل يره ابن حبيب واستحب أيضا 

وملالك يف العتبية يعلق . للصبيان مس األجزاء أو اللوح على وضوء وكره هلم مس مجلة املصحف على غري وضوء 
. قرآن على احلائض واجلنب والصيب يف العنق إذا احترز عليه أو جعل يف شيء يكنه وال يعلق بغري ما يكنه من ال

. وكذلك يكتب للحمى قال صاحب الطراز ألنه خرج عن هيئة املصحف وصار ككتب التفسري حيملها احملدث 
ن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال إنه لقرآ( واألصل يف هذه اجلملة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعاىل 

وجه التمسك به أنه تعاىل هنى عن مالمسة القرآن ومسه لغري الطاهرين إجالال واحملدث ليس بطاهر ) املطهرون 
فوجب أن مينع من مسه وتقريره أهنا صيغة حصر تقتضي حصر اجلواز يف املتطهرين وعموم سلبه يف غريهم واألصل 

فإن قيل ال نسلم أن هذه الصيغة هني وإال لكانت جمزومة األجزاء ومؤكدة . ب عدم التخصيص فيحصل املطلو
بأيدي ( سلمنا لكن ال نسلم أن املراد باملطهرين أهل األرض بل أهل السماء كما قال تعاىل يف عبس . بنون التأكيد 

 املطهر مطلق يف سلمنا أن املراد أهل األرض لكن املطهرون عام يف.  ١٦ ١٥سورة عيسى ) سفرة كرام بررة 
األول أن : التطهري فلم ال تكفي الطهارة الكربى وال تندرج الصغرى خلفتها ؟ واجلواب عن األول من وجهني 

الصيغة لو كانت خربا للزم اخللف فيه ألنا جند كثريا من غري الطاهرين ميسه واخللف يف خرب اهللا تعاىل حمال فيتعني 
فعل املشدد اآلخر أن من العرب من حيكيه حالة النهي على الرفع الثاين سلمنا أن تكون هنيا وقد حكى النحاة يف ال

واملطلقات يتربصن ) ( والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ( أنه خرب لفظاً وهني معىن كما قال تعاىل 
مها لو كان املراد أهل واملراد األمر كذلك ههنا يكون املراد النهي وعن الثاين من وجهني أحد) بأنفسهن ثالثة قروء 

وثانيهما . السماء لكان يقضي أن يف السماء من ليس مبتطهر وليس كذلك خبالف ما إذا محلناه على أهل األرض 



وعن الثالث أنه . أن األلف والالم للعموم فيشمل أهل األرض والسماء واألصل عدم التخصيص فيحصل املطلوب 
وأما السنة فما يف املوطأ أنه عليه السالم كتب . ظيما لكتاب اهللا تعاىل جيب أن حيمل املتطهر على أعلى مراتبه تع

وهذا احلديث يؤكد التمسك باآلية ألنه على صيغتها ) أال ميس القرآن إال طاهر ( كتابا إىل عمرو بن حزم باليمني 
يكون تركهم لتلك  حتقيق قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص ال تتناول الصبيان كسائر التكاليف فكما ال. 

التكاليف رخصة فكذلك ههنا وليس كما ظن فإن النهي عن مالمسة القرآن لغري املتطهر كالنهي عن مالمسته لغري 
الطاهر من جهة أن كل واحد منهما ال يشعر بأن املنهي عن مالمسته موصوف بالتكليف أو غري موصوف فيكون 

  . اجلواز يف الصبيان رخصة 

  وضوءالباب الثاين يف ال

  الفصل األول يف فرائضه وهي سبعة 

والوضوء بفتح الواو املاء وبضمها الفعل وحكي عن اخلليل الفتح فيهما واألول األشهر وكذلك الغسل والغسل 
والطهور والطهور واشتقاقه من الوضاءة وهي النظافة واحلسن ويقال وجه وضيء أي سامل مما يشينه وملا كان 

  و مانع للصالة مسي وضوءا وفيهالوضوء يزيل احلدث الذي ه

ثالثة فصول األول املاء املطلق وقد تقدم حتريره الثاين النية وفيها تسعة أحباث البحث األول يف حقيقتها وهي قصد 
اإلنسان بقلبه ما يريده بفعله فهي من باب العزوم واإلرادات ال من باب العلوم واالعتقادات والفرق بينها وبني 

أن اإلرادة قد تتعلق بفعل الغري خبالفها كما نريد مغفرة اهللا جل جالله وتسمى شهوة وال تسمى نية اإلرادة املطلقة 
. والفرق بينها وبني العزم أن العزم تصميم على إيقاع الفعل والنية متييز له فهي أخفض منه رتبة وسابقة عليه 

وروي عن عبد امللك . ة وامليل والنفرة واالعتقاد البحث الثاين يف حملها وهو القلب ألنه حمل العقل والعلم واإلراد
يف كتاب اجلنايات أن العقل يف الدماغ ال يف القلب فيلزم على مذهبه أن النية يف الدماغ ال يف القلب ألن هذه 

األعراض كلها أعراض النفس والعقل فحيث وجدت النفس وجد اجلميع قائما هبا فالعقل سجيتها والعلوم 
أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب ( ويدل على قول مالك رمحة اهللا عليه قوله تعاىل . ا واإلرادات صفاهت

) إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب ) ( أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان ) ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) ( يعقلون هبا 
فدل على أن حملها القلب ولذلك قال املازري ومل يصف اهللا شيئا من هذه األمور بالدماغ ) وختم اهللا على قلوهبم ( 

. أكثر املتشرعني وأقل أهل الفلسفة على أن النية يف القلب وأقل املتشرعني وأكثر الفالسفة على أهنا يف الدماغ 
ألي خيلصونه له دون ) وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين ( البحث الثالث يف دليل وجوهبا وهو قوله تعاىل 

وقوله عليه السالم . ريه وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ليس مأمورا به فوجب أال يربئ الذمة من املأمور به غ
  يف مسلم 

إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن ( 
  ) فهجرته إىل ما هاجر إليه كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 

ومعىن هذا احلديث أن األعمال معتربة بالنيات فإن خرب املبتدأ حمذوف وهذا أحسن ما قرر به فوجب احلمل عليه . 
وأما آخر . وهذا احلديث يتناول سائر األعمال لعموم األلف والالم . فيكون ما ال نية فيه ليس مبعترب وهو املطلوب 

ن الشرط جيب أن يكون غري املشروط وهنا احتد الشرط واملشروط ألنه إعادة اللفظ بعينه احلديث فمشكل ألجل أ



وحتقيقه أن يقول من كانت هجرته مضافة إىل اهللا ورسوله يف القصد فهجرته موكولة إىل اهللا ورسوله يف الثواب . 
ومن وكل عمله إىل ما ال يصلح  ومن كانت هجرته مضافة إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته موكولة إليها

وإمنا قدر موكولة ألن خرب املبتدأ إذا كان جمرورا ال . للجزاء عليه فقد خاب سعيه نسأل اهللا العافية من كل موبقة 
إذا تقرر ذلك فهي واجبة يف الوضوء ونقل . بد من تقدير عامل فيه وهذا أحسن ما قدر فباين الشرط املشروط 

البحث الرابع يف حكمه إجياهبا وهي متييز . مالك رمحه اهللا وخرج على ذلك الغسل  املازري عدم وجوهبا عن
العبادات عن العادات ليتميز ما هللا عن ما ليس له أو متييز مراتب العبادات يف أنفسها لتتميز مكافأة العبد على فعله 

ال يكون صدقة شرعية ومواصلة فمثال األول الغسل يكون تربدا وعبادة ودفع األمو. ويظهر قدر تعظيمه لربه 
عرفية واإلمساك عن املفطرات يكون عبادة وحاجة وحضور املساجد يكون مقصودا للصالة وتفرجا جيري جمرى 

ومثال القسم الثاين الصالة تنقسم إىل فرص ومندوب والفرض ينقسم إىل الصلوات اخلمس قضاء أو أداء . اللذات 
وكذلك القول يف قربات املال والصوم والنسك . لوتر وغري راتب كالنوافل واملندوب ينقسم إىل راتب كالعيدين وا

فشرعت النية لتمييز هذه الرتب وألجل هذه احلكمة تضاف صالة الكسوف واالستسقاء والعيدين إىل أسباهبا 
أسباب لتمييز رتبتها وكذلك تتعني إضافة الفرائض إىل أسباهبا لتتميز ألن تلك األسباب قرب يف نفسها خبالف 

وسوى أبو حنيفة رمحه اهللا بني الصلوات والكفارات يف عدم اإلضافة إىل . الكفارات ال تضاف إليها ألهنا مستوية 
والفرق بينهما ما ذكرناه ال سيما ومعظم أسباب الكفارات جنايات ال قربات واستحضارها حالة . األسباب 

. والعصر بقصر القراءة يف العصر وطوهلا يف الظهر  التقرب ليس حبسن وأما الصلوات فكلها خمتلفة حىت الظهر
وهي القربات . وهذه احلكمة قد اعتربت يف ست قواعد يف الشريعة فنذكرها ليتضح للفقيه سر الشريعة يف ذلك 

القاعدة األوىل القربات فاليت ال لبس فيها ال حتتاج إىل نية . واأللفاظ واملقاصد والنقود واحلقوق والتصرفات 
ان باهللا تعاىل وتعظيمه وإجالله واخلوف من نقمه والرجاء لنعمه والتوكل على كرمه واحلياء من جالله واحملبة كاإلمي

وكذلك التسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر األذكار فإهنا متميزة جلنابه سبحانه . جلماله واملهابة من سلطانه 
فال جرم مل تفتقر إىل نية أخرى وال حاجة إىل التعليل بأهنا لو  وتعاىل وكذلك النية منصرفة إىل اهللا تعاىل بصورهتا

افتقرت إىل نية للزم التسلسل ولذلك يثاب اإلنسان على نية مفردة وال يثاب على الفعل مفردا النصرافها بصورهتا 
على الفعل عشرا إىل اهللا تعاىل والفعل متردد بني ما هللا وما لغريه وأما كون اإلنسان يثاب على نية حسنة واحدة و

القاعدة الثانية األلفاظ إذا كانت . إذا نوى فإن األفعال مقاصد والنيات وسائل والوسائل أخفض رتبة من املقاصد 
نصوصا يف شيء غري مترددة مل حتتج إىل نية النصرافها بصراحتها ملدلوالهتا فإن كانت كناية أو مشتركة مترددة 

املقاصد من األعيان يف العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعينها كمن استأجر  القاعدة الثالثة. افتقرت إىل النية 
بساطا أو قدوما أو ثوبا أو عمامة مل حيتج إىل تعيني املنفعة يف العقد النصراف هذه األشياء بصورها إىل مقاصدها 

. اء افتقرت إىل التعيني وإن كانت العني مترددة كالدابة للحمل والركوب واألرض للزرع والغرس والبن. عادة 
القاعدة . القاعدة الرابعة النقود إذا كان بعضها غالبا مل حيتج إىل تعيينه يف العقد وإن مل يكن احتاج إىل التعيني 

اخلامسة احلقوق إذا تعينت ملستحقها كالدين املنقول فإنه معني لربه فال حيتاج إىل نية مثل حقوق اهللا تعاىل إذا تعينت 
وإن تردد احلق بني دينني أحدمها برهن واآلخر بغري رهن فإن الدفع يفتقر يف تعيني . ن وما ذكر معه له كاإلميا

القاعدة السادسة التصرفات إذا كانت دائرة بني جهات شىت ال تنصرف جلهة إال بنية . املدفوع ألحدمها إىل النية 
النية ومىت كان التصرف متحدا انصرف جلهته كمن أوصى على أيتام متعددة فاشترى سلعة ال تتعني ألحدهم إال ب

بغري نية فإن مباشرة العقد كافية يف حصول ملكه يف السلعة ومن ملك التصرف لنفسه ولغريه بالوكالة ال ينصرف 



التصرف للغري إال بالنية ألن تصرف اإلنسان لنفسه أغلب فانصرف التصرف إليه والنية يف هذه األمور مقصودها 
سؤال هذا التقرير يشكل بالتيمم فإنه متميز بصورته هللا . ا يف العبادات التمييز والتقرب معا التمييز ومقصوده

تبارك وتعاىل فلم افتقر إىل النية ؟ جوابه أن التيمم خارج عن منط العبادات فإهنا كلها تعظيم وإجالل وليس يف مس 
اج إىل النية ليخرجه من حيز اللعب إىل التراب ومسحه على الوجه صورة تعظيم بل هو شبه العبث واللعب فاحت

تنبيه إذا ظهرت حكمه اشتراط النية فليعلم أن مالحظتها سبب اختالف العلماء يف اشتراطها يف . حيز التقرب 
صيام رمضان والوضوء فزفر يقول يف األول وأبو حنيفة رمحه اهللا يقول يف الثاين مها متعينان بصورمها وليس هلما 

النية ومالك والشافعي رضي اهللا عنهما يقوالن اإلمساك يف رمضان قد يكون لعدم املفطرات  رتب فال حاجة إىل
البحث اخلامس فيما يفتقر إىل النية . والوضوء قد يكون للتعليم فيحتاجان إىل ما مييز كوهنما عبادة عن غريمها 
عاىل فال معىن للنية فيه واملطلوب نواه الشرعية األعمال كلها إما مطلوب أو مباح واملباح ال يتقرب به إىل اهللا ت

فالنواهي كلها خيرج اإلنسان عن عهدهتا وإن مل يشعر هبا فضال عن القصد إليها مثاله زيد اجملهول لنا حرم . وأوامر 
نعم إن . اهللا علينا دمه وماله وعرضه وقد خرجنا عن عهدة ذلك النهي وإن مل نشعر به وكذلك سائر اجملهوالت 

رم ونوينا تركه هللا تبارك وتعاىل حصل لنا مع اخلروج عن العهدة الثواب ألجل النية فهي شرط يف الثواب شعرنا باحمل
واألوامر على قسمني األول منها ما يكون صورة فعله كافية يف حتصيل مصلحته كأداء . ال يف اخلروج عن العهدة 

ة املقصودة من هذه األمور انتفاع أرباهبا الديون والودائع والغصوب ونفقات الزوجات واألقارب فإن املصلح
والقسم الثاين من األوامر ما تكون . وذلك ال يتوقف على قصد الفاعل هلا فيخرج اإلنسان عن عهدهتا وإن مل ينوها 

صورة فعله ليست كافية يف حتصيل مصلحته املقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن املقصود 
ىل بفعلها واخلضوع له يف إتياهنا وذلك إمنا حيصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعاىل فإن التعظيم منها تعظيمه تعا

بالفعل بدون قصد املعظم حمال كمن صنع ضيافة إلنسان انتفع هبا غريه فإنا جنزم بأن املعظم الذي قصد إكرامه هو 
هذه القاعدة يتخرج خالف العلماء يف إجياب  األول دون الثاين فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات وعلى

النية يف إزالة النجاسة فمن اعتقد أن اهللا تعاىل أوجب على عباده جمانبة احلدث واخلبث حالة املثول بني يديه تعظيما 
له فيكون من باب املأمورات اليت ال تكفي صورهتا يف حتصيل مصلحتها فتجب فيها النية ومن اعتقد أن اهللا تعاىل 

البحث السادس . م على عبادة مالبسة اخلبث فيكون عنده من باب املنهيات فال يفتقر إىل النية وهو الصحيح حر
. األول أن يتعلق مبكتسب الناوي فإهنا خمصصة وختصيص غري املفعول للمخصص حمال : يف شروط النية وهي ثالثة 

مساوية لصالته حالة االنفراد فهذه النية ال بد هلا من  وأشكل هذا الشرط بنية اإلمام اإلمامة فإن صالته حالة اإلمامة
وأجاب بعض العلماء عن هذا السؤال بأن النية يشترط فيها أن تتعلق مبكتسب . مكتسب وال مكتسب فيشكل 

استقالال وجيوز أن تتعلق بتوابع ذلك املكتسب وإن مل تكن مكتسبة كما تتعلق بالوجوب يف الصبح والندب يف 
حنو ذلك وليس الوجوب والندب مكتسباً للعبد فإن األحكام الشرعية واجبة الوجود قدمية صفة صالة الضحى و

اهللا تعاىل سبحانه فحسن القصد إليها تبعا لقصد املكتسب وكذلك اإلمامة وإن مل تكن فعال زائدة على الصالة 
علوما أو مظنونا فإن املشكوك تكون الشرط الثاين أن يكون املنوي م. مكتسبا فإن القصد إليها تبعا لقصد املكتسب 

فيه النية مترددة فال تنعقد ولذلك ال يصح وضوء الكافر وال غسله قبل انعقاد اإلسالم ألهنما عنده غري معلومني 
األول لو شك يف طهارته وقلنا ال جيب عليه الوضوء أو كان شكه غري مستند إىل سبب : فروع . وال مظنونني 

اطا مث تيقن احلدث ففي وجوب اإلعادة قوالن أما لو قلنا بوجوب الوضوء عليه فإنه معلوم فتوضأ يف احلالتني احتي
الثالث لو أغفل . الثاين لو توضأ جمددا مث تيقن احلدث ففي كتاب سحنون ال جيزئه وعند أشهب جيزئه . فال تردد 



أصحابنا هذه املسألة وحنوها على أن ملعة من الغسلة األوىل وغسل الثانية بنية الفضيلة ففي اإلجزاء قوالن وخرج 
القصد إىل الفضائل إمنا يكون بعد اعتقاد حصول الفرائض فقد اندرجت نية الفرض يف نية الفضيلة وهذا ال يستقيم 

واحلاصل أن الناسي لفرضه الفاعل . ألنا قد بينا أن النية من القصود واإلرادات ال من باب العلوم واالعتقادات 
نظائر مثانية يف املذهب وقع فيها إجزاء . لى اعتقاد حصول الفرض واالعتقاد ليس بنية كما تقدم للنفل إمنا هو ع
أربعة يف الطهارة وهي من جدد مث ذكر احلدث ومن غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت ملعة من : غري الواجب 

وثالثة يف الصالة وهي من سلم من . ث األوىل ومن اغتسل للجمعة ناسيا للجنابه ومن توضأ احتياطا مث تيقن احلد
اثنتني مث صلى ركعتني عقيب ذلك بنية النافلة أو ظن أنه سلم وفعل ذلك ومل يكن سلم أو أعاد يف مجاعة مث تبني له 

والثامنة يف احلج وهي من نسي طواف اإلفاضة وقد طاف طواف الوداع وبعد عن . أنه كان حمدثا يف صالته األوىل 
وال يشكل على هذا الشرط من نسي صالة من مخس فإنه يصلي مخسا مع . يف هذه املسائل خيتلف  واملشهور. مكة 

وال يشكل . شكه يف وجوب كل واحدة منهن ألن الشرع جعل شكه سببا إلجياب اجلميع فاجلميع معلوم الوجوب 
وجوهبا ألنا مننع الشك فيها  أيضا من شك أصلى ثالثا أو أربعا فإنه ينوي صالة ركعة رابعة ليتم صالته مع شكه يف

بناء على أنا نقطع بشغل ذمته بالصالة حىت يغلب على الظن عند احلنفي أو يقطع عند املالكي والشافعي بإيقاع 
الشرط الثالث أن تكون النية مقارنة للمنوي ألن أول العبادة لو . األربع وما حصل ذلك فالقطع األول مستصحب 

رددا بني القربة وغريها وآخر الصالة مبين على أوهلا وتبع له بدليل أن أوهلا إن نوي نفال عرا عن النية لكان أوهلا مت
واستثين من ذلك الصوم للمشقة والزكاة يف الوكالة على . أو واجبا أو قضاء أو أداء كان آخرها كذلك فال تصح 

. الوكالة وال تتأخر إلخراج املنوي  إخراجها عونا على اإلخالص ودفعا حلاجة الفقري من باذهلا فتتقدم النية عند
فرع قال صاحب الطراز جوز ابن القاسم تقدم النية عندما يأخذ يف أسباب الطهارة بذهابه إىل احلمام أو النهر 

خبالف الصالة وخالفه سحنون يف احلمام ووافقه يف النهر وفرق بأن النهر ال يؤتى غالبا إال لذلك فتميزت العبادة 
م فإنه يؤتى لذلك وإلزالة الدرن والرفاهية غالبة فيه فلم تتميز العبادة وافتقرت إىل النية وقيل ال فيه خبالف احلما

جتزئ النية املتقدمة يف املوضعني حىت تتصل بفعل الواجب وقيل إذا نوى عند أول الوضوء وهو أول السنن أجزأه 
عزبت نيته قبل املضمضة واالستنشاق وبعد  ألن الثواب على السنن والتقرب هبا إمنا حيصل عند النية وقيل إن

اليدين ال جيزئه وإن اتصلت هبما وعزبت قبل الوجه أجزأه ألن املضمضة من الوجه وهبا غسل طاهر الفم وهي 
. البحث السابع النية على القسمني فعلية موجودة وحكمية معدومة وكذلك اإلخالص واإلميان . الشفة من الوجه 

عزم على طاعة اهللا ما دام حيا مستطيعا قبل حضورها وحضور أسباهبا فإذا حضرت وجب فيجب على املكلف أن ي
عليه النية واإلخالص الفعليات يف أوهلا ويكفي احلكميان يف بقيتها للمشقة يف استمرارها بالفعل وكذلك قال 

ة وأجزأت ومل يشترط صاحب الطراز لو وزن زكاته وعزهلا للمساكني مث دفعها بعد ذلك بغري نية اكتفى باحلكمي
األول : فروع ثالثة . اإلميان الفعلى يف ابتدائها لصعوبة اجلمع وأفردت النية دونه ألهنا مستلزمة له من غري عكس 

تكفي احلكمية بشرك عدم املنايف قال ابن القاسم يف املدونة إذا توضأ وبقيت رجاله فخاض هبا هنرا ومسح بيديه 
غسل رجليه ال جيزئه غسل رجليه قال صاحب الطراز يريد إذا قصد بذلك غري الوضوء رجليه يف املاء ومل ينو بذلك 

بل إزالة القشب وقال صاحب النكت معناه أنه ظن كمال وضوءه فرفض نيته أما لو بقي على نيته والنهر قريب 
فإن النية اخلاصة به أقوى  قال صاحب الطراز النية احلكمية تتناول الفعل ما مل تتناوله النية الفعلية خبصوصه. أجزأه 

كما لو قام لركعة وقصد أهنا خامسة وهي رابعة يف نفس األمر فسدت الصالة أو صام يوما يف الصوم املتتابع ينوي 
به النذر بطل التتابع ويتخرج على هذه املسألة اخلالف الذي يف صالة من قام إىل اثنني وصلى بقية صالته بنية 



لقاسم ال جيزئه وعند ابن املواز جيزئه سلم أو مل يسلم ألن النية احلكمية متحققة فال تبطل النافلة مث ذكر فعند ابن ا
إال برفض الثاين إذا رفض النية احلكمية بعد كمال الطهارة روي عن مالك رمحه اهللا أهنا ال تفسد حلصول املقصود 

ذهاب جزء الطهارة يفسدها قال صاحب منها وهو التمييز حالة الفعل وروي عنه فسادها ألهنا جزء من الطهارة و
النكت إذا رفض النية يف الطهارة أو احلج ال يضر خبالف الصالة والصوم والفرق أن املراد بالنية التمييز ومها 

متميزان مبكاهنما وهو األعضاء يف الوضوء واألماكن املخصوصة يف احلج فكان استغناؤها عن النية أكثر ومل يؤثر 
الصوم والصالة الثالث قال املازري رمحه اهللا تكفي النية احلكمية يف العمل املتصل فلو نسي  الرفض فيهما خبالف

عضوا وطال ذلك افتقر إىل جتديد النية فإن االكتفاء باحلكمية على خالف األصل فيقتصر فيها العمل املتصل 
ه املنوي من العبادات ضربان وكذلك من خلع خفيه وشرع يف غسل رجليه البحث الثامن يف أقسام املنوي وأحوال

أحدمها مقصود يف نفسه كالصالة والثاين مقصود لغريه وهو قسمان أحدمها مع كونه مقصودا لغريه فهو أيضا 
مقصود لنفسه كالوضوء والثاين مقصود لغريه فقط كالتيمم ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون 

املقصود لنفسه ألنه املهم فال جرم إذا نوى التيمم دون استباحة الصالة فقوالن التيمم واملقصود بالنية إمنا هو متييز 
للعلماء أحدمها ال جيزئ لكونه مما ليس مبقصود يف نفسه والثاين جيزئه لكونه عبادة والذي هو مقصود لنفسه ولغريه 

ول كقصده الوضوء والثاين يتخري املكلف بني قصده له لكونه مقصودا يف نفسه وبني قصده للمقصود منه دونه فاأل
كقصده استباحة الصالة فإن نوى الصالة أو شيئا ال يقدم عليه إال بارتفاع احلدث الذي هو االستباحة صح 

الستلزام هذه األمور رفع احلدث فروع سبعة األول يف اجلواهر إذا نوى ما يستحب له الوضوء كتالوة القرآن 
دث عبارة عن املنع الشرعي وصحة هذا الفعل ال تتوقف على رفع املنع وحده فاملشهور أن حدثه ال يرتفع ألن احل

الثاين إذا نوى رفع بعض . فال تستلزمه فيكون حدثه باقيا وقيل يرتفع نظرا إىل أصل األمر بالوضوء هلذه األمور 
ه نوى رفع سبب األحداث ناسيا لغريها أجزأه ألن املقصود رفع املنع وقد حصل ومعىن هذا الكالم على التحقيق أن

الثالث قال إذا نوى استباحة صالة بعينها . بعض األحداث ألن األسباب ال ميكن رفعها الستحالة رفع الواقع 
وأخرج غريها من نيته فقيل يستبيح ما نواه وما مل ينوه ألن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه وذلك يقتضي استباحة 

ات األسباب الشرعية عنها فلو قال أتزوج وال حيل يل الوطء أو سائر الصلوات وليس للمكلف أن يقتطع مسبب
أشتري السلعة وال حيصل يل امللك مل يعترب ذلك فكذلك ههنا وقيل تبطل طهارته للتضاد وال تستبيح شيئا وقيل 

  ختتص اإلباحة باملنوي لقوله عليه السالم 
  ) األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى ( 
ازري إذا نوى رفع بعض األحداث خمرجا لغريه من نيته ففيه الثالثة األقوال اليت يف ختصيص الصالة الرابع قال امل. 

اخلامس قال املازري لو نوى رفع احلدث والتربد أجزأه ألن ما نواه معه حاصل وإن مل ينوه فال تضاد . باإلباحة 
. طاعة اهللا تعاىل فقط وههنا الباعث األمران  وقيل ال جيزئه ألن املقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة

السادس قال ابن بشري لو نوى رفع احلدث وقال ال أستبيح أو نوى االستباحة وقال ال يرتفع احلدث أو نوى امتثال 
السابع إذا فرق النية على . أمر اهللا تبارك وتعاىل وقال ال أستبيح وال يرتفع احلدث مل يصح وضوؤه للتضاد 

نوى الوجه وحده مث كذلك اليدين إىل آخر الطهارة فقوالن منشؤمها عند األصحاب أن احلدث هل األعضاء ف
يرتفع عن كل عضو وحده أو ال بد يف ارتفاعه من غسل اجلميع ؟ وخيرج على ذلك مسألة الكتاب وهي إذا مس 

شيخ أيب حممد ألن حدث ذكره يف غسل جنابته بعد غسل أعضاء وضوئه وأعاد وضوءه فإنه يفتقر إىل نية عند ال
اجلنابة قد ارتفع عن املغسول قبل ذلك عن أعضائه وغري اجلنب جيب عليه نية الوضوء وال يعيد النية عند الشيخ أيب 



وقال املازري . احلسن ألن احلدث مل يرتفع عن األعضاء السابقة فهو جنب واجلنب ال جيب عليه أن ينوي الوضوء 
رأي أيب احلسن إذا مس ذكره بعد غسله بفور ذلك أن ال ينوي الوضوء ألن النية قال بعض املتأخرين يتخرج على 

ويتخرج عليه أيضا . احلكمية كما تستصحب يف آخر العبادة تستصحب بفورها وقال غريه ال جيرئ اخلالف ههنا 
البحث . من غسل إحدى رجليه وأدخلها يف اخلف مث غسل األخرى وأدخلها يف اخلف هل ميسح عليهما قوالن 

اعلم أن احلدث له معنيان يف اصطالح الفقهاء أحدمها . التاسع يف معىن قول الفقهاء املتطهر ينوي رفع احلدث 
األسباب املوجبة يقال أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء وثانيهما املنع املرتب على هذه األسباب فإن من 

ىل من اإلقدام على العبادة حىت يتوضأ وليس يعلم صدر منه سبب من هذه األسباب فقد منعه اهللا تبارك وتعا
والقصد إىل رفع احلدث الذي هو السبب حمال الستحالة رفع الواقع فيتعني أن . للحدث معىن ثالث باالستقراء 

يكون املنوي هو رفع املنع وإذا ارتفع املنع ثبتت اإلباحة فيظهر هبذا البيان بطالن القول بأن احلدث يرتفع عن كل 
على حياله ألن املنع باق باإلمجاع حىت تكمل الطهارة وبطالن القول بأن التيمم ال يرفع احلدث فإن اإلباحة عضو 

سؤال إذا كان احلدث منعا . حاصلة به فيكون احلدث مرتفعا ضرورة وإال الجتمع املنع مع اإلباحة ومها ضدان 
تصور رفع واجب الوجود ؟ جوابه هذا السؤال شرعيا واملنع حكم اهللا تعاىل وحكمه قدمي واجب الوجود فكيف ي

عام يف سائر األحكام احملكوم بتجددها عند األسباب واجلواب يف اجلميع أن احلكم مرتفع ومتجدد باعتبار تعلقه ال 
باعتبار ذاته والتعلق عدمي ممكن االرتفاع ولو كان قدميا فإن القدمي ال يستحيل رفعه إال إذا كان وجوديا على ما 

يف علم الكالم الفرض الثالث استيعاب غسل مجيع الوجه وحده طوال من منابت الشعر املعتاد إىل منتهى الذقن تقرر 
لألمرد واللحية للملتحي ونريد بقولنا املعتاد خروج النزعتني والصلع عن الغسل ودخول الغمم فيه والنزعان مها 

اليافوخ والغمم ما نزل من الشعر على اجلبني ومن  اخلاليتان من الشعر على جنيب اجلبني والذاهبتان على جنيب
العذار إىل العذار عرضا قال صاحب الطراز واللحي األسفل من الوجه عند سحنون وليس منه عند التونسي 

ومقتضى قول القاضي يف التلقني خروج البياض الذي بني األذن والعذار وأطراف اللحي األسفل لألذنني عن الوجه 
بني العذار واألذان ثالثة أقوال جيب غسله يف األمرد وامللتحي ملالك والشافعي وأيب حنيفة رضي  ويف البياض الذي

اهللا عنهم ألنه يواجه مارن األنف ألنه لو مل يكن من الوجه ألفرد مباء غري ماء الوجه كسائر املسنونات و ال جيب 
غالبا وألن املرأة ال يلزمها فدية إذا غطته يف  فيهما ملالك أيضا وللقاضي عبد الوهاب ألن املواجهة ال تقع عليه

اإلحرام والوجوب يف االمرد فقط لألهبري ألن العذار مينع املواجهة وإذا قلنا بعدم الوجوب غسل سنة يف حق 
األمرد وامللتحي عند القاضي وحيتمل عدم الغسل يف امللتحي ألنه خرج عن وصف املواجهة كالذي حتت الشعر 

ا بالغسل فال جيدد ماء ألنه ال ميكن االقتصار عليه التصاله فلو جددنا له املاء لزم التكرار يف الوجه الكثيف وإذا قلن
خبالف سائر املسنونات فرعان األول قال صاحب النوادر قال بعض أصحابنا يغسل ما حتت مارنه واملارن طرف 

ئرة أو كانت خلقا وخبالف ما حتت الذقن األنف وما غار من أجفانه وأسارير جبهته خبالف اجلراح اليت برئت غا
الثاين يف اجلواهر جيب إيصال املاء إىل منابت الشعر اخلفيف الذي تظهر البشرة منه بالتخليل كاحلاجبني واألهداب 

والشارب والعذار وحنوها وال جيب يف الكثيف وقيل جيب ألن اخلطاب متناول له باألصالة ولغريه بالرخصة واألصل 
غسل ما طال من اللحية وقيل ال جيب ومنشأ اخلالف هل ينظر إىل مباديها فيجب أو حماذيها فال جيب عدمها وجيب 

كما قيل فيما زاد من شعر الرأس قال املازري على األول أكثر األصحاب والثاين لألهبري وقال مالك يف املدونة 
للها وهو حيتمل اإلجياب والندب وجه حترك اللحية من غري ختليل قال صاحب الطراز قال حممد بن عبد احلكم خي

واألمر للوجوب ومن السنة أنه عليه السالم كان إذا توضأ أخذ كفا من ) فاغسلوا وجوهكم ( الوجوب قوله تعاىل 



ماء فأدخله حتت حنكه مث خلل حليته وقال هبذا أمرين ريب خرجه أبو داود والترمذي قال البخاري هذا أصح ما يف 
غسل اجلناية وقال مالك ذلك حممول على وضوء اجلناية ألنه مطلق فال يعم وأما اآلية فجواهبا  الباب وبالقياس على

أن الوجه من املواجهة واللحية من املواجهة اآلن فال جرم وجب غسلها وقد ثبت عنه عليه السالم أنه توضأ مرة 
لوجه وختليل اللحية والبشرة اليت حتتها فغسل وجهه بغرفة وكان عليه السالم كث اللحية ومعلوم أن الغرفة ال تعم ا

قال صاحب الطراز وكما وجب غسل الباطن إذا ظهر كموضع القطع من الشفة وأثر اجلراح الظاهرة جيب أن 
يسقط غسل ما ظهر إذا بطن فروع أربعة من الطراز األول إذا سقط الوجوب استوى على ذلك كثيف اللحية 

إيصال املاء للخفيف ال يناقضه ألنه إذا أمر يده عليها وحركها وصل املاء  وخفيفها على املذهب وقول القاضي جيب
إىل احملال املكشوفة فإن مل يصل املاء لقلته هنا يقول القاضي ال جيزئه خالفا ح الثاين روى ابن القاسم ليس عليه 

رأس الثالث إذا قلنا ال جيب ختليل حليته يف اجلنابة كما يف الوضوء وروى أشهب أن عليه ختليلها قياسا على شعر ال
يف اجلنابة فهو سنة وال خيتلف املذهب أنه مشروع وإمنا اخلالف يف الوجوب والفرق بني اجلنابة والوضوء أن الوجه 

من املواجهة فانتقل احلكم لظاهر اللحية واجلنابة ليست كذلك الرابع إذا قلنا ال جيب التخليل يف الوضوء فال بد 
باملاء وحتريك يده عليها ألن الشعر يدفع بعضه عن بعض فإن حرك حصل االستيعاب يف غسل  من إمرار اليد عليها

الظاهر خالفا ح يف اقتصاره على املسح الفرض الرابع غسل اليدين مع املرفقني وقيل ال جيب غسل املرفقني حجة 
ه هكذا توضأ رسول اهللا واختلف األول أن أبا هريرة رضي اهللا عنه توضأ وأدار املاء عليهما وقال عند كمال وضوئ

( فقيل إىل مبعىن مع كقوله تبارك وتعاىل حكاية عن عيسى بن مرمي عليه السالم ) إىل املرافق ( العلماء يف قوله تعاىل 
وقيل هي للغاية واختلف يف الغاية هل ) ال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم ( أي مع اهللا وكذلك ) من أنصاري إىل اهللا 

ملغيا أو ال تدخل أو يفرق بني ما هو من اجلنس فيدخل أو من غريه فال يدخل أو يفرق بني الغاية املنفصلة تدخل مع ا
فإن الليل منفصل عن النهار باحلس فال تدخل وبني ما ال يكون ) مث أمتوا الصيام إىل الليل ( باحلس كقوله تعاىل 

الغاية من حيث اجلملة مث اختلفوا يف الغاية اليت يف اآلية  منفصال باحلس كاملرافق فيدخل أربعة أقوال هذا خالفهم يف
فمنهم من جعلها غاية للمغسول ألنه املذكور يف اآلية السابق للفهم ومنهم من يقول اليد اسم للعضو واملغيا ال بد 

 بعد الغاية أن تتقرر حقيقته قبل الغاية مث ينبسط إىل الغاية وههنا ال تكمل حقيقة املغيا الذي هو غسل اليد إال
فيستحيل أن يكون غاية له فيتعني أن يكون غاية للمتروك ويكون العامل فيها فعال مضمرا حىت يبقى معىن اآلية 

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم واتركوا من آباطكم اىل املرافق والغاية ال تدخل يف املغيا على اخلالف فتبقى الغاية وهي 
يتخرج اخلالف هناك يف الكعبني تنبيهان أحدمها أن القول بأن إىل غاية املرافق مع املغسول وعلى هذا املأخذ 

للمغسول يقتضي أن لفظ اليد استعمل جمازا يف بعضها كآية السرقة والقول بأهنا غاية املتروك يقتضي أن اليد 
جملاز أرجح استعملت حقيقة يف كلها لكن يقتضي اإلضمار وإذا تعارض اجملاز واإلضمار اختلف األصوليون يف أن ا

أو يستويان ؟ الثاين املرفق يقال بفتح امليم وكسر الفاء وبكسر امليم وفتح الفاء فروع مثانية األول من قطع من 
الساعد أو من املرفقني ال جيب عليه شيء ألن القطع يأيت عليها قال ابن القاسم يف الكتاب والتيمم مثله قال 

يف الوجوب الختصاص التيمم عندنا بالكوعني الثاين يف الطراز لو وقع  صاحب الطراز يريد يف استيعاب املرفقني ال
القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من املرفقني مل جيب عليه خالفا حملمد بن جرير الطربي ألن موجب األمر قد 
ا يف حصل قبل القطع الثالث لو بقيت جلدة متعلقة بالذراع أو املرفق قال صاحب الطراز جيب غسلها ألن أصله
حمل الفرض وإن جاوزت إىل العضد مل جتب اعتبارا بأصلها وموضع استمداد حياهتا وإن انقطعت من العضد 

وتعلقت باملرفق أو الذراع وجب غسلها قال وفيه نظر ألن ما ال جيب يف أصل خلقته ال يكون واجبا وهلذا املعىن 



الرابع إذا وجد األقطع من يوضئه لزمه ذلك وإن ميكن الفرق بني هذا الفرع وبني السلعة إذا ظهرت يف الذراع 
كان بأجر كما يلزمه شراء املاء فإن مل جيد وقدر على مس املاء من غري تدلك وجب عليه ذلك وسقط عنه املعجوز 
عنه وحيتمل أن يقال ال جيزئه ألن حقيقة الغسل اإلمساس مع الدلك فإذا فات أحدمها فال غسل وجيب عليه مسح 

واألول أظهر ألن التيمم ال جيوز ملن يقدر على مس املاء واعتبارا مبا ال تصل اليد إليه من الظهر وجهه باألرض 
اخلامس من طالت أظفاره عن أصابعه كأهل السجن وغريهم قال وجب عليهم غسل اخلارج عن األصابع فإن 

ر زيادة على العضو والظفر تركوه خرج على اخلالف فيما طال من شعر الرأس واللحية أو يفرق بينهما فإن الشع
منه ألن أصله حي مبنزلة العضو وإمنا فارقته احلياة ملا طال فأشبه األصبع الشالء السادس من له أصبع زائدة يف كفه 
قال جيب غسلها ألهنا من اليد فيتناوهلا اخلطاب وكذلك إذا كانت له كف زائدة يف ذراعه وجب غسلها تبعا حملل 

ت يد زائدة يف حمل الفرض فإن كان أصلها يف العضد أو املنكب وهلا مرفق وجب الفرض قال وكذلك لو كان
غسلها ملرفقها لتناول اخلطاب هلا وإن مل يكن هلا مرفق مل تدخل يف اخلطاب سواء بلغت أصابعها للمرفق أم ال 

 العتبية وابن حبيب وعدم السابع قال يف ختليل األصابع ثالثة أقوال وجوبه يف اليدين واستحبابه يف الرجلني ملالك يف
الوجوب فيهما البن شعبان وهو ظاهر املذهب وروى عنه ابن وهب الرجوع إىل ختليلها ومنشأ اخلالف أمران هل 
خلل األصابع من الباطن فيسقط كداخل الفم واألنف والعني أو من الظاهر فيجب ؟ وهل حماكتها وتدافعها حالة 

مرتب قال بعض العلماء يبدأ بتخليل الرجلني خبنصر اليمىن ألنه ميىن أصابعها الغسل تقوم مقام الغسل أو ال ؟ فرع 
وخيتم بإهبامها ألنه يسرى أصابعها ويبتدئ بإهبام اليسرى ألنه ميىن أصابعها وخيتم خبنصرها الثامن قال يف اخلامت ثالثة 

كه مطلقا وملالك يف املوازية ال أقوال قال مالك يف الواضحة حيركه إن كان ضيقا وإال فال وقال ابن شعبان حير
حيركه مطلقا ألنه يطول لبسه فجاز املسح عليه قياسا على اخلف قال وإذا جوزنا املسح عليه وكان ضيقا فنزعه بعد 
وضوئه ومل يغسل موضعه مل جيزه إال أن يتيقن إصابة املاء ملا حتته وقد علم االختالف فيمن توضأ وعلى يده خيط من 

امت ذهبا مل يعف عن غسل ما حتته يف حق الرجال لتحرميه عليهم واحلرمة تنايف الرخصة قال عجني فإن كان اخل
سحنون لبسه يف الصالة يوجب اإلعادة يف الوقت الفرض اخلامس مسح مجيع الرأس يف الكتاب ميسح الرجل 

مى مسحا وأليب ح يف واملرأة على الرأس كله ودالليهما وال حيل املعقوص خالفا ش يف اقتصاره على أقل ما يس
اقتصاره على الناصية وحده من منبت الشعر املعتاد إىل القفا وقال ابن شعبان إىل منتهى منبت الشعر حمتجا مبا يف 

أيب داود أنه عليه السالم مسح رأسه حىت أخرج يديه من حتت أذنيه وهو ضعيف ال حجة فيه واألحاديث الثابتة أنه 
ن األذنني إىل األذنني وجوز ابن مسلمة ترك الثلث والقاضي أبو الفرج ترك الثلثني عليه السالم بلغ إىل القفا وم

وأوجب أشهب الناصية وعنه أيضا بعض غري حمدود حجة املشهور الكتاب والسنة والقياس أما الكتاب فقوله تعاىل 
عموم فوجب القول وجه التمسك به من وجوه أحدها أن هذه الصيغة تؤكد مبا يقتضي ال) وامسحوا برؤوسكم ( 

بالعموم لقوهلم امسح برأسك كله والتأكيد تقوية ملا كان ثابتا يف األصل وثانيهما أهنا صيغة يدخلها االستثناء فيقال 
امسح برأسك إال نصفه أو إال ثلثه واالستثناء عبارة عما لواله الندرج املستثىن حتت احلكم وما من جزء إال يصح 

ب اندراج مجلة األجزاء حتت وجوب املسح وهو املطلوب وثالثها أن اهللا تعاىل أفرده استثناؤه من هذه الصيغة فوج
بذكره ولو كان املراد أقل جزء من الرأس الكتفى بذكر الوجه ألنه ال بد معه من مالمسة جزء من الرأس وأما 

عض الرأس جائزا ملا مجع السنة فما روي عنه عليه السالم أنه مسح بناصيته وعمامته ولو كان االقتصار على مسح ب
بينهما حلصول املقصود بالناصية وأما القياس فنقول عضو شرع املسح فيه باملاء فوجب أن يعمه حكمه قياسا على 
الوجه يف التيمم أو نقول لو مل جيب الكل لوجب البعض ولو وجب البعض لوجب البعض اآلخر قياسا عليه وهذا 



قيس عليه وأما قول الشافعية إن الفعل يف اآلية متعد فيستغىن عن الباء فتكون قياس يتعذر معه الفارق لعدم تعني امل
للتبغيض صونا لكالم اهللا تعاىل عن اللغو قلنا اجلواب عنه من وجوه أحدمها ال نسلم أنه مستغن عن الباء وتقريره 

يدي باملنديل فاملنديل املزيل عن أن فعل املسح يتعدى إىل مفعولني أحدمها بنفسه والثاين بالباء إمجاعا كقولنا مسحت 
اليد وإذا قلنا مسحت املنديل بيدي فاليد املزيلة واملنديل املزال عنه والرطوبة يف الوضوء إمنا هي يف اليد فتزال عنها 
بالرأس فيكون معىن اآلية فامسحوا أيديكم برؤوسكم فاملفعول األول هو احملذوف وهو املزال عنه والرأس املفعول 

ملزال به فالباء على باهبا للتعدية الثاين سلمنا أهنا ليست للتعدية فلم ال جيوز أن تكون للمصاحبة كقوله تعاىل الثاين ا
بضم التاء يدل على أنه عدي باهلمزة فتتعني الباء للمصاحبة ألنه ال جيتمع على الفعل معديان ) تنبت بالدهن ( 

للمصاحبة دون التعدية ألهنا لو كانت للتعدية حلسن أن تقوم  وكقولنا جاء زيد مبائة دينار والباء يف هذا القول
اهلمزة مقامها فيقال أجاء زيد مائة دينار وليس كذلك الثالث سلمنا أهنا ليست للمصاحبة فلم ال جيوز أن تكون 

أرجح مما زائدة للتأكيد فإن كل حرف يزاد يف كالم العرب فهو للتأكيد قائم مقام إعادة اجلملة مرة أخرى والتأكيد 
ذكر متوه من التبغيض فإنه جممع عليه والتبغيض منكر عند أئمة العربية حىت إن ابن جين شنع عليه وقال ال يعرف 

العرب الباء للتبغيض فضال عن كونه جمازا مرجوحا ومحل كتاب اهللا تبارك وتعاىل على اجملمع عليه أوىل من املختلف 
وجه يف التيمم إمنا ثبت بالسنة وكان مقتضى الباء فيه التبغيض فنقول على فيه فضال عن املنكر وأما قوهلم تعميم ال

ما ذكرمتوه تكون السنة معارضة للكتاب وعلى ما ذكرناه ال تكون معارضة بل مبينة مؤكدة وعدم التعارض أوىل 
رأة املتزوجة مع وأما وجه القول بالثلثني فألنه عضو خمتلف فيه والثلث يف حيز القلة بدليل إباحته للمريض وامل

احلجر عليهما ووجه الربع مسحه عليه السالم بالناصية والعمامة والناصية حنو الربع ووجه االقتصار على أقل ما 
يسمى مسحا أن الباء للتبغيض وليس البعض أوىل من البعض فيقتصر على أقل ما يسمى مسحا وقد عرفت ما على 

ق املذهب أن رجال جاء لسحنون فقال توضأت للصبح وصليت هذا الوجه فروع أحد عشر األول حكى يف تعالي
به الصبح والظهر والعصر واملغرب مث أحدثت وتوضأت فصليت العشاء مث تذكرت أين نسيت مسح رأسي من أحد 

الوضوءين ال أدري أيهما هو ؟ فقال سحنون امسح برأسك وأعد الصلوات اخلمس فذهب فأعاد الصلوات 
ء إليه فقال أعدت الصلوات ونسيت مسح رأسي فقال له امسح برأسك وأعد اخلمس ونسي مسح رأسه فجا

العشاء وحدها ففرق سحنون بني اجلوابني مع أن السائل نسي يف احلالتني ووجه الفقه يف املسألة أنه أمره أوال بإعادة 
وضوء العشاء الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمرة بالصلوات حىت يتحقق املربئ فلما أعادها ب

صارت الصلوات األربع كل واحدة منها قد صليت بوضوءين الوضوء األول والثاين وأما العشاء فصليت بوضوئها 
أوال وأعيدت بوضوئها أيضا فلم يوجد فيها إال وضوء واحد فجاز أن يكون هو الذي نسي منه مسح الرأس فلم 

 الصلوات األول صحيح جزما بأنه ما نسي املسح إال من تتحقق براءة الذمة منها فتجب إعادهتا وأحد الوضوءين يف
أحدمها وإذا وقعت بوضوءين صحيح وفاسد صحت بالوضوء الصحيح فال تعاد وال فرق يف هذه املسألة بني أن 
تكون الصلوات األول كل واحدة بوضوء أو كلها بوضوء وهذا فرع ال يكاد ختتلف العلماء فيه الثاين من نسي 

يف الصالة ويف حليته بلل قال مالك رمحه اهللا عليه يف الكتاب ال جيزئه مسحه بذلك البلل ويعيد  مسح رأسه وذكره
الصالة بعد مسح رأسه قال صاحب الطراز حيتمل قوله الوجوب والندب وقال عبد امللك جيزئه إن مل جيد ماء قريبا 

ملاء املستعمل وحجة عبد امللك ما روي عنه وكان يف البلل فضل بني قال املازري املسألة تتخرج على القولني يف ا
عليه السالم أنه مل يستأنف لرأسه ماء الثالث يف اجلالب ال يستحب فيه التكرار وهي إحدى مخس مسائل ال 

يستحب فيها التكرار هذه والوجه واليدان يف التيمم واجلبائر واخلفان ألن حكمة املسح التخفيف إذ لو ال ذلك 



سال فلو كرر خلرج بتكراره عن التخفيف فتبطل حكمته الرابع يف اجلواهر جيزئ الغسل عن لشرعه اهللا عز وجل غ
املسح فيه عند ابن شعبان ألن الغسل إمنا سقط لطفا باملكلف فإذا عدل إليه أجزأه كالصوم يف السفر وقال غريه ال 

ه آخرون لتعارض املآخذ اخلامس ما يصح ألن اهللا تعاىل أوجب عليه املسح وحقيقته مباينة للغسل ومل يأت به وكره
انسدل من الشعر من حمل الفرض قال املازري فيه قوالن كاملنسدل من اللحية نظرا إىل مبادئه فيجب أو حماذيه فال 
جيب قال ابن يونس روى ابن وهب أن عائشة وجويرية زوجيت النيب وصفية زوج ابن عمر كن إذا توضأن أدخلن 

مجيع رؤوسهن وقال مالك متسح املرأة على ما استرخى من دالليها وإن كان شعرها  أيديهن حتت الوقاية فيمسحن
وكذلك الطويل الشعر من الرجال إذا ضفره وقال يف العتبية مير بيديه على قفاه مث . معقوصا مسحت على ضفرها 

ز مسحها حىت تنزعه قال ابن حبيب إذا كان يف شعرها خيط أو شعر مل جي. يعيدمها من حتت شعره إىل مقدم رأسه 
السادس قال يف الكتاب إذا توضأ وحلق . إذا مل يصل املاء إىل شعرها بشيء للعنه عليه السالم الواصلة واملستوصلة 

رأسه ليس عليه إعادة مسحه وكذلك قال فيمن قلم أظفاره قال ابن القاسم وبلغين عن عبد العزيز ابن أيب سلمة أنه 
احب الطراز ال يعرف يف هذه املسألة خمالف إال ابن جرير الطربي ألن الفرض قد قال ص. قال هذا من حلن الفقه 

سقط أوال فزاول الشعر ال يوجبه كما إذا غسل وجهه أو تيمم مث قطع أنفه وألن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا 
يعاد الغسل للجنابة وهي  حيلقون مبىن مث ينزلون لطواف اإلفاضة ومل ينقل عن أحد منهم إعادة مسح رأسه وألنه ال

أوىل ألن منابت الشعر مل تغسل قبل احللق وهي من البشرة املأمور بغسلها وأما كالم عبد العزيز وهذا من حلن الفقه 
قال ابن دريد اللحن فطنة ومنه قوله عليه السالم ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض أي . فكالم حمتمل 

يشتهي ** وحديث ألذه وهو مما ( تريد الشيء فتوري عنه واستشهد بقول الفرزدق وأصل اللحن أن . أفطن هلا 
قال ابن يونس ذكر أهل اللغة ) وأحلى احلديث ما كان حلنا ** منطق صائب وتلحن أحيانا ) ( الناعتون يوزن وزنا 

ض الوضوء خطأ أن اللحن بإسكان احلاء اخلطأ وبفتحها الصواب فمن رواها باإلسكان فمعناه أن القول ينق
وبالتحريك معناه أن القول بعدم النقض صواب وقال القاضي عبد الوهاب معناه أنه عاب قول مالك ووافقه 

وقال عبد احلق يف النكت . القاضي عياض يف التنبيهات وقال ال يتلفت إىل قول من يقول إنه أراد ختطئة غرينا 
والفرق بني اخلفني ومسح الرأس أن الشعر أصل . األضداد  حيتمل كالمه التصويب والتخطئة فإلن اللحن من أمساء

واخلف فرع فإذا زال رجع إىل األصل وفرق صاحب الطراز بأن ماسح الرأس مقصوده الرأس ال الشعر فإن كان 
الرأس من التراوس فقد صادف الواجب وإن كان الرأس العضو فهو املقصود باملسح والشعر تبع خبالف اخلف فإنه 

قال وقد فرع أصحابنا على القول بأن املراد باللحن اخلطأ إذا . كذلك القول يف األظفار هي تبع أيضا املقصود و
قطعت بضعة منه بعد الوضوء أنه يغسل موضع القطع أو ميسح إن تعذر الغسل وهو ختريج فاسد فإنه ال يعرف 

حهم من غري إعادة ويف البخاري يف ألحد فإنا نعلم أن الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا جيرحون ويصلون جبرا
السابع قال يف . غزوة ذات الرقاع أن رجال رمي بسهم وهو يصلي ونزفه الدم فركع وسجد ومضى يف صالته 

الكتاب األذنان من الرأس ويستأنف هلما املاء فإن نسي حىت صلى فال إعادة عليه وميسحهما للمستقبل وكذلك إن 
اختلف يف معىن قوله مها يف الرأس قيل يف وجوب املسح وقيل يف املسح دون قال صاحب الطراز . نسي داخلهما 

وقال الشعيب واحلسن بن صاحل يغسل باطنهما مع . الوجوب واعتذر هبذا عن عدم اإلعادة والقوالن لألصحاب 
لربيع حجة األول أن ابن عباس واملقداد وا. الوجه وميسح ظاهرمها مع الرأس وقال الزهري يغسالن مع الوجه 

رضي اهللا عنهم ذكروا وضوءه عليه السالم وكلهم مسح أذنيه ظاهرمها وباطنهما أخرجه أبو داود والترمذي 
حجة الثاين قال . وفيهما عنه عليه السالم قال األذنان من الرأس إال أنه يرويه شهر بن حوشب وقد تكلم فيه 



. ع أن أكثر العلماء على أن بعض الرأس جيزئ مسحه املزري إن األمة جممعة على أن مسحهما ال جيزئه عن الرأس م
حجة الثالث قول عليه السالم يف سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره فأضافهما للوجه 
وهذا احلديث ال حجة فيه ألن الوجه يراد به هنا اجلملة ألنه الالئق بالنسبة إىل اخلضوع إىل اهللا تعاىل وهذا اجملاز 

وهو معارض بقوله عليه السالم فإذا غسل . أي ذاته وصفاته ) ويبقى وجه ربك ( قال تبارك وتعاىل  جائز كما
وجهه خرجت اخلطايا من وجهه حىت خترج من أشفار عينيه فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج 

اء فقد احتج به بعض األصحاب على أن وأما جتديد امل. من أذنيه فأضافهما إىل الرأس كما أضاف العينني إىل الوجه 
مسحهما سنة وإال ملسحا مع الرأس مبائه كالصدغ وغريه من أجزاء الرأس وهذا قول الشافعي إهنما سنة وجيدد املاء 

وقال أبو حنيفة رمحة اهللا عليه ال جيدد حمتجا بأن كل من وصف وضوء رسول اهللا مل ينقل التجديد بل الذي . هلما 
حجتنا أهنما مباينان للرأس حقيقة وحكما أم احلقيقة . يذكر األذن أصال العتقاد أهنما من الرأس  يف الصحيحني مل

فباملشاهدة فإهنماغضاريف منفردة عن الرأس حباجز خال من الشعر وأما حكمهما فال خالف أن مسحهما بعد 
ويف . التباين وجب جتديد املاء هلما  مسح الرأس واحملرم ال يؤمر حبلق شعرمها وجنايتهما منفردة بأرشها وإذا حتقق

املوطأ كان ابن عمر رضي اهللا عنهما جيدد هلما املاء وهو شديد االتباع جدا ومل ينكره أحد من الصحابة رضي اهللا 
األول قال صاحب الطراز إذا قلنا مسحهما سنة فال ميسحهما مباء الرأس قال مالك فإن فعل : فروع مرتبة . عنهم 

د بن مسلمة إن شاء جدد وإن شاء مل جيدد وميسح مباء الرأس وإن قلنا إن مسحهما واجب فتركهما أعاد وقال حمم
. سهوا وصلى فال خيتلف يف صحة صالته والذي صرف املتأخرين عن اإلعادة إمجاع املتقدمني على الصحة 

يف كوهنما من الرأس  واختلف يف التعليل فقيل هو استحسان وليس بقياس وقال األهبري السبب اجتماع خالفني
فإن تركهما عمدا اختلف القائلون بالوجوب فتعليل األهبري يقتضي صحة الصالة وقال بعض . ووجوب مسحهما 

الثاين يف كيفية مسحهما قال صاحب الطراز قال . أصحابنا يعيد الوضوء ومحل قول مالك على السهو استحسان 
بلهما وميسح هبما أذنيه من داخل وخارج ألن ابن عمر كان يفعل عيسى بن دينار يقبض أصابع يده إال السبابتني ي

ذلك رواه مالك يف املوطأ واألمكن أن يبل إهباميه وسبابتيه فيمسح بإهباميه ظهورمها وبسبابتيه بطوهنما قال مالك يف 
أصبعيه يف  املختصر ويدخل أصبعيه ألنه عليه السالم كان يدخل أصبعيه يف صماخيه ألنه عليه السالم كان يدخل

قال ابن حبيب وليس عليه أن يتتبع غضوهنما اعتبارا بغضون الوجه يف . جحري أذنيه خرجه أبو داود والترمذي 
الثالث قال صاحب الطراز إذا قلنا إن مسحهما سنة وهو الصحيح فيفارق الغسل والوضوء على . التيمم واخلفني 

ادة عليه وتارك داخلهما يف الغسل ال إعادة عليه فيكون ظاهر الكتاب فإنه قال يف تاركهما يف الوضوء ال إع
ظاهرمها وباطنهما مستويني يف الوضوء وداخلهما يف اجلنابة مسنون فقط وعلى القول اآلخر يكون ظاهرمها يف 

الثامن قال يف الكتاب ال ميسح على احلناء قال . الوضوء واجبا وداخلهما سنة فيستوي املسنون منهما يف الطهارتني 
صاحب الطراز إن كان للضرورة جاز من حر وشبهه أو يكون يف باطن الشعر لتغيريه وقتل دوابه فاألول ال مينع 

كالقرطاس على الصدغ وكما مسح عليه السالم على ناصيته وعمامته وإن كانت لغري ضرورة وهي مسألة الكتاب 
األول قال صاحب الطراز : فرعان مرتبان . ا منع املسح خالفا البن حنبل ومجاعة معه فإن املاسح عليه ليس ماسح

إن كانت احلناء ليس على ظاهر الشعر منها شيء ال مينع ألن مسح الباطن ال جيب وقد أجاز الشرع التلبيد يف 
الثاين قال . احلج ويف أيب داود أنه عليه السالم لبد رأسه لئال يدخله الغبار والشعث والتلبيد يكون بالصمغ وغريه 

التاسع قال يف الكتاب ال . احلناء من بعض تعاريج الشعر خيرج على اخلالف يف قدر الواجب من الرأس إذا خرج 
متسح املرأة على مخارها وال غريه قال صاحب الطراز يريد إذا أمكنها املسح على رأسها وهو قول الشافعي وأيب 



شترط اللبس على طهارة ملا يف مسلم أنه عليه وقال ابن حنبل جيوز املسح على اخلمار والعمامة كاخلفني وا. حنيفة 
وامسحوا ( ومستندنا قوله تعاىل . السالم مسح على اخلفني والعمامة ويف أيب داود مسح على عمامته ومفرقه 

قال سيبويه بالباء للتأكيد معناه رؤوسكم أنفسها وقوله عليه السالم بعد الوضوء ال يقبل اهللا الصالة ) برؤوسكم 
ولنا أيضا . قد مسح رأسه فيه وألنه لو مسح على غريه لكان ذلك الغري شرطا وهو خالف اإلمجاع  إال به وكان

العاشر قال يف الكتاب متسح املرأة على شعرها املعقوص والضفائر من غري نقض قال . القياس على الوجه واليدين 
أس فالظاهر عدم اإلجزاء ألنه صاحب الطراز فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر يف وسط الر

. احلادي عشر مسح الرقبة والعنق ال يستحب خالفا ش لعدم ذكره يف وضوئه عليه السالم . حائل كالعمامة 
إن راعينا االشتقاق من التراوس وهو كل ما عال فيتناول اللفظ الشعر ) وامسحوا برؤوسكم ( ايضاح قوله تعاىل 

غري توسع وال رخصة وإن قلنا إن الرأس العضو فيكون مث مضاف حمذوف  لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوها من
تقديره امسحوا شعر رؤوسكم فعلى هذا يكون املسح على البشرة مل يتناوله النص فيكون املسح عليها عند عدم 

فرض ال. الشعر باإلمجاع ال بالنص وعلى كل تقدير يكون الشعر أصال يف الرأس فرعا يف اللحية واألصل الوجه 
  السادس غسل الرجلني مع الكعبني ، وقيل إليهما دوهنما ومها الناتئان يف الساقني لقوله عليه السالم 

إشارة ) إىل الكعبني ( ويل لألعقاب من النار فلو كان معقد الشراك ملا عوقب على ترك العقب ويف قوله تعاىل 
  هر القدم لكان للرجل كعب واحد فكان يقول إليهما ألن اليد هلا مرفق واحد ولو كان املراد الناتئ يف ظ

  إىل الكعاب كما قال 
إىل املرافق لتقابل اجلمع باجلمع فلما عدل عن ذلك إىل التثنية دل ذلك على أن مراده الكعبان اللذان يف طرف 

ما أهنما وروى ابن القاسم وغريه عن مالك رمحة اهللا عليه. الساق فيصري معىن اآلية اغسلوا كل رجل إىل كعبيها 
والكعبان يدخالن يف الغسل . اللذان عند معقد الشراك فيكون غاية الغسل واألول مذهب الكتاب والثاين يف غريه 

األول ختليل أصابع الرجلني مستحب على املذهب وقيل واجب وقيل : فرعان . على املذهب ملا تقدم يف املرفقني 
الثاين أقطع . لتصاق وصغر احلجم املوجبان للتحاك والتدلك مكروه والفرق بني أصابع اليدين والرجلني شدة اال

قرئ ) وأرجلكم ( متهيد قوله تعاىل . الرجلني يغسل الكعبني خبالف أقطع اليدين لتقارهبما يف الرجلني بعد القطع 
بالرفع والنصب واخلفض أما الرفع فتقديره مبتدأ خربه حمذوف تقديره اغسلوها والنصب عطف على اليدن 

فض اختلف الناس فيه فحمله ابن جرير الطربي وداود على التخيري بني الغسل واملسح مجعا بني القراءتني ومحله واخل
الشيعة على تعني املسح وتأولوا قراءة النصب بأن الرجل معطوف على الرأس قبل دخول حرف اجلر عليه كقول 

والفرق بينهما أن ليس تتعدى بنفسها لنصب ) دا فلسنا باجلبال وال احلدي** معاوي إننا بشر فأسجح : ( الشاعر 
خربها خبالف املسح ال يتعدى ملفعولني بنفسه وقد بينا أن أحد مفعوليه املنصوب مضمر فيكون الرأس املفعول الثاين 

وقال املازري وابن العريب ومجاعة من أصحابنا اخلفض حممول على حالة لبس اخلفني والنصب . فيتعني له حرف اجلر 
حالة عدمهما ومنهم من قال األصل النصب وإمنا اخلفض على اجلوار كقول العرب هذا حجر ضب خرب  على

أحدمها أن املثال ال لبس فيه خبالف اآلية فإن املسح يف الرجلني ممكن وليس ميكن أن يوصف : وورد عليهم أمران 
تذييل قال بعض العلماء . ك خبالف املثال وثانيهما أن العطف يف اآلية يأىب ذلك القتضائه التشري. الضب باخلراب 

ينبغي يف غسل اليدين والرجلني أن خيتم املتطهر أبدا باملرافق والكعبني مراعاة لظاهر الغاية الواردة يف القرآن وإن 
 وهي حقيقة يف اجملاورة يف األعيان وهنا اجملاورة يف. الفرض السابع املواالة . فعل غري ذلك أجزأ لكن األدب أوىل 
ويف اجلواهر يف حكمها مخسة أقوال الوجوب مع الذكر والوجوب مطلقا . األفعال ومنه األولياء والوالء والتوايل 



وعدمه مطلقا والفرق بني املمسوح فال جيب وبني املغسول فيجب والفرق بني املمسوح البديل كاجلبرية واخلفني 
دارك أحدها آية الوضوء واالستدالل هبا للوجوب فيجب واملمسوح األصلي فال جيب وهذه األقوال تدور على م

فإنه شرط لغوي والشروط اللغوية أسباب واألصل ترتيب مجلة ) إذا قمتم ( من ثالثة أوجه أحدها قوله تعاىل 
الفاء للتعقيب فيجب تعقيب اجملموع للشرط وهو ) فاغسلوا ( املسبب على السبب من غري تأخري الثاين قوله تعاىل 

صيغة أمر واألمر للفور على اخلالف فيه بني األصوليني فيتخرج اخلالف يف ) فاغسلوا ( الث قوله تعاىل املطلوب الث
املستند الثاين أنه عليه السالم توضأ مرة يف فور واحد وقال هذا وضوء ال يقبل اهللا . الفرع على اخلالف يف األصل 

ه مث ههنا نظر وهو أنه عليه السالم هل أشار إليه من الصالة إال به فنفى القبول عند انتفائه فدل ذلك على وجوب
حيث هو مرة مرة وهو الصحيح أو أشار إليه مبا وقع فيه من القيود فتجب املواالة ويرد هذا االحتمال أنه لو كانت 
 اإلشارة لقيوده الندرج يف ذلك املاء املخصوص والفاعل واملكان والزمان وغريه وهو خالف اإلمجاع ولك أن تقول
اإلشارة إىل اجملموع فإن خرج شيء باإلمجاع بقي احلديث متناوال لصورة النزاع وأما إسقاط الوجوب مع النسيان 

فلضعف مدرك الوجوب املتأكد بالنسيان وأما الفرق بني املمسوح وغريه فلخفة املمسوح يف نظر الشرع وأما 
ري ال يضر قال القاضي ال خيتلف املذهب يف ذلك األول التفريق اليس: فروع ستة . املمسوح البدل فنظرا ألصله 

لقوة اخلالف يف املسألة وألنه عليه السالم يف حديث املغرية بن شعبة شرع يف وضوء وعليه جبة شامية ضيقة الكم 
فترك عليه السالم وضوءه وأخرج يده من كمه من حتت ذيله حىت غسلها وهذا تفريق يسري وملا يف مسلم قال ابن 

معه عليه السالم من مكة إىل املدينة حىت إذا كنا مباء يف الطريق فعمد قوم عند العصر فتوضئوا وهم عمر رجعنا 
  عجال فانتهى إليهم وأعقاهبم تلوح مل ميسها املاء فقال عليه السالم 

  ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء 
الثاين قال يف الكتاب إذا عجز . ن البلل موجودا فإن هذا التفريق يسري لقوله تلوح أعقاهبم وما يرى ذلك إال إذا كا

املاء يف الوضوء فقام ألخذه إن كان قريبا بىن وإن تباعد وجف وضوؤه ابتدأ ألن القريب يف حكم املتصل وألنه 
عليه السالم يف احلديث أمر تاركي األعقاب باإلسباغ ال باإلعادة وأما إذا كان عاملا بأنه ال يكفيه فإنه خيرج على 

والتقييد باجلفوف ألكثر الفقهاء مالك والشافعي وابن حنبل ومجاعة فكان قيام . خلالف فيمن فرق بغري سبب ا
البلل عندهم بقاء أثر الوضوء فيتصل األخري بأثر السغل السابق وقيل املعترب الطول يف العادة حكاه القابسي 

ز إذا قلنا إهنا واجبة مع الذكر هل يشترط مع الذكر الثالث يف الطرا. الختالف اجلفاف باختالف األبدان واألزمان 
التمكن أم ال وينبين عليه إذا نسي عضوا وذكره يف موضع ال ماء فيه ومل جيده حىت طال هل يبتدئ أو يبين وكذلك 

إذا نسي النجاسة مث ذكرها يف الصالة هل تبطل عند الذكر أو ينزعها ويتمادى يف ذلك خالف حكاه صاحب 
وإن طال ومل يتوان يف الطلب قال أبو العباس اإلبياين هو كاحلائض تبادر . إن أخر الشيء اليسري بىن الطراز قال 

للطهر ال تراعي وقت ابتدائها وقال صاحب النكت حكمه حكم من عجز ماؤه يف ابتداء الطهارة حكاه عن مجاعة 
مد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الرابع قال إذا نسي ملعة ال يعفى عنها وحكي الباجي عن حم. من الشيوخ 

اخليط من العجني أو غريه ال يصل املاء إىل ما حتته يصلي بذلك وال شيء عليه ألنه يعد يف العرف غاسال وملا رواه 
الدار قطين أنه عليه السالم صلى الصبح وقد اغتسل جلنابة فكان بكفيه مثل الدرهم مل يصبه املاء فقيل يا رسول اهللا 

مل يصبه املاء فسلت من شعره املاء ومسح ومل يعد الصالة إال أن الدار قطين ضعفه وقياسا على ذلك  هذا موضع
وقال ابن القاسم يعيد الصالة فإن كان مما ال ميكن االحتراز منه مل ينقل . القدر من الرأس ومن بني األصابع واخلامت 

ه مداد فرآه بعد الصالة مل يغريه املاء إذا أمر املاء عليه حكم الفرض إليه قال مالك يف املوازية فيمن توضأ وعلى يدي



أجزأه ذلك إذا كان كاتبا فإنه رأى الكاتب معذورا خبالف غريه اخلامس املواالة فرض يف الوضوء والغسل خالفا 
ادس ألمحد بن حنبل وفرق بأن املواالة إمنا تكون بني شيئني والوضوء أعضاء متعددة والغسل واحد وهو البدن الس

إذا نسي شيئا من فروض طهارته إن كان يف القرب فعله وما بعده وإن طال فعله وحده وقال ابن حبيب إن كان 
مغسوال وطال ابتدأ وإن كان ممسوحا مسحه فقط ورواه مطرف عن مالك أما إن كان املنسي مسنوناً وذكره 

الفصل الثاين ( قال يف الواضحة خالف ذلك بالقرب قال مالك يف املختصر يعيد ما بعدها خبالف نسيان املفروض و
قال صاحب الطراز والفرق بني . يف مسنوناته والسنة يف اللغة الطريقة لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه ) 

السنة والفضيلة والفريضة أن األول يؤمر بفعله إذا تركه من غري إعادة الصالة والثاين ال يؤمر بفعلها إذا تركها وال 
والفرض مأخوذ من الفرضة احلسية وهي احملددة والفروض الشرعية كذلك . والثالث تعاد لتركه الصالة باإلعادة 

  . والفضيلة مأخوذة من الفضل وهو الزائد ألهنا زائدة على الواجب . فسميت فروضا 

  ومسنونات الوضوء سبعة

الوضوء حمدثا أو جمددا أو يداه طاهرتان السنة األوىل يف اجلالب غسل اليدين قبل إدخاهلما يف اإلناء لكل مريد : 
  خالفا بن حنبل يف إجيابه لذلك من نوم الليل دون غريه ملا يف املوطأ أنه عليه السالم قال 

  إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوئه فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده منه 
ه وأحلقنا به نوم النهار واملستيقظ جبامع االحتياط للماء وقوله قبل أن والبيات إمنا يكون بالليل مع نوم أو غري

يدخلها يف إنائه أحلقنا به الوضوء من اإلبريق ألن املتوقع من وضع اليد يف املاء متوقع من وضع املاء يف اليد ال سيما 
عليه القول بغسل اليدين  ويف اجلواهر قيل غسلهما تعبد وينبين. واملوضوع يف اليد أقل فيكون أقرب للفساد 

مفترقتني ألن شأن أعضاء الوضوء التعبدية ال يغسل عضو حىت يفرغ من اآلخر وال جيمعان ألنه أبلغ يف النظافة قال 
صاحب املنتقى روى أشهب عن مالك أنه يستحب أن يفرغ على اليمىن فيغسلها مث يدخلها يف إنائه مث يصب على 

ى يديه فيغسلهما كما جاء يف احلديث وإذا كانت يداه نظيفتني غسلهما عند اليسرى وقال ابن القاسم يفرغ عل
السنة الثانية املضمضة يف اجلواهر . مالك احتياطا للعبادة وهي رواية ابن القاسم واختياره حلصول املقصود 

ريك املاء يف املضمضة معجمة وهي تطهري باطن الفم يف الغسل والوضوء وأصلها حتريك املاء يف اإلناء وكذلك حت
الفم واالستنشاق جذب املاء باخلياشيم قال األصمعي تقول استنشقت الشيء إذا مشمته واالستنثار استفعال من 

وأما ظاهر الشفتني فغسلهما واجب وأوجبهما أو حنيفة وابن حنبل يف . النثرة وهي األنف ومن النثر وهو اجلذب 
  اجلنابة لقوله عليه السالم 

وقال ابن أيب ليلى مها . وا البشر فإن حتت كل شعرة جنابة ويف األنف شعر ويف الفم بشر خللوا الشعر وأنق
ومنهم من . واجبتان يف الوضوء والغسل ألنه عليه السالم واظب عليهما يف وضوئه وغسله وهو املبني عن اهللا تعاىل 

السنة . ملضمضة وفعله على الندب أوجب االستنشاق وحده ألنه عليه السالم أمر به واألمر للوجوب وإمنا فعل ا
الثالثة االستنشاق وهو غسل داخل األنف فأما ما يبدو منه فهو من الوجه فيجذب املاء بريح األنف وأنكر مالك 

واألصل يف ذلك . رمحه اهللا يف اجملموعة االستنشاق من غري وضع إهبامه وسباته على أنفه وقال هكذا يفعل احلمار 
  ه السالم قال ما يف املوطأ أنه علي

إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء مث لينثر ومن استجمر فليوتر وال جتب هي وال املضمضة يف الطهارتني ألهنما 
من باطن اجلسد كداخل األذنني وموضع الثيوبة من املرأة وداخل العينني وهذه املواضع ال جيب غسلها وال مسحها 



لجنابة وال للوضوء وحتمل السنة الواردة فيهما على الندب قياسا على فكذلك هاتان ال يتناوهلما من يغتسل ل
  نظائرمها يف عدم الوجوب ولقوله عليه السالم لألعرايب املسيء لصالته 

  ويف أيب داود . إذا قمت إىل الصالة فتوضأ كما أمرك اهللا خرجه النسائي وليس يف اآلية ذكرمها 
قال صاحب الطراز وأما استدالل احلنفية بأن الفم يف حكم . اهللا تعاىل ال تتم صالة أحدكم حىت يتوضأ كما أمره 

الظاهر بدليل وجوب تطهريه من النجاسة وإذا وصل القئ إليه أفطر فمدفوع بعدم وجوب تطهري داخل األذنني 
ه حىت غربت وداخل العينني إذا اكتحل مبراة خنزير وحنوه وبالقئ إذا استدعاه ووصل إىل خياشيمه ومل ينزل إىل أنف

الشمس أو وصل إىل فمه فلم ميتلئ فإنه ال ينقض الوضوء عندهم إال باالمتالء حىت يسيل بنفسه ولو كان غري طاهر 
أصله الدم يف غري الفم عندهم وببلع الريق أيضا فإنه ال يفطر وهو لو بلعه من الظاهر أفطر . لنقض يسريه وكثريه 

  وأما قوله عليه السالم . نت جائفة واجلائفة ال تكون يف ظاهر اجلسد وعندهم لو جرح يف خده فنفذت إىل فمه كا
  فإن حتت كل شعرة جنابة 

األول قال يستحب : فروع أربعة . فاملراد به الشعور الكثرية واملبالغة يف الغسل بدليل شعر داخل األذنني والعينني 
كيفية املضمضة واالستنشاق قولني أحدمها يتمضمض الثاين قال حكى ابن سابق يف . املبالغة فيهما ما مل يكن صائما 

وجه . ثالثا بثالث غرفات ويستنشق ثالثا كذلك وهو قول مالك رمحه اهللا تعاىل والثاين ألصحابه غرفة واحدة هلما 
 ووجه الثاين أنه عليه السالم. األول ما يف أيب داود أنه عليه السالم كان يفصل بينهما والقياس على سائر األعضاء 

الثالث قال . متضمض واستنشق من غرفة واحدة وقال املازري جيمع بينهما بثالث غرفات فجعلهما كعضو واحد 
صاحب الطراز لو تركهما عامدا حىت صلى فاملشهور أنه ال يعيد وقال ابن القاسم يف العتبية يعيد يف الوقت ولغري 

وقال صاحب . اجبتني وإما ألن ترك السنن لعب وعبث ابن القاسم يف العتبية يعيد بعد الوقت إما لكوهنما عنده و
اجلواهر إن تركها ناسيا حىت صلى مل يعد الصالة ويؤمر بإعادة ما ترك مطلقا على املذهب وقال القاضي ال يعيدمها 

بعد الصالة ألن السنن ال تعاد بعد الوقت قال صاحب الطراز إن أراد بعدم اإلعادة إذا مل يرد صالة فهو املذهب 
ما قال مالك يف املوطأ يفعلهما ملا يستقيل إن أراد الصالة وإن كان مراده عدم فعلهما مطلقا فال يستقيم ألن ك

الرابع قال صاحب الطراز يفعلهما . تركهما نقص يف الطهارة كترك االستنجاء فتكمل الطهارة للصالة املستقبلة 
يه السالم ويف النسائي أن عليا رضي اهللا عنه متضمض باليمني وهو متفق عليه ويستنثر باليسار وهو مروي عنه عل

تنبيه قدمت املضمضة واالستنشاق . فاستنشق وفعل بيده اليسرى ذلك ثالثا مث قال هذا طهور النيب عليه السالم 
أحدمها ليطلع هبما على حال املاء يف رحيه وطعمه فإن كان ليس : على الواجبات ومها من املسنونات لوجهني 

الثاين أهنما أكثر اقذارا . تعمل غريه وتركه ملنافعه لئال يفسده فيضيع املاء ويكثر التعب لغري مصلحة بطهور اس
السنة الرابعة يف اجلواهر مسح األذنني مباء جديد هلما ظاهرمها . وأوضارا من غريمها فكانت العناية بتقدميهما أوىل 

الطراز فأما ما قرب من الصماخني مما ال ميكن غسله وباطنهما خالفا ش يف غسل ظاهرمها وباطنهما قال صاحب 
وال صب املاء عليه ملا فيه من املضرة فليس مبشروع ولعل هذا القول تفسري لقول ابن اجلالب ويدخل أصبعيه يف 

من ظاهر األذنني مما يلي الرأس قال ابن شاس وهو األظهر وقيل مما يلي الوجه ويقال إن األذن يف ابتداء . صماخيه 
لقها تكون مغلقة كزر الورد فإذا كمل خلقها انفتحت على الرأس فالظاهر للحس اآلن كان باطنا أوال والباطن خ

كان ظاهرا فيبقى النظر هل يعترب حال االنتهاء ألنه الواقع حال ورود اخلطاب أو يعترب االبتداء عمال باالستصحاب 
مة وأن يبدأ به ويف املوطأ عن عمر بن حيي املازري أنه قال السنة اخلامسة قال رد اليدين من مؤخر الرأس إىل مقد. 

لعبد اهللا بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب رسول اهللا هل تستطيع أن تريين كيف كان عليه الصالة والسالم 



يتوضأ قال عبد اهللا نعم فدعا بوضوئه فأفرغ على يده فغسل يديه مرتني مرتني مث مضمض واستنثر ثالثا مث غسل 
ثالثا مث غسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني مث مسح رأسه بيديه فأقبل هبما وأدبر بدأ مبقدم رأسه مث ذهب هبما  وجهه

واختلف العلماء يف قوله يف بعض الروايات . إىل قفاه مث ردمها حىت رجعا إىل املكان الذي بدأ منه مث غسل رجليه 
إذ الواقع أنه أدبر هبما وأقبل وقيل أقبل هبما على قفاه وأدبر هبما فأقبل هبما وأدبر فقيل الواو ال تقتضي الترتيب 

عن قفاه فإن اإلقبال واإلدبار من األمور النسبية وقيل بدأ من وسط الرأس وأقبل بيديه على وجهه مث أدبر هبما على 
  قفاه مث ردمها إىل موضع ابتدائه ومينع هذا قوله يف احلديث 

وأما قول ابن اجلالب يبدأ من مقدم . وء كلها تبتدأ من أطرافها ال من أوساطها من مقدم رأسه وأن أعضاء الوض
رأسه إىل قفاه واضعا أصابعه على وسط رأسه رافعا راحتيه عن فوديه مث يقبل هبما الصقا راحتيه بفوديه مفرقا 

لتكرار ال يلزم من ترك ما أصابع يديه فهذه الصفة مل تعلم لغريه قصد هبا على زعمه عدم التكرار وخالف السنة إذ ا
. قاله ألن التكرار إمنا يكون بتجديد املاء بدليل أن دلك اليد مرارا مباء واحد ال يعد إال مرة واحدة فكذلك ههنا 
السنة السادسة يف اجلواهر الترتيب وهذا قول مالك يف العتبية وقال الشيخ أبو إسحاق بوجوبه وقال ابن حبيب 

ن اهللا تبارك وتعاىل عدل عن حروف الترتيب وهي الفاء ومث إىل الواو اليت ال تقتضي إال وجه األول أ. باستحبابه 
مطلق اجلمع وذلك يدل على عدم وجوبه وقول علي رضي اهللا عنه ما أبايل إذا أمتمت وضوئي بأي أعضائي بدأت 

الدار قطين مع صحبة علي وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما ال بأس بالبداية بالرجلني قبل اليدين خرج األثرين 
لرسول اهللا طول عمره فلوال اطالعه على عدم الوجوب ملا قال ذلك وكذلك ابن عباس رضي اهللا عنهما والقياس 

على العضو الواحد جبامع أن اآلية إذا دلت على حصول الطهارة يف العضو الواحد يف اجلملة فعدم وجوب الترتيب 
عضاء بصيغة إىل الدالة على البداية والنهاية ومع ذلك فلم جيب ذلك فأوىل يف األعضاء أوىل ألن النص ورد يف األ

وأما استدالل األصحاب بقول ابن مسعود ما نبايل بدأنا بأمياننا أو بأيسارنا فال حجة فيه . أال جيب ما ليس فيه دليل 
 فرق بني املتناسبات يف الغسل حجة الوجوب أن اهللا تعاىل. على الشافعي ألنه ال يقول بوجوبه بني اليمني واليسار 

وهي الرجالن وما قبل الرأس بالرأس واألصل ضم الشيء إىل مناسبه وما خولف األصل إال لغرض الترتيب ألن 
  وقوله عليه الصالة والسالم . األصل عدم غريه 

والقياس على .  هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به وكان مرتبا وإال كان التنكيس واجبا وهو خالف اإلمجاع
فاجلواب عن األول أن الرجلني أيضا ممسوحتان . الصالة جبامع أن كل واحد منهما مشتمل على قربات خمتلفة 

بدليل قراءة اخلفض وحنن نقول به حالة لبس اخلفني فإن املاسح على خفيه يصدق عليه أنه ماسح رجليه كما يصدق 
وعن الثاين أن . صل التفريق بني املتناسبات بل اجلمع بينها على املسح بالذراع إن كان من فوق الثوب فال حي

اإلشارة يف احلديث إىل غسل املرة ال إىل اجلميع وإال يلزم التخصيص بالزمان واملكان وهو خالف األصل أم جتب 
قاصد وعن الثالث بالفرق من وجوه أحدها أن الصالة مقصد والطهارة وسيلة وامل. هذه القيود وهو خالف اإلمجاع 

وثانيها أن املصلي يناجي ربه فيشبه بقارع باب على ربه ملناجاته فكان . أعلى رتبة من الوسائل فال يلزم اإلحلاق 
الواجب أن يقف بني يديه وال يستفتح أمره باجللوس ويثىن بالركوع ألنه أقرب إىل حالة القيام مث إذا تقرب إىل ربه 

وأما الوضوء فاملقصود منه طرف . عالئه حسن منه حينئذ هيئة اجللوس  بالثناء على جالله والتذلل بركوعه لعظيم
وثالثها أن الصالة لو مل تكن مرتبة لبطلت . واحد وهو رفع احلدث وذلك حاصل باستعمال املاء يف األعضاء 

مامة خبالف اإلمامة ألنه ال يبقى لإلمام عند املأموم ضابط يستدل به على أي ركن شرع فيه اإلمام فتبطل مصاحل اإل
فإن فرعنا على الوجوب فأخل به ابتدأ عبد ابن زياد وقيل ال يعيد ألنا إن قلنا بوجوبه فليس شرطا يف . الوضوء 



وإن فرعنا على أنه سنة فتركه عمدا فهو كالنسيان وقيل يعيد على اخلالف يف تعمد ترك السنن هل يبطل . الصحة 
فال إعادة وحيث قلنا يبدأ فإن كان حبضرة املاء ابتدأ لليسارة وإن بعد أم ال وأما على القول بأنه فضيلة واستحباب 

تفريع قال صاحب الطراز إذا بدأ بيديه مث بوجهه مث برأسه مث برجليه أعاد . وجف وضوؤه فقوالن بالبناء واالبتداء 
د ما بعده كما لو وضوءه إن كان عامدا أو جاهال وإن كان ناسيا قال مالك أخر ما قدم من غسل ذراعيه وال يعي

ترك غسلهما حىت طال أعادمها فقط وقال ابن حبيب يؤخر ما قدم مث يغسل ما يليه طال أو مل يطل لتحصيل حقيقة 
الترتيب فإنه إذا مل يعد غسل رجليه وقع غسل ذراعيه آخرا فلو بدأ بوجهه مث رأسه مث ذراعيه مث رجليه أعاد عند 

ث قدمه على حمله وعند غريه ميسح رأسه مث يغسل رجليه ألنه إذا مل يعد ابن القاسم رأسه فقط فريتفع اخللل حي
مسح رأسه فكأنه أسقطه فوقع غسل يديه بعد وجهه ولو غسل رجليه قبل ذراعيه واملسألة حباهلا فعند ابن القاسم 

وإذا قلنا يعيد  يعيد مسح رأسه ألنه ما وقع بعد يديه ويعيد غسل رجليه هلذه العلة ويتفق ابن القاسم وغريه ههنا
مسح رأسه وغسل رجليه فبدأ برجليه فيحتمل عند ابن القاسم اإلجزاء ألن مسح الرأس يعتد به يف رفع احلدث 

ووقع غسل رجليه بعد مسح رأسه فال خلل فيه فإذا أعاد غسل رجليه فقط وقع بعد ذراعيه وبعد الرأس أعين يف 
رأسه ليقع بعد اليدين وعند غريه إذا مسح رأسه أعاد رجليه الطهارة األوىل فيحصل الترتيب مبجموعهما وأعاد 

فإن غسل وجهه مث رجليه مث رأسه مث ذراعيه فاالتفاق على أنه يعيد رأسه مث رجليه ألنه قدمهما . ليكون آخر فعله 
بدأ برجليه  فلو أنه واملسألة حباهلا. ورأسه على يديه فيؤخر ما قدم فيمسح رأسه ليقع ذلك بعد يديه مث يغسل رجليه 

مث برأسه فيحتمل عند ابن القاسم أن جيزئه ألن مسحه رأسه األول قد وقع بعد الرجلني أوال وإمنا مسح رأسه اآلن 
فول بدأ بوجهه مث رجليه مث ذراعيه مث رأسه . ليقع بعد ذراعيه وعند غريه يعيد رجليه بعد رأسه ليكون آخر فعله 

بعد وجهه ومسح رأسه بعد يديه فيغسل رجليه بعد رأسه وقد ذهب اخللل أعاد رجليه فقط اتفاقا ألن يديه غسلت 
واألصل يف هذا الباب عند ابن حبيب وعند عبد امللك أن املقدم على الوجه يلغى واملقدم على اليدين بعد الوجه . 

لقاسم املقدم يف وعند ابن ا. يلغى واملؤخر بعد اليدين من قبل الرأس يلغى واملؤخر بعد الرأس قبل الرجلني يلغى 
حكم امللغى على ما قدمه عليه وما وقع بعد املقدم مما ينبغي أن يتأخر عنه فهو مرتب عليه فيكون املقدم ملغى يف 
حق ما تقدم عليه ثابتا يف حق ما ترتب عليه فالذي بدأ بذراعيه مث وجهه مث رأسه مث رجليه عند عبد امللك ملا بدأ 

يه ملغى ويعيد وجهه ألنه لو استفىت حينئذ عاملا لقال له اغسل وجهك ويكون بذراعيه قبل وجهه كان غسل ذراع
غسل وجهه أوال غري معتد به مث كان شأنه بعد وجهه أن يغسل يديه فمسحه رأسه بعد وجهه ملغى للوقوعه قبل 

غسل موقعه ولو استفىت حينئذ لقيل له اغسل ذراعيك وإذا ألغى مسح رأسه كان الصواب أن يغسل ذراعيه ف
رجليه واحلالة هذه ملغى لوقوعه يف غري موضعه فلم يبق إال الوجه فيعيد من ذلك إىل آخر وضوئه وعند ابن القاسم 

ملا قدم يديه على الوجه كان ذلك ملغى يف حق الوجه فيقع مسح رأسه بعد اليدين والوجه وذلك موضعه فرتب 
لل بني اليدين والوجه فقط فإذا أعاد غسل يديه اجنرب الرأس على سبق اليدين له والرجلني على الرأس ويبقى اخل

وإذا بدأ بذراعيه مث رأسه مث وجهه مث رجليه فعند ابن القاسم وقع اليدان مقدمتني على الوجه وكذلك . اخللل 
. الرأس والرجالن مؤخرتني عن اجلميع وهو الصواب فيعيد يديه ورأسه فقط وعند الغري يعيد يديه ورأسه ورجليه 

بدأ بالرأس مث الوجه مث اليدين مث الرجلني فعند ابن القاسم يعيد رأسه ليتأخر عن يديه وال يعيد رجليه ليوقعه فإن 
ولو . بعد رأسه وعند الغري ميسح رأسه مث وجهه فإن بدأ برأسه مث رجليه مث وجهه مث يديه أعاد رأسه مث رجليه اتفاقا 

ولو بدأ برجليه مث يديه مث وجهه مث رأسه فعند ابن القاسم . يه وفاقا بدأ برجليه مث وجهه مث يديه مث رأسه أعاد رجل
يعيد يديه ورجليه فقط ألن رجليه مقدمتان على ما حقهما أن تتأخرا عنه وكذلك يداه تقدمت على الوجه 



ن مث وحكمهما التأخري ومسح الرأس مل يقع مقدما على ما يتقدمه وعند الغري يعيد يديه مث رأسه ليقع بعد اليدي
رجليه ولو بدأ برجليه مث رأسه مث وجهه مث يديه ألعاد رأسه ورجليه وفاقا ولو قلت ههنا بيديه مث بالوجه أعاد يديه 

األول يف اجلواهر يستحب االبتداء باليمني من اليدين والرجلني لقوله عليه : فروع مخسة . إىل آخر وضوئه وفاقا 
  السالم 

الثاين قال املازري إذا أمر ) . ١(واه ابن وهب وأدخله سحنون يف الكتاب وألنه إذا توضأ أحدكم فليبدأ مبيامنه ر
املتوضئ أربعة رجال أن يطهروا أعضاءه معا فقال بعض من أوجب الترتيب هو مبنزلة املنكس ألنه مل يقدم ما وجب 

عي رمحه اهللا تعاىل ألن الثالث يف الطراز القول بالوجوب خمتص بالواجب دون املسنون وكذلك قال الشاف. تقدميه 
الرابع لو ترك الترتيب حىت صلى قال صاحب الطراز قال بعض املتأخرين يعيد . ما ال جيب أصله كيف جيب وصفه 

مراعاة للخالف يف وجوبه قال وليس كذلك والفرق بني إعادة الوضوء ألجله وإعادة الصالة أن إعادة الوضوء 
  لصالة لقوله عليه السالم مرغب فيه بدليل األمر بالتجديد خبالف ا

اخلامس إذا نكس مسنون وضوئه فبدأ بالوجه قبله قال صاحب الطراز إن كان ساهيا مل . ال تصلوا يف يوم مرتني 
يعد وجهه قال مالك رمحه اهللا تعاىل وإن كان جاهال أو عامدا فظاهر املوطأ أنه ال شيء عليه وقال ابن حبيب يبتدئ 

سؤال ندب الشرع لتقدمي اليمىن من اليدين والرجلني واجلنبني يف الغسل . املسنون الوضوء وسوى بني املفروض و
والوضوء ومل يندب لتقدمي اليمىن من األذنني أو الفودين أو اخلدين أو الصدغني وحنو ذلك فما الفرق ؟ جوابه أن 

اليد اليمىن فيها من احلرارة  بيانه. أولئك األعضاء املقدمة اشتملت على منافع تقتضي شرفها فقدمها الشرع لذلك 
متفق (  -١الغريزية والقوة ووفور اخللق والصالحية لألعمال ما ليس يف اليسار وذلك أن اخلامت يضيق يف اليمىن

  ) عليه 

ويتسع يف اليسار وكذلك القول يف الرجلني ومن اعترب ذلك وجده مقتضى اخللقة األوىل ما مل تعارضه عادة فاسدة 
وأما األذنان وحنومها فمستويان يف املنافع وصفات الشرف فلم يقدم الشرع ميني شيء من ذلك .  عن اخللق األصلي

تذييل يبدأ باألعايل يف الطهارة لشرفها ملا . على يساره وقدم اجلنب األمين الشتماله على األعضاء الشريفة املذكورة 
ما يف الطاعة وغريها ويقدم الرأس على الرجلني اشتمل عليه الوجه من احلواس والنطق ويثىن باليدين لكثرة دخوهل

لشرفه ملا اشتمل عليه من القوى املدركة واحلكمة وقدم الفم على األنف لشرفه بالذوق والنطق وقدم الفرجان 
السنة السابعة غسل البياض الذي بني الصدغني واألذنني قال املازري انتقد هذه . حمافظة على الطهارة من النقض 

القاضي أصحابنا وقالوا إن كان من الوجه فهو واجب وإال فهو كالقفا ساقط على اإلطالق قال ولعله السنة على 
  . ظفر حبديث يوجب كونه سنة أو يكون سنة مراعاة للخالف على سبيل التوسع 

  الفصل الثالث يف فضائله وهي سبعة

ة وأنكرها مرة وقال أهو يذبح ما علمت الفضيلة األوىل التسمية قال صاحب الطراز استحسنها مالك رمحه اهللا مر
وأفعال العبد على ثالثة أقسام منها ما شرعت . أحدا يفعل ذلك ونقل ابن شاس عنه التخيري وعن ابن زياد الكراهة 

األول كالغسل والوضوء والتيمم على اخلالف وذبح النسك . فيه التسمية ومنها ما مل تشرع فيه ومنها ما تكره فيه 
والثاين كالصلوات واألذان واحلج . ن ومنه مباحات ليست بعبادات كاألكل والشرب واجلماع وقراءة القرآ

والثالث احملرمات إذ الغرض من التسمية حصول الربكة يف الفعل املشتمل عليها . والعمرة واألذكار والدعاء 



فقه يف املذهب فما ضابط ما وهذه األقسام تتحصل من تفاريع أبواب ال. واحلرام ال يراد كثرته وكذلك املكروه 
شرع فيه التسمية من القربات واملباحات مما مل يشرع فيه ؟ قلت وقع البحث يف هذا الفصل مع مجاعة من الفضالء 

وورد عليه أن . وعسر الفرق وإن كان بعضهم قد قال إهنا مل تشرع مع األذكار وما ذكر معها ألهنا بركة يف نفسها 
  واألصل يف شرعيتها يف الوضوء قوله عليه الصالة والسالم . ع أهنا شرعت فيه القرآن من أعظم الربكات م

  ال صالة ملن ال وضوء له وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه 
خرجه أبو داود والترمذي إال أنه ال أصل له وقال ابن حنبل بوجوهبا مع أن الترمذي قال عنه ال أعرف يف هذا 

  الثانية يف اجلواهر السواك ملا يف املوطأ أنه عليه السالم قال  الفضيلة) . ١(الباب حديثا 
  لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة 

  ويف أيب داود 
  كان يوضع له وضوؤه وسواكه 
أما وقته فقال صاحب الطراز يستاك قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج املاء مبا . والكالم يف وقته وآلته وكيفيته 

ينثره السواك وال خيتص السواك هبذه احلالة بل يف احلاالت اليت يتغري فيها الفم كالقيام من النوم أو بتغيري الفم ملرض 
وأما اآللة فهي عيدان األشجار ألنه سنة النيب وسنة السلف أو بأصبعه . أو وجع أو صمت كثري أو مأكول متغري 

  ) جيد اإلسناد (  -١نه خيفف القلحإن مل جيد ويفعل ذلك مع املاء يف املضمضة أل

والقلح صفرة األسنان فإن استاك بأصبع فجعلها سواكا للسن أوىل من جعل السن سواكا لألصبع ويتجنب من 
السواك ما فيه أذى للفم كالقصب فإنه جيرح اللثة ويفسدها وكالرحيان وحنوه مما يقول األطباء فيه فساد وقد نص 

  وأما كيفيته فريوى عنه عليه الصالة والسالم  .على ذلك مجاعة من العلماء 
استاكوا عرضا وادهنوا غبا أي يوما بعد يوم واكتحلوا وترا فالسواك عرضا أسلم للثة من التقطع واألدهان إن 

والسواك وإن كان معقول املعىن فعندي أنه ما عري من شائبة تعبد من جهة أن . كثرت تفسد الشعر وتنثره 
الفضيلة الثالثة يف التلقني تكرار املغسول . الغسوالت اجلالءة عوضا من العيدان مل يأت بالسنة  اإلنسان لو استعمل

وقوله يف الكتاب مل يوقت مالك رمحه اهللا يف التكرار إال ما أسبغ قال صاحب الطراز وغريه يريد به نفي الوجوب ال 
التنبيهات التوقيت التقدير من الوقت وهو  نفي الفضيلة وكذلك قال وقد اختلفت اآلثار يف التوقيت قال صاحب

أي ) كتابا موقوتا ( املقدار من الزمان فمعناه مل يقدر عددا قال ومن الناس من قال معناه مل يوجب من قوله تعاىل 
  فرضا الزما وليس بصواب وروي عنه عليه السالم أنه توضأ مرة مرة وقال 

  هذا وضوء ال يقبل اهللا الصالة إال به 
  القبول عند ثبوته فدل ذلك على عدم وجوب غريه ويروى عنه عليه السالم فأثبت 

  مرتني مرتني وثالثا ثالثا 
أخرجه البخاري ومسلم قال اللخمي فاألوىل واجبة والثانية سنة والثالثة فضيلة والرابعة خمترعة إذا أتى هبا عقيب 

  جتديد الوضوء فضيلة لقوله عليه السالم الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصالة بذلك الوضوء فإن صلى به كان 
  الوضوء على الوضوء نور على نور 

  وقوله يف الرابعة 
فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم والتجديد زيادة فيجمع بينهما هبذه الطريقة ودليل حترمي الرابعة قوله عليه 

  السالم ملا توضأ ثالثا 



إبراهيم فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم قال صاحب هذا وضوئي ووضوء األنبياء من قبلي ووضوء أيب 
والوضوء من خصائص هذه األمة قال ابن رشد إن صح احلديث فيكون . املقدمات قال األصيلي ليس هذا بثابت 

معىن ما روي يف الغرة والتحجيل ويكون االختصاص بالغرة ال بالوضوء وأما قوله عليه السالم فمن زاد أو استزاد 
نيني أحدمها التأكيد ويكون املراد هبما واحدا والثاين أن يكون استزاد من باب االستفعال وهو طلب فيحتمل مع

الفعل واإلنسان له حالتان تارة يتوضأ بنفسه فيقال إنه زاد الرابعة وتارة يستعني بغريه يف سكب املاء وغريه فيطلب 
محه اهللا يف املدونة االقتصار على الواحدة وقال أيضا ال وجوز مالك ر. من ذلك الغري زيادة الرابعة فيقال له استزاد 

أحبها إال من عامل يعين ألن من شرط االقتصار عليها اإلسباغ وذلك ال بضبطه إال العلماء وإذا مل يسبغ وأسبغ يف 
ىل أن يأيت الثانية كان بعض الثانية فرضا وهو ما حصل به اإلسباغ يف بقية األوىل وبقيتها فضيلة وهو ما عدا ذلك وإ

فرع يف اجلواهر إذا شك يف أصل الغسل ابتدأه . برابعة ختتص هبا املواضع املتروكة أوال وال تعم لئال يقع يف النهي 
ألنه يف عهدة الواجب حىت يفعله وإن شك هل هي ثالثة أو رابعة قال املازري تنازع األشياخ يف فعلها هل تكره 

ألصل بقاء املأمور به من الطهارة متوجها على اإلنسان والبناء على اليقني يف خمافة أن تكون حمرمة أو ال تكره ألن ا
الطهارة وركعات الصالت من العدد فيصلي الركعة وإن شك هل هي رابعة واجبة أو خامسة حمرمة ويلحق هبذا 

غريه من األحكام صوم التاسع من ذي احلجة إذا شك فيه فإنه دائر بني املندوب واحملرم قاعدة إذا تعارض احملرم و
األربعة قدم احملرم لوجهني أحدمها أن احملرم ال يكون إال ملفسدة وعناية الشرع والعقالء بدرء املفاسد أشد من 
عنايتهم بتحصيل املصاحل وألن تقدمي احملرم يفضي إىل موافقة األصل وهو الترك فمن الحظ هذه القاعدة قال 

بعد ثالثة متيقنة ومل يتيقن ثالثة فال حيرم وكذلك القول يف الصوم وما أظن  بالتراك ومن قال يغسل يقول احملرم رابعة
( يف الصالة خالفا واهللا أعلم الفضيلة الرابعة االقتصاد والرفق باملاء مع اإلسباغ واإلسباغ التعميم ومنه قوله تعاىل 

ل حد الوضوء أن يقطر أو يسيل أي عممها وأنكر مالك يف املدونة قول من قا) وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 
قال ابن يونس أي أنكر التحديد قال مالك رأيت عباسا قال صاحب التنبيهات عباس بباء واحدة من حتتها وسني 
مهملة ومن الشيوخ من يقول عياشا بالياء والشني وهو خطأ يتوضأ بثلث مد هشام ويفضل له منه ويصلي بالناس 

السالم يغتسل بالصاع ويتوضأ باملد قال بعض العلماء إذا كان املغتسل  وأعجبين ذلك ويف البخاري كان عليه
معتدل اخللق كاعتدال خلق رسول اهللا فال يزيد يف املاء على املد يف الوضوء والصاع يف الغسل وإن كان ضئيال 

إن تفاحش فليستعمل من املاء ما يكون نسبته إىل جسده كنسبة املد والصاع إىل جسده عليه الصالة والسالم ف
اخللق فال ينقص عن مقدار أن يكون نسبته إىل جسده كنسبة املد والصاع إىل جسده الفضيلة اخلامسة قال ابن 

يونس أن جيتنب اخلالء لنهيه عليه السالم عن ذلك خمافة الوسواس الفضيلة السادسة قال ابن يونس جيعل اإلناء عن 
م أن هذه املكنة إمنا تتصور يف األقداح وما تدخل األيدي إليه أما اليمني لفعله عليه السالم لذلك وألنه أمكن واعل

األباريق فالتمكن إمنا حيصل جبعله على اليسار ليسكب املاء بيساره يف ميينه الفضيلة السابعة قال ابن أيب زيد يف 
ليه الصالة و السالم الرسالة يستحب أن يقول بأثر الوضوء اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين وقال ع

من توضأ فأحسن الوضوء مث رفع طرفه إىل السماء فقال أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً 
  عبده ورسوله فتحت له أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء 

مبا يف مسلم أن عائشة  خامتة قال يف الكتاب ال بأس باملسح باملنديل بعد الوضوء خالفا ألصحاب الشافعي حمتجني
  رضي اهللا عنها ملا وصفت غسله عليه السالم 

قالت مث أتيته باملنديل فرده وقال إنه يذهب بنور الوجه حجتناما روي عنه عليه السالم أنه كان إذا توضأ مسح 



وقال ال وجهه بطرف ثوبه ويف الترمذي أنه عليه السالم كانت له خرقة ينشف فيها بعد الوضوء وضعفه الترمذي 
يصح يف هذا الباب شيء وألن املسح يؤدي إىل النظافة فإن املاء إذا بقي يف شعره قطر من اللحية على الثوب فعلق 

به الغبار فينطمس لونه وكذلك يعلق ماء رجليه بذيول ثوبه وحديث مسلم ال ينايف ما قلنا ألنا نقول باباحة تركه 
ناه ويؤكده أن غسالة املاء جنسة عند مجاعة من العلماء فيجب إزالتها واحلديث يدل على ذلك والقياس معنا ملا ذكر

على هذا التقدير فرع وإذا أبيح التنشيف فهل يباح قبل الفراغ قال صاحب الطراز على رأي ابن اجلالب ال جيوز 
يفعل ذلك قبل لقوله وال جيوز تفريق الطهارة من غري عذر وعلى املشهور جيوز ليسارته ويف اجملموعة قلت ملالك أ

  غسل رجليه قال نعم وإين ألفعله 

  الباب الثالث يف الغسل وفيه فصالن

  الفصل األول يف أسبابه

وهي سبعة عشر التقاء اخلتانني وإنزال املاء الدافق من الرجل واملرأة والشك يف أحدمها ما مل يستنكح ذلك وجتديد 
طاع دم احليض وانقطاع دم النفاس واملوت يف غري الشهداء اإلسالم بعد البلوغ والوالدة وإن كان الولد جافا وانق

فهذه أسباب الوجوب وتليها أسباب الندب وهي شهود اجلمعة وشهود صالة عيد األضحى وشهود صالة عيد 
الفطر وإحرام احلج ودخول مكة والرواح لعرفة للوقوف ومباشرة غسل امليت وانقطاع دم االستحاضة وانقطاع 

هنا أال حتيض فإهنا ال تترك الصالة بسببه وتغتسل النقطاعه واملقصود بالكالم ههنا اخلمسة األول دم املرأة اليت شأ
فغريها نتكلم عليه يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل وهذه اخلمسة هي أسباب اجلنابة واجلنابة مشتقة من التجنب وهو 

اجملانبه للقبائح وملا كان املتصف هبذه البعد ومنه الرجل األجنيب منك أي البعيد عن قرابتك وصحبتك ومنه 
األسباب بعيدا من العبادات مسي جنبا وقيل مشتقة من اجلنب ألن الغالب يف حصول هذه األسباب مباشرة النساء 

فيحصل اجتماع اجلنب مع اجلنب حسا لذلك السبب األول يف اجلواهر التقاء اخلتانني يوجب الغسل أو مقدار 
  يف مسلم عنه عليه السالم أنه قال احلشفة من مقطوعها ملا 

  إذا جلس بني شعبها األربع وجهدها فقد وجب الغسل 
  ويف مسلم أن رجال سأله عليه السالم عن ذلك وعائشة رضي اهللا عنها جالسة فقال عليه السالم 

  إين ألفعل ذلك مث أغتسل 
يف مسلم لألنصاري الذي مر عليه فخرج فهذه األحاديث قال العلماء هي ناسخة ملا تقدمها من قوله عليه السالم 

  إليه ورأسه يقطر باملاء فقال 
  لعلنا أعجلناك ؟ قال نعم يا رسول اهللا فقال عليه السالم إذا أعجلت أو قحطت فال غسل 

  ومن قوله عليه السالم يف مسلم 
  إمنا املاء من املاء 

ل بعض العلماء كانت هذه رخصة يف أول اإلسالم مث أي إمنا جيب استعمال املاء يف الطهر من إنزال املاء الدافق وقا
  نسخت وقال صاحب االستذكار قال ابن عباس يف قوله عليه السالم 

  إمنا املاء من املاء 
حممول على النوم فإن الوطء فيه من غري إنزال ال يوجب شيئا إمجاعا وهذا أوىل من النسخ فإنه وإن كان عاما يف 



النوم واليقظة فحمله على النوم تقييد للمطلق والتقييد أوىل من النسخ ملا تقرر يف علم  املاءين فهو مطلق يف احلالني
األصول ومما يدل على أن التقاء اخلتانني يوجب الغسل أهنا طهارة حدث فتتعلق بنوع من اللمس كالوضوء وألن 

ا للمذي فيتعلق به حكمه قاعدة التقاء اخلتانني سبب قوي خلروج املين فيتعلق به حكمه كاللمس ملا كان سببا قوي
فإن ) وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق ( أصولية اللفظ إذا خرج خمرج الغالب ال يكون له مفهوم كقوله تعاىل 

الغالب أهنم إمنا يقدمون على ذلك اخلوف غزو أو فضيحة فال يدل مفهومه على جواز قتل األوالد إذا أمن ذلك إذا 
لغالب على الناس اخلتان مل يدل مفهوم اللفظ على انتفاء احلكم إذا مل يوجد اخلتانان فال تقرر ذلك فنقول ملا كان ا

جرم قال صاحب الطراز جيب الغسل باإليالج يف احلية وامليتة والبهيمة خالفا ح يف قوله فرج امليتة غري مقصود 
ربصاء وجيب باإليالج يف فرج اخلنثى فأشبه الكوة ولنا عموم احلديث والنقض عليه بالعجوز الفانية واجملذومة وال

املشكل خالفا ألصحاب الشافعي لعموم اخلرب وقياسا على دبره وقال ابن شاس خرجه اإلمام أبو عبد اهللا على نقض 
الطهارة بالشك قال صاحب الطراز جيب باستدخال املرأة ذكر البهيمة كما جيب على الرجل بفرج البهيمة وال 

لنوم واليقظة يف حق الرجل واملرأة لعموم اخلرب فرعان األول يف اجلواهر إذا عدم البلوغ يف فرق بني القبل والدبر وا
الواطئ أو املوطوء أو فيهما أما األول قال يف الكتاب ال غسل عليه إال أن ينزل يريد لنقصان لذته وفتور شهوته 

م احلديث وأما الثاين وهو عدم البلوغ وبالقياس على أصبع رجل لو غيبة فيها وقال أصبغ يف الواضحة يغتسل لعمو
يف املوطوءة وهي ممن تؤمر بالصالة قال ابن شاس قال يف خمتصر الوقاد ال غسل عليها ألهنا إمنا أمرت بالوضوء 
لتكرره خبالف الغسل كما أمرت بالصالة دون الصوم وقال أشهب عليها الغسل وأما الثالث وهو عدم البلوغ 

تضي املذهب أال غسل عليهما وقد يؤمران به على وجه الندب الثاين إذا جامع دون الفرج فيهما قال أبو الطاهر يق
فأنزل ووصل ماؤه إىل فرجها فإن أنزلت وجب الغسل وإن مل تنزل ومل تلتذ مل جيب وإن التذت ومل يظهر منها إنزال 

مالك رمحه اهللا عليه يف الكتاب فقوالن الوجوب ألن التذاذهاا قد حيصل به اإلنزال وهو الغالب وهو مقتضي قول 
لقوله ال جيب عليها إال أن تكون قد التذت وعدم الوجوب رواية البن القاسم عن مالك قال صاحب الطراز إذا 

  قلنا تبطل الطهارة برفض النية وجب عليها الغسل ويؤيد قول مالك قوله عليه السالم يف الصحيح 
  ان وجب الغسل إذا جلس بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلت

فالشرط التقاء اخلتانني متهيد يوجب التقاء اخلتانني حنو ستني حكما وهي حترمي الصالة والطواف وسجود القرآن 
وسجود السهو ومس املصحف ومحله وقراءة القرآن واإلقامة يف املسجد ويفسد الصوم ويوجب فسق متعمدة 

يز عليه وفسق متعمدة ال سيما إذا تكرر أو وقع يف املسجد والكفارة لذلك والتعزيز عليه وفساد االعتكاف والتعز
وفساد احلج والعمرة وفسق متعمدة والتعزيز عليه واهلدي وأما املضي يف الفاسد فمسبب عن اإلحرام وحتليل 
ة املبتوتة وتقرير املهر املسمى يف الصحيح واملثل يف الفاسد ووطء الشبهة والتفويض والعدة واالسترباء يف اململوك

قبل امللك وبعده واملستكرهة واجللد والتعزيز يف الزنا والرجم والتفسيق وحترمي املظاهرة يف احلالل واحلرام وحلوق 
الولد يف احلالل واإلماء املشتركات ووطء الشبهات وجعل األمة فراشا وإزالة والية اإلجبار عن الكبرية وحتصني 

على اخلالف وحترمي أم الزوجة وجداهتا وبنت الزوجة وبناهتا وبنات  الزوجني والفيتة يف اإليالء والعود يف الظهار
أبنائها وفسق املتعمد الرتكاب املمنوع من ذلك وحترمي اجلمع بني األختني يف اإلماء وتفسيق فاعله وحترمي وطء 

التمكني إذا  الزوج يف استرباء وطء الشبهة وتعزيزه ملن فعل وكل موضع حرم على الرجل املباشرة حرم على املرأة
علمت بالتحرمي أو ظنته ظنا معتربا تنبيه فرج املرأة يشبه عقد اخلمسة والثالثني وهو مجع اإلهبام والسبابة فهذه 

الثالثون وإلصاق الوسطى بالكف وهو اخلمسة فإذا مجع بينهما فهو مخسة وثالثون فإذا كان بطن الكف إىل فوق 



ض والنفاس والوطء والولد فإن قلبت اليد كان األمر بالعكس وموضع فالثالثون جمرى البول واخلمسة جمرى احلي
ختان املرأة هو يف اخلمسة العليا فيكون التقاء اخلتانني عبارة عن مقابلتهما كما تقول العرب التقى الفارسان إذا 

مل يكن شيء من احلشفة  تقابال وجبالن متالقيان إذا كانا متقابلني ولو التقيا على التحقيق بأن يقع ختانه على ختاهنا
وال غريها يف جمرى الوطء فال جيب غسل كما قاله يف الكتاب بل إمنا تتحقق مالقاة ختان الرجل خبتان املرأة مبغيب 

احلشفة يف الفرج فهذا التقاء اخلتانني السبب الثاين يف اجلواهر إنزال املاء الدافق مقرونا بلذة يوجب الغسل وجد 
و من الرجل يف اعتدال احلال أبيض ثخنني دفاق خيرج مع الشهوة الكربى رائحته كرائحة من الرجل أو املرأة وه

الطلع أو العجني يعقبه فتور ومين املرأة رقيق أصفر والفرق بينه وبني املذي خروجه مع اللذة الكربى خبالف املذي 
داخل الرحم ليخلق منه الولد ورمبا قال صاحب الطراز وال يشترط يف إنزال املرأة مائها ألن عادته أن يندفع إىل 

دفعه الرحم إىل خارج وليس عليها انتظار خروجه لكما اجلنابة باندفاعه إىل الرحم فإن خرج قبل الصالة وبعد 
الغسل غسلت فرجها وتوضأت وإن صلت قبل خروجه صحت صالهتا وتغسل فرجها وتتوضأ ملا يستقبل ويدل 

  على ذلك قوله عليه الصالة والسالم 
  منا املاء من املاء إ

تقديره إمنا جيب الغسل باملاء الطهور من إنزال املاء الدافق ويف املوطأ أن أم سليم قالت له عليه السالم املرأة ترى يف 
  املنام ما يرى الرجل أتغتسل ؟ فقال هلا عليه الصالة والسالم 

  نعم فلتغتسل 
  ل هلا عليه الصالة والسالم فقالت عائشة رضي اهللا عنها وهل ترى ذلك املرأة ؟ فقا

  تربت ميينك ومن أين يكون الشبه 
وهذا احلديث يدل على أن املرأة تنزل املين وعلى ذلك دل التشريح يف الطب وأن للمرأة انثيني ملتصقني يف أصل 

كالطول جمرى الوطء يتدفق منهما املين وجمرى الوطء للمرأة مبنزلة الذكر أنثيا كل واحد منهما يف أصله والطول 
  وقد يقع االختالف بني الطولني وقوله عليه الصالة والسالم 

  تربت ميينك 
قال صاحب املنتقى املراد نفي الغين وقال ابن نافع معناه ضعيف عقلك أجتهلني هذا ؟ وقال األصمعي معناه 

  يل التحضيض على التعلم حنو قوهلم ثكلتك أمك وقيل أصابت يدك التراب ومل يدع عليها بالفقر وق
  ثربت 

بالثاء املثلثة من الثرب الذي هو إصابة الشحم أي استغنت وهي لغة فيه بإبدال املثناة من املثلثة واألظهر أهنا لإلنكار 
وإن كان أصلها افتقرت حىت تلتصق يدك بالتراب تقول العرب ترب إذا افتقر وأترب إذا استغىن وقوله عليه 

  السالم 
  من أين يكون الشبه 

  لقبس قال عليه السالم يف الصحيحني قال صاحب ا
  إذا سبق ماء املرأة أذكر وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل أنث 

وروي إذا سبق ماء املرأة ماء الرجل أو عال أشبه الولد أخواله وإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة أو عال أشبه أعمامه 
ل السبق وأسبه أخواله ألجل الغلبة والكثرة وإن سبق ماء ألجل الغلبة وإذا سبق ماء املرأة وعال كان الولد أنثى ألج

الرجل وغلب ماء املرأة بعده وكان أكثر كان الولد ذكرا يشبه أخواله وإن سبق ماء املرأة وماء الرجل أكثر كان 



الولد أنثى يشبه أعمامه تفريغ يف اجلواهر فلو خرج بغري لذة ملرض أو غريه فال جيب الغسل قياسا على دم 
  ستحاضة قال صاحب القبس والظاهر عندي إجيابه لقوله عليه السالم اال

  إمنا املاء من املاء 
وإلمجاع األمة أن من استيقظ ووجد املين ومل ير احتالما أن عليه الغسل فقد قال صاحب املنتقى قال جماهد إذا مل 

رجل جيد البلل وال يذكر احتالماً قال يذكر شيئا ال شيء عليه ويف أيب داود والترمذي أنه عليه السالم سئل عن ال
عليه الغسل ويف الرجل يرى االحتالم وال جيد بلال ال غسل عليه وإذا فرعنا على األول فهل يستحب منه الوضوء 

أو جيب خيرج ذلك على اخلارج النادر هل يوجب أم ال ولو اقترنت به لذة غري معتادة كمن به حكة أو اغتسل مباء 
ل فييه خالف فأوجبه سحنون ولو وجدت اللذة املعتادة متقدمة على اإلنزال كمن جيامع أو يلتذ حار فوجد لذة فأنز

بغري مجاع مث ينزل بعد ذلك فثالثة أقوال الوجوب ملالك وابن القاسم قال صاحب الطراز أكتفي باللذة املتقدمة قال 
سل كمن بال بعد وضوئه من اللمس صاحب القبس إن اغتسل أعاد الغسل ألن اإليالج واملاء سببان فيجب الغ

وعدم الوجوب لعدم املقارنة البن القاسم أيضا يف اجملموعة والتفرقة حملمد يف كتابه بني أن يكون جامع فاغتسل له 
فال جيب ألنه مما أدى حكمه وبني عدم االغتسال فيغتسل قال صاحب الطراز قال مالك يف اجملموعة يف املالعب 

ألن سبب احلدث يقوم مقامه كاللمس والنوم وأهنما أقيما مقام الودي والريح والتقاء  يعيد الصالة بعد الغسل
اخلتانني مقام املين وال جيب الغسل واإلعادة قبل اخلروج لعدم حتقق السبب وبعد خروجه بعده جنبا من حني املالعبة 

وضوء وال يغتسل ألن سبب قد ترتب ومن صلى جنبا وجبت عليه اإلعادة وقال مالك يف اجملامع يعيد الصالة بعد ال
عليه غسله والوضوء مأمور به قياسا على االستحاضة جبامع اخلروج عن العادة وأما إعادة الصالة من األول فال 

ينايف ما هنا ألنه إذا كان جنبا من حني اجلماع فقد اغتسل فتصح صالته خبالف املالعب وميكن أن يقال إقامة 
ألصل وإذا وجد املسبب أضيف احلكم إليه وسقط سببه كاملس إذا اتصل به اإلمذاء السبب مقام السبب خبالف ا

بطل حكمه وكان احلكم للمذي حىت جيب غسل الذكر لكن يقال ههنا إذا لغيتم األول تكون الصالة وقعت قبل 
ل حكمها ومل يكمل فنجيب بأن اإليالج إذا اتصل به اإلنزال كانت اجلنابة قائمة مل ينفص \نقض الطهارة فال إعادة 

السبب أوال وال آخرا بل اجملموع هو السبب ألن هذا اإلنزال عن تلك اجملامعة فأشبه استدامة اجملامعة فكأن حكم 
اجملامعة مستمر حىت ينزل ونظري هذه املسألة احليض ال يرتفع حكمه حىت يكمل مجيعه قال صاحب الطراز وهذا 

بعض أصحابنا وقال آخرون يعيد الغسل دون الصالة مالحظة الستقالل يقتضي أنه يعيد الغسل والصالة وهو قول 
األقوال بالسببية وإن عري عن اللذة ومىت قلنا بعدم إعادة الغسل فاإلعادة استحباب فرع مرتب قلنا فيمن أوجل مث 

تقدم أنه يغتسل اغتسل إنه يغتسل أيضا إذا أنزل فلو أنه أنزل أوال فاغتسل مث خرج منه بقية ماء فمقتضى األصل امل
ألن حدثه اآلن كما كمل فأشبه من اغتسل بعد إيالجه وقبل إنزاله وعلى القول اآلخر ال جيب وال فرق بني خروجه 
قبل البول أو بعده خالفا ش يف إجيابه الغسل يف احلالني وقال أبو حنيفة جيب قبل البول ألنه بقية املاء املعترب وال جيب 

شهوة وإذا قلنا بعدم الغسل فقيل جيب الوضوء وهو مذهب ابن حنبل قياسا على املذي  بعده خلروجه بغري دفق وال
وألنه إذا مل يوجب الغسل فال أقل من الوضوء وقال القاضي عبد الوهاب وابن اجلالب هو مستحب قياسا على 

ون يف إجيابه الغسل االستحاضة قال صاحب الطراز وارتكاب هذا صعب ألنه ال يعرف ملن تقدم وإمنا اختلف املتقدم
أو الوضوء فاخلروج عن قول اجلميع حمذور وكذلك من جامع ومل ينزل واغتسل مث أنزل قال مالك يف اجملموعة 

عليه الغسل فروع ستة األول قال يف الكتاب قال سحنون قلت البن القاسم أرأيت املسافر يكون على وضوء أو 
ال قال مالك ال يفعل ذلك قال ابن القاسم ومها سواء قال صاحب غري وضوء ويطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء ق



الطراز اختلف يف قوله مها سواء قيل املتوضئ واحملدث وقيل الزوجة اململوكة ألن أهل العراق يفرقون بينهما حلق 
ان معهما الزوجة يف الوطء واألول بني ألن للزوجة أن متنع ويسقط حقها ألجل العبادة وقال الشافعي له ذلك إن ك

ماء يغسالن به النجاسة عن فرجهما حجتنا أن اهللا تعاىل أوجب الصالة بالطهارة الكاملة مع القدرة ومها قادران فال 
يتسببان يف إبطاهلا ويرجعان إىل لبتيمم قياسا على من معه ماء فيهرقه ويتيمم وهلذا قال مالك رمحه اهللا تعاىل ليس 

اآلخر إذا مل يكن معهما ماء يتوضئان به وقال التونسي يف مسألة الكتاب لو  للزوجني املتوضئني أن يقبل أحدمها
طال عدم املاء يف سفره جاز له الوطء قياسا على اجلريح والفرق بينهما أن اجلرح يطول برؤه غالبا خالفا عدم املاء 

وحقنته خفيفة قال ابن القاسم الثاين إذا منعناه من الوطء قال صاحب الطراز منعناه من البول إذا مل يكن معه ماء 
فإذا كانت احلقنة مثقلة ال مينع وال خيتلف يف األول أنه إن فعل تيمم وصلى ووقع اخلالف يف احملدث بريق املاء 

ويتيمم وجيزئه عندنا خالفا لبعض الشافعية حجتنا آية التيمم الثالث قال يف الكتاب للمجروح أو املشجوج أن يطأ 
مره قال عبد احلق عن بعض الشيوخ املراد اللذان يتيممان ألن من به شجه واحدة ال متنعه خبالف املسافر لطول أ

الغسل هو كاملسافر ال يطأ أهله إن عدم املاء قال صاحب الطراز هذا عدول عن املقصود مبسألة الكتاب وإمنا 
وورد على هذه القاعدة  املقصود من كان قادرا على الصالة بال جنابة ال ينبغي له أن يتسبب يف إبطال ذلك

صاحب الشجة فإنه ميسح عليها بدال من الغسل فكان ينبغي أن ال ينهى عن الوطء قال مالك ذلك يطول الرابع 
قال يف الكتاب ال ينام اجلنب حىت يتوضأ وضوءه للصالة ليال كان أو هنارا خالفا ألهل العراق ابن حبيب من 

ن عمر رضي اهللا عنه ذكر لرسول اهللا أنه تصيبه اجلنابة من الليل فقال له أصحابنا حجتنا ما يف املوطأ والصحيحني أ
  عليه الصالة والسالم 

  توضأ مث اغسل ذكرك ومن 
ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أنه عليه الصالة والسالم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 

  ئشة رضي اهللا عنها أنه عليه السالم للصالة وأما ما رواه أبو داود والترمذي عن عا
  كان ينام وهو جنب وال ميس ماء 

قال أبو داود قال سويد هذا احلديث خطأ ومجاعة من أهل العلم طعنوا فيه واختلف يف علة هذا الوضوء فقيل لينام 
غري طهارة  على احدى الطهارتني وقيل لينشط فيغتسل وقيل إن األرواح ترفع إىل العرش لتسجد إال من كان على

وهذا يبطل باحلائض وقيل إن النفوس إذا استشعرت أهنا متقربة مالت إىل جناب اهللا تعاىل فيكون أقرب للمواهب 
الربانية فإن من أساء استوحش ومن أحسن استبشر واملشهور أنه مندوب قال صاحب االستذكار ومل يقل بوجوبه 

اقتصر اجلنب على فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما فحسن ففي إال أهل الظاهر قال صاحب الطراز قال ابن حبيب إن 
املوطأ إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إىل املرفقني ومسح رأسه وكان يترك غسل رجليه 
لسقوط غسلهما مع اخلف قال مالك يف الكتاب واجلنب خبالف احلائض والفرق بينهما أن احليض مستمر يبطل 

للنوم وإن عللنا بالنشاط للغسل ظهر الفرق أيضا لتعذره يف حقها مع أنه يف اجلواهر قال يتخرج  كل وضوء يفعل
أمرها بالوضوء على علة األمر به وحكى قوال بوجوب وضوء اجلنب فروع مرتبة األول إذا عدم املاء قال صاحب 

ضأ مث خرج منه بقية املين أو أحدث قال الطراز قال مالك يف الواضحة ال يتيمم وقال ابن حبيب يتيمم الثاين إذا تو
مالك يف اجملموعة ال يعيد الوضوء قال اللخمي على تعليلنا باملبيت على إحدى الطهارتني يعيد حجة مالك رمحه اهللا 

تعاىل أن يف احلديث أمره بغسل ذكره بعد الوضوء فدل ذلك على أنه ال تنقضه نواقض الطهارة الصغرى قال 
 اجلنابة الطارئة بعده الثالث قال يف لوضوء ههنا طهارة عن اجلنابة باعتبار النوم فال ينقضه إالصاحب الطراز وألن ا



الكتاب ال بأس أن يعاود أهله ويأكل قبل الوضوء خالفا لبعض الشافعية يف األمرين ملا يف الصحيحني أنه عليه 
السالم كان يدور على نسائه يف الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن إحدى عشرة ويف رواية وهن تسع نسوة 

يقه ؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثالثني والظاهر عدم الوضوء يف هذه احلالة وألن اجلماع قيل ألنس أو كان يط
ينقض الغسل والوضوء بدل من الغسل فال يشرع الوضوء لناقضه وإمنا تشرع الطهارة ملا جيتمع معه وتكمل 

  مصلحته وأما ما رواه مسلم من قوله عليه السالم 
  عود فليتوضأ بينهما إذا أتى أحدكم أهله مث أراد أن ي

فيدل على الشرعية قال صاحب الطراز وحنن ال نكره الوضوء وأما األكل فلما يف أيب داود أنه عليه السالم كان 
إذا أراد أن يأكل غسل يديه مث يأكل أو يشرب وهو املعروف عن فقهاء األمصار مالك يف املوطأ يعيد من أحدث 

عنه صلى بالناس الصبح مث خرج إىل أرضه باحلرة فرأى يف ثوبه احتالما  نومه نام فيها حمتجا بأن عمر رضي اهللا
فاغتسل وغسل ما رأى يف ثوبه وأعاد الصالة بعد طلوع الشمس ومل يعد ما كان قبل ذلك واألثر يف املوطأ قال 

ا جيعلون هذا مالك يف الواضحة إال أن يكون يلبسه وال ينزعه فيعيد من أول يوم نام فيه قال الباجي أكثر أصحابن
قال صاحب الطراز يريد أنه خمالف لقوله فيمن شك . تفسريا ملا يف املوطأ وهو عندي غري بني بل هو اختالف قول 

وهل يستوي يف طريان الشك . قال وعذر املذهب أنه مىت شك يف طهارته أو ظن نقضها بطلت صالته . يف احلدث 
لطهارة ال إعادة ووجب العمل بذلك الظن فلو توضأ ووجد قبل الصالة أو بعدها قوالن ومىت غلب على ظنه ا

بلالعقيبه فغالب الظن أن ذلك البلل من املاء املستعمل فهذه القاعدة توجب الفرق بني الثوبني فإن الذي ال يفارقه 
ارضة الشك يف الطهارة متحقق يف مجلة لياليه والذي يفارقه ما يدري ما طرأ عليه فيكون ظن الطهارة ساملا يف مع

فرع . أما لو كان املين رطبا أعاد من أحدث نومة نامها فيه قوال واحدا . الشك والطهارتان يف هذه القاعدة سواء 
مرتب قال إذا قلنا يعيد من أحدث نومة وكان غريه ينام فيه قبله قال سحنون ال شيء على األول لعدم األمارة يف 

ال تدري أنه منها أو من شيء أصاهبا قال صاحب الطراز قال ابن اخلامس إذا رأت امرأة يف ثوهبا دم حيض . حقه 
القاسم إن مل يفارقها ليال وال هنارا أو كان يلي جسدها اغتسلت وأعادت مجيع صالة صلتها فيه يريد أهنا تسقط أيام 

عد املرة أعادت الطهر وتعيد الصيام الواجب من يوم أن صامت فيه ما مل جياوز أيام حيضتها وإن كانت تلبسه املرة ب
من أحدث لبسة كواجد اجلنابة قال ابن حبيب تعيد صوم يوم واحد ألنه دم حيض انقطع مكانه قال التونسي إن 
. كانت نقطة أعادت يوما وإن كانت نقطا أعادت بعددها أياما فيحمل كالم ابن القاسم على أنه دم كثري متفرق 

اخلتانني واإلنزال فإن وجد بلال وال يدري أهو مذي أو مين وأيقن السبب الثالث يف اجلواهر الشك يف حتقق التقاء 
أنه ليس بعرق قال مالك ال أدري ما هذا قال ابن نافع يغتسل وقال ابن زياد ال يلزمه إال الوضوء مع غسل الذكر 

الم قال السبب الرابع جتدد اإلس. وقال ابن سابق هذا ينبين على أصل مالك يف تيقن الطهارة والشك يف احلدث 
مالك يف الكتاب عليه الغسل قال صاحب الطراز وروى ابن وهب يكفيه الوضوء وفرق ابن القاسم بني من أجنب 

قال ابن شاش واملشهور اختصاص الوجوب باجلناية وروي عن . فيغتسل وبني من مل جينب مل جيب عليه إال الوضوء 
مشكل وأما التفرقة فقال صاحب الطراز هو مأمور مالك أنه مستحب فأما الوجوب على من أجنب ومن مل جينب ف

بالوضوء إمجاعا وإذا مل يسقط اإلسالم احلدث األصغر فأوىل أال يسقط األكرب وألن احلائض إذا أسلمت بعد طهرها 
ال تتوضأ حىت تغتسل وألن الصالة اليت هو مستقبلها من شرطها الطهارة من احلدثني فيجب عليه حتصيل الشرط ال 

  ذ بأمر تقدم اإلسالم فيسقط لقوله عليه السالم أنه مؤاخ
اإلسالم جيب ما قبله بل هذا األمر أوجبه اإلسالم ألن الصالة والطهارة من آثار اإلسالم فال يسقطهما اإلسالم وأما 



.  االستحباب على اإلطالق فكما قال مالك رمحه اهللا مل يبلغين أن النيب أمر من أسلم بالغسل وأكثر من أسلم حمتلم
والفرق بني اجلنابة واحلدث األصغر أن اجلنابة صدرت يف وقت مل خياطب فيها أحكام الفروع وإذا سقط اخلطاب 

باحلكم سقط اخلطاب باسبابه وشروطه وموانعه ألن اخلطاب هبا ألجله وأما احلدث األصغر الصادر يف الكفر فيلزم 
دث السابق بل ألن الطهارة شرط يف الصالة لقوله تعاىل هذا التقرير سقوطه أيضاً لكن جيب الوضوء للصالة ال للح

حىت ( فإن قلت فقد قال تعاىل . اآلية فدلت على إجياب الوضوء دون الغسل ) إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا ( 
قلت حيمل ذلك على جنابة اإلسالم مجعا بني اآلية وعدم أمره عليه . فهذا يدل على أن الغسل شرط ) تغتسلوا 
ويستحب له الغسل ألنه مستقبل أعظم القرب فينبغي أن يتطهر هلا كما يتطهر . ملن أسلم باالغتسال  السالم

وأما ما رواه أبو داود أنه عليه السالم أمر قبس بن عاصم أن . لإلحرام ودخول مكة وشهود اجلمعة وههنا أوىل 
مر وميكن أن يقال املراد به النظافة ال يغتسل مباء وسدر ورواه الترمذي فيمكن أن حيمل على الوجوب لظاهر األ

األول قال ابن : فروع ستة . العبادة بدليل امره بالسدر والسدر إمنا يقصد للنظافة ولعله رآه مشوها بالدرن 
القاسم يف الكتاب إذا اغتسل قبل إسالمه وهو عازم عليه أجزأه ملا يف مسلم أنه عليه السالم بعث خيال قبل جند 

بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري املسجد وساق فجاءت برجل من 
  احلديث إىل أن قال عليه السالم 

. أطلقوه إىل متامه فانطلق إىل جبل قريب فاغتسل مث دخل املسجد فأسلم وألن الكفر حيصل باالعتقاد إمجاعا 
ه ضده فإذا ارتفع أحد الضدين تعني اآلخر وألنه عليه السالم قبل واختلفوا هل حيصل اإلميان مبجرد االعتقاد ألن

إسالم اجلارية ومل يصدر منها إال إشارهتا إىل السماء أو ال حيصل اإلميان إال باإلقرار ؟ وعليه األكثرون من األصوليني 
( مقرونا بالباء كقوله  بشرط إمكان التلفظ وآي القرآن تشهد هلم فإن اهللا تعاىل حيث ذكر اإلميان يف كتابه ذكره

وآمن يتعدى بنفسه قال أرباب علم البيان إمنا دخلت هذه الباء ألن الفعل مضمن معىن ) ومن مل يؤمن باهللا ورسوله 
( أقر واإلقرار يتعدى بالباء فيكون املعىن ومن مل يصدق بقلبه ويقر بلسانه وكذلك سائر اآليات كما قال الفرزدق 

أي صرفة بالقتل فضمن قتل معىن صرف فعداه بعن كما يتعدى ) قد قتل اهللا زيادا عين  **كيف تراين قالبا جمين 
صرف وهو من أسرار كالم العرب وجوامع كلمها لتعبريها عن اجلملتني جبملة واحدة فإنه أراد أن يقول صرفه 

إذا مل يقبل فأوىل الغسل فقتله فقال قتله عين فعلى القول األول تظهر صحة الغسل وعلى الثاين يشكل ألن اإلميان 
وميكن أن يقال إن التلفظ الآلحق ملا صحح التصديق السابق صحح الغسل السابق أيضا فيكون اإلميان القليب 

والغسل موقوفني على التلفظ فإذا تلفظ صحا مجيعا ويصح الغسل بطريق األوىل ألن األدىن يتبع األعلى الثاين لو 
ل من اجلنابة فاغتسل قال صاحب الطراز الظاهر عدم اإلجزاء وهو خمتلف وقد كان الكافر يعتقد دينا يقتضي الغس

خرجه بعض الشافعية على غسل الذمية قبل اإلسالم فإهنا ال حتتاج إىل إعادته بعده باعتبار إباحة الوطء به الثالث 
بذلك الطهر على وجه قال صاحب الطراز ينوي بغسله اجلنابة فإن نوي اإلسالم أجزأه عند ابن القاسم ألنه نوى 

اللزوم كما أن الوضوء إذا نوى به الصالة ارتفع احلدث على وجه اللزوم الرابع قال ابن القاسم إذا مل جيد املاء 
يتيمم فإن ادرك املاء اغتسل وينوي بتيممه اجلنابة عند فعل الصالة وينبغي أن يكون تيممه عند فعل الصالة 

اهر وحيتمل أن يقال إن تعذر الغسل فال يتيمم اخلامس قال ابن شاس قال الشيخ وأحكامه أحكام املتيمم قال أبو الط
أبو احلسن غسل الكافر إذا أسلم تعبد وعلى املشهور معلل باجلنابة ويتخرج على القولني غسل من مل جينب 
حلقه  السادس قال صاحب الطراز يؤمر من أسلم أن يغتسل وحيلق رأسه إن كان قزعا وحنوه واستحب الشافعي
  على اإلطالق ملا يف أيب داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال ملا أسلمت قال يل عليه السالم 



  ألق عنك شعر الكفر 
ومعناه الذي هو زي الكفر وإال فقد كان الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا بغري حلق السبب اخلامس إلقاء الولد 

الغسل ورواه أشهب وغريه عن مالك وقال اللخمي ال غسل عليها ومعىن  جافا قال القاضي يف التلقني يوجب
األول أنه جيب الغسل عليها خبروج مائها والولد مشتمل على مائها ألنه منه خلق فيجب عليها خبروجه ووجه الثاين 

  أن ماءها قد استحال عن هيئته اليت منها الغسل فأشبه حالة السلس بل هذا أشد بعدا 

   يف كيفية الغسلالفصل الثاين

وصفه سائر األغسال واحدة وهو مشتمل على فروض وسنن وفضائل ففروضه مخسة األول املاء الطهور وقد تقدم 
حتريره لكن كره مالك رمحه اهللا يف الكتاب االغتسال يف املاء الدائم والقصرية والبئر القليلة املاء إذا وجد من ذلك 

  بدا ويف مسلم قال عليه السالم 
  تسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب اليغ

وهو يفسده إما لنجاسته على رأي احلنفية وإما ألن النفوس تعافه للطعام والشراب بعد ذلك وإن كان طهورا ويف 
الكتاب قال ابن القاسم سألت مالكا عن البئر القليلة املاء يأتيها اجلنب وليس معه ما يغرف به ويف يده قذره قال 

قال صاحب الطراز وجه احليلة أن يرفع املاء بفيه ويغسل يديه به أعلى البئر مرارا إن أمكن . يده  حيتال حىت يغسل
الصعود أو يسكب على يده من فمه ويغسلها عند احلائط البئر إن تعذر الصعود حىت ال يبقى يف يده ما يظهر له أثر 

ضوء فلنكتف مبا هناك ونذكر ما خيتص هبذا الباب الفرض الثاين النية وقد تقدمت مباحثها يف الو. يف إفساد املاء 
  وهو قوله يف الكتاب إذا اغتسل للجمعة أو للتربد ومل ينو اجلنابة ال جيزئه لقوله عليه السالم 

  إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل إمرئ ما نوى 
وأفتوا به قياسا على من  قال صاحب الطراز روى أشهب وابن نافع وابن كنانة عن مالك رمحه اهللا تعاىل اإلجزاء

وألن غسل اجلمعة إمنا شرع لصالة اجلمعة إذ ال يؤمر به من ال يصليها فالغسل هلا . توضأ لنافلة فإنه جيزئ للفريضة 
والفرق للمشهور أن النافلة تتضمن رفع احلدث لتحرمي فعلها باحلدث . يتضمن رفع ما مينع منها كالوضوء للنافلة 

زمها على وجه االلتزام خبالف غسل اجلمعة فليس من شرطة رفع احلدث وميكن أن يقال إنه فإذا نواها فقد نوى ال
ال يصح إال بعد رفع احلدث فيتضمن القياس السابق بل يؤكد ذلك ونقول كل سببني بينهما تالزم شرعي فإن 

نابة ناسيا جلمعته قال فإن اغتسل جل. القصد إىل أحدمها قصد لآلخر كالصالة مع رفع احلدث والعبادة مع أجزائها 
صاحب الطراز قال ابن حبيب ال خيتلف أصحاب مالك يف عدم اإلجزاء خالفا ش ح وقال ابن عبد احلكيم 

وأشهب وابن أيب سلمة جيزئه قال وهذا ال يقتضي العكس ألن ابن عبد احلكم قال ال جتزئ اجلمعة عن اجلنابة وقال 
أما ابن عبد احلكم فرأى أن غسل اجلمعة ال . جتزئ اجلنابة عن اجلمعة ابن املاجشون جتزئ اجلمعة عن اجلنابة وال 

يتضمن رفع احلدث واجلنابة تتضمن النظافة فيحصل املقصودان وأما عبد امللك فرأى أن غسل اجلمعة ال يصح من 
وء من فرق جيزئ غسل اجلنابة عن الوض. اجلنب وإمنا شرع يف حق الطاهر فالقصد إليها قصد للزمها كما تقدم 

غري أن ينويه وال جيزئه عن غسل اجلمعة حىت ينويه مع أنه سنة وأخفض رتبة وإذا أجزأ عن األعلى فأوىل أن جيزئ 
أحدمها أن الوضوء بعض أجزاء اجلنابة واألقل تابع لألكثر وغسل اجلمعة يف كل : عن األدىن والفرق من وجهني 

ولو . س فضم الشيء إىل جنسه أقرب من ضمه إىل غري جنسه وثانيهما أن الوضوء واجب من اجلن. أعضاء اجلنابة 
اغتسل جلمعته وجنابته ونوامها معا فاإلجزاء يف الكتاب ألن املقصود من اجلنابة رفع احلدث ومن غسل اجلمعة 



فلم وقال الشيخ أبو القاسم ينفي اإلجزاء ألنه مأمور بغسل مجلة جسده للجنابة . النظافة وال منافاة بني املقصودين 
قال ابن . يفعل ذلك بل جعل اجلمعة مشتركة فال يكون آتيا مبا أمر به يف واحد منهما فال جيزئه عن واحد منهما 

اجلالب وحيتمل أن جيزئه عن مجعته دون جنابته لضعف الغسل بالتشريك وهو أضعف الغسلني وتوهم رمحه اهللا أهنا 
ها اختالفا وقال مالك أحقهما بالقضاء أوجبهما عند اهللا خمرجة على من مشى يف حجة واحدة لنذره وفرضه فإن في

وقال يف الكتاب إذا حاضت أخرت غسلها حىت . تعاىل وليس كما تومهه بل املسألة مذكورة يف املدونة كما ترى 
تطهر قال ابن يونس ينبغي إذا طهرت من احليض ومل تغتسل أن يكون حكمها حكم اجلنب يف القراءة والوضوء قبل 

لتمكنها من الغسل حينئذ قال ابن حبيب جيزئها غسل واحد هلما وقال ابن القاسم يف اجملموعة إن نسيت  النوم
اجلنابة أجزأها ألن احليض أشدمها منعا وقال سحنون إن نسيت احليض مل جيزئها الختصاص احليض باملنع من الوطء 

ابن عبد احلكم جيزئها قياسا على أسباب األحداث وألنه الناسخ حلكم اجلنابة واحلكم للناسخ لبطالن املنسوخ وقال 
يف الطهارة الصغرى قال ابن يونس وهذا هو الصواب وهو موافق لقول ابن القاسم يف املدونة يف الشجة إذا كانت 

موضع الوضوء إن غسلها بنية الوضوء جيزئ عن اجلنابة وقال اللخمي جتزئ نية الوضوء عن الغسل ويبين على 
وإن ( الفرض الثالث تعميم اجلسد بالغسل لقوله تعاىل . لغسل عن الوضوء ألن كليهما فرض طهارة املغسول ونية ا

الفرض الرابع التدليك قال يف . واللفظ ظاهر يف االستغراق ) حىت تغتسلوا ( وقوله تعاىل ) كنتم جنبا فاطهروا 
قال يف الرسالة . ه إال أن يتدلك خالفا ش ح الكتاب يف اجلنب واملتوضئ يأيت النهر ينغمس فيه ناويا الطهر ال جيزئ

وما شك فيه عاوده باملاء والدلك ويتابع عمق سرته وحتت حلقه وحاجبيه وباطن ركبتيه ورفغيه قال ابن عبد احلكم 
وأبو الفرج إذا واىل الصب باملاء أو أطال املكث حتت املاء حىت علم وصوله للبشرة أجزأه فرأى أن الدلك ال جيب 

ومنشأ اخلالف هل حقيقة الغسل لغة اإليصال مع الدلك فيجب وهو الصحيح ولذلك . إمنا جيب لإليصال لنفسه و
تفرق العرب بني الغسل والغمس ألجل التدليك فتقول غمست اللقمة يف املرق وال تقول غسلتها أو نقول حقيقته 

التدليك يف الوضوء والغسل ومسح  اإليصال فقط لقول العرب غسلت السماء األرض إذا أمطرهتا واعترب أصحابنا
وقال بعض الشافعية لو ألقت الريح التراب على وجهه . الرأس والتيمم واخلفني ألهنا طهارات فتسوى يف ذلك 

حجتنا أن احملدث ممنوع من العبادات وفاقا واألصل بقاؤه على ذلك يف صورة . ويديه أو تلقى املطر برأسه أجزأه 
  ن قوله عليه السالم ألم سلمة النزاع وأما ما يف مسلم م

إمنا يكفيك أن حتثي املاء على رأسك ثالث حثيات مث تفيضي املاء عليك فتطهرين ويف أيب داود والترمذي عنه عليه 
  الصالة والسالم 

  الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو مل 
  جيد املاء عشر سنني 

بني األدلة وألنه جممع عليه فيكون أرجح مما ذكره فهي مطلقة يف كيفية االستعمال فتحمل على ما ذكرناه مجعا 
فرع إن عجز عن تدليك بعض جسده قال صاحب الطراز قال سحنون يعد له خرقة وقال ابن القصار . اخلصم 

يسقط كما يسقط فرض القراءة عن األخرس وألنه مل ينقل عن أحد من السلف إختاذ خرقة وحنوها فلو كان واجبا 
. الفرض اخلامس الفور قاله ابن يونس ودليله ما تقدم يف الوضوء . يضا بني القليل والكثري لشاع من فعلهم وفرق أ

وأما سننه قال القاضي ثالث املضمضة واالستنشاق وختليل اللحية على إحدى الروايتني والرواية األخرى الوجوب 
بغسل اليدين مث بإزالة األذى مث الوضوء  وأما فضائله ففي التلقني مخس البداءة. وزاد ابن يونس رابعة داخل األذنني 

مث ختليل أصول شعره مث يغرف عليه ثالثا ملا يف املوطأ أنه عليه السالم كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ بغسل يديه مث 



يتوضأ كما يتوضأ للصالة مث يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره مث يصب املاء على رأسه ثالث غرفات 
يفيض املاء على جلده كله فغسل اليدين ههنا إن كان من جناسة فهو واجب وإن كان من نوم فهو مستحب  بيده مث

وأما الوضوء فقدم لكون أعضاء الوضوء أشرف اجلسد وحمل العبادة قال صاحب الطراز اتفق أئئمة الفقه على أنه 
. حد قوليه إن كان حمدثا قبل اجلنابة غري واجب سواء طرأت اجلنابة على احلدث أو الطهارة إال الشافعي يف أ

واحتج عليه القاضي بدخوله معه إذا اجتمعا أو سبقت اجلنابة فكذلك ههنا وألن الكربى تدخل يف الكربى 
فإن اغتسل من غري وضوء قال صاحب االستذكار أمجع أهل العلم على أن الوضوء بعد الغسل ال . فالصغرى أوىل 

صاحب الطراز ظاهر املذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل قال فإن مل يكن معه ماء وجه له وإمنا يستحب قبله قال 
يسبغ الوضوء والغسل غسل أعضاء وضوئه أوال بنية اجلنابة مث غسل ما بقي من جسده وحده وقد فعله عليه 

الوضوء إذا متهيد يقع التداخل يف الشريعة يف ستة مواضع األول الطهارات ك. الصالة والسالم خرجه البخاري 
تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا اختلفت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والوضوء مع اجلنابة 

الثاين العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وحتية املسجد مع . ويف تداخل طهارة احلدث واخلبث خالف 
طر يف رمضان يف اليوم الواحد مرارا خبالف اليومني أو الثالث الكفارات كما لو أف. الفرض والعمرة مع احلج 

الرابع احلدود إذا متاثلت وهي . األكثر خالفا ح يف إجيابه كفارة واحدة يف مجلة رمضان واختلف قوله يف الرمضانني 
الب أوىل بالتداخل من غريها لكوهنا أسبابا مهلكة وحصول الزجر بواحد منها أال ترى أن اإليالج سبب احلد والغ

تكرر اإليالجات فلوال تداخل احلدود هلك الزاين وإمنا جيب تكررها إذا ختللت بني أسباهبا ألن األول منها موجب 
اخلامس . لسببه السابق فلو اكتفينا به ألمهلنا اجلنابة فيكثر الفساد وألنا علمنا أن األول مل يف بزجره فحسن الثاين 

السادس األموال كدية األطراف مع . ه يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل العدد يقع التداخل فيها على تفصيل نذكر
النفس إذا سرت اجلراحة والصدقات يف وطء الشبهات ويدخل املتقدم يف املتأخر واملتأخر يف املتقدم والطرفان يف 

نابة مع احليض فاألول حنو األطراف مع النفس إذا سرت اجلراحة واجل. الوسط والقليل يف الكثري والكثري يف القليل 
والوضوء مع الغسل والصداق املتقدم مع املتأخر إن احتدت الشبهة مع أن الظاهر من املذهب اعتبار احلالة األوىل 

والثاين حنو احليض يف اجلنابة . كيف كانت ألن الوجوب حصل عندها فال ينتقل عنها واالنتقال مذهب الشافعي 
والثالث حنو املوطوءة بالشبهة . قدم عليها من جنسها عددا والكفارات املتقدمة عليه واحلدود املتأخرة مع املت
والرابع كاألصبع مع النفس إذا سرت اجلراحة والصداق املتقدم واملتأخر إذا . وكانت حاهلا الوسطى أعظم صداقا 

ع احلد واخلامس كاألطراف إذا اجتمعت مع النفس واحلدود م. كان أقل والعمرة مع احلج والوضوء مع الغسل 
فرع جوز يف الكتاب أن يؤخر غسل . األول والكفارات واالغتساالت والوضوءات إذا تعددت أسباهبا أو اختلفت 

رجليه من وضوئه حىت يفرغ الغسل فيغسلهما يف مكان طاهر ملا يف البخاري من ميمونة رضي اهللا عنها أدنيت له 
ا مث أدخل يده يف اإلناء مث أفرغ هبما على فرجه وغسله عليه السالم غسله من اجلنابة فغسل كفيه مرتني أو ثالث

بشماله مث أفضى بيده إىل األرض فدلكها دلكا شديدا مث توضأ وضوءه للصالة مث أفرغ على رأسه ثالث حثيات 
ملء كفيه مث غسل سائر جسده مث تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه مث أتيته باملنديل فرده وألن البداءة ملا كانت 

قال صاحب الطراز وعنه يف املبسوط ليس العمل على تأخري . اء الوضوء لشرفها كان اخلتم هبا شرفا وفضال بأعض
غسل الرجلني فعلى هذا إذا أخرمها أعاد الوضوء وراعى يف هذه الرواية املواالة وراعى يف األوىل تبعية الوضوء 

سلهما فظاهر الرواية أنه ميسح على رأسه وقال وإذا قلنا يؤخر غ. للغسل وأن اجلميع عبادة واحدة فال تفريق 
ويف البخاري أنه عليه السالم غسل فرجه مث متضمض . الباجي ال ميسح بل إذا غسل ذراعيه غرف على رأسه 



واستنشق وغسل وجهه ويديه مث صب على رأسه وجسده وعلى كل تقدير فبأي نية يغسلهما قال صاحب الرسالة 
واتفق اجلميع . ل صاحب الطراز وعند ابن القاسم ال حيتاج إىل أن ينوي الوضوء ينوي بذلك الوضوء والغسل قا

  وأما قوله يف احلديث . على أنه ال جيزئه أن ينوي به متام الوضوء دون غسله ألن املستحب ال جيزئ عن الواجب 
إيصال املاء إىل البشرة  يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره فقال صاحب املنتقى فيه مصاحل إحداها تسهيل

وأصول الشعر وهو مذكور يف املختصر والواضحة وثانيهما مباشرة الشعر باليد على حسب اإلمكان وقد أشار إليه 
قال الباجي وقال ابن القاسم عن . وثالثها تأنيس اجلسد باملاء لئال يقشعر فيمرض . مالك رمحه اهللا تعاىل يف اجملموعة 

يته ألن الفرض قد انتقل إىل الشعر فيسقط إيصال املاء إىل البشرة ورواية أشهب أن ذلك مالك ليس عليه ختليل حل
  عليه لقول عائشة رضي اهللا عنها يف احلديث 

مث يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره وألن األصل البشرة والفرق بني اجلنابة والوضوء على رواية أشهب 
. ف جلواز البدل فيها عن الغسل باملسح على اخلفني لغري ضرورة خبالف الغسل أن الطهارة الصغرى أقرب للتخفي

األول قال يف الكتاب احلائض واجلنب ال تنقض شعرها يف غسلها ولكن تضغثه خالفا البن حنبل يف : فروع مثانية 
نابة فقال إمنا يكفيك احلائض واللخمي فيهما حلديث أم سلمة أهنا سألته عليه السالم يف حل ضفر شعر رأسها يف اجل

الثاين إذا كان على ذكر اجلنب جناسة فغسله . أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضي عليك املاء فتطهرين 
الثالث . بنية اجلنابة وإزالة النجاسة قال صاحب الطراز األظهر اإلجزاء وقيل ال جيزئ حىت يغسله بنية اجلنابة فقط 

العرق ملا يف مسلم أنه عليه السالم لقيه أبو هريرة يف طريق من طرق املدينة وهو يف اجلالب اجلنب طاهر اجلسد و
  جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده عليه السالم فلما جاء قال 

  أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول اهللا لقيتين وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حىت أغتسل فقال عليه السالم 
  س سبحان اهللا إن املؤمن ال ينج

الرابع قال يف الكتاب ال جيوز عبوره ولبثه يف املسجد خالفا لداود واملزين فيهما والشافعي يف العبور ملا يف أيب داود 
  أنه عليه السالم قال 

  وجهوا هذه البيوت عن املسجد فإين ال أحل املسجد جلنب وال حائض 
السبيل يدل على أن املستثىن منه بقاع فيكون تقدير  فاستثناء) وال جنبا إال عابري سبيل ( حجة الشافعي قوله تعاىل 

جوابه أن األصل عدم اإلضمار بل املراد الصالة نفسها هنينا عن قرباهنا سكارى . اآلية ال تقربوا مواضع الصالة 
طالب  وجنبا إال يف السفر فإنا نقرهبا جنبا بالتيمم وخص السفر بالذكر لعدم املاء فيه غالبا وهذا تفسري علي بن أيب

  حجة الثالث قوله عليه السالم . واألول لزيد بن أسلم رضي اهللا عنهما 
إذا تقرر هذا فال . إن املؤمن ال ينجس وحنن نقول مبوجبه وال تنايف بني عدم تنجسه ومنعه من املسجد كالقراءة 
ملؤجر واملستأجر وإن فرق بني مسجد بيت اإلنسان وغريه قاله مالك يف الواضحة قال صاحب الطراز وال فرق بني ا

اخلامس قال صاحب الطراز وهو مرتب إذا احتاج لينام يف املسجد لعدم . كان يرجع بعد انقضاء اإلجارة حانوتا 
غريه فإنه يتيمم وكذلك كل ما مينع منه اجلنب يباح له بالتيمم إذا عدم املاء وإذا احتلم يف املسجد قال خيرج من 

حجتنا أنه عليه الصالة والسالم ذكر أنه جنب فخرج . صحاب ينبغي أن يتيمم غري تيمم ويف النوادر عن بعض األ
السادس قال مالك ال يدخل الكافر املسجد خالفا ش ح زاد . من غري تيمم وألن اشتغاله بالتيمم لبث مع اجلنابة 

 املسجد احلرام يف اجلواهر وإن أذن له املسلم ومنعه الشافعي يف املسجد احلرام ويشترط بعض األصحاب يف غري
إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد ) ( يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ( حجتنا قوله تعاىل . إذن املسلم يف دخوله 



وبالقياس على اجلنب بطريق األوىل وأما ربطة عليه السالم مثامة بن أثال يف املسجد فذلك كان يف صدر ) احلرام 
السابع قال يف الكتاب إذا صلى ناسيا للجنابة مث ذكرها بعد خروجه إىل السوق . اإلسالم وهو منسوخ مبا ذكرناه 

يرجع وال يتمادى لغرضه ويغتسل ويصلي قال صاحب الطراز وهو حممول على ضيق وقت الصالة أو على قضائها 
احلائض يف  الثامن يف الطراز يفارق اجلنب) . وأقم الصالة لذكري ( فإن القضاء واجب عند الذكر لقوله تعاىل 

قال . جواز قراءة القرآن ظاهرا ومس املصحف للقراءة على املشهور يف احلائض حلاجة التعليم وخوف النسيان 
تنبيه محل القرآن على . صاحب الطراز يقرأ اآلية وحنوها على وجه التعوذ وال يعد قارئا وال له ثواب القراءة 

فيحرم على اجلنب قراءته ألنه صريح يف ) كذبت قوم لوط املرسلني ( قسمني أحدمها ال يذكر إال قرآنا كقوله تعاىل 
واألصل يف . القرآن وال تعوذ فيه وثانيهما هو تعوذ كاملعوذتني فتجوز قراءهتما لضرورة دفع مفسدة املتعوذ منه 

  املنع حديث الترمذي قال عليه الصالة والسالم 
  ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن 

  . ذ ال يعد قارئا وكذلك املبسمل واحلامد فبقي ما عدا هذه الصور على املنع واملتعو

  الباب الرابع يف املسح الذي هو بدل من الغسل

وفيه فصالن الفصل األول يف املسح على اجلبائر قال يف الكتاب ميسح عليها فإن ترك ذلك أعاد الصالة أبدا خالفا 
ب عنده القتضاء القرآن الغسل والزيادة على النص نسخ عنده ونسخ ح يف قوله بعدم اإلعادة ألن املسح ال جي

احتج أصحابنا . القرآن خبرب الواحد ممتنع إمجاعا وقال مبسح اخلفني لوصول أحاديثه إىل التواتر عنده فأمكن النسخ 
على اجلبائر مبا رواه الدار قطين عن علي رضي اهللا عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرين عليه السالم أن أمسح 

قال عبد احلق وهو غري صحيح قال صاحب الطراز واألحاديث يف هذا الباب واهية فنعدل إىل القياس على اخلفني 
جبامع الضرورة وبطريق األوىل ملزيد الشدة ويؤكد هذا القياس ما يف أيب داود أنه عليه السالم بعث سرية فأصاهبم 

ميسحوا على العصائب والتساخني قال أبو عبيد العصائب العمائم الربد فلما قدموا على رسول اهللا أمرهم أن 
قال صاحب الطراز وال فرق يف املذهب بني ترك . والتساخني اخلفاف وإذا جاز املسح لضرورة الربد فأوىل اجلراح 

العضو حجتنا أن . اجلبرية أو بعضها وقال بعض الشافعية جيزئ أقل ما يقع عليه االسم على أصلهم يف مسح الرأس 
كان جيب استيعابه واألصل بقاء ما كان على ما كان وألن األصل يف ذمته بيقني واألصل عدم براءته مبا ذكره 

سؤال مسح اخلف والتيمم بدالن من الغسل وال جيب تعميمها يف مواضع الغسل جلواز . اخلصم من الطهارة 
بني اجلبرية واخلفني أهنا ال جيوز املسح عليها مع جوابه الفرق . االقتصار على أعلى اخلفني والكوعني يف التيمم 

القدرة على الغسل خبالف اخلفني وبينها وبني التيمم أنه عبادة مستقلة بدل عن أصل الغسل والوضوء ال بدل عن 
أجزائهما فالوضوء والغسل مل يهجرا بل مها مطلوبان فوجبت العناية مبراعاة أجزائهما والتيمم فقد أعراض 

األول قال يف الكتاب إذا كان اجلنب ينكب املاء عن جرحه أو : فروع ستة . فال يراعى فيه أجزاؤمها الطهارتني 
شجته غسل ذلك املوضع إذا صح فإن مل يغسل حىت صلوات كثرية وهو يف موضع ال يصيبه الوضوء أعاد صالته 

 أنه ال ميسحها فإذا صح غسل قال صاحب الطراز يريد يف غسل جسده ال. من حني قدر على مسه باملاء كاللمعة 
املوضع الذي كان مبسح عليه كاخلف إذا نزعه إال أن يربأ اجلرح وهو على وضوئه األول كما إذا نزع خفه وهو 
على وضوئه األول فإن كانت الشجة يف رأسه ومسحها للوضوء ال جيزئه املسح عن اجلنابة وهذا الفرع يدل على 

ما فرضان فأجزأ أحدمها عن اآلخر كاحليض مع اجلنابة قال ابن يونس فإن اغتسل أن اجلنابة جتزئ بنية الوضوء ألهن



. جلنابته أعاد حني الغسل قال قال ابن حبيب يعيد املوضع إذا تركه ناسيا فقط واملتأول والعامد يعيدان الغسل 
سل إذا نسيه وإن كان بدال سؤال تنوب نية الوضوء عن نية اجلنابة وال تنوب نية التيمم للوضوء عن نية التيمم للغ

جوابه أن التيمم عن الوضوء بدل الوضوء وهو . من الوضوء فرضا كاجلنابة ونقل صاحب الطراز يف ذلك خالفا 
بعض الغسل والتيمم عن اجلنابة بدل عن غسل مجيع اجلسد وبدل البعض ال يقوم مقام الكل والوضوء والغسل 

الثاين قال يف الكتاب ميسح على الدواء واملرارة . زاء أحدمها عن اآلخر أصالن يف ملعة اجلبرية متساويان فيها بإج
على الظفر والقرطاس على الصدغ للضرورة قال صاحب الطراز وال يشترط يف ذلك أن يكون الغسل متلفا بل 

ة قبل الثالث لو سقطت اجلبري. جملرد الضرورة أو خوف زيادة املرض أو تأخري الربء خالفا ش يف إشتراطه التلف 
الربء أو حلها للتداوي قال صاحب الطراز إن قدر أن ميسح نفس اجلرح وجب وإال رد اجلبرية يف حينه ومسح 

عليها فإن احتاجت املداواة إىل طول فهل يعيدها أو يبين على قصده وهو ظاهر املذهب ويتخرج فيها اخلالف الذي 
قال . به للماء أو هريق ماؤه من غري تفريط وطال ذلك يف ناسي بعض طهارته مث ذكره حبيث ال ماء وطال عليه طل

فإن كانت اجلبرية يف ذراعه فمسح عليها مل يعد ما بعدها ألن الترتيب قد وقع يف وضوئه أوال واتصف بالكمال 
خبالف من نسي بعض طهارته وال فرق بني سقوط اجلبرية والعصابة العليا اليت عليها املسح كاخلف األعلى إذا نزعه 

الرابع إذا كثرت اخلرق قال عبد احلق عن بعض شيوخه إن أمكن املسح على السفلى ال ميسح على العليا قال . 
صاحب الطراز جيزئ ويتخرج ذلك على لبس خف على خف ألنه إذا انتقل الفرض للجبرية ال جيب حمل خمصوص 

ا ميكن ال ميسح على الكثيف املستغىن عنه فرع مرتب من الطراز إذا قلنا ال ميسح إال على أقل م. بل اإلمرار باليد 
وهذا الكالم يف االرتفاع وأما العرض فال جيوز أن يؤخذ من املوضع السامل إال ما كان من ضرورة شده وكذلك 

اخلامس قال يف الطراز . العصابة إن أمكن حلها من غري ضرر حلها ومسح على اجلرح إن تعذرت مباشرته باملسح 
سح على اجلبرية خالفا ش قياسا على ما صلى بالتيمم واخلفني وصالة املريض واخلائف وألن ال يعيد ما صلى بامل

وهذا اخلالف مبين على أن الطهارة هل هي شرط يف املسح على اجلبرية أم ال . القضاء بأمر جديد واألصل عدمه 
جه يف رأسه فاحتلم فسأل فعند الشافعي هي شرط حمتجا حبديث أيب داود قال خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا ش

أصحابه على جتدون يل رخصة يف التيمم فقالوا ما جند لك رخصة يف التيمم وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات 
  فلما قدمنا على رسول أخرب بذلك فقال 

رقة مث ميسح قتلهم اهللا أال سألوا إذا مل يعلموا وإمنا شفاء الغى السؤال وإمنا كان يكفيه أن يتيمم ويشد على جرحه خ
وجوابه أن التيمم لو كان طهارة مل حيتج إىل الغسل ألنا ال نعين بالطهارة إال ما أزال . عليها ويغسل سائر جسده 

املانع الشرعي وألن اجلمع بني طهارتني خالف قواعد الشرع يف األحداث فيتعني محل احلديث على حالتني حىت 
ز عن استعمال املاء ويشد على جرحه خرقة مث ميسح عليها ويغسل يكون معناه إمنا كان يكفيه أن يتيمم إن عج

سائر جسده إن أمكنه استعمال املاء ومثل هذا اإلضمار جممع على جوازه وما ذكرمتوه على خالف القواعد غري 
 جممع عليه ومحل كالم الشارع على موافقة قواعده وطرد عوائده وما أمجع عليه أوىل مما ذكرمتوه وألن اإلمجاع

منعقد على جواز الصالة باملسح على اجلبرية وإن ابتدأ لبسها على غري وضوء وإمنا اخلالف يف اإلعادة وإذا ثبت 
وأما القياس على اخلفني فمندفع بفارق الضرورة فإن اجلرح يأيت بغري . اجلواز بدون الطهارة ال تكون شرطا فيه 

ع شيء عليه وال مالقاته باملاء فإن كان يف موضع التيمم وال السادس يف اجلواهر إذا كان املوضع ال ميكن وض. علم 
ميكن مسه بالتراب وجب تركه فال غسل وال مسح ألنه املقدور وإن مل يكن يف أعضاء التيمم فثالثة أقوال التيمم 

ل احلدث ليأيت بطهارة تامة والغسل ترجيحا لألصل واجلمع بينهما احتياطا فائدتان األوىل إيقاع الطهارة يف غري حم



عبث لكنه جاز على اجلبائر واخلفاف ملسيس احلاجة هلذه األمور ليال يعتاد املكلف ترك املسح والغسل فيثقال عليه 
عند إمكاهنما الثانية يفرق الفصل من اجلسد إن كان يف الرأس قيل له شجة أو يف اجللد قيل له خدش أو فيه ويف 

فتح يقال له خراج فإن فتح قيل له قرح أو يف العظم قيل له كسر أو اللحم قيل له جرح والقريب العهد الذي مل ي
يف العصب عرضا قيل له بتر وطوال قيل له شق وإن كان عدده كثريا مسي شدخا أو يف األوردة والشرايني قيل له 

لفرق انفجار وهذه الفائدة حمتاج إليها يف قول اجلالب والتهذيب من كانت له شجاج أو جراح أو قروح فيعلم ا
  بينها يف اللغة 

  الفصل الثاين يف املسح على اخلفني

والكالم يف حكمه وشروطه وكيفيته أما حكمه فثالثة أقوال قال يف الكتاب ميسح املسافر واملقيم مث قال ال ميسح 
عليه  املقيم وهذا اللفظ يقتضي أنه رجع عن األول وقال يف اجملموعة إين ألقول اليوم مقالة ما قلتها قط قد أقام

الصالة والسالم باملدينة عشر سنسن وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يف خالفتهم وذلك مخس وثالثون سنة فلم 
يرهم أحد ميسحون وإمنا كانت األحاديث بالقول وكتاب اهللا أحق أن يتبع ويعمل به وقال يف النوادر ال أمسح يف 

يف السفر واحلضر قال صاحب االستذكار واملازري  سفر وال حضر قال ابن وهب فيها آخر ما فارقته عليه املسح
ينبغي أن حيمل قوله باملنع على اإلطالق على الكراهة يف خاصة نفسه كالفطر يف السفر جائز واألفضل تركه وقد 
يترك العامل ما يفيت جبوازه فقد قال احلسن البصري حدثين سبعون من أصحاب النيب أنه مسح على اخلفني وأخبار 

وردت يف الصحاح إال أن يقال نزلت املائدة بعدها كما يزعم مجاعة لكن يف مسلم وأيب داود عن جرير املسح قد 
قال رأيته عليه السالم بال مث توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم كان يعجبهم هذا احلديث ألن إسالم جرير كان 

باخلفض ) وأرجلكم ( ه يف احلضر قوله تعاىل بعد املائدة قال الترمذي قبل موته عليه السالم بيسري ويدل على جواز
  إذا محلناه على املسح على اخلفني وما ورد يف احلديث أنه 

  أتى سباطة قوم فبال قائما ومسح على خفيه 
والبساطة املزبلة وهي من خواص احلضر ويف مسلم أنه وقت للحاضر يوما وليلة وللمسافر ثالثة أيام والتوقيت فرع 

قة بني املسافر واملقيم أن املشقة إمنا تعظم يف نزع اخلف يف السفر لفوات الرفاق وقطع املسافات اجلواز ووجه التفر
مع تكرار الصلوات وال يرد عليه سفر البحر ألن التعليل جلنس السفر وألن الغالب السفر يف الرب فكان سفر البحر 

هلما ورخصة القصر يف الصالة ختتص بالسفر  تبعا له وألن الطهارة مشاهبة للصالة لكوهنا شرطها وإلبطال احلدث
فكذلك الطهارة فتكون رخصة يف عبادة ختتص بالسفر أصله الصوم فروع ثالثة األول قال صاحب الطراز إذا قلنا 

ال ميسح إال املسافر فيشترط يف السفر اإلباحة قياسا على القصر والفطر وألن الرخص ال تستباح باملعاصي وإذا قلنا 
ر واملسافر فهل ميسح العاصي بسفره ؟ قوالن والصحيح املسح ألن عدم االختصاص يصري طرديا يف ميسح احلاض

الرخصة الثاين قال يف الكتاب ليس للمسح توقيت خالفا ح و ش قال صاحب الطراز روى أشهب عنه ميسح 
األصحاب ينكرونه فقال فيه املسافر ثالثة أيام وهذا القول إمنا ينسب إليه يف كتاب السر الذي بعثه إىل الرشيد و

على زعم الناقل ميسح املقيم يوما وليلة واملسافر ثالثة أيام ويف مسلم رخص لنا عليه السالم إذا كنا مسافرين أال 
ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن من غائط وبول إال من جنابة وألن األصل الغسل بالقرآن فال يترك إال لدليل معلوم 

ملذهب ما رواه سحنون يف الكتاب عن عامر اجلهين قال قدمت على عمر من فتح الشام وعلي راجح عليه ووجه ا
خفاي فنظر إليهما فقال كم لك منذ مل تنزعهما ؟ فقلت لبستهما يوم اجلمعة واليوم اجلمعة مثان فقال أصبت وروي 



وأنا على وضوء مل أبال أن ال أيضا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال لو لبست اخلفني ورجالي طاهرتان 
أنزعهما حىت أبلغ العراق وأقضي سفري وألن التوقيت ينايف أصول الطهارات فإهنا دائرة مع أسباهبا ال مع أزماهنا 

وإذا تقابلت األخبار بقي معنا النظر قال ابن يونس قال ابن مهدي وابن معني حديثان ال أصل هلما وال يصحان 
ليمتني يف الصالة قال صاحب الطراز وروي عن علي رضي اهللا عنه إنكار املسح حديث التوقيت وحديث التس

أصال وأن املائدة متأخرة عن املسح ويف أيب داود عن أيب عمارة أنه قال يا رسول اهللا أمسح على اخلفني ؟ قال نعم 
إذا فرعنا على رواية  قال يوما قال يومني قال وثالثا قال نعم وما شئت قال أبو داود يف سنده اختالف الثالث

أشهب ومسح املقيم مث سافر قبل متام مدته هل يبين على ذلك مدة املسافر أم ال ؟ قال صاحب الطراز ويتخرج 
على املسافر إذا صلى ركعتني مث نوى اإلقامة هل يبين عليها صالة املقيم أم ال ؟ وقال الشافعي ينزع بعد يوم وليلة 

فر وأما شروطه فعشرة وهي أن يكون جلدا طاهرا خمروزا ساترا حملل الفرض وميكن وقال أبو حنيفة يقيم مدة املسا
متابعة املشي فيه لذوي املروءة لبس على طهارة باملاء كاملة وأن يكون البسه حالال غري مرفه فاألول احتراز من 

ين احتراز من جلد امليتة فإن اخلرق وحنوها فإهنا ليست خفا للعرب وال تعم احلاجة إليها وال وردت هبا الرخصة الثا
الصالة بالنجس ال جتوز وألنه ليس املعتاد الذي وردت فيه السنة وتدعو إليه الضرورة الثالث احتراز من املربوط ملا 
تقدم الرابع يف اجلواهر احتراز مما دون الكعبني فإنه اقتصر عليه فقد قصر البدل عن املبدل واألصل املساواة بينهما 

بقي مجع بني البدل واملبدل وذلك ال جيوز ألن البدل هو املشروع سادا مسد املبدل قال صاحب وإن غسل ما 
الطراز وروى الوليد بن مسلم عن مالك رمحه اهللا يف احملرم ميسح على اخلفني إذا قطعهما دون الكعبني ومير املاء 

اية فلعله وهم ولعل ذلك خيرج على قول على ما بدا قال الباجي والذي قال هذا إمنا هو األوزاعي وهو كثري الرو
مالك يف أن غسل الكعبني غري واجب فرع قال صاحب الطراز إذا قطع اخلف إىل فوق الكعبني مث خرج عن موضع 
الغسل قإن كان ذلك ال يرى منه القدم جاز املسح وهو متفق عليه بني املذاهب حىت قال الشافعي إن كان فيه شرج 

املسح وإن فتح غلقه بطل املسح اخلامس احتراز من الواسع جدا أو املقطوع قطعا فاحشا  يفتح ويغلق إن أغلق جاز
قال يف الكتاب إن كان قليال مسح وإال فال وحتديد الكثري بالعرف خالفا أليب ح يف حتديده بثالثة أصابع فإن املعلوم 

 عنهم مع غزوهم وكثرة أسفارهم من عادة الناس أهنم ال يعزفون عن القطع اليسري ال سيما الصحابة رضي اهللا
فكان اجلواز يف القليل معلوما وأما من حده بغري العرف فرواية املتقدمني ظهور القدم أو جلها وحده البغداديون 
بإمكان املشي فيه فراعى األولون ظهور املبدل واآلخرون فقد احلاجة إىل اللبس فإن شك يف جماوزة القطع للقدر 

حبيب ال ميسح ألن األصل الغسل السادس احتراز من احملدث ملا يف املوطأ أن عبد اهللا بن عمر املعفو عنه قال ابن 
سأل أباه رضي اهللا عنهما عن املسح على اخلفني فقال إذا أدخلت رجليك يف اخلف ومها طاهرتان فامسح عليهما 

إين أدخلتهما طاهرتني ومفهومه أنه وروى املغرية بن شعبة قال مث أهويت ألنزع خفيه يعين رسول اهللا قال دعهما ف
لوال الطهارة ملا جاز املسح قال صاحب االستذكار أمجع الفقهاء على ذلك من حيث اجلملة وإن اختلفوا يف تفسري 

الطهارة وقال صاحب الطراز قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال تشترط الطهارة حالة اللبس بل لو لبسهما حمدثا 
عم رجليه صح فالشرط عنده ورود احلدث وهو البسهما على طهارة قال ابن اللبس عادة وأدخل املاء فيهما حىت 

ال عبادة والطهارة إمنا تشترط يف العبادات وإمنا يظهر حكم الطهارة يف اللبس عند طرو احلدث والرجل مكنونة يف 
فاف وإمنا هو حكم اخلف فال يصادفها احلدث وهذا هتويل ليس عليه تعويل فإن احلدث ليس جسما حيجب باخل

  شرعي متعلق مبا دل النص على تعلقه به مث قال رضي اهللا عنه يشكل بأمرين أحدمها ظاهر قوله عليه السالم 
  أدخلتهما ومها طاهرتان 



فعلل الطهارة باملقارنة الثاين إذا كان اكتنان الرجل يف اخلف مينع من وصول احلدث فينبغي إذا نزع اخلف أو 
سل األعضاء املستورة هبما لعدم تعلق احلدث هبا السابع احتراز من التيمم قاله يف الكتاب وقال اجلبرية ال جيب غ

أصبغ ميسح إذا لبسهما قبل الصالة فلو صلى بالتيمم مث لبسهما ال ميسح النتفاض تيممه بتمام صالته واخلالف 
له معنيان األسباب املوجبة كالريح مبين على رفع احلدث فأصبغ يراه ومالك ال يراه حتقيق قد تقدم أن احلدث 

وحنوه ولذلك يقال أحدث إذا وجد منه سبب منها والثاين املنع الشرعي من اإلقدام على الصالة حىت يتطهر وهو 
الذي تريده الفقهاء بقوهلم ينوي يف وضوئه رفع احلدث إذا تقرر هذا فالتيمم يبيح إمجاعا ومع اإلباحة ال منع فيكون 

ضرورة قال معىن لقولنا إنه ال يرفع احلدث وأما االحتجاج بوجوب الغسل من اجلنابة عند وجود احلدث قد ارتفع 
املاء فال يستقيم ألنه يقتضي بقاء املنع مع اإلباحة فإن اجتماع الضدين حمال عقال والشرع ال يرد خبالف العقل فإن 

و القبول فإنا ال جند غري هذين املعنيني الثامن كان احلدث مفسرا بغري ذلك فينبغي أن يربز حىت نتكلم عليه بالرد أ
احتراز من غسل إحدى الرجلني وإدخاهلا يف اخلف قبل غسل الرجل األخرى فإنه ال ميسح حىت خيلع مث يلبسهما 

بعد كمال الطهارة خالفا أليب ح ومطرف من أصحابنا قال صاحب الطراز عن مالك رضي اهللا عنه فيمن ليس معه 
يتوضأ به فغسل رجليه مث لبس خفيه مث أمت وضوءه قال أحب إيل أن يغسل رجليه بعد وضوئه فإن مل  من املاء إال ما

يفعل فال شيء عليه فاألصحاب خيرجون هذا الفرع بطريقني يبقى أن احلدث هل يرتفع عن كل عضو بانفراده أم 
ب مالك وهي مفرعة على ما تقدم ال يرتفع إال بعد كما الطهارة ؟ فإن قلنا باالرتفاع فمذهب مطرف وإال فمذه

فإن احلدث هو املنع الشرعي من الصالة حىت يتطهر احملدث وهو ممنوع قبل الكمال باإلمجاع فكيف يليق أن يقال 
احلدث يرتفع عن كل عضو بانفراده وما يظهر بعد هذه املقالة على التحقيق أنه لو كان معه من املاء ما يكفيه لبعض 

يتيمم وال جيب عليه استعمال ذلك املاء على األصح ولو كانت الطهارة حتصل يف بعض  طهارته وهو حمدث فإنه
األعضاء يوجب استعماله يف بعض األعضاء كمن معه ال يكفيه إلزالته النجاسة إال عن بعض أعضائه فإنه يزيل منها 

ال يدخل الدار وهو والطريق األخرى أن املستدمي للشيء هل يكون كاملبتدئ له كمن حلف . حبسب اإلمكان 
األول قال صاحب : فرعان . داخلها أو ال يلبس الثوب وهو البسه أم ال يكون كذلك وهو أصل خمتلف فيه 

الثاين قال لو . الطراز الشرط حصول الطهارة غسال أو وضوءا وقال بعض املتأخرين ال ميسح على طهارة الغسل 
ل ذلك وصلى مث أحدث ال ميسح على خفيه إال أن يكون توضأ ولبس خفيه مث ذكر ملعة يف وجهه أو يديه فغس

التاسع احتراز من احملرم فإنه ال جيوز له لبس . نزعهما بعد غسل اللمعة قبل أن حيدث وعلى قول مطرف ميسح 
اخلفني فإن لبسهما مل جيز له املسح عليهما قال الباجي وعندي جيوز للمرأة احملرمة أن متسح على اخلفني ألهنا ليست 

سؤال احملرم والغاصب للخف كالمها عاص باللبس والغاصب إذا مسح صحت صالته خبالف . نوعة من لبسهما مم
احملرم فما الفرق ؟ جوابه أن الغاصب يؤذن له يف الصالة باملسح على اخلفني يف اجلملة وإمنا أدركه التحرمي من جهة 

صوبة فيأمثان وتصح أفعاهلما وأما احملرم فلم يشرع له الغصب فأشبه املتوضئ باملاء املغصوب والذابح بالسكني املغ
العاشر احتراز من املترفه قال يف الكتاب إذا اختضبت املرأة باحلناء وهي على غري وضوء فلبست . املسح ألبتة 

اخلف فتمسح عليه إذا أحدثت أو الرجل يريد أن ينام وهو على وضوء فيلبسه ليمسح إذا استيقظ ال يعجبين وقاله 
ن القاسم يف املدونة يف الذي يريد البول قال صاحب الطراز قال مالك يف الواضحة يعيد أبدا وقال ابن دينار اب

حجة مالك رمحه . وأصبغ يكره ذلك والصالة تامة ألن اخلف ال يشترط يف لبسه نية القربة فال يضره فيه الرفاهية 
وأما كيفية . فال تترك عزمية غسل الرجلني لغري ضرورة  اهللا عليه أن اخلف إمنا شرع لبسه للوضوء ال ملتعة اللبس

املسح فقال يف الكتاب ميسح ظهور اخلفني وبطوهنما وال يتتبع غصوهنما وهي كسرومها وينتهي إىل الكعبني مارا 



على العقبني من أسفل ومن فوق وقال أبو حنيفة ال ميسح أسفلهما وروى الترمذي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال 
كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل من أعاله ولكين رأيت رسول اهللا ميسح ظهر خفيه وروي أيضا أنه لو 

عليه الصالة والسالم كان ميسح أعلى اخلف وأسفله وضعفه قال صاحب الطراز وخالف ابن شعبان يف غضون 
ليس حمال للطهارة ألن املسح مبين  حجة املذهب أن الغضون يف حكم الباطن والباطن. اخلفني واجلبهة يف التيمم 

األول قال سحنون يف العتبية ميسح على املهاميز قال الباجي قال ابن مسلمة : فروع اثنا عشر . على التخفيف 
ومجاعة أصحابه ال جيب اإليعاب والواجب عند الشافعي رضي اهللا عنه أقل ما ينطلق عليه االسم وعند أيب حنيفة 

حجتنا أن كل موضع صح فيه الفعل وجب إذ لوانتفى الوجوب ملا صح . نبل مسح أكثره ثالثة أصابع وعند ابن ح
الثاين صفة املسح يف . أصله الساق وإذا كان الوجوب متقررا يف آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء 

ا إىل موضع الكتاب وضع اليد اليمىن على أطراف أصابع الرجل من ظهرها واليسرى حتت أصابعها مارا هبم
الوضوء قياسا على الوضوء ألنه بدله قال صاحب الطراز وقيل عكسه وعند ابن عبد احلكم اليمىن على حالتها 

واليسرى يبدأ هبا من العقب إىل األصابع ليسلم من آثار العقب وهو قول الشافعي قال صاحب الطراز قال بعض 
رى ويفعل يف اليسرى كذلك وهو وهم فإن اإلشارة األصحاب ظاهر الكتاب يقتضي جعل اليمىن على أعلى اليس

إىل البداية فقط لقول مالك يف الواضحة جيعل اليمىن حتت اليسرى واليسرى من فوقها ألنه أمكن يف مسحها الثالث 
قال يف الكتاب ال جيزئ مسح الباطن عن الظاهر وال العكس لكن االقتصار على الظاهر يوجب اإلعادة يف الوقت 

ال يعيد مطلقا قال صاحب الطراز وقوله ال جيزئ حيتمل يف الفعل ويف احلكم وهو قول ابن نافع ويعيد  وقال سحنون
عند أبدا وهو أقعد بأصل مالك ألن اخلف بدل فيثبت له حكم مبدله وألنه لو اخنرق باطنه خرقا فاحشا ال ميسح 

لتيمم ال يراعى فيه مواضع الوضوء وال واملذهب مبين على أن احلكم انتقل إىل اخلف من حيث هو خف كا. عليه 
فرع مرتب قال إذا قلنا يعيد يف . الغسل فلو اقتصر على األسفل قال ال جيزئه على املشهور وقال أشهب جيزئه 

الرابع قال يف الكتاب . الوقت قال ابن أيب زيد يعيد الوضوء لعدم املوالة ويتخرج فيه قول بإعادة أسفله وحده 
ل اخلف ليصادفه املسح فلو مسح الطني أو غسله ليمسح اخلف مث نسي مل جيزه ويعيد الصالة يزيل الطني من أسف

لعدم نية الطهارة قاله صاحب الطراز فلو غسل بنية الوضوء قال ابن حبيب جيزئه ويستحب له اإلعادة ليأيت 
حجة . ى ابن وهب املنع اخلامس قال يف الكتاب إذا لبس خفني على خفني مسح األعلى ورو. باملشروع غري تابع 

األول أن األحاديث وردت من غري استفصال وألن الضرورة كما تدعو اخلف الواحد تدعو اخلفني قال اللخمي 
واخلالف إمنا هو يف لبسهما عقيب غسل أما لو لبس األول عقيب غسل والثاين بعد مسح فإنه جيوز قوال واحدا قال 

اخلف األعلى إن كان بدال من األسفل لزم أن يكون للبدل بدل وهو  صاحب الطراز ينبغي العكس وحجة املنع أن
غري معهود أو من الرجل فيلزم أال يعيد املسح على األسفل إذا نزع األعلى السادس قال يف الكتاب إذا مسح على 
 خفيه مث لبس أخرى بعد املسح مسح على األخرى لقيام مسح اخلف مقام غسل الرجل يف رفع احلدث وقال بعض
الشافعية ال ميسح ألن املسح ال يرفع احلدث لوجوب الغسل عند النزع فال يقوم مقام الغسل كالتيمم وفرق بني 
هذه املسألة ولبسهما بعد الغسل ألن الغسل يرفع احلدث السابع قال ابن القاسم يف الكتاب إذا مسح األعلى مث 

كالذي يفرق وضوءه ورأى أبو حنيفة أن اخلفني  نزعه مسح األسفل وأجزأه خالفا ح فإن أخر ذلك أعاد الوضوء
شيء واحد بدل من الرجل فإذا مل تظهر بقي حكم املسح وفرق بني اخلفني واجلرموقني وقال ميسح اخلف إذا نزع 
اجلرموق األعلى الختالف اجلنس ويؤيد قوله من مسح رأسه مث حلق شعره ال يعيد مسحا حجتنا القياس على من 

وعلى اجلبائر قال صاحب الطراز وأما نزع خفه بعد املسح فثالثة أقوال الغسل ملالك  نزع اخلف عن الرجل



والوضوء له أيضا وال يتوضأ وال يغسل للحسن حجة املشهور انتقال حكم املسح للرجل والرجل ال متسح فتغسل 
  وقوله عليه السالم 

  دا لك ما مل ختلعهما أو تصيبك جنابة إذا أدخلت رجليك يف اخلف ومها طاهرتان فامسح عليهما ما شئت وما ب
فاشترط عدم النزع والقياس على نزع العصائب حجة الوضوء أن املسح رفع احلدث فإذا نزع جتدد احلدث وهو ال 
يتبعض ألنا ال جند شيئا ينقض الوضوء يف عضو دون غريه فيعم فيجب الوضوء ويرد عليه أن النزع ليس حبدث بل 

مبوجبه إال غسل الرجل أبدل باملسح فإذا ذهب املسح أكملت الطهارة بالغسل حجة  احلدث هو ما سلف وقد عمل
الثالث القياس على حلق الرأس فإذا قلنا ميسح على األسفل فنزع فردا من األعلني قال صاحب الطراز قال ابن 

ة ابن القاسم القاسم ميسح تلك الرجل على األسفل وقال سحنون وابن حبيب ينزع األخرى وميسح األسفلني حج
أن امللبوس باق على حكم البداية والقياس على ما إذا لبس ابتداء على إحدى رجليه خفني وعلى رجل خفا والفرق 

بني هذه وبني خلع أحد اخلفني املنفردين أن اخلف باق على البدلية وهناك باخللع بطلت البدلية بسبب الغسل يف 
أن الطهارة ال تتبعض يف االنتقاض واخلفاف كالشيء الواحد فيبطل  إحدى الرجلني إذ ال جيمع بينهما حجة سحنون

فيهما كما لو كانا على الرجلني وإذا قلنا ميسح ما حتت املنزوع فمسح مث لبس املنزوع قال ابن القاسم يف العتيبة 
س اخلف ميسح عليه وال يشترط أن يزيد على الرجل األخرى خفا آخر فإن البدلية قد حصلت بستر الرجلني جبن

الثامن يف اجلالب إذا كان على كل رجل خف فنزع إحدى الرجلني نزع األخرى وغسل لئال جيمع البدل واملبدل 
وقال القاضي يف اإلشراف عن أصبغ ميسح الالبسة ويغسل املنزوعة التاسع لو تعسر نزع اخلف الباقي قال عبد 

ذلك اخلف حفظا ملالية اخلف وقياسا على اجلبرية احلق عن بعض الشيوخ إنه يغسل املنزوعة وميسح األخرى على 
ونقل عن بعض البغداديني منع اإلجزاء لتعذر املشي على هذه اهليئة قال ابن شاس وينتقل إىل التيمم واستحسنه 

صاحب الطراز وقيل ميزق اخلف ترجيحا جلانب العبادة على املالية العاشر قال يف الكتاب كان مالك يقول ميسح 
قني أسفلهما جلد يبلغ موضع الوضوء خمروز مث رجع عن ذلك قال صاحب الطراز واجلرموقان على على اجلرمو

ظاهر الكتاب اجلوربان اجمللدان قال ابن حبيب مها اخلفان الغليظان ال ساق هلما وهذا الذي قاله ابن حبيب هو 
ما رواه الترمذي أنه عليه السالم  املعروف ونقل ابن بشري مها خف على خف فيكون فيهما ثالثة أقوال حجة اجلواز

توضأ ومسح على اجلرموقني والنعلني وروي ذلك عن عمر وابن عباس ومجاعة من السلف ووجهة الثاين أن القرآن 
اقتضى الغسل فال خيرج عنه إال مبتواتر مثله وهذه األحاديث مل خيرجها أحد ممن اشترط الصحة وقد ضعفها أبو 

فإهنا متواترة وألهنا مبنزلة اللفائف والفائف ال ميسح عليها وأما ما يروى عن السلف داود خبالف أحاديث اخلفني 
فمحمول على اجمللدين ويتخرج هذا اخلالف أيضا يف القاعدة األصولية وهي أن الرخص إذا وقعت على خالف 

قوالن احلادي عشر قال يف  األصل هل يلحق هبا ما يف معناها للعلة اجلامعة بينهما أو يغلب بالدليل الثاين للمترخص
الكتاب إذا تزحزحت رجاله إىل ساق اخلف نزعهما وغسل رجليه وإن خرج العقبان إىل الساق قليال والقدم على 

حاهلا فردمها مسح ألن األول يعد خلعا هلما خبالف الثاين قال صاحب الطراز إن كان بقصده أخرج عقبه خرج 
 شيء عليه الثاين عشر يف اجلواهر يكره التكرار والغسل فيهما وجيزئ على رفض الطهارة وإن كان بغري قصده فال

إن فعل وقد تقدم خالف ابن حبيب يف الغسل وسبب الكراهة يف التكرار أن الغسل مبين على التخفيف والتكرار 
عا واألصل أن ينافيه وألن العمل يف السنة على خالفه وأما الغسل فألن املسح أول مراتب الغسل فيقع املأمور به تب

  يكون مقصودا 

  الباب اخلامس يف بدل الوضوء والغسل وهو التيمم



وهو من خصائص هذه األمة لطفا من اهللا تعاىل هبا وإحسانا إليها وليجمع هلا يف عبادهتا بني التراب الذي هو مبدأ 
بدية والسعادة السرمدية جعلنا إجيادها واملاء الذي هو سبب استمرار حياهتا إشعارا بأن هذه العبادة سبب احلياة األ

اهللا تعاىل من أهلها من غري حمنة وهو يف اللغة من األم بفتح اهلمزة وهو القصد يقال أمه وأممه وتأممه إذا قصده وأمه 
أي ال تقصدوه مث نقل يف ) وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ( أيضا شجه يف وسط رأسه ومن األول قوله تعاىل 

ص وأوجبه لتحصيل مصاحل أوقات الصلوات قبل خواهتا ولوال ذلك ألمر عادم املاء بتأخري الشرع للفعل املخصو
الصالة حىت جيد املاء وهذا يدل على أن اهتمام الشرع مبصاحل األوقات أعظم من اهتمامه مبصاحل الطهارة فإن قلت 

ء أفراد األزمان قلت اعتمد العلماء فأي مصلحة يف إيقاع الصالة يف وقتها دون ما قبله وبعده مع جزم العقل باستوا
رضوان اهللا عليهم يف ذلك على حرف واحد وهو أنا استقرأنا عادة اهللا تعاىل يف شرعه فوجدناه جالبا للمصاحل 

ودارئا للمفاسد وكذلك قال ابن عباس رضي اهللا عنهما إذا مسعت نداء اهللا تعاىل فارفع رأسك فتجده إما يدعوك 
فمن ذلك إجياب الزكوات والنفقات لسد اخلالت وأروش اجلنايات جربا للملتفات وحترمي خلري أو ليصرفك عن شر 

القتل والزنا واملسكر والسرقة والقذف صونا للنفوس واألنساب والعقول واألموال وإعراضا عن املفسدات وغري 
ه إكرام العلماء وإهانة ذلك من املصاحل الدنيويات واألخرويات وحنن نعلم بالضرورة أن امللك إذا كان من عادت

اجلهالء مث رأيناه خصص شخصا باإلكرام وحنن ال نعرف حاله فإنه يغلب على ظننا أنه عامل على جريان العادة 
وكذلك ما تسميه الفقهاء بالتعبد معناه أنا ال نطلع على حكمته وإن كنا نعتقد أن له حكمة وليس معناه أنه ال 

لك رمحه اهللا بإعادة الصالة يف الوقت لترك السنن ألن اإلعادة حينئذ حتصل حكمة له وألجل هذه القاعدة أمر ما
مصلحة الوقت والسنة وجمموعهما مهم خبالف خارج الوقت لذهاب مصلحة الوقت وال يلزم من االهتمام مبجموع 

والذي يتيمم به مصلحتني االهتمام بإحدامها مث يبحث الفقهاء يف هذا الباب يف أسبابه والذي يؤمر بالتيمم من هو 
  وصفة التيمم واملتيمم له ووقت التيمم واألحكام التابعة للتيمم فهذه فصول سبعة 

  الفصل األول يف أسبابه وهي ستة

األوىل عدم الوجدان للماء وإمنا يتحقق عند بذل اجلهد يف الطلب يف حق من ميكنه استعماله ويدل على وجوب 
مجاعا فيجب طلب املاء ألن ما ال يتم الواجب املطلق إال به وهو مقدور الطلب إىل حني الصالة أن الوضوء واجب إ

فلم ( للمكلف فهو واجب فيكون طلب املاء واجبا حىت يتبني العجز فيتيمم حينئذ وألن املفهوم من قوله تعاىل 
وى ابن أي بعد الطلب قال صاحب الطراز الطلب الواجب على قدر الوسع واحلالة املوجودة فقد ر) جتدوا ماء 

القاسم يف العتيبة ال بأس بسؤال املسافر أصحابه املاء يف موضع يكثر فيه أما موضع يعدم فال وروى أشهب إمنا 
يطلبه ممن يليه ويرجوه فليس عليه أن يطلب أربعني رجال وقال عبد امللك وأصبغ وابن عبد احلكم يطلب يف الرفقة 

يد وإن كانت الرفقة يسرية ومل يطلبه أعاد يف الوقت إال أن يكون العظيمة ممن حوله فإن مل يفعل فقد أساء وال يع
الرجل والرجالن وشبههما وهم متقاربون فليعد أبدا لكثرة الرجاء وقالوا املرأة اليت ال خترج تؤخر الصالة إىل آخر 

ن غري طلب الوقت مث خترج فتطلب إذا تقرر هذا ففي اجلواهر أربع حاالت إحدامها حتقق العدم حوله فيتيمم م
الثانية أن يتومهه حوله فليفحص فحصا ال مشقة فيه وهذا خيتلف حبسب القوي والضعيف والرجل واملرأة الثالثة أن 

يعتقد قربه فيلزمه السعي له وحد القرب عدم املشقة وفوات الرفقة وروي يف كتاب حممد بن املواز من شق عليه 
ن آمنا ألن البعد يؤدي إىل خروج وقت الصالة وقال يف الكتاب نصف امليل فقال سحنون ال يعدل للميلني وإن كا

إذا غابت الشمس وقد خرج من قرية يريد قرية أخرى وهو غري مسافر إن طمع يف املاء قبل مغيب الشفق مضى 



إليه وإال تيمم قال صاحب الطراز هذا يقتضي أن وقت املغرب االختياري إىل مغيب الشفق وهو مذهبه يف املوطأ 
التيمم ال يؤخر عن وقت االختيار ولو جاز ذلك جلاز بعد الشفق فعلى القول بعدم امتداده ال يؤخر تيممه إىل فإن 

  الشفق قال التونسي ويتخرج فيها قول آخر بالتأخري إىل ما بعد الشفق لقوله 
  يف احلضر 

يب أيضا قال وهو عندي ال خبالف إن رفع املاء من البئر أو ذهب إىل النهر أنه ال يتيمم وكذلك خرجه ابن حب
وهو يغلب ) فلم جتدوا ماء ( يصح لغلبة املاء يف احلضر خبالف الصحراء ما بني القريتني حجة املذهب قوله تعاىل 

على ظنه وجدانه وروى مالك عن نافع قال أقبلت أنا وعبد اهللا بن عمر من اجلرف حىت إذا كنا باملربد تيمم فمسح 
 صلى واملربد من املدينة على ميلني قال القاضي يف التنبيهات اجلرف بضم اجليم والراء وجهه ويديه إىل املرفقني مث

واملربد بكسر امليم والباء بواحدة من حتتها وألن التيمم إمنا يشرع لتحصيل مصلحة الوقت قال سحنون ال يعدل 
قول مالك فإن قول مالك  اخلارج من القرية إىل ميل وكذلك املسافر يريد ال خيرج عن مقصده وهو ال خيالف

حممول على الذي يكون ذلك قصده الرابعة أن يكون املاء حاضرا لكن ليس له آلة توصل إليه فإنه يتيمم ألنه فاقد 
ولو وجده لكن إن اشتغل بالنزع خرج الوقت قال يف الكتاب يعاجله عند املغاربة وإن خرج الوقت ويتيمم عند 

و استعمله خرج الوقت قال ابن شاس يستعمله عند املغاربة ألنه واجد ويتيمم العراقيني ولو كان بني يديه لكن ل
عند القاضي أيب حممد وحكاه األهبري رواية قال ابن يونس وال فرق عندي بني تشاغله باستعماله أو باستخراجه من 

ابن القصار أيضا البئر فإن املقصود الصالة يف الوقت قال وكذلك قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب وفرق 
فقال يف اجلمعة يتوضأ ولو خاف فواهتا ألن الظهر هي األصل ووقتها باق وسوى بينهما بعض األصحاب جبامع 

الفريضة وقال بعضهم يتيمم ويعيد الصالة احتياطا قال عبد احلق يف النكت والفرق بني النزع من البئر واالستعمال 
يتسبب ليجد فرعان األول لو كان مع ثالثة نفر قدر كفاية أحدهم ماء أن املستعمل واجد والنازح فاقد وإمنا هو 

وأحدهم جنب واآلخر حمدث والثالث ميت قال صاحب الطراز قال ابن القاسم احلي أوىل وييمم امليت إال أن 
الة يكون املاء للميت ألن احلي يصلي بطهارته على امليت وغريها من الصلوات وامليت يصلى عليه هبا فقط وألن ح

طهارة احلي تعود على امليت وحال طهارة امليت ال تعود على احلي فإن كان املاء للميت واحتاج إليه احلي ليشربه 
أخذه ويقوم بثمنه للوارث وليس له دفع مثله إذا رجع إىل بلده وإن كان املاء بينهما فاحلي أوىل به وقال القاضي 

جل ما يغتسل به ووجد جنبا وميتا يكون احلي أوىل هببته من امليت امليت أوىل به فعلى البحث األول إذا كان مع ر
خالفا ش يف قوله إن املقصود من طهارة امليت النظافة وال حتصل إال باملاء وطهارة احلي املقصود منها اإلباحة 

صود والتيمم كاف يف ذلك وألنه آخر عهده من الدنيا بالطهارة واحلي يتطهر بعد ذلك وجواب األول أن املق
بطهارة امليت الصالة عليه والنظافة تبع وهلذا إذا مل يوجد املاء ال يصلى عليه حىت ييمم وكذلك الشهيد ملا مل يصل 
عليه مل يغسل وعن الثاين أن هذه الصالة آخر عهده من الصلوات فينبغي أن تكمل واجلنب أوىل من احملدث لعموم 

حملدث يترك بعضه بال انتفاع وعلى هذا لو اجتمع جنب وحائض هل منع اجلنابة وألن اجلنب مستعمل مجلة املاء وا
تكون احلائض أوىل لكوهنا تستفيد بالغسل أكثر من اجلنب أو يستويان ؟ وهو الظاهر ألن الغسل واحد خبالف 

 الوضوء فإنه بعض الغسل للجنابة الثاين قال يف الكتاب إذا كان معه ما يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم وال يتوضأ
يف أول تيممه وال ثانيه ويغسل بذلك املاء النجاسة خالفا ش يف أمره بالوضوء حىت يصري فاقدا للماء لنا أنه بدل 
والبدل هو الذي شأنه أن حيل حمل املبدل وال جيمع بينهما والفرق بني صورة النزاع واملسح على اخلف يف كونه 

عن املغسول وبينها وبني النجاسة أن املاء يطهر من  جيمع بني مسحه وغسل غريه أنه بدل عن غسل الرجلني ال



اخلبث كل موضع غسل به ولو قل خبالف احملدث ال حتصل طهارته إال جبملة الغسل والفرق بني الغسل للجنابة 
والتيمم للجنابة يف كون الوضوء شرع مع الغسل دون التيمم أمران أحدمها أن الوضوء من جنس الغسل شرع بني 

كاملضمضة واالستنشاق قبل الوضوء واإلقامة بني يدي الصالة والصدقة بني يدي النجوى وهو ليس  يديه أهبة له
من جنس التيمم فال يشرع هتيؤا له وثانيهما أن أعضاء الوضوء أشرف اجلسد لكوهنا موضع التقرب إىل اهللا فكانت 

غريمها فال معىن للبداية بالوضوء السبب البداءة به أوىل والتيمم شرع يف عضوين منها فالوضوء يأيت عليهما وعلى 
الثاين يف اجلواهر اخلوف من فوات النفس أو عضو أو منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض خياف 

معه ما ذكرناه وروى بعض البغداديني ال يتيمم لتوقع املرض أو لزيادته أو تأخر الربء أو جمرد األمل فال يبيح التيمم 
وما رواه أبو داود عن عمرو ابن العاص قال احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات ) وإن كنتم مرضى ( لقوله تعاىل 

السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت مث صليت بأصحايب الصبح فذكر ذلك للنيب فقال يا عمرو 
وال تقتلوا أنفسكم ( قول صليت بأصحابك وأنت جنب فأخربته الذي منعين من االغتسال وقلت مسعت اهللا تعاىل ي

فضحك ومل يقل شيئا وألن الفطر أبيح للمريض مع عدم األذى فههنا أوىل وخالفنا ) إن اهللا كان بكم رحيما 
وما ( الشافعي رمحه اهللا يف تأخري الربء وحجتنا عليه أنه ضرر عليه فيكون منفيا قياسا على توقع املرض ولقوله تعاىل 

قاعدة املشاق قسمان أحدمها ال تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل يف الربد )  جعل عليكم يف الدين من حرج
والصوم يف النهار األطول واملخاطرة بالنفوس يف اجلهاد وحنو ذلك ال يوجب ختفيفا يف العبادة ألهنا قررت معه 

لنفوس واألعضاء واملنافع فهذا والقسم الثاين تنفك العبادة عنه وهو ثالثة أنواع نوع يف املرتبة العليا كاخلوف على ا
يوجب التخفيف ألن حفظ هذه األمور هو سبب مصاحل الدنيا واآلخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثواهبا لذهب أمثاهلا 

ونوع يف املرتبة الدنيا كأذى وجع يف أصبع فتحصيل هذه العبادة أوىل من درء هذه املشقة لشرف العبادة وخسة 
مشقة بني هذين النوعني فما قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب من الدنيا مل يوجب هذه املشقة النوع الثالث 

وما توسط خيتلف فيه لتجاذب الطرفني له فعلى هذه القاعدة تتخرج الفتاوى يف مشاق العبادات تتميم قال بعض 
قاطه أشد املشاق أو العلماء ختتلف املشاق باختالف رتب العبادات فما كان يف نظر الشرع أهم اشترط يف إس

أعمها فإن العموم بكثرته يقوم مقام العظم كما سقط التطهر من اخلبث يف الصالة اليت هي أفضل العبادات بسبب 
التكرار كدم الرباغيث وثوب املرضع وكما سقط الوضوء فيها بالتيمم لكثرة عدم املاء أو احلاجة إليه أو العجز عن 

ظر الشرع تؤثر فيه املشاق اخلفيفة ومجيع حبث هذه القاعدة يطرد يف أبواب الفقه استعماله وما مل تعظم رتبته يف ن
فكما وجدت املشاق يف الوضوء على ثالثة أقسام متفق على اعتباره ومتفق على عدم اعتباره وخمتلف فيه كذلك 

لصالة والتأذي بالرياح جند يف الصوم واحلج واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتوقان اجلائع للطعام عند حضور ا
الباردة يف الليلة الظلماء واملشي يف الوحل وغضب احلكام وجوعهم املانع من استيفاء النظر وغري ذلك وكذلك 
الغرر واجلهالة يف البيع ثالثة أقسام سؤال ما ضابط املشقة املؤثرة يف التخفيف من غريها ؟ فإنا إذا سألنا الفقهاء 

فيحيلون على غريهم ويقولون ال حند ذلك فلم يبق بعد الفقهاء إال العوام والعوام ال  يقولون ذلك يرجع إىل العرف
يصح تقليدهم يف الدين ؟ جوابه هذا السؤال له وقع عند احملققني إن كان سهال يف بادي الرأي وحنن نقول ما مل يرد 

اعتربه الشرع فنقول على الفقيه أن  الشرع بتحديده يتعني تقريبه بقواعد الشرع ألن التقريب خرب من التعطيل ملا
يفحص عن أدىن مشاق تلك العبادة املعينة فيحققه بنص أو إمجاع أو استدالل مث ما ورد عليه بعد ذلك من املشاق 

مثل تلك املشقة أو أعلى جعله مسقطا وإن كان أدىن مل جيعله مثاله التأذي بالقمل يف احلج مبيح للحلق حبديث 
آذى مثله أو أعلى منه أباح وإال فال والسفر مبيح الفطر بالنص فيعترب به غريه من  كعب بن عجرة فأي مرض



املشاق سؤال آخر ما ال ضابط له وال حتديد وقع يف الشرع على قسمني قسم اقتصر فيه على أقل ما تصدق عليه 
ج إىل املهارة فيها يف تلك احلقيقة كمن باع عبدا واشترط أنه كاتب يكفي يف هذا الشرط مسمى الكتابة وال حيتا

الوفاء بالشرط وكذلك شروط السلم يف سائر األوصاف وأنواع احلرف يقتصر على مسماها دون مرتبة معينة منها 
والقسم اآلخر ما وقع مسقطا للعبادات مل يكتف الشرع يف إسقاطها مبسمى تلك املشاق بل لكل عبادة مرتبة معينة 

لفرق بني العبادات واملعامالت ؟ جوابه العبادات مشتملة على مصاحل املعاد من مشاقها املؤثرة يف إسقاطها فما ا
ومواهب ذي اجلالل وسعادة األبد السرمدية فال يليق تفويتها مبسمى املشقة مع يساره احتماهلا ولذلك كان ترك 

غ يف التقرب ولذلك الرخص يف كثري من العبادات أوىل وألن تعاطي العبادة مع املشقة أبلغ يف إظهار الطاعة وأبل
قال عليه السالم أفضل العبادة أمحزها أي أشقها وقال أجرك على قدر نصبك وأما املعامالت فتحصل مصاحلها اليت 

بذلت األعواض فيها مبسمى حقائق الشروط بل التزام غري ذلك يؤدي إىل كثرة اخلصام ونشر الفساد وإظهار 
ذا تيمم املريض من اجلنابة مث أحدث حدث الوضوء وهو قادر عليه مل العناد فروع ثالثة األول قال صاحب الطراز إ

يتوضأ ألن اجلنابة تسقط حكم احلدث األصغر ويتيمم لكل صالة للجنابة الثاين قال إذا قدر املريض على الوضوء 
بد والصالة قائما فحضرت الصالة وهو يف عرقه فخاف إن فعل ذلك انقطع عرقه ودام عليه املرض قال مطرف وع
امللك وأصبغ يتيمم ويصلي إمياء للقبلة وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه مل يعد وهذا موافق للمذهب ألنه تأخري 
الربء الثالث قال إذا عظمت بطنه حىت ال يتمكن من تناول املاء أو أدركه امليد يف البحر حىت ال ميلك نفسه يتيمم 

ال املاء قال يف الكتاب قيل البن القاسم إذا عمته اجلراح ؟ قال ألنه وسعه السبب الثالث اجلراح املانعة من استعم
يتيمم قيل فأكثره جريح قال يغسل الصحيح وميسح اجلريح قيل له مل يبق إال يد أو رجل صحيحة قال ال أحفظ عن 

ضاء مالك فيها شيئا وأرى أن يتيمم وقال ابن اجلالب من كانت به جراح يف أكثر جسده وهو جنب أو يف أكثر أع
وضوئه وهو حمدث يتيمم قال صاحب الطراز إن كان مراده أن األكثر متفرق يف اجلسد منع مس السامل فهو موافق 

لقول ابن القاسم وإال فهو خمالف ملذهب الكتاب وموافق أليب حنيفة فإن أصحاب الرأي يقولون إن كان أقله 
لشافعي ال يكفي فيما صح إال الغسل وإن قل وإذا مسح جمروحا مجع بني املاء والتيمم أو ساملا كفاه التيمم وعند ا

وغسل يتيمم أيضا بناء على أصله فيمن وجد بعض كفايته من املاء فإنه يستعمله ملا يف أيب داود عن جابر رضي اهللا 
عنه قال خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه فقال ألصحابه هل جتدون يل رخصة يف التيمم 

جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات فأخرب بذلك رسول اهللا فقال قتلوه قتلهم اهللا أال  فقالوا ال
سألوا إذ مل يعلموا إمنا شفاه العي السؤال إمنا كان يكفيه ان يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة مث ميسح 

حال اجملروح وال معىن للتيمم مع الغسل  عليها ويغسل سائر جسده يريد أن إحدى هاتني احلالتني جتزئه على حسب
ألن البدل واملبدل منه ال جيتمعان فرع قال عبد احلق يف النكت عن بعض األصحاب إذا مل يبق منه إال يد أو رجل 

فغسل الصحيح ومسح اجلراح مل جيزه ألنه مل يأت بالغسل وال يبدله الذي هو التيمم ولو حتمل املشقة وغسل 
لتيمم حقه فإذا أسقطه سقط كمن صلى قائما مع املبيح اجللوس السبب الرابع غالء املاء إن كان اجلميع أجزأه ألن ا

ال جيد املاء إال بثمن وهو قليل الدراهم يتيمم أو كثريها اشتراه ما مل يكثر الثمن فيتيمم أما الشراء فقياسا على الرفع 
ثمن فال يشتريه ملا فيه من املضرة وليس يف الكثري حد قال من البئر والطلب يف الفلوات جبامع املشقة وأما إذا كثر ال

يف املختصر ليس عليه أن يشتريه بأضعاف مثنه إال بثمنه أو شبهه وقال يف اجملموعة ليس عليه شراء القربة بعشرة 
له دراهم قال ابن اجلالب حيتمل أن حيد بالثلث واعترب أصحاب الشافعي مطلق الزيادة فرع يف اجلواهر لو وهب 

املاء لزمه قبوله عند القرويني لعدم املنة يف مثل هذا وال يلزمه عند القاضي أيب بكر وقيل إمنا يلزمه قبول مثن املاء 



وقال ابن شاس يلزمه املاء قوال واحدا خبالف الثمن السبب اخلامس خوف العطش على نفسه قاله يف الكتاب ويف 
ال صاحب الكتاب يكفي ضرر العطش من غري تلف كاجلبرية وال التفريع وإن خافه على غريه وكذلك قاله ش ح ق

فرق بني خوف العطش اآلن أو يف املستقبل السبب السادس يف اجلواهر اخلوف على النفس أو املال من السارق أو 
  السبع وقيل اخلوف على املال ال يبح 

  الفصل الثاين فيمن أبيح له التيمم

احلدث األصغر وحكى ابن املنذر عن النخعي منع اجلنب وهو قول ابن عمر قال يف الكتاب يتيمم اجلنب واحملدث 
اآلية من غري تفصيل ويف البخاري أنه عليه السالم رأى رجال ) فلم جتدوا ماء ( وابن مسعود لنا عموم قوله تعاىل 

وال ماء معي قال معتزال مل يصل فقال له يا فالن ما منعك أن تصلي مع القوم فقال يا رسول اهللا أصابين جنابة 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك وألن التيمم إمنا شرع الستدراك مصلحة الوقت وهذا قدر مشترك فيه بني الصورتني 

وقال فيه أيضا يتيمم احلاضر إذا فقد املاء وخشي فوات الوقت قبل الوصول إليه قال ابن القاسم وكذلك املسجون 
ل أحدمها ما مر والثاين اإلعادة بعد الوقت إذا وجد املاء ملالك أيضا وقال صاحب الطراز يف املسألتني ثالثة أقوا

الشافعي والثالث أن احلاضر يطلب املاء وإن طلعت الشمس إال أن يكون له عذر ملالك أيضا يف املوازية وهو قول 
ك أن يعبد أبدا أيب حنيفة إنه ال يتيمم حاضر إال مريض أو حمبوس قال ابن شاس قال ابن حبيب الذي رجع إليه مال

وجه املشهور عموم آية التيمم ويف الصحيحني أنه عليه السالم لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حىت أقبل على 
اجلدار فمسح بوجهه ويده مث رد عليه السالم زاد أبو داود قال عليه السالم إنه مل مينعين أن أرد عليك السالم إال 

مم يف احلضر لتحصيل مصلحة رد السالم فالصالة أوىل ويف أيب داود قال أبو ذر أين مل أكن على طهر فإذا شرع التي
انتقلت بأهلي إىل الربذة فكنت أجنب وأعدم املاء اخلمسة األيام والستة فأعلمت بذلك رسول اهللا فقال الصعيد 

ملنع أن آية التيمم الطيب وضوء املسلم ولو مل جيد املاء عشر حجج قال ابن يونس وأبو ذر انتقل لإلقامة حجة ا
وردت يف املسافر واملريض وليس هذا منهما والقياس عليهما مدفوع بفارق غلبة عدم املاء يف السفر وعجز املريض 
عن استعماله وألن الوضوء عبادة شطرت يف التيمم فوجب أن يكون السفر شرطا فيها قياسا على تشطري الصالة 

راز إذا قلنا يتيمم فآخر الوقت الثاين إذا منعنا التيمم يف احلضر فهل بالقصر فرعان مرتبان األول قال صاحب الط
يشترط يف السفر مسافة القصر حكى الباجي عن ابن حبيب أن كل من قال بقصره على السفر رأى ذلك وقال 

  القاضي جيوز يف أقل ما يصدق عليه سفر 

  الفصل الثالث يف املتيمم به

سباخ واجلص والنورة غري مطبوختني ومجيع أجزاء األرض إذا مل تغريها الصنعة يف اجلواهر هو التراب واحلصباء وال
بطبخ أو حنوه سواء وجد التراب أو مل يوجد خالفا ش وابن شعبان منا يف قصر التيمم على التراب وخصص ابن 

يف امللح ثالثة حبيب األجزاء بعدم التراب وجيوز بامللح عند مالك وابن القاسم وال جيوز عن أشهب وقال اللخمي 
أقوال املنع ملالك ألنه طعام واجلواز البن القصار ألنه أجزاء من األرض احترقت والتفرقة بني املعدين فيجوز ألنه 

أجزاء األرض احترقت حبر الشمس وبني املصنوع ملخالطته لغريه بالصنعة وقال ابن يونس قال مالك رمحه اهللا تعاىل 
لياقوت وال الشب والزاج والزرنيخ والكحل والكربيت ألهنا عقاقري قال سليمان ال يتيمم على الرخام كالزمرد وا

يف السليمانية إن أدركه الوقت يف أرضها وال ميكنه اخلروج حىت خيرج الوقت أجزأه قال وقال مالك يتيمم على 



ملتولد يف األرض منه املغرة ألنه تراب منه األمحر واألصفر واألسود يريد إذا كان غري مطبوخ قال صاحب الطراز ا
ما يشاكلها كالزرنيخ والكحل واملغرة فيجوز به التيمم وقال أبو بكر الوقاد ال يتيمم وأما املنطرفة كالفضة وحنوها 

فال يتيمم به قوال واحدا وأما النخيل واحللفاء واحلشيش وحنوه إذا مل يقدر على قلعه قال األهبري وابن القصار 
ض عليها وأجازه الوقاد يف اخلشب إذا عال وجه األرض كما يف الغابات ألنه ضرورة يتيمم به فيضرب بيده األر

وألنه لو حلف ال يربك على األرض فربك على هذه املواضع حنث ولو برك على جذع وشبهه مل حينث فتلخص أن 
راب النجس وخمتلف فيه املتيمم به ثالثة أقسام جائز إتفاقا وهو التراب الطاهر وغري جائز إتفاقا وهو املعادن والت

قال ثعلب ومجاعة من ) فتيمموا صعيدا طيبا ( وهو ما عدا ذلك حجتنا على الشافعي رضي اهللا عنه قول اهللا تعاىل 
أئمة اللغة كأيب عبيدة واألصمعي الصعيد وجه األرض من الصعود وهو العلو ومنه مسيت الفتاة صعدة لعلوها فكل 

فامسحوا بوجوهكم ( التيمم به إال ما خصه الدليل فإن قيل قوله تعاىل  صعد على وجه األرض فهو صعيد جيوز
وصيغة منه تقتضي التبعيض والتبعيض إمنا يتصور يف التراب ال يف احلجر وكذلك لفظ املسح ال ) وأيديكم منه 

واجلواب  يتصور إال مع التراب إذ ال يصدق مسحت يدي باملنديل إال ويف اليد شيء يزال قلنا السؤاالن جليالن
عن األول من وجوه األول أن من كما تكون للتبعيض تكون البتداء الغاية كقولنا بعت من ههنا إىل ههنا وابتداء 

) فاجتنبوا الرجس من األوثان ( الفعل يف التيمم هو املسح من احلجر الثاين أهنا تكون لبيان اجلنس كقوله تعاىل 
الطاهر فإنه املراد عندنا بالطيب احترازا من النجس الثالث أن احلجر فيكون املراد امسحوا من هذا اجلنس الطهور 

لو سحق مل يصح التيمم به مع إمكان التبعيض فيكون ظاهر اللفظ عندكم متروكا فيسقط االستدالل وعن الثاين أن 
املسح لذلك نقول الغالب على احلجر وسائر أنواع األرض إذا مرت عليها اليدان أن يتعلق هبما ما يغربمها فصح 

وأما احلجر الذي دلك مرارا أو غسل وهو بني الغسل فنادر واخلطاب مبين على الغالب وأما الطيب فليس املنبت 
ألن الطيب يف اللغة هو املالئم للطباع ) والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه ( خالفا له حيث استدل بقوله تعاىل 

وليس املراد املنبتات ) الطيبات للطيبني والطيبون للطيبات ( تعاىل  املستحسن الالئق بالسياق يدل على ذلك قوله
بل البعيدات من الدناءآت الشرعية وقوله عليه السالم من تصدق بكسب طيب وال يقبل اهللا إال طيبا املراد احلالل 

راعة والسياق فيما حنن ألنه املناسب للسياق يف اإلنفاق وقوله والبلد الطيب إمنا محل على املنبت ألن السياق يف الز
فيه يف الطهارات فوجب أن يكون املراد بالطيب الطاهر ألن املناسب للسياق التطهر ويف الصحيحني عنه عليه 

السالم أنه قال أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسرية شهروأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي 
مسجدا وطهورا فأميا رجل من أميت أدركته الصالة صلى احلديث وأما وبعثت لألمحر واألسود وجعلت يل األرض 

قوله عليه السالم يف بعض طرقه وتراهبا طهورا فال حجة فيه للشافعي ألن األرض مشتملة على التراب وغريه 
بيه والقاعدة األصولية أن ختصيص بعض أنواع العام بالذكر ال يقتضي ختصيصه نعم يدل على شرفه وحنن نقول به تن
قال صاحب الطراز قوله يف الكتاب سئل عن احلصا واجلبل يكون عليه وهو ال جيد ترابا أيتيمم عليه ؟ قال نعم 

ليس املراد أن عدم التراب شرط بل وقع ذلك اتفاق يف السؤال فروع أربعة األول قال يف الكتاب إذا وجد الطني 
ه خالفا ش يف قوله الطني ال يسمى صعيدا وهو ممنوع ألن وعدم التراب وضع يديه عليه وجيففه ما استطاع ويتيمم ب

الطني تراب وماء واملاء أفضل من التراب واألفضل ال يوجب قصورا يف املفضول الثاين قال يف الكتاب إذا تيمم 
على موضع جنس أعاد يف الوقت قال وكان مالك يقول من توضأ مباء غري طاهر أعاد يف الوقت وكذلك هذا عندي 

لقاضي يف اإلشراف عن ابن عبد احلكم واألهبري ال جيزيه وهو مذهب الشافعي وأيب حنيفة ونقض أبو حنيفة وقال ا
أصله يف أن الشمس تطهر قال صاحب الطراز قال أبو الفرج أظن أن ابن القاسم رأى أن النجاسة ملا مل تظهر عليه 



كن أن يقال إن التيمم ال جيب إيصال التراب فيه إىل كان كاملاء املشكوك فيه فال ينجسه إال ما غريه كاملاء قال ومي
البشرة إذ لو تيمم على احلجر الصلد أجزأه وإمنا الواجب قصد األرض وضرهبا باليد واملرتفع من التراب النجس 

إىل األعضاء مل حيصل به خلل يف طهارة احلدث وإمنا هو حامل لنجاسة مل يتعمدها فيعيد يف الوقت على قاعدة إزالة 
لنجاسة أو ألن الغبار ينتقل مع الريح اجلارية على هذا املكان والتيمم إمنا يقع على أعلى املنتقل الطاهر وملا كان ا

املذهب يف املاء القليل إذا وقعت فيه جناسة ومل تغريه أنه جنس احتاج األصحاب ههنا إىل الفرق بينه وبني التراب 
حملدث إىل كمال الطهارة فاشترط فيه ما مل يشترط يف التراب الذي ال ينقل الذي مل يتغري فقال أبو الفرج املاء ينقل ا

إىل كمال الطهارة وقال غريه املاء يتوصل إىل جناسته باحلواس خبالف التراب فإن املطلوب فيه االجتهاد فإذا أخطأ 
لظن بالعلم متجه وأما نقض فال شيء عليه ألن املنتقل إليه من التراب ال يقطع بطهارته وإمنا ميكن فيه ذلك فنقض ا

الظن بالظن فال كاجملتهد يف الكعبة إذا أخطأ يف اجتهاده حيث يؤمر باالجتهاد ولو أمكنه العلم بالكعبة أعاد أبدا قال 
) فتيمموا صعيدا طيبا ( ابن حبيب وأصبغ هذا إذا مل يعلم جناسته فإن علم أعاد أبدا ووجه عدم اإلجزاء قوله تعاىل 

لطاهر على ما تقدم وهذا ليس بطاهر وألن الطهارة ال حتصل بالنجاسة قال صاحب الطراز ولو تغري والطيب ههنا ا
بالنجاسة مل جيزه وفاقا فرع مرتب إذا منعنا التيمم من التراب املذكور فهل نكرهه بالتراب الذي تيمم به مدة ألجل 

و مذهب الشافعي والفرق بينه وبني املاء املستعمل طهارة احلدث كما يف املاء فالبن القاسم يف النوادر ال بأس به وه
أن املستعمل من التراب هو ما علق باليدين أما ما بقي فهو كاملاء الباقي يف اإلناء فإنه طاهر إمجاعا وإمنا اخلالف يف 

لنا الساقط الذي بقي من األعضاء الثالث يف اجلالب ال يتيمم على لبد وال حصري وإن كان فيهما غبار خالفا ح 
أهنا ليست بصعيد فال جيزئ الرابع يف اجلواهر من مل جيد ماء وال ما يتيمم به كاملصلوب واخلائف من النزول عن 

الدابة واملريض ال جيد من يناوله ذلك فأربعة أقوال يصلي ويقضي إذا وجد ماء أو ترابا البن القاسم يف العتيبة وعبد 
صالة وال قضاء ملالك وابن نافع ويقضي وال يصلي يف احلال ألصبغ امللك ومطرف وابن عبد احلكم والشافعي وال 

وأيب حنيفة ويصلي وال يقضي ألشهب فوجه الصالة يف احلال ما يف الصحيحني أنه عليه السالم أرسل أناسا يف 
 طلب قالدة عائشة رضي اهللا عنها فأدركتهم الصالة فصلوا بغري وضوء ومل يكن إذا ذاك تيمم فشكوا ذلك لرسول

اهللا فنزلت آية التيمم ومل ينكر عليهم فكان شرعا عاما حىت يرد رافعه ووجه القول بعدم الصالة يف احلال قوله عليه 
الصالة والسالم ال يقبل اهللا صالة بغري طهور وما ال يقبل ال يشرع فعله وألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

حيحني ووجه القول بعدم اإلعادة أنه فعل ما أمر به فال إعادة أجنب ومل يعلم أن اجلنب يتيمم فلم يصل وهو يف الص
إال بأمر جديد واألصل عدم ذلك قياسا على املريض واملسافر يصليان كما أمرا وال يعيدان وألنه عليه السالم مل 

رأى يأمر من ذهب للقالدة بإعادة وقال ابن بشري منشأ اخلالف هل الطهارة شرط يف الوجوب أو يف األداء فمن 
أهنا شرط يف الوجوب مل يوجب الصالة يف احلال وهذا مشكل منه رمحه اهللا تعاىل فإن األمة جممعة على أن الوجوب 
ليس مشروطا بالطهارة وإال لكان لكل مكلف أن يقول أنا ال جتب علي الصالة حىت أتطهر وأنا ال أتطهر فال جيب 

قط أحدمها سقط اآلخر ألن القاعدة أن كل ما هو شرط علي شيء ألن وجوب الطهارة تبع لوجوب الصالة فإذا س
يف الوجوب كاحلول مع الزكاة واإلقامة مع اجلمعة والصوم ال يتحقق الوجوب حالة عدمه وال جيب على املكلف 

فأول ذلك النية واجبة فيه ) الفصل الرابع يف صفة التيمم ( حتصيله فإن كان مراده أمرا آخر فلعله يكون مستقيما 
لألوزاعي وقد تقدمت مباحثها يف الوضوء فلنكتف مبا هناك وينوي استباحة الصالة سواء كان جنبا أو حمدثا  خالفا

احلدث األصغر فلو اجتمعا وكان ناسيا للجنابة فروايتان إحدامها عدم اإلجزاء ألن التيمم حينئذ يكون بدال عن 
ب البدل عن الكل وهو التيمم عن اجلنابة الوضوء وهو بعض أعضاء اجلنابة والبدل عن البعض ال ينوب منا



واألخرى جيزيه ألن املقصود ارتفاع املنع من الصالة وهو واحد فال يضر اختالف أسبابه وقد صرح يف الكتاب 
بنيابة الوضوء عن اجلنابة يف اجلبرية إذا مسحها وهو جنب مث برئت وغسلها بنية الوضوء ونص اللخمي على النيابة 

الوضوء والتيمم على األول أن التيمم بدل عن الوضوء الذي هو بعض اجلنابة والوضوء أصل يف  مطلقا والفرق بني
نفسه وإذا نوى استباحة الفرض استباح النفل ألن األدىن يتبع األعلى يف نظر الشرع وألنه ورد يف احلديث أن 

جر بتيمم الصبح ألن الفرض ال الفرائض يوم القيامة تكمل بالنوافل فكانت كاألجزاء هلا وال يصلي ركعيت الف
يكون تبعا للنفل وقيل يصلي حلصول االستباحة رواه حممد بن حيىي ولو نوى فرضني صح وال يصلي أكثر من فرض 
واحد على املشهور مث يستعمل الصعيد قال يف الكتاب يضرب األرض بيديه مجيعا ضربة واحدة فإن تعلق هبما شيء 

مث يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمىن فيمرها من فوق الكف إىل  نفضه نفضا خفيفا ومسح هبما وجهه
املرفق ومن باطن املرفق إىل الكوع ويفعل باليسرى كذلك قال ابن شاس وأجاز الشيخ أبو احلسن وعبد احلق مسح 

ره كف اليمىن قبل الشروع يف اليسرى وروى ابن حبيب تركها حىت يصل كوع األخرى وميسح الكوعني واختا
والقوالن مؤوالن من الكتاب قال صاحب الطراز والثاين ظاهر الكتاب ووجهه أن كفه اليمىن كما متسح ذراعه 

فكذلك ذراعه ميسح كفه والتكرار يف التيمم غري مطلوب فال يؤمر مبسح كفه بكفه وألنه يذهب مبا يف كفه اليمني 
د كمال ما قبله وما نقله صاحب الرسالة إذا وصل من التراب ووجه األول أن األصل أن ال يشرع يف عضو إال بع

الكوع مسح بباطن إهبام اليسرى ظاهر إهبامه اليمىن وكذلك يف اليسرى قال صاحب الطراز قال ابن عبد احلكم 
ليس يف ذلك حد كالوضوء وهذه الصفة وإن مل ترد فليست حتكما بل ملا علم الفقهاء أن اإليعاب مطلوب والصعيد 

نه كاملاء اختاروا هذه الصفة إلفضائها ملقصود الشارع وفعل الوسائل لتحصيل املقاصد من قواعد ليس يعم بسيال
الشرع وعادته قال مالك يف العتيبة جيزيه ضربة إذا اقتصر عليها قال ابن القاسم ال يعيد يف وقت وال غريه وعند 

لقا لنا ما يف مسلم والبخاري أن عمار بن ابن حبيب يعيد يف الوقت وقال ابن نافع والشافعي وأبو حنيفة يعيد مط
ياسر قال لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما أما تذكر يا أمري املؤمنني إذ أنا وأنت يف سرية فأجنبنا فلم جند املاء فأما 
أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت يف التراب كما تتمرغ الدابة وصليت فأتينا رسول اهللا فقال إمنا كان يكفيك ضربة 

وجه وضربة للكفني فقال له اتق اهللا يا عمار فقال عمار إن شئت يا أمري املؤمنني مل أحدث به فقال بل نوليك من لل
ذلك ما توليت ويروي إمنا كان يكفيك أن تضرب بيديك األرض مث تنفخ مث متسح هبما وجهك وكفيك ويروى أن 

وقد بينا أنه ال جيب نقل شيء من األرض تقول هكذا وضرب بيديه إىل األرض ونفض يديه فمسح وجهه وكفيه 
فال معىن لإلعادة وإمنا ضرب أوال ليخرج من العهدة وألن تكرار التيمم كترك تكرار الوضوء ال تعاد ألجله الصالة 
يف الوقت وال يف غريه وقال أيضا يف الكتاب إن تيمم إىل الكوعني أعاد التيمم والصالة يف الوقت فإن خرج الوقت 

م فقط قال صاحب الطراز يعيد عند ابن نافع أبدا وكذلك عند أيب ح و ش إلطالق اليد يف التيمم أعاد التيم
وتقييدها يف الوضوء واملطلق حيمل على املقيد والقياس على الوجه حجة املذهب أن اليد أطلقت يف السرقة فحملت 

ألن املغيا جيب أن ) إىل املرافق ( وضوء على الكوع فكذلك ههنا وألن اليد لو مل تصدق على الكوعني ملا قيل يف ال
تكمل حقيقته قبل الغاية ولو ال ذلك لكانت إال لالستثناء مكان إىل إلخراج العضدين ومينع ههنا محل املطلق على 

املقيد الختالف احلكم ألن أحدمها وضوء واآلخر تيمم قاعدة أصولية املطلق مع املقيد على أربع أقسام تارة خيتلف 
لسبب كالوضوء والسرقة فال محل إمجاعا وتارة يتحدان كما لو ذكر الرقبة يف الظهار مرتني مطلقة ومقيدة احلكم وا

باإلميان فإنه حيمل املطلق على املقيد وتارة خيتلف السبب ويتحد احلكم كالرقبة يف القتل مقيدة باإلميان ومطلقة يف 
بب كالوضوء والتيمم فالسبب واحد وهو احلدث الظهار ويف احلمل مذهبان وتارة خيتلف احلكم ويتحد الس



واحلكم خمتلف وهو الوضوء والتيمم ويف احلمل مذهبان فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع كثرية ويظهر أن إحلاق 
التيمم بالوضوء أوىل من إحلاقه بالسرقة لكن يؤكد املذهب من جهة األحاديث الصحيحة كحديث عمار وغريه فإنه 

د روي من طرق ومل يذكر املرفقني ورواية املرفقني منكرة عند أهل احلديث قال أبو داود قال مسح وجهه وكفيه وق
شعبة كان سلمة يقول الوجه والذراعني فقال له منصور ذات يوم أنظر ما تقول فإنه ال يذكر الذراعني غريك ولو 

ن اليد تغسل مجلتها للجنابة فإذا صحت حلملناها على الفضيلة مجعا بني احلديثني وأما اخلصم فيعطل أحدمها وأل
أبدل التيمم من الغسل تيمم على بعضها وترك العضدان فكذلك إذا أبدل من الوضوء ترك بعض ما يغسل للوضوء 
وعكسه الوجه ملا كان يوعب للجنابة أوعب بدال من الوضوء وألن التيمم شرع فيما مل يستر عادة فأسقط من حمال 

مل يشرع يف الرأس لستره بالعمامة وال يف الرجلني لسترمها بالنعل وشرع يف الوجه الطهارة ما ستر عادة ولذلك 
لكونه باديا فكذلك يقتصر على الكوعني لكوهنما الباديني هذا الكالم يف اإلجزاء واألفضل البلوغ إىل املرفقني ألنه 

ب من فوق ألن اليد اسم للجملة فعل الصحابة رضي اهللا عنهم وقال ابن شهاب يتيمم إىل اآلباط من أسفل واملناك
وأما قول مالك إن خرج الوقت أعاد التيمم فقط فهو مشكل ألن التيمم ال بد من إعادته ولو كان سابغا قال 

صاحب الطراز هو حممول على أنه تنفل بعد فرضه واستمر تنفله حىت خرج الوقت مث ذكر فإنه يعيد التيمم وال 
ذا علم قبل انقضاء الوقت فال يتنفل بذلك التيمم حىت يعيد التيمم فائدة يتنفل بذلك التيمم الناقص وكذلك إ

الكوع آخر الساعد وأول الكف واملرفق بكسر امليم وفتح الفاء وبفتح امليم وكسر الفاء أول الساعد واإلهبام 
يمة وهو واحد بكسر اهلمزة مثل اإلكرام وهو األصبع العظمى من اليد والبهام بغري مهز مجع هبم والبهم مجيع هب

أوالد الضأن ذكرا كان أم أنثى وهي للضأن مثل السخل للمعز فروع أربعة األول قال صاحب الطراز يعم وجهه 
وحليته باملسح كما يف الوضوء فما ال جيزئ يف الوضوء ال جيزئ يف التيمم وجوز ابن مسلمة ترك اليسري وأبو حنيفة 

كما يف الوضوء الثاين قال ) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ( قوله تعاىل  ترك الربع ألن املسح مبين على التخفيف لنا
خيتلف يف مسح الوجه جبميع اليد فجوز ابن القاسم مسح الرأس يف الوضوء بأصبع إن أوعب ويلزم مثله يف التيمم 

هي الكف وهو وقالت احلنفية ال جيزئ أقل من ثالثة أصابع آلن األمر باملسح يقتضي آلة للمسح واآللة املعتادة 
صادق على أكثره وهذا باطل ألن اآلية اقتضت املسح بأي طريق كان الثالث قال ابن شاس خيلل أصابعه وينزع 
اخلامت قياسا على الوضوء وقال صاحب الطراز ختليل األصابع يف التيمم أوىل من الوضوء لبلوغ املاء ما ال يبلغه 

أيت ذلك لغريه قال قال ابن عبد احلكم ينزع اخلامت ومقتضى املذهب التراب قاله ابن شعبان قال ابن أيب زيد وما ر
أنه ال ينزعه ألنه أخف من الوضوء وقد اختلف قول مالك يف ختليل األصابع يف الوضوء فإذا قلنا بالوجوب مث مل 

شتراكهما يبعد الوجوب ههنا الرابع قال ابن شاس حكمه يف امل واالة والترتيب حكم الوضوء وقاله يف الكتاب ال
يف أدلة احلكمني وألن العلماء مل يفرقوا بينهما إال األعمش فإنه قال يبدأ يف التيمم باليدين وهو ضعيف وكذلك 

التدليك قال صاحب الطراز وعلى القول بأنه ال جيب يف الوضوء لو سفت الريح التراب عليه مل جيزه وإن قلنا إن 
يه من إيعاب األعضاء باملاء فإذا أوعبها أجزأه على هذا القول فأما التيمم املنغمس يف املاء جيزيه ألن الوضوء ال بد ف

فال جيب فيه اإليعاب بدليل التيمم على احلجر فال بد من اإليعاب بصورة املسح فإذا مل يتدلك مل حيصل التيمم ألبته 
لزم التطهر هلا كالصالة  قال يف التلقني وهو كل قربة) الفصل اخلامس يف املتيمم له ( والفرق مذهب الشافعي 

ومس املصحف وغسل امليت تنبيه ومل يقتصر على قوله ما يلزم التطهر له احترازا من احلائض فإنه يلزمها الطهر 
للوطء وال تتيمم ولنفصل ذلك فروعا أحد عشر األول قال ابن القاسم يف الكتاب يتيمم املريض واملسافر خلسوف 

يهما فقها وقال عبد العزيز بن أيب سلمة يف النوادر ال يتيمم لنافلة لعدم الشمس والقمر ومل أحفظ عن مالك ف



( وهو عام يف جنس الصالة وهلذا يشترط الوضوء للنافلة مث قال ) إذا قمتم إىل الصالة ( الضرورة هلا لنا قوله تعاىل 
تاب إذا أحدث خلف اإلمام يف فشرع التيمم لكل صالة يتوضأ هلا الثاين قال يف الك) فلم جتدو ماء فتيمموا صعيدا 

صالة العيدين ال يتيمم خالفا أليب ح قال صاحب الطراز ألنه قادر على الوضوء ويصلي وحده فال يتيمم إلدراك 
فضيلة اجلماعة وكذلك كل من أحدث مع اإلمام ليس له أن يتيمم لذلك وإن فاتته اجلماعة واجلمعة وقد سلم أبو 

ء شرط واجب واجلماعة فضيلة والواجب ال يترك ألجل الفضيلة وقيل يتيمم حنيفة بذلك ويوضح ذلك أن الوضو
خلوف فوات اجلمعة وعلى هذا يتيمم لفوات العيدين قال ولو خاف فوات ركعيت الفجر إن توضأ ويدرك الصبح 

املاء قال  ويدركهما إن تيمم قال يتوضأ الثالث قال يف الكتاب ال يصلي اجلنازة بالتيمم إال املسافر الذي ال جيد
صاحب الطراز ألن الغالب يف احلضر املاء فإن كان مث من يصلي عليها فال حاجة إىل التيمم وإن مل يكن وأمكن 

التأخري حىت يوجد املاء أخرت وإال صلوا بالتيمم قال اللخمي قال ابن وهب إذا خرج للجنازة وهو طاهر مث أحدث 
تيمم وقال أبو حنيفة يتيمم كقوله يف العيدين وجييء ذلك على قول ومل جيد ماء تيمم وإن خرج على غري طهارة مل ي

بعض أصحابنا كما تقدم الرابع قال صاحب الطراز من مسجده يف سوقه أو دخل مسجدا فأراد حتيته أو أراد 
 القراءة وهو جنب ال يتيمم لشيء من ذلك وإن كان يتركه اخلامس قال يف الكتاب من مل جيد املاء يف سفره يتيمم

ملس املصحف ويقرأ حزبه قال صاحب الطراز وهذا قول أكثر أئمة املذهب وقال عبد امللك ال يتيمم إال للمكتوبة 
ألنه حمدث أجيزت له الفريضة للضرورة ولذلك منع الصالة أول الوقت جلواز التأخري لنا آية التيمم قال فيصلي 

النافلة فعل سائر النوافل فإذا نوى مس املصحف فعل  النافة متصلة هبا أو بالفرض الذي قبلها وإذا نوى بتيممه
القراءة وسجود التالوة املتعلقة مبس املصحف وهل له أن يتنفل به وهو املروي عن مالك أو يقال الوضوء ملس 

املصحف خمتلف فيه يضعف عن الوضوء ؟ وهو لبعض الشافعية السادس قال يف الكتاب إذا قدم النافلة على 
تيمم للفريضة لبطالنه بالفراغ منها قال صاحب الطراز وروي عن مالك وابن القاسم اإلعادة يف الفريضة أعاد ال

الوقت حجة البطالن أن املتيمم حمدث فال يشرع له التيمم إال لضرورة وال ضرورة إال عند دخول الصالة وهلذه 
جود املبدل أو احلدث فيستمر حكمه العلة ال جيمع بني فرضني وحجة عدم البطالن أن التيمم بدل فال يبطل إال بو

إىل ذلك السابع قال ابن القاسم يف الكتاب إذا تيمم اجلنب للنوم ال يتنفل وال ميس مصحفاً وروي عن مالك ذلك 
كاخلالف يف الوضوء قال صاحب الطراز ولو تيمم للفريضة فله فعلها وفعل النافلة بعدها وقراءة القرآن حىت حيدث 

حلدث الطارئ ال مينع القراءة لتقدم االستباحة وليس كما زعم فإن اجلنابة ثابتة وإمنا التيمم وقال بعض الشافعية ا
مبيح إىل حني احلدث فمن ادعى بقاء اإلباحة بعد ذلك فعليه الدليل الثامن قال يف الكتاب ال يصلي به مكتوبتني 

تقدم واجلمع قياسا على مبدله والتفرقة بني قال اللخمي فيه أربعة أقوال عدم اجلمع مطلقا يف األداء والقضاء ملا 
الصالتني إذا اجتمعتا يف األداء كالظهر مع العصر آخر القامة األوىل وبني غريمها فيجوز يف األول دون الثاين 

والتفرقة بني من يطلب املاء ومن ال يطلبه كاجملدور واحملصوب فيجوز يف الثاين دون األول قال صاحب الطراز 
ع مطلقا وقد روى ابن وهب مسندا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ال يصلي بالتيمم إال صالة واملذهب املن

واحدة قال الطرطوشي يف تعليقه هذه املسألة تنبين على ثالثة أقوال أن الصالة ال يتيمم هلا قبل وقتها وأن الطلب 
يبة يعيد يف الوقت ولو أعاد أبدا كان أحب إيل واجب وأن التيمم ال يرفع احلدث فإن مجع قال ابن القاسم يف العت

وقال يف كتاب حممد يعيد أبدا وقال أصبغ يعيد املشتركة يف الوقت واملباينة أبدا التاسع قال صاحب الطراز إذا قلنا 
ال جيمع بني فرضني فهل جيمع بني فرض وسنة أو فرض معني وفرض على الكفاية ؟ املذهب اجلواز إذا قدم الفرض 

سحنون إذا تيمم للعشاء يستحب له أن ال يصلي الوتر وإذا قلنا يصلي اجلنازة بتيمم الفريضة فال فرق بني وقال 



كثرة اجلنائز وقلتها وقال بعض الشافعية ال يصلي على جنائز بتيمم واحد يف صالة واحدة ألنه إسقاط لفرائض 
إذا تيمم لصالة مث ذكر غريها فإن كانت بتيمم واحد وهو باطل ألن الصالة واحدة العاشر قال صاحب الطراز 

املذكورة يف الترتيب بعدها تيمم هلا إذا فرغ من األوىل وإن كانت قبلها مل جيز تيممه لألخرى احلادي عشر قال لو 
قال ابن ) الفصل السادس يف وقت التيمم ( نسي صالة من مخس تيمم لكل واحدة منهن لئال يتيمم للفرض قبله 

يمم بعد دخول الوقت على املعروف واختار القاضي أبو إسحاق قبله بناء على أن التيمم يرفع شاس إمنا شرع الت
احلدث وإذا فرعنا على املشهور فالراجي يتيمم آخر الوقت االختياري واآليس أوله والشاك وسطه وروي آخره 

م ونبسط ذلك على العادة على اإلطالق وقيل بل وسطه إال الراجي فإنه يؤخره وقيل آخره إال اآليس فإنه يقد
فنقول قال يف الكتاب ال يتيمم مسافر أول الوقت إال أن يكون آيسا فيتيمم ويصلي وال إعادة عليه واملريض 

واخلائف يتيممان يف وسط الوقت قال صاحب الطراز روى ابن وهب وابن نافع ال يتيمم أحد إال أن خياف فوات 
رة ضرورة وال ضرورة مع بقاء الوقت وروى عنه ابن عبد احلكم الوقت وهو مذهب ابن حنبل ألن التيمم طها

يتيمم املسافر أول الوقت مطلقا ومل يفرق قال وهو القياس ألن بدخول الوقت قد وجبت الصالة فيمكن املكلف 
من فعل ما وجب عليه إال أن املستحب أن خيتلف باختالف األعذار فإن سقط استعمال املاء لعذر كاجملدور يتيمم 

ول الوقت إلدراك فضيلة الوقت وعدم الفائدة يف التأخري وقال مالك يف املوازية إن سقط استعمال املاء لعدمه أو أ
لعدم املناول أو عدم األمن ااملوصل إليه كاآليس من املاء حىت خيرج الوقت يتيمم أول الوقت وكذلك قال مطرف 

و على خالف أصله لتعلق الوجوب عنده بآخر الوقت وابن عبد احلكم وابن املاجشون والشافعي وأبو حنيفة وه
وأما الراجي فيتيمم آخر الوقت توقعا لتحصيل مصلحة الطهارة باملاء وقاله مالك يف اجملموعة وأبو حنيفة والشافعي 

ألن فضيلة أول الوقت تترك لرخصة اجلمع والطهارة ال تترك لرخصته وإمنا تترك للعجز وأما الذي ال يرجتي وال 
كاجلاهل مبوضع املاء يتيمم وسط الوقت عند القاضي عبد الوهاب وابن اجلالب فرع ال إعادة على من أوقع  ييأس

الصالة يف الوقت املعني له إال أربعة فإهنم يعيدون يف الوقت األول الشاك فإنه كاملقصر يف حدسه ولو أهنا هنايته 
قت ففعل مث وجد املاء فإهنم يعيدون إال املسافر فإنه ال ألوشك أن يظهر له قال يف الكتاب من أمر بالتيمم وسط الو

يعيد إال أن يعلم أنه يصل املاء يف الوقت فتيمم أوله وصلى قال ابن القاسم يعيدها يف الوقت قال صاحب الطراز 
اء وأما ألن هذه اإلعادة مستحبة واملسافر جوز له ترك نصف العزمية واملستحبة أوىل ويعيد غريه كالفاقد إذا وجد امل

قوله إال أن يعلم أنه يصل املاء أمره باإلعادة يف هذه الصورة يف الوقت ألن دخول الوقت وهو على غري ماء ال مينع 
من حتصيل مصلحة أول الوقت كما ال مينع النافلة فإذا فعل أجزأ وألنه لو مل جيد املاء لصحت صالته ولو كان 

اسدة تعاد أبدا فالفائت عليه حينئذ إمنا هو فضيلة الطهارة فإن وجد اعتقاد وجدان املاء مينع من الصحة لكانت ف
املاء يعيد لتحصيلها قال وقال ابن حبيب إن مل يعد يف الوقت أعاد أبدا ألن اعتقاد الوجدان مينع التيمم تنزيال 

ا يعيد يف الوقت قال لالعتقاد منزلة الرؤية إال أنه إذا صلى ومل جيد ماء تبني فساد اعتقاده وصحة صالته وإذا قلن
صاحب الطراز فهو القامة األوىل على ظاهر املذهب وقيل الغروب ويعيد من صلى بالنجاسة إىل االصفرار والفرق 

بينهما أن النجاسة منافيه مقارنة والصالة ههنا بغري مناف الثاين الناسي للماء يف رحله فيه ثالثة أقوال قال يف 
الوقت فإن ذكر وهو الصالة قطعها وأعادها بالوضوء قال صاحب الطراز وروى الكتاب إذا ذكر الناسي أعاد يف 

املدنيون اإلعادة مطلقا وهو قول مطرف وعبد امللك وابن عبد احلكم ووافق أبو حنيفة املشهور واختلف قول 
مل يعلم به الشافعي وفرق بعض أصحابه بني الناسي فال جيزئه لتفريطه وبني اجلاهل الذي جعل املاء يف ساقيته و

فيجزيه لعدم تفريطه قال ابن شاس وروى ابن عبد احلكم عدم اإلعادة مطلقا ولو أدرج املاء يف رحله ومل يعلم مل 



. يقطع ومل يقض ووافقه ابن يونس وهو خالف ظاهر الطراز والذي يف الكتاب ال علم عنده وهو أعم من القسمني 
اللصوص والسباع وتقليد إنسان يف عدم املاء والنسيان عذر حجة املشهور أن استعمال املاء سقط باألعذار ك
حجة الوجوب أن وجود املاء ال ينافيه النسيان وإمنا ينافيه العدم . فيسقط وإخبار نفسه كإخبار غريه له وهو ناس 

 جيزئه والتيمم مشروط بعدم الوجود لآلية ومل يتحقق الشرط وقياسا على نسيان الرقبة يف ملكه يف الكفارة فإنه ال
الصوم وعلى اجلبرية إذا صحت ونسي أن ينزعها ويغسل ما حتتها وعلى اخلف إذا نسي غسل ما حتته والعلة يف 

اجلميع نسيان الشرط وقوله إن ذكره يف الصالة قطعها ألنه معىن تعاد الصالة ألجله يف الوقت فتقطع له قياسا على 
دا قال صاحب الطراز ويتخرج فيها قول أنه ال يقطع كمن من أقيمت عليه الصالة يف املسجد بعد إحرامه منفر
فرع مرتب لو سأل رفقته املاء فنسوه فلما تيمم وصلى . نسي ثوبه الطاهر وصلى بنجس مث ذكره يف الصالة 

وجدوه قال ابن القاسم يف العتبية إن ظن أهنم إن علموا به منعوه ال يعيد وإال أعاد يف الوقت ولو تيقن املاء يف 
ته واختلطت يف القافلة ومل يقدر عليها قال صاحب الطراز الظاهر أنه ليس مبفرط فتصح صالته ألن املسافر قد راحل

الثالث اخلائف من . يشتغل بشد متاع أو إصالح شأن فيعرض له ذلك كثريا وألصحاب الشافعي فيه قوالن 
هذا حكم من أوقع الصالة . ه اهللا يف الكتاب الرابع العادم من يناوله املاء لتقصريهم وهو قول مالك رمح. اللصوص 

يف الوقت املأمور به ويف اجلواهر وأما من أخر ما أذن له يف تقدميه فال إعادة ومن قدم ما أذن له يف تأخريه فقيل يعيد 
يف الوقت وقيل وبعده وسبب اخلالف هل التأخري من باب األوىل أو األوجب وقيل بالفرق بني العامل فيعيد مطلقا 

وبني الظان فيعيد يف الوقت ومن قدم ما أمر يتوسطه فال يعيد يف الوقت وإن أمرناه باإلعادة يف الوقت فنسي 
  فاملشهور أنه ال يعيد بعد الوقت وقال ابن حبيب كل من أمرناه بإعادة يف الوقت فنسي أعاد بعد الوقت 

  الفصل السابع يف األحكام التابعة للتيمم

األول قال يف الكتاب اآليس من املاء ال يعيد خالفا لطاووس ملا يف أيب داود قال خرج  الفرع: وفيه فروع عشرة 
رجالن لسفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما وصليا مث وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها الوضوء 

زأتك صالتك وقال لآلخر والصالة ومل يعد اآلخر مث أتيا النيب فذكرا ذلك له فقال للذي مل يعد أصبت السنة وأج
الثاين . لك األجر مرتني وقياسا على اجلبرية والقصر للصالة يف السفر فإذا زالت أعذارهم ال يعيدون فكذلك ههنا 

قال يف الكتاب إذا طلع عليه رجل معه ماء وهو يف الصالة ال يقطع وفرق بينه وبني من نسي املاء يف رحله وقال أبو 
لنا أنه مأذوق له يف الدخول . قبل السالم قال صاحب الطراز وقال بعض أصحابنا يقطع حنيفة يقطع إال أن جيده 

والعمل كان معصوما قبل طريان ) وال تطلبوا أعمالكم ( يف الصالة بالتيمم واألصل بقاء ذلك اإلذن ولقوله تعاىل 
قد قدر فيجب وألن كل ما أبطل حجة احلنفية أن األصل إيقاع الصالة بالوضوء مع القدرة و. املاء واألصل بقاؤه 

جوابه أن ذلك ينتقض بصالة اجلنازة والعيدين وسؤر احلمار فإهنم ال . الطهارة خارج الصالة أبطلها داخل الصالة 
حيتج اخلصم بالقياس على األمة تعتق يف الصالة مكشوفة الرأس والعريان جيد ثوبا : نقوض سنة . يقولون ببطالهنا 

نوي اإلقامة يف أثنائها وناسي املاء يف رحله والوايل يقدم على وال آخر يف إتيان اجلمعة وذكر يف الصالة واملسافر ي
الصالة يف صالة والفرق بني صورة النزاع وبني األوىل والثانية أهنما دخال بغري بدل وههنا ببدل وهو التيمم مع أن 

هب تتمادى وال تعيد يف وقت وال غريه ابن يونس قال إذا عتقت األمة بعد ركعة وهي مكشوفة الرأس قال أش
كاملتيمم وقال ابن القاسم إن مل جتد من يناوهلا مخارا وال وصلت إليه فال تعيد وإن قدرت أعادت يف الوقت وبني 

الثالثة أن اإلبطال وجد من جهته وفعله بكونه قصد اإلقامة والقصر رخصة يف السفر وبني الرابعة أنه منسوب 



ني اخلامسة أن أستنابة الثاين عن األول كالوكيل وأما التيمم فهو بدل عن الوضوء واألصل بقاؤه للتفريط لنسيانه وب
على ذلك ولو أبقينا األول لتركنا االحتياط للناس كافة يف مجعهم وبني السادسة أن نسيان الصالة كان من قبله فهو 

  مفرط وألن الشرع قد جعل الوقت للمنسية لقوله عليه السالم 
  لك وقت هلا فإن ذ

احلديث فتكون احلاضرة حينئذ يف غري وقتها ومن صلى قبل الوقت أعاد أما املتيمم فصالها يف وقتها بشروطها 
الثالث قال صاحب اإلشراف إذا وجده قبل الشروع ال يبطل تيممه إذا خشي فوات الوقت وإن مل خيش . فتجزئه 

الرابع قال يف . هللا تعاىل اشترط عدو وجود املاء وهو واجد لنا أن ا. فالعلماء على بطالن تيممه إال أبا سلمة 
الكتاب إذا وجد اجلنب املاء بعد التيمم والصالة وخروج الوقت اغتسل للمستقبل وصالته تامة قال صاحب 

نه لنا ما يف أيب داود والترمذي أ. الطراز إال أن يكون على بدنه جناسة فيعيد ما صلى يف الوقت الذي وجد فيه املاء 
  عليه الصالة والسالم قال أليب ذر 

الصعيد طهور املسلم ولو مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجد املاء فليمسسه بشرته وحكى صاحب االستذكار فيه 
  اإلمجاع 

وهذه املسألة هي اليت اعتمد عليها األصحاب وغريهم يف أن التيمم ال يرفع احلدث وهو من األمور املشكلة وقد 
نه فنقول كيف يستقيم قولنا التيمم ال يرفع احلدث مع أن احلدث له معنيان أحدمها األسباب آن أن نكشف ع

املوجبة كالريح للوضوء والوطء للغسل مثال والثاين املنع الشرعي من اإلقدام على العبادة حىت نتطهر وهذا هو 
فإن كان املراد بأن التيمم ال يرفع  .الذي قصده الفقهاء بقوهلم ينوي املتطهر رفع احلدث فإن رفع األسباب حمال 

احلدث األول فكذلك الوضوء وإن كان املراد الثاين فقد ارتفع بالضرورة فإن اإلباحة ثابتة إمجاعا ومع اإلباحة ال 
  وأما ما يتمسك به من قوله عليه السالم لعمرو بن العاص . منع فهذا بيان ضروري ال حميص عنه 
تيمما ومن إجياب الغسل على اجلنب إذا وجب املاء ومن عدم استباحة صليت بأصحابك وأنت جنب وكان م

أما األول فمحمول على االستفهام ليتبني ما عند عمرو بن العاص من الفقه ال . الصلوات فتخيالت ال حتقيق هلا 
وأما وجوب  .على اخلرب والكالم حمتمل لألمرين فيتعني محله على ما نقول على وفق الدليل الضروري الذي ذكرناه 

الغسل على اجلنب فإن املاء فيه من املناسبة للتقرب ما ليس يف التراب فوجب استعماله عند وجوده ملناسبته ملعىن 
يا ( وأما عدم اجلمع بني صلوات فذلك هو األصل فيه ويف الوضوء ألن اهللا تعاىل يقول . التقرب ال أن احلدث باق 

والشروط اللغوية أسباب واألصل ترتيب ) فتيمموا ( إىل قوله تعاىل ) فاغسلوا  أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة
املسببات على األسباب وكذلك كان علي رضي اهللا عنه يرى أال جيمع بني فرضني بوضوء واحد ومل يقل أحد إن 

قدم من مناسبته وأما وجوب استعمال املاء إذا وجده قبل الصالة فلما ت. الوضوء ال يرفع احلدث فكذلك التيمم 
وقد اشتد نكري صاحب القبس وإنه ملعذور قال رفع التيمم للحدث هو الذي . للنظافة وأصالته ال لبقاء احلدث 

يفهم من قول مالك فإن املوطأ كتابه الذي كان يعىن به ويقرأ عليه طول عمره حىت لقي اهللا وهو القائل فيه يؤم 
هللا وليس الذي وجد املاء بأطهر منه وال أمت صالة وقال ابن نافع رفع احلدث املتيمم املتوضئني ألن املتيمم قد أطاع ا

وكذلك اشتد تعجب املازري من هذه املسألة . بالتيمم مغي بطريان املاء كما أن رفع بالوضوء مغي بطريان احلدث 
وبقوله عليه ) م ولكن يريد ليطهرك( وقال لعل اخلالف يف اللفظ واستدل على رفع التيمم للحدث بقوله تعاىل 

  السالم 
  جعلت يل األرض مسجدا وطهورا 



وعن أيب سلمة أنه يرفع احلدثني وال جيب عليه الوضوء . وحكى فيه روايتان عن مالك وابن املسيب وابن شهاب 
إذا وجد املاء بعد التيمم وقبل الصالة قال وفائدة رفع احلدث عند األصحاب أربعة أحكام وطء احلائض إذا طهرت 

ولبس اخلفني به وعدم وجوب الوضوء إذا وجد املاء بعده وإمامة املتيمم املتوضئني من غري كراهة زاد ابن شاس به 
نظائر مخسة التيمم واملسح على اخلفني واملسح على اجلبرية واملسح على شعر . التيمم قبل الوقت فتكون مخسة 

اخلامس قال يف . هب يف الثالثة األول عدم الرفع الرأس والغسل على األظفار ويف اجلميع قوالن للعلماء واملذ
الكتاب يؤم املتيمم املتوضئني وإمامة املتوضئ هلم أحب إيل ألن التيمم ال يرفع احلدث على أصلنا فيكره ألهنا حالة 

والفرق بني . ضرورة كصاحب السلس واإلجزاء حلديث عمرو بن العاص أنه صلى متيمما باملتوضئني وقد تقدم 
 الصالة خلف من يومئ والقارئ خلف األمي أن السجود والقراءة من نفس الصالة فاإلخالل هبما إخالل هذه وبني

يف نفس الصالة فاملأموم حينئذ آت بصالة ال سجود فيها وال قراءة ألن الصالتني واحدة وأما الطهارة فال تبعية فيها 
دس قال يف الكتاب إذا نوى بتيممه الصالة جاهال السا. وال اختالط وإمنا املقصود منها االستباحة وهي حاصلة 

للجنابة وصلى ال جيزئه ويعيد أبدا وهو قول أيب حنيفة قال صاحب الطراز وروي عنه اإلجزاء وهو قول الشافعي 
وجه األول قوله عليه الصالة والسالم إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى وهو مل ينو . ويعيد يف الوقت 

بة فال ترتفع وألن الذي نواه ليس مبانع للصالة الندراج احلدث األصغر يف األكرب فأشبه ما إذا نوى األكل أو اجلنا
الشرب ولو سلمنا عدم االندراج لكن التيمم للوضوء بدل عن الوضوء والوضوء نفسه بعض أعضاء اجلنابة فال 

ة التيمم هلما واحدة وموجبه هلما واحد وهو جيزئ عنها فيكون بدله كذلك بطريق األوىل ووجه اإلجزاء أن صور
فلو تيمم للجنابة مث تبني عدمها هل جيزئه عن الوضوء . عدم املاء فيجزئ كالوضوء للريح عن الوضوئ من املس 

السابع قال يف الكتاب إذا تيممت احلائض وصلت بعد طهرها ال يطؤها زوجها . قال ابن القاسم يف العتبية جيزئه 
ا من املاء ما يغتسالن به مجيعا قال صاحب الطراز يريد حىت يكون معهما من املاء ما يتطهران به حىت يكون معهم

لنا أن التيمم ليس بطهارة فيقتصر . من احليض واجلنابة ويف كتاب ابن شعبان له وطؤها بالتيمم وهو قول الشافعي 
الثامن قال . عمالً بارتفاع املنع يف الصورتني  حجة اجلواز أنه طهارة للصالة فيكون طهارة لغريها. به على الصالة 

صاحب الطراز إذا تيمم رجالن يف سفر أو نفر يسري فقال رجل وهبت هذا املاء ألحدكما وهو يكفي أحدمها قال 
سحنون من أسلمه لصاحبه انتقض تيمم التارك له وكذلك إذا قال هو ألحدكم إال يف العدد الكثري كاجليش فال 

اقني وإن قل كأنه رأى أن قوله يوجب التشريك بينهم ونصيب كل واحد ال يقع به الكفارية ينتقض وضوء الب
خبالف قوله هو ألحدكما فإهنما لو تقارعا عليه حصل ألحدمها فمن أسلمه مع جواز أن يكون له بطل تيممه فإذا 

وجدوه يف الصحراء بعد كان اثنان كان ظن أحدمها حلوزه أقرب من الثالثة وكلما كثر العدد ضعف الظن ولو 
تيممهم مبكان ال ينسون فيه إىل تفريط فإن بدر إليه أحدهم فتوضأ به قال سحنون يف العتيبة ال ينتقض تيمم الباقني 
فلو أعطوه لواحد منهم اختياراً قال سحنون يف العتبية ينتقض تيممهم أمجعني وقال يف اجلموعة ال ينتقض إال تيمم 

وزه ال يعدون مالكني له وإمنا ملكه من حازه كالصيد ولو سلم ملكهم فالذي يصيب كل املسلم إليه ألهنم قبل ح
واحد منهم ال تقع به الكفاية كما لو وهبه جلميعهم قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا وجد الرجالن يف السفر 

واجب فإن ترك أحدمها املقاومة قبل  من املاء كفاية أحدمها فيتشاحان عليه يتقاومانه ألن املقاومة شراء وشراء املاء
بلوغه القدر الذي جيب عليه شراؤه به وصلى أعاد الصالة أبدا فلو كانا معدمني كان هلما التيمم مجيعا إال أن جييبا 
إىل القرعة فمن صار له انتقض تيممه وكان عليه قيمة نصيب صاحبه دينا ولو كان أحدمها موسرا واآلخر معسرا 

وء به ويؤدي لشريكه قيمة نصيبه إال أن حيتاج إىل نصيبه منه فيقسم وقال ابن كنانة ال تلزم كان للموسر الوض



املقاومة عند ابن القاسم إال أن يتشاحا وأما إن تركاها وأسلم أحدمها املاء لصاحبه مل ينتقض تيمم الدافع قال وذلك 
ع ابتداء وانتهاء كالرضاع مينع النكاح قبله وطارئا األول مين: قاعدة املوانع الشرعية على ثالثة أقسام . بعيد عندي 

الثالث خمتلف فيه كاإلحرام . والثاين مينع ابتداء فقط كاالسترباء مينع النكاح ابتداء وإذا طرأ عليه ال يبطله . عليه 
أن ينظر  مينع من وضع اليد على الصيد ابتداء وإن طرأ على الصيد اختلف فيه وكذلك املاء مع التيمم وعلى الفقيه

التاسع قال صاحب الطراز لو وجد املتيمم ماء فتوضأ به . يف رد الفروع إىل أقرب األصول إليها فيعتمد عليه 
وصلى أو مل يصل مث علم بنجاسته قال سحنون ال ينتقض تيممه قال ويريد بالنجس غري املتيقن قال وفيه نظر لعدم 

قال ابن القاسم إذا أصاب املتيمم بول وال ماء معه مسحه العاشر قال صاحب البيان و. اتصال تيممه بصالته 
  صفحه فارغه . بالتراب وأعاد يف الوقت ألنه يزيل العني 

  الباب السادس يف احليض

: ولنقدم الكالم على لفظه وحقيقته وسببه مث الكالم على فقهه أما لفظه فحكى صاحب التنبيهات فيه احتمالني 
وثانيهما أن احليض . حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أمحر فشبه دم احليض به  األول أنه مأخوذ من قول العرب

واحمليض جمتمع الدم ومنه احلوض الجتماع املاء فيه وهو مشكل ألن احلوض من ذوات الواو واحليض من ذوات 
فهي حائض  الياء فهما متباينان ولذلك جعلهما صاحب الصحاح يف بابني وتقول حاضت املرأة حتيض حيضا وحميضا

وحائضة وقال بعض أئمة اللغة إن أردت احلالة املستمرة والصفة املعتادة قلت حائض وطاهر وطالق وإن أردت 
احلالة احلاضرة قلت حائضة وطاهرة وطالقة واحليضة املرة الواحدة ولو دفعة بفتح احلاء ولكن اصطالح املذهب 

دد واالسترباء واحليضه بكسر احلاء االسم واخلرقة اليت تستثفر هبا على أهنا املدة اليت تعتد هبا من زمان احليض يف الع
واحليض والطهر يسمى كل واحد منها قرءا وقرءا بضم القاف وفتحها ومن العلماء من يفرق . وكذلك احمليضة 

بينهما على املذهبني قيل اإلطالق على سبيل االشتراك وقيل متواطئ موضوع للقدر املشترك واختلف يف ذلك 
ملشترك فقيل اجتماع الدم يف اجلسد زمان الطهر أو يف الرحم زمان احليض فإن أصل القرء اجلمع ومنه قرأت املاء ا

يف احلوض إذا مجعته ومنه القراءة للكتب فإنه مجع حرف إىل حرف وكلمة إىل كلمة وقيل املشترك الزمان لقوهلم 
ن خيصه قيل له قرء وتقول العرب استحيضت املرأة إذا جاء فالن لقرئه أي لزمانه وملا كان لكل واحد منهما زما

  استمر دمها بعد أيامه فهي مستحاضة وحتيضت أي قعدت أيام حيضها ويف احلديث 
  حتيضي يف علم اهللا ستا أو سبعا 

وأما حقيقته فهو غسالة اجلسد وفضالت األغذية اليت ال تصلح للبقاء ولذلك عظم نتنه وقبح لونه واشتد لذعه 
على دم اجلسد وكذلك على الذي منه دم االستحاضة وإليه اإلشارة بقوله عليه الصالة والسالم ذلك عرق  وامتاز

وليس حبيضة أي عرق انشق فخرج منه دم اجلسد وليس بغسالة فيجتمع ذلك من الوقت إىل الوقت مث يندفع يف 
عنق الرحم الذي هو حمل الوطء وجعل عروق الدم فيخرج من فوهاهتا إىل جتويف الرحم فيجتمع هناك مث يندفع يف 

وأما سببه فقيل ملا أعانت حواء آدم على . اهللا سبحانه وتعاىل ذلك علما على براءة األرحام وحفظا لألنساب 
األكل من الشجرة أرسل اهللا تعاىل عليها هذا الدم عقوبة هلا يبعدها عن طاعة رهبا حالة مالبسته هلا وأقر ذلك يف 

وأما فقهه فنمهد له بالنظر يف أحكام احليض والطهر وأقسام احليض ودم . ا امتحن به بنو إسرائيل بناهتا وقيل أول م
  . االستحاضة ودم النفاس فهذه أربعة فصول 



  الفصل األول يف أحكام احليض والطهر

املوطأ عن  وأقل احليض غري حمدود بل الصفرة والكدرة حيض سواء كانتا يف أوله أو يف آخره خالفا ملكحول ملا يف
عائشة رضي اهللا عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول ال تعجلن حىت ترين 
القصة البيضاء والدرجة بكسر الدال وفتح الراء مجع درجة بضم الدال وسكون الراء اخلرقة والكرسف القطن 

والدفعة من الدم حيض خالفا أليب حنيفة والشافعي يف أهنما ال . وهو أليق بالرحم اللينه وجتفيفه ملا جيده وصفائه 
يعدان حيضا إال ما كان يعتد به يف العدة واالسترباء فحدده أبو حنيفة وابن مسلمة بثالثة أيام والشافعي بيوم وليلة 

بنا أقله ثالثة أيام ويف التفريع أقل احليض مخسة أيام يف العدد واالسترباء لعبد امللك قال املازري قال بعض أصحا. 
يف العدة واالسترباء ويف الكتاب يف كتاب االسترباء إذا رأت الدم يوما أو يومني فتسأل عنه النساء فإن قلن يقع به 

االسترباء استربأت به قال صاحب الطراز قال حممد بن خويز منداد تفرقة مالك بني العدد والصالة استحسان 
. ة حترم هبا الصالة وتنقضي هبا العدة فتنقضي العدة بعشرة أيام وبعض يوم والقياس عدم التفرقة فتكون الدفع

  واملعروف من املذهب التفرقة لقوله عليه السالم 
  دم احليض أسود يعرف فإذا رأيت ذلك فاتركي الصالة 

فكذلك فروع  واتفق اجلميع على أن أول النفاس غري حمدود) فل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض ( وقوله تعاىل 
األول احليض والنفاس قال يف التلقني مينعان أحد عشر حكما وجوب الصالة وصحة فعلها وفعل الصوم : أربعة 

دون وجوبه واجلماع يف الفرج وما دونه والعدة والطالق والطواف ومس املصحف ودخول املسجد واالعتكاف 
ل صاحب الطراز لو بقي من النهار ركعة فابتدأت تصلي ويف القراءة روايتان أما األول والثاين فباإلمجاع فرع قا

العصر فلما فرغت الركعة غابت الشمس وحاضت قال سحنون تقضيها ألهنا مل حتض إال بعد خروج وقتها كما لو 
مل تصلها وقال أصبغ ال تقضيها ألن ما توقعه بعد الغروب لو كان زمن أداء لكانت من إذا حاضت فيه ومل تصل 

نها وأما احلديث فمعناه فقد أدرك وجوهبا ألنه قد ال يصليها فال يكون أداء وخرب الشرع جيب أن العصر يسقط ع
وأما الثالث وهو وجوب الصوم قال املازري أنكره على القاضي مجاعة من العلماء ألن حقيقة . يكون صادقا 

يقته وحده فال يكون الصوم الواجب ما يعاقب تاركه واحلائض ال تعاقب على الصوم والشيء ال يوجد بدون حق
أحدمها أن احلائض تنوي القضاء : واجبا وهو حمرم ووافق القاضي على ذلك أبو الطاهر ومجاعة شبهتهم أمران 

الثاين لو كان الصوم ال جيب أداؤه لكان وجوبه منشأ يف زمن القضاء ولو . إمجاعا والقضاء فرع وجوب األداء 
وجواب األول أن القضاء فرع حتقق سبب وجوب األداء ال . مضان السابق كان كذلك ملا احتاجت إىل إضافته لر

وجواب الثاين أن احلاجة إلضافته ملا سبق لتعني نسبته إليه فإن . األداء والسبب متحقق يف حقها وهو رؤية اهلالل 
ز مراتب العبادات الوجوب يثبت حالة الطهر مضافا لذلك السبب ومقصود النية متييز العبادات عن العادات أو متيي

( وأما الوطء فلقوله تعاىل . وال متييز هلذا الصوم إال بسببه فوجبت إضافته إليه كما تضاف الصلوات إىل أسباهبا 
فحرم ونبه على سبب املنع وهو األذى وهذا الظاهر ) ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض 

قال به بعض العلماء ال سيما إذا قلنا يف احمليض اسم زمان احليض فإن هذا البناء  يقتضي اعتزاهلن على اإلطالق وقد
يصلح للمصدر والزمان واملكان وظاهر التعليل يقتضي اقتصار حترمي املباشرة للفرج فقط ال سيما إن قلنا إن احمليض 

. نصوص تتسع عللها اسم مكان احليض وهو قول أصبغ وابن حبيب ولوال السنة لكان النظر معهما ألن ال
واملذهب املشهور مجع بني الكتاب والسنة ففي املوطأ والصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها كانت إحدانا إذا 

كانت حائضا أمرها النيب فتأتزر بإزار مث يباشرها ويف أيب داود عن ميمونة زوج النيب عليه السالم كان يباشر املرأة 



األوىل سبب سؤاهلم له : فائدتان . إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتني  من نسائه وهي حائض إذا كان عليها
فقيل كانوا يعتزلون مواضع احليض كاليهود فسألوا عن ذلك ) ويسئلونك عن احمليض ( حىت نزل قوله تعاىل 

( حدمها قوله تعاىل ويدل على ذلك يف اآلية أمران أ) يف احمليض ( فأخربهم اهللا تعاىل أن احلرام اجلماع بقوله تعاىل 
واملراد باإلتيان الوطء فدل ذلك على أن املمنوع منه هو الوطء وأنه هو املغيا حبىت ليلتئم ) فإذا تطهرن فأتوهن 

السياق وثانيهما أنا حنمل احمليض على اسم مكان احليض وقيل سألوا ألهنم جيتنبون احليض يف القبل ويأتوهنن يف 
الثانية ) . من حيث أمركم اهللا ( عتزال يف املوضعني وأباح بعد الطهر القبل فقط بقوله الدبر فأمرهم اهللا تعاىل باال

ليس على واطئ احلائض كفارة ألهنا ليست من لوازم التحرمي بدليل الغصب والغيبة والنميمة وغري ذلك فال بد 
وجب احلسن كفارة رمضان وقال الشافعي وابن حنبل ومجاعة يكفر وأ. حينئذ من دليل يقررها ومل يوجد فيقرر 

وأمحد خيربه بني دينار ونصف دينار وقتادة يوجب بإصابته يف الدم دينارين وبعد انقطاعه نصف دينار وابن عباس 
يوجب إن أصاهبا أول الدم دينارا ويف آخره نصف دينار ولعل هذه األمور منهم استحسان لدفع السيئة باحلسنة 

طاع الدم وقبل الغسل خالفا لأليب حنيفة يف إباحته ذلك إذا انقضى أكثر فرع يف اجلواهر حيرم وطؤها بعد انق
احليض وهو عشرة أيام عنده أو وجد معىن ينايف حكم احليض مثل حضور آخر وقت الصالة ألن الوجوب عنده 

هرن فإذا حىت يط( لنا قوله تعاىل . متعلق بآخر الوقت أو يتيمم للصالة ووافقه ابن بكري من أصحابنا يف اإلباحة 
إن اهللا حيب التوابني وحيب ( فاشترط انقطاع الدم والغسل ويدل على أن املراد الغسل قوله تعاىل ) تطهرن فأتوهن 

وأما قول أيب . مدحا وحثا على التطهري وذلك يدل على أنه مكتسب وانقطاع الدم ليس مبكتسب ) املتطهرين 
عليه بانقطاعه قبل العشرة األيام فلو تييمت على مذهبنا ففي  حنيفة إن علة املنع الدم فيزول بزوال علته فيشكل

فرع يف الكتاب جيرب املسلم زوجته . جواز وطئها بعد أيام الدم قوالن مبنيان على أن التيمم هل يرفع احلدث أم ال 
الغسل  الذمية على غسل احليض دون اجلنابة ألنه ال يطؤها حىت تغسل وعن مالك يف غري الكتاب ال جيربها ألن

الذي هو شرط هو الغسل الشرعي وهو متعذر منها ألهنا ال تنوي الوجوب قيل هو ينوي عنها فقيل كيف ينوي 
أجيب بأن غسل امليت فعل الناوي فلذلك صحت نيته فإن . اإلنسان عن غريه قيل كغسل امليت ينوي غري املغسول 

ليس فعل الزوج فنيته له كنيته لصالة غريه وإما  نية اإلنسان إمنا ختصص فعله دون فعل غسل غريه وغسل الذمية
غسل امليت ففعل الناوي فظهر الفرق وعلم أن املمكن من الذمية ليس هو شرط الوطء وشرط الوطء ليس ممكنا 

منها حالة الكفر ويف هذا املقام اضطربت أراء األصحاب وتزلزلت عليهم القواعد فرأوا أن أحد اإلشكالني الزم إما 
قاعدة خطاب : طء بدون شرطه أو اعتقاد ما ليس بشرط شرطا وكشف الغطاء عن هذه املسألة أن تقول إباحة الو

الشرع قسمان خطاب وضع ال يفتقر إىل علم املكلف وال قدرته وال إرادته وال نيته وهو اخلطاب باألسباب 
والغسل من احليض من والشروط واملوانع وخطاب تكليف يفتقر إىل ذلك وقد تقدم بسطه يف مقدمة الكتاب 

احليض فيه هللا تعاىل خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط وخطاب تكليف من جهة أنه عبادة واخلطاب الثاين هو 
احملتاج إىل النية فعدم النية يقدح فيه دون األول فيبطل كون هذا الغسل عبادة ويبقى كونه شرطا وال يلزم إباحة 

ا مكلفة خبالف الذمية وكان األصل إباحتها خولف الدليل مثت فيبقى ها هنا املسلمة إذا اغتسلت من غري نية ألهن
ولقوله عليه السالم لعمرو بن حزم ) ال ميسه إال املطهرون ( وأما مس املصحف فلقوله تعاىل . على مقتضى القاعدة 

ب قال املازري وأجازه وأما املسجد فلقوله عليه السالم ال حيل املسجد حلائض وال جن. ال ميس املصحف إال طاهر 
وأما جواز القراءة فلما يروى عن عائشة رضي اهللا عنها . ابن مسلمة وقال مها طاهران وإمنا خيشى من دم احليض 

أهنا كانت تقرأ القرآن وهي حائض والظاهر اطالعه عليه السالم وأما املنع فقياسا على اجلنب والفرق لألول من 



األول قال صاحب النكت إذا وقع دم احليض : فروع . ال يطول خبالف احليض  وجهني أن اجلنابة مكتسبة وزماهنا
الثاين قال ابن القاسم يف الكتاب . ومل تغتسل فهي كاجلنب يف املنع من القراءة والوضوء للنوع ألهنا ملكت أمرها 

جعل حيضا وإال كان  إذا رأت الدم قبل أيام حيضتها قبل وقت العادة إن كان حيضها من األمام ما مينع اإلصابة
حيضة واحدة قال صاحب الطراز ويف القدر املانع مخسة أقوال أحدها ما يف الكتاب من اإلحالة على العرف 

الثالث إذا انقطعت احليضة فحاضت يوما وطهرت يوما قال يف الكتاب تلغي أيام النقاء خالفا . واألربعة املتقدمة 
يوما اغتسلت وصلت قال أيضا يف الكتاب تلفق من أيام الدم أيامها أليب ح فإذا كمل من أيام الدم مخسة عشر 

وتستطهر بثالث واأليام اليت تلغى هي فيها طاهر تصلى ويأتيها زوجها مث هي مستحاضة تتوضأ لكل صالة وتغتسل 
حب كل يوم إذا انقطع الدم إذ لعله ال يرجع إليها وال تكون حائضا بعد ذلك إال أن تتيقن دم احليض قال صا

الطراز وأما قوله تستطهر يرد إذا كانت دون اخلمسة عشر وفيها مخسة أقوال اليت تأيت يف املعتادة إذا جاوز دمها 
عادهتا وأما قوله تكون مستحاضة فخالف فيه ابن مسلمة على تفصيل فإن أقل الطهر عنده مخسة عشر يوما فإذا 

ذلك حيضا تاما وتلفق أيام الطهر كما يلفق احليض فإذا مضى من األيام أكثر احليض وأقل الطهر كان اآليت بعد 
كان احليض يوما بيوم لفقت من أيام الدم مخسة عشر يوم وال تكون مستحاضة وإن كان احليض يوما والطهر يومني 

وضابطه أن أيام الدم إن كانت أكثر من . مل تلفق أيام احليض وإال فقد بقي أقل من أقل الطهر فتكون مستحاضة 
الطهر فهي مستحاضة ألن املرأة ال حتيض أكثر من زمن طهرها وإن كان زمن الطهر أكثر أو مساويا فهي عنده  أيام

حائض بعد ذلك يف أيام الدم وطاهر يف أيام االنقطاع واملذهب أظهر ألنه إذا يعلم أن الدم األول واألخري حيضة 
جة أيب حنيفة والشافعي يف أحد قوليه أن حد الطهر ح. فاأليام املتخللة ليست فاصلة بني حيضني فال يكون طهرا 

جوابه من وجهني . غري موجود ها هنا فيلزم انتفاء احملدود فال يكون يوم النقاء طهرا فيكون حيضا إذ ال واسطة 
أحدمها أن الطهر حمدود حبسب العدد ال حبسب العبادة وثانيهما أن أبا حنيفة قد جيوز وطأها يف يوم النقاء إذا 

سلت أو تيممت وذلك دليل الطهر وأما قوله تغتسل كل يوم فلما يف أيب داود عن ابن عباس رضي اهللا عنه إذا اغت
األول قول ابن القاسم يف اجملموعة والعتبية إذا رأت . فرعان مرتبان . رأت املستحاضة الطهر ولو ساعة فلتغتسل 

الثاين لو طلقها يف إبان النقاء قال .  باقيه وصلت الدم يف اليوم ولو ساعة حسبته من أيام الدم وإن اغتسلت يف
التونسي خمري على رجعتها ويف النكت عن مجاعة من الشيوخ ال خيري ألنه زمان جيوز الوطء فيه واألول أظهر لقوله 

لبيضاء الرابع قال يف الكتاب عالمة الطهر القصة ا. أي الستقباهلا وهذه ال تستقبل عدهتا ) فطلقوهن لعدهتن ( تعاىل 
والقصة بفتح . إن كانت تراها وإال فاجلفوف قال ابن القاسم وهي أن تدخل اخلرقة جافة فتخرج جافة كذلك 

القاف والصاد املهملة من القص بفتح القاف وهو اجلري ومنه هنيه عن تقصيص القبور وروى ابن القاسم عنه أهنا 
نساء قال ابن يونس وروى ابن القاسم أهنا إن رأت تشبه البول وروى أهنا تشبه املين ولعل ذلك خمتلف يف ال

اجلفوف وعادهتا القصة فال تصلي حىت تراها إال أن يطول ذلك قال قال أبو حممد الطول خوف فوات الصالة 
واختلف هل هو االختياري أو هو الضروري قال قال بعض شيوخنا ال تنتظر زوال القصة بل تغتسل إذا رأهتا ألهنا 

ل قال ابن حبيب من عادهتا اجلفوف ال تطهر بالقصة ومن عادهتا القصة تطهر باجلفوف ألن احليض عالمة الطهر قا
دم مث صفرة مث ترية مث كدرة مث قصة مث جفاف قال ابن شاش قال القاضي أبو حممد كل واحد منهما عالمة مستقلة 

لغ أهنا متصلة بداخل الرحم واخلرقة ال يف حق من اعتادهتا فيكون فيها ثالثة أقوال ويدل للمذهب على أن القصة أب
تصل إىل ذلك وقول عائشة رضي اهللا عنها ال تعجلني حىت ترين القصة البيضاء قال ابن يونس قال ابن القاسم ال 

تطهر حىت ترى اجلفاف مث جتري بعد ذلك على ما تقرر من عادهتا قال صاحب الطراز ويتخرج فيها قوالن أحدمها 



رى القصة ألهنا أبلغ والثاين أهنا تنتظر عادة أقارهبا من أهلها فإن رأت عادهتن اتبعتها وإال كانت أهنا ال تغتسل حىت ت
على حكمني إذا رأت خالف عادهتن فإن اختلف أقارهبا فأخواهتا أقرب فإن مل يكن فأمها وخاالهتا أقرب من عماهتا 

س مث رأت قطرة دم أو غسالته مل تعد الغسل األول قال عبد امللك إذا اغتسلت من حيض أو نفا: فروع ثالثة . 
  وتتوضا وهذه تسمى التربة بالتاء املثناة وكسر الراء وتشديد الياء التحتية لقول أم عطية رضي اهللا عنها 

كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ويف الكتاب عن ابن شهاب ال تصلي ما دامت ترى الترية شيئا من 
الثاين . من الرحم وقياسا على ما إذا متادى يوما وميكن محل احلديث على أهنا ال تعدمها طهرا  حيض أو محل ألنه دم

قال صاحب الطراز إن خرجت اخلرقة بالدم وحشت غريها مث أخرجتها آخر النهار جافة كانت طاهرا من قبل هذا 
روجها ألهنا من توابع الدم كالصديد احلشو خبالف ما إذا رأت يف احلشو الثاين القصة فإهنا تكون طاهرا من حني خ

الثالث قال صاحب البيان قال مالك ليس على . مث عليها اعتبار حال خروجها فإن تيقنته وإال عملت باألحوط 
املرأة أن تقوم قبل الفجر لتنظر طهرها وليس ذلك من عمل الناس ومل يكن يف ذلك الزمان مصابيح قال والقياس 

ربه عند إرادة النوم فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر وحزرت تقدمه من الليل ذلك لكن العمل أسقطه فتعت
عملت على ما قامت عليه وال تقضي الصالة حىت تتيقن الطهر وجيب عليها أيضا أن تنظر عند أوقات الصالة يف 

نتقى عن عائشة أوائلها وجوبا موسعا ويف أواخرها وجوبا مضيقا بقدر ما ميكنها أن تغتسل وتصلي وروى صاحب امل
رضي اهللا عنها إنكار قيام النساء باملصابيح بالليل فيتفقدن الطهر وقالت مل يكن النساء يفعلن ذلك وهي أكثر علما 

األوىل املبتدأة إن انقطع دمها لعادة لداهتا أو دوهنا طهرت وإن زاد : ودينا الفصل الثاين يف احليض وهن ست 
ة عشر يوما ورواية علي بن زياد تغتسل مكاهنا ورواية ابن وهب تستظهر فثالث روايات ففي الكتاب متكث مخس

حجة األول قوله عليه السالم . وقال الشافعي رمحه اهللا إذا رأت الدم على غالب احليض ستا أو سبعا فمستحاضة 
على هذا  تترك املرأة الصالة نصف دهرها وهذا ال يفهم إال إذا كانت حتيض من كل شهر نصفه وقد تقدم ما يرد

احلديث وألن اخلمسة عشر قد تكون عادة فهي زمان حيض وقد أمجعنا على أن أول دمها حيض واألصل بقاء ما 
ووجه االستظهار قال ابن يونس روى املدنيون والقاضي إمساعيل قوله عليه الصالة . كان على ما كان عليه 

نت تقعدين واستظهري بثالثة أيام مث اغتسلي وصلي والسالم لفاطمة بنت أيب حبيش ملا سألته اقعدي أيامك اليت ك
وألنه خارج من اجلسد أشكل أمره فتستظهر له بثالثة أيام أصله لنب املصراة وألن الدم ملا كان فضلة الغذاء وغسالة 

. اجلسد فلذلك خيتلف باختالف أحوال البدن من الدعة والغذاء واألحوال النفسانية فكان االستظهار فيه متعينا 
وجه عدم االستظهار أن إحلاقها بأقراهنا أمر اجتهادي فال يزاد عليه كدم االستظهار وهذا هو الفرق بينها وبني و

متسك الشافعي مبا يف أيب داود والترمذي قالت محنة بنت جحش كنت أسحاض حيضة كثرية شديدة . املعتادة 
ينب بنت جحش فقلت يا رسول اهللا إين أستحاض فأتيت النيب عليه السالم أستفتيه وأخربه فوجدته يف بيت أخيت ز

حيضة كثرية شديدة فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو 
أكثر من ذلك قال اختذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إمنا أثج ثجا قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عن اآلخر 

أنت أعلم إمنا هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة يف علم اهللا تعاىل مث وإن قويت عليهما ف
اغتسلي حىت إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي ثالثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك جيزيك 

الظهر  وكذلك فافعلي كل شهر حني حتيض النساء يف ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري
وتعجلي العصر فتغتسلني وجتمعني بني الصالتني فافعلي وتغتسلني مع الفجر وتصلني فافعلي وصومي إن قدرت على 

ذلك وهذا أحب األمرين إيل قال الترمذي حسن صحيح قال صاحب الطراز يقال إن محنة كانت مبتدئة وأراد 



  بقوله 
و سبعا فسبعا قال وقيل كانت هلا عادة فنسيتها هل هي ست أو ستا أو سبعا اعتبارا بلداهتا إن كن حيضن ستا فستا أ

  سبع فأمرها أن جتتهد يف عادهتا وهلذا قال 
  يف علم اهللا أي ما علمه من ذلك وأما قوله 

  من ركضات الشيطان 
قال اخلطايب أصل الركض الضرب بالرجل ومعناه أن الشيطان وجد بتلك سبيال للتشكيك عليها وأمرها بتأخري 

ة ومجعها قال صاحب الطراز هو األصل يف مجع املستحاضة وصاحب السلس فائدة اللدات بكسر الالم مجع الصال
لدة وهي اليت ولدت معها يف عام واحد وكذلك الترب الذي خرج مع اإلنسان إىل التراب يف وقت واحد ومجعه 

لطراز ويرجع بعد ذلك إىل ما يقوله الثانية الصغرية بنت ست سنني وحنوها فدمها ليس حبيض قال صاحب ا. أتراب 
قال إمام احلرمني يف النهاية قال الشافعي رأيت جدة باليمن بنت عشرين سنة . النساء فإن شككن أخذن باألحوط 

الثالثة اآليسة قال مالك رمحه اهللا يف العتبية يسأل عنها النساء فإن قلن إن مثلها حتيض كان حيضا وإن قلن مثلها . 
 املوازية تتوضأ وتصلي وال يكون حيضا وال تغتسل له وإن أشكل األمر قال ابن حبيب كان حيضا ال حتيض قال يف

حجته قول عمر رضي اهللا عنه . قال ابن شاس واآليسة بنت السبعني والثمانني وبنت اخلمسني عند أيب إسحاق . 
خلمسني فتحيض إال أن تكون قرشية بنت اخلمسني عجوز يف الغابرين وقول عائشة رضي اهللا عنها إن امرأة جتاوز ا

الرابعة املعتادة فإن نقص دمها من عادهتا أو تساوى طهرت وإن زاد فخمسة أقوال قال ابن القاسم الذي كان . 
قال صاحب الطراز . يقوله مالك طول عمره إهنا تقعد مخسة عشر يوما مث رجع عنه إىل االقتصار على االستظهار 

الثالث . مالك اخلمسة عشر وبه يقول املدنيون وابن مسلمة وبالثاين قال املصريون  قال ابن حبيب الذي رجع عنه
الرابع أليب اجلهم االجتياط فيما بعد الثالث فتصوم . تقتصر على العادة وهو ألبن عبد احلكم والشافعي وأيب حنيفة 

تياط من حني مفارقة العادة وال اخلامس للمغرية وأيب مصعب االح. وتصلي وال توطأ مث تعيد الغسل وتعيد الصوم 
تعيد الغسل إن متادى هبا الدم فوق مخسة عشر يوما ألن الغيب كشف أنه دم استحاضة والسابق يقول لعله حصل 

سؤال الصالة من احلائض حرام ومن الطاهر واجبة والقاعدة مىت تعارض احملرم . دم حيض يف أثناء هذا الدم 
املفاسد على حتصيل املصاحل وتغليبا جلانب األصل فكان االحتياط ههنا ترك والواجب قدم احلرام ترجيحا لدرء 

حجة األول . جوابه أن حترمي الصالة مشروط بالعلم باحليض وهو غري حاصل فانتفى التحرمي جزما . العبادة 
لعوائد فيكون حجة الثالث أن الغالب البقاء على ا. حجة الثاين حديث االستظهار . احلديث املتقدم يف املبتدئة 

  الزائد استحاضة وما يف املوطأ والصحيحني من قوله عليه السالم لفاطمة بنت أيب حبيش يف احليضة يتمادى دمها 
  إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي 

  وروى البخاري 
  دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها مث اغتسلي 

األول يف الكتاب إذا كانت : فروع ثالثة . يزيد قدرها وقد ينقص وصلي وهو حجة االستظهار فإن احليضة قد 
عادهتا مخسة عشر يوما ال تستظهر بشيء وقال يف كتاب حممد تسنظهر يوما أو يومني وهو مشكل فإن رسول اهللا 

تأخر الدم من الثاين لو . صلى اهللا عليه وسلم ذكر شطر العمر يف سياق املبالغة يف الذم فالظاهر أنه الغاية والنهاية 
الثالث تثبت العادة مبرة قاله . غري علة مث خرج فزاد على قدره قال يف النوادر ال تزيد يف االستظهار على الثالث 

واعترب أبو ) كما بدأكم تعودون ( الغافقي قال صاحب الطراز وهو ظاهر قول ابن القاسم يف الواضحة لقوله تعاىل 



املتحرية ففي الكتاب سئل ابن القاسم عمن حاضت يف شهر عشرة أيام ويف آخر اخلامسة . حنيفة مرتني ومنه العيد 
ستة أيام ويف آخر مثانية أيام مث استحيضت كم جتعل عادهتا قال ال أحفظ عنه يف ذلك شيئا ولكنها تستظهر على 

ا املستقرة ويقول أكثر أيامها قال صاحب الطراز قال ابن حبيب تستظهر على أقل أيامها إن كانت هي األخرية ألهن
وقول مالك األول إهنا متكث مخسة عشر . ابن القاسم لعل عادهتا األوىل عادت إليها بسبب زوال سدة من اجملاري 

. قال ويتخرج فيها قول آخر أهنا ال تستظهر بشيء على القول ينفي االستظهار عموما . يوما ألن العادة قد تنتقل 
نا خالفا للحنفية حمتجا بأن اهللا تعاىل جعل الدم دليل براءة الرحم فلو حاضت السادسة يف اجلالب احلامل حتيض عند

  لبطل الدليل وأما قوله عليه الصالة والسالم 
  دم احليض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالة 

هنا تترك الصالة من لنا ما يف املوطأ عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت يف احلامل ترى الدم إ. فمحمول على احلائل 
غري نكري فكان إمجاعا وإمجاع أهل املدينة عليه وكما جاز النفاس مع احلمل إذا تأخر أحد الولدين فكذلك احليض 
ولقول عائشة رضي اهللا عنها ملا راقها وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو رآاك الشاعر ما قال شعره إال فيك 

معناه أن احليض إذا جرى على الولد يف ) وفساد مرضعة وداء مغيل ** يضة ومربإ من كل غرب ح: ( وهو قوله 
الرحم أكسبه بسواده غربة يف جلده فيكون أقتم عدمي الوضاءة فدل ذلك على أنه أمر متعارف عندهم وأما داللته 

: روع ثالثة ف. على الرباءة فهي على سبيل الغالب وحيض احلامل هو القليل والنادر فال يناقض داللة الغالب 
األول قال ابن القاسم يف الكتاب مل يقل مالك يف احلامل إهنا تستظهر قدميا وال حديثا قال صاحب الطراز إن استمر 

دمها على عادهتا قبل احلمل وزاد دمها يف بعض الشهور جتري فيها اخلمسة األقوال اليت تقدمت يف احلائل وإن مل 
نقص أو تزيد فإن انقطعت أو نقصت ودام ذلك حيضا مث أتاها الدم فزاد على تستمر على عادهتا فإما أن تنقطع أو ت

عادهتا األوىل ففيها مثانية أقوال اخلمسة السابقة السادس جيتهد هلا يف ذلك قال يف الكتاب ليس أول احلمل كآخره 
صالة مخسة عشر وليس لذلك حد إال االجتهاد وقال ابن القاسم إن رأت ذلك بعد ثالثة أشهر وحنوها تركت ال

وحنوها ويف التفريع إىل عشرين يوما وإن جاوزت ستة أشهر فإىل العشرين وقال يف التفريع إىل الثالثني السابع أهنا 
تقعد أقصى عادة احلوامل ملالك يف اجملموعة الثامن أهنا تضاعف أيامها اليت كانت هلا قبل احلمل وتغتسل قاله ابن 

الشهور عادهتا واالستظهار ويف الثاين ضعف أيام حيضتها واالستظهار ويف  وهب وقال قال مالك جتلس يف أول
الثالث جتلس مثلها ثالث مرات ويف الرابع تربعها وهكذا حىت تبلغ ستني يوما فال تزيد ألنه أقصى مدة النفاس فهو 

ال النفاس ال أعظم دم جيتمع يف الرحم بسبب احلمل وأنكر ابن املاجشون ذلك من قول مالك وقال هو خطأ وق
وأما إن رأته أوال . يكون إال بعد الوضع واالستحاضة أوىل هبا ومذهبه أن احلامل ال تزيد على مخسة عشر يوما 

بزيادة وقد كان قبل مستقيما فهي يف أوله حائض للزيادة مستحاضة يف قدر الزيادة على اخلالف املاضي فكأنه 
وجه االجتهاد أن احلمل حيبس الدم عن . ىن عليها ما يفعل باحلامل يكون حيضا بتلك الزيادة فهذه عادة انتقلت تب

ووجه عدم االستظهار هو أنه دم ثبت باالجتهاد فال يزاد . اخلروج فإذا خرج كان زائدا ورمبا استمر لطول املكث 
حىت تنقطع  الثاين لو رأت احلامل صفرة أو كدرة قال حيىي بن سعيد يف الكتاب ال تصلي. عليه كأيام االستظهار 

الثالث إذا رأت احلامل ماء أبيض عقيب سبب إسقاط أو . عنها ألن عائشة رضي اهللا عنها كانت تأمر النساء بذلك 
حنوه روى ابن القاسم وأشهب عن مالك يف العتبية عليها الوضوء دون الغسل وال يلحق بالدم خلروجه عن صفته 

لثالث يف دم االستحاضة وهو ما زاد على الدم املعترب قال ابن الفصل ا. والوضوء لكونه خارجا معتادا من الفرج 
شاس إذا حكمنا باالستحاضة فاحلائض إما مبتدأة أو معتادة وكالمها إما مميزة أو غري مميزة فهذه أقسام أربعة األول 



فقد تقدم حكمها وأما  املبتدأة املميزة فحيضتها مدة متييزها ما مل يزد على مخسة عشر يوما وأما املبتدأة غري املميزة
املعتادة املميزة فحيضتها مدة التمييز حلديث فاطمة بنت أيب حبيش وألن العادة ختتلف والتمييز ال خيتلف والنظر إىل 
اللون اجتهاد والعادة تقليد واالجتهاد أوىل وأما املعتادة غري املميزة فثالثة أقوال االقتصار على العادة للمغرية وأيب 

ت أهو انتقال عادة أو استحاضة اغتسلت وصلت وصامت وال يصيبها زوجها احتياطا فإن انقطع مصعب فإذا شك
الدم خلمسة عشر يوما علمت انتقال العادة فكانت املدة كلها حيضا وإن استمر الدم علم أهنا استحاضة وثبت 

الثاين قال . عشر يوما  حيضها على ما تقدم من عادهتا وتقضي الصوم فيما بني ذلك وبني الزيادة على اخلمسة
الثالث االستظهار على العادة واملشهور أهنا ال تتجاوز اخلمسة عشر يوما وقال يف . مطرف تبلغ مخسة عشر يوما 

األول استحب للمستحاضة يف الكتاب : فروع تسعة . كتاب حممد تتجاوز باليومني وقال ابن نافع وأنكره سحنون 
ز ال خيتلف يف وجوب الصالة عليها واختلف إذا كانت جاهلة فتركت أن تتوضأ لكل صالة قال صاحب الطرا

الصالة فأنكر سحنون ما ذكر من سقوطها باجلهل واستحب هلا الوضوء ومل يستحب هلا الغسل كما جاء يف حديث 
ك وإمنا اخلالف يف الوضوء قال اخلطايب اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إال أن تش) ١(محنة ألن ترك الغسل 

ودهب أبو ح و ش ومجاعة إىل وجوب الوضوء عليها ويدل على عدم الوجوب أن حديث وجوبه مل خيرجه أحد ممن 
اشترط الصحة قال أبو داود زاد عروة مث توضئي لكل صالة حىت جييء ذلك الوقت وقال هذه الزيادة موقوفة على 

اتفاق اجلميع على أنه إذا خرج يف الصالة عائشة رضي اهللا عنها وأنكرها صاحب الطراز ويدل على عدم الوجوب 
  ) متفق عليه (  -١.أمتتها وأجزأهتا 
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ووجه االسحباب أنه من جنس األحداث كالسلس والفرق بينه وبني فضلة املىن أهنا توجب الوضوء دون الغسل 
عدم احلرج فيها لندرهتا خبالفه وإمنا وزانه سلس املين ال جرم يستحب منه الوضوء ولو خرجت فضلة املين يف 

الثاين قال يف الكتاب إذا انقطع دم االستحاضة ال غسل عليها مث . أبطلتها وفاقا خبالف دم االستحاضة  الصالة
رجع إىل الغسل وجه األول أن الوضوء مستحب فال يستحب الغسل كالسلس ووجه الثاين أمره عليه السالم حلمنة 

ل صالة ترك العمل بالغسل يف االبتداء وكان به حني أمرها باجلمع بني الصالتني وكان األصل أن تغتسل وتتوضأ لك
علي وابن عباس رضي اهللا عنهما يأمران املستحاضة به يف كل صالة إن قويت على ذلك نقله أبو داود قال ابن 

الثالث . شاس تغتسل من طهر إىل طهر إن كانت مميزة وإال فغسلها عند احلكم عليها باالستحاضة يكفي 
( علية ملا يف أيب داود أن محنة بنت جحش كانت مستحاضة بأتيها زوجها ولقوله تعاىل  املستحاضة توطأ خالفا البن

الرابع قال يف . وهذه طاهر وألن مطلقها ال جيرب على الرجعة فتوطأ قياسا على موضع اإلمجاع ) حىت يطهرن 
مستحاضة قال صاحب  الكتاب إذا رأت الدم مخسة عشر يوما مث الطهر مخسة مث الدم أياما مث الطهر سبعة فهي

الطراز قال بعض املتأخرين أراد مستحاضة يف الدم الثاين وقيل يف السبعة وفيه نظر ألنه ال معىن لربط هذا الدم 
بالسبعة بعده وأرى أنه يريد بعد السبعة واختلف يف هذا أيضا فقال التونسي راعي الطهر مخسة واأليام أقلها يومان 

وقيل الدم اآليت بعد السبعة على . طهر أربعة عشر يوما فجاء الدم ومل يكمل الطهر فيكون اجلميع سبعة مع سبعة ال
صفة االستحاضة قبلها قال التونسي ميكن أن تكون أيام الدم ثالثة والدم اآليت بعد السبعة من جنس اآليت يف الثالثة 

ن حيضا واملستحاضة ترى دما اليت بعد اخلمسة فلذلك جعلها مستحاضة وينبغي إذا كان على صفة احليض أن يكو
اخلامس إذا تغري دم االستحاضة إىل الغلظ والسواد قال صاحب الطراز إن مل ميض . تنكره قال والذي قاله صواب 

بعد احليض زمان هو أقل الطهر على ما تقدم فالستحاضة باقية وإن مضى فهو حيض فإن متادى على صفته أو تغري 
رق عبد امللك بني هذه وبني ابتداء االستحاضة فقال يف تلك جتلس مخسة قال مطرف جتلس مخسة عشر يوما وف

عشر ويف هذه تستظهر بثالث ورواه ابن القاسم عن مالك وقال إن علق هبا دم االستحاضة بعد أيام حيضتها لن 
ضة دم تستظهر يريد بعد أن تغتسل وقال ابن القاسم مرة تستظهر ومرة ال تستظهر قال اللخمي إذا جاء املستحا

احليض وزاد على العادة وهو مثل االستحاضة فال حتاط له وإن كان مثل دم احليض فهي حائض وإن أشكل 
السادس لو متادى دم االستحاضة . فاألحسن أهنا مستحاضة وقيل تستظهر بثالثة أيام وقيل جتلس مخسة عشر يوما 

االستحاضة خبمسة أيام قال التونسي إن أشبه  عشرة أيام تفريعا على أن الطهر مخسة عشر يوما مث رأت الدم بعد
احليض فهو حيض وإن أشبه االستحاضة فهو استحاضة قال صاحب الطراز وهذا مشكل بأهنا رأت ابتداء الدم بعد 
طهر تام فال تراعى صفته كما لو انقطعت االستحاضة مدة أقل الطهر مث رأت الدم نعم لو جاء يف أيام العادة دلت 

فإن كان قبل العادة على . ه حيض أو قبل العادة على صفة احليض فقرينة الصفة تدل على احليض قرينتها على أن
غري صفة احليض فاستحاضة النتفاء القرائن وفيه على هذا نظر ألن دم املرض قد انقطع واحليض ال يتغري زمانه 

مالك السابع إذا كانت ال ترى واالحتياط أحسن فال تدع الصالة إال مبا ال يشكل أنه دم حيض وهو معىن قول 
الدم إال عند وضوئها فإذا قامت ذهب عنها قال صاحب الطراز روى ابن القاسم ال تدع الصالة إال أن ترى دما 
تنكره يعين املستحاضة أما غريها فتغتسل منه وال تدع الصالة عند انقطاعه فإذا جاوز ذلك أيامها فهي مستحاضة 



يف هذه أهنا تشده وتصلي من غري غسل كاملستحاضة قال صاحب البيان ألهنا  ال تغتسل له وروى ابن القاسم
مستنكحة بذلك من قبل الشيطان قال قال ابن أيب زيد معىن قوله مالك رضي اهللا عنه أهنا تغتسل عند كل وضوء 

قوله من ابن حىت جتاوز األيام واالستظهار مث هي مستحاضة قال وقد قال مالك ليس عليها غسل وهو أوىل بتفسري 
واملستند يف هذا احلكم أن امرأة استفتت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما فقالت كلما أقبلت أريد . أيب زيد 

الطواف هرقت الدم مث إذا ذهبت ذهب قال إمنا ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي مث استثفري بثوب وطويف وقال 
الثامن قال . ذلك يف زمن االستحاضة كما قاله ابن أيب زيد أيضا يف موضع آخر ومراده بعدم الغسل إذا أصاهبا 

صاحب الطراز يستحب للمستحاضة واحلائض والنفساء إذا تطهرن أن يطينب فروجهن ملا يف البخاري أن أمرأة 
  سألته عليه الصالة والسالم عن غسلها من احليض فأراها كيف تغتسل قال 

ر هبا قال سبحان اهللا تطهري هبا قالت عائشة فأخذهتا إيل فقلت خذي فرصة من مسك فتطهري هبا قالت كيف أتطه
  هلا تتبعي هبا أثر الدم 

التاسع قال صاحب البيان قال مالك إذا تركت املستحاضة الصالة بعد انقضاء االستظهار جاهلة ال إعادة عليها 
لقضاء إمنا ورد يف الناسي والنائم قال ابن القاسم اإلعادة أحب إيل قال ولو طال ذلك أيضا عليها ألهنا متأولة وا

لتفريطهما وقيل تعيد إن كان يسريا وإن كان كثريا مل تعده قال وقد سألت شيخنا ابن رزق فقال ذلك حممول على 
  ما بينها وبني مخسة عشر يوما للخالف أما غري ذلك فال بد من قضائه ألن ذلك ليس حبجة وكذلك قاله ابن حبيب 

  سالفصل الرابع يف النفا

أما لفظه فالنفاس يف اللغة والدة املرأة ال نفس الدم ذكره صاحب العني والصحاح . والكالم على لفظه وحقيقته 
ولذلك يقال دم النفاس والشيء ال يضاف لنفسه وهو بكسر النون واملرأة نفساء بضمها وفتح الفاء واملد واجلمع 

 جيمع على فعال غري نفساء وعشراء وجيمعان أيضا على وليس يف الكالم ما وزنه فعال. نفاس بكسرها وفتح الفاء 
نفساوات وعشراوات بضم األول وفتح الثاين ويقال نفست املرأة بفتح النون وكسر الفاء وبضم النون وكسر 

  الفاء والولد منفوس ويف احلديث 
  وما من نفس منفوسة إال وقد كتب مكاهنا من اجلنة أو النار 

فس مبعىن الدم ألن النفس مشترك بني الروح والدم واجلسد والعني يقال أصيب فالن بنفس وال يتعني اشتقاقه من الن
أي عني والنافس العائن ونفس الشيء ذاته حنو رأيت زيدا نفسه والنفس قدر دبغة مما يدبغ به األدمي من القرظ 

بالولد انقسم ثالثة أقسام أصفاه وأما حقيقته فهي أن دم احليض إذا اشتغل الرحم . وغريه ومعاين هذا اللفظ كثرية 
وأعدله يتولد منه حلم اجلنني فإن األعضاء تتولد من املنيني واللحم يتولد من دم احليض والقسم الذي يليه يف 

االعتدال يتولد منه لنب اجلنني غذاؤه الذي حيل بعد الوضع يف الثدي والثالث األردأ جيتمع فيخرج بعد الوالدة فدم 
األول قال يف الكتاب غايته ستون يوما مث رجع إىل : ويف الفصل فروع مخسة . ة دم حيض اجتمع النفاس يف احلقيق

العرف وكره التحديد وقال الشافعي ستون وأبو حنيفة أربعون ومقصود الفريقني أن يكون أربع حيض فلما كان 
فعي مخسة عشر قالوا أكثره ستون أبو حنيفة يقول أكثر احليض عشرة قال أكثر النفاس أربعون وملا قال مالك والشا

وذلك كله بناء على عوائد عندهم وأما أقله فال حد له كاحليض خالفا ح يف أن أقله مخسة وعشرون يوما وعند أيب 
يوسف أحد عشر ليزيد النفاس على احليض عنده بيوم وفائدة اخلالف ههنا ويف احليض قضاء ما مضى من 

على النصوص وال نصوص فال حتديد وأن الرجوع يف هذا إىل ما يقوله  الصلوات ويرد على التحديد أنه موقوف



الثاين قال يف الكتاب إذا انقطع مث رأته بعد ثالثة أيام وحنوها كان نفاسا وإن بعد كان حيضا وهذا . النساء متعني 
اس والشافعي مثله مرة مبين على أقل الطهر وقد تقدم وقال أبو حنيفة رمحه اهللا تعاىل إذا كان قبل األربعني فهو نف

لنا أن الطهر التام فصل بني دمني مانعني من . ومثلنا أخرى وقال ابن حبيب مشكوك فيه يعمل فيه باالحتياط 
الثالث قال يف الكتاب إذا زاد على العادة كان استحاضة . العبادة فال يلحق أحدمها باآلخر قياسا على احليضتني 

وجه املذهب أنه اجتهاد فال . تظهر إىل السبعني ألن الدم قد يزيد كاحليض قال صاحب الطراز قال عبد امللك تس
الرابع قال ابن القاسم يف الكتاب إذا ولدت ولدا وبقي آخر إىل شهرين والدم متماد . يزاد فيه كزمان االستظهار 

لد الثاين وقد فدمها حممول على عادة النفاس ولزوجها الرجعة قال وقيل إن حكمها حكم احلامل حىت تضع الو
لنا أن حقيقة دم النفاس موجودة وأن املانع من خروج الدم إمنا هو . اختلف الشافعية واحلنفية على هذين القولني 

انغالق فم الرحم لسبب احلمل وقد انفتح بالولد األول فيكون اخلارج دم نفاس فال يتوقف جعله نفاسا على الثاين 
يقول جتلس مدة حيض احلامل فقط وقال لو جعلناه نفاسا على وهو قال صاحب الطراز والذي يرى أنه حيض 

شهران وتضع آخر فإن قلنا جتلس شهرين لزم أن يكون النفاس أربعة أشهر وال قائل به وإن قلنا ال جتلس مع أنه دم 
ا إنه فرع إذا قلن. عقيب الوالدة فذلك خالف األصل فالواجب حينئذ أن يكون حيضا والنفاس بعد الولد الثاين 

نفاس فوضعت الثاين بعد شهرين قال التونسي يكون الثاين نفاسا فإنه كأي ولد يف وعائه بدمه وألن الرحم ينصب 
إليه عند حركة الوضع من الدم ما ال ينصب إليه قبل الوضع فلو وضعت الثاين قبل متام النفاس األول ألغت املاضي 

األول فإن أمتت أربعني مل يكن الثاين نفاسا وتابعه الشافعية حمتجني  وقال أبو حنيفة النفاس من. واستأنفت من الثاين 
اخلامس لو وضعت الولد جافا . بأن احليضتني ال يتصالن فكذلك النفاسان وقياسا على ما إذا اتصال قبل الوالدة 

و أو أنه ففي الغسل قوالن مبنيان على أنه خملوق من مائها وماؤها لو خرج لوجب الغسل أو الوضوء فكذلك ه
انتهى اجلزء األول من كتاب الذخرية يليه اجلزء الثاين وأوله كتاب . خرج عن ذلك الطور إىل طور احلصا وحنوه 

  الصالة بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب الصالة

أي دعواتك ومسيت هذه العبادة ) وصل عليهم إن صلواتك سكن هلم ( والصالة يف اللغة الدعاء ومنه قوله تعاىل 
ة قيل جمازا ملا اشتملت عليه من الدعاء وقيل هي مأخوذة من الصلوين ومها عرقان يف الردف وأصلهما الصالة صال

** قريب ما بني القطاة واملطا ( وهو عرق يف الظهر يفترق عند عجب الذنب ومنه قول ابن دريد يف صفة الفرس 
ملصحف قال صاحب التنبيهات قيل مها عظمان ولذلك كتبت الصالة بالواو يف ا) بعيد ما بني القذال والصال 

ينحنيان عند الركوع وملا كانا يظهران من الراكع مسي مصليا لذلك وفعله صالة ومنه املصلي وهو الثاين من حلبة 
السباق ألن رأس فرسه يكون عند صلوى األول وقيل ألهنا ثانية اإلميان كالثاين يف حلبة السباق وقيل ألن فاعلها 

ل اهللا كما يتابع الفرس الثاين األول وقيل هي مأخوذة من تصلية العود بالنار ليقوم وملا كانت تنهى عن متابع لرسو
الفحشاء واملنكر كانت مقومة لفاعلها وقيل من الصلة ألهنا تصل بني العبد وربه وعلى األول أكثر الفقهاء مث 

املعتزلة ومجاعة من الفقهاء أو بطريق اجملاز وهو  اختلف العلماء هل اطلق هذا االسم عليها بطريق النقل وهو مذهب
مذهب املازري واإلمام فخر الدين ومجاعة واختلفوا يف وجه اجملاز فقيل ملا كان الدعاء جزءها وهو قوله تعاىل آمرا 

 فسميت صالة من باب تسمية الكل باسم اجلزء وقيل من جماز التشبيه ألن كل مصل) اهدنا الصراط املستقيم ( لنا 
خاضع متذلل لربه مشبه للداعي يف ذلك وقال القاضي أبو بكر الباقالين من أصحابنا ليس يف اللفظ نقل وال جماز 



وهو مذهبه يف سائر األلفاظ الشرعية بل لفظ الصالة مستعمل يف حقيقته اللغوية وهي الدعاء فإذا قيل له الدعاء 
  ليس جمزئا وحده ويصح بغري طهارة ورسول اهللا 

يقبل اهللا صالة بغري طهور ؟ نقول عدم اإلجزاء لداللة األدلة على ضم أمور أخرى للدعاء ال من لفظ  يقول ال
الصالة وإذا فرعنا على األول فهل ملا نقل الشرع هذا اللفظ جعله متواطئا للقدر املشترك بني سائر الصلوات أو 

حمتجا بأنه يطلق على ما فيه الركوع والسجود جعله مشتركا كلفظ العني يف اللغة وهو اختيار االمام فخر الدين 
وعلى ما ال ركوع فيه وال سجود كصالة اجلنازة وعلى ما ال تكبري فيه وال سالم كالطواف وعلى ما ال حركة 

  للجسم فيه كصالة املريض املغلوب وليس بني هذه الصور قدر مشترك فيكون اللفظ مشتركا 
حدها حق اهللا تعاىل فقط كاملعارف واإلميان مبا جيب ويستحيل وجيوز عليه قاعدة تقربات العباد على ثالثة أقسام أ

سبحانه وتعاىل وثانيها حق للعباد فقط مبعىن أهنم متمكنون من إسقاطه وإال فكل حق للعبد ففيه حق اهللا تعاىل وهو 
باد والغالب مصلحة أمره بإيصاله ملستحقه كاداء الديون ورد الغضوب والودائع وثالثها حق هللا تعاىل وحق للع

العباد كالزكوات والصدقات والكفارات واألموال املنذورات واهلدايا والضحايا والوصايا واألوقاف ورابعها حق 
هللا تعاىل ولرسوله والعباد كاألذان فحقه تعاىل التكبريات والشهادة بالتوحيد وحق رسوله عليه السالم الشهادة له 

وقات يف حق النساء واملنفردين والدعاء للجماعات يف حق املقتدين والصالة بالرسالة وحق العباد اإلرشاد لأل
مشتملة على حق اهللا تعاىل كالنية والتكبري والتسبيح والتشهد والقيام والقعود والركوع والسجود وتوابعها من 

ادة له بالرسالة التورك والكف عن الكالم وكثري األفعال وعلى حقه عليه السالم كالصالة عليه والتسليم والشه
وعلى حق املكلف وهو دعاؤه لنفسه باهلداية واالستعانة على العبادة وغريها والقنوت ودعاؤه يف السجود 

واجللوس لنفسه وقوله سالم علينا وعلى حق العباد كالدعاء هلم باهلداية والقنوت وطلب اإلعانة والسالم على عباد 
سالم والتسليم آخر الصالة على احلاضرين فلذلك كانت الصالة أفضل اهللا الصاحلني والسالم على الرسول عليه ال

  األعمال بعد اإلميان 
متهيد قال صاحب املقدمات كان املفروض من الصالة قبل اخلمس ركعتني غدوا وركعتني عشيا ما كان عليه 

ة من أصحابنا فرض السالم يصلي مبكة تسع سنني وفرضت اخلمس قبل اهلجرة بسنة وقال إمام احلرمني وابن مسلم
الصلوات اخلمس ناسخ ملا كان جيب على الناس من قيام الليل قال إمام احلرمني وقيل وجوبه مل ينسخ عنه عليه 

السالم يف خاصته قال صاحب االستذكار مل ختتلف اآلثار وال العلماء يف أن الصالة أهنا فرضت مبكة ليلة اإلسراء 
لى به الصلوات ألوقاهتا يف يومني لكنهم اختلفوا يف كيفية فرضها فروي أتى جربيل من الغد لصبيحة اإلسراء فص

عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا فرضت ركعتني ركعتني مث أكملت صالة احلضر أربعا قال الشافعي واحلسن البصري 
 املغرب وبعض رواة هذا احلديث الزيادة كانت باملدينة وقال ابن عباس وعمر بن اخلطاب فرضت أربعا أربعا إال

وقوله عليه الصالة ) فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة ( فرضت ثالثا والصبح ركعتني ويعضده قوله تعاىل 
والسالم إن اهللا وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة وقوله عليه السالم إمنا هي صدقه تصدق اهللا هبا عليكم 

ألصل اإلمتام قال وحديث عائشة رضي اهللا عنها أصح إسنادا فاقبلوا صدقته يعين القصر وهذا كله يدل على أن ا
واجلواب له عن النصوص أن ذلك بعد اإلمتام باملدينة ويدل على وجوب الصالة الكتاب والسنة واإلمجاع أما 

( ( وهي الظهر والعصر ) أقم الصالة لدلوك الشمس ( وقوله تعاىل ) حافظوا على الصلوات ( الكتاب فقوله تعاىل 
الصبح قاله ابن عباس وعكرمة ومالك بن أنس يف مجاعة ) ) وقرآن الفجر ( ( املغرب والعشاء ) ) غسق الليل  إىل

وأما السنة فقوله عليه السالم يف املوطأ مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد يف اليوم والليلة فمن جاء هبن مل يضيع 



دخله اجلنة ومن مل يأت هبن فليس له عند اهللا عهد إن شاء منهن شيئا استخفافا حبقهن كان له عند اهللا عهد أن ي
عذبه وإن شاء أدخله اجلنة ويف الترمذي أنه عليه السالم قال أول ما حياسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته 
فإن صلحت فقد أفلح وأجنح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعاىل 

ا هل لعبدي من تطوع فيكمل هبا ما انتقص من الفريضة مث يكون سائر عمله على ذلك ويف الكتاب اثنان انظرو
  وعشرون بابا 

  الباب األول يف األوقات

وهي مأخوذة من التوقيت وهو التحديد ومسي الزمان وقتا ملا حدد بفعل معني فكل وقت زمان وليس كل زمان وقتا 
حادث حبادث قال املازري إن اقترن خفي جبلي مسي اجللي زمانا حنو جاء زيد طلوع  والزمان عند أهل السنة اقتران

الشمس فطلوع الشمس زمان اجملئ إذا كان الطلوع معلوما واجملي خفيا ولو خفي طلوع الشمس عند ضرير أو 
رك الفلك مسجون قلت له تطلع الشمس عند جمئ زيد فيكون اجملي زمان الطلوع وقيل هو حركات الفلك فإذا حت

بالشمس على أفقها فهو النهار أو حتته فهو الليل وقد نصب اهللا تعاىل األزمان أسبابا كما نصب األوصاف وفيها 
  سبعة فصول 

  الفصل األول يف أقسامها

قال صاحب التلقني وهي تنقسم إىل وقت أداء ووقت قضاء وإىل ما ال جيوز تقدمي الصالة عليه وال تأخريه كوقت 
موسع كوقت الظهر ومضيق كوقت املغرب وإىل ما يتعلق به الفوات كوقت الصبح وإىل ما ال يتعلق به الصبح وإىل 

الفوات كوقت الظهر واملغرب فإن الظهر يكون أداء إىل الغروب واملغرب إىل الفجر وبقي عليه وقت الكراهة ويف 
شمس وبعد صالة العصر حىت الغروب اجلواهر هو أربعة بعد الفجر حىت يصلي الصبح وبعد الصالة حىت ترتفع ال

وبعد اجلمعة حىت ينصرف الناس وال يلحق هبا الزوال على ما يف الكتاب ويلحق على رواية واملستند ما يف مسلم 
أنه قال عليه السالم ال حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا فتصلوها عند ذلك وهنى عن الصالة بعد العصر 

ر حىت تطلع الشمس ويف مسلم ثالث ساعات كان النيب ينهانا أن نصلي فيهن وأن حىت تغرب الشمس وبعد الفج
نقرب فيهن موتانا حىت تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني تقوم قائمة الظهرية حىت تزول الشمس وحني تضيف 
ف الشمس للغروب حىت تغرب قال مالك يف الكتاب وما أدركت أهل الفضل إال وهم يهجرون ويصلون يف نص

النهار وكرهه الشافعي إال يوم اجلمعة وهذه اآلثار معارضة لقوله عليه السالم يف مسلم من نام عن صالة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وهذا عام يف املفروضات املنسيات واألول عام يف سائر الصلوات واخلاص مقدم 

كركعيت الفجر وقيام الليل لتأكده بالعادة والنهي هني كراهة  على العام فال جرم استثنيت الفوائت وما كان مؤكدا
فيصلي القيام بعد الفجر وقبل الصالة وكذلك اجلنائز وسجود التالوة بعد الصبح والعصر وقيل احلمرة على ما يف 

عليه الكتاب واملنع فيها يف املوطأ وختصيص اجلواز مبا بعد الصبح عند ابن حبيب أما إذا خشي على امليت صلى 
مطلقا تقدميا للواجب الذي هو صون امليت عن الفساد على املكروه الذي هو الوقت قال صاحب التلقني ووقت 

األداء ينقسم مخسة أضرب وقت فضيلة وهو أول األوقات وتوسعة وهو آخره ووقت عذر وهو أوقات اجلمع 
لوع الفجر أو الشمس ألرباب للمسافر ووقت مشابه لوقت الفضيلة ووقت الضرورة وهو ما قبل الغروب وط

األعذار قال والفرق بني وقت التوسعة ووقت الرخصة أن التأخري إىل التوسعة جيوز من غري عذر والتأخري لوقت 



الرخصة ال جيوز اال لعذر لواله مل يكن إما حظرا وإما ندبا ويعين بذلك أنه جيوز تأخري الظهر مثال إىل آخر القامة 
جيوز بعد القامة إال لعذر لواله لكان آمثا على املشهور وإن كان مؤديا أو مضيعا ملندوب األويل من غري عذر وال 

  على غري املشهور يف متعمد تأخري الظهر إىل غروب الشمس فهذا معىن قوله إما حظرا وإما ندبا 

  الفصل الثاين يف وقت صالة الظهر

وقت ظهور ميل الشمس أو غاية ارتفاعها ألن  وهي مشتقة من الظهرية وهي شدة احلر يقال ظهر وظهرية فكأنه
املرتفع ظاهر أو ألن وقتها أظهر األوقات بسبب الظل وتسمى اهلجرية من اهلاجرة وهي شدة احلر وتسمى األوىل 

ألهنا أول صالة صالها جربيل برسول اهللا ولذلك بدأ العلماء هبا يف التصنيف وأول وقتها الزوال وهو نزول 
  اء وعالمته زيادة الظل بعد نقصانه الشمس عن وسط السم

تنبيه قد يعلم من غري زيادة الظل لكن حيزر خطا على وجه األرض مسامتا خلط الزوال يف السماء بالطرق املعلومة 
عند أرباب املواقيت ويضع فيه قائما وعند الزوال خيرج ظل القائم من اخلط من غري زيادة الظل خصوصا يف 

ختياري إىل أن يصري ظل كل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وقال أبو الصيف فهذا أول الوقت اال
  حنيفة آخر االختياري إذا صار ظل كل شيء مثيله 

  الفصل الثالث يف وقت صالة العصر

وهي مأخوذة من العشي فإنه يسمى عصرا وقيل من طرف النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا ويف 
على العصرين صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروهبا يريد الصبح والعصر وأول وقتها إذا احلديث حافظوا 

صار ظل كل شيء مثله إىل غروب الشمس ووقت الفضيلة منه ما دامت الشمس نقية وهو قوله يف الكتاب ما 
ن الفضيلة إىل رأيت مالكا حيدد يف وقت العصر قامتني بل يقول والشمس بيضاء نقية وروى ابن عبد احلكم أ

القامتني بعد زيادة ظل الزوال ومها متقاربان فإن الشمس حينئذ تكون نقية قال صاحب الطراز وألصحابنا أن أول 
وقتها قبل انتهاء القامة األوىل بقدر أربع ركعات يف العصر لقوله عليه السالم يف حديث جربيل وصلى يف العصر 

اجلملة ووافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة أول وقتها آخر القامتني ملا حني صار ظل كل شيء مثله واللفظ ظاهر من 
يف املوطأ عن القاسم بن حممد ما أدركنا الناس إال وهم يصلون العصر بعشي وهذا يقتضي أن العصر بعد القامتني 

ر قبل وهو معارض حبديث جربيل فإن صلى العصر قبل القامة األوىل ال جيزيه وقال أشهب أرجو إن صلى العص
القامة والعشاء قبل الشفق أن جيزيه وإن كان لغري عذر ألن املسافر قد يصليهما كذلك عند رحيله وألن القامة 

  األوىل لو مل تكن وقتا هلا ملا جاز تقدميها للعذر 
فائدة من علم وقت الظهر علم وقت العصر بأن يزيد على ظل الزوال ستة أقدام ونصفا بقدمه فإنه قامة كل أحد 

البا ومن مل يعلم ظل الزوال فقد قال ابن أيب زيد من غلق يده وجعلها بني حنره على ترقوته وبني حنكه وخنصره غ
مما يلي الترقوة واستقبل الشمس قائما ال يرفع حاجبيه فإن رأى قرص الشمس فقد دخل العصر وإن كان قرصها 

الشمس عليه عند الزوال فإذا زالت الشمس  على حاجبيه مل يدخل ويعرف الظهر بأن تضرب وتدا يف حائط تكون
انظر طرف ظل الوتد واجعل يف يدك خيطا فيه حجر مدىل من أعلى الظل فإذا جاء اخليط على طرف الظل فخط 
مع اخليط خطا طويال فإنه يكون خطا للزوال ابد الدهر فمىت وصل ظل ذلك الوتد إليه فقد زالت الشمس ففي 

  صيف يصل إليه فوق الشتاء يصل إليه أسفل ويف ال



  الفصل الرابع يف وقت صالة املغرب

وهي مشقة من الغروب وال تسمى عشاء لغة وال شرعا ويف الصحيح النهي عن تسميتها عشاء قال يف الكتاب 
وقتها غروب قرص الشمس دون الشعاع إىل حني الفراغ منها للمقيمني وميد املسافر امليل وحنوه ورواية املوطأ إىل 

اختيار الباجي وأيب حنيفة ووقع يف املدونة امتداد وقتها االختياري لقوله يف باب التيمم يف الذي خيرج  الشفق وهو
من قريته يريد قرية أخرى وهو غري مسافر وعلى غري وضوء إن طمع يف إدراك املاء قبل الشفق أخر الصالة حجة 

عند غروب الشمس ولو كان ممتدا لفعلت فيها ما  املشهور أن األمة جممعة على إقامتها يف سائر األعصار واألمصار
تفعله يف الظهر وغريها من التقدمي والتأخري وأمكن أن يقال إن إمجاعهم لوقوع اخلالف يف امتداد وقتها االختياري 
احتياطا ألن وقتها غري ممتد وهذا خبالف سائر الصلوات وحديث جربيل يف كونه صلى به عليه السالم املغرب يف 

 يف وقت واحد حجة الثاين ما يف مسلم أنه عليه السالم قال وقت املغرب إىل أن تغيب محرة الشفق والقياس اليومني
على سائر الصلوات وإذا فرعنا على عدم امتداد وقتها فما حده ؟ فعندنا ما تقدم وللشافعية قوالن إحدامها يعترب 

الث ركعات فإن أحرم هبا بعد ذلك فهي قضاء أو يف بعد الغروب الطهارة ولبس الثياب واألذان واإلقامة وفعل ث
أثناء ذلك فقد أحرم يف الوقت وثانيهما أنه غري ممدود وهو قول الشافعي قال صاحب الطراز واتفقوا على جواز 
امتدادها إىل مغيب الشفق ملا يف املوطأ أنه عليه السالم قرأ يف املغرب بالطور وقرأ باملرسالت قال وهذا مما يقوي 

تداد وقتها النه الجيوز امتداد وقتها إىل بعد الشفق قال وإذا قلنا باالمتداد واالشتراك فهل ختص العشاء قبل ام
الشفق مبقدار فعلها ؟ أو متتد بعد الشفق مبقدار املغرب ؟ وهل جيزئ تقدمي العشاء من غري عذر ؟ وهل يأمث بتأخري 

  الظهر والعصر  املغرب إىل بعد الشفق ؟ خيتلف يف مجيع ذلك كما يف

  الفصل اخلامس يف وقت العشاء

والعشاء بكسر العني ممدودا أول الظالم وعتمة الليل ثلثه وظلمته واعتم القوم إذا ساروا حينئذ والعتمة أيضا 
اإلبطاء وروي عن بعض السلف أنه كان يغضب ويصيح إذا مسع من يسميها العتمة ويقول إمنا هي العشاء ملا يف 

السالم قال ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم فإهنا يف كتاب اهللا تعاىل العشاء وإمنا تعتم حبالب مسلم أنه عليه 
اإلبل والسهر يف ذلك أن العادة أن العظماء إذا مسوا شيئا باسم ا يليق العدول عنه ملا فيه من تنقيصهم والرغبة عن 

ومن بعد صالة العشاء ثالث ) ( عشاء يبكون ( ه تعاىل صنيعهم واهللا تعاىل أعظم العظماء قد مساها العشاء يف قول
  ويف املوطأ عنه عليه السالم ) عورات لكم 

لو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا وهذا يقتضي اجلواز وأول وقتها مغيب الشفق وهو احلمرة دون 
صح ذلك الكالم ويف اجلواهر ال تعترب  البياض لقول العرب هذا الثوب أشد محرة من الشفق ولو كان البياض ملا

الصفرة أيضا قال صاحب الطراز وروى ابن القاسم عنه أيضا أن البياض الذي يشك فيه مع احلمرة وقال أبو حنيفة 
( مغيب البياض ملا يف أيب داود أنه عليه السالم كان يصليها ملغيب القمر لثالث وهذا ربع الليل ويعضده قوله تعاىل 

والغسق اجتماع الظلمة وألهنا عبادة متعلقة بأحد النريين فيتعلق بالثاين ) لدلوك الشمس إىل غسق الليل أقم الصالة 
منهما أصله صالة الصبح مع الفجرين وألن الشفق من الشفقة وهي رقة القلب فكلما كان أرق كان أوىل باالسم 

ضروري ال يثبت االبيقني واجلواب عن والبياض أرق من احلمرة وألنه سبب لصالة ضرورية من الدين وسبب ال
األول أنه معارض حبديث جربيل وعن الثاين أنه بيان للغاية وحنن نقول به وعن الثالث أنه عبادة متعلقة بأحد النريين 



فيتعلق بأقرهبما إيل الشمس أصله الصبح وعن الرابع أنه معارض مبا يف املوطأ أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
حلمرة فإذا غاب فقد وجبت الصالة وعن اخلامس أنه باطل باثباهتم آخر وقت العشاء إيل الفجر بغري نص الشفق ا

وال إمجاع بل أكثر العلماء على خالفهم وكذلك أثبتوا وقت املغرب إىل الشفق ووقت الظهر آخر القامتني 
وكذلك عند الشافعي وعند ابن واجلمهور على خالف ذلك ويف الكتاب ميتد وقتها االختياري إىل ثلث الليل 

حبيب إىل نصف الليل وعند أيب حنيفة الليل كله وعند النخعي ربع الليل حجة الثلث حديث جربيل حجة النصف 
رواية فيه وما يف املوطأ أن عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل أيب موسى األشعري أن صل العشاء ما بينك 

  ف الليل وال تكن من الغافلني وبني ثلث الليل فإن أخرت فإىل نص

  الفصل السادس يف وقت الصبح

والصبح والصباح أول النهار وقيل من احلمرة اليت عند ظهوره ومنه صباحة الوجه حلمرته وتسمى صالة الفجر 
لتفجر النور كاملياه وأول وقتها طلوع الفجر املستطري الصادق وهو الثاين وال يعترب األول الكاذب وهو الذي ال 
ميتد مع األفق بل يطلب وسط السماء وكثري من الفقهاء ال يعرف حقيقته ويعتقد أنه عام الوجود يف سائر األزمنة 

وهو خاص ببعض الشتاء وسبب ذلك أنه اجملرة فمىت كان الفجر بالبلدة وحنوها طلعت اجملرة قبل الفجر وهي بيضاء 
الم مث يطلع الفجر بعد ذلك أما غري الشتاء فيطلع أول الليل فيعتقد أهنا الفجر فإذا باينت األفق ظهر من حتتها الظ

أو نصفه فال يطلع آخره إال الفجر احلقيقي مث ميتد وقتها االختياري إىل اإلسفار وهو يف الكتاب وقيل إىل طلوع 
 الشمس قال القاضي أبو بكر وهو الصحيح وال يصح عن مالك غريه وجه األول حديث جربيل ووجه الثاين ما يف
مسلم أنه عليه السالم قال إذا صليتم الفجر إىل أن يطلع قرص الشمس األول ويف رواية وقت صالة الصبح من 

طلوع الفجر إىل طلوع الشمس قال صاحب الطراز واجلمهور أهنا من صالة النهار لتحرمي الطعام على الصائم وهو 
وآية النهار ) حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فم( ال حيرم إال هنارا وقال األعمش هي من الليل لقوله تعاىل 

  هي الشمس ولقوله عليه السالم 
محراء ** والشمس تطلع كل آخر ليلة ( صالة النهار عجماء والصبح ليست عجماء وقول أمية بن أيب الصلث 

وعن احلديث قال وقال املازري قيل هو وقت بداية واجلواب عن األول القول باملوجب ) تبصر لوهنا يتوقد 
الدارقطين هو ليس حبديث وامنا هو قول الفقهاء وعن الشعر أن اخلليل قال النهار أوله من الفجر ولعل املراد 

بالشمس ضياؤها على حذف املضاف ويؤكد تقرير هذه األوقات حديث جربيل يف الترمذي وأيب داود أنه عليه 
  السالم قال 

الظهر حني زالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى يب العصر حني صار  أمين جربيل عند البيت مرتني فصلى يب
ظل كل شيء مثله وصلى يب املغرب حني أفطر الصائم وصلى يب العشاء حني غاب الشفق وصلى يب الفجر حني 
حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى يب الظهر حني كان ظل كل شيء مثله وصلى يب العصر 

ظله مثليه وصلى يب املغرب حني أفطر الصائم وصلى يب العشاء إىل ثلث الليل وصلى يب الفجر فأسفر مث حني كان 
التفت إيل فقال يا حممد هذا وقت األنبياء من قبلك والوقت ما بني هذين الوقتني ويف بعض طرقه أنه عليه السالم 

  كان يصلي بصالة جربيل والناس يصلون بصالة النيب 
وابن حبيب من أصحابنا لنا وجوه أحدها ) ح . ش ( ول االشتراك عندنا واقع يف األوقات خالفا فروع ستة األ

األوقات الدالة على مجعه عليه السالم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء دون غريها ولوال االشتراك لروعيت 



أن أرباب الضرورات يدركون الضرورة يف غريها كما روعيت فيها وإال يلزم نقض العلة ال ملوجب وثانيها 
الصالتني قبل الغروب وقبل الفجر مع انعقاد االمجاع على أنه ال جيب عليهم ما خرج وقته يف غري حمل النزاع 

فيكون وقتها باقيا وال معىن لالشتراك إال ذلك ثالثها قوله عليه السالم أمين جربيل مرتني احلديث وذكر فيه أنه 
ل حني صار ظل كل شيء مثله وصلى به الظهر يف اليوم الثاين ذلك الوقت فيكون صلى به العصر يف اليوم األو

مشتركا احتجوا حبديث عبد اهللا ابن عمر وفيه وقت الظهر مامل يدخل وقت العصر وحبديث جربيل وأهنما يوجبان 
أدرك ركعة  حصر األوقات وأما أوقات الضرورات فخاصة هبم واجلواب عن األول والثاين قوله عليه السالم من

قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر فال بد من اجلمع بني األحاديث فيحمل األول على أفضل األوقات والثاين 
على ما فيه تفريط أو عذر وعن الثالث أن معىن اختصاص الوقت بأرباب الضرورات أهنم غري مقصرين فيه خبالف 

ه التفريع إذا قلنا باالشتراك فاملشهور املنقول يف اجلواهر غريهم ملا ذكرناه من اإلمجاع على عدم لزوم ما خرج وقت
أنه خاص بأربع ركعات من أول القامة الثانية وقال التونسي االشتراك يف آخر القامة األوىل بقدر أربع ركعات 

  ومنشأ القولني قوله عليه السالم 
هو جماز كان االشتراك واقعا يف القامة فصلى يب العصر حني صار ظل كل شيء مثله ان محلنا الصالة على أسباهبا و

الثانية أو على أحكامها وهو احلقيقة كان االشتراك يف آخر األوىل وال يتجه يف قوله عليه السالم فصلى يب الظهر 
حني زالت الشمس إال االبتداء واجملاز ويكون من إطالق لفظ الكل على اجلزء وكذلك املغرب والصبح فيتأكد 

وات قال صاحب التلخيص فما بني القامتني ثالثة أقوال مشترك بني الصالتني مقسوم بينها بقدر املشهور هبذه الصل
اشتراك مستقل بذاته قال ولو صلى الظهر عند الزوال والعصر بإثره مل جتب عليه اإلعادة على القول باالشتراك 

رات وقال صاحب التلقني وابن وحكاه صاحب اللباب وقال أشهب االشتراك عام يف الثانية بدليل أرباب الضرو
القصار وغريمها ختتص الظهر مبقدارها عند الزوال والعصر مبقدارها عند الغروب لوجوب إيقاع الظهر قبل العصر 

وفوات الظهر مع إجياب العصر آخر النهار وقال املازري وعند بعض األصحاب عدم االختصاص مطلقا وبقول 
شتراك الثاين قال صاحب الطراز جتب الصالة عندنا وعند الشافعي وجوبا تقدم الظهر ألجل الترتيب ال لعدم اال

موسعا من أول الوقت وعند زفر جيب تأخري الوقت بقدر ما توقع فيه الصالة وقال أبو بكر الرازي من احلنفية 
ئلون بآخر يكتفى بتكبرية اإلحرام وقال الكرخي منهم جتب اما بالشروع أو بالتأخري إىل آخر الوقت واختلف القا

الوقت هل هي نافلة أول الوقت أو موقوفة فإن خرج الوقت وهو مكلف اثبتنا أهنا واجبة وإال كانت نفال وروى 
  املزين عن الشافعية أن الوجوب متعلق بأول الوقت وحكي عن بعضهم أن من مات وسط الوقت أمث وعندنا ال يأمث 

ة يف أن الوجوب متعلق بأحد األمور ففي املخري بأحد اخلصال قاعدة الواجب املخري واملوسع والكفاية كلها مشترك
واملوسع بأحد األزمان الكامنة بني طريف الوقت ويف الكفاية بأحد الطوائف ومىت تعلق الوجوب بقدر مشترك كفى 

ان فيه فرد من أفراده وال يتعني اإلخالل به إال بترك مجيع أفراده فال جرم خرج املكلف عن العهدة بأي زمان ك
منهال إال بترك مجيعها فمن الحظ هذه القاعدة وهو احلق قال الوقت كله طرف الوجوب لتحقق املشترك يف مجلة 
أجزائه الذي هو متعلق الوجوب ومن الحظ أن الوقت سبب واإلجزاء حاصل بالفعل أول الوقت مع أن األصل 

حقيقة الواجب ما يلحق اإلمث بتركه وهذا  ترتب املسببات على أسباهبا حكم بأن أوله وقت الوجوب ومن الحظ أن
إمنا يتحقق آخر الوقت قال الوجوب خمتص به ومن أشكلت عليه احلجاج قال بالوقف واحلق األبلج معىن ما تقدم 

  يف تقرير القاعدة 
إال فرع قال القاضي عبد الوهاب الذي تقتضيه أصول مذهب مالك رمحة اهللا عليه أنه ال جيوز تأخري الواجب املخري 



لبدل وهو العزم على أدائها يف الوقت ألن من توجه عليه األمر ومل يفعل ومل يعزم على الفعل فهو معرض عن األمر 
بالضرورة واملعرض عن األمر عاص والعاصي يستحق العقاب واختار الباجي وغريه عدم وجوب هذا العزم ألن 

البدل يقوم مقام البدل فيلزم سقوط املأمور به األمر دل على وجوب الفعل فقط واألصل عدم وجوب غريه وألن 
وهو خالف اإلمجاع الثالث قال صاحب الطراز ال تزال الصالة أداء ما بقي الوقت الضروري ألن األداء إيقاع 

العبادة يف وقتها احملدود هلا وهلذا الوقت حمدود هلا فإذا تعمد التأخري إىل آخر الضروري ال يأمث عند ابن القصار محال 
قوله عليه السالم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر على إدراك األداء واملؤدي ل

ليس بآمث ألنه فعل ما أمر به وقال الثوري لو قيل باإلمث مل يبعد للتأخري عن الوقت احملدود يف حديث جربيل قال وال 
عاص ورجح صاحب الطراز األول حمتجا بأن العبادة خالف أن من تعمد التأخري حىت بقي زمان ركعة فقط أنه 

تسقط يف هذه احلالة باألعذار ولوال أن الوقت باق مل يسقط وأنكر اإلمجاع وظاهر كالم ابن القصار يأباه قال 
صاحب املقدمات اتفق أصحاب مالك على امتناع تأخري الصالة عن الوقت املختار إىل ما بعده من وقت الضرورة 

إال لضرورة وهو القامة يف الظهر والقامتان يف العصر أو ما مل تصفر الشمس ومغيب الشفق يف املغرب  وأنه ال جتوز
  على القول بأن له وقتني وانقضاء نصف الليل يف العشاء األخريه واإلسفار يف الصبح لقوله عليه السالم 

يع لصالته وإن كان مؤديا وأما تركها تلك صالة املنافقني احلديث وألنه مل يعهد يف السلف فمن فعل ذلك فهو مض
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف ( حىت خيرج الوقت فمن الكبائر لقوله تعاىل 

الرابع يف التأخري والتعجيل قال يف الكتاب احب إيل أن يصلي الظهر يف الشتاء والصيف والفيء ذراع ) يلقون غيا 
ب رضي اهللا عنه واستحب الشافعي رمحه اهللا التعجيل أول الوقت أبو حنيفة التأخري إىل كما أمر به عمر بن اخلطا

آخر الوقت للفذ واجلماعة لنا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل عماله ان أهم أموركم عندي الصالة 
هر إذا كان الفيء فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع مث كتب أن صلوا الظ

ذراعا إىل أن يكون ظل أحدكم مثله حجة الشافعي ما يف املوطأ أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األشعري 
أن صل الظهر إذا زاغت الشمس وعن أيب داود كان عليه السالم يصلي الظهر إذا زالت الشمس وكان يشعر 

  ل األعمال فقال بالدوام والعادة وفيه أيضا سئل عليه السالم عن أفض
الصالة ألول وقتها حجة أيب حنيفة ما يف املوطأ أن أبا هريرة سئل عن أول وقت الصالة فقال للسائل صل الظهر 

إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك وجواب الشافعي أن كتابه أليب موسى األشعري حتذير عن قبل 
وعن الثاين أن نعلم أن األذان بعد الزوال الجتماع الناس والنفل  الزوال أو خيصه بذلك يف نفسه مجعا بني كتابته

وهذه سنة السلف وجواب أيب حنيفة عما يف املوطأ عن أيب هريرة أنه سئل عن وقت الصالة لعل ذلك كان يف زمن 
مر الشتاء إذا كان ظل الزوال كذلك أو لعله سئل عن آخر الوقت فال يكون بينه وبني قول عمر خالف بل قول ع

أرجح لكونه إمام املسلمني وأكثر فحصا عن دينهم وأما قوله والفيء ذراع فالفيء ال يقال إال بعد الزوال ألن الظل 
يفيء للزيادة بعد النقصان أي يرجع وأما الذراع فقال التونسي هو ربع القامة فإنه الغالب من كل إنسان قال 

ر قوله أنه ال يؤخر وكذلك نص عليه ابن أيب زيد يف الرسالة صاحب الطراز علة ذلك اجتماع الناس وأما الفذ فظاه
وهو قول ابن حبيب والعراقيني فيه ويف اجلماعة املتوفرة وروى ابن القاسم أنه يؤخر قليال ألن مساجد اجلماعات 

  أصل يف الصلوات وما عداهم تبع هلم 
ة احلر لذهابه به وقال أشهب والشافعي فرع مرتب قال صاحب الطراز ظاهر الكتاب أن الذراع ال يزاد عليه لشد

يؤخر ذراعني ملا يف أيب داوود أن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا عن الصالة قال أبو داوود حىت 



رأينا الفيء يف التلول ومعىن اإلبراد الدخول يف وقت الربد حنو أهتم وأجند إذا دخل هتامة وجندا وأصبح وأمسى إذا 
صباح واملساء والتلول مجع تل وهو الرابية وفيح جهنم انتشار حرها وأصله السعة ومنه مكان أفيح دخل يف ال

وأرض فيحاء أي واسعة وحيتمل أن يكون ذلك من جهنم حقيقة كما روي أن النار اشتكت إىل رهبا أن قد أكل 
ن احلر يف الصيف فهو من نفسها بعضي بعضا فأذن هلا يف نفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف فأشد ما جتدونه م

وأشد ما ترونه من الربد يف الشتاء فهو منها وقيل أراد التشبيه واختلف يف ابراد الفذ فقال ابن حبيب ال يربد 
واشترط الشافعي يف اإلبراد أربعة شروط االجتماع يف املسجد وشدة احلر والبالد احلارة كاحلجاز وبعض العراق 

ناس املسجد من بعد واختار الباجي إحلاق الفذ باجلماعة جبامع احلر املشغل عن مقاصد واختلف قوله يف اتيان ال
  الصالة قال كاألحوال النفسانية حنو إفراط اجلوع والعطش إذا حضرت الصالة معهما 

فرع قال صاحب الطراز قال مالك يف املبسوط ال تؤخر العصر عن وقتها مثل الظهر قال الباجي وهو قول اجلمهور 
ن أصحابنا ألهنا تدرك الناس متأهبني خبالف الظهر فإهنا تأيت وقت قائلة ودعة وسوى يف التلقني بينهما وهو قول م

أشهب يف النوادر لتحصيل فضيلة اجلماعة وروى مالك ومسلم الذي تفوته صالة العصر فكأهنما وتر أهله وما له 
قال اخلطايب وتر نقص وبقي وترا وألن النفل بعدها قال البخاري وترت الرجل إذا قتلت له قتيال وأخذت ماله و

ممنوع فتؤخر حىت يتنفل الناس وقال الشافعي وأبو حنيفة تؤخر ما دامت الشمس نقية وأما املغرب فيتعجل أول 
وقتها للعمل وألن األصل املبادرة إىل طاعة اهللا تعاىل وأما العشاء فقال صاحب الطراز يستحب تأخريها لئال تفوت 

) ش و ح ( بسبب اشتغاهلم بأعشيتهم وال تؤخر جدا وقد أنكر يف الكتاب تأخريها إىل ثلث الليل خالفا  الناس
وروى العراقيون تأخريها لذلك ملا يف البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر النيب لصالة 

شغله يف أهله أو غري ذلك فقال حني خرج أنكم  العشاء خرج علينا حني ذهب ثلث الليل أو بعده فال أدري أشيء
تنتظرون صالة ما ينتظرها أهل دين غريكم ولوال أن يثقل على أميت لصليت هبم هذه الساعة مث أمر املؤذن فأقام 
الصالة وهذا احلديث كما يدل على جواز التأخري يدل على ترك التأخري النتفاء ذلك فإن لوال تدل على انتفاء 

غريه ولقول ابن عمر فال أدري أشيء شغله فإنه يدل على أن عادهتم خالف ذلك ويف اجلواهر قيل  الشيء لوجود
تقدميها أفضل وقال بعض املتأخرين بالتقدمي إن اجتمع الناس وينتظرون إن أبطأوا واستحب ابن حبيب تأخريها يف 

لناس يف اإلفطار وأما الصبح فتعجيلها زمن الشتاء قليال لطول الليل ويف ليايل رمضان أكثر من ذلك توسعة على ا
حمتجا بأن الواقع من التغليس كان لضرورة أهنم أرباب ) ح ( أفضل على ظاهر الكتاب عند الشافعي خالفا 

ضرورات يف أعماهلم وفالحتهم وأن األصل التأخري ملا يف الترمذي أسفروا بالفجر فهو أعظم لألجر ويف البخاري 
طلع الفجر مث قال ما صلى النيب هذه الصالة هذا الوقت إال يف هذه الليلة يف هذا  عن ابن مسعود أنه صلى حني

املكان يعىن يوم اجلمع يف احلج لنا ما يف مسلم سئل عليه السالم أي األعمال أفضل فقال الصالة ألول وقتها وما يف 
اهللا عنها كان نساء مؤمنات  أيب داوود أول الوقت رضوان اهللا وآخره عفو اهللا وما يف املوطأ عن عائشة رضي

يشهدن الفجر مع رسول اهللا متلفعات مبروطهن مث ينقلنب ما يعرفن من الغلس والتلفع التلفف واملرط الكساء 
الغليظ وكان يشعر بالدوام ولقوله عليه السالم أن بالال يؤذن ليال فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم ولوال 

ان ويف أيب داوود أنه عليه السالم أسفر مرة بالصبح مث مل يعد إىل اإلسفار حىت قبضه اهللا التغليس ملا حسن تقدمي األذ
واجلواب عن قوله عليه السالم أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر أنه حممول على تعدي وقت الظن إىل وقت اليقني 

ن مسعود إذا ثبت أن التغليس أفضل ودليله قوله أسفروا بالفجر ومل يقل أسفروا بالصالة وعلى هذا حيمل حديث اب
قال صاحب الطراز فعلها مع اجلماعة يف اإلسفار أفضل من التغليس منفردا ألن فضيلة اجلماعة مقدمة على فضيلة 



  الوقت بدليل اجلمع بني املغرب والعشاء ليلة املطر 
ن إظهار الطواعية واألمن من تفويت متهيد األصل أن املبادرة إىل طاعة اهللا تعاىل يف سائر األحوال أفضل ملا فيه م

مصلحة العبادة إال أن يقوم معارض راجح كاحلر فإن اإلبراد مقدم على مصلحة العبادة ألن املشي يف احلر الشديد 
يذهب اخلشوع الذي هو أفضل أوصاف الصالة وهلذا أمرنا باملشي إىل اجلماعة بالسكينة والوقار وإن فاتت املبادرة 

ركة االقتداء وهذا عممه الشرع يف سائر الصلوات ولذلك قال صاحب القبس إذا تعارض وصالة اجلماعة وب
الشغل والصالة فاألخيار من العلماء على تقدمي الشغل ليتفرغ للخشوع وقال غريه ينبغي أن تؤخر الصالة بكل 

  مشوش ويؤخر احلاكم احلكم ألجله كإفراط الظمإ واجلوع واحلقنة لقوله يف الصحيح 
  ر العشاء والصالة زاد الدارقطين إذا حض

  وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء 
تتمة قال يف الكتاب مل أر مالكا يعجبه هذا احلديث الذي جاء إن الرجل ليصلي الصالة وما فاتته وملا فاته من وقتها 

يريد مل يكن  أعظم من الدنيا وما فيها ألنه كان يرى الناس يؤخرون الصالة حىت يتمكن الوقت قال صاحب الطراز
يأخذ بعمومة لكن يراعي أول الوقت يف اجلملة وألن راوي هذا احلديث من املرجئة فال يأخذ مالك حبديثه اخلامس 

يف الصالة الوسطى فيها تسعة مذاهب قال صاحب الطراز هي الصبح عند مالك والشافعي والظهر عند زيد بن 
ذؤيب قال وقيل العشاء وقيل الصلوات اخلمس وقيل مبهمة ثابت والعصر عند أيب حنيفة واملغرب عند قبيصة بن 

يف اخلمس كما أخفيت ليلة القدر وساعة اجلمعة قال ولو قيل إهنا اجلمعة الجته ونقله املازري عن غريه ونقل عن 
وكذلك جعلناكم أمة ( بعض األصحاب أهنا العصر والصبح والوسطى مؤنثة أوسط أما من الفضيلة فلقوله تعاىل 

أو من التوسط بني صالتني وهو مشترك يف سائر الصلوات والصبح أحق باملعنيني أما ) وقال أوسطهم ) ( وسطا 
ويف الصحيحني جتتمع مالئكة الليل ومالئكة ) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( الفضل فلقوله تعاىل 

وقوله عليه ) إن قرآن الفجر كان مشهودا  وقرآن الفجر( النهار يف صالة الصبح قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم 
  السالم 

  لو يعلمون ما يف العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا دليل فضلهما والصبح أفضلهما ملا يف مسلم عنه عليه السالم 
من صلى العشاء يف مجاعة فكأهنا قام نصف ليلة ومن صلى الصبح يف مجاعة فكأهنا صلى الليل كله فتكون الصبح 

مس وألهنا أكثر مشقة وتأيت يف وقت الرغبة عن الصالة إىل النوم فتكون أقرب للتضييع فيناسب االهتمام أفضل اخل
باحلث على حفظها لتخصصها بالذكر يف الكتاب العزيز فتكون هي املرادة منه وأما التوسط باعتبار الوقت فألهنا 

ظهر توسطها وقت الظهرية وحجة العصر ما يف منقطعة عما قبلها وعما بعدها عن املشاركة خبالف غريها حجة ال
الصحيح من قوله عليه السالم يوم األحزاب شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا 

حجة املغرب ) وذروا البيع ( أو أهنا تأيت يف وقت البيع والشراء فتضيع فنبه على احملافظة عليها كما قال يف اجلمعة 
عددها بني الثنائية والرباعية وعدم امتداد وقتها وجتسيم الشرع هلا وإمتامها يف السفر حجة العشاء  توسط

اختصاصها بعدم تعلقها بشيء من النهار خبالف غريها ولقوله عليه السالم فضلتم هبا على سائر األمم ومل تصلها أمة 
ط هلا لكوهنا فردا وما ألوسط له إذا أطلق عليه قبلكم وألن النوم قد يغلب فيها فتضيع حجة اخلمس أهنا األوس

الوسط كان كناية عن مجيعه واجلواب عن األول أهنا أخف مشقة من سائر الصلوات إلتياهنا وقت فترة من األعمال 
واألجر على قدر النصب فتنحط رتبتها وعن الثاين أن املتروك يوم األحزاب ثالثة الظهر والعصر واملغرب فلعل 

جميع أو غريها من الثالث أوهي لكن يكون تفضيلها على ما معها فال يتناول الصبح وعن الثالث أنا بينا اإلشارة لل



أن الصبح أفضل بالنص الصريح فال يدفع باالستدالل وعن الرابع ما تقدم يف الثالث وعن اخلامس أن الكناية ال 
ميكن أن جيعل وسطا للخمسة لتأخره عن اثنني يعدل إليها إال عند عدم التصريح وقد وجد كما تقدم وألن الثالث 

  وتقدمه على اثنني 
قاعدة األصل يف كثرة الثواب والعقاب وقلتهما أن يتبعا كثرة املصلحة يف الفعل وقلتها وكثرة املفسدة وقلتها 
راض كتفضيل التصدق بالدينار على الدرهم وإحياء الرجل األفضل أفضل من إحياء املفضول وإمث األذية يف األع

والنفوس أعظم من األذية يف األموال وكذلك غالب الشريعة وقد يستوي الفعالن يف املصلحة واملفسدة من كل 
وجه ويوجب اهللا سبحانه أحدمها دون اآلخر كإجياب الفاحتة يف الصالة دون غريها مع مساواهتا لنفسها وكتكبرية 

تفضيل األقل مصلحة على األكثر كتفضيل القصر على  اإلحرام مع غريها من التكبريات وأبعد من هذا عن القاعدة
اإلمتام مع اشتمال اإلمتام على مزيد اخلضوع واإلجالل وأنواع التقرب وكتفضيل الصبح على سائر الصلوات 

عندنا وتفضيل العصر على رأي من قصر القراءة فيها على ما وردت السنة به وكتفضيل ركعة الوتر على ركعيت 
 هو الفاعل املختار يفضل ما شاء على ما شاء ومن شاء على من شاء سبحانه وتعاىل إليه يرجع الفجر واهللا تعاىل

األمر كله السادس يف إثبات األوقات قال صاحب الطراز إذا حصل الغيم أخر حىت يتيقن الوقت وال يكتفي بالظن 
خبالف القبلة الثاين أن القبلة جيوز  خبالف القبلة والفرق من وجهني أحدمها أن الوصول إىل اليقني ممكن يف الوقت

تركها يف اخلوف والنافلة خبالف الوقت قال وجيوز التقليد املأمون كامية املساجد ألنه مل يزل املسلمون يهرعون 
للصالة عند اإلقامة من غري اعتبار مقياس وكذلك املؤذنون لقوله عليه السالم املؤذنون أمناء ويف اجلواهر من اشتبه 

قت فليجتهد ليغلب على ظنه وان خفي ضوء الشمس استدل باالورد واألعمال وسؤال أرباهبا وحيتاط قال عليه الو
وروى مطرف عن مالك أن منه الصالة يف الغيم وتأخري الظهر وتعجيل العصر وتأخري املغرب حىت ال يشك يف الليل 

  لفجر وتعجيل العشاء ويتحرى يف ذهاب احلمرة وتأخري الصبح حىت ال يشك يف ا

  الفصل السابع يف أوقات الضرورات

وهي اجلنون واإلغماء والصبا والكفر واحليض والنفاس زاد صاحب التلقني النسيان وأفصل ذلك فأقول قال يف 
الكتاب اجملنون واملغمى عليه واحلائض والكافر إن كان ذلك بالنهار قضوا ذلك اليوم أو بالليل قضوا صالة تلك 

ه صالة واحدة قضوا األخرية منهما قاله صاحب الطراز يريد زالت أعذارهم ويريد بالقضاء الليلة أو ما يقضى في
ألهنم يقضون الصالة اليت خرج وقتها قال فإن زال العذر قبل خروج ) فإذا قضيتم الصالة ( الفعل حنو قوله تعاىل 

شفق صلومها عندنا وعند الوقت االختياري األول فال خالف أهنم يصلوهنا وإن خرج وقت الظهر أو غاب ال
الشافعي وعند أيب حنيفة األخرية فقط إال أن يدرك من األوىل تكبرية لنا إن وقت األوىل مشارك لوقت الثانية يف 
الضرورة ولوال ذلك ملا أخرت املغرب ليلة عرفة إىل املزدلفة وروى ابن املنذر عن عبد الرمحن بن عوف عن ابن 

تصلي املغرب والعشاء وقوله يف الكتاب قضوا األخرية منهما وللشافعي قوالن  عباس يف احلائض تطهر قبل الفجر
يف التقدمي أحدمها كقولنا واآلخر يدركهما بوقت الطهارة وإيقاع ركعة ويف اجلديد قوالن يدرك الصالتني بركعة 

  والثاين بتكبرية نظرا لالشتراك يف آخر الوقت هلما لنا ما يف املوطأ قال عليه السالم 
ن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وهو يدل على نفي مشاركة الظهر هلا يف هذا م

  القدر وأهنا ال تدرك بأقل منه وأما احتجاجهم بقوله عليه السالم يف مسلم 
راك إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العصر قبل الشمس فليتم الصالة فهو حجة لنا ألن إدراك السجود فرع إد



الركوع ويف اجلواهر ال تلزم الصالة بأقل من إدراك ركعة وقال أشهب تلزم بالركوع فقط قال واملشهور أن آخر 
األوقات ألوىل الصالتني وسبب اخلالف أن االشتراك هل هو من أول وقت األوىل إىل آخر وقت الثانية أو ختتص 

وقتها ويظهر اخلالف يف أربع ركعات قبل الفجر هل  األوىل مبقدارها من آخر وقتها واألخرية مبقدارها من آخر
تدرك هبا الصالتان أو العشاء فقط وهو قول ابن املاجشون وابن مسلمة وكذلك ثالث ركعات للحائض املسافرة 

تدرك العشاء خاصة عند ابن القاسم والصالتني عند ابن عبد احلكم واعلم أن يف هذا املقام إشكالني أحدمها أن 
ف يف آخر األوقات ألوىل الصالتني أو أخرامها يقتضي اخلالف فيمن سافر قبل الغروب بركعة هل مقتضى اخلال

يقصر الظهر أم ال وال يكاد يوجد ذلك يف املذهب وهو موجود مشهور يف العشاء فهل احلكم واحد أو خمتلف 
بركعة أن جيب عليها الظهر  وحيتاج حينئذ إىل الفرق وثانيهما أنه يلزم أيضا أن احلائض إذا طهرت قبل الغروب

ويسقط العصر بناء على أنه آخر الوقت للصالة األوىل ومل أره يف املذهب غاية ما رأيته فروع األول املازري قال 
بعض املتأخرين إذا أخرت العصر إىل قبل الغروب بركعة فحاضت فإهنا تقضيها فإن كان هذا بناء على أن هذه 

من أواخر األوقات فحاضت يف وقت الظهر ومل حتض يف وقت العصر فتقضيها فقد  الركعة للظهر بناء على املشهور
استوى البابان يف الليل والنهار وإن مل يكن كذلك أو كانت التسوية خاصة فهذا املتأخر احملكي عنه فيكون الفرق 

ولني إذا سافر قبل الفجر لغريه أن املسافر يقصر العصر إذا سافر قبل الغروب بركعة وال يقتصر العشاء على أحد الق
بركعة إن اهتمام الشرع باملغرب يف الوقت أكثر من الظهر لتضييقه الوقت يف املغرب على املشهور وتوسيعه للظهر 

إمجاعا فال يلزم من جعل آخر الوقت للمغرب ملزيد اهتمام الشرع جعله للظهر فافترقا الثاين والثالث والرابع 
ف قول ابن القاسم يف أربع مسائل إذا نسيت الظهر وصلت العصر وحاضت واخلامس قال صاحب البيان اختل

لركعة من النهار هل يسقط الظهر أم ال وإذا نسي املسافر الظهر يف السفر وصلى العصر وقدم قبل الغروب فبينما 
ليها توضأ غربت الشمس فهل يصليها حضرية أو سفرية وإذا سافر بعد صالة العصر ناسيا للظهر لركعة فهل يص

سفرية أو حضرية ومن صلى الظهر بثوب جنس والعصر بثوب طاهر مث علم بنجاسة الثوب قبل الغروب بأربع 
ركعات فهل تسقط إعادة الظهر أم ال وخرج قوليه فيها على اختصاص العصر مبقدارها قبل الغروب فيكون آخر 

ر واإلعادة إال أن هذا اخلالف إمنا حكاه الوقت هلا أو ال خيص فيكون الوقت للظهر فيلحقها إحكام القصر والسف
إذا فعل إحدى الصالتني أما إذا اجتمع الصالتان فلم أر فيها خالفا وبعض األصحاب يقول إذا أسقطنا صالة 

أسقطنا ما بعدها فال ميكن إسقاط الظهر وإجياب العصر يف حق من حاضت وإذا أوجبنا صالة أوجبنا ما بعدها يف 
م إمنا يسلم مع االستواء يف العذر وعدمه أما إذا قلنا إن آخر الوقت ألوىل الصالتني حق من طهرت وهذا الكال

  وطهرت اختصت الظهر بزوال العذر فيجب خبالف العصر وعكسه إذا طهرت 
فروع مثانية األول قال يف الكتاب فيمن أغمى عليه بعد الفجر حىت طلعت الشمس ال يقضي الصبح خالفا ش 

قتضي طريان العذر فيه سقوط الصالة فعندنا وقت األداء وعند أيب حنيفة وقت االختيار وعند فتمهد الوقت الذي ي
  معظم الشافعية إذا مضى من الوقت قدر فعل الصالة مث طرأ العذر بعده سقطت 

ن قاعدة املعينات ال تثبت يف الذمم وما يف الذمم ال يكون معينا كان ما يف الذمم خيرج عن عهدته بأي فرد شاء م
نوعه واملعني ال يقبل البدل فاجلمع بينهما حمال وهذه القاعدة يظهر أثرها يف املعامالت وههنا أيضا ألن األداء معني 

بوقته فال يكون يف الذمة والقضاء ليس له وقت معني يتعني حكمه خبروجه فهو يف الذمة والقاعدة ان من شروط 
دامت معينة بوجود نصاهبا ال تكون يف الذمة وإذا تلف النصاب بعذر  االنتقال إىل الذمة تعذر العني كالزكاة مثال ما

ال يضمن فكذلك إذا تعذر األداء بعذر ال جيب القضاء وال يعترب يف القضاء التمكن من اإليقاع أول الوقت كما ال 



ومتكن من  يعترب يف ضمان الزكاة تأخر اجلايب يف الزرع والثمرة بعد وقت الوجوب وكما لو باع صاعا من صربة
كيله مث تلفت الصربة من غري البائع فإنه ال خياطب بالتوفية وهلذا أمجعنا يف حق املسافر يقدم أو املقيم يسافر على 

اعتبار آخر الوقت الثاين قال يف الكتاب إذا أغمى عليه يف الصبح حىت طلعت الشمس ال إعادة عليه فاسقط 
ال ابن املاجشون يف اجملموعة ال يقضى ما خرج وقته إذا كان اإلعادة قياسا على احلائط وكذلك الشافعي وق

اإلغماء متصال مبرض قبله أو بعده فأما الصحيح يغمى عليه يف الصالة الواحدة فيقضيها وقال أبو حنيفة يقضي 
لم اخلمس فما دوهنن دون ما زاد حمتجا بأن عمارا أغمى عليه يوما وليلة قضاها وأن ابن عمر أغمى عليه األيام ف

يقضها وأوجب ابن حنبل اإلعادة مطلقا قياسا على النائم والسكران قال صاحب الطراز اتفقت األمة على أن من 
  بلغ مطبقا أنه ال يقضى شيئا 

متهيد القضاء على الصحيح إمنا جيب بأمر جديد غري أمر األداء ومل يوجد نص يف صورة النزاع ألنه إمنا ورد يف النوم 
عضود بالرباءة األصلية وقياس احلنابلة مدفوع بفارق أن النوم والسكر مكتسبان فلو أثر يف والنسيان فقياسنا م

السقوط لكان ذلك ذريعة للتعطيل وأما تفرقة احلنفية فهي خالف األصول فإن األصل أن ما يسقط يسقط مطلقا 
صر يف اإلغماء مغيب كاحليض وما ال يسقط ال يسقط مطلقا كالنوم الثالث قال يف الكتاب وقت الظهر والع

الشمس واملغرب والعشاء الليل كله قال صاحب الطراز ال خيتلف أصحابنا أن األخرية تتعني إذا ضاق الوقت 
عنهما وتسقط األوىل فإن زاحم العصر غري الظهر كصالة منسية فالوقت للمنسية عند ابن القاسم وتسقط احلاضرة 

والذي رجع إليه األول ألن الوقت استحقته املنسية فلم يبق وعند أصبغ يصليهما والنب القاسم فيها تردد 
للحاضرة شيء ووجه القول اآلخر أهنا أدركت وقتها لقوله عليه السالم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد 
أدرك العصر وكذلك لو طهرت قبل الفجر بأربع ركعات فلمالك يف اجملموعة أهنا تصليهما وعليه أكثر األصحاب 

ن املاجشون تسقط املغرب فكذلك اخلالف يف املسافرة تطهر قبل الفجر بثالث الرابع قال ابن أيب زيد يف وعند اب
النوادر مل خيتلف يف احلائض أنه يشترط هلا وقت الطهارة غري ما يدرك به الصالة ويف املغمى عليه قوالن عند ابن 

ألن املانع من خطابه زوال العقل وقد عقل وفرق  القاسم أحدمها يشترط كاحلائض جبامع العذر والثاين ال يشترط
ابن القاسم يف العتبية بني الكافر واحلائض بأنه خماطب بالفروع خبالفها وألن املانع من قبله خبالفها وسوى بينهما 
سحنون يف كتاب ابنه والقاضي يف تلقينه ألن اإلسالم يناسب عدم التغليظ ويف اجلواهر ال يعترب وقت الطهارة يف 
أرباب األعذار على اإلطالق عند سحنون وأصبغ وعند ابن القاسم يعترب يف اجلميع إال الكافر واستثىن ابن حبيب 

معه املغمى عليه وأجرى بعض املتأخرين اخلالف يف اجلميع قال ومنشأ اخلالف هل الطهارة شرط يف الوجوب أو يف 
لف كاإلقامة يف الصوم إلمتام وإمنا جتب شروط األداء األداء وفيه نظر ألن شرط الوجوب ال جيب حتصيله على املك

ألجل تقرر الوجوب املتوقف عليها والطهارة جتب إمجاعا فال تكون شرطا يف الوجوب على قول وألزم اللخمي 
التيمم ملن يقول بعدم اشتراط الطهارة إذا عدم املاء وهو متجه وإذا قلنا باشتراط الطهارة على املشهور إال الكافر 

ال صاحب التلقني يضاف للطهارة ستر العورة وغريه مما تتوقف الصالة عليه اخلامس لو طرأ عائق بعد وقت فق
الطهارة كاحلدث قال ابن القاسم يف العتبية تقضي احلائض واملغمى عليه ما لزمهما أما لو علما بعد الطهارة وقبل 

هر الثاين قال يف املوازية وإن مل يعلما حىت صليا وغربت الصالة أن املاء الذي تطهرا به جنس فإن املعترب ما بعد الط
الشمس ال شيء عليهما وسوى بينهما سحنون يف كتاب ابنه وقال ابن القاسم يف املوازية التسوية بني املاء واحلدث 
 ورأى طريان العذر كاستمراره جبامع عدم التمكن ورأى سحنون أن بالطهر تعلق اخلطاب وأما تفرقة ابن القاسم

فألن احلدث ال مينع وجوب الصالة وجناسة املاء ختلي حدث احليض على حاله وهو مانع من الوجوب وهذا الفرق 



ينقدح يف احلائض خاصة مع تعميم احلكم فيهما السادس إذا قدرت على أكثر من أربع ركعات فأحرمت بالظهر مث 
لغروب وإال قطعت فإن مل يتبني هلا ذلك إال تبني خطؤها فإن كانت صلت ركعة شفعتها إن كانت تدرك ركعة قبل ا

بعد الغروب قال ابن القاسم يف العتبية إن كان بعد ركعة شفعتها وسلمت وإن كان بعد ثالث كملتها وهي نافلة مث 
تصلي العصر وقال أصبغ يف املوازية لو قطعت يف املوضعني لكان واسعا ولو عكست فقدرت الوقت للعصر فقط 

فه قال مالك يف املوازية تصلي الظهر والعصر كما وجبا وقال ابن القاسم ال تعيد العصر وقال وصلتها مث تبني خال
أشهب يف العتبية تصلي الظهر فقط إال أن بقي بعد قدر ركعة فأكثر وصح تقديرها للصالتني لكن بدأت بالعصر 

يف الزمان املختص بالظهر كمن أوقع ناسية ففي اجلواهر تصلي الظهر إلدراكها وقتها وتؤمر بإعادة العصر لوقوعها 
العصر قبل الزوال وقيل ال جتب اإلعادة ألهنا إمنا جتب ألجل املنسية يف الوقت السابع يف اجلواهر حكم الصيب حكم 
احلائض يف مجيع ما تقدم فلو احتلم بعدما صلى وجبت اإلعادة عندنا وعند أيب حنيفة خالفا ش متمسكا بأن الزوال 

صالة واحدة إمجاعا ملا نقل يف حق الصيب أو فرض يف حق البالغ وقد أوقع صالة فال جتب أخرى سبب يف الشرع ل
وإال للزم أن يكون الزوال سببا لصالتني واملقرر خالفه ويف اجلواهر قيل بنفي اإلعادة وكذلك اخلالف لو بلغ بعد 

تقدم وهو مقتضى الوجوب والنفل ال جيزئ  الظهر وقبل اجلمعة لنا أن املتقدم منه نفل وآخر الوقت هو املعترب كما
عن الواجب الثامن إذا ذهب عقله بدواء قال صاحب الطراز قال بعض الشفعوية إن مل يكن الغالب إزالته للعقل 
أسقط الغرض وإن كان مل يسقط قال وحيتمل أن يقال ال يسقط مطلقا كما لو شرب مسكرا ال يعلم أنه مسكر 

  وحيث أمجعنا على السقوط فيعذر من غري صنعه وههنا ليس كذلك وألن الصالة واجبة إمجاعا 

  الباب الثاين يف األذان واإلقامة

فأما األذان يف اللغة فهو اإلعالم بأي شيء كان قال ابن قتيبة أصله من األذن كأنه أودع ما عمله أذن صاحبه مث 
اختص لفظ الدابة والبشارة والنسيان  اشتهر يف عرف الشرع باإلعالم بأوقات الصالة فاختص ببعض أنواعه كما

والقارورة واخلابية ببعض أنواعها وأذن إذا أعلم بفتح الذال وتشديدها وأذن له يف شيء إباحة له بكسر الذال 
  ومبعىن استمع ومنه قوله عليه السالم ) فأذنوا حبرب من اهللا ( خمففة وهو أيضا مبعىن علم ومنه قوله تعاىل 

إذنه لنيب يتغىن بالقرآن واملئذنة بكسر امليم املنارة واإلقامة من القيام ألن الناس يقومون للصالة وما أذن اهللا لشيء ك
  بسببها ومعىن قد قامت الصالة أي استقام إيقاعها وآن الدخول فيها ويف الباب مخسة فصول 

  الفصل األول يف صفة األذان

مة جماز عربوا بالكلمة عن الكالم وإال فهو مثانية وهو سبع عشرة مجلة من الكالم وقول األصحاب سبع عشرة كل
وستون كلمة واخلالف يف مواضع منه أحدها التكبري فعندنا مثىن وعند الشافعي وأيب حنيفة أربع واألحاديث 

الصحيحة خمتلفة يف ذلك وتترجح رواية مذهبنا بعمل أهل املدينة فإهنا موضع إقامته عليه السالم حالة استقالل أمره 
ل شرعه إىل حني انتقاله لرضوان ربه واخللفاء بعده كذلك يسمعه اخلاص والعام بالليل والنهار برواية اخللف وكما

عن السلف رواية متواترة خمرجة له من حني الظن والتخمني إىل حني اليقني وأما الروايات األخر فال تفيد إال الظن 
حنيفة رضي اهللا عنهم أمجعني وثانيها ترجيع وهو ال يعارض القطع ولذلك رجع أبو يوسف عن مذهب أيب 

الشهادتني خالف فيه أبو حنيفة حمتجا بأن سبب الترجيع قد انتفى فينتفي وذلك أن سببه إغاظة املشركني 
بالشهادتني أو أمره أبا حمذورة باإلعادة للتعليم أو أنه كان شديد البغض له عليه السالم فلما أسلم ومد يف األذان 



هادتني أخفى صوته حياء من قومه فدعاه عليه السالم وعرك أذنه وأمره بالترجيع وجوابه أن احلكم ووصل إىل الش
قد ينتفي سببه ويبقى كالرمالن يف احلج إلغاظة املشركني وهو باق لقول عمر رضي اهللا عنه ما يل أرى الرمالن وال 

لنا ما تقدم من املدينة وما يف أيب داوود أنه من أري مع أنه خمالف يف املسألتني ولكن قولة عمر وغريه حجة عليه 
عليه السالم قال أليب حمذورة يف تعليمه األذان تقول اهللا أكرب اهللا أكرب ترفع هبا صوتك مث تقول أشهد أن ال إله إال 

هادة اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممد رسول اهللا أشهد أن حممد رسول اهللا ختفي هبا صوتك مث ترفع بالش
وكمل له األذان إىل قوله حي على الفالح مث قال له فإن كانت صالة الصبح قلت الصالة خري من النوم الصالة 

  خري من النوم اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا 
فرع قال يف الكتاب يكون صوته يف ترجيع الشهادتني أرفع من األول قال صاحب الطراز هذا يقتضي اإلمساع 

وهو احلق ألنه أذان فال بد فيه من اإلعالم قال والظاهر أنه ال خيفض التكبري على ما يف الكتاب وهي رواية باألول 
أشهب عنه وقد تأول بعض املتأخرين خفضه من الكتاب وهو غلط قال يف مساع أشهب يرجع املؤذن األول خبالف 

مثل ما قبل الترجيع ويبتدئ الرفع من  من بعده وقال املازري اختلف يف أول األذان فقيل خيفض فيه الصوت
الترجيع وقيل يرفع أوال مث خيفض ويرفع من الترجيع إىل آخره واختاره ملا فيه من موافقة األحاديث يف علو الصوت 

ومما فيه من اإلعالم وثالثها الصالة خري من النوم عندنا مشروعة خالفا ش ح يف أحد قوليهما لنا إمجاع املدينة 
ذورة املتقدم قال صاحب الطراز اختلف يف حني مشروعيته فقيل أن عمر رضي اهللا عنه أمر به ففي وحديث أيب حم

املوطأ قال مالك بلغين أن املؤذن جاء يؤذن عمر بالصالة فوجده نائما فقال الصالة خري من النوم فقال له اجعلها يف 
وحيتمل أن يكون ذلك من عمر إنكارا ملا قاله  نداء الصبح وقيل أمر به رسول اهللا ملا تقدم يف حديث أيب حمذورة

  املؤذن يف غري صالة الصبح 
فروع ثالثة عشر األول قال صاحب الطراز وسع مالك رمحه اهللا يف خمتصر ما ليس يف املختصر يف ترك ذلك ملن 

ض كان منفردا وقال احلسن بن صاحل يشرع يف العشاء وقال النخعي يف سائر الصلوات واستحسن األول بع
أصحابنا ملن كان وحده أو ملن معه ممن ليس بنائم قال وهو فاسد ألن األذان متبع على مشروعيته أال تراه حييعل 

وإن كان وحده وحيمل قول مالك على أنه ال يبطل األذان قال املازري واختلف املذهب هل يقال مرتني قياسا على 
ت الصالة الثاين التثويب بني األذان واإلقامة قال صاحب التكبري أو مرة ألهنا خمتصة فيكون مرة كقولنا قد قام

الطراز هو عندنا غري مشروع خالفا ح حمتجا بأن بالال كان إذا أذن أتى النيب قال حي على الصالة حي على 
الفالح يرمحك اهللا وأنكر ذلك أصحاب الشافعي ورووا أن عمر ملا قدم مكة جاء أبو حمذورة وقد أذن فقال الصالة 

مري املؤمنني حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح فقال له عمر رضي اهللا عنه يا أ
وحيك أجمنون أنت ما كان يف دعائك الذي دعوت ما نأتيك حىت تأتينا ولو كان ذلك سنة مل ينكره وكرهه مالك 

زمان معاوية أن املؤذن إذا أذن على وكره تنحنح املؤذن عند الفجر ليعلم الناس ويركعون وروي أنه حدث يف 
الصومعة دار إىل األمري واختصه حبي على الصالة إىل حي على الفالح مث يقول الصالة الصالة يرمحك اهللا وأقر ذلك 

عمر بن عبد العزيز وأجازه ابن املاجشون يف املبسوط وذكر يف صفة التسليم السالم عليك أيها األمري ورمحة اهللا 
ى الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح والصالة يرمحك اهللا قال وأما يف وبركاته حي عل

اجلمعة فيقول السالم عليك أيها األمري ورمحة اهللا وبركاته قد حانت الصالة قد حانت الصالة وعادة أهل املدينة 
  تأىب هذه احملدثات 

رض والبيت مثابة للناس أي مرجع هلم قال اخلطايب أصله فائدة التثويب من قوهلم ثاب إليه جسمه إذا رجع بعد امل



اإلعالم يقال ثوب إذا لوح بثوبه وللفرق بني ثاب وتاب معجما ومهمال أن األول للرجوع والثاين لإلقالع ومنه 
التوبة من الذنب أي اإلقالع عنه الثالث أنكر يف الكتاب التطريب يف األذان قال ابن القاسم ما رأيت أحدا من 

ؤذين املدينة يطرب يعين العمل على خالفه والتطريب من االضطراب الذي يصيب اإلنسان من اخلوف أو الفرح م
مشبه بتقطيع الصوت وترعيده بذلك وكرهه ملا فيه من التشبيه بالغناء الذي بنزه التقرب عنه ويف اجلواهر قال ابن 

عدال قال صاحب الطراز والسنة أن يكون حمددا  حبيب وكذلك التحزين بغري تطريب وال يبالغ يف املد بل يكون
عاليا الرابع أنكر يف الكتاب دوران املؤذن والتفاته عن ميينه وعن مشاله قال ابن القاسم فيه وبلغين عنه إجازته 

لإلمساع وأنكر اإلدارة إنكارا شديدا ويف اجلواهر ال حيول صدره عن القبلة ومل حيك خالفا ويف اجلالب ال بأس أن 
ذن إىل القبلة وغريها مبتدئا ويف أثناء أذانه وقال أبو حنيفة أن أذن على املنار فله أن يدور جبميع جسده عن القبلة يؤ

وقال الشافعي ال يترك االستقبال بوجهه وال بقدميه كان يف منار أو غريه ويلوي عنقه يف حي على الصالة حي على 
يع جسده يف مجيع أذانه وإن كان على املنار لوى عنقه واستحب الفالح ليسمع النواحي وقال ابن حنبل يثبت جبم

الشافعي االستقبال يف اإلقامة أيضا وقال ابن القاسم يف الكتاب رأيت املؤذنني باملدينة وجوههم إىل القبلة ورأيتهم 
يف أيب داود يقيمون عرضا خيرجون مع اإلمام وهم يقيمون يعين أهنم ذرية الصحابة ينقلون عن اآلباء واألجداد و

رأيت بالال يؤذن ويدور ويتبع ههنا وههنا وأصبعاه يف أذنيه وفيه عن أيب جحيفة عن أبيه قال رأيت بالال خرج إىل 
األبطح فأذن فلما بلغ حي على الصالة حي على الفالح لوى عنقه ميينا ومشاال ومل يستدر قال الترمذي حديث 

كتاب ال يؤذن قاعدا إال من عذر إذا كان مريضا يؤذن لنفسه صحيح وعليه عمل أهل العلم اخلامس قال يف ال
وأجاز يف احلاوي قاعدا وراكبا وجه األول االتباع للسلف والقياس على اإلقامة واخلطبة وألن الدعاء إىل اهللا تعاىل 

تابعة يقتضي االهتمام واجللوس تقصري الوجه الثاين أن املقصود اإلعالم وهو حاصل وألن األذان من السنن ال
للفرائض فأشبه نوافل الصالة السادس وسع يف الكتاب يف ترك وضع األصبعني يف األذنني قال ابن القاسم ورأيتهم 

باملدينة ال يفعلونه واستحسنه الشافعي ملا تقدم يف احلديث وقولنا أرجح ألنه لو كان مستحسنا لكان يف مسجده 
سابع يف اجلواهر جيزم آخر كل مجلة من األذان وال يصلها مبا بعدها عليه السالم قال ابن القاسم واإلقامة كاألذان ال

ويدمج اإلقامة للعمل يف ذلك الثامن قال يف الكتاب يؤذن على غري وضوء خبالف اإلقامة واختار يف املختصر 
ن املراد الوضوء وهو اختيار صاحب املعونة والشافعي لقوله عليه السالم يف الترمذي ال يؤذن إال متوضئ وجوابه أ

  به اإلقامة ألهنا أذان وإعالم خبروج اإلمام ومنه قوله عليه السالم يف الصحيحني 
  بني كل أذانني صالة ملن شاء 

فرع مرتب إذا مل يكره احلدث فكرهه ابن القاسم يف العتبية للجنب وأجازه أبو الفرج يف احلاوي وسحنون خارج 
لغري ضرورة للجنب أم ال ففي الصحيحني أنه عليه السالم قال أنه  املسجد ومنشأ اخلالف هل يكره ذكر اهللا تعاىل

مل مينعين أن أرد عليك السالم إال أين مل أكن على طهر يعين ملا يف السالم من ذكر اهللا التاسع قال يف الكتاب جيوز 
لك مبكة يؤذنون أربعة مؤذنني ملسجد واحد قال صاحب الطراز قال ابن حبيب رأيت باملدينة ثالثة عشر مؤذنا وكذ

معا يف أركان املسجد كل واحد ال ينقضي بأذان صاحبه فأما املسجد الكبري فيجوز أن يؤذن يف كل ناحية رجل 
يسمع من يليه ألن كل مجاعة حيتاجون لإلعالم وأما الصغري فتوايل األذان فيه أبلغ من مجعه حبسب الوقت قال ابن 

احدا بعد واحد إىل العشرة ويف العصر إىل اخلمسة ويف املغرب واحد حبيب أما الصبح والظهر والعشاء فيؤذنون و
فقط التونسي يريد أو مجاعة جمتمعني فإن تشاحوا أقرع بينهم قال صاحب القبس بشرطني التساوي يف اإلمامة وأن 

م الناس ال يكون صاحب الوقت فإنه مقدم وتصح القرعة يف املغرب وغريها واألصل فيها قوله عليه السالم لو يعل



ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا وقد اختصم قوم بالقادسية فاقرع بينهم سعد 
وكره احلنفية تكراره يف مسجد حملة خبالف الشاغر حمتجني بأن التكرار يؤدي إىل تقليل اجلماعة باعتماد كل واحد 

األذان حقق الوقت فال خيتلفون غالبا العاشر قال صاحب الطراز يفصل منهم على أذان نفسه وجوابه أن من اعتاد 
بني األذان واإلقامة إال املغرب عندنا وعند أيب حنيفة خالفا لصاحبيه يف الفصل بينهما جبلسة كاخلطبتني وللشافعي 

لصالة املغرب ابتدروا  يف الفصل بينهما بركعتني خفيفتني ملا يف الصحيحني عن أنس قال كنا باملدينة إذا أذن املؤذن
السواري يركعون ركعتني حىت إن الرجل الغريب ليدخل املسجد فيحسب أن الصالة قد صليت من كثرة من 

يصليها وجوابه ما يف الصحيحني أنه عليه السالم كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوارت باحلجاب وهذا 
ملني من رسول اهللا احلادي عشر قال يف الكتاب ال يسلم يف يقتضي عدم الفصل وعمل املدينة يدل على أنه آخر الع

  أذانه وال يرد سالما ملا يف ذلك من خروج األذان عن نظامه وألنه العمل يف السلف 
فرع قال صاحب الطراز فان عرض له مهم كأعمى خيشى عليه من الوقوع يف حفري ففي الواضحة يتكلم ويبتدئ 

ة فان الكالم فيها ممنوع اال لضرورة وأما التسليم عليه فاملذهب منعه قال وهو قول الشافعي قياسا على اخلطب
التونسي وعلى القول بأنه يرد إشارة جيوز كاملصلي قال والفرق ان أهبة الصالة وعظمتها متنع من االحنراف يف 

نه ال يرد اشارة ونص الكالم خبالف األذان ولذلك منعناه السالم يف اخلطبة وأحبناه يف اجلمعة قال فظاهر كالمه أ
عليه يف خمتصر الوقار واختلف فيه اصحابنا وخرج بعضهم على اجلواز جواز التسليم عليه واذا قلنا ال يرد مطلقا 

فإنه يرد بعد فراغه كاملسبوق يرد على االمام اذا أمت صالته وان مل يكن حاضرا قال والفرق بني املؤذن واملصلي يف 
ما وإمنا هي بدل البدل إمنا شرع عند تعذر املبدل منه واملصلي يتعذر عليه الكالم الرد باإلشارة أهنا ليست سال

فشرعت له واملؤذن لو سلم مل يبطل أذانه وإن كان مكروها فكان األحسن التأخري حىت يفرغ كما فعل عليه السالم 
م يف الكتاب فان تكلم بىن قال يف رد السالم حىت تيمم على اجلدار لكراهة ذكر اهللا تعاىل وهو جنب قال ابن القاس

صاحب الطراز يريد إذا كان يسريا وسوى فيه بني العمد والسهو ألن اإلعالم حيصل خبالف الكثري الثاين عشر قال 
يف اجلواهر إن نكس ابتدأ وقال صاحب الطراز إن نسي شيئا منه فإن طال مل ينب وإن قرب فال شيء عليه يف القليل 

ع نسي قاله ابن القاسم واصبغ وقال الشافعي يعيد اليسري يف القرب لنا أن ترك الكلمة ويعيد يف الكثري من موض
  وحنوها قد ال يعلمها السامع وإن علمها علم أنه غلط فعودها ال حيصل إعالما ورمبا لبس على السامع فال يشرع 

ال ابن اجلالب إن أراد األذان فأقام فرعان مرتبان األول قال يف الكتاب إن أراد األذان فأخطأ فأقام أعاد األذان وق
أو اإلقامة فأذن أعاد حىت يكون على نية لفعله ويستمر عليها فيحتمل أن يريد نية التقرب ألنه قربة من القربان وقد 

صرح بذلك األهبري يف شرح خمتصر ابن عبد احلكم واحتج بأنه قربة فتجب فيه النية لقوله عليه السالم األعمال 
ك صاحب هتذيب الطالب وحيتمل أن يريد نية الفعل وهي أعم من نية التقرب لوجودها يف احملرمات بالنيات وكذل

واملباحات بدون التقرب ولذلك يقول بعض الشراح يعيد حىت يكون على صواب من فعله واألول هو األظهر من 
هنا مثىن وهذا مما يؤيد عدم اشتراط قول األصحاب قال أبو الطاهر وقيل إن أراد األذان فأذ ال يعيد مراعاة للقول بأ

نية التقرب فانه قد صحح اإلقامة مع أنه مل يقصد التقرب هبا الثاين قال صاحب الطراز فان أغمي عليه أو جن يف 
بعضه مث أفاق بىن فيما قرب وقاله أشهب يف اإلقامة وقال الشافعي يبين يف الطول وهو باطل ألن اإلعادة بعد الطول 

لو أغمى عليه يف اإلقامة فأراد غريه إمتامها قال أشهب يبتدئها وإن بىن أجزأه وسوى بني اإلغماء لبس فال شرع ف
واجلنون واملوت وسوغ فيه االستخالف قياسا على اخلطبة والصالة إذا سبق اإلمام احلدث ومنعه الشافعي يف األذان 

ف يف الصالة يأيت جبميعها يف اجلملة خبالف واختلف قوله يف اإلمام يسبقه احلدث وفرق بعض أصحابه بأن املستخل



األذان وهو منقوض باخلطبة فان اخلليفة يأيت بالبعض الثالث عشر ما يف الصحاح إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما 
يقول مث صلو علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا مث سألوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال 

ال لعبد من عباد اهللا وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه شفاعيت قال املازري اختلف يف تنبغي إ
  ثالثة مواضع إحداها إذا أذن مؤذنون هل حيكيهم لقوله عليه السالم 

يقتضي التكرار إذا مسعتم املؤذن باأللف والالم وألنه ذكر فيؤمر بتكريره أو يقتصر على املؤذن األول ألن األمر ال 
وثانيها إذا رجع املؤذن هل يكتفي باألول حلصول املثلية اليت يف قوله مثل ما يقول وألن الترجيع إمنا هو اإلمساع 

والسامع ليس مبسمع وهو مذهب مالك وقال الداودي يكرر نظرا لعموم احلديث وثالثها هل يكرر معه آخر األذان 
هل يقتضي التكرار أم ال ؟ أو يقال ان قوله مثل صيغة تشبيه ويكفي فيه وجه  قوالن يف املدونة مبنيان على أن األمر

واحد لغة أو حيمل على أعلى مراتب التشبيه واألول هو احلقيقة والثاين جماز قال يف الكتاب يف معىن احلديث وذلك 
ة والسامع ليس بداع إليها فيما يقع يف قليب إىل آخر التشهد يعين ألنه ثناء على اهللا تعاىل وما عداه دعاء للصال

  ويؤيد ما وقع يف قلبه رمحه اهللا وأنه احلق ما يف مسلم أنه عليه السالم 
قال من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله رضيت باهللا ربا 

  ى التمجيد والتوحيد والتشهد ومبحمد رسوال وباالسالم دينا غفر له ذنبه ومل يذكر زيادة عل
تنبيه قال يف املدونة ولو فعل ذلك رجل مل أربه باسا نقله صاحب التهذيب وإن أمت األذان معه فال بأس ووافقه على 
ذلك صاحب املنتقى وصاحب النكت وحكى عن سحنون ذلك وقال صاحب الطراز وعبد احلق يف هتذيب الطالب 

وهو الالئق إذ ال حيسن أن يقال ملن وافق ظاهر اللفظ ال بأس وإمنا حيسن ذلك  بل معناه إن فعل االقتصاد فال بأس
إذا خالف الظاهر واقتصر وقال مالك يف خمتصر ما ليس يف املختصر يكمل األذان معه ويبدل احليعلتني باحلوقلتني ملا 

  يف مسلم أنه عليه السالم 
هللا أكرب اهللا أكرب وساق احلديث إىل آخر األذان وقال عند حي قال إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم ا
  على الصالة ال حول وال قوة إال باهللا وكمل األذان 

فائدة احلول معناه احملاولة والتحيل والقوة معناها القدرة ومعىن الكالم ال حيلة لنا وال قدرة على شيء إال بقدرة اهللا 
يف الكتاب حيكي يف النافلة دون الفريضة ويف اجلواهر روى أبو مصعب تعاىل ومشيئته فإن كان يف الصالة قال 

حيكي فيهما وجوزه ابن وهب واستحسنه ابن حبيب ومنع سحنون والشافعي فيهما فمن نظر إىل قوله يف أول 
 احلديث فقولوا من غري ختصيص جوز ومن نظر إىل أن الصالة أفضل العبادات فالعناية هبا أوىل منع ومن نظر إىل

تأكد الفريضة منع فيها خاصة وجوز يف النافلة كما اختصت سجود التالوة والصالة داخل الكعبة وعلى الراحلة 
إىل غري الكعبة تفريع قال صاحب الطراز إذا قلنا ال حيكيه يف الفريضة حكاه بعد فراغها وقاله الشافعي وإذا قلنا 

لتشهدين فلو قال حي على الصالة قال أبو حممد األصيلي حيكيه يف الفرض والنفل أو يف الفرض فقط فال يتجاوز ا
ال تبطل صالته ألنه متأول وحكى صاحب النكت عن بعض القرويني البطالن ألنه متكلم قال صاحب الطراز وهو 
مقتضى أصل املذهب ألن اجلهل مثل العمد يف الصالة فإن أبطأ املؤذن جوز يف الكتاب أن يقول قبله ونقل صاحب 

نه يقول بعده أحب إيل نظرا إىل ظاهر احلديث فإن جواب الشرط ال يكون إال بعده واألول أفقه ألن املنتقى ع
  املقصود الذكر وهو حاصل مطلقا 

فرع قال ابن القاسم يف الكتاب إذا انتهى املؤذن إىل آخر األذان حيكيه إن شاء وهذا الفرع أمهله أبو سعيد فنقله 
ب الطراز وفيه فوائد أحدها أنه يكتفي بذكر أول األذان عن آخره ألن املقصود إذا أمت األذان فال بأس قال صاح



غري ذلك الذكر وهو حاصل وثانيها أنه إذا مسع مؤذنا آخر تأول بعضهم من هذا الفرع أنه ال تلزمه حكايته كآخر 
فسه واجلماعة يقيم هلا األذان وقال بعضهم تلزمه خبالف آخر األذان قال والذي يوضح هذا اخلالف أن الفذ يقيم لن

واحد فلو كان تكرار احلكاية الستحب لكل من يف املسجد أن يقيم الصالة إذا أقامها املؤذن بعد اذانه أغاليط 
املؤذنني يف مواضع من األذان أحدها اهللا أكرب ميدون بعد الباء فيصريا كبارا واألكبار مجع كرب والكرب الطبل فيخرج 

انيها ميدون يف أول أشهد فيخرج إىل حيز االستفهام واملراد أن يكون خربا إنشائيا وكذلك األذان إىل معىن الكفر وث
يصنعون يف أول اجلاللة وثالثها الوقوف على ال إله وهو كفر وتعطيل فقد شاهدت ذلك يف مؤذن اجلامع الكبري 

دغمون تنوين حممدا يف الراء بعده باالسكندرية فكان ميد إىل أن يفرغ نفسه هنالك مث يبتدئ إال اهللا ورابعها ال ي
وهو حلن خفي عند القراء وخامسها ال ينطلقون باهلاء من الصالة فيخرج الكالم إىل الدعاء إىل صال النار وسادسها 

ال ينطقون باحلاء من الفالح فخرج الكالم عن املقصود فوائد اختلف العلماء يف أكرب هل معناه كبري الستحالة 
اىل وغريه يف الكربياء وصيغة افعل إمنا تكون مع الشركة أو معناه أكرب من كل شيء ألن امللوك الشركة بني اهللا تع

وغريهم يف العادة يوصفون بالكربياء فجيئت صيغة افعل بناء على العادة وحي معناه الدعاء للشيء تقول العرب 
نوين وبغريتنوين بتسكني الالم وبتحريكها حي على الثريد أي اقبل وكذلك هال مبعناه وجيمع بينهما فيقال حيهال بالت

مع األلف ويعدى بعلى كما يف األذان وبإىل وبالباء ومنه احلديث إذا ذكر الصاحلون فحيهال بعمر والفالح يف اللغة 
اخلري الكثري أفلح الرجل إذا أصاب خريا واإلله املعبود وليس املراد نفي املعبود كيف كان لوجود املعبودين يف 

كاألصنام والكواكب بل مث صفة مضمرة تقديرها ال معبود مستحق للعبادة إال اهللا ومن مل يضمر هذه الوجود 
  الصفة لزمه أن يكون تشهده كذبا 

  الفصل الثاين يف حكمه

قال اللخمي األذان مخسة أقسام سنة وهو األذان يف املساجد وعرفة ومىن والعدد الكثري يف السفر واالمية حيث 
يف وجوبه وهو أذان اجلمعة قال واألحسن وجوبه لتعلق األحكام كتحرمي البيع ووجوب السعي كانوا وخمتلف 

ومستحب وهو أذان الفذ املسافر وخمتلف فيه هل هو مستحب أم ال وهو أذان الفذ يف غري السفر واجلماعة اليت ال 
األذان ومكروه وهو األذان  حتتاج إىل إعالم غريها والقوالن ملالك قال والصواب عدم االستحباب لعدم حكمة

للفوائت والسنن وأذان النساء فرق الفذ يف السفر يف موضع ليس فيه شعائر اإلسالم فشرع له إظهارها وسرايا 
املسلمني تقصده فيحتاج إىل الذب عن نفسه خبالف احلاضر فإنه مندرج يف شعائر غريه وصيانته ويف اجلواهر عن 

رويني أن األذان واجب إلقامة شعائر االسالم فإن فعله واحد منهم سقط عن مجاعة من متأخري األندلسيني والق
مجلتهم قالوا وهو سنة مؤكدة يف مساجد اجلماعات ومواضع األمية وحيث يقصد الدعاء للصالة وعن البغدادين أنه 

الشعائر وضبط  سنة واختار القاضي أبو الوليد وجوبه على الكفاية يف املساجد واجلماعة الراتبة وعلله بإظهار
األوقات وقال املازري يف األذان معنيان احدمها إظهار الشعائر والتعريف بأن الدار دار إسالم وهو فرض كفاية 

يقاتل أهل القرية على تركه حىت يفعلوا إن عجز عن قهرهم على إقامة إال بالقتال وهو مذهب ابن الطيب وثانيهما 
املقصود منه فحكى البغداديون أنه سنة عند مالك والشافعي وأيب حنيفة الدعاء للصالة واإلعالم بوقتها وهو جل 

وفرض عند أهل الظاهر ووقع ملالك يف املوطأ أنه واجب ومعناه سنة مؤكدة وتأول بعض املتأخرين قول من قال أنه 
ذان بالال وأبا سنة بأن معناه ليس شرطا يف الصالة ومنشأ اخلالف يف قاعدتني إحدامها أنه عليه السالم أمر باأل

حمذورة وغريمها واخلالف بني األصوليني يف محل األمر على الوجوب أو على الندب وثانيتهما أن الصلوات واجبة 



وصحتها متوقفة على معرفة دخول وقتها واخلالف بني العلماء فيما يتوقف عليه الواجب املطلق وهو مقدور 
 تعاىل وجوب شيء على سبب أو شرط ال جيب حتصيلهما وال للمكلف هل يكون واجبا أم ال ؟ سؤال إذا رتب اهللا

يبحث عنهما إمجاعا كترتيب الرجم على الزنا واإلحصان والقطع على السرقة وحنومها فإنه ال جيب حتصيلهما وال 
البحث عنهما وإمنا جيب حتصيل ما يتوقف عليه الواجب بعد حتقق سبب وجوبه كتوقف احلج واجلمعة على السعي 

عد حتقق وجوهبما و أسباهبما فلو خولفت هذه القاعدة ههنا فإن األوقات أسباب الوجوب كالزنا والسرقة هلما ب
واالستطاعة يف احلج جوابه إن أسباب الوجوب على قسمني منها ما جيوز أن يعرى عنه املكلف يف مجلة عمره فال 

لة من غري تعيني قيقطع بترتيب الوجوب يف جيب عليه البحث عنه كالسرقة وحنوها ومنها ما يقطع حبصوله يف اجلم
ذمته لقطعه بسببه وإذا قطع بالوجوب تعني االيقاع فيتعني البحث عن تعيني السبب حىت ال يقع الفعل قبله فيكون 

معصية غري جمز قال صاحب القبس روي أنه عليه السالم علمه اهللا تعاىل األذان ليلة اإلسراء يف السماء هبيئته وصفته 
كة مع بقية من الكفار فكانت الصالة اختالسا إىل بعد اهلجرة ويف املوطأ أنه عليه السالم أراد أن يتخذ وكان مب

خشبتني يضرب هبما ليجتمع الناس للصالة فأرى عبد اهللا بن زيد خشبتني يف النوم فقال إن هاتني لنحو مما يريده 
ظ فذكر له ذلك فأمر عليه السالم باألذان ويف هذا النيب فقيل أال تؤذنون للصالة ؟ فأتى رسول اهللا حني استيق

احلديث عند أيب داود أنه عليه السالم اهتم كيف جيمع الناس للصالة ؟ فقيل له تنصب راية عند حضور الصالة 
فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه فذكر له القنع يعىن الشبور فلم يعجبه وقال هو من أمر اليهود وذكر له 

فقال هو من أمر النصارى وروي أن عمر قال ابعثوا رجال ينادي بالصالة يعىن بقول الصالة الصالة الناقوس 
ويروى اختذوا نارا مثل اجملوس ويروى نوروا بالليل ودخنوا بالنهار ويروى أن عمر رضي اهللا عنه رأى مثل ابن زيد 

  وتابعه من الصحابة رضوان اهللا عليهم يف الرؤيا بضعة عشر 
ال اخلطايب يروى القبع بالباء مفتوحة وبالنون ساكنة قال ومسعت أبا عمر يقول الثبع بالثاء املثلثة واجلميع فائدة ق

  امساء للبوق فبللنون من اقناع الصوت والرأس وهو رفعه وبالباء من الستر يقال قبع رأسه يف جيبه إذا أدخله فيه 
د فيما به يعرف الوقت وليس هذا من باب االجتهاد يف متهيد هذا احلديث يدل على أنه عليه السالم كان جيته

األحكام كما ظنه أبو الطاهر وغريه من الفقهاء وجعلوه من املسئلة األصولية هل له عليه السالم ان جيتهد يف 
األحكام أم ال ؟ الن احلكم هو وجوب تعرف الوقت وهذا مل يقع فيه اجتهاد بل وقع يف الطرق املفضية اىل ذلك 

ليست احكاما كما لو وجب علينا ان ننقذ الغريق فاجتهدنا يف فعل ذلك هل يكون بسفينة أو حببل أو  والطرق
خطام أو بالسباحة اليه فان هذه ليست احكاما وامنا احلكم وجوب االنقاذ ولذلك جيتهد الناس يف تعرف الوقت 

دين يف األحكام الشرعية فلما وقعت باخلطوط املوضوعة على احليطان والرخامات وسائر اآلالت وال يعدون جمته
الرؤيا احتمل ان تكون وحيا من النبوة كما أقام عليه السالم يوحي إليه يف أول نبوته ستة أشهر يف املنام وكما 

أوحي البراهيم عليه السالم يف املنام بذبح ولده وعلم ذلك عليه السالم بوحي سابق أو بقرائن األحوال تفيد القطع 
ب بأهنا وحي فعدل عن االجتهاد إىل الوحي وحيتمل أن تكون الرؤيا منبهة على وجه املصلحة وليست أو الظن الغال

وحيا فرجع إليها عليه السالم لرجحان ما دلت عليه من املصلحة ال لكوهنا وحيا واملصلحة يف ذلك أرجح من كل 
ومباينة شعائر الكفر وإظهار اختصاص األمة ما تقدم قبلها لتحصيل ذكر اهللا تعاىل والشهادة بالرسالة وإعالم اخللق 

ويف البخاري املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة يروى بالكسر والفتح فالكسر معناه سرعة املشي ومنه أنه 
عليه السالم يف حجة الوداع كان يسري العنق فإذا وجد فرجة نص والفتح قيل هو على ظاهره فتطول أعناقهم حىت 

إىل أفواههم اليت كانوا يؤذنون هبا وقيل أطول رجاء من قوهلم تطاولت إليه األعناق وطال عنقي إىل ال يصل العرق 



رجائك وقيل أطول أعناقا وعرب بالعنق عن الصوت ألنه حمله ويف أيب داود املؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل 
ته ألن احلسنات يذهنب السيئات وشهادة رطب ويابس ومعناه يغفر له بسبب إمساعه ونشره لذكر اهللا يف مد صو

اجلمادات له حيتمل أن خيلق هبا إدراكا وحياة عند األذان فتضبط ذلك وحيتمل ذلك يوم القيامة ويف املوطأ أنه عليه 
السالم قال إذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حىت ال يسمع النداء فإذا قضي األذان أقبل حىت إذا ثوب 

حىت إذا قضي التثويب أقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه فيقول اذكر كذا واذكر كذا ملا مل يكن يذكر  بالصالة أدبر
وحىت يضل الرجل أن يدري كم صلى والتثويب اإلقامة وهو من الرجوع كما تقدم وهو يصدق على تكرار اللفظ 

ألذان وعلى اإلقامة ألهنا رجوع إىل يف األذان ألنه رجوع إليه وعلى الدعاء الذي بعد األذان ألنه رجوع للفظ ا
ظل وجهه ( األذان وقد روي إذا أقيمت الصالة ويروى يظل الرجل بالظاء القائمة مبعىن يصري ومنه قوله تعاىل 

  ويروى يضل من الضالل بالضاد الساقطة ) فيظللن رواكد على ظهره ) ( مسودا 
الة هلروب الشيطان فيها دون الصالة ألن املفضول قد فائدة ال يتوهم من هذا أن األذان واإلقامة أفضل من الص

  خيتص مبا ليس للفاضل كما قال عليه السالم 
أفضلكم علي وأقرأكم أيب وأفرضكم زيد وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل مع فضل أيب بكر على اجلميع 

ربطه مث تركه كما جاء احلديث رضي اهللا عنهم أمجعني وكذلك تعرض الشيطان له عليه السالم يف صالته فهم ي
الصحيح وإذا سلك عمر رضي اهللا عنه فجا سلك الشيطان فجا غريه فهروبه من عمر وإملامه به عليه السالم 

كهروبه من األذان وتسلطه يف الصالة ويف املوطأ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته 
  اهللا ويروى يف هتذيب الطالب ونزول الغيث وقراءة القرآن حضرة النداء بالصالة والصف يف سبيل 

فرع اختلف العلماء أيهما أفضل األذان أم اإلمامة ؟ فقيل األذان واختاره صاحب هتذيب الطالب الشتماله على 
عالم حق اهللا تعاىل يف التكبريات والشهادة بالتوحيد وحقه عليه السالم يف الشهادة له بالرسالة وحق العباد يف اإل

بالوقت يف حق النساء واملنفردين والدعاء للجماعة يف حق املقتدين خبالف اإلمامة فإن اإلمام مل يتحدد له إال اجلهر 
بالذكر لإلعالم باألذكار ولذلك قال عمر رضي اهللا عنه لوال اخلليفة لكنت مؤذنا أي اخلالفة سؤال مل كان عليه 

اظبة على أفضل األعمال بل كان إماما ومل يؤذن إال مرة واحدة يف سفره السالم مؤذنا ؟ ألن أفضل اخللق شأنه املو
جوابه من وجوه أحدها ان األذان مشتمل على دعاء الناس إىل الصالة فلو أذن لكان التخلف على إجابته شديد 

شهد أن حممد احلرج فكان يشق على الناس وثانيها أنه إن قال أشهد أين حممد رسول اهللا غري نظم األذان وإن قال أ
رسول اهللا أوهم رسالة غريه وثالثها ان األذان حيتاج إىل رصد ومراقبة واالشتغال بأعباء الرسالة ومصاحل األمة مينع 

  من ذلك خبالف اإلمامة وقيل اإلمامة أفضل إلفادهتا فضل اجلماعة وهي مخس وعشرون درجة ومل يثبت ذلك لألذان 

  الفصل الثالث يف صفة املؤذن

واهر يشترط أن يكون مسلما عاقال مميزا ذكرا بالغا عدال عارفا باملواقيت صيتا حسن الصوت فال يعتد ففي اجل
بأذان كافر أو جمنون أو سكران أو خمتبط أو امرأة وقال أشهب ال يؤذن الصيب وال يقيم اال مع النساء أو يف موضع 

واجلنب ومنع اإلقامة ومنع يف الكتاب أذانه وقال  ليس فيه غريه وجوز مالك يف احلاوي األذان له والقاعد والراكب
ألن املؤذن إمام وهو ال يكون إماما وهو قول الشافعي وإن جوز إمامة الصيب حجة املنع ما يف أيب داود قال عليه 

  السالم 
املؤذنون أمناء وقال يؤمكم اقرأكم ويؤذن لكم خياركم وهذا حجة لسائر الشروط وأنه ليس له وازع شرعي 



يل الوثوق بأمانته على األوقات وألهنا والية على وسيلة أعظم القربات وهو ليس من أهل الواليات حجة فيح
اجلواز ما رواه ابن املنذر بإسناده عن عبيد اهللا بن أيب بكر قال كان عموميت يأمرونين باألذان هلم وأنا مل أحتلم 

واقع يصحان منه كما تصح أخباره يف االستئذان وأنس بن مالك شاهد ومل ينكر وألنه ذكر اهللا وخرب عن أمر 
والوسائل وغري ذلك قاله صاحب الطراز وألنه من أهل التنفل بالصالة فيكون من أهل التنفل باألذان بطريق األوىل 

ألن الوسائل أخفض من املقاصد حجة الفرق بني األذان واإلقامة أهنا آكد من األذان للزومها للفذ حىت قيل إن 
  . دا بطلت صالته حجة تفرقة مالك يف رواية أشهب عنه أن احلاجة قد تدعو إليه يف هذه احلالة تركها عم

فروع مخسة األول قال صاحب الطراز يستحب حسن اهليئة فقد قال أشهب من أذن وأقام يف ثياب شعر أو 
قال وكان مؤذنه عليه السالم  سراويل فليعد إن مل يصلوا وخالفه ابن القاسم الثاين مل يكره يف الكتاب أذان األعمى

أعمى يعين ابن أم مكتوم قال صاحب الطراز ليس فيه خالف إذا كان أمينا إال أنه ال يرجع يف الوقت إىل ما يقع يف 
نفسه بل يستخرب الثقة ويتثبت وفضلهما أشهب على البعد إذا سددوا الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضى 

ا كان رضى على ولد الزنا الثالث قال صاحب الطراز ظاهر املذهب كراهية أذان النساء على األعرايب واألعرايب إذ
غري أن الشافعي قال ال جيزئ عن الرجال حجتنا أن رفع صوهتا مكروه مع االستغناء عنه ) ح ( و ) ش ( خالفا ل 

ن من بيت املال واختلف يف إجارة ملا فيه من الفتنة ومن ترك احلياء الرابع يف اجلواهر لإلمام أن يستأجر على األذا
غريه من آحاد الناس على األذان والصالة فاملشهور املنع من الصالة منفردة واجلواز يف األذان منفردا ومع الصالة 
وعند ابن عبد احلكم اجلواز فيهما مطلقا وعند ابن حبيب املنع فيهما مطلقا وهو قول أيب حنيفة وتردد النقل عن 

الطراز واتفق اجلميع على جواز الرزقة وقد أرزق عمر بن اخلطاب املؤذنني وكذلك جتوز  الشافعي قال صاحب
الرزقة للحاكم وإن امتنعت اإلجارة على احلكم حجة املشهور أنه فعل جيوز التربع به عن الغري فال يكون كونه قربة 

ف والسعاية على الزكاة وميتنع يف مانعا من اإلجارة فيه قياسا على احلج عن الغري وبناء املساجد وكتب املصاح
اإلمامة مفردة ألن فعل اإلمام فعل املنفرد وفعل املنفرد ال جيوز أخذ األجرة عليه حجة من جوزها منفردة مالحظة 
التزامه للمكان املعني وهو غري مأمور به عينا فجاز أخذ األجرة عليه قال املازري قال بعض أشياخي يرتفع اخلالف 

ان مث فعل ال يلزم املصلى كما يرتفع اخلالف يف اجلواز إذا مل يزد على الواجب حجة املنع ما يف أيب يف املنع إذا ك
  داود والترمذي عن عثمان بن أيب العاصي أنه قال من آخر ما عهد إىل النيب 

يق األوىل لكوهنا أن اختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا وصححه الترمذي وإذا امتنع يف األذان امتنع يف اإلمامة بطر
أدخل يف باب التقرب والتعلق بالذمة وبالقياس على اجلهاد وجوابه أنه حممول على الورع وحنن نقول به وعن الثاين 

  أن اجلهاد يتعني باحلضور خبالف األذان واإلمامة 
من األجرة بسبب فرع مرتب يف اجلواهر إذا فرعنا على املشهور واستؤجر عليها مث طرأ ما مينع اإلمامة فهل حيط 

عجزه قوالن للمتأخرين مبنيان على األتباع هل هلا حظ من الثمن أو ال قال املازري احتج القائل بعدم احلط مبا وقع 
يف املذهب أن من اشترى عبدا له مال أو شجرا مثمرا فاستحق املال من يد العبد وجائحة تصيب الثمرة ال يوجبان 

لية السيف التابعة له إذا استحقت فلها حطها من الثمن وكذلك سلعة من حطيطه من الثمن واحتج اآلخر بأن ح
صفقة فيها سلع قال إمنا سقط اعتبار األولني ألن الثمرة مضمونة بالقبض ملا مل يكن على البائع سقي وأن العبد 

بعض املتأخرين  مالك وإمنا وقعت املعاوضة على تقدير يده على ماله وهذا قد فعله البائع ومل يبطل قال وقد قال
األحسن احلطيطة بقدر ما يعلم أن املشتري زاده ألجل املال قياسا على ما إذا تعذر على املرأة شوارها فإنه يسقط 
من الصداق قدر ما يعلم أن الزوج زاده ألجله مع أن الزوج ال ميلك انتزاعه قال املازري واعلم أن كون األتباع 



قول التبع قد يرتفع عنه التحرمي الثابت له منفردا كحلية السيف التابعة له مقصودة باألعواض أمر مقطوع به بل ن
فإنه حيرم بيعها منفردة جبنسها وجيوز تبعا قال صاحب النكت حيط من األجرة بقدر اإلمامة والفرق أن اإلمامة لو 

ان املؤذنون إذا عقد عليها منفردة صح وكره خبالف الثمرة ومال العبد اخلامس من البيان قال سحنون إذا ك
صعدوا املنار عاينوا ما يف الدور وطلب أهلها منعهم من الصعود منعوا وإن كان بعض الدور على البعد بينهم الفناء 

الواسع والسكة الواسعة ألن هذا من الضرر املنهي عنه قال صاحب البيان وهذا على أصل مالك يف أن االطالع 
صحابه أن من أحدث اطالعا على جاره ال يقضى عليه ويقال للجار استر من الضرر الواجب اإلزالة ومن يرى من أ

على نفسك يفرق بأن املؤذن ليس مبالك بل طالب مندوبا بفعل حمرم قال وهذا حكم الدور البعيدة إال أن ال يتبني 
  فيها الذكور من اإلناث واهلبآت 

  الفصل الرابع فيما يؤذن له

املؤداة يف مساجد اجلماعات واألمية حيث كانوا فاملفروضة احتراز من النوافل وهو الصلوات املفروضة على األعيان 
لعدم التوقيت فيها وأما صالة العيدين فتوفر الدواعي عليها مغن عن اإلعالم وال ينادى هلا الصالة جامعة وعلى 

الوقت واألذان إمنا هو  األعيان احتراز من صالة اجلنازة لعدم تعني وقتها حىت يعلم به بل سنتها وجود امليت ال
إعالم باألوقات وقولنا املؤادة احتراز من الفوائت ففي الكتاب من نسي صلوات كثرية جتزيه اإلقامة لكل صالة بال 
أذان وعند أيب حنيفة يؤذن هلا وتردد الشافعي وقد اختلفت الرواية يف صالته عليه السالم يوم الوادي ملا ناموا عن 

لشمس هل أذن هلا أم ال ففي املوطأ أمر باإلقامة فصلى هبم ومل يذكر أذانا ويف أيب داود صالة الصبح حىت طلعت ا
ذكر األذان وهو منسوخ بقوله عليه السالم بعد صالته هبم من نسي الصالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا تعاىل يقول 

وقولنا يف مجاعات املساجد احتراز من وهو يقتضي عدم االشتغال بغريها واألذان شغل عنها ) أقم الصالة لذكري ( 
الواحد إذا صلى وحده يف املسجد فإنه يكتفي باإلقامة وروي عن الشافعي أنه يؤذن سرا وقولنا واألمية حيث كانوا 
ففي الكتاب إذا خرج إمام املصر يف اجلنازة فتحضره الصالة يؤذن هلا ويقام قال صاحب الطراز قيل هو إمام اجلامع 

  الذي جعل له صالة اجلنازة فيتوقى أمره ليجتمع له الناس وكذلك كل إمام مشهور يؤذن له ليجتمعوا  اجملمعة ألنه
فروع أربعة األول قال يف الكتاب ال ينادى لصالة قبل وقتها إال الصبح ووافقه الشافعي وخالفنا أبو حنيفة وسوى 

  بني سائر الصلوات ملا يف البخاري أنه عليه السالم 
 يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر قال ابن القاسم ومل قال إن بالال

يكن بني أذانيهما إال أن يرقى ذا وينزل ذا ويف بعض طرقه وكان رجال أعمى ال ينادي حىت يقال له أصبحت 
را وملا أطلع أبو يوسف على ذلك رجع أصبحت وإمجاع أهل املدينة على ذلك ينقله اخللف عن السلف نقال متوات

عن مذهب أيب حنيفة وهي تأيت يف وقت نوم وحاجة إىل االغتسال لكثرة االجتماع بالنساء ليال ويف الناس البطيء 
  والسريع والفضيلة يف التلغيس فيتعني األذان قبل الفجر احتج أبو حنيفة مبا يف أيب داود أنه عليه السالم 

 يستبني لك الفجر ومد يديه عرضا وألن األذان قبل الوقت كذب فيحرم وجواب األول قال لبالل ال تؤذن حىت
أن احلديث طعن فيه أبو داود وغريه ولو سلمنا صحته فيحمل األذان على اإلقامة ملا بينهما من املشاهبة وألهنا إعالم 

أنه إعالم بوقت التأهب للصالة ال يف نفسها واإلعالم هو األذان مجعا بينه وبني األحاديث الصحيحة وعن الثاين 
  بوقت فعلها فليس كذبا 

فرع إذا قلنا بتقدمي أذاهنا على وقتها قال صاحب الطراز األحسن أن يكون آخر الليل غري حمدود وإليه أشار مالك 



  يف املوطأ حمتجا بقوله عليه السالم 
س الليل األخري وقال ابن حبيب من ال مينعكم من سحوركم أذان بالل والسحور آخر الليل وقال ابن وهب سد

  حني خروج وقت العشاء نصف الليل ونقل املازري يؤذن هلما بعد العشاء وإن صليت أول الليل لقوله عليه السالم 
أن بالال يؤذن بليل من غري حتديد وألهنا عبادة متعلقة بالفجر فجاز تقدمي ما يتعلق هبا كالنية مع الصوم وجوابه أن 

إعالم بالتأهب للنوم ال للصالة فهو على خالف حكمة األذان فال يشرع الثاين أنكر يف الكتاب تقدمي األذان حينئذ 
أذان اجلمعة على الزوال خالفا البن حبيب فإنه جوز أذاهنا قبل الزوال وهو فاسد ألهنا إن كانت ظهرا فحكمها 

ا مجع اإلمام بني الصالتني يؤذن لكل واحدة حكم الظهر وإن كانت بدال والبدل يتبع املبدل الثالث يف اجلواهر إذ
منهما وهو يف الكتاب واألوىل فقط عند ابن املاجشون وال يؤذن مطلقا حكاه صاحب اجلالب ويقيم لكل صالة 

قال املازري وهذه املقاالت حمكية يف مجعه عليه السالم ويف املدونة وأما غري اإلمام فتجزئهم إقامتان للمغرب 
حنيفة تكفي إقامة األوىل حجة املذهب أن األذان للصالة يف حق األمية من شعائرها فال يترك مع والعشاء وعن أيب 

إمكانه وال مينع منه توفر اجلمع للثانية كما ال مينعه لألوىل وقياسا على اإلقامة حجة الثاين ما يف مسلم عن جابر ملا 
رفة مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى وصف حجة النيب عليه السالم على االستقصاء فقال يف اجلمع بع

العصر ومل يصل بينهما شيئا وقال فيه حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ومل يسبح 
بينهما شيئا حجة الثالث ما يف مسلم أنه عليه السالم مجع مبزدلفة فلم يذكر أذانا وذكر اإلقامة لكل صالة وألن 

ان إعالم للغائب واجلمع إمنا هو ملن حضر حجة الرابع ما يف املوطأ أنه عليه السالم صلى املغرب ثالث ركعات األذ
باملزدلفة وصلى العشاء ركعتني بإقامة واحدة وهو حيتمل بإقامة واحدة لكل صالة وألن اجلمع يوجب تعلق إحدى 

رابع قال ابن القاسم يف العتبية يف قوم بنوا مسجدا الصالتني باألخرى فكأن اإلقامة األوىل وقعت هلما مجيعا ال
فتنازعوا فيه فاقتسموه جبدار ليس هلم قسمته قال أشهب فإن فعلوا مل جيزهم مؤذن واحد وكذلك مسجدان 

  متالصقان أو مسجد فوق مسجد ألن األذان من شعائر املساجد 

  الفصل اخلامس يف اإلقامة

ل من الكالم وإال فهو اثنان وثالثون كلمة وهذا جماز مشهور من باب ففي اجلالب هي عشر كلمات يريد عشر مج
يف قوله هي ) ح ( تسمية الكل باسم اجلزء كما أن العرب تسمي القصيدة كلمة وهي مرة مرة إال التكبري خالفا ل 

مسلم أنه عليه  يف قوله هي مرة مرة إال التكبري واإلقامة لنا ما يف) ش ( مرتني وكذلك قد قامت الصالة وخالفا ل 
السالم أمر بالال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة واألحاديث قد وردت على وفق املذاهب كلها لكن أرجحها ما 
وافق عمل املدينة ويف اجلالب هي سنة آكد من األذان ويف الكتاب ليس على النساء أذان وال إقامة وإن أقمن 

من السلف أن املرأة ليس عليها أذان وال إقامة واستحسان  فحسن وروى ابن وهب عن عبد اهللا بن عمر ومجاعة
إقامتهن للشافعي وأيب حنيفة أيضا إذا أقمن ألنفسهن ال للجماعات ألهنما ذكر فأشبهت النسخ قال صاحب الطراز 

وروي عن مالك عدم االستحسان ألن أزواجه عليه السالم مل ينقل عنهن ذلك قال والفرق بني املرأة والصيب يف 
  نه يقيم أن الصيب يؤمر بذلك بعد البلوغ فيمرن عليه قبل البلوغ وألن الصيب ال ينكر رفع صوته كو

يف الكراهة حمتجا مبا يف أيب داود ) ش ( فروع عشرة األول قال يف الكتاب ال بأس أن يقيم غري من أذن خالفا ل 
نت فأراد بالل أن يقيم فقال عليه السالم إن أن زياد بن احلارث قال أمرين عليه السالم أن أذن يف صالة الصبح فأذ

أخا صداء أذن فمن أذن فهو يقيم وجوابه أنه يدل على جواز أمر اإلمام بذلك ألنه تصرف باإلمامة منه عليه 



السالم ال بالفتوى ألن زيادا كان حديث عهد باإلسالم فأراد عليه السالم تأليفه ملا يف أيب داود من حديث عبد اهللا 
ملازين حني رأى األذان يف منامه فأمره عليه السالم أن يلقيه على بالل ففعل فأذن بالل فقال عبد اهللا أنا بن زيد ا

رأيته وأنا كنت أريده فقال عليه السالم فأقم أنت وألهنا عبادة مستقلة عن األذان بدليل توجهها على املنفرد دونه 
ل يف الكتاب ال يقيم راكبا ويف اجلالب روايتان وروى ابن وهب فجاز أن يقعا من اثنني كاإلقامة واإلمامة الثاين قا

يف املدونة عن سامل بن عبد اهللا أنه كان ينادي بالصالة على البعري فإذا نزل أقام وان ابن عمر كان يفعله ألن السنة 
إيصاهلا بالصالة إيصال اإلقامة بالصالة والنزول عن الدابة وعقلها وإصالح املتاع طول الثالث إذا كان املستحب 

فهل يبعد املؤذن عن اإلمام مثل اجلامع الواسع خيرج إىل بابه أو يصعد على سطحه فيقيم قال ابن القاسم يفعل إن 
كان يسمع من حوله وإال فهو خطأ وقال مالك يف اجملموعة وأشهب يقيم يف الصحن ويف املوطأ أن عبد اهللا بن عمر 

ي إىل املسجد ولو كانت اإلقامة يف داخل املسجد مل يسمعها ويف خمتصر ابن مسع اإلقامة وهو بالبقيع فأسرع املش
عبد احلكم ال بأس بالكالم اخلفيف بعد اإلقامة ما مل حيرم اإلمام فإذا أحرم فال يتكلم أحد وال يقيم يف املسجد بعد 

ر اهللا وال شيء عليه قال إقامة املؤذن الرابع قال يف الكتاب إن نسي اإلقامة فال شيء عليه وإن تعمد فليستغف
صاحب الطراز وعند ابن كنانة يعيد يف الوقت واألول أصح فقد جوز النخعي والشعيب وابن حنبل وأصحاب 

  الرأي للفذ ترك اإلقامة وبالقياس على األذان 
 فرع مرتب قال فلو ظن أن ذلك يؤثر نقصا فسجد له بعد السالم فال شيء عليه وقال يف خمتصر الطليطلي يعيد

ألنه أدخل يف الصالة ما ليس منها كمن زاد جاهال اخلامس قال لو تركها جهال حىت أحرم قال مالك يف اجملموعة ال 
يقطع قال ولو أنه بعد إحرامه أقام وصلى فقد أساء وليستغفر اهللا تعاىل قال صاحب الطراز يريد أنه أقام مث أحرم 

وله املنايف له حي على الفالح قد قامت الصالة ولو متادى على بعد ذلك فيكون قد خرج من اإلحرام األول بنيته وق
إحرامه األول أعاد الصالة سؤال كيف يطلق لفظ االستغفار املختص بالذنوب يف ترك السنن وتركها ليس ذنبا حىت 

ويعينه على يستغفر جوابه أن اهللا سبحانه وتعاىل حيرم العبد من التقرب إليه بالنوافل والفرائض عقوبة له على ذنبه 
إىل ) فأما من أعطى واتقى ( ولقوله تعاىل ) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ( التقرب بسبب طاعته لقوله تعاىل 

فإذا استغفر من ذنوبه غفرت ) فسنيسره للعسرى ( إىل قوله ) وأما من خبل واستغىن ) ( فسنيسره لليسرى ( قوله 
باملؤاخذة باحلرمان السادس من خاف فوات الوقت ترك اإلقامة قال أشهب يف  له بفضل اهللا وأمن حينئذ من االبتالء

اجملموعة تقدميا للفرض على فضيلة اإلقامة ويشكل عليه ترك اإلسراع الشديد وإن فاتته اجلمعة حفظا للخشوع 
امة وقال يف السابع قال يف الكتاب إذا دخل املسجد وقد صلى أهله ال جتزئه إقامتهم وهذا يدل على تأكد اإلق

املبسوط يقيم أحب إيل وجه األول أهنا أهبة للصالة ولذلك شرعت يف الفوائت وجه الثاين اهنا دعاء للصالة وهذا 
إمنا يتصور يف حق الفذ وهو مذهب أيب حنيفة وكذلك قال يف الكتاب من صلى يف بيته ال تكفيه إقامة أهل مصر 

ه حق اإلقامة فال تتعدد بتعدد الفذ كما ال تتعدد بتعدد اجلماعة وللشافعي يف ذلك قوالن ألن املسجد قد أدى في
الكائنني يف املسجد حجة املذهب أنه ليس معهم يف صلواهتم فأشبه مسجدا آخر ومسافر مع مقيم الثامن قال يف 

يء وقد الكتاب ينتظر اإلمام بعد اإلقامة قليال قدر ما تستوي الصفوف مث يكرب وال يكون بني التكبري والقرآن ش
كان عمر وعثمان رضي اهللا عنهما يوكالن رجال لتسوية الصفوف فإذا أخربومها بذلك كربا وكذلك قال الشافعي 
وقال أبو حنيفة إذا قال املؤذن قد قامت الصالة كرب اإلمام حمتجا مبا يروى أن بالال قال يا رسول اهللا إنك لتستغين 

ة لنا ما يف الصحيحني أنه قال إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت بأمني وال يصدق املؤذن يف قوله قد قامت الصال
تروين قد خرجت وهذا دليل على تأخر خروجه وألن املنفرد ال حيرم حىت يفرغ وكذلك اجلماعة وجواهبم أن 



د احلديث ليس يف الصحاح وال مشهور ولعل السبق يتفاوت بقراءهتما ال بتعجيل اإلحرام وأما التصديق فإن معىن ق
قامت الصالة تأهبوا هلا كما نقول قد قامت احلرب فالكل صادق سواء أحرم اإلمام أو تأخر فإذا كانت إخبارا عن 
التأهب فهو حاصل فال كذب يف التأخر وأما تسوية الصفوف ففي مسلم كان عليه السالم ميسح مناكبنا يف الصالة 

البخاري رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه  ويقول استووا يف الصفوف وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ويف
  ويف أيب داود أنه عليه السالم قال 

أقيموا الصفوف وحاذوا بني املناكب وسدوا اخللل ولينوا بأيدي إخوانكم وال تذروا فرجات للشيطان ومن وصل 
  صفا وصله اهللا ومن قطع صفا قطعه اهللا 

إذا أقيمت الصالة فإن فيهم القوي والضعيف وقال أبو حنيفة إذا قال التاسع قال يف الكتاب ال توقيت لقيام الناس 
املؤذن حي على الفالح قام اإلمام فإن ذلك أمر باملسارعة فيمتثل وقال زفر عند قوله قد قامت الصالة وقال مالك 

إذا أقيمت  يف اجملموعة يقومون بقدر ما إذا استوت الصفوف وفرغت اإلقامة العاشر قال صاحب البيان قال مالك
عليه صالة وهو يف صالة أخرى إن طمع يف فراغها قبل ركوع اإلمام الركعة األوىل أمتها ودخل مع اإلمام لوجوهبا 
عليه قبل احلاضرة وإن يئس قطعها ودخل معه مث استأنف الصالتني قال ابن القاسم وأحب إيل أن يتمها ركعتني إن 

إال أن خياف فوات ركعة اإلمام فيقطع من ركعة بسالم قال فإن ) لكم وال تبطلوا أعما( كان قد ركع لقوله تعاىل 
كان يصلي تلك الصالة بعينها ففي املدونة إن مل يركع قطع وإن أمكنة صالة ركعتني قبل ركوع اإلمام قال صاحب 

ي نافلة ومل يصلي البيان وصالته مع اإلمام إمنا هي نافلة المتناع صالة العصر قبل الظهر وقد قال يف املدونة ال يصل
الفريضة وإمنا جوزنا ههنا ذلك ملا يف اخلروج من املسجد بعد اإلقامة من تعريضه لسوء الظن ومل يلتفت إىل هذا 

  املعىن يف املدونة وقال يف مساع سحنون يضع يده على أنفه وخيرج 

  الباب الثالث يف شروط الصالة

أي عالماهتا قد تقدم يف املقدمة حقيقته اصطالحا ) ء أشراطها فقد جا( الشرط يف اللغة العالمة ومنه قوله تعاىل 
وشروطها وهي عشرة األول العلم بدخول الوقت فإن الوقت سبب والعلم بدخوله شرط قال صاحب التلقني وهو 
 كما قال وقال ابن القصار يف تعليق ال جيوز لعامل وال عامي أن يقلد يف وقت الظهر ألنه شاهد باحلس فالوصول إىل

اليقني ممكن فال جيوز التقليد الثاين طهارة احلدث وقد تقدم حكمها وهي شرط يف االبتداء والدوام فلو زالت عمدا 
أو سهوا أو غلبة بطلت الصالة الثالث طهارة اخلبث يف اجلسد والثوب واملكان وقد تقدم كثري من فروعها يف 

عة وفصل الفرع األول ففي الكتاب إذا سال أو قطر الطهارة ونذكر ههنا نبذة منها أما اجلسد ففيه فروع أرب
فيغسله عنه مث يبين وقال القاضي أبو بكر إن كان يسريا فتله ومضى قياسا على كان كثريا فقيل يقطع قال وهو 
األقيس وقيل يغسله ويتمادى على الرعاف الثاين من انكسر عظمه فجرب بعظم ميتة قال صاحب اإلشراف وأبو 

يه كسره وقال الشافعي يكسر وينزع إذا خاف املشقة دون التلف وقال بعض أصحابه يقلعه وإن حنيفة ال جيب عل
أدى إىل التلف حجتنا أنه جرح فيسقط كدم اجلراح وألنه صار باطنا فأشبه ما لو أكل ميتة الثالث قال صاحب 

ال الظاهر أنه ال جيوز وهو الطراز إذا سقطت السن فهل جيوز له ردها على قولنا إن اإلنسان ال ينجس باملوت ق
قول الشافعي ألن ما أبني عن احلي فهو ميتة وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب وابن املواز ألنه 

ينجس مجلته باملوت وكذلك بعضه خبالف األنعام فإن مجلتها تنجس باملوت فينجس جزؤها إذا انفصل منها وهي 



مه املرتك املعمول من عظام امليتة أو غريها من النجاسات فال يصلي به حىت حية الرابع يف اجلواهر لو جعل يف حزا
  يغسله وأجاز ابن املاجشون الصالة به 

  فصل يف الرعاف

ففيه ثالثة عشر فرعا األول يف اشتقاقه وهو مأخوذ من الرعاف الذي هو السبق فقول العرب فرس راعف إذا كان 
ا وقال رعف يرعف بفتح العني يف املاضي وضم املستقبل وفتحه والشاذ يتقدم اخليل ورعف فالن اخليل إذا تقدمه

الضم فيهما وملا كان الدم يسبق إىل األنف مسي رعافا الثاين قال اللخمي الدم يف الرعاف أربعة أقسام يسري يذهبه 
لعادة تقدمت  الفتل ففي اجلواهر يستوي فيه الظن والشك فإنه يفتله وكثري ال يذهبه الفتل وال يرجى انقطاعه

فهذان ال خيرج هلما من الصالة يفتل األول على رؤوس األنامل ويكف اآلخر ما استطاع وكثري يذهبه الفتل لثخانته 
ففيه قوالن فكان ابن املاجشون ميسحه بأصابعه حىت ختتضب فيغمسها يف حصباء املسجد ويردها وقال مالك ال 

اعى عبد امللك املواضع دون القدر وكثري يذهبه الفتل فهذا أحب ذلك فراعى مالك قدر النجاسة وتفاحشها ور
خيرج لغسله ويبين على صالته بعد الغسل إن شاء واألحسن أن يتكلم وخيرج من الصالة فإهنا رخصة على خالف 
األصول غري الزمة وإذا خرج فله شروط ستة أن ميسك أنفه وأن يغسل يف أقرب املواضع وأن ال ميشي على جناسة 

 يتكلم عمدا وال سهوا وأن ال يتلطخ كثري من جسده أو ثيابه وأن ال يبعد املكان جدا وال يشترط استقبال وأن ال
القبلة قاله اللخمي وصاحب الطراز ووافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة تبطل طهارته ويتوضأ ويبين بناء على أن 

ن ابن عباس وابن عمر وابن املسيب ومجاعة من اخلارج النجس يبطل الوضوء وقد تقدم الكالم عنه لنا ما يروى ع
التابعني من غري نكري فكان إمجاعا وهو مذكور يف املوطأ أيضا مثل هذا يف خمالفة األصول ال يقدم السلف عليه إال 

بتوقيف ظاهر فإن كان تكلم ملا خرج قال يف الكتاب إذا تكلم اإلمام حني خروجه بطلت صالته قال صاحب 
ابن املاجشون عمدا أو سهوا إماما أو منفردا وقال سحنون إذا تكلم سهوا يف غسل الدم  الطراز تبطل عند

واملستخلف مل يفرغ من صالته محله عند خليفته ويف كتاب ابن سحنون إذا تكلم الراعف قبل فراغ اإلمام محله 
وجه البطالن مطلقا انسالخه  اإلمام عنه قال ابن حبيب إن تكلم يف ذهابه ناسيا بطلت وإن تكلم يف رجوعه مل تبطل

من هيئة املصلني بالرعاف والكالم وقد جاء يف احلديث إن كان مطعونا عليه من إصابة قيء أو رعاف فلينصرف 
وليتوضأ ولينب ما مل يتكلم ورأى ابن حبيب أن حالة الرجوع إقبال على الصالة فيكون الكالم منافيا هلا خبالف 

سها واملأموم راجع فوجد اإلمام قد سلم مل يلزمه سهوه قاله صاحب الطراز وقال  الذهاب ويرد عليه أن اإلمام لو
ابن يونس لو أبطل اإلمام صالته عمدا حالة خروج املأموم بطلت عليه خالفا لسحنون ولو مشى على عشب يابس 

حدكم املسجد بطلت صالته عند سحنون خالفا البن عبدوس وقد جاء يف احلديث أنه عليه السالم قال إذا جاء أ
فإن كان ليال فليدلك نعله وإن كان هنارا فلينظر إىل أسفلها فدل ذلك على املساحمة يف الرطب إذا دلك فضال عن 

العشب وقد تقدم يف الطهارة معىن العشب ومل يفرق وأما يف اجلواهر فقد حكي يف الكالم سهوا واملشي على 
التفرقة بني الرجوع فتبطل وبني الذهاب فال تبطل ومل يعني ال إماما النجاسة ثالثة أقوال تبطل مطلقا ال تبطل مطلقا 

  وال غريه وكذلك أبو الطاهر 
تفريع فإن آثر الراعف ابتداء الصالة من أوهلا فليأت مبا ينافيها لئال يكون قد زاد يف الصالة ما ليس منها وقال ابن 

التمادي حيث قلنا له اخلروج فإن وقف الدم فتله على القاسم يف اجملموعة فإن ابتدأها ومل يقطعها فسدت وإن آثر 
أنامله فإن زاد قال مالك يف املوازية يفتله على أربع أصابع إىل األمنلة فإن وصل إىل الوسطى أعاد صالته احتياطا 



از قال صاحب النكت إذا زاد على األنامل األول وابتلت األصابع كلها أو جلها ال يباح له البناء قال صاحب الطر
هذا التحديد عسري بل يقال ما ال يزيد على رؤوس األنامل ال جيب أن ينصرف منه ألهنا حالة السلف وهو يقدر 
على أن يفتله بإهبامه فإن عسر فتله وجب االنصراف فإن مل ينصرف فسدت الصالة قال وهذا الفتل إمنا شرع يف 

املفروش فيخرج من أول ما يسيل أو يقطر  مسجد حمصب غري مفروش حىت ينزل املفتول يف ذلك احلصباء أما
أحسن ألنه ينجس املوضع وحيث قلنا ال خيرج لكون الدم ال ينقطع بغسل وال غريه فأضر به الدم قال صاحب 

الطراز قال ملك يوصي بالصالة وكان ابن املسيب يأمر بذلك يف هذه احلالة واختلف يف تفسري الضرر الذي أشار 
معناه يف جسمه كاألرمد إذا سجد يتضرر رأسه ووجهه وكذلك هذا وألن املواد تنصب  إليه فقال حممد بن مسلمة

إىل الوجه واألنف حالة الركوع والسجود فتكثر الدماء فيضربه االستفراغ وقال غريه بل معناه يتضرر بالتلويث 
ل واألول أقيس فإن العجز كما قلنا يف الطني اخلضخاض يصلي فيه إمياء ليسلم من التلويث والدم أقبح من الطني قا

عن إزالة النجاسة ال يسقط وجوب الركوع والسجود كما قلنا يف العجز عن السترة يف العراة والفرق بني الدم 
والطني أن الطني يدخل يف العينني واألنف فيشغل عن الصالة وإذا قلنا باإلمياء فقال ابن حبيب يومئ للركوع 

 املعونة يومئ للسجود ويأيت بالقيام والركوع قال وهو أطهر وإذا صلى والسجود ويقوم ويقعد وقال القاضي يف
بإمياء انقطع الدم بعد الصالة وقبل خروج الوقت قال أعاد عند أشهب قال ويتخرج فيه قول أنه ال يعيد الثالث 

إذا سلم قال يف الكتاب إذا رعف خلف اإلمام وذهب لغسل الدم يصلي يف أقرب املواضع قال ابن القاسم وذلك 
اإلمام إال يف اجلمعة فإنه يرجع إىل املسجد قال صاحب الطراز الرعاف على خالف األصل فيقتصر منه على 

الضرورة وقول ابن القاسم يقتضي الرجوع ولو أدرك اإلمام يف التشهد ألجل فضيلة اجلماعة اليت التزمها يف صالته 
ن ذلك نافلة زائدة على الصالة وال ضرورة إليها قال فلو وقال ابن شعبان إن رجا ركعة رجع وإال فال ألن أقل م

كانت صالته يف املسجد احلرام أو يف مسجد املدينة رجع إليه ولو سلم اإلمام لفضيلة البقعة عند مالك وعلى قول 
له من ابن شعبان ال يرجع فإن قدر انصراف اإلمام فأمت مكانه وتبني خطؤه قال ابن القاسم جتزيه ألنه عمل ما جيوز 

  االجتهاد ولذلك يلزم إذا قدر بقاءه فأخطأ 
تنبيه تعارض ههنا حمذوران أحدمها أن مفارقة اإلمام بعد التزام الصالة معه ال جتوز والثاين احلركات إىل اإلمام فعل 

األول زائد يف الصالة ال جيوز وال بد للراعف من أحدمها بعد مفارقة اإلمام فيحتاج إىل اخلروج فاملشهور مراعاة 
ووجوب الرجوع لوجوه أحدها أن وجوب االقتداء راجح باالستصحاب لثبوته قبل الرعاف خبالف اآلخر وثانيها 
أن الزيادة إمنا متنع وتفسد إذا كانت خالية من القربة وهذه وسيلة للقربة يف االقتداء فتكون قربة وثالثها أن هذه 

ر يف ترك االقتداء كما يف صالة اخلوف فإن الرجوع جوزته حالة ضرورة فتؤثر يف عدم اعتبار احلركات وال تؤث
الزيادة يف صالة اإلمام بطول االنتظار ألجل االقتداء الذي مل جيب فكيف إذا وجب وأما اجلمعة فإنه يرجع إىل 

اجلامع ولو علم انصراف الناس على ما يف الكتاب ألن اجلامع من مجلة شروطها فال تصح دونه قال صاحب الطراز 
ال ابن شعبان إذا انصرف الناس أمت اجلمعة يف أدىن موضع يصلي فيه بصالة اإلمام ألنه لو صلى مث أحدث صحت ق

صالته وألن املسجد إمنا جيب عند استكمال الشروط وقد فاتت اجلماعة واإلمام فال جيب اجلامع وألنه لو أدرك 
ن القاسم يرى أن األصل استقالل كل شرط أحد مثة ركعة وهو مسبوق ألمتها مثة منفردا وكذلك الراعف واب

بنفسه وأن صالة املنفرد عن اجلامع إمنا تصح ألجل اتصاله بالصفوف فهي ضرورة منفية ههنا وإذا فرعنا على 
املشهور فحال بينه وبينه سيل يضيف إليها أخرى مث يصلي أربعا وهو جيري على أصل ابن القاسم فيمن نسي 

من أيتها هي فيضيف إليها أخرى مراعاة لقول ابن شعبان ويعيد أربعا لعدم شرط  سجدة من أربع ركعات ال يدري



اجلمعة وهو املسجد فإن أمت يف اجلامع مث ذكر أن عليه سجديت سهو قال مالك اللتان قبل السالم ال يسجدمها إال يف 
يف الكتاب إذا رعف يف اجلمعة اجلامع قال حممد وإن سجدمها يف غريه مل جيزياه ألهنما من نفس اجلمعة الرابع قال 

بعد ركعة بسجدتيها مث رجع فوجد اإلمام جالسا جلس معه وسلم مث قضى ألنه مأموم جبب عليه االتباع والقضاء ال 
يكون إال بعد سالم اإلمام وإذا مل يتم األوىل بسجدتيها ومل يرجع حىت فرغ اإلمام ابتدأ ظهرا أربعا قال صاحب 

ني أصحابنا خبالف غري اجلمعة ألنه لو صلى هبا مجعة لصالها فذا وهو ال جيوز وإذا قلنا الطراز وهذا متفق عليه ب
يبتدئ الظهر فهل يستأنف اإلحرام ثالثة أقوال يقطع عند مالك يف سائر الصلوات ألنه ال يعتد مبا بعد اإلحرام فال 

اجلماعة وهو أعظم من مدرك يدخله يف صالته وال يقطع عند سحنون مطلقا ألن إحرامه قد انعقد على فضل 
التشهد األخري مع اإلمام وسبق يف غريه ال سيما قد يكون قد حضر القراءة أو الركوع وهذه قربات ال ينبغي أن 
هتمل وقد نقل ابن حزم اإلمجاع يف أن املسبوق إذا مل يطمع يف إدراك مجاعة أخرى ومل يبق إال التشهد فإنه مأمور 

ريه أشهب لتعارض األدلة فإن فارقه بعد ركعة يف اجلمعة فلما عاد نسي أم القرآن حىت بالدخول مع اجلماعة فيه وخ
ركع قال ابن املاجشون يسجد قبل السالم وجتزئه وقيل يبتدئ القراءة ويسجد بعد السالم وكذلك اخلالف إذا 

و ويلغي تلك الركعة ذكر بعد سجدة فإن مل يذكر حىت فرغ من تلك الركعة أجزأه عند ابن املاجشون سجدتا السه
عند ابن عبد احلكم ويأيت بركعة وسجدة وعند ابن القاسم يسجد قبل السالم ويعيد ظهرا أربعا لوصول السهو 

نصف الصالة فيسجد رجاء اإلجزاء على قول من يرى ذلك ويعيد ظهرا ألن اجلمعة ال تصح من الفذ اخلامس قال 
هو أقل منها ولو سجدة كانت األوىل أو غريها منفردا كان أو يف الكتاب ال يبين على أقل من ركعة ويلغي ما 

مأموما قال صاحب الطراز فيها أربعة أقوال يلغى أقل من الركعة مطلقا وال يلغى شيئا مطلقا إال يف اجلمعة وقال 
وإن كان أشهب االبتداء أحب إيل وإن بىن أجزأه وقال ابن املاجشون إن رأى أن األقل من الركعة يف األوىل ألغاه 

يف الثانية بىن عليه وجه املذهب قوله عليه السالم من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة وقياسا على أرباب 
األعذار يف أواخر األوقات وعلى املشهور وجه الثاين أن الرعاف ال يبطل الصالة ويبين يف القليل والكثري وامتنع يف 

مها شرط وجه التخيري تعارض األدلة وجه الفرق القياس على الناعس مع اجلمعة لفوات اجلماعة واإلمام اللذين 
اإلمام فإنه يبين ويلحق اإلمام يف الثانية خبالف األوىل فإنه يلغيها والفرق املشهور بينه وبني الناعس أن منافاة 

والكثري فرعف وهو راكع  الرعاف للصالة أشد من النعاس فإنه فيه مفارقة املكان واهليئة وإذا قلنا يبين على القليل
  أو ساجد رفع وخرج لغسل الدم قال ابن حبيب جيزئه هذا الرفع وال يعود إىل ركوعه وال سجوده 

قاعدة املواالة شرط يف الصالة باإلمجاع فال جيوز أن يفرق بني ركعاهتا وال بني أجزاء ركعاهتا فمن الحظ أن الرعاف 
 فرق ومن الحظ أن الركعة الواحدة كالعبادة املستقلة والصالة املنفردة خمل هبا سوى بني الركعات وأجزائها ألنه ال

ألن الشرع قد خصصها بأحكام إدراك األوقات وفضيلة اجلماعات واجلهات وحتصيل األداء بإدراكها دون القضاء 
اهلا يف الركعة وهو فصارت أوىل باملواالة يف نفسها من مجلة الصالة فال يلزم من إمهال املواالة يف مجلة الصالة إمه

املشهور السادس قال يف الكتاب إذا فارق اإلمام بعد التشهد وقبل السالم فإن رجع ووجد اإلمام انصرف قعد 
وتشهد وسلم وإن رعف بعد ما سلم اإلمام سلم وأجزت عنه قال صاحب الطراز معناه يرجع إىل طمع يف إدراك 

يف مجعة أو يف احلرمني وقال سحنون إذا رعف بعد سالم اإلمام ال  اإلمام واخلالف مع ابن شعبان على ما مر إن كان
يسلم حىت يغسل الدم إن كان كثريا ألن السالم ركن حجة املذهب أن وقوع السالم مع الرعاف أخف من العمل 

يف الكثري يف الصالة إلزالة الدم قال يف الكتاب ولو فارقه بعد سجدة من األوىل فوجده يف ركوع الثانية ال يض
سجدة لتلك السجدة ويلغيها قال اللخمي يتخرج على قول أشهب فيمن أدرك الثانية من اجلمعة وذكر بعد سالم 



اإلمام أنه نسي سجدة أنه يسجد وجتزيه مجعته أنه يأيت بالسجدة وجتزئة األوىل قال صاحب الطراز وليس كذلك ألن 
الف الساهي عن سجدة حىت سلم اإلمام فإن السالم عند الراعف عقد اإلمام عليه ركعة فليس له البناء والناعس خب

أشهب ليس يف حكم عقد ركعة ووافقه املازري على اإلنكار السابع قال يف الكتاب إذا فارقه بعد ركعة من الظهر 
  م وعاد إليه يف الرابعة يتبعه فيها وال يقضي ما فاته حىت يفرغ اإلمام ملا يف ذلك من املخالفة وقد قال عليه السال

فال ختتلفوا عليه قال صاحب الطراز قوله يقضي ما فاته فإنه يدل على أنه قضاء وقال ابن حبيب يقرأ يف األوىل بأم 
القرآن ويقوم يف الثانية بأم القرآن وحدها وال جيلس بينهما ألن األوىل ثالثة إمامة ويكون بانيا يف الفعل قاضيا يف 

ثالث صور إحداها تفوته األوىل ويصلي الثانية وتفوته بقية الصالة فعند ابن  القول فيجتمع القضاء والبناء ها هنا يف
القاسم يبدأ بالبناء فيأيت بركعة بأم القرآن وجيعلها ثانية مث يأيت بأخرى بأم القرآن وجيلس كما كان يفعل مع إمامه مث 

د وسورة وجيلس مث بالرابعة بأم ركعة القضاء بأم القرآن وسورة وعند سحنون يبدأ بالقضاء يأيت باألوىل باحلم
القرآن ويقوم مث بركعة القضاء ونظريه مقيم أدرك ركعة من صالة املسافر وهكذا يفعل عنده وقال ابن املواز يف 

املسألتني تصري صالته كلها جلوسا والبناء أرجح ألن حكم األوىل يف املسبوق أن تؤخر إىل بعد الفراغ وثانيها تفوته 
سطيني ومن رعف يف الرابعة فصلى قول ابن القاسم يبدأ بالرابعة وتكون ثالثة وجيلس عند ابن األوىل ويصلي الو

القاسم ويقوم على القول اآلخر وعلى قول سحنون يقضي األوىل باحلمد وسورة وثالثها تفوته األوليان ويصلي 
نية له فيجلس ويأيت بركعتني متواليتني الثالثة وتفوته الرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتى بركعة باحلمد وسورة وهي ثا

باحلمد هللا وسورة وعند سحنون يأيت باألوليني قبل الرابعة وجيلس بينهما كمن فاتته ركعة من املغرب الثامن إن فاتته 
األوىل وأدرك الثانية ورعف يف الثالثة وأدرك الرابعة قال سحنون يأيت باليت سبقه هبا مث باليت رعف فيها وعلى قول 

ن القاسم يبتدئ باليت رعف فيها وهل جيلس هلما يأيت على حكم ما تقدم التاسع قال صاحب الطراز اختلف يف اب
الراعف يف صالة اجلنازة والعيد قال ابن املواز يرجع بعد الغسل إىل موضع الصالة ألن ذلك املكان من سننها ولو 

مل يكن كرب على اجلنازة شيئا وال صلى ركعة من أمت يف بيته أجزأه وقال أشهب إن خاف فواهتا مل ينصرف وإن 
العيدين العاشر قال يف الكتاب إذا قآء عامدا أو غري عامد استأنف الصالة خبالف الرعاف قال صاحب الطراز 

القيء النجس اخلارج عن صفة الطعام يبطل الصالة على املشهور وإن مل يتعمده والطاهر يتعلق باملتعمد وغريه كما 
كل والشرب قال ابن القاسم يف العتبية إن تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه متادى وإن ابتلع القلس بعد ظهوره بني يف األ

على لسانه فسدت صالته قال يف اجملموعة وإن كان سهوا بىن وسجد بعد السالم قال صاحب الطراز ولو طرأ عليه 
ن النجاسات وعند ابن شهاب يبين يف القيء القيء النجس هل يغسله عنه ويبين فعند أشهب يبين فيه ويف غريه م

والرعاف خاصة وإن كانا عنده موجبني للوضوء والبناء والفرق بني الرعاف والقيء عندنا إن القيء فيه تفريط 
بسبب أن أسبابه تتقدم حبس الغثيان وغريه خبالف الرعاف احلادي عشر إذا ظن أنه رعف فخرج مث تبني عدم 

 ألنه مفرط وعند سحنون يبين ألنه فعل ما جيوز له قاله صاحب الطراز الثاين عشر قال الرعاف فعند مالك ال يبين
لو افتتح الصالة بالتيمم مث صب املطر وهو يف الصالة مث رعف غسل عنه الدم ومل يبطل صالته فإن أحب قطع 

تيممه مل يبطل بصالته  صالته بالرعاف فتكلم ولو وجد من املاء قدر ما يغسل به الدم فقط فهل تبطل صالته ألن
بسبب اشتغاله بالغسل أو ألنه جيب عليه اختبار املاء هل يكفيه أم ال فتبطل صالته بالطلب أو ال تبطل وهو مذهب 
الشافعي الثالث عشر قال اتفق أصحابنا أن املأموم يبين يف الرعاف لفضيلة اجلماعة وكذلك اإلمام ألنه واحد منهم 

واختلفوا يف الفذ فأجاز مالك له البناء وحممد بن مسلمة ألنه معىن ال مينع البناء فيستوي وهو حمتاج لفضيلة اجلماعة 
فيه املصلون كالسالم من اثنتني وألنه حمتاج لتحصيل فضيلة أول الوقت ومنعه ابن حبيب بناء على أن سبب 



ة قال عبد احلق إن كان الرخصة فضيلة اجلماعة فقط وأما الثوب ففي اجلواهر إذا كان طرف عمامته على جناس
يتحرك حبركته فهو مصل بالنجاسة وإال فال ويف السليمانية يعيد يف الوقت وإن كانت العمامة طويلة نظرا لالتصال 
وجيب صون الثياب وما يالبسها عن النجاسات صونا للعبادات عن دينء اهليئات وقال صاحب البيان إذا قطر على 

عليه غري ذلك الثوب وال معه غريه متادى على صالته ويعيد يف الوقت وإن وجد اإلمام جناسة يف الصالة ومل يكن 
غريه خرج واستخلف فإن كان فذا قطع وابتدأ بالثوب الطاهر وإن كان عليه سواه فالقياس االستخالف لإلمام 

ي سال والقطع للفذ وقد روي عن مالك أن القطع أحب إليه ألن عقبة بن أيب معيط طرح على النيب وهو يصل
اجلزور وغسلته فاطمة رضي اهللا عنها ومتادى على صالته وروي أنه فرث ودم وال حجة فيه ألنه يف أول اإلسالم 

وقبل حترمي ذبائح املشركني والسال وعاء الولد فهو كلحم الناقة املذكاة وكذلك الفرث طاهر عندنا ولعل الدم 
ز الصالة بالعمامة املتصلة بالنجاسة فمن صلى ومعه حبل الذي كان فيه يسري قال صاحب الطراز إذا قلنا ال جتو

ش ( طرفه مربوط مبيتة فإن كان احلبل حتت قدميه فال شيء عليه كالبساط وإن كان مشدودا به ومل جتزه وهو قول 
ولو كان مربوطا يف أذن دن مخر واألذن طاهرة مل ينفعه ذلك ألن األذن متصل بالنجاسة لو كان مربوطا بقارب ) 
ه النجاسة أو جرار مخر أو القارب يف ماء جنس فإن كان الرباط يف موضع جنس مل جيزه وإن كان متصال مبوضع في

طاهر ففيه نظر ألنه لو مشى على جنب النهر لتحرك القارب مبا فيه من النجاسة كدن اخلمر أو امليتة أو يقال إمنا 
قفة على شيء جنس وللشافعية ههنا قوالن فإن قلنا يف مسك القارب والنجاسة جاورته فهو كما لو ربطه يف دابة وا

الدابة ال جتزيه وكان مشدودا يف رأس دابة وعليها رحل جنس فيظهر ههنا أن ال شيء عليه ألن الدابة هلا فعل وهي 
لنجاسة اليت تعد حاملة للنجاسة خبالف القارب فإنه مبنزلة العود املتنجس وهلذا تؤثر النجاسة اليت تقوم فيها خبالف ا

  اليت تقف عليها الدابة 
فرع يف الكتاب إن صلى ومعه حلم ميتة أو عظمها أعاد يف الوقت وكذلك جلدها إذا دبغ وال يصلى على جلد 

محار وإن ذكي وتوقف يف الكيمخت قال ابن يونس يريد صلى بلحمها ناسيا وجبلدها املدبوغ عامدا أو ناسيا 
  ف الصحابة وهم يصلون هبا وتوقف يف الكيمخت ألنه مل يزل يف سيو

فائدة يف التنبيهات الكيمخت بفتح الكاف بعدها ياء باثنتني من حتتها ساكنة وفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة 
وآخره تاء باثنتني فوقها وهو جلد الفرس وشبهه غري مذكى فارسي استعمل وأما املكان فليكن كل ما مياسه عند 

وأما ما ال يالبسه فال يضره كما قال يف الكتاب جيوز أن يصلي على طرف حصري القيام والسجود واجللوس طاهرا 
بطرفه اآلخر جناسة وقال أبو حنيفة إذا كان موضع قدميه طاهرا صحت الصالة ولو كان موضع ركبتيه جنسا ويف 

تطهري ما جيب اجلبهة عنه روايتان بناء منه على أن الركبتني واليدين ال جيب السجود عليهما وإمنا جيب عند 
  السجود عليه ويرد عليه الثوب النجس الزائد الذي ال جيب لبسه مع فساد الصالة به 

فائدة قال صاحب التلقني اجلسد جيب تطهريه وأما الثوب فال يتوجه عليه فرض إال يف ترك النجس منه أو وجوب 
ب بإزالة النجاسة عنه لتعذر فعل الصالة اإلزالة إن اختاره أو وجب لبسه يريد أن اجلسد إذا كان جنسا توجه اخلطا

بدونه وأما الثوب فال جيب تطهريه حلصول مقصود الشرع بالترك فإن اختاره املكلف لسترته أو وجب لبسه لعدم 
غريه صار كاجلسد جتب إزالة النجاسة عنه وهذا بعينه يتجه يف املكان ومل يذكره ويف اجلواهر لو صلى على حصري 

طرفه متصل بنجاسة ففي تنزيله منزلة املتصل جبسده قوالن للمتأخرين قال واختار عبد احلق أنه ال وحنوه مما ينتقل و
يتنزل وهذا خالف ما يف الكتاب كما تقدم والذي رأيته لعبد احلق خالف هذا وهو أنه ملا ذكر مسألة الكتاب يف 

شيوخنا أنه ال يضر ومنهم من راعى  احلصري وبينها قال وإن كان يتحرك موضع النجاسة فاملختار عن مجاعة من



حتريك موضع النجاسة وليس بصحيح وقولنا يتحرك حبركة املصلي مباين لقولنا هو مما يتنقل وال حيسن متثيله 
باحلصري فإنه يتنقل وال يتحرك حبركة املصلي ويلحق باملكان النجس ما تكره الصالة فيه وهو أربعة عشر موضعا 

أس بالصالة وأمامه جدار مرحاض قال صاحب الطراز إن كان ظاهرة طاهرا ال رشح فيه أحدها قال يف الكتاب ال ب
فال خيتلف يف صحة الصالة وإن كانت مكروهة ابتداء ألن املصلي ينبغي أن يكون على أحسن اهليآت مستقبال 

 يتطهر أو صيب أو امرأة أفضل اجلهات ألنه يناجي اهللا تعاىل وقد قال ابن القاسم يف العتبية إذا كان أمامه جمنون ال
فليتنح عنهم وكذلك الكافر فإن كان ظاهره يرشح فيختلف فيه واملذهب أن صالته صحيحة بغري إعادة وقال ابن 

حبيب من تعمد الصالة إىل جناسة أمامه أعاد إال أن تبعد جدا ويواريها عنه بشيء فقاس املصلى إليه على املصلى 
نه أو يساره أو خلفه وثانيها الثلج قال يف الكتاب ال بأس بالصالة على الثلج قال عليه وحنن نقيسها على ما على ميي

صاحب الطراز يكره لفرط برودته املانعة من التمكن من السجود كاملكان احلرج وثالثها املقربة قال يف الكتاب ال 
ك قال صاحب الطراز ومنع ابن بأس بالصالة إىل القرب ويف املقربة وبلغين أن أصحاب رسول اهللا كانوا يفعلون ذل

حنبل من الصالة إىل القرب ويف املقربة واملقربة تنقسم إىل مقربة الكفار واملسلمني وعلى التقديرين فإما أن يتيقن 
نبشها أو عدمه أو يشك يف ذلك فهذه ستة أقسام منع أمحد والشافعي مجيع ذلك واختلف قول أمحد يف صحة 

تعبد ال على النجاسة فحكم بالصحة وفرق ابن حبيب بني قبور املسلمني واملشركني الصالة فمرة محل النهي على ال
فمنع من قبور املشركني ألنه حفرة من حفر النار وقال يعيد يف العامرة أبدا يف العمد واجلهل لبقاء نبشها النجس 

رة قال صاحب الطراز وحيمل وال يعيد يف الداثرة لذهاب نبشها وبني قبور املسلمني فلم مينع كانت داثرة أو عام
قوله يف الكتاب على أن املقربة مل تنبش أما املنبوشة اليت خيرج منها صديد األموات وما يف أمعائهم فلم يتكلم عليه 

مالك حجتنا أن مسجده عليه السالم كان مقربة للمشركني فنبشها عليه السالم وجعل مسجده موضعها وألنه عليه 
هداء وهذه املسألة مبنية على تعارض األصل والغالب فرجح مالك األصل وغريه الغالب السالم صلى على قبور الش

حجة املخالف ما يف الترمذي هنى عليه السالم أن يصلى يف سبعة مواضع يف املزيلة واجملزرة واملقربة وقارعة الطريق 
  ومعاطن اإلبل ويف احلمام وفوق ظهر بيت اهللا عز وجل وقال عليه السالم 

لسوا على القبور وال تصلوا إليها رابعها احلمام قال يف الكتاب إذا كان موضعه طاهرا فال بأس به وكرهه ال جت
  الشافعي والقاضي عبد الوهاب ومنعه ابن حنبل مع سطحه وجه املذهب قوله عليه السالم يف مسلم 

النجاسات وكشف العورات وجعلت يل األرض مسجدا وتراهبا طهورا حجة الكراهة احلديث السابق وألنه موضع 
خامسها أعطان اإلبل أجاز يف الكتاب الصالة يف مرابض الغنم والبقر وقال ال خري يف معاطن اإلبل قال املازري 

وروي عن مالك ال يصلى فيها ولو مل جيد غريها ولو بسط عليها ثوبا ويف مسلم أن رجال سأله عليه السالم فقال 
ل أصلي يف مبارك اإلبل قال ال ويف أيب داود صلوا يف مرابض الغنم فإهنا بركة أصلي يف مرابض الغنم قال نعم فقا

وال تصلوا يف مبارك اإلبل فإهنا من الشياطني واختلف يف الفرق بينهما على ستة مذاهب فقيل ألن أهلها يستترون 
تراهبا ووسخها فتمنع هبا لقضاء احلاجة وهو مذهب ابن القاسم وابن وهب وابن حبيب وقيل لنفارها وقيل لكثرة 

من متام السجود ومراح الغنم نظيف وقيل ألهنا تقصد السهول فتجتمع النجاسة فيها والغنم تقصد األرض الصلبة 
وقيل لسوء رائحتها والصالة مأمور فيها حبسن الرائحة ولذلك تبخر املساجد وقيل ألهنا خلقت من الشياطني 

  والصالة يبعد هبا عن مواضعهم 
فيها قال أصبغ يف املوازية يعيد يف الوقت وقال ابن حبيب يعيد أبدا يف اجلهل والعمد وهو مبين على  فرع من صلى

  تعارض األصل والغالب 



فائدة ربض البطن ما يلي األرض من البعري والشاة ومجعه أرباض واملربض موضع الربض ومجعه مرابض والشاة يف 
ن بكسرها واحد األعطان واملعاطن وهي مبارك اإلبل عند املاء املربض تسمى ربيضا والعطن بفتح الطاء واملعط

لتشرب علال وهو الشرب الثاين بعد هنل وهو الشرب األول وعطنت اإلبل بالفتح تعطن بضم الطاء وكسرها 
عطونا إذا رويت مث بركت فهي إبل عاطنة وعواطن وعطن اجللد ختليته يف فرث وملح حىت ينتثر صوفه وفالن 

أي رحب الذراع سادسها الكنائس كره يف الكتاب الصالة فيها لنجاستها بأقدامهم وما يدخلونه فيها واسع العطن 
وللصور وقال احلسن ألهنا بنيت على غري التقوى وقيل ألهنا مأوى الشياطني وقد خرج عليه السالم من الوادي ألن 

 موضع ال تدخله املالئكة قال صاحب الطراز به شيطانا وألن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب وال صورة وال خري يف
أن عللنا بالصور مل نأمر باإلعادة وهو ظاهر املذهب وإن عللنا بالنجاسة قال سحنون يعيد يف الوقت وعلى قول ابن 
حبيب يعيد أبدا يف اجلهل والعمد ألنه أصله يف كل موضع ال ينفك من النجاسات كاجملزرة واملزبلة وقارعة الطريق 

حب البيان وأما الكنيسة الدارسة العافية من آثار أهلها فال بأس بالصالة فيها إذا اضطر إليها وإال فهي قال صا
مكروهة على ظاهر مذهب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ملا روى مالك عنه أنه كره دخول الكنائس والصالة فيها 

الكتاب الصالة على قارعة الطريق ألرواث  ومع ذلك فال تعاد يف وقت وال غريه سابعها قارعة الطريق كره يف
الدواب قال صاحب الطراز والطريق القليلة اخلاطر يف الصحاري ختالف ذلك وكذلك لو كان يف الطريق مكان 

مرتفع ال تصل إليه الدواب وقد قال مالك يف النوادر يف مساجد يف األفنية متشي عليها الكالب والدجاج وغريها ال 
ويف البخاري عن ابن عمر قال كنت أبيت يف املسجد يف عهد رسول اهللا وكنت فىت شابا عزبا بأس بالصالة فيها 

وكانت الكالب تقبل وتدبر يف املسجد ومل يكونوا يرشون شيئا من ذلك ثامنها يف اجلواهر اجملزرة لنجاستها 
ات عاشرها يف اجلواهر بطن واستقذارها تاسعها يف اجلواهر املزبلة ألهنا موضع القمامات ومشتملة على القاذور

الوادي ألن األودية مأوى الشياطني حادي عشرها القبلة تكون فيها التماثيل قال صاحب الطراز ال خيتلف املذهب 
يف كراهيتها اعتبارا باألصنام فإن كانت يف ستر على جدار الكعبة فأصل مالك الكراهة وقال أشهب ال أكرهه ملا 

وكره يف الكتاب الصالة باخلامت فيه متثال ألنه من زي األعاجم ثاين عشرها كره يف جاء إال ما كان رقما يف ثوب 
الكتاب الصالة إىل حجر منفرد يف الطريق أو غريها خبالف احلجارة الكثرية لشبهه باألصنام ثالث عشرها قال يف 

على أن أثواهبما جنسة  الكتاب ال يستند املريض حلائض وال جنب قال صاحب النكت قال ابن أيب زيد وهو حممول
نظرا إىل الغالب أما إذا كانت طاهرة فال ينهى عن ذلك وقال صاحب التنبيهات قال يف غري الكتاب يعيد يف الوقت 

وأكثر شيوخنا على أنه باشر جناسة يف أثواهبما فكان كاملصلي عليها وقال بعضهم بل مها معاونان باالستناد إليهما 
ال تصح منهما الصالة فال يعينان فيها ويلزم على هذا أن يكون املستند متوضئا وال  فبهما يدخل يف الصالة ومها

قائل به ورأيت يف حاشية لبعض الكتب كان الشيخ ابن الفخار يفرق بني احلائض واجلنب ويقول احلائض ال تنفك 
ما ملا منعا من الصالة عن النجاسة خبالف اجلنب وقال صاحب الطراز حيتمل أن يكون املنع ألجلها ال ألجله ألهن

وتوابعها منعا من مالبسة املصلني وحيتمل أن يقال ورد يف احلديث أن املالئكة ال تقرب اجلنب وهو دليل على رداءة 
حاله واحلائض مالبسة لألقذار فنهي عن مالبستها كاملزبلة وقارعة الطريق وإن فرش فيها الطاهر رابع عشرها قال 

صلى يف بيت نصراين أو مسلم ال يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا الشرط الرابع ستر العورة املازري قال ابن حبيب من 
) إن بيوتنا عورة ( والعورة اخللل يف الثغر وغريه وما يتوقع منه ضرر أعور املكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعاىل 

ب خلال يف حرمة مكشوفهما واملرأة أي خالية يتوقع الفساد فيها فلذلك مسيت السوءتان عورة ألن كشفهما موج
عورة ألنه يتوقع من رؤيتها أو مساع كالمها خلل يف الدين والعرض وليس املراد بالعورة املستقبح فإن املرأة اجلميلة 



متيل النفوس إليها وهبذا يظهر أن املرأة مع املرأة كالرجل مع الرجل يف حكم الستر وسائر مسائل العورة خترج على 
 ويف اجلواهر وقع االتفاق على وجوب ستر العورة عن أعني الناس ويف وجوبه يف اخللوة قوالن قال هذا املعىن

املازري هو مستحب عن أعني املالئكة ملا يف الترمذي أنه عليه السالم قال إياكم والتعري فإن معكم من ال يفارقكم 
أقل مراتبه الندب وهل هو شرط يف الصالة إال عند الغائط وحني يفضي أحدكم إىل أهله فاستحيوهم وأكرموهم و

جيب فيها وهلا ؟ قال ابن بشري املذهب على قول واحد يف الوجوب وإمنا اخلالف يف وجوب إعادة الصالة وهو 
مذهب الشافعي وأيب حنيفة قال صاحب القبس املشهور أنه ليس من شروط الصالة وهذا حمكي يف اجلواهر عن ابن 

قيل اللباس يف الصالة والطواف ) خذوا زينتكم عند كل مسجد ( ة الشرطية قوله تعاىل بكري والقاضي أيب بكر حج
ن املصلي يناجي ربه فيشترط يف حقه أفضل ويف أيب داود قال عليه السالم ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار وأل
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة ( اهليآت واملكشوف العورة ليس كذلك حجة عدم الشرطية قوله تعاىل 

اآلية فلو وجب شيء آخر لذكره ويف أيب داود ال يقبل اهللا صالة أحدكم حىت يتوضأ كما أمره اهللا تعاىل ) فاغسلوا 
وقال مل يستقبل القبلة ومفهومه أن ذلك القدر كاف يف القبول فال يكون غريه واجبا مث النظر يف  فذكر الوضوء

العورة ما هي ويف سائرها ؟ أما العورة فثالثة أقسام القسم األول الرجال يف اجلواهر أمجعت األمة على أن السوءتني 
مها غري داخلتني وهو مذهب العراقيني والشافعي من الرجال عورة ويف غريها ثالثة أقوال من السرة إىل الركبة و

ووافقهم أبو حنيفة يف السرة وخالف يف الركبة ألهنا مفصل وعظم الفخذ فيها وهو عورة فتكون عورة أو مها 
داخلتان أو السوءتان فقط وروى أبو الفرج ما ظاهره أن مجيع بدن الرجل عورة يف الصالة وجه املذهب ما يف أيب 

السالم قال لعلي غط فخدك وال تنظر إىل فخد حي وال ميت وجه االقتصار على السوءتني ما يف  داود أنه عليه
مسلم والبخاري أنه عليه السالم يوم خيرب انكشف اإلزار عن فخذه قال أنس حىت أين ألنظر إىل بياض فخذه عليه 

ر أن العورة السوءتان السالم قال صاحب االستذكار حديث علي رضي اهللا عنه ضعيف والذي يقتضيه النظ
والفخذ والعانة حرمي هلما القسم الثاين اإلماء وهن مثل الرجال قال يف الكتاب شأن األمة أن تصلي بغري قناع قال 
صاحب الطراز اختلف يف قوله شأهنا هل معناه ال تندب إىل ذلك وهو األظهر كالرجل أو جيوز هلا ذلك مع الندب 

وقد كان عمر رضي اهللا عنه مينع اإلماء من اإلزار وقال البنه أمل أخرب أن للستر وهو اختيار صاحب اجلالب 
  جاريتك خرجت يف اإلزار وتشبهت باحلرائر ولو لقيتها ألوجعتها ضربا 

فائدة معىن هني عمر رضي اهللا عنه اإلماء عن تشبههن باحلرائر أن السفهاء جرت عادهتم بالتعرض لإلماء دون 
نه أن يلتبس األمر فيتعرض السفهاء للحرائر ذوات اجلاللة فتكون املفسدة أعظم وهذا احلرائر فخشي رضي اهللا ع

أي أن يتميزن بعالماهتن عن غريهن وأحلق يف الكتاب املكاتبة ) ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين ( معىن قوله تعاىل 
كاتبة بأم الولد يف استحباب الستر واملدبرة واملعتق بعضها باألمة القن وأم الولد باحلرة وأحلق صاحب اجلالب امل

وأحلق الشافعية اجلميع باألمة القن نظرا للمرياث وحنن ننظر إىل عقود احلرية مع أنه قال يف الكتاب ال تصلي األمة 
إال وعلى جسدها ثوب قال صاحب الطراز واألمر بذلك متفق عليه إمنا اخلالف يف الوجوب وسواء كانت من 

ر عدم الوجوب قال ابن حبيب لو صلت األمة مكشوفة الفخذ أعادت يف الوقت وقوله العلي أو الوخش واملشهو
يقتضي العفو ) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ( تعاىل 

التقليب للشراء عن الوجه واليدين من احلرة ألنه الذي يظهر عند احلركات للضرورة وعما يظهر من األمة عند 
  وهو ما عدا السرة والركبة 

فرع قال صاحب الطراز لو أحرمت مكشوفة الساق أو حنوه مما جيوز هلا كشفه فعتقت فقيل تستر ذلك وتتمادى 



إن كانت السترة قريبة وهو املشهور عندنا فإن بعدت فقيل تتمادى وقيل تقطع فإن قربت ومل تستر فقال ابن 
مفرقا بينهما فإن هذه حالة ضرورة خبالف األمة فإهنا كانت ) ح ( كذلك العريان خالفا ل القاسم تعيد يف الوقت و

يباح هلا ذلك وقال سحنون يقطعان وقال أصبغ هي كاملتيمم جيد املاء يف الصالة ال إعادة عليها يف الوقت وال بعده 
ة وقال مالك أحب إيل أن تعيد قال وروى ابن القاسم أحب إيل لو جعلتها نافلة وشفعتها وسلمت كمن مسع اإلقام

وكذلك اخلالف يف احلرة يلقي الريح مخارها والرجل يسقط إزاره قال ابن القاسم إذا سقط ثوب اإلمام فظهر فرجه 
ودبره أخذه مكانه وأجزأه إذا مل يبعد ذلك قال سحنون ويعيد كل من نظر إىل فرجه ممن خلفه وال شيء على من مل 

نه صالته وصالهتم فاسدة وإن رده قال صاحب البيان بىن ابن القاسم على أصله ان ستر ينظر وقال يف كتاب اب
العورة سنة وعلى القول اآلخر بفريضيتها خيرج ويستخلف فإن متادى فصالة اجلميع فاسدة وهو قول سحنون قال 

يان وهو خالف ما ذهب وآمر من نظر باإلعادة ألنه مرتكب ملعصية بالنظر قال ويلزمه اإلبطال جبميع وجوه العص
إليه التونسي من أهنا تبطل ال بذلك وال بالسرقة وال بالغضب لو وقع يف الصالة ولذلك قال املازري إن طرو اللباس 

على العريان والعتق على األمة يتخرج على اخلالف يف ستر العورة هل هي سنة وهي طريقة ابن القاسم أو فريضة 
راز فلو عتقت قبل الصالة ومل تعلم حىت صلت قال أصبغ تعيد يف الوقت وهي طريقة سحنون ؟ قال صاحب الط

كما قال ابن القاسم وللشافعية قوالن أحدمها كقولنا والثاين تعيد أبدا ألهنا مفرطة القسم الثالث احلرائر يف اجلواهر 
دمني أعادت يف الوقت أجسادهن كلها عورة إال الوجه والكفني قال يف الكتاب إذا صلت بادية الشعر أو ظهور الق

وقال أشهب يف اجملموعة أو بعض الفخذ أو البطن وقال ابن نافع يف العتبية ال اعادة عليها ووافقنا الشافعي يف أن 
القدمني عورة وخالفنا أبو حنيفة لنا ما يف املوطأ عن أم سلمة زوج النيب ملا سئلت ماذا تصلي فيه املرأة من الثياب ؟ 

  ر والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها وقد رفعه أبو داود للنيب فقالت تصلي يف اخلما
فروع مخسة األول قال يف الكتاب إذا صلت متنقبة ال إعادة عليها قال ابن القاسم ذلك رأيي والتلثم كذلك وهنى 

يف الصالة الشافعي عنه وأوجب ابن حنبل تغطية وجهها وكفيها لنا أن ذلك ليس عورة يف اإلحرام فال يكون عورة 
ويستحب كشفه ملباشرة السجود والتلثم يستر األنف ويف املوطأ عن سامل بن عبد اهللا كان إذا رأى إنسانا يغطي فاه 

يف الصالة جبذ الثوب عنه حىت يكشف فاه قال صاحب الطراز وملالك رمحه اهللا يف كراهية تغطية اللحية قوالن 
هقة مبنزلة الكبرية ألن من أمر بالصالة أمر بشروطها وفضائلها فلو وكرهه أبو حنيفة الثاين قال يف الكتاب املرا

صلت بغري قناع قال أشهب يف اجملموعة تعيد يف الوقت وكذلك الصيب يصلي عريانا قال لو صليا بغري وضوء أعادا 
ياما أبدا وقال سحنون يف كتاب ابنه ال يعيدان الثالث قال يف الكتاب العاجزون عن الستر يصلون أفذاذا ق

متباعدين بعضهم عن بعض ومجاعة بإمام إن كانوا يف ظالم ووافقنا الشافعي يف تفرقهم وقيامهم وعدم إميائهم 
بالسجود وخريهم أبو حنيفة بني القيام وبني الصالة قعودا بإمياء وقال ابن حنبل رضي اهللا عنهم أمجعني جيب القعود 

ا أركان متفق عليها والسترة شرط خمتلف فيه واألركان لنا النصوص الدالة على وجوب الركوع والسجود وأهن
  مقدمة على الشروط واجملمع عليه مقدم على املختلف فيه 

قاعدة الوسائل أبدا أخفض رتبة من املقاصد إمجاعا فمهما تعارضا تعني تقدمي املقاصد على الوسائل ولذلك قدمنا 
صالة مقصد ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين مها الصالة على التوجه إىل الكعبة لكونه شرطا ووسيلة وال

مقصدان على السترة اليت هي وسيلة فلو مجعوا هنارا قال صاحب الطراز فعند ابن حبيب والشافعي يكونون صفا 
وإمامهم يف صفهم قال ألن الستر سقط عنهم بالعجز والتباعد مستحب ملا فيه من غض البصر قال فإن كثروا 

ضوا أبصارهم فلو كانت امرأة مل جتد مكانا تستتر به عن الرجال قال مالك يف العتبية تصلي صفوا صفا آخر وغ



جالسة وإن كانت خلوة صلت قائمة قال صاحب الطراز فلو كانوا يف مكان ضيق صلى الرجال وصرف النساء 
نني فال يكلف وجوههن عنهم وصلى النساء وصرف الرجال وجوههم عنهن وهو قول الشافعي فإن مل يكونوا ديا

النساء القيام وال الركوع وال السجود ملا يف ذلك من الضرر العظيم الذي ال حيتمله طباعهن الرابع قال صاحب 
الطراز لو كان يف العراة صاحب ثوب مل جيز له العري واستحب له بعد صالته دفع الثوب لغريه تعاونا على الرب 

وقال بعض الشافعية إذا كان معه فضل سترة ال يلزمه دفعه خبالف والتقوى وال جيب إذ ال جيب عليه كشف عورته 
فضل الطعام للمضطر ألنه ال مندوحة عنه والسترة سقطت بالعجز اخلامس قال لو أعري له ثوب لزمه قبوله للقدرة 

لكفارة ويلزمه على السترة كاملاء للمتيمم لقلة املنة يف ذلك فلو وهب له فالشافعي ال يلزمه القبول كهبة الرقبة يف ا
ويرده بعد صالة ويلزم ربه أخذه قال وهو الراجح فلو أعاره جلماعة والوقت ضيق صلى من مل يصل إليه عريانا 

ويعيد إذا وصل إليه يف الوقت املوسع وقال الشافعي يؤخرون ما دام وقت األداء متسعا فإن مل يعر املكتسي أحدا 
م النظر الثاين يف الستر ويف اجلواهر يكون صفيقا كثيفا فإن كان شفافا السترة وهو يصلح لإلمامة امهم متقدما عليه

فهو كالعدم مع االنفراد وإن كان يصف وال يشف كره وصحت الصالة قال صاحب الطراز اخلفيف الشفاف 
مبنزلة التلطخ بالطني ال يعد سترة خبالف الكثيف الرقيق الذي يصف قال وجيب ستره العورة بكل ما ميكن من 

ب أو حشيش أو غريه فإن مل جيد إال طينا فللشافعية يف التلطخ به قوالن فإن وجد الستر لبعض العورة ستر حط
الفرجني فإن وجده ألحدمها ستر أيهما شاء واختلف يف أيهما أوىل فقال الشافعي القبل لعدم احلائل بينه وبني النظر 

من يناجي ولبعض أصحابه الدبر أوىل لفحشه عند الركوع  والدبر حتول بينه وبني النظر األليتني وألنه مستقبل به
والسجود قال وهذا أبني وجيعل مذاكريه بني فخديه وميكنه سترها بظهر يديه خبالف الدبر فروع ستة األول لو 

وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة فظاهر املذهب الستر به يف غري الصالة وعلى قول عبد امللك يف عدم االنتفاع 
سة ال يلبسه إذا أحبنا له اخلنزير واجللد النجس وجبت الصالة به ألنه مأذون فيه وقال أبو حنيفة هو خمري بني بالنجا

لبسه وتركه لتعارض حرمة العري والصالة بالنجاسة فتعني التخري وقال الشافعي يف القدمي يصلي عريانا وقال أيضا 
الستر ال يسقطه إال العجز ومل يوجد وألن يف العري هتك يصلي به لنا أن التطهري يسقطه عدم املاء وقد حتقق و

حرمتني حرمة الستر عن األبصار وحرمة الستر للصالة خبالف النجاسة الثاين قال إذا مل جيد إال حريرا صلى به عند 
ول الكافة خالفا البن حنبل ووقع مثله البن القاسم قال ولعل الصحيح أن لبسه مع القدرة ال يفسد الصالة وهو ق

ابن وهب وابن املاجشون ومل يستحبا له إعادة وقال أشهب إن كان عليه غريه مل يعد وإال أعاد يف الوقت وقال ابن 
حبيب يعيد أبدا إذا مل يكن عليه غريه وإن كان مل يعد ألن جنسه ال ينايف الصالة بدليل ما لو كان حمشوا يف كمه 

زو إذا كان معه غريه ويف الصحيحني أنه عليه السالم أهدى إليه ولبسه للنساء ويف احلرب وجوزه ابن حبيب يف الغ
فروج من حرير فلبسه وصلى فيه مث انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال ال ينبغي هذا للمتقني ومل يعد 

 من تقدميه الصالة ويف اجلواهر إذا مل جيد إال حريرا صلى عريانا عند ابن القاسم وأشهب واستقرأ اإلمام أبو عبد اهللا
احلرير على النجس يف الكتاب أنه يصلي به وال يصلي عريانا وهذا خالف ما نقله صاحب الطراز وكذلك رأيته 

للمازري منقوال عن ابن القاسم وأشهب وقال يف التخريج الذي عزاه إليه أنه يف املدونة قدمه على النجس والنجس 
مقدم على العري وقال يلزم من قال باإلعادة مطلقا إذا صلى يف مقدم على العري واملقدم على املقدم على العري 

احلرير وحده خمتارا ألنه مبنزلة العريان اختيارا لكون املمنوع شرعا كاملعدوم حسا أنه إذا صلى يف الثوب املغصوب 
إال أن يقول احلرير  يعيد فإن التزمه ألزمناه الصالة يف الدار املغصوبة واملعروف عند العلماء صحتها فال جيد انفصاال

حق اهللا تعاىل فهو أشد من الغصب الذي هو حق للعباد ولقوله اإلسقاط من جهتهم ويف اجلواهر لو اجتمع له حرير 



وجنس ففي الكتاب يصلي يف احلرير ويعيد يف الوقت ألن حترميه ليس ألجل الصالة فال ينافيها خبالف النجاسة وعند 
احلرير يف الصالة وغريها فيكون أفحش من النجس الذي حترميه خاص بالصالة  أصبغ يصلي يف النجس لعموم حترمي

فلو صلى بثوب حرير مع القدرة على طاهر غري حرير فإن أفرده فقيل يعيد يف الوقت وبعده وقيل ال يعيد مطلقا 
ما بالذهب وقيل يف الوقت فإن كان عليه غريه فقيل يعيد وقيل ال إعادة عليه وكذلك اخلالف فيمن صلى متخت

الثالث قال يف الكتاب جيوز أن يصلي حملول اإلزار بغري سراويل قال صاحب الطراز قال مطرف رأيت مالكا يف 
املسجد مطلق اإلزار فلما حضرت الصالة زرره وقال ابن الصباغ من الشافعية إن كان ضيق اجليب ال ترى منه 

وسطه حببل ملا يف أيب داود قال سلمة بن األكوع اين رجل العورة جازت الصالة وإال مل جتز إال أن يزرره أو يشد 
أصيد أفأصلي يف القميص الواحد ؟ قال نعم وزرره ولو بشوكة وفرق احلنفية بني األمرد وبني امللتحي ألن حليته 
تستر اجليب والطوق لنا ما يف البخاري كان رجال يصلون مع النيب عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان 

ال للنساء ال ترفعن رؤوسكن حىت يستوي الرجال جلوسا وكل ما يتوقع من اجليب يتوقع من الذيل الرابع قال فيق
ابن القاسم يف الكتاب جتوز الصالة مبئزر وسراويل وقال ابن حنبل ال جتزئه حىت يكون على عاتقه منه شيء 

س على عاتقه منه شيء وهو حممول عندنا وكذلك السراويل ملا يف البخاري ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد لي
على االستحباب قال صاحب الطراز السراويل مكروه ابتداء وهو قول الشافعي ومالك يف العتبية ملا يف أيب داود أنه 

عليه السالم هنى أن يصلي يف سراويل ليس عليه رداء وألنه يصف ومن زي العجم وقال أشهب يعيد من صلى يف 
الوقت قال وكذلك من أذن يف السراويل وحدها أعاد أذانه ما مل يصل وكان كمن صلى بغري السروال والتبان يف 

أذان اخلامس قال صاحب اجلالب من صلى يف ثوب واحد فإن كان واسعا التحف به وخالف بني طرفيه وعقده 
د غريه ويعيد يف على عنقه وإن كان ضيقا ائتزر به من سرته إىل ركبتيه وال إعادة عليه إذا صلى كذلك مع وجو

الوقت ويف البخاري النهي عن اشتمال الصماء وهي عند أهل اللغة جتلل الرجل بإزاره ال يرفع منه جانبا كالصخرة 
الصماء اليت فيها فإن ومهه أمر ال ميكنه إال االحتراز منه وعند الفقهاء هي أن يدخل الرداء من حتت إبطه األيسر 

ه األمين ويغطي األيسر وهو عند أهل اللغة االضطباع ألنه يبدي ضبعه األمين ويترك طرفه على يساره وبيدي منكب
فكرهت ألنه يف معىن املربوط وال يتمكن من الركوع والسجود واملندوب أو ألنه ال يباشر األرض بيديه وإن باشر 

معا شعره أو جامعا انكشفت عورته فإن كان عليه مئزر فال بأس به السادس قال يف الكتاب إذا صلى حمتزما أو جا
كميه إن كان ذلك لباسه أو كان يعمل فأقيمت الصالة فدخل على هيئته فال بأس وإال فال خري فيه ويف الصحيحني 

أمل جنعل األرض كفاتا ( أمرت أن أسجد على سبع وال أكفت الشعر وال الثياب والكفت الضم ومنه قوله تعاىل 
ب الطراز وسر الكراهة أن يضم ذلك خشية التراب وقد قال عليه أي تضم الفرقتني قال صاح) أحياء وأمواتا 

السالم عفروجك يف التراب وألنه شأن التذلل واخلضوع قال وعلى هذا لو كان مكشوف الرأس فأراد ستره ليقيه 
التراب كره قال صاحب اجلالب االختيار ملن صلى يف مجاعة أن يلبس أكمل اللباس واإلمام أوىل بذلك ويرتدي 

يعري منكبيه وال بأس باملئزر والعمامة ويكره السروال والعمامة فإن كان عليه سيف أو قوس جعل عليه شيئا  وال
والعبد يناجي ربه فيستحب أن يتجمل له ) خذوا زينتكم عند كل مسجد ( من اللباس واألصل يف ذلك قوله تعاىل 

ون افضلهم زيا وقوله تكره السراويل والعمامة وملا كان اإلمام ينبغي أن يكون أفضل القوم دينا فينبغي أن يك
الكراهة ألجل السروال وذكر العمامة حشو يف الكالم وكره أن يصلي يف ثوب يسجد على بعضه ألنه يصري مبنزلة 

الساجد على غري األرض الشرط اخلامس استقبال الكعبة والنظر يف املستقبل إليه واملستقبل فيه واملستقبل نفسه 
) وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ( طراف الطرف األول املستقبل إليه وهو الكعبة قال اهللا تعاىل فهذه ثالثة أ



والشطر يف اللغة النصف وهو أيضا اجلهة وهو املراد ههنا فيجب على العامل أن يكونوا مستقبليها بوجوههم 
فريضة وال ركعتا الطواف الواجبتان وال  كالدائرة ملركزها فأما داخلها فقال يف الكتاب ال تصلي فيه وال يف احلجر

الوتر وال ركعتا الفجر وغري ذلك ال بأس به فإن صلى مكتوبة أعاد يف الوقت كمن صلى إىل غري القبلة وأجاز 
قال الشافعي يف األم ) وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع السجود ( الشافعي وأبو حنيفة املكتوبة لقوله تعاىل 

ر منه ووافقنا ابن حنبل ومنع ابن جرير اجلميع ملا يف مسلم أنه عليه السالم ملا دخل البيت كرب يف وال موضع أطه
نواحيه ومل يصل فيه حىت خرج ركع يف قبل البيت ركعتني وقال هذه القبلة لنا اآلية املتقدمة واملصلي داخله مل 

ت وكيف تغفل األمة عن الفضيلة اليت ذكرها يستقبله بل بعضه وألنه مل يأت عن أحد من السلف أنه صلى يف البي
الشافعي مع اجتهاد سلفها وخلفها يف حتصيل الفضائل وألن االستقبال مأمور به وكل مأمور به ال بد أن يكون 

ممكن الفعل والترك حالة التكليف واملصلي داخل البيت يستحيل أال يكون مستقبال لبعضه فيسقط التكليف وهو 
ب عن هذه اآلية أن موضع الطواف خارج البيت إمجاعا فيكون موضع الركوع والسجود خالف اإلمجاع واجلوا

كذلك وأما جواز النافلة فلما يف املوطأ أنه عليه السالم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة احلجيب 
الم ؟ فقال جعل عمودا وبالل فأغلقها عليه ومكث فيها قال ابن عمر فسألت بالال حني خرج ماذا صنع عليه الس

عن يساره وعمودين عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة مث صلى زاد أبو داود صلى 
ركعتني وهذا احلرف يدفع تأويل ابن جرير أن صالته كانت دعاء ألن النافلة جيوز ترك االستقبال فيها مطلقا يف 

اء بالركوع والسجود عند بعض العلماء قال صاحب الطراز ويف إعادة املكتوبة السفر وترك القيام مع القدرة واإلمي
ثالثة أقوال ففي الكتاب يعيد يف الوقت كاملصلي باالجتهاد لوقوع اخلالف يف املسئلة وعند ابن حبيب وأصبغ يعيد 

الشافعي رضي اهللا عنهم أبدا ترجيحا لوجوب استقبال مجيع البيت وعند أبن عبد احلكم ال يعيد مطلقا نظرا ملدرك 
أمجعني قال فلو صلى فوق ظهر البيت فثالثة أقوال ملالك يعيد أبدا وعند أشهب يف الوقت وعند ابن عبد احلكم ال 

يعيد مطلقا وقال أبو حنيفة إن مل يبق بني يديه من السطح شيء مل جيزه وإال أجزأه وهو حمكي عن أشهب وقال 
ه ما يستره من البناء وقال أصحابه يكفيه من ذلك غرز خشبة أو عصا قال الشافعي ال جيزيه إال أن يكون علي

صاحب اجلالب يكره أن تصلى املكتوبة يف الكعبة واحلجر وعلى ظهرها ومن فعل أعاد يف الوقت وال بأس بصالة 
تها أو النافلة يف مجيع ذلك قال صاحب الطراز ولو جوزنا الصالة يف الكعبة وعلى ظهرها مل جنزها يف سرب حت

مطمورة ألن البيوت شأهنا أن ترتفع وليس شأهنا أن تنزل وكذلك قال يف املساجد ان أسطحتها هلا أحكام املساجد 
خبالف ما لو حفر حتتها بيتا جيوز أن يدخله اجلنب واحلائض إال أن ذلك ال يفعل إال بإذن اإلمام ومنشأ اخلالف هل 

ها أو مجلة بنائها وهوائها ؟ واألول مذهب أيب حنيفة وسوى بني داخل املقصود باالستقبال بعض هوائها أو بعض بنائ
البيت وظهره لوجود بعض اهلواء والثاين مذهب الشافعي فسوى بني جزء البناء داخل البيت وعلى ظهره والثالث 

عاري عن مذهبنا وهو مقتضى ظواهر النصوص فإن جزء البناء ال يسمى بيتا وال كعبة وأبعد من ذلك جزء اهلواء ال
البناء فإن الكعبة يف اللغة هي املرتفعة ومنه املرأة الكاعب إذا ارتفع ثديها وكعب الرجل والبيت هو ذو السقف 

واحليطان وهذا املعىن ال يتحقق إال يف مجلة البيت ببنيانه وهوائه وهذا هو الفرق على املشهور بني داخله وظهره فإن 
اغ حمض والفرق بني الصالة على ظهرها وعلى أيب قبيس أن املصلي على داخله ارتفاع من حيث اجلملة وظهره فر

أيب قبيس مستقبل بوجهه مجلة البناء واهلواء خبالف ظهرها وألن السنة فرقت بينهما فنهى عليه السالم عن الصالة 
ل صالته على ظهرها فروع ثالثة األول يف اجلواهر لو امتد صف طويل قريب البيت فاخلارج عن مست البيت تبط

ومثل هذا الصف يف اآلفاق تصح وكذلك الصالة يف بلدين متقاربني لسمت واحد تصح إمجاعا وهو مبين على 



قاعدتني إحدامها ان اهللا تعاىل إمنا أوجب االستقبال العادي دون احلقيقي فلو استقبل صف طويل حيوانا بعيدا يف 
عني ولو قرب منهم بطل ذلك فكذلك الكعبة طوهلا أربعة برية صدق يف العادة أن كل واحد منهم قبالته يف رأي ال

وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا فالصف البعيد منها يعد يف العادة مستقبال هلا خبالف القريب القاعدة 
د الثانية أن اخلالئق يستقبلون الكعبة شرفها اهللا كاستقبال أجزاء حميط الدائرة ملركزها فإذا ختيلنا الكعبة مركزا فق

خرج منه خطوط جمتمعة األطراف يف املركز وكلما بعدت اتسعت مثل قصبيت شبكة الصيادين فمن املعلوم حينئذ 
أن كلما بعد خطان من هذه اخلطوط وسع طرفامها أكثر مما إذا قربا فلذلك كان الصف الطويل يف البعد مستقبال 

املسجد يستقبل بناء الكعبة فإن مل يقدر استدل فإن ويف القرب ليس مستقبال الثاين يف اجلواهر الواقف مبكة خارج 
كان االستدالل مبشقة فلبعض املتأخرين يف جواز االجتهاد تردد الثالث الواقف باملدينة يتنزل حمرابه عليه السالم يف 

 حقه منزلة الكعبة فال جيوز له االجتهاد بالتيامن والتياسر ألنه منصوب بالوحي ومباشرة املعصومني رسول اهللا
وجربيل عليه السالم وإمجاع األمة وهي معصومة أيضا فيقطع بصحته وخطأ خمالفه فال معىن لالجتهاد الطرف الثاين 

وال تصلي فريضة وال ) فرجاال أو ركبانا ( الذي يستقبل فيه ويف اجلواهر جيب االستقبال إال يف القتال لقوله تعاىل 
األرض ففي جواز ذلك وكراهيته قوالن نظرا لصورة األداء وإىل  صالة جنازة على راحلة فإن فعلت مثل فعلها يف

أن األرض يتأتى فيها من التواضع والتذلل مبباشرة التراب والتمكن من اخلشوع ما ليس يف الرواحل وهذا هو 
مذهب الكتاب فقال يف مريض ال يستطيع اجللوس ال يصلي املكتوبة يف حممله بل على األرض وهو قول الشافعي 

أيب داود عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا سئلت هل رخص عليه السالم للنساء أن يصلني على الدواب ؟ قالت مل  ويف
يرخص يف ذلك يف شدة وال رخاء قال صاحب الطراز فإن فعل قال سحنون يعيد أبدا وقال ابن حبيب وابن عبد 

وع أربعة األول قال اللخمي إذا كان املريض ال احلكم إذا استوت حالتا األرض واحململ يف اإلمياء فال شيء عليه فر
جيد من حيوله إىل القبلة وال يرجوه صلى أول الوقت وإن كان راجيا صلى آخر الوقت وإن شك فوسط الوقت 
الثاين قال يف الكتاب من خاف السباع أو غريها صلى على دابته إمياء حيثما توجهت به فإن أمن أعاد يف الوقت 

ويف الترمذي أهنم كانوا معه عليهم السالم يف مسرية فانتهوا إىل مضيق ) خفتم فرجاال أو ركبانا  فإن( لقوله تعاىل 
فمطروا والسماء من فوقهم والبلة من حتتهم فأذن النيب على راحلته وأقام أو أقيم فتقدم النيب عليه السالم على 

لطراز قوله حيثما توجهت به راحلته راحلته فصلي هبم يومئون إمياء السجود أخفض من الركوع قال صاحب ا
معناه إذا مل يقدر أن يتوجه هبا إىل القبلة والفرق بني هذا واملسايفة من وجهني أحدمها أن العذر ههنا قد يكون 

موهوما واملسايفة حمققة ولذلك قال ابن اجلالب إذا كان عذره مشكال غري حمقق أعاد الثاين فضيلة اجلهاد وسوى 
اإلعادة يف الوقت فلو خاف من السباع أو اللصوص وهو ماش قال ابن حبيب والشافعي يصلي إمياء الغري بينهما يف 

كاملسايفة ولو كان جالسا وخاف من عدوه قال أشهب وغريه يصلي جالسا ويسجد إال أن خياف فيومئ الثالث 
ميكنه الوقوف صلى يف قال صاحب الطراز لو غشيه السيل يف واد ال مفر له إال بطول وخاف فوات الوقت ومل 

غدوه وقال الشافعي وكذلك خوف احليات وقال املزين احليات عذر نادر والنادر ال يسقط القضاء وهذه الفروع 
كلها مبنية على قاعدة تقدم التنبيه عليها وهي تعارض املقاصد والوسائل فإنه جيب تقدمي املقاصد لكوهنا أهم يف نظر 

ل شرط ووسيلة فال تترك املقاصد ألجل تعذره الرابع قال يف الكتاب ال يصلي الشرع واألركان مقاصد واالستقبا
عل دابته التطوع إال يف سفر تقصر فيه الصالة قال صاحب الطراز إن كان مستقبل القبلة يف السفر القصري 

الشافعي يف فيختلف فيه املذهب على رأي من جوز اإلمياء للمتنفل من غري ضرورة وإن مل يكن مستقبال فقد جوزه 
كل سفر وأصحاب الرأي الفرسخني واألوزاعي لكل من خرج من بلد يف حاجة راكبا أو ماشيا األدلة الدالة على 



يف الوتر لنا ما ) ح ( الركوع والسجود واالستقبال وجوز يف الكتاب ركعيت الفجر والوتر على الراحلة خالفا ل 
ة ويرسلها غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة والتنفل على الدابة من يف املوطأ أنه عليه السالم كان يسبح على الراحل

حيث اجلملة متفق عليه وإمنا اخلالف يف املاشي فمنعه مالك وأبو حنيفة وجوزه الشافعي حجتنا عمل السلف وليس 
هيئة الصالة  للمخالف مدرك إال القياس على الراكب والفرق أن الراكب مبنزلة اجلالس املتنفل وحركة املاشي تنايف

وظاهر قوله يف الكتاب يصلي على دابته يف السفر حيثما توجهت به عدم اعتبار القبلة وقت اإلحرام وقال الشافعي 
إن كانت دابته غري مقطورة واقفة افتتحها إىل القبلة وقال بعض أصحابه إذا كانت واقفة ال يصلي إال إىل القبلة 

هت به وإن كانت واقفة واختلفوا يف املفردة اليت ال تصعب إدارهتا فقال واتفقوا يف املقطورة أنه يصلي حيث توج
بعض الشافعية يلزمه إدارهتا وحيرم إىل القبلة كاملاشي عندهم ومنع بعضهم لزوم ذلك حجتهم ما يف أيب داود أنه 

ابه وإذا أحرم إىل عليه السالم كان إذا سافر فإن أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكرب مث صلى حيث وجه رك
جهة مسريه فال ينحرف بوجهه إىل غريها قال مالك إذا مال حممله فحول وجهه إىل دبر البعري مل أحبه وليصل إىل 

سري البعري ولو صلى يف احململ مشرقا أو مغربا ال ينحرف إىل القبلة وإن كان يسريا وليصل قبل وجهه قال صاحب 
رام من غري عذر وال سهو فإن كانت القبلة فال شيء عليه فإهنا األصل وإن الطراز فعلى هذا إذا احنرف بعد اإلح

كانت غريها بطلت صالته وقاله الشافعي وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فال شيء عليه وقال الشافعية 
إلمياء يف النافلة يسجد للسهو فلو وصل منزال وهو يف الصالة نزل وأمت باألرض راكعا وساجدا إال قول من جيوز ا

للصحيح فإنه يتم صالته على دابته إىل القبلة وإن مل يكن منزل إقامة خفف قراءته وأمت صالته على الدابة ألنه يسري 
وله أن يعمل يف صالته ما ال يستغىن عنه من مسك العنان والضرب بالسوط وحتريك الرجل إال أنه ال يتكلم وال 

ولكن يومئ قال يف الكتاب قيام املصلى يف احململ متربعا وإذا ركع ركع يلتفت وال يسجد على قربوس سرجه 
متربعا ووضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه رفع يديه عن ركبتيه فإذا أهوى إىل السجدة بني رجليه 

ربعه فمد رجليه وسجد إال أن يقدر أن يثين رجليه فيومئ متربعا وهو قول الشافعي وقال يف العتبية إذا أعيا يف ت
أرجو أن يكون خفيفا قال صاحب الطراز لو صلى على دابته يف قبلته قائما راكعا وساجدا من غري نقص أجزأه 

  على املذهب وعلى قول سحنون ال جيزيه لدخوله على الغرر وللشافعي قوالن 
الصالة أوىل من رعاية شرط متهيد أقام الشرع جهة السفر بدال من جهة الكعبة يف حق املتنفل ألن حتصيل مقاصد 

من شروطها ولو منع الشرع التنفل يف األسفار لغري القبلة المتنع أكثر الناس من التنفل يف السفر والمتنع األبرار 
من األسفار حرصا على النوافل وكذلك ال تترك مقاصد الصالة من األركان لتعذر ستر العورة فإن القاعدة تقدمي 

رف الثالث املستقبل ففي اجلواهر أحواله ست ألنه إن كان يف أحد احلرمني وجب عليه املقاصد على الوسائل الط
اليقني وحرم االجتهاد وإن كان غائبا عاملا بأدلة الكعبة وجب عليه االجتهاد وحرم التقليد وإن مل يكن عاملا وأمكنه 

ألدلة وجب عليه أن جيتهد يف تلك التعليم وجب التعليم وحرم التقليد وإن مل ميكنه وقد مسع أقوال العلماء با
ويلحق به ) فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ( األقوال وحرم التقليد فإن مل يسمع جاز له التقليد لقوله تعاىل 

األعمى وحيث قلنا بالتقليد فيجب أن يكون املقلد مكلفا مسلما عارفا بأدلة القبلة فإن عدم من يقلده ويلحق به 
فيت عليه األدلة فقال ابن عبد احلكم يصلي إىل أي جهة شاء ولو صلى أربع صلوات ألربع جهات اجملتهد إذا خ

لكان مذهبا ويف اجملتهد املتحري قول ثالث أنه يقلد قال صاحب الطراز فلو رجع لألعمى بصره يف الصالة فشك 
ع إمكانه وصلى برأي نفسه أو حترى وبىن ومل يقطع كما لو شك يف عدد الركعات قال فلو ترك األعمى التقليد م

اجلاهل قال بعض الشفعوية صالته باطلة قال وليس كذلك ألنه وجد منه القصد إىل اجلهة وهذا مشكل من صاحب 



الطراز فإن اجلاهل ترك ما جيب عليه فأشبه ما لو ترك اجملتهد االجتهاد فإن صالته باطلة ولو أخرب األعمى رجل أن 
فإن صدقه احنرف إىل اجلهة اليت أشار إليها وبىن ألنه اجتهد له جمتهد قال سحنون  الذي قلده خيطئ ففي اجلواهر

هذا هو احلق إن كان املخرب أخرب باجتهاد فإن كان عن معاينة بطل ما مضى ومل ينب قال ابن القصار يف تعليقه البلد 
 يكن من أهل االجتهاد قلدها والبلد اخلراب الذي ال أحد فيه ال يقلد اجملتهد حماربيه فإن خفيت عليه األدلة أو مل

العامر الذي تتكرر الصلوات فيه ويعلم أن إمام املسلمني نصب حمرابه أو اجتمع أهل البلد على نصبه فإن العامل 
والعامي يقلدونه قال ألنه قد علم أنه مل ينب إال بعد اجتهاد العلماء يف ذلك قال وأما املساجد اليت ال جتري هذا 

العامل باألدلة جيتهد وال يقلد فإن خفيت عليه األدلة قلد حماريبها وأما العامي فيصلي يف سائر املساجد اجملرى فإن 
وقال صاحب املقدمات من غاب عن الكعبة ففرضه االجتهاد فإن صلى بغري اجتهاد فصالته باطلة وإن وقعت إىل 

وىل ليس االجتهاد بذل اجلهد كيف كان بل الكعبة ومل يفصل وههنا قواعد مخس تتعني اإلحاطة هبا القاعدة األ
يشترط فيه معرفة األدلة املنصوبة على الكعبة فمن اجتهد يف غريها فليس مبجتهد كما أن اجملتهد يف األحكام 

الشرعية بغري أدلتها املنصوبة عليها ليس مبجتهد وأصول األدلة على الكعبة ستة العروض واألطوال مع الدائرة 
من األشكال اهلندسية على ما بسط يف علم املواقيت والقطب والكواكب والشمس والقمر  اهلندسية أو غريها

( والرياح وهي أضعفها كما أن أقواها العروض واألطوال مث القطب ويدل على اعتبار هذه األدلة قوله تعاىل 
ا هبا يف ظلمات الرب لتهتدو( يف سياق االمتنان وذلك يدل على املشروعية وقوله تعاىل ) وبالنجم هم يهتدون 

والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا ( واهلداية إمنا تكون للمقاصد والصالة من أهم املقاصد وقوله تعاىل ) والبحر 
وهذا كله تنبيه على وجوه حتصيل املصاحل من الكواكب ومن أهم املصاحل إقامة الصالة ) عدد السنني واحلساب 

ن كل ما أفضى إىل املطلوب فهو مطلوب وهذه األمور مفضية إىل إقامة على الوجه املشروع وألن القاعدة أ
الصلوات املطلوبة فتكون مطلوبة القاعدة الثانية حيث قلنا بتقليد احملاريب فيشترط فيها أن ال تكون خمتلفة وال 

اليف العلم لقوله مطعونا عليها من أهل العلم فمهما فقد أحد الشرطني ال جيوز تقليدها إمجاعا فإن األصل يف التك
وقد أقام الشرع الظن مقامه لتعذره يف كثري من الصور وغلبة صدق الظنون ) وال تقف ما ليس لك به علم ( تعاىل 

وندرة كذهبا واملصلحة الغالبة ال تترك للمفسدة النادرة ونفي الشك ملغى باإلمجاع ومع االختالف أو الطعن من 
االختالف باخلطأ ونظنه مع الطعن وهذا هو شأن حماريب القرى بالديار أهل العلم ال علم وال ظن بل نقطع مع 

املصرية فإهنا خمتلفة جدا ومطعون عليها جدا وقد صنف الزين الدمياطي وغريه من العلماء تصانيف فيها ونبه على 
ال مصر والقاهرة كثرة فسادها واختالفها وليس بالديار املصرية بلد نقلد حماريبها املشهورة حيث قلنا بالتقليد إ

واالسكندرية وبعض دمياط أو بعض حماريب قوص وأما احمللة ومنية بين خصيب والفيوم فإن جوامعها يف غاية 
الفساد فإهنا مستقبلة بالد السودان وليس بينها وبني جهة الكعبة مالبسة القاعدة الثالثة يف معرفة االستدالل باألدلة 

يليق ذكرها ههنا لطول أمرها بل حنيلها على كتبها املوضوعة هلا وأما القطب املتقدمة أما العروض واألطوال فال 
فهو نقطة مقدرة ما بني الفرقدين واجلدي وهو أقرب إىل اجلدي واجلدي والفرقدان مع جنوم صغار بينهما صورهتا 

والفرقدان يليان صورة سفينة أو مسكة وهي تدور أبدا على الدهر ليال وهنارا مع بنات نعش فاجلدي يلي النعش 
البنات وهذا القطب هو وسط السماء فمن جعله بني عينيه فقد صار اجلنوب بني كتفيه ومشرق االعتدال على ميينه 

ومغرب االعتدال على يساره وتنقسم له دائرة األفق أربعة أرباع ويستعان على ذلك مبن هو عامل به فإذا عرفت 
ف األيسر ال بني الكتفني وال قبالة صفحة اخلد األيسر حبيث يكون القطب فهو جيعل مبصر وما قارهبا خلف الكت

مطلع العقرب ومشرق الشتاء بني العينني وكلما صعدت يف الديار املصرية ملت إىل املشرق وكلما احندرت إىل 



 الشمال ملت إىل اجلنوب فأنت أبدا بني املشرق واجلنوب على الوجه احملدود لك وال حيصل التغري يف أقل من
مسرية يومني شرقا أو غربا مشاال أو جنوبا ويف إفريقيه من أرض املغرب مييلون إىل الشرق أكثر من مصر وأهل 

املغرب الداخل يزيدون على ذلك ويقربون اجلدي من صفحة اخلد األيسر أكثر ويف األندلس يبعدونه عن صفحة 
أعينهم وأهل العراق واملوصل وبالد الروم اخلد ويقربون إىل اجلنوب أكثر من مصر وأهل اليمن جيعلونه بني 

والصقالبة جيعلونه بني أكتافهم وأهل الشام مييلون عن ذلك إىل جهة املشرق يسريا وبالد العجم جيعلونه على جنب 
الكتف األمين ال بني الكتفني وال على صفحة اخلد وبالد اهلند والسند جيعلونه على صفحة اخلد ويستقبلون وسط 

ل بالد التكرور والنوبة والبجة جيعلونه على صفحة اخلد األيسر ويستقبلون وسط املشرق وأواخر بالد املغرب وأوائ
التكرور والزيلع واحلبشة يقربونه من بني العينني من جهة اخلد األيسر وهذا بيان هذه اجلهات من حيث اجلملة فإن 

يف مواضعه بالزيادة والنقصان حبسب القرب  ذكرها على التفصيل ال يسعه هذا املكان وعلى اجملتهد حترير ذلك
والبعد وأما االستدالل بالشمس فطلوعها يعني املشرق واملغرب وكذلك غروهبا وزواهلا يعني الشمال واجلنوب فإهنا 

ال تزول أبدا إال قبالة القطب فمستقبلها حينئذ بالديار املصرية والشامية يكون اجلنوب أمامه والشمال خلفه 
غرب عن يساره وميينه فإذا انقسمت لك اجلهات األربع يف بلدك وأنت تعلم الكعبة يف أي جهة من واملشرق وامل

جهات بلدك استقبلها كما تقول يف الديار املصرية الكعبة منها ما بني الشرق واجلنوب وهي أقرب إىل املشرق وأما 
شهر ففي أول الشهر يكون حمدب القوس االستدالل بالقمر فأنت تعلم أن القمر ال يزال قوسا إال يف منتصف ال

أبدا إىل جهة املغرب ومقعده إىل الشرق ويف النصف األخري من الشهر يكون على العكس حمدبه إىل املشرق ومقعده 
إىل املغرب فمىت نظرت إليه يف أي وقت شئت بالليل أو بالنهار خرجت لك اجلهات األربع وفعلت فيه ما فعلته يف 

لشهر حيث ال حتديب وال تقعري فإن كنت يف أول الليل فاعلم أن اجلهة القريبة منه هي الشمس وأما منتصف ا
املشرق والبعيدة املغرب فتخرج لك اجلهات األربع فتتعني لك جهة القبلة وإن كنت يف آخر الليل فاجلهة القريبة 

الشمس وأما الرياح فاعلم أن منه املغرب والبعيدة املشرق فتخرج لك اجلهات األربع فاصنع حينئذ ما تصنعه مع 
العرب كانت تنصب بيوهتا إىل جهة املشرق والبيت إمنا ميال إليه من جهة بابه وامليل الصبا ومنه مسيت الصابئة 

صبئبة ألهنا مالت إىل عبادة النجوم فسميت الريح اآلتية من وسط املشرق صبا وملا كان باب البيت يتنزل منه منزلة 
ظهر البيت دبره فالريح الغربية تسمى دبورا ومنه قوله عليه السالم نصرت بالصبا  الوجه من اإلنسان كان

وأهلكت عاد بالدبور ويتعني حينئذ أن تكون جهة القطب مشاله وضدها ميينه فسميت الريح من جهة القطب مشاال 
البحر امللح يف تلك اجلهة  والبالد اليت يف تلك اجلهة من احلجاز شاما وهي اليت تسمى بالديار املصرية حبرية لكون

يف الديار املصرية وعكسها تسمى جنوبية لكوهنا من جنب البيت والبالد اليت يف تلك اجلهة من احلجاز تسمى مينا 
وتسمى مبصر مريسية ألجل بلد يف هذه اجلهة تسمى مريسية وكل ريح بني رحيني من هذه تسمى نكباء لتنكيبها عن 

مثانية أربعة أصول وأربعة نواكب فإذا علمت رحيا من هذه الرياح تعينت لك  كل واحد منهما فالرياح حينئذ
اجلهات األربع وفعلت ما تقدم يف الشمس فهذه أصول األدلة وفروعها كثرية من األهنار كالنيل اعلم أنه جيري من 

ذلك فهذه األدلة تتعني  اجلنوب إىل الشمال فتخرج به اجلهات األربع وكذلك غريه من األهنار واجلبال والبالد وغري
  على الفقيه أن يعلمها أو بعضها ليخرج من عهدة ذلك الواجب يف الكعبة 

تنبيه إذا قلنا إن كل جمتهد مصيب يف األحكام الشرعية ال ميكن القول به ههنا ألن أدلة األحكام يعارض بعضها 
ع أحد اجملتهدين على العام دون املخصص بعضا وفيها العام واملخصص واملطلق واملقيد والناسخ واملنسوخ فقد يطل

ويطلع اآلخر على املخصص فيختلفان وكذلك القول يف سائر األقسام وأما أدلة القبلة فال تعارض بينها فمن علم 



مجلتها كمن علم واحدا منها يف اهلداية فال يقع اخلالف فيها إال بني جاهل وعامل وال يقع بني عاملني أبدا ألهنا أمور 
فاملصيب فيها واحد ليس إال القاعدة الرابعة أن أرباب املذاهب ينقلون اخلالف يف الواجب يف الكعبة يف حمسوسة 

حق الغائب عنها هل هو العني أو اجلهة وهو مشكل فإن املعاين ال خالف أن الواجب عليه العني بال خالف ههنا 
بع جهة يغلب على ظنه أن عني الكعبة وراءها إما والغائب عنها إما واحد وقد اتفقت األمة على أنه جيب عليه أن يت

باالجتهاد أو بالتقليد ومل يقل أحد بأنه جيوز له العدول عن تلك اجلهة وألن اهللا تعاىل كلفه برؤية العني مع الغيبة فال 
املعلوم أن خالف ههنا أيضا وأما الكثري فقد اتفقوا على وجوب الصالة يف املدينتني املتقاربتني إىل جهة واحدة ومن 

الكعبة ال يكفي طوهلا بذلك وأن بعضهم خارج عنها بالضرورة والصف الطويل مبنزلة املدينتني وقد انعقد اإلمجاع 
ههنا على االكتفاء باجلهة اليت يغلب على الظن أن الكعبة وراءها ومل يقل أحد أن صالة بعضهم باطلة وال سبيل إىل 

ض فيبقى حمل اخلالف غري معلوم واجلواب أن األحكام على قسمني القول بذلك إذ ليس البعض أوىل من البع
مقاصد ووسائل فاملقاصد كاحلج والسفر إليه وسيلة وإعزاز الدين ونصر الكلمة مقصد واجلهاد وسيلة وحنو ذلك 

من الواجبات واحملرمات واملندوبات واملكروهات واملباحات فتحرمي الزنا مقصد الشتماله على مفسدة اختالط 
ألنساب وحترمي اخللوة والنظر وسيلة وصالة العيدين مقصد مندوب واملشي إليها وسيلة ورطانة األعاجم مكروهة ا

وخمالطتهم وسيلة إليه وأكل الطيبات مقصد مباح واالكتساب له وسيلة مباحة وحكم كل وسيلة حكم مقصدها يف 
رر هذا فاالجتهاد قد يكون يف تعيني املقاصد اقتضاء الفعل أو الترك وإن كانت أخفض منه يف ذلك الباب إذا تق

كتميز األخت من األجنبية وقد تقع يف الوسائل كاالجتهاد يف أوصاف املياه ومقاديرها عند من يعترب املقدار 
واملقصد هو الطهورية والقاعدة أنه مهما تبني عدم إفضاء الوسيلة إىل املقصد بطل اعتبارها كما إذا تيقنا أن املاء 

جتهدنا يف أوصافه ماء ورد منقطع فإنه جيب إعادة الصالة بطهارة أخرى فعني الكعبة مع اجلهات كطهورية الذي ا
املاء مع األوصاف فاختلف العلماء يف الواجب وجوب املقاصد يف الكعبة هل هو العني وتكون اجلهات وسائل فإذا 

صل فإن املقصود الذي دل النص عليه إمنا تبني خطؤها بطلت الصالة كاملياه وهو مشهور مذهب الشافعي وهو األ
هو البيت أو الواجب وجوب املقاصد هو اجلهة وال عربة بالعني ألبتة ألن العني ملا استحال تيقنها عادة أسقط 

الشرع اعتبارها وأقام مظنتها اليت هي اجلهة مقامها كإقامة السفر مثانية وأربعني ميال مقام املشقة وإقامة صيغ العقود 
الرضا والرضا هو األصل لقوله عليه السالم ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفسه منه لكن ملا تعذرت  مقام

معرفته خلفائه أقيمت مظنته مقامه وسقط اعتباره حىت لو رضي بانتقال امللك ومل يصدر منه قول وال فعل مل ينتفل 
مقامها فصارت هي الواجبة وجوب املقاصد وهذا  امللك فكذلك عني الكعبة سقط اعتبارها خلفائها وأقيمت اجلهة

هو املشهور عندنا ومذهب أيب حنيفة وهبذا التقرير يظهر الفرق بني وسيلة الطهورية ووسيلة الكعبة فإن الوصول 
إىل الطهورية ممكن ولو يف البحر خبالف عني الكعبة فظهر أن اجلهة واجبة إمجاعا أما وجوب املقاصد أو وجوب 

عني واجبة وجوب املقاصد على أحد القولني وليست واجبة على القول اآلخر مطلقا ال مقصد وال الوسائل وال
وسيلة ويظهر حينئذ إمكان اخلالف يف املسئلة ويتخرج وجوب اإلعادة عليه يف حق من أخطأ فإن قلنا اجلهة هي 

قصد سقط اعتبارها كاألوصاف مع املقصد وقد حصلت فال إعادة وإن قلنا أهنا وسيلة والوسيلة إذا مل تفض إىل امل
املياه فتجب اإلعادة لتحصيل املقصد الذي مل حيصل بعد القاعدة اخلامسة هي أن جهة الكعبة تكون شرقا يف قطر 
وغربا يف قطر وكل نقطة تفرض بني املشرق واملغرب من جهة الشمال أو اجلنوب فهي جهة الكعبة لقوم وعلى 

حيصل بالطرق املتقدمة من االستدالل وال جيب اتباع االسطرالب وال الطرق  ثالمثائة وستني نقطة وحترير ذلك
اهلندسية بل إن حصلت فهي حسن ألهنا مؤكدة للحق ال مبطلة له وعلى هذه القاعدة يتعني أن يكون قوله عليه 



طار فإن اتباع السالم ما بني املشرق واملغرب قبله رواه الترمذي وذكره مالك عن عمر يف املوطأ خاصا ببعض األق
ظاهره يوجب كون اجلنوب والشمال قبلة لكل أحد وهو خالف اإلمجاع وبأن املشرق واملغرب ليسا قبلة ألحد 

وهو خالف اإلمجاع بل هو حممول على املدينة والشام وحنومها يف جهة اجلنوب وعلى اليمن وحنوه يف جهة الشمال 
ما من عداهم فال يراد باحلديث ولذلك قال مالك رمحة اهللا عليه يف فإن هذه األقطار البيت منهم يف هاتني اجلهتني وأ

اجملموعة عن عمر رضي اهللا عنه ما بني املشرق واملغرب قبلة إذا توجه قبل البيت وعليه األمر عندنا يعين باملدينة 
القبلة لبول أو  فاشترط يف استعمال احلديث مصادفة جهة الكعبة ومثل هذا احلديث قوله عليه السالم ال تستقبلوا

غائط ولكن شرقوا أو غربوا حممول على ما محل احلديث األول عليه فإن التشريق والتغريب قد يكون جهة الكعبة 
  فينعكس احلكم 

فروع مثانية األول قال يف الكتاب إذا علم يف الصالة أنه إىل غري القبلة ابتدأ الصالة من أوهلا بإقامة ووافقه الشافعي 
ل صاحب الطراز ويتخرج فيها قول باستدارة والتمادي على أحد القولني فيمن ذكر النجاسة يف وأبو حنيفة قا

صالته فإنه يطرحها ويتمادى ومن صلى عريانا مث وجد السترة والفرق على املشهور أن التوجه متفق على شرطيته 
أثنائها أن ظهوره يف أثنائها  خبالف طهارة اخلبث والسترة فيكون آكد والفرق بني ظهور اخلطأ بعد الصالة ويف

كظهور اخلطأ يف الدليل قبل بت احلكم فإنه جيب االستئناف إمجاعا وبعدها كظهور اخلطأ بعد بت احلكم وتنفيذه 
فال يؤثر سؤال قد استدارت الصحابة رضوان اهللا عليهم يف أثناء الصالة ملا أخربوا بتحول اجلهة من البيت املقدس 

املاضي من صالهتم مل يكن خطأ بل هو صحيح والطارئ نسخ فبنوا الصحيح على الصحيح ومل يبتدئوا جوابه أن 
خبالف هذا املصلي الثاين قال يف الكتاب إذا تبني اخلطأ بعد الفراغ يف البيان ناسيا أو جمتهدا يعيد يف الوقت ويف 

فعي قال وذكر عن ابن اجلواهر لسحنون يعيد مطلقا وكاألسري جيتهد فيصوم شعبان وحكي التفصيل عن الشا
القابسي يعيد الناسي أبدا خبالف اجملتهد قال فلو صلى بغري القبلة متعمدا أو جاهال بوجوب االستقبال فال خالف 

يف إعادته أبدا وحملمد بن مسلمة واملغرية إن شرق أو غرب أعاد يف الوقت وإن استدبر القبلة أعاد مطلقا حجة 
خص منه اجلهة املعلومة اخلطأ فتكون ) فأينما تولوا فثم وجه اهللا ( بعة وقوله تعاىل املشهور ما تقدم يف القاعدة الرا

حجة فيما عدا ذلك ويف الترمذي كنا مع النيب يف سفر يف ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل واحد منا على 
وقول عمر رضي اهللا عنه ) وجه اهللا  فأينما تولوا فثم( حاله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنيب عليه السالم فنزل قوله 

إهنا نزلت يف التنفل على الرواحل ال ينايف ذلك الحتمال اجلمع يف اإلرادة قال صاحب الطراز أما من ال تلتبس 
عليه الكعبة وإمنا سها فتوجه إىل غريها أعاد أبدا الثالث قال صاحب الطراز لو شك اجملتهد بعد إحرامه ومل تتعني له 

نه دخل باالجتهاد ومل يتبني خطؤه الرابع قال لو صلى باجتهاد وحضر صالة أخرى يف ذلك املوضع جهة متادى أل
فإن كان الوقتان ختتلف فيهما األدلة اجتهد ثانيا وإال فال ويف اجلواهر يعيد االجتهاد مطلقا اخلامس قال إذا أداه 

صالته باطلة عندنا وعند الشافعي وأيب حنيفة لتركه االجتهاد إىل جهة فصلى إىل غريها مث تبني أنه صلى إىل الكعبة ف
الواجب قال كما لو صلى ظانا أنه حمدث مث تبني أنه متطهر السادس قال يف الكتاب إذا علم يف صالته أنه احنرف 

عن القبلة ومل يشرق ومل يغرب استقام إىل القبلة وبىن وهو قول الشافعي وأيب حنيفة وقال بعض الشافعية تبطل ألن 
لصالة الواحدة ال تكون إىل جهتني قال صاحب الطراز وهذا إذا مل يكن عند املسجد احلرام قال وأما لو اعتقد ا

املأموم أن اإلمام احنرف احنرافا بينا فارقه وأمت لنفسه ولو كانوا يف بيت مظلم مث تبني أهنم صلوا جلهات شىت فإن 
م وإن كان غريه أعاد دون اإلمام السابع قال صاحب الطراز كان اإلمام إىل غري القبلة أعادوا كلهم تبعا لإلما

الكافة على أن من حيسن االستدالل وال وجد دليال أنه يتحرى جهة تركن إليها نفسه يصلي إليها صالة واحدة 



وقال حممد بن مسلمة يصلي أربع صلوات إىل أربع جهات وهو مذهبه يف األواين يصلي بعددها وزائد إحدى 
وأن اليقني ال حيصل ) فأينما تولوا فثم وجه اهللا ( يف الثياب النجسة ووجه قول اجلماعة قوله تعاىل  صلوات وكذلك

بأربع جهات الحتمال أن تكون الكعبة يف جهة بني اثنتني منها بل ال حيصل اليقني حىت يصلي ثالمثائة وستني صالة 
ن قال لو أخرب جمتهد جمتهدا وهو ثقة خبري عن جهة وهذا مل يقل به أحد ففارقت هذه املسئلة مسئلة األواين الثام

البلد رجع إليه فإن قبلة البلد ال بد فيها من اجتهادات فهي أقرب للصواب من اجتهاد واحد وإن أخربه عن اجتهاد 
ن نفسه سأله عن وجه االجتهاد فإن تبني ألحدمها صواب اآلخر اتبعه وإال فال فإن فعل فصالة املأموم منهما باطلة فإ

طلع الغيم ونسي أحدمها وجه اجتهاده سأل صاحبه فإن تبني له صوابه اتبعه وإن مل يتبني انتظر زوال الغيم فإن 
خاف فوات الوقت قلد صاحبه كاألعمى الشرط السادس النية وقد تقدمت يف الطهارة مباحثها فتراجع هناك 

هي املتعلقة بأربعة أشياء تعيني الصالة والتقرب  ونذكر ههنا ما ختتص به فنقول قال صاحب املقدمات النية الكاملة
هبا ووجوهبا وأدائها واستشعار اإلميان يعترب يف ذلك كله فهذه هي النية الكاملة فإن سها عن اإلميان أو وجوب 

الصالة أو كوهنا أداء أو التقرب هبا مل تفسد إذا عينها الشتمال التعيني على ذلك قال صاحب الطراز واملعيد 
ة يف مجاعة والصيب ال يتعرضان لفرض وال لنفل ويف اجلواهر إذا كان مأموما فال بد من نية االقتداء مع ذلك للصال

فإن تركها بطلت صالته وأما اإلمام فال جيب عليه أن ينوي اإلمامة إال يف مخسة مواضع قال ابن بشري يف كتاب 
ف جيمعها للحفظ ثالث جيمات وخاآن والسر فيها من النظائر الذي له اجلمعة واجلمع واجلنائز واخلوف واالستخال

جهة الفقه شيء واحد وهو أن اإلمامة فيها شرط وملا كانت صالة املنفرد مساوية لصالة اإلمام مل حيصل وصف 
أن اإلمام جيب عليه أن ينوي مطلقا وليس ) ش ( اإلمامة إال بالنية فيحصل الشرط حينئذ وحكى الباجي عن 

ال تقتدي املرأة مبن مل ينو أنه يؤمها إال يف اجلمعة قال ألن اإلمام جيب عليه تأخريها خلفه فال ) ح ( كذلك وقال 
يتوجه عليه هذا الفرض إال بنية كما أنه ال يتوجه على املأموم فرض االتباع إال بالنية وما ذكره منقوض باجلمعة 

ي خيصه فال بد من نية تؤثر يف ذلك قال صاحب وأما املأموم فإنه تسقط عنه القراءة وسجود السهو يف السهو الذ
الطراز واختلف هل يشترط أن ينوي الدخول بتكبرية اإلحرام فمال إليه الباجي وقال هو معىن قول مالك إذا كرب 

للركوع ناسيا لإلحرام قال ومن جوز تقدمي النية مل يشترط ذلك قال وأما ما عدا اإلحرام من األركان فال حتتاج إىل 
عند اإلحرام وال عند الفعل وقال بعض الشفعوية ينوي األركان عند اإلحرام قال وهو هوس وقد كانت األمة تعيني 

على خالف هذا ويلزمه أن ينوي حروف الفاحتة والتسليم ألهنا واجبة قال ومثل هذه اهلفوة قول القاضي أيب بكر 
وإثبات األعراض واستحالة عرو اجلواهر عنها من أصحابنا أنه يلزمه عند اإلحرام أن يذكر حدث العامل وأدلته 

وإبطال حوادث ال أول هلا وأدلة العامل بالصانع وإثبات الصفات وما جيب له تعاىل وما يستحيل وما جيوز وأدلة 
املعجزة وتصحيح الرسالة مث الطرق اليت هبا وصل التكليف إليه قال وحكى املازري أردت اتباع كالم القاضي عند 

ت يف منامي كأين أخوض يف حبر من ظالم فقلت هذه واهللا الظلمة اليت قاهلا القاضي أبو بكر وحكى إحرامي فرأي
صاحب القبس مذهب القاضي عن إمام احلرمني أيضا وأنه كان يقول تذكار هذه األمور يكفي فيه الزمن اليسري 

ليه اخلالف يف ثالث مسائل من افتتح خبالف تعلمها ويف اجلواهر هل يفتقر إىل نية عدد الركعات فيه خالف ينبين ع
بنية القصر فأمت أو بالعكس أو صلى اجلمعة فلم تتم له شروطها هل عليه ظهر أم ال أو دخل مع اإلمام يف اجلمعة 
يظنها الظهر أو بالعكس وجيب مقارنتها لتكبرية اإلحرام وحكى اللخمي ثالثة أقوال قال مالك جتزئ اجلمعة عن 

ر عن اجلمعة وقال يف السليمانية جتزئ عنها وقال أشهب ال جتزئ اجلمعة عن الظهر إنشاء الظهر وال جيزئ الظه
واستصحابا ووافقنا الشافعي وقال ابن حنبل وأبو حنيفة يف إحدى الروايتني عنه جيوز تقدميها بالشيء اليسري 



ات عن العادات أو لتميز ووافقهما صاحب املقدمات وقال داود جيب تقدميها لنا أن النية شرعت لتميز العباد
مراتب العبادات كما تقدم يف كتاب الطهارة والذي ال يقارن الشيء ال مييزه ويف اجلواهر ال يفتقر إىل لفظ سوى 
التكبري خالفا ل ش يف استحبابه لذلك ملا فيه من التكليف والتنبيه على متعلقاهتا لنا أن السلف مل يكونوا يفعلون 

اهبا حكما بأن ال حيدث ما ينافيها كنية اخلروج يف احلال أو يف أثنائه قال صاحب ذلك فال يشرع وجيب استصح
النكت رفض النية يف الوضوء واحلج ال يضر خبالف الصالة والصوم والفرق أن الوضوء تعني باألعضاء واحلج 

بعد والغفلة عنهما يف مبواضعه املخصوصة خبالف اآلخرين فكان احتياجهما إىل النية أقل فكان تأثري الرفض فيهما أ
أثناء الصالة ال تضر وحيكى عن سحنون أنه كان يعيد صالته معلال بأن نيته غربت وقال القاضي أبو بكر إن غربت 

ألمر مضى يف الصالة أو عارض مل يضر وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت للعبد من االهنماك يف الدنيا والتعلق 
نه واقع باختياره وقال صاحب القبس ان اهللا تعاىل مسح للعباد يف استرسال بفضوهلا فيقوى ترك االعتداد هبا أل

اخلواطر يف الصالة مبا ليس منها فإذا ذكر عاد إليها فإن استمر خمتارا من قبل نفسه وأعرض عن صالته بطلت قال 
ذلك أنه عليه السالم وقال الفقهاء الذي يقع من الصالة يف حال اخلواطر جمز وقال الزهاد ليس مبجز وقد ورد يف 

  قال إن الرجل ليصلي الصالة فيكتب له نصفها ثلثها ربعها حىت ذكر عشرها 
فرع قال صاحب الطراز النوافل على قسمني مقيدة ومطلقة فاملقيدة السنن اخلمس العيدان والكسوف واالستسقاء 

ن نية التعيني فمن افتتح الصالة من حيث والوتر وركعتا الفجر فهذه مقيدة إما بأزماهنا أو بأسباهبا فال بد فيها م
اجلملة مث أراد ردها هلذه مل جيز وأحلق الشافعية هبذه قيام رمضان وليس كذلك ألنه من قيام الليل واملطلقة ما عدا 

هذه فيكفي فيها نية الصالة وإن كان يف الليل فهو قيام الليل أو يف قيام رمضان كان منه أو يف أول النهار فهو 
أو عند دخول مسجد فهو حتيته وكذلك سائر العبادات من صوم أو حج أو عمرة ال يفتقر إىل التعيني يف الضحى 

مطلقه بل تكفي نية أصل العبادة الشرط السابع ترك الكالم قال صاحب املقدمات اختلف املذهب يف كونه فرضا 
إمنا هو على القول باإلعادة ممن ترك أو سنة وهو مذهب األهبري قال وقال إن القول باإلعادة إذا تكلم عامدا 

السنن عامدا قال واألظهر أنه فرض قال اللخمي الكالم سبعة أقسام فإن تكلم ساهيا أو عامدا للكالم ساهيا عن 
الصالة مل يفسدها أو عامدا ذاكرا أنه يف الصالة أو عاملا بتحرميه فيفسدها أو جاهال جبوازه فقيل تبطل ألنه عامد 

متأول أو عامدا مأموما تكلم إلصالح الصالة لسهو دخل على اإلمام فقال مالك وابن القاسم ال  وقيل تصح ألنه
يفسدها وقال املغرية يفسدها أو عامدا تكلم إلنقاذ مسلم من مهلكة أو حنوه فذلك واجب عليه ويستأنف الصالة 

لم واستأنف وإن كان يسريا مل يتكلم إال أن يضيق فيكون كاملسابفة فإن خاف على مال له أو لغريه وكان كثريا تك
فإن فعل بطلت ويف اجلواهر كل ما ينطلق عليه اسم كالم من غري حتديد حبروفه وال تعيني هلا مبطل للصالة تعمده 
أو أكره عليه أو وجب إلنقاذ من مهلكة أو شبهه وقال بعض الشفعوية ال يبطلها لوجوبه عليه لقوله عليه السالم 

استجيبوا هللا وللرسول ( أن جتيب إذ دعوتك ؟ فقال كنت أصلي فقال أمل جتد فيما أوحي إيل  أليب سعيد ما منعك
قال بلى يا رسول اهللا ال أعود قال صاحب الطراز وهذا حيتمل أنه جييبه بعد قطع النافلة أو ) إذا دعاكم ملا حيييكم 

اللسان وال كالم الناسي وال إلصالح الصالة جييبه بالصالة عليه أو بلفظ القرآن قال يف اجلواهر وال يبطلها سبق 
املغرية تبطل وتبطل بكالم اجلاهل إحلاقا له بالعامد وقيل ال تبطل إحلاقا بالناسي قاعدة جيب على كل = وقال ت 

مكلف أن يعلم أحكام اهللا تعاىل يف كل فعل يقدم عليه فإن مل يتعلم ذلك كان عاصيا وعلم اإلنسان حبالته اليت هو 
رض العني من العلم فإذا أقدم على الصالة ومل يعلم حترمي الكالم فيها فهو عاص مفرط فلذلك كان املشهور فيها ف

إحلاقه بالعامد املقصر دون الناسي املعذور فتخرج فروع اجلاهل يف الصالة على هذه القاعدة فروع تسعة األول 



 ضرورة فهو مبطل يف أحد القولني فإن قصد به التنحنح قال يف اجلواهر إن كان لضرورة فغري مبطل وإن كان لغري
اإلفهام لغريه مل يبطل عند ابن القاسم ويبطل عند ابن احلكم الثاين قال يف الكتاب النفخ مثل الكالم يبطل الصالة 

عمده وجهله ويسجد بعد السالم للسهو وكرهه يف اجملموعة ومل يره كالكالم وللشافعي قوالن واشترط أبو حنيفة 
اله للصالة أن يسمع ومنشأ اخلالف هل شبه بالنفس فال يبطل أو يقال هو مركب من األلف والفاء فهو يف إبط

فجعله قوال وهو اسم لوسخ األظافر والكاف اسم لوسخ الرباجم مث ) فال تقل هلما أف ( كالم قال اهللا تعاىل 
صاحب الطراز تبطل صالته الثالث احلروف ليست شرطا فلو ضحك أو هنق كاحلمري أو نعق كالغربان وحنوه قال 

قال واألنني كالكالم إال أن تضطره إليه عند مالك والبكاء إن كان من باب اخلشوع فال شيء عليه وإال فهو 
كالكالم ويف حديث املوطأ ملا أمر عليه السالم أبا بكر أن يصلي بالناس قالت له عائشة رضي اهللا عنها إن أبا بكر 

مع الناس من البكاء وهو دليل عدم إفساده للصالة الرابع يف الكتاب إذا قرأ كتابا ملقى بني إذا قام يف مقامك مل يس
يديه عامدا ابتدأ الصالة فرضا كانت أو نقال وسجد لسهوه إن كان ناسيا قال صاحب الطراز إن كان قرآنا فال 

قال يف الكتاب وإن مل يتحرك  شيء عليه وهو قول الشافعي خالفا ل ح وإن كان ليس بقرآن وحرك به لسانه فكما
لسانه فإن قل فال شيء عليه وإن تعمد وإن طال مع الذكر أفسد ألنه تلبس بفعل من الصالة ليس من جنسها كما 

لو طالت فكرته يف شيء بني يديه اخلامس قال يف الكتاب إذا سلم ساهيا من ركعتني فتكلم يسريا رجع وبىن وسجد 
يدين وإن تباعد أعاد وقيل البن القاسم إن إنصرف وأكل وشرب ومل يطل ذلك ؟ لسهوه بعد السالم حلديث ذي ال

قال يبتدئ ومل أحفظه عن مالك ويف مسلم أنه عليه السالم صلى العصر فسلم من ثالث ركعات مث دخل منزله فقام 
ر رداءه حىت إليه رجل يقال له اخلرباق وكان يف يديه طول فقال يا رسول اهللا فذكر له صنيعه فخرج غضبان جي

انتهى إىل الناس فقال أصدق هذا ؟ فقالوا نعم فصلى ركعة مث سلم مث سجد سجدتني ونص الشافعي على مثل قول 
مالك واختلف هو وأصحابه يف القرب فقال مقدار ركعة وقال بعضهم مقدار الصالة اليت هو فيها وقيل ما كان يف 

ين وإن طال وهو قول من يرى أنه ما خرج من الصالة وال العرف طوال قال صاحب الطراز قال بعض أصحابنا يب
حيتاج إىل إحرام عنده قال وقد نقل الرباذعي هذه املسئلة نقال فاسدا لقوله فإن تباعد وخرج من املسجد فأوهم أن 
اجلمع بينهما شرط قال مالك إذا خرج إىل باب املسجد أو قرب مصاله ابتدأ وقال أشهب اخلروج من املسجد حد 

القطع فإن مل يكن يف املسجد فمقدار جماوزة الصفوف حبيث ال يلصي بصالهتم فرع مرتب قال صاحب الطراز  يف
فلو ذكر بالقرب فتكلم بعد ذلك مل ينب ألنه كالم بغري سهو وقاله مالك قال وأما قول ابن القاسم إذا أكل أو 

مل يطل ووجه قول ابن القاسم أن األكل  شرب يروى بالواو وبأو وقد قال ابن حبيب يبين إذا أكل أو شرب ما
والشرب وأغلظ من الكالم ومل يشرع جنسه يف الصالة السادس يف اجلواهر لو قال ادخلوها بسالم إن قصد 

التالوة مل يضره وإن مل يقصد إال اإلفهام فقال ابن حبيب ال يضره أيضا وقال املازري يتخرج فيها قول باإلبطال من 
ة من فتح بالقرآن على من ليس معه يف الصالة السابع القهقهة يف اجلواهر يبطل عمدها اخلالفة يف بطالن صال

وسهوها وغلبتها وقيل هي كالكالم ال يبطل سهوها قاله أصبغ وقال يف الكتاب إن كان وحده قطع وإن كان مع 
إلحرام بيقني وهو إمام مضى وأعاد قال صاحب الطراز وهو حممول على اخلروج بسالم رفعا للخالف ويستأنف ا

سبب التمادي مع اإلمام ولذلك قال ابن القاسم إذا قهقة اإلمام مغلوبا استخلف وأمت معهم قال أبو الطاهر ألن 
غلبة القهقهة كسبق الكالم وقيل يبطل ما مضى ملنافاة القهقهه الصالة أكثر من الكالم بسبب اخلشوع معها أو ألهنا 

وهذا هو الفرق على رأي مالك وابن القاسم وال تبطل بالتبسم خلفته يف رواية مل يشرع جنسها يف الصالة خبالفه 
ابن القاسم وال سجود عليه قال ابن رشد وهو الصواب قياسا على املرتقب وعلى العابث بيده وعلى مسوي 



 رواية ابن احلصباء بنعله وشبه ذلك مما يف فعله ترك اخلشوع ناسيا كان أو عامدا وال سجود عليه بان باتفاق ويف
عبد احلكم يسجد بعد السالم لكونه زيادة يف الصالة ويف اجلالب قبل السالم لنقصان اخلشوع وهو ضعيف الثامن 

يف الكتاب كره للمأموم أن يتعوذ إذا قرأ اإلمام آية وعيد قال إن فعل سرا قال صاحب الطراز ألنه مأمور 
نفرد فعند الشافعي يتعوذ عند الوعيد ويسئل عند الوعد وكرهه باالنصات قال وهذا متفق عليه وإمنا اخلالف يف امل

مالك وأبو حنيفة يف الفرض والنفل ومراده يف الكتاب الفريضة التاسع يف الكتاب ال يقل احلمد هللا إن عطس إال يف 
يب تكره نفسه وتركه أحسن ألنه ليس من أركان الصالة املعتادة فيها فأشبه الكالم قال صاحب الطراز قال ابن حب

العطسة العالية يف الصالة وليحفظها ما قدر وجيعل يده على وجهه وجوز يف الكتاب الدعاء على الظامل ملا يف أيب 
داود قال أبو هريرة كان عليه السالم يف قنوته يدعو املؤمنني ويلعن الكافرين قال صاحب النوادر قال ابن شعبان 

الف فعل اهللا بفالن أو اللهم افعل بفالن قال ومل أره لغريه من أصحابنا إن قال يا فالن فعل اهللا بك فسدت صالته خب
قال صاحب البيان إذا مر به إنسان فأخربه مبا يسره فقال احلمد هللا عامدا أو مبا يضره فتوجع قال ابن القاسم ال 

الف فعل أيب بكر يعجبين وال تبطل الصالة قال وهو كما قال ألنه أشغل نفسه بغري أمر صالته من أمر دنياه خب
الصديق رضي اهللا عنه حني رفع يديه يف الصالة ومحد اهللا ملا أمره عليه السالم باملكث يف موضعه ويف الصحيحني 
قال ابن مسعود كنا نسلم على النيب عليه السالم وهو يف الصالة ويرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا 

ة لشغال زاد أبو داود فأخذين ما قدم وما حدث فلما قضى الصالة قال إن اهللا عليه فلم يرد علينا وقال إن يف الصال
حيدث من أمره ما يشاء وانه قد أحدث أن ال تتكلموا يف الصالة الشرط الثامن ترك األفعال الكثرية ففي اجلواهر 

ها ما ليس كذلك من يبطلها كل ما يعد به عند الناظر معرضا عن الصالة لفساد نظامها ومنع اتصاهلا وال يبطل
حتريك األصابع للتسبيح أو حكة وهو مكروه إذا مل يكن ملصلحة الصالة كسد الفرج أو الضرورة كقتل ما حياذره 
وإنقاذ نفس إذا كان على القرب فإن تباعد تغري النظام فيبطلها وإن كان واجبا فروع تسعة األول قال يف الكتاب 

النفل ووافقه الشافعي وقال أبو حنيفة ال يرد مطلقا وال اإلشارة وقال أبو يرد السالم برأسه أو بيده يف الفرض و
هريرة وجابر ومجاعة من السلف يرد مطلقا باإلشارة وباللفظ املعتاد يف رد السالم ويروى عن أيب هريرة أنه كان 

يصلي فرد علي يرفع صوته برد السالم ملا يف الترمذي عن صهيب مررت بالنيب عليه السالم فسلمت عليه وهو 
إشارة بإصبعه وللفقهاء على أيب هريرة وأصحابه حديث ابن مسعود يف باب الكالم قد تقدم الثاين يف الكتاب قال 

ابن القاسم إذا عطس فشمته رجل فال يرد عليه إشارة يف فرض وال نفل ملا يف مسلم عن معاوية بن احلكم قال 
فقلت يرمحك اهللا فرماين القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما  صليت مع النيب عليه السالم فعطس رجل من القوم

شأنكم تنظرون إيل ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أهنم يصمتوين فسكت فلما سلم النيب عليه 
إمنا السالم بأيب وأمي ما ضربين وال هنرين وال سبين مث قال إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس هذا 

هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن فما رأيت معلما قط أرفق منه عليه السالم ووجه الدليل أنه عليه السالم مل يقره 
على الكالم ومل يأمره باإلشارة والفرق بني رد السالم وجواب التشميت أن جواب التشميت دعاء وهو ما ال يتأتى 

ادة باإلشارة بالرأس وغريه الثالث قال ابن القاسم يف الكتاب مقتضى باإلشارة ورد السالم حتية وهو حيسن يف الع
قول مالك أنه يرد باإلشارة أن للناس أن يسلموا عليه قال صاحب الطراز ويف هذا االستقراء نظر فقد روى ابن 
وم وهب عن مالك ذلك وكذلك أبو حنيفة وللشافعية قوالن قال واألول املشهور وبه قال ابن حنبل وحجته عم
التسليم وحديث ابن عمر أنه عليه السالم كان يرد باإلشارة ومل ينكر على من يسلم عليه واستحب الشافعي 

التصفيق ملا يف الصحيحني قال عليه السالم يسبح الرجال وليصفق النساء والعمل على خالفه واملعىن أيضا فإن 



از لفظ التسبيح سبحان اهللا قال ابن حبيب التسبيح يناسب الصالة خبالف التصفيق فرع مرتب قال صاحب الطر
فإن قال سبحانه فقد أخطأ وال يصل إىل اإلعادة وإن قال ال حول وال قوة إال باهللا أو كرب أو هلل فال حرج الرابع 
قال ابن القاسم يف الكتاب رأيت مالكا إذا أصابه التثاؤب يضع يده على فيه وينفث يف غري الصالة وال أدري ما 

الصالة ؟ ملا يف أيب داود أنه عليه السالم قال إن اهللا حيب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم يفعله يف 
فلريده ما استطاع وال يقل ها ها فإمنا ذلك من الشيطان يضحك منه ويف رواية فليمسك على فيه فإن الشيطان 

جتمع الريق يف فم اإلنسان فينفثه ولو يدخل قال صاحب الطراز وأما النفث فليس من أحكام التثاؤب بل رمبا ا
ابتلعه جاز وينبغي أن ينفثه إذا كان صائما وقال مالك يف الواضحة يسد فاه بيده يف الصالة حىت ينقطع تثاؤبه قال 

فإن قرأ حال تثاؤبه فإن كان يفهم ما يقول فمكروه وجيزيه وإن مل يفهم فليعد ما قرأ فإن مل يعد فإن كان يف الفاحتة مل 
زه وإال أجزأه اخلامس قال يف الكتاب فإذا انفلتت دابته وطلبها على القرب بىن وإال طلبها وابتدأ قال عبد احلق جي

إن كان الوقت ضيقا قال ابن القاسم يتمادى يف طلب دابته وهو يف الصالة كاملسابفة وقال صاحب الطراز هذا 
البخاري عن األزرق بن قيس قال كنا باألهواز نقاتل  متجه إال أن يكون ال يؤيس أمر الدابة فيشتغل بصالته ويف

احلرورية فبينما أنا على حرف هنر إذ جاء رجل فصلى فإذا جلام دابته يف يده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها قال 
شعبة هو أبو هريرة األسلمي فجعل الرجل من اخلوارج يقول اللهم افعل هبذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال أيب 
مسعت قولكم وإين غزوت مع النيب ست غزوات أو سبع غزوات أو مثاين غزوات وشهدت مسريه وإين إن كنت 
أرجع مع دابيت أحب إيل من أن أدعها ترجع إىل مألفها ومل ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 

الباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ويف أيب داود عن عائشة رضي اهللا عنها أنه عليه السالم كان يصلي و
يفتح يل مث رجع وذكر يف احلديث ان الباب يف قبلة البيت السادس قال صاحب الطراز لو خاف على صيب بقرب 
النار قال مالك ينجيه فإن احنرف عن القبلة ابتدأ وإن مل ينحرف بىن قال وإن خاف فوات الوقت إن قطع مل يقطع 

يب يف الصالة فلينه عنه يف املكتوبة وال بأس به يف النافلة ملا يف املوطأ عن عبادة قال رأيته السابع قال من قرب منه ص
عليه السالم يصلي وأمامة بنت رسول اهللا على عنقه فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها زاد مسلم يؤم الناس وتأوله 

خالف ما يف الكتاب وقد زاد أبو داود  مالك يف النوافل وروى عنه محله على الضرورة ومل يفرق بني فرض ونفل
بينا حنن عنده عليه السالم يف الظهر أو العصر وقد دعاه بالل للصالة فقام يف مصاله وقمنا خلفه وهي يف مكاهنا 

فكرب حىت إذا أراد أن يركع أخذها مث وضعها مث ركع وسجد حىت إذا فرغ من سجوده أخذها وردها يف مكاهنا فما 
ك يف كل ركعة حىت فرغ من صالته وقال ابن القاسم يف العتبية يف محل املرأة ولدها يف الفرض زال يصنع هبا كذل

تركع به وتسجد ال ينبغي فإن مل يشغلها عن الصالة مل تعد والذي قاله إمنا يتصور إذا كان مشدودا ال يسقط إذا 
ون ذلك العمل من حيز القليل ركعت أو سجدت وإال فتضعه يف الركوع والسجود وتأخذه عند ابن القاسم ويك

الذي ال يعطل الصالة الثامن قال يف الكتاب إذا ابتلع طعاما بني أسنانه مل يقطع ذلك صالته وكذلك إذا التفت يف 
الصالة قال صاحب الطراز نقله الرباذعي ال يلتفت ومل يقل مالك ذلك وإمنا قال إذا التفت وااللتفات على ضربني 

أيب بكر رضي اهللا عنه حيث التفت يف الصالة فرأى رسول اهللا فتأخر ويف أيب داود ثوب حلاجة وهو مباح حبديث 
بصالة الصبح فجعل عليه السالم يصلي وهو يلتفت إىل الشعب وكان أرسل فارسا إليه من الليل حيرس ولغري 

اللتفات يف الصالة فقال حاجة مكروه ملا يف البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت سألنا النيب عليه السالم عن ا
هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد وقال مالك يف املختصر ال بأس أن يتصفح جبسده وقال ابن القاسم يف 
الكتاب إن التفت جبميع جسده مل أسأل ملكا عنه وذلك كله سواء يعين ألن رجليه مع نصفه األول يكون مستقبال 



قال صاحب الطراز إذا حول رجليه عن جهة الكعبة بطل توجهه التاسع فهو مستقبل عادة وهو قول الشافعي 
أعاب يف الكتاب تفريق القدمني أو يكون يف فيه درهم أو يف كمه خبز أو شيء حيشو كمه أو يفرقع أصابعه وغريه 

حيرك رجليه  ألنه من فعل الفتيان وكرهه ابن القاسم يف املسجد ألنه من العبث الذي تنزه املساجد عنه ومل يكره أن
وال أن ميسح التراب عن جبهته أو كفيه وأجاز مالك الصالة يف الغزو واجلهاد والثغور ومواضع الرباط بالسيف 
وبالقوس وقال ليس كالسيف وكرهه ابن القاسم واستحب أن جيعل على عاتقه عمامته وأجاز ابن حبيب الصالة 

والقوس عدل الرداء وأما يف احلضر فيكره ذلك قال ابن  هبما مجيعا ومل ير بأسا بترك العمامة ورأى أن السيف
حبيب إال أن يأمر به السلطان ألمر ينوب فال بأس وليطرح على السيف ما يستره قال صاحب الطراز تفريق 

القدمني قلة وقار وإلصاقهما زيادة تنطع فيكره وقد قال مالك يف املختصر ذلك واسع وكره ما يف الفم ألنه مينع 
وهو خيتلف باختالف الناس فمنهم من مينعه الدرهم خمارج احلروف ومنهم من ال مينعه ذلك فمن خشي القراءة 

ذلك جتنبه وحشو الكم مينع هيئة السجود من مرفقيه وكره مالك يف اجملموعة أن يكون يف كمه صحيفة فيها شعر 
ه ألن ظاهر وباطن احليوان ال عربة به فإن كان مثينا خيشى عليه محله ولو كان حيوانا جنس الروث كالغراب مل يضر

وكذلك احليوان املذكى إذا غسل ظاهره من الدم وال يضر ما يف باطنه من الدم خالفا للشافعية يف اعتبارهم إياه 
كدن اخلمر وقارورة ملئت جناسة والفرق طهارته خبالفهما وأما فرقعة األصابع فلما ورد أن موىل ابن عباس قال 

س ففرقعت أصابعي فلما صلى قال يل ال أم لك تفرقع أصابعك وأنت يف الصالة وقد ورد صليت خلف ابن عبا
النهي عن التشبيك وهو أخف منه وكرهه مالك يف الصالة دون املسجد ويف أيب داود سئل نافع عن الرجل يصلي 

كم فأحسن وضوءه مشبكا يده قال قال ابن عمر تلك صالة املغضوب عليهم وفيه عنه عليه السالم إذا توضأ أحد
مث خرج عامدا إىل املسجد فال يشبك يديه فإنه يف صالة وقال به الشافعي وكذلك ينهى عن جعل اليد على 

اخلاصرة لنهيه عليه السالم يف مسلم أن يصلي الرجل خمتصرا وأما مسح التراب إن كان من باب الترفه فمسحه 
يكره حتويل اخلامت يف األصابع لضبط عدد الركعات  مكروه وله أن يوطن موضع سجوده وروى عنه الكراهة ومل

وكرهه أبو حنيفة والشافعي ألنه عمل يف الصالة ليس منها والحظ مالك عونه على الصالة وكره الترويح من احلر 
يف املكتوبة وخففه يف النافلة وكره املراويح يف املسجد وكره قتل العقرب واحلية والطري يرميه وروي عنه عدم 

قتل العقرب ويف أيب داود أمرنا عليه السالم بقتل األسودين يف الصالة احلية والعقرب الشرط التاسع قال يف كراهة 
التلقني ترتيب األداء فيجب أن يكون اإلحرام قبل القراءة والركوع قبل السجود والسجود قبل السالم وترتيب 

املواالة فيجب إيقاع أجزاء الصالة وأركاهنا يلي  الصالة ال أعلم فيه خالفا خبالف ترتيب الطهارة الشرط العاشر
بعضها بعضا من غري تفريق واستثىن من ذلك ألجل الضرورة الرعاف وصالة اخلوف يف حق اإلمام فإنه ينتظر 

الطائفة الثانية واملسبوق ينتظر اإلمام فيما ال يعتد به من صالته حىت يسلم مث يقوم يصلي لنفسه والساهي عن بعض 
ين ما مل يطل وقال ربيعة يبين وإن طال ما مل حيدث فجعل املواالة واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان صالته يب

كالوضوء ال حق بالشروط وليس منها وهي السترة فإهنا جيب تقدميها قبل الصالة يف بعض الصور وال يلزم من 
نتشار وكف البصر عن االسترسال حىت عدمها بطالن الصالة وهي من حماسن الصالة وفائدهتا قبض اخلواطر عن اال

يكون العبد جمتمعا ملناجاة ربه وهلذا السر شرعت الصالة إىل جهة واحدة مع الصمت وترك األفعال العادية ومنع 
من اجلري إليها وإن فاتت اجلماعة وفضيلة االقتداء ومن إقامتها مع اجلوع املربح أو غريه من املشوشات إن أمكن 

خروج الوقت حتصيال ألدب القلب مع الرب أعاننا اهللا على ذلك يف سائر األحوال مبنه وكرمه استدراك ذلك قبل 
مث املار يأمث إن كانت له مندوحة ملا يف املوطأ أنه عليه السالم قال لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان له أن 



دري أقال أربعني يوما أو شهرا أو سنة وشاركه املصلي يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه قال أبو النضر ال أ
  يف اإلمث إن تعرض للمرور لقوله عليه السالم يف املوطأ 

إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه وليدرأه ما استطاع فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان قال صاحب 
 عنها تبسط رجليها بني يديه عليه السالم وهو يصلي وإن الطراز إال أن يضطر إىل ذلك فقد كانت عائشة رضي اهللا

مل يكن للمار مندوحة عن املرور أمث املصلي وحده وحنوه إن تعرض للمرور بعذر إذا مل يقصر واحلاالت أربع فاثنان 
الة يغلظ ال يأمثان يأمث املار وحده يأمث املصلي وحده واختلف يف قوله عليه السالم فليقاتله فقيل إذا فرغ من الص

أي لعنهم اهللا وقيل يدفعه دفعا شديدا أشد من ) قاتلهم اهللا أىن يوفكون ( عليه وقيل يدعو عليه ومنه قوله تعاىل 
الدرأة وال ينتهي إىل ما يفسد الصالة وهو املشهور وقال أشهب يف اجملموعة إن قرب منه يدرأه وال ينازعه فإن 

قاسم يف اجملموعة إذا جتاوزه ال يرده من حيث جاء ألنه مروران قال مشى له ونازعه مل تبطل صالته وروى ابن ال
صاحب الطراز يدرأه حالة القيام وروى ابن القاسم ال يدرأه يف حالة السجود ملنافاة السجود لذلك وإن مر به ما ال 

 يزل يدرأ هبيمة أرادت أن تؤثر فيه اإلشارة كاهلر دفعه برجله أو يلصقه إىل السترة ملا يف أيب داود أنه عليه السالم مل
متر بني يديه حىت لصق بطنه باجلدار قال أبو الطاهر لو دفعه فمات كانت ديته على العاقلة عند أهل املذهب قال 
وأجرى عبد احلق هذا على اخلالف فيمن عض إنسانا فأخرج املعضوض يده فكسر سن العاض واخلالف جار يف 

  هل يسقط األذن عنه أثر اجلنابة أم ال  كل من أذن له أذن خاص فأدى إىل التلف
فائدة قال سيبويه الشيطان يف اللغة كل متمرد عات من اجلن واإلنس والدواب وليس هذا االسم خاصا باجلن وملا 

كان املار فعل ما ال يليق وخرق حرمة الصالة وأهبتها كان ذلك نوعا من التمرد فسماه عليه السالم شيطانا وال 
يتكلف اجملاز يف احلديث قال صاحب القبس فإن صلى إىل غري سترة فقد خلط بعض الناس فقال  حاجة إىل قول من

ال مير أحد بني يديه مبقدار رمية السهم وقيل رمية احلجر وقيل رمية الرمح وقيل مبقدار املطاعنة وقيل مبقدار 
تال وليس يستحق املصلي سواء وضع املضاربة بالسيف مغترين بقوله عليه السالم فليقاتله فحملوه على أنواع الق

  سترة أو مل يضعها سوى مقدار ما حيتاجه لقيامه وركوعه وسجوده 
فروع سبعة األول قال يف الكتاب اخلط باطل وهو قول مجهور الفقهاء وجوزه ابن حنبل إذا مل جيد غريه وأشهب يف 

حدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن مل جيد العتبية وللشافعي قوالن ملا يف أيب داود قال عليه السالم إذا صلى أ
فلينصب عصاه فإن مل يكن معه فليخطط خطا مث ال يضره ما مر أمامه وهو مطعون عليه جدا والنظر يرده ألنه ال 
يسمى سترة وال يراه املار فيتحرز بسببه قال صاحب النوادر واحلفرة والنهر وكل ما ال ينصب قائما كاخلط ليس 

صورة اخلط فقيل من القبلة إىل دبرها وقيل بالضد وهو قول أمحد وقيل قوس كهيئة احملاريب بسترة واختلف يف 
الثاين قال يف الكتاب ال بأس أن يصلي املسافر إىل غري سترة وأما يف احلضر فال قال ابن القاسم إال أن يأمن املرور 

أنه عليه السالم قال إذا وضع أحدكم بني وروى أشهب يف العتبية االستتار مع األمن حجة األول ما يف الصحيحني 
يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل وال يبايل ما مير وراء ذلك وهو يدل على أن السترة ألجل املرور فحيث ال مرور ال 
يشرع حجة الثاين ما يف أيب داود أنه عليه السالم قال إذا صلى أحدكم إىل سترة فليدن منها ال يقطع الشيطان عليه 

شيطان يف كل موضع واحلديث مضطرب اإلسناد واختلف يف هذا الشيطان فقيل هو املوسوس فيمنعه صالته وال
القرب من السترة كما مينعه غلق الباب من الدخول والعوذ من األواين والبسملة من الطعام وقيل هو املار ويعضد 

  األول ما يف البخاري صلى عليه السالم بالناس مبىن إىل غري جدار 
ابن القاسم يف اجملموعة إذا صلى على مكان عال فإن غابت عنه رؤوس املارين وإال عمل سترة يف  فرع روى



السطوح الثالث قال يف الكتاب جيوز للمسبوق أن يتقدم أو يتأخر ويتيامن ويتياسر لسارية يستتر هبا ألن ذلك 
 الكتاب السترة قدر مؤخرة الرحل أخف من مدافعته للناس قال صاحب الطراز ذلك إذا كانت قريبة الرابع قال يف

يف جلة الرمح واحلربة حنو عظم الذراع وجلة الرمح أحب إيل واستحب طول الرمح أو احلربة ملا يف البخاري كان 
عليه السالم إذا خرج يوم العيد يأمر باحلربة توضع بني يديه فيصلي إليها والناس خلفه وكان يفعل ذلك يف السفر 

حبيب ال بأس هلا دون مؤخرة الرحل يف الطول ودون جلة الرمح يف الغلظ وقد كانت العنزة  ويف الفيايف قال ابن
اليت كانت تركز له عليه السالم دون الرمح يف الغلظ وإمنا يكره من ذلك ما كان رقيقا جدا ويف التنبيهات مؤخرة 

لة الرمح بكسر اجليم وتشديد الرحل بفتح اخلاء وبالواو ويقال آخره الرحل وهو العود الذي خلف الراكب وج
الالم أي غلظة والعنزة الرمح القصري قال صاحب الطراز إذا سقطت احلربة قال مالك يقيمها إن كان ذلك خفيفا 

كان جالسا أو قائما فينحط هلا كما ينحط للحجر ليقتل العقرب وكره السوط يف الكتاب ألنه إن كان مطروحا 
به له خبالف القلنسوة العالية والوسادة قاله مالك وكذلك احليوان الطاهر فليس بسترة كاخلط أو قائما فال يؤ

الروث جوزه يف العتبية خبالف اخليل والبغال واحلمري وجوز أيضا االستتار بظهر الرجل وتردد قوله يف جنبه ومنع 
ستتر بامرأة إال أن تكون وجهه وجوز السترة بالصيب إذا استقر خبالف املرأة ولو كانت أمه أو أخته ويف اجلالب ال ي

من حمارمه قال أبو الطاهر ال يستتر مبرحاض وحنوه وال بنائم وال مبجنون وال مأيون يف دبره وحكاه املازري عن ابن 
القاسم وزاد الكافر قال وخيتلف إذا كان وراء السترة رجل يتحدث ومنع يف الكتاب من الصالة احلجر املنفرد 

هه بالصنم واملنع من القيام الحتمال االنكشاف ويف اجلالب املنع من حلق املتكلمني يف خبالف احلجارة اجملتمعة لشب
الفقه وغريه ملا فيه من شغل البال خبالف الطائفني بالبيت ملا يف أيب داود أنه عليه السالم صلى مما يلي باب بين سهم 

جيعل السترة قبالة وجهه حلديث املقداد  فالناس ميرون بني يديه وألن الطواف بالبيت صالة قال صاحب القبس وال
ما رأيته عليه السالم صلى إىل شيء يصمد إليه صمدا إمنا كان جيعله على ميينه أو على يساره قال وال يتقدم من 

سترته كثريا حىت إذا أراد أن يسجد تأخر وقد رأيت بعض الغافلني ممن ينتصب للتعليم يفعله وهو جهالة ألنه عمل 
ال أبو الطاهر اختلفت األحاديث يف الذي كان بينه عليه السالم وبني سترته فروى بالل ثالثة أذرع يف الصالة وق

وروى سهل بن سعد ممر الشاة واختلف يف اجلمع فحمل أكثر األشياخ األول على حالة القيام والثاين على مقدار ما 
السالم كان إذا وقف قرب من سترته  يتقى حالة السجود وروى أبو الطيب بن خلدون أنه حيمل على أنه عليه

باملقدار الثاين فإذا أراد الركوع بعد منها باملقدار األول وكان أبو الطيب هذا يفعله ويرى أنه عمل يسري لإلصالح 
ألن الدنو من السترة أمجع للقلب قال صاحب الطراز ال حد للقرب من السترة لكنه مأمور به وحده الشافعي وابن 

ع ألنه عليه السالم ملا صلى يف الكعبة كان بينه وبني اجلدار ثالثة أذرع قال وليس فيه دليل ألن حنبل ثالثة أذر
الصالة يف الكعبة ال حتتاج إىل سترة قال وكان مالك يصلي يوما بعيدا من سترته فمر به رجل ال يعرفه فقال أيها 

) علم وكان فضل اهللا عليك عظيما وعلمك ما مل تكن ت( املصلي ادن من سترتك فجعل مالك يتقدم ويقول 
اخلامس قال يف الكتاب ال أكره املرور بني الصفوف واإلمام يصلي ألنه سترة هلم قال وكان سعد بن أيب وقاص 

ميشي بني الصفوف عرضا حىت يصل إىل الصالة وكذلك كل من عرض له عارض ميشي عرضا ملا يف املوطأ قال ابن 
يومئذ قد ناهزت االحتالم ورسول اهللا يصلي للناس مبىن فمررت بني يدي بعض  عباس أقبلت راكبا على أتان وأنا

الصفوف فنزلت وأرسلت األتان ترتع ودخلت يف الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ويؤكده وجهان أحدمها أن 
اعة ال املأموم ال يوجب سهوه سجودا فكذلك خلل املأموم إذا اختص به ال يوجب خلال يف الصالة وثانيهما أن اجلم

حتتاج كل واحد منهم إىل سترة إمجاعا فكانت سترة اإلمام سترة هلم فإن مل مير أحد بني اإلمام وسترته كانت سترهتم 



ساملة عن اخللل فال يضرهم ذلك مع أن أبا الطاهر قد حكى اخلالف يف سترة اجلماعة هل هي سترة لإلمام فإذا وقع 
يضرهم اخللل يف سترته ولفظ الكتاب كما مسعته واإلمام سترة هلم  فيها خلل وقع يف سترهتم أو هي لإلمام فال

ومجهور الفقهاء وقال ) ح ( و ) ش ( السادس قال يف الكتاب ال يقطع الصالة شيء مير بني يدي املصلي وهو قول 
لي فإنه ابن حنبل يقطعها الكلب األسود ويف نفسي من املرأة واحلمار شيء حمتجا مبا يف مسلم إذا قام أحدكم يص

يستره إذا كان بني يديه مثل مؤخرة الرحل فإن مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صالته احلمار واملرأة 
والكلب األسود قال أبو ذر سألت النيب عليه السالم فقال الكلب األسود شيطان وزاد أبو داود اخلنزير واليهودي 

ي اهللا عنها قالت شبهتمونا باحلمري والكالب لقد رأيته عليه السالم واجملوسي لنا ما يف الصحيحني أن عائشة رض
يصلي وأنا على السرير بينه وبني القبلة منضجعة فتبدو يل احلاجة فأكره أن أجلس فأوذيه عليه السالم فأنسل من 

ما ذكرناه  عند رجليه ويف املوطأ قال علي بن أيب طالب وابن عمر رضي اهللا عنهم ال يقطع الصالة شيء فيترجح
بعمل الصحابة وبالقياس على اهلوام والطيور أو جيمع حبمل القطع على قطع اإلقبال على الصالة بسبب الفكرة يف 
املار ال على اإلبطال السابع قال يف الكتاب ال يتناول أحد شيئا من بني يدي املصلي ألنه مبنزلة املرور الشتراكهما 

املصلي عنها وكره يف اجملموعة أن يتكلم رجل عن ميينه مع رجل عن يساره ملا يف قلة احترام الصالة أو يف اشتغال 
فيه من قلة االحترام قال يف الكتاب فإن كان املصلي هو املناول لغريه منع أيضا ألن العني املتناولة متر بني يديه 

  وتشغله عن الصالة 

  الباب الرابع يف أركان الصالة

) وقوموا هللا قانتني ( اهر جيب اإلحرام والقراءة على وجه االستقالل لقوله تعاىل وهي عشرة األول القيام ويف اجلو
فإن استند مع القدرة وكان حبيث لو أزيل املستند إليه سقط بطلت ألنه يف حكم التارك للقيام وإال مل تبطل مع 

قيام يف العادة ولو حلف ال الكراهة لتنقيص كمال القيام قال صاحب الطراز الظاهر عندي يف األول اإلجزاء ألنه 
يقوم فقام متكئا حنث وأما قوله يف الكتاب ال يعجبين فمحمول على الكراهة فإن عجز عن االستقالل ففرضه 

التوكؤ فإن عجز انتقل إىل اجللوس مستقال فإن عجز ففرضه اجللوس مستندا وعلى التقديرين فيتربع ويف الكتاب 
قاعدا أو على جنبه أو ظهره ورجاله إىل الكعبة ويومئ برأسه قال إن عجز عن التربع صلى على قدر وسعه 

صاحب الطراز يريد إن قدر أن يثين رجليه ثنامها وإال أقامهما وإال أمدمها ألهنا كلها هيآت اجللوس فال جيوز له 
مل يقل و) ح ( و ) ش ( اإلخالل هبا وكالمه يف الكتاب حممول على الترتيب بني اهليآت املذكورات وهو قول 

بالتخيري أحد ويوضحه أن االستقبال مأمور به وعلى اجلنب يستقبل بوجهه الكعبة وعلى الظهر إمنا يستقبل السماء 
إن عجز عن ) ش ( وكذلك قال ابن القاسم إن عجز عن اجلنب األمين فعلى األيسر فإن عجز فعلى الظهر وقال 

ر وأنس وألنه أليق باألدب ومتييز بني البدل واملبدل وقال األمين فعلى الظهر والتربع مروي عن ابن عباس وابن عم
جيلس مثل جلوس التشهد ألنه أصل يف الصالة حالة السعة فيكون أفضل حالة الرفاهية وألنه من ) ح ) ( ش ( 

شأن األكفاء واالفتراش أوىل بالعبيد قال أبو الطاهر روي ذلك عن ابن عبد احلكم واستحبه املتأخرون وروي عن 
افعية قوالن آخران ضم الركبتني إىل الصدر كاالحتباء وضم ركبته اليمىن ثانيا لركبته اليسرى كاجلالس أمام الش

  املعلم 
فائدة قال بعض العلماء ينتقل القائم إىل القعود بالقدر الذي ال يشوش عليه اخلشوع واالذكار وال تشترط الضرورة 

ط يف االنتقال من اجللوس إىل االضطجاع عذر أشق من األول ألن وال العجز عن إيقاع صورة القيام إمجاعا ويشتر



االضطجاع مناف للتعظيم أكثر من القعود قال أبو الطاهر فلو قدر على القيام دون القراءة اقتصر على أم القرآن 
كعة فإن عجز عن كمال أم القرآن انتقل إىل اجللوس على مقتضى الروايات وهو ظاهر إن قلنا إهنا فرض يف كل ر

وعلى القول بأهنا فرض يف ركعة واحدة يكفي أن يقوم مقدار وسعه إال يف ركعة واحدة فإنه جيلس ليأيت بأم القرآن 
  وهكذا جيري الكالم على القول بأهنا فرض يف األكثر 

د أبدا فروع تسعة األول كره يف الكتاب لقادح املاء من عينيه أن يصلي إمياء مستلقيا قال ابن القاسم فإن فعل أعا
وقال ابن حبيب كره ذلك مالك ) ح ( قال ابن يونس روى ابن وهب عنه التسهيل يف ذلك وجوزه أشهب و 

أربعني يوما ولو كان اليوم وحنوه مل أر بذلك بأسا ولو كان يصلي جالسا ويومئ يف األربعني مل أكرهه ومنشأ اخلالف 
حيصل والتجربة تشهد لذلك وكما جاز له االنتقال من هل هذا االستلقاء حيصل الربء غالبا أم ال والصحيح أنه 

الغسل إىل املسح بسبب الفصاد قال التونسي فكذلك ههنا قال غريه وكما جاز التعرض للتيمم باألسفار بسبب 
األرباح املباحة فههنا أوىل الثاين قال يف الكتاب إذا تشهد من اثنتني فيكرب وينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ ألنه 

ج من جلوس إىل جلوس مباين له فال يتميز إال بالنية قال صاحب الطراز والفرق بني اجللوس األول يف كونه ال خرو
حيتاج إىل نية خبالف الثاين أن األول أصل فتتناوله النية األوىل عند اإلحرام والثاين عارض فيحتاج إىل نية وملا كان 

الة التربع وينوي جبلوسه القيام الثالث قال ابن القاسم يف الكتاب إذا التكبري للثالثة يكون حالة القيام فتكون ههنا ح
الرابع قال ) فاتقوا اهللا ما استطعتم ( افتتح عاجزا عن القيام فقدر يف أثنائها قام أو قادرا فعجز جلس لقوله تعاىل 

ال يعجبين قال وهذا فيه  صاحب الطراز لو كانت داره مبقربة من املسجد فيأتيه ماشيا ويصلي فيه جالسا قال مالك
تفصيل فقد رأينا من يطيق املشي وال يطيق القيام فيصلي هذا جالسا فإن كان يطيقه إال أن اإلمام يطول صلى وحده 

قال صاحب البيان يلزمه أن يقف ما أطاق فإذا ضعف جلس يفعل ) ش ( ألن القيام فرض واجلماعة سنة وقاله 
من القيام انقطاع العرق ودوام العلة صلى إمياء عند مطرف وعبد امللك ذلك يف كل ركعة اخلامس قال لو خاف 

وإن خرج الوقت فإن خرج الوقت قبل زوال العرق مل يعد ولو مل يعرق إال أنه خياف معاودة علته فكذلك عند ابن 
ا عبد احلكم السادس قال لو خاف خروج الريح إن قام قال حممد يصلي جالسا قال وهو مشكل فإنه على هذ

التقدير ال يوجب وضوءا كالسلس فكيف تترك أركان الصالة لوسيلتها ولذلك أن العريان يصلي قائما السابع قال 
لو قدر على القيام والسجود وإن قام شق عليه اجللوس وإذا جلس شق عليه القيام فإن أدركته الصالة قائما أحرم 

جيلس ويتم صالته جالسا وإن أدركته جالسا أحرم جالسا قائما لقدرته عليه مث يركع إن قدر وإال أومأ مث يسجد و
وأمت جالسا للمشقة ويف اجلواهر اإلمياء قائما بالرأس والظهر وحيسر عن جبهته يف اإلمياء للسجود ولو قدر على 

القيام والركوع والسجود لكن لو سجد مل يقدر على النهوض قال التونسي يركع ويسجد يف األوىل مث يتم جالسا 
السجود أعظم من القيام ملزيد اإلجالل واالتفاق على وجوبه ولذلك قال عليه السالم أقرب ما يكون العبد من ألن 

ربه إذا كان ساجدا وقال غريه يصلي مجلة صالته إمياء إال األخرية يركع ويسجد فيها إذ ال بدل عن القيام 
ل من القيام قال وجلوسه يف التشهد وغريه والركوع والسجود هلما بدل وهو اإلمياء ويرد عليه أن اجللوس بد

سواء كجلوس القائم ولو حضرت الصالة يف األرض ذات الطني قال يف البيان يسجد وجيلس على الطني 
واخلضخاض من املاء الذي ال يغمره وقاله ابن عبد احلكم وال مينعه من ذلك تلويث يديه ولو صلى إمياء أعاد أبدا 

بن حبيب عن مالك وعمن لقي من أصحابه أنه يصلي إمياء كاملريض العاجز عن وروى زياد عن مالك وحكاه ا
اجللوس والسجود قال وأرى لذي الثياب الرثة لو أتى ال يفسدها الطني وال يتضرر به يف جسمه ال جيوز له اإلمياء 

عما وجب عليه حلياطة ماله  وإال جاز قياسا على مسألة الكتاب يف الذي ال جيد املاء إال بثمن ألنه يف املوضعني انتقل



الثامن قال يف الكتاب إذا صلى مضجعا أومأ برأسه قال صاحب الطراز هذا يدل على أن اإلمياء بدل ال بعض 
املعجوز عنه فإن اإلمياء بالرأس ليس من السجود وعلى هذا ال جيب فيه استيفاء القدرة ولو صح أعاد يف الوقت 

ال إعادة عليه ألنه أتى مبا أمر فإن عجز عن اإلمياء برأسه أومأ بعينيه وقلبه عند ابن سحنون حتصيال لألكمل وقيل 
تسقط عنه الصالة ويف اجلواهر إذا مل تبق إال النية فينوي عندنا وعند الشافعي احتياطا وهو الذي ) ح ( وقال 

وط مقصدها وجيب على تسقط ألن األصل الرباءة وألن النية وسيلة تسقط عنده بسق) ح ( اقتضته املذاكرة وعند 
وأشهب ) ش ( املضطجع اإلحرام والقراءة فإن عجز عن النطق فبقلبه وحيرك لسانه ما استطاع وهذا واجب عند 

والظاهر من املذهب السقوط ألن القراءة كالم عريب فال يأيت إال بلسان ووجوب غريه حيتاج إىل نص من جهة 
تنكيس الرأس ومل يعني لبصره جهة معينة وقال ابن القاسم فيه  الشرع التاسع كره يف الكتاب للقائم يف الصالة

يستحب له وضعه موضع سجوده ويف جلوسه إىل ) ح ( و ) ش ( وبلغين عنه أنه يضعه يف جهة قبلته ومذهب 
حجره لنا أن عدم الدليل دليل على عدم املشروعية ومل يرد دليل يف ذلك ويف مسلم قال عليه السالم لينتهني أقوام 

ن رفع أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجع إليهم ووجه استقبال القبلة أنه أمر باستقبال القبلة جبملته ومنها ع
بصره وأما تنكيس الرأس فليس فيه استقبال بالوجه وقد قال عمر رضي اهللا عنه أرفع برأسك فإن اخلشوع يف 

نسان يدخل هبا يف حرمات الصالة فيحرم عليه ما كان القلب الركن الثاين تكبرية اإلحرام ومسيت بذلك ألن اإل
قبلها مباحا له كالكالم واألكل والشرب ومن قول العرب أصبح وأمسى إذا دخل يف الصباح واملساء وأجند وأهتم 
إذا دخل جندا وهتامة وكذلك أحرم إذا دخل يف حرمات الصالة أو احلج والداخل يسمى حمرما فيهما فهذه اهلمزة 

( األكرب وأبو يوسف الكبري و ) ش ( يف الشيء املذكور معها وتنعقد الصالة بقولنا اهللا أكرب إمجاعا وزاد للدخول 
اهللا أجل وأعظم وحنو ذلك ومنع من االنعقاد بالثناء على اهللا تعاىل يف النداء حنو يا رمحن وجوز ابن شهاب ) ح 

أيب داود من قوله عليه السالم مفتاح الصالة الطهور االقتصار على النية دون لفظ ألبتة لنا على الفرق ما يف 
وحترميها التكبري وحتليلها التسليم وجه االستدالل به ما تقدم يف املقدمة أن املبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب فينحصر 

عله عليه سببه يف التكبري فال حيصل بغريه فيبطل مذهب احلنفية ونقول لغريهم إن كان التكبري تعبدا فيجب أن يتبع ف
السالم واألمة بعده من غري قياس وال تصرف وإال فال يقتصر على األكرب لوجود الثناء يف غريه كما قالت احلنفية 

وأيضا فينتقض بقولنا األكرب اهللا فإنه أبلغ مما ذكره الشافعية وال يقولون به وكذلك اهللا املستعان ويلزمهم أن يقولوا 
فروع مثانية األول قال صاحب الطراز ال جيزئ إشباع فتحة الباء حىت يصري أكبار ذلك يف ألفاظ الفاحتة ويف الركن 

يف املوضعني وأما ) ش ( باأللف فإن األكبار مجع كرب والكرب الطبل ولو أسقط حرفا واحدا مل جيزه أيضا ووافقنا 
واوا الثاين قال إذا أحرم قول العامة اهللا وكرب فله مدخل يف اجلواز ألن اهلمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب 

فإن كان ال حيسنها فعند القاضي عبد ) ح ( خالفا ل ) ش ( بالعجمية وهو حيسن العربية ال جيزيه عندنا وعند 
يدخل بلغته لنا يف املوضعني احلديث املتقدم وألن ) ش ( الوهاب يدخل بالنية دون العجمية وقال أبو الفرج و 

  فقد يكون العجمي موضوعا لغري اهللا تعاىل يف العربية املطلوب لفظ التكبري دون معناه 
فرع مرتب قال لو كرب هذا بالعجمية وسبح أو دعا بطلت صالته وقد أنكر مالك يف الكتاب مجيع ذلك لنهي عمر 
رضي اهللا عنه عن رطانة األعاجم وقال إهنا خب قال صاحب التنبيهات الرطانة بفتح الراء وكسرها معا وفتح الطاء 

ملة وهي كالمهم بلساهنم واخلب بكسر اخلاء املعجمة وتشديد الباء بواحدة أي مكر وخديعة قال صاحب امله
الطراز وقد تأول جواز ذلك بعض املتأخرين من الكتاب وهو فاسد وجيب على العجمي أن يتعلم من لسان العرب 

م املاء الراجي له آخر الوقت إن كان ما حيتاجه لصالته وغريها فإن أسلم أول الوقت أخر الصالة حىت يتعلم كعاد



جيد آخر الوقت من يصلي به وإال فاألفضل له التأخري قال فلو كان بلسانه عارض مينعه من النطق بالراء مل يسقط 
عنه التكبري ألن كالمه يعد تكبريا عند العرب فلو كان مقطوع اللسان أو ال ينطق إال بالباء سقط عنه وقال 

ما أمكنه الثالث قال يف الكتاب إذا نسي تكبرية اإلحرام مع اإلمام وكرب للركوع ناويا بذلك الشافعي حيرك لسانه 
تكبرية اإلحرام أجزأته وإن مل ينو مضى مع اإلمام وأعاد الصالة وإن مل يكرب ألبتة كرب وكان من اآلن داخال يف 

هذا ال جيزئ لإلشراك يف النية ) ش (  الصالة قال صاحب الطراز ظاهر كالمه أنه نوى اإلحرام والركوع معا وقال
لنا أن تكبرية اإلحرام ونيتها حاصالن فال يضر القصد إىل قربة أخرى كما لو نوي إمساع الغري فلو وقعت هذه 

التكبرية املشتركة يف االحنطاط قال الباجي هذا هو ظاهر الكتاب وجيزيه ألنه ابتدأها يف آخر أجزاء القيام وقال ابن 
إذا أتى حبرف واحد منحنيا ) ش ( زيه ألن القيام الذي خيتص باإلحرام ال يتحمله اإلمام عن املأموم وقال املواز ال جي

للركوع مل يدخل يف املكتوبة وقول الباجي حممول على أنه يدخل بأول حرف وهي مسألة خالف فمن جعلها جزءا 
 يدخل يف الصالة حىت يتحقق السبب من الصالة قال يدخل بأول حرف ومن جعلها سبب الدخول يف الصالة مل

للدخول فلو كرب للركوع ومل ينو اإلحرام وذكر وهو راكع قال يف الكتاب يتمادى الحتمال الصحة على رأي ابن 
شهاب ويف العتبية يرفع ويكرب مث يركع ألنه قطع للشك وإذا قلنا يرجع فظاهر العتبية بغري سالم ترجيحا للبطالن 

م ترجيحا للصحة على رأي ابن شهاب وإن مل يذكر حىت رفع فاملشهور يتمادى وخريه أبو وقال ابن القاسم بسال
مصعب بني القطع والتمادي مع اإلعادة وقال ابن القاسم يف اجلمعة يقطع ورواه ابن حبيب وقال أيضا يتمادى 

سبيل الوجوب وهو اختيار ويعيد ظهرا لالحتياط للجمعة وأما إعادهتا بعد فراغ اإلمام فهو املشهور وهل ذلك على 
صاحب الطراز أو الندب قال وهو اختيار صاحب اجلالب وصاحب النكت ألن تكبرية الركوع جتزئ عن تكبرية 

اإلحرام ملن نسيها عند ابن املسبب وال جتزئ عند ربيعة بن أيب عبد الرمحان كما يف الكتاب قال صاحب الطراز قال 
هاب وهو املذكور يف املوطأ قال وخرج املسئلة على اشتراط مقارنة النية سحنون املعروف مكان ابن املسبب ابن ش

للتكبري فمن اشترط أوجب ومن ال فال ألنه قصد الصالة عند القيام قال وفيه نظر فإنه لو دخل املسجد لقصد 
غري نية الصالة  الصالة وكرب للركوع مل جيزه عند ربيعة قال وإمنا مدرك املسئلة هل تفتقر تكبرية اإلحرام إىل نية

وهو مذهب ربيعة أو ال تفتقر وهو مذهب سعيد قال ونقل أبو سعيد أهنا ال جتزئه عند ربيعة وليس يف الكتاب إال 
اإلعادة فيحتمل االحتياط وقد تأول بعض الناس على ابن شهاب وابن املسيب الدخول يف الصالة مبجرد النية 

  كالصوم واحلج 
حب اجلالب قال بالندب مشكل ألن ابن اجلالب قد قال يعيد إجيابا فصرح تنبيه قول صاحب الطراز إن صا

باإلجياب قال صاحب القبس النقل عن ابن املسيب سهو يف املدونة وإمنا هو ابن شهاب وقال صاحب املقدمات 
ولو  وصاحب التنبيهات جيزئ عندمها معا فعلى هذا ال سهو وأمكن اجلمع بني املوطأ واملدونة قال صاحب الطراز

ذكر وهو راكع فكرب لإلحرام فقد أخطأ ويلغي تلك الركعة ويقضيها بعد سالم اإلمام وقال ابن املواز جتزئه قال 
وكذلك إذا ذكر وهو ساجد فكرب لإلحرام وأنكره بعض األصحاب بناء على أن من شرط اإلحرام القيام قال 

م قياما وإمنا القيام ركن يف الركعة فإذا مل تبطل لفواته والذي قاله حممد ظاهر فإنه عليه السالم مل يشترط مع اإلحرا
ال تبطل لذهابه من اإلحرام قال فإن مل يكرب لإلحرام وال للركوع مل جتزه تكبرية السجود إال على القول بأن اإلمام 

يعتد به من حيملها وال يكتفي بصورة التكبري على القول بعدم اشتراط النية فيها ألن من شرطها أن يقترن هبا ما 
صالته وههنا ليس كذلك فإن مل يذكر حىت ركع الثانية وكرب لركوعها فهل تكون الثانية كاألوىل فقال ابن حبيب 

حيرم وال يقطع بسالم وال كالم ويف املوازية يتمادى ويقضي ركعة مث يعيد وسوى بينهما قال واألول أبني فإن 



عتد به قال فإن قيل مل ال حيمل اإلمام تكبرية اإلحرام كالقراءة مع التكبري صادف قيام النية احلكمية واتصل بفعل م
أنه مروي عن مالك قلنا محل اإلمام فرع صحة صالة املأموم ومل تصح له صالة قبل التكبري وهذا الذي ذكره 
د من مصادرة فإن اخلصم ال يقول صحت بالنية بل يقول القراءة هلا بدل حالة اجلهر وهو السماع والقدر املقصو

القراءة وحالة السر وهو توفره على اخلشوع والفكرة يف املثول بني يدي اهللا تعاىل فحملها اإلمام لوجود ما خيلفها 
والتكبرية ال بدل هلا وألن املأموم مفتقر إىل لفظ خيرج به من الصالة وال حيمله اإلمام وهو السالم فيفتقر إىل لفظ 

وهو التكبري تسوية بني الطرفني خبالف القراءة قد فقد فيها معىن التسوية وهبذا يدخل به يف الصالة وال حيمله اإلمام 
الفرق فرقنا بني الصالة والصوم ملا قاسها احلنفية عليه يف عدم االحتياج إىل السالم الرابع قال يف الكتاب إذا نسي 

ة وكذلك لو نوى بتكبرية الركوع اإلمام تكبرية اإلحرام وكرب للركوع وكرب من خلفه لإلحرام أعاد مجيعهم الصال
اإلحرام ألنه ابتدأ الصالة بالركوع وأما املأموم فقيام اإلمام نائب عنه قال صاحب الطراز قال أبو الفرج هذا على 

القول بوجوب الفاحتة يف كل ركعة وأما على غريه فتجزئه قال صاحب الطراز وعلى القول بأن من ترك القراءة يف 
سجد لسهوه وتصح صالته وهل يعيد أم ال يتخرج على مسئلة السهو عن القراءة اخلامس إذا ركعة ألغاها فإنه ي

كرب ظانا بأن اإلمام قد كرب مث كرب اإلمام أعاد صالته إال أن يكرب بعده قال صاحب الطراز ال يعيد على القول حبمل 
ده ففي الكتاب ليس عليه أن يسلم وعن وللشافعي قوالن وإذا كرب بع) ح ( اإلمام تكبرية اإلحرام ووافق املشهور 

أنه يسلم كأنه عقد الصالة يف اجلملة فأشبه من أحرم بالظهر قبل الزوال فإهنا تنعقد نافلة حجة ) ش ( سحنون و 
املشهور أنه إمنا عقد صالته بصالة اإلمام وليس لإلمام حينئذ صالة بال عقد فال حاجة إىل احلل قال ولو أحرم بعد 

ظانا أنه يف التشهد قال أشهب ليس عليه االستئناف والفرق أن هذا بين على أمر ثبت وانقضى واألول سالم اإلمام 
بين على أمر مل يدخل الوجود البتة كمن أدرك اإلمام يف التشهد فإنه يصح إحرامه بنية اإلمتام وإن كان مل يشاركه يف 

ا يف مجاعة قال ولو أحرم مجاعة قبل إمامهم مث أحدث الصالة ألنه ال يسجد لسهو اإلمام يف تلك الصالة وله إعادهت
امامهم فقدم أحدهم فصلى بأصحابه فسدت صالهتم عند ابن سحنون وكذلك إن صلوا أفذاذا لفساد إحرامهم قال 

فلو مل حيرم بعد إمامه حىت ركع ونوى بتكبرية الركوع اإلحرام أو مل ينو جيري احلكم على ما تقدم فإن مل يكرب 
ال للسجود فمقتضى قول مالك أنه ال حيتاج يف القطع إىل سالم وقال ابن القاسم السالم أحب إيل قال للركوع و

قال التونسي جعل الركوع ينوي اإلحرام قال ابن يونس وصاحب النكت إمنا قال يف الكتاب جيزئ املأموم تكبرية 
عليه وال حيمله اإلمام أما إذا كرب للركوع بعد الركوع إذا نوى هبا اإلحرام إذا كرب للركوع قائما ألن القيام واجب 

خالفا أليب ) ش ( القيام يف الركوع فال جيزئه لتركه القيام السادس قال فلو أحرما معا أعاد بعده عند مالك و 
  حنيفة ملحقا اإلحرام بالركوع والسجود وإمنا املمنوع السبق لنا قوله عليه السالم يف املوطأ 

 به فإذا كرب فكربوا والفاء للتعقيب وجواب الشرط أيضا بعده وأما الركوع والسجود فإنا إمنا جعل اإلمام ليؤمت
وإن استحببنا تقدم اإلمام فيهما فال يتأخر املأموم حىت ينقضي لطول األفعال فال حتصل املتابعة فيهما على الكمال 

عن مجلتها لضيق زماهنا وذلك هو االتباع  إال كذلك وأما األقوال كالتكبري كله والسالم والتأمني فيتأخر املأموم
عادة يف الفصلني قال وإذا قلنا يعيد التكبري فهل يسلم قبل ذلك يتخرج على ما إذا متادى على إحرامه هل يعيد 

وهو مذهب مالك فال حيتاج إىل سالم أو جيزئه وهو مذهب ابن القاسم فيحتاج إىل السالم وقال ابن عبد احلكم إن 
ام حبرف بطلت صالته قال وهذا مبين على أصل هل يدخل املصلي يف الصالة باهلمزة األوىل أو ال مل يسبقه اإلم

يدخل إال بالراء فإنه لو قال اهللا مث شغله السعال حىت ركع اإلمام فركع معه مل جيزه وينبين على هذا الفرع هل 
ة التحرمي إليها يقتضي شرطيتها قال وكذلك تكبرية اإلحرام ركن أو شرط فقوله عليه السالم حترميها التكبري فإضاف



السالم أيضا هل هو من الصالة أم ال ويؤكد الشرطية افتقاره إىل النية املخصصة به وكون املسبوق تقدمه كالنية 
والطهارة خبالف الركوع والسجود يؤخره حىت يسلم اإلمام وال حيمله اإلمام خبالف أذكار الصالة وكذلك السالم 

ة ختصه وال يتبع املسبوق اإلمام فيه بل يؤخره حىت يفرغ وال حيمله اإلمام ويشرع لغري القبلة متيامنا فيه يفتقر إىل ني
قال واحتج أصحابنا على ركنيته بأن شروط الصالة شروطه أيضا كالطهارة والستارة والقبلة ومقارنة النية ودخول 

الدخول يف الصالة واخلروج منها وال يسلم املسبوق الوقت وأما اختصاصه واختصاص السالم بالنية فلتعيني حالة 
مع اإلمام لئال خيرج من الصالة قبل متامها وال حيملها اإلمام ألنه إمنا يصري مأموما بالتكبري وجيب السالم عليه تسوية 

صالة بينهما ألهنما طرفا الصالة وشرع فيه التيامن تنبيها على اخلروج قال وإذا كانت ركنا دخل املصلي يف ال
حبركة اهلمزة حىت يقع التكبري من الصالة إال أن مينع مانع من متامها كما يدخل يف الصوم بأول جزء من النهار وهو 
من الصوم قال وقول ابن القاسم جيزئه أوجه ألن إحرامه قارن إحرام اإلمام موجودا أما لو سلما معا فيعيد أبدا عند 

ام وقول ابن عبد احلكم السابع قال لو أحرم أحدمها مؤمتا باآلخر مث أصبغ وجيري فيه االختالف الذي يف اإلحر
شكا عند التشهد يف أيهما اإلمام قال سحنون يتفكران من غري طول فإن طال أو سلم أحدمها قبل اآلخر بطلت 

احلكم  صالة السابق ألنه سلم على شك واملتأخر إن كان إماما فال يضره تقدم املأموم وإن كان مأموما فقد صادف
فلو كانا مسافرا ومقيما وشكا بعد ركعتني قال سحنون يسلم املسافر ويعيد ويتم املقيم ألنه لو أمت أمت مع شكه 

وليس هو على يقني من إكمال الصالة يف حقه الثامن قال لو شك املصلي يف تكبرية اإلحرام أما اإلمام واملنفرد فهما 
ضيان ويعيدان عند ابن عبد احلكم كربا للركوع أم ال إال أن يذكرا قبل كاملتيقن لعدم التكبري عند ابن القاسم ومي

أن يركعا فيعيدان التكبري والقراءة وقال سحنون يتمادى اإلمام وهو يتذكر فإذا سلموا سأل القوم فرأى ابن القاسم 
وم إن ذكر قبل أن أن العمل على الشك ال جيزئه وهو مذهب الشافعي ورأى غريه احتمال حرمة الصالة وأما املأم

يركع قطع بسالم وأحرم وإن مل يذكر حىت ركع وكرب للركوع متادى وأعاد وإن مل يكرب فقال أصبغ يقطع وابن 
  حبيب ال يقطع ويتمادى الحتمال الصحة ويعيد الحتمال البطالن 

كعة عامدا أو ساهيا مث نظائر ستة قال املازري إذا شك يف يف اإلحرام أو يف الطهارة وهو يف الصالة أو زاد فيها ر
تبني عدم الزيادة أو فساد األوىل أو سلم من اثنتني ساهيا وصلى بقية صالته بنية النافلة أو أحرم بالظهر مث أكملها 

بنية العصر مث تبني الصواب يف مجيع ذلك ففي اجلميع قوالن والبطالن إذا زاد عامدا أو أكمل بنية النافلة أرجح 
الف يف اجلميع النظر إىل حصول الصواب يف نفس األمر فتصح أو عدم تصميم املصلي على لفساد النية ومعتمد اخل

  العبادة فتبطل 
والكراهة ملالك ) ش ( الركن الثالث القراءة وفيها فروع مثانية األول البسملة وفيها أربعة مذاهب الوجوب ل 

ال يقرأ البسملة يف املكتوبة سرا وال جهرا إماما والندب لبعض أصحابنا واألمر هبا سرا عند احلنفية قال يف الكتاب 
ش ( أو منفردا وهو خمري يف النافلة قال صاحب الطراز ال خيتلف يف جوازها يف النافلة وأهنا ال تفسد الفريضة وقال 

 وابن شهاب هي آية من الفاحتة وللشافعي فيما عدا الفاحتة قوالن وقال أمحد ليست آية إال يف النمل لنا وجوه) 
مخسة أحدها ما يف الصحيحني قال أنس صليت خلف النيب وأيب بكر وعمر وعثمان رضوان اهللا عليهم أمجعني 

فكانوا يستفتحون باحلمد هللا رب العاملني ال يذكرون بسم اهللا الرمحان الرحيم يف أول القراءة وال يف آخرها الثاين ما 
صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي يف املوطأ قال أبو هريرة مسعته عليه السالم يقول من 

خداج غري متام قال أبو السائب موىل هشام ابن زهرة يا أبا هريرة إين أحيانا أكون وراء اإلمام قال فغمز ذراعي مث 
  قال اقرأ هبا يف نفسك يا فارسي قال مسعته عليه السالم يقول قال اهللا تبارك وتعاىل 



وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال عليه السالم اقرءوا يقول  قسمت الصالة بيين
العبد احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا محدين عبدي يقول العبد الرمحان الرحيم يقول اهللا أثىن علي عبدي يقول العبد 

ستعني فهذه اآلية بيين وبني عبدي ولعبدي ما مالك يوم الدين يقول اهللا جمدين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك ن
سأل يقول العبد اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني فهذه لعبدي 
ولعبدي ما سأل وساق احلديث والقسمة ليست يف أفعال الصالة لعدم ذكرها وال يف غري الفاحتة من األذكار فتعني 

الصالة استعمل جمازا يف القراءة الواجبة إما من باب التعبري باجلزء عن الكل ألن الدعاء جزؤها أو  أن يكون لفظ
التعبري بالكل عن اجلزء ألن الفاحتة جزء الصالة ومل يذكر البسملة فيها فليست منها فإن قيل اجلواب عن هذا 

إمجاعا فلم يبق سوى اجملاز وهو عندنا جماز عن احلديث من وجهني األول احلقيقة الشرعية واللغوية ليستا مرادتني 
احلقيقة اللغوية اليت هي الدعاء إىل قراءة مقسومة بنصفني وهذا أعم من كونه مجلة الفاحتة أو بعضها فيحتاج إىل 
الترجيح وهو معها فإن بعضها أقرب إىل احلقيقة من كلها واألقرب إىل احلقيقة أرجح فيبقى البعض اآلخر غري 

و املطلوب الثاين أن الصالة ليست مقسومة اتفاقا فيكون مث إضمار تقديره قسمت بعض قراءة الصالة مذكور وه
وحنن نقول مبوجبه واجلواب عن األول أن التجوز عن احلقيقة الشرعية أوىل لوجهني أحدمها أن كل من أطلق لفظه 

طهور على الصالة الشرعية وثانيهما أن محل على عرفه ولذلك محلنا قوله عليه السالم ال يقبل اهللا صالة بغري 
التجوز عن الكل إىل اجلزء أوىل من اجلزء إىل الكل حلصول االستلزام يف األول دون الثاين وعلى هذا يكون 

استيعاب القراءة الواجبة أقرب إىل احلقيقة من بعضها وعن الثاين أن اجملاز أوىل من اإلضمار كما تقرر يف علم 
فاءات هي الفاصلة بني اآلي فلو كانت البسملة من الفاحتة لكانت اآليات مثانية وهو باطل األصول الثالث أن ال

مالك ( لوجهني األول تسميتها يف الكتاب والسنة بالسبع املثاين والثاين أنه يلزم أن يكون قسم اهللا تعاىل يكمل عند 
) الرمحن الرحيم ( الف األصل وهو يف وليس كذلك الرابع أن القول مبا يفضي إىل التكرار وهو خ) يوم الدين 

وأجاب بعضهم عن هذا السؤال بأن األول ثناء على اهللا بالرمحة يف الفعل املبسل عليه والثاين ثناء اهللا تعاىل بالرمحة 
لكل مرحوم فال تكرار اخلامس إمجاع أهل املدينة فإن الصالة تقام بينهم من عهده عليه السالم إىل زمن مالك مع 

لعظيم الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب فنقلهم لذلك بالفعل كنقلهم له بالقول فيحصل العلم فال اجلمع ا
يعارضه شيء من أخبار اآلحاد احتجوا بوجوه أحدها إمجاع الصحابة على كتبها يف املصحف واإلرسال به إىل 

راءة ملا مل يثبت أهنا منها الثاين ما البالد احترازا للقرآن وضبطا له فتكون من القرآن ولذلك مل يكتبوها يف أول ب
رواه النسائي عن نعيم اجملمر قال صليت وراء أيب هريرة فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مث قرأ بأم القرآن وذكر 

احلديث وقال والذي نفسي بيده أين ألشبهكه بصالة رسول اهللا الثالث ما يف الترمذي عن ابن عباس قال كان عليه 
الصالة بسم اهللا الرمحان الرحيم واجلواب عن األوىل أهنا ملا أنزلت يف النمل أمر عليه السالم ال السالم يستفتح 

يكتب كتابا إال ابتدئ هبا فيه فجرى الصحابة رضوان اهللا عليهم على ذلك كما هو اليوم وبذلك روي عن ابن 
طتموها من براءة فقال ما حتققت هل هي عباس أنه قال قلت لعثمان ما بالكم كتبتم بسم اهللا الرمحان الرحيم وأسق

سورة على حياهلا أم هي واألنفال سورة وعن الثاين أنه مل خيرجه أحد ممن اشترط الصحة وحديثه يف املوطأ يوهن هذا 
احلديث وعن الثالث أنه ضعفه الترمذي وأما قول مالك إن ذلك يف النافلة واسع فعل ذلك يف غري الفاحتة وهي 

م يف العتبية أو يف الفاحتة وغريها وهو حكاية الباجي عن العراقيني حجة األول ما يف أيب داود عن رواية ابن القاس
عائشة رضي اهللا عنها قالت كان عليه السالم يفتتح الصالة بالتكبري والقراءة باحلمد هللا رب العاملني وعموم الالم 

  يشمل الفرض والنفل 



رآن ال يثبت إال بالتواتر والبسملة ليست متواترة فال تكون قرآنا تنبيه مجهور األصحاب يعتمدون على أن الق
ويعتقدون أنه دليل قاطع وهو باطل ألن قوهلم القرآن ال يثبت إال بالتواتر إن أخذوه كلية اندرجت فيها صورة 

يما بقي غري النزاع فاخلصم مينع الكلية الشتماهلا على صورة النزاع أو جزئية مل تفد شيئا إذ لعل صورة النزاع ف
اجلزئية ومما يوضح لك فساده أن من زاد يف القرآن ما ليس منه فهو كافر إمجاعا وكذلك من نقص منه ما هومنه 

فكان يلزم تكفرينا أو تكفري خصمنا وهو خالف اإلمجاع فدل على أن القرآن ليس ملزوما للتواتر بل عند اخلصم 
على ذلك ال جتوز ألنه يقول إن البسملة ليست متواترة وهي قرآن القرآن يثبت بالتواتر وبغري التواتر فمصادرته 

وحنن أيضا نقول هي غري متواترة وال يكفر مثبتها من القرآن فدل ذلك على أننا غري جازمني بأن القرآن ال يثبت 
توبة وجيوز يف قيام إال بالتواتر الثاين قال يف الكتاب يتعوذ يف غري الصالة قبل القراءة إن شاء وال يتعوذ أحد يف املك

لنا ما تقدم يف البسملة من النصوص وعمل املدينة قال ) ح ( و ) ش ( رمضان ومل يزل الناس يتعوذون فيه خالفا ل 
صاحب الطراز واختلف قوله قبل الفاحتة يف النافلة فأجازه يف الكتاب وكرهه يف العتبية وإذا تعوذ فهل جيهر به 

فكان ابن عمر يسره وأبو هريرة جيهر به ويتعوذ يف مجلة الركعات عند ابن حبيب كالقراءة أو كالتسبيح له قوالن 
فإذا ( ألنه الفتتاح الصالة حجة األول قوله تعاىل ) ح ( ألنه من توابع القراءة وخيتص بالركعة األوىل عند ) ش ( و 

ان يف هذه احلالة عن الصالة وقد حجة الثاين أن املهم صرف الشيط) قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم 
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم وعند الثوري أعوذ بالسميع العليم من ) ح ( و ) ش ( حصل ولفظه عند مالك و 

الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ومذهب اجلماعة موافق لظاهر الكتاب فيكون أوىل الثالث قال يف الكتاب 
ترك القراءة قالوا له انك مل تقرأ قال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسنا قال  ليس العمل على قول عمر حني

فال بأس إذن ويعيد بعد الوقت قال صاحب الطراز وروي عنه رواية شاذة أن الصالة صحيحة قال املازري وقال 
ام ال حيمل الفروض ابن شبلون أن أم القرآن ليست فرضا حمتجا بأهنا لو كانت فرضا ملا محلها اإلمام فإن اإلم

ولقضية عمر رضي اهللا عنه واجلواب عن األول أنه حيمل القيام وهو فرض وألن احلمل رخصة فيقتصر هبا على 
حملها مجعا بينه وبني األحاديث الدالة على الوجوب وعن الثاين أن املتروك لعمر رضي اهللا عنه حيتمل أن يكون اجلهر 

احلديث يف البسملة الرابع قال يف الكتاب إذا مل حيرك لسانه فليس بقراءة دون القراءة حجة املذهب املتقدم من 
ألن املعهود من القراءة حروف منظومة والذي يف النفس ليس حبروف فإن حرك لسانه ومل يسمع نفسه ) ش ( وقاله 

ب الطراز ال جيب فلو قطع لسانه قال صاح) ش ( قال ابن القاسم يف العتبية جيزئه واالمساع يسري أحب إيل وقاله 
وأشهب ألن الذي يف النفس ليس بقراءة وإذا مل جتب القراءة فيختلف يف ) ش ( عليه أن يقرأ يف نفسه خالفا ل 

وقوفه خترجيا على األمي قاله صاحب الطراز ويف اجلواهر األبكم يدخل مبجرد النية اخلامس قال يف الكتاب من ترك 
ن غريها أعاد الصالة فإن ترك يف ركعة من غري الصبح استحب اإلعادة يف القراءة يف ركعة من الصبح أو ركعتني م

خاصة نفسه قال ابن يونس يريد إذا كانت حضرية وأمتها بالسجود وقال أيضا يف الكتاب يلغيها مث قال يف آخر 
واز الذي عمره يسجد قبل السالم قال ابن القاسم وما هو بالبني واألول أعجب إليه قال ابن يونس قال ابن امل

استحب ابن القاسم وأشهب السجود قبل السالم واإلعادة وكان عندمها إعادة الركعة الواحدة أبعد أقاويل مالك 
قال سحنون قول ابن القاسم وهو أعجب إليه مراده قوله األخري بالسجود وعليه جل أصحابنا ونقل أبو حممد أن 

اده بالقراءة الفاحتة ويف اجلواهر هي واجبة يف كل ركعة على رأي ابن القاسم بإلغاء الركعة قال صاحب الطراز ومر
الرواية املشهورة وقال القاضي أبو حممد وهو الصحيح من املذهب يعين يف التلقني ويف األكثر على رواية ويف ركعة 

على  )ش ( عند املغرية وكالم التلقني واجلواهر هو رأي العراقيني وهو خالف ظاهر الكتاب كما ترى ووافقنا 



سنة يسجد لسهوها والواجب مطلق القراءة حنو نصف آية وروى عنه آية وروى آية طويلة أو ) ح ( وجوهبا وقال 
ثالث آيات قصار وال جتب القراءة عنده إال يف ركعتني فقط مالحظة ألصل املشروعية والزائد على الركعتني شرع 

وألن الفاحتة مدنية وكانت ) فاقرءوا ما تيسر من القرآن ( قوله تعاىل ) ح ( على اخلفة لنا حديث أيب هريرة حجة 
الصالة قبلها صحيحة إمجاعا فال يرتفع اإلمجاع إال مبعارض راجح واجلواب عن األول أن املراد بالقراءة صالة الليل 

اءة األصلية قاله ابن عباس وعن الثاين أن صحة الصالة معناه مل يدل دليل حينئذ اشتراط الفاحتة وذلك يرجع إىل الرب
ويكفي يف رفعها أدىن دليل وقد بينا رفعها باحلديث الصحيح وأما وجه اقتصار الوجوب على ركعة فهو ظاهر 

حديث أيب هريرة وألنه نظر واجب فال يتكرر كالتحرمي والسالم وجه الوجوب يف كل ركعة قوله عليه السالم يف 
  مسلم لإلعرايب املسيء صالته 

 مث اقرأ وساق احلديث مث قال وافعل ذلك يف صالتك كلها وبالقياس على الركعة األوىل قم واستقبل القبلة وكرب
وألهنا ملا وجبت يف ركعة وجبت يف مجلة الركعات كالركوع والسجود وجه الوجوب يف األكثر أهنا مسئلة اجتهاد 

ب على املأموم وتستحب يف فيستحب ترك األقل ووجه السجود أن أقل أحواهلا أن يلحق بالسنن ويف اجلواهر ال جت
السر دون اجلهر وقال ابن وهب وأشهب ال يقرؤها فيهما قال صاحب الطراز ال جتب القراءة على املأموم على 

جتب الفاحتة عليه لعموم النصوص ويف أيب داود والترمذي عن عبادة بن ) ش ( وقال ) ح ( اإلطالق عند مالك و 
قلت عليه القراءة فلما انصرف قال إين أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال الصامت قال صلى عليه السالم الصبح فث

قلنا يا رسول اهللا إي واهللا قال فال تفعلوا إال بأم القرآن فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا وصححه الترمذي ويف النسائي 
ذا جهر اإلمام إال بأم القرآن أنه عليه السالم صلى بعض الصلوات اليت جيهر فيها بالقراءة فقال ال يقرأ احد منكم إ

واخلالف يف اجلهر والسر واحد ويف املوطأ أنه عليه السالم ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ( لنا قوله تعاىل 
انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول اهللا فقال إين 

القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه عليه السالم فيما جهر فيه ويف مسلم أقيموا الصفوف مث  أقول ما يل أنازع
ليؤمكم أقرؤكم فإذا كرب فكربوا وإذا قرأ فانصتوا وقوله عليه السالم األمية ضمناء والضمان إمنا يتحقق يف الفاحتة 

الثاين أنه طعن يف سنده مالك وأمحد  واجلواب عن األول فيما ذكروه أن العمومات خمصوصة مبا ذكرناه وعن
وغريمها السادس يف اجلواهر من مل حيسن القراءة وجب عليه تعلمها فإن مل يسع الوقت ائتم مبن حيسنها ويف الطراز 
ينبغي أن يتعلم وال يتواىن ألهنا من فروض الصالة وينبغي له أن ال يصلي وحده قال فإن صلى وحده وهو جيد من 

املواز مل جتزه وأعادها هو ومن ائتم به كذلك قاله ابن القاسم فإن مل جيد قال سحنون فرضه ذكر اهللا  يأمت به قال ابن
وعند األهبري وصاحب الطراز ال جيب التعويض قياسا على تكبرية اإلحرام إذا تعذرت وألن ) ش ( تعاىل وهو قول 

صالته زيادة مل تصح وإذا مل جيب البدل فعند البدل يفتقر إىل نص والذي روي من ذلك يف حديث األعرايب املسئ ل
القاضي عبد الوهاب يقف وقوفا فإن مل يفعل أجزأه ألن القيام وسيلة القراءة وإذا بطل املقصد بطلت الوسيلة وعند 

جيب الوقوف بقدر آية ويف املبسوط ينبغي أن يقف بقدر الفاحتة وسورة ويذكر اهللا تعاىل فلو افتتح الصالة ) ح ( 
مر فطرأ عليه العلم هبا يف أثناء الصالة بأن يكون شديد احلفظ ومسع من يقرؤها فال يستأنف الصالة قال كما أ

ح ( صاحب الطراز وكذلك لو نسي القراءة مث ذكرها يف أثناء الصالة كالعاجز عن القيام فتطرأ عليه القدرة وقال 
ارتج عليه القراءة يف الفاحتة أو غريها فأراد أن  يقطع يف املوضعني ألنه عقد إحرامه على غري هذه الصالة فلو) 

يبتدئ السورة من أوهلا مث تذكر كأن يستأنف القراءة ويبين على رفض النية هل تؤثر يف اإلبطال أم ال قال صاحب 
الرفض الطراز قال وميكن الفرق بأن الصالة مفتقرة إىل نية فأثر فيها الرفض والقراءة ال حتتاج إىل نية فال يؤثر فيها 



إن هذا ( حمتجا بقوله تعاىل ) ح ( فلو كان ال يقدر على القراءة إال بالعجمية مل جيز له خالفا ل ) ش ( وهو قول 
ومل تكن فيها عربية وألن اإلعجاز يراد إلقامة احلجة وليس ذلك ) وإنه لفي زبر األولني ) ( لفي الصحف األوىل 

فاقرءوا ( واالتعاظ ومها حاصالن وجوابه أن األول معارض بقوله تعاىل  مقصودا يف الصالة بل الثناء على اهللا تعاىل
والقرآن يف عرف الشرع العريب وعن الثاين أن اإلعجاز مراد يف حق املصلي الستصحاب ) ما تيسر من القرآن 

 تعاىل بغري اإلميان الذي هو شرط يف الصالة وهو منقوض مبا لو نظم للثناء على اهللا تعاىل شعرا وبالثناء على اهللا
القرآن السابع يف اجلواهر ال جتوز القراءة الشاذة ويعيد من صلى خلفه أبدا وقاله يف الكتاب يف قراءة عبد اهللا بن 
مسعود ألهنا تفسري ومن قرأ بتفسري القرآن بطلت صالته وقال أشهب يف اجملموعة من صلى بالتوراة او اإلجنيل أو 

سنه فسدت صالته كالكالم يف الصالة الثامن كره يف الكتاب أن يقول بعد الزبور وهو حيسن القرآن أو ال حي
اإلحرام وقبل القراءة سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك ويف خمتصر ما ليس يف 

ركن الرابع رمحه اهللا وجه املشهور ما تقدم يف البسملة ال) ح ( املختصر أنه كان يقول ذلك بعد إحرامه وهو قول 
) لزوم عصا حتين عليها األصابع ** أليس ورائي إن تراخت منييت ( الركوع وهو يف اللغة احنناء الظهر قال الشاعر 

يا أيها الذين آمنوا ( دليل وجوبه قوله تعاىل ) أدب كأين كلما قمت راكع ** أخرب أخبار القرون اليت مضت ( 
سالم مث اركع حىت تطمئن راكعا واإلمجاع على ذلك ويف اجلواهر أقله ومن السنة قوله عليه ال) اركعوا واسجدوا 

أن تنال راحتاه ركبتيه أو يقربا منهما وأكمله استواء الظهر والعنق وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما وجيايف 
عجز عن الركوع مرفقيه عن جنبيه وال جياوز يف االحنناء االستواء ويف الركن فروع ثالثة األول قال يف الكتاب إذا 

والسجود دون القيام يومئ قائما للركوع طاقته وميد يديه إىل ركبتيه وإذا قدر على اجللوس أومأ للسجود ويتشهد 
تشهديه جالسا وإال صلى صالته كلها قائما يومئ للسجود أخفض من الركوع قال صاحب الطراز واختلف هل 

( ن الركوع والسجود وهو مذهب الكتاب واألول ملالك أيضا و يشترط يف اإلمياء الطاقة أو يأيت باحلركات بدال ع
وجه املذهب القياس على املسايفة وصالة النافلة ومها جممع عليهما وأما الزيادة للسجود فقياسا على املبدل ) ش 

لسالم هنى عن منه الثاين قال صاحب املنتقى القراءة يف الركوع منهي عنها وكره مالك الدعاء ملا يف املوطأ أنه عليه ا
  لبس القسي وعن التختم بالذهب وعن قراءة القرآن يف الركوع وروى ابن عباس عنه عليه السالم أنه قال 

هنيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن 
  يستجاب لكم 

ه على اإلطالق ال تنفعه الطاعة وال تضره معصية لكنه أمرنا سبحانه وتعاىل قاعدة اهللا سبحانه وتعاىل غين عن خلق
أن نظهر الذل واالنقياد جلالله يف حاالت جرت العادات بأهنا موضوعة لذلك كالركوع والسجود واملبادرة إىل 

ليه السالم استحي األوامر واملباعدة عن النواهي وأن نتأدب معه يف احلاالت اليت تقتضي األدب عادة ولذلك قال ع
من اهللا كما تستحيي من شيخ من صاحلي قومك وملا كانت العادة جارية عند األماثل وامللوك بتقدمي الثناء عليهم 
قبل طلب احلوائج منهم لتنبسط نفوسهم إلنالتها أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل بتقدمي الثناء على الدعاء كقول أمية بن 

كفاه من ** إذا أثىن عليك املرء يوما ) ( حياؤك إن شيمتك احلياء ** كفاين  أأذكر حاجيت أم قد( أيب الصلت 
فيكون الدعاء يف السجود لوجهني أحدمها ) عن اخللق اجلميل وال مساء ** كرمي ال يغريه صباح ) ( تعرضك الثناء 

أسه يف التراب فيوشك هلذا املعىن والثاين أنه غاية حاالت الذل واخلضوع بوضع أشرف ما يف اإلنسان الذي هو ر
  أن ال يرد عن مقصده وأن يصل إىل مطلبه 

فائدة معىن قوله فقمن أي أوىل ومثله قمني وحر وحري وجدير ومعناها كلها أوىل الثالث يضع كفيه على ركبتيه 



 وكان ابن مسعود رضي اهللا عنه يطبق يديه ويضعهما بني فخذيه لنا ما يف البخاري قال مصعب بن سعيد صليت إىل
جنب أيب فطبقت بني كفي مث وضعتهما بني فخذي فنهاين وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على 

الركب وهذا دليل على نسخ األول ومشروعية الثاين قال صاحب الطراز فلو كان بيديه علة تثور عليه فوضعهما 
أو قطعت إحدامها وضع الثانية على ركبته وقال بعض  على ركبتيه أو قصر كثري مل يزد يف االحنناء على تسوية ظهره

الشافعية على الركبتني الركن اخلامس الرفع من الركوع ففي اجلواهر إن أخل به وجبت اإلعادة على رواية ابن 
القاسم قال املازري ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخالف ومل جيب يف رواية علي بن زياد ويف مسلم قال عليه السالم 

سيء صالته واركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تطمئن رافعا تعتدل واألمر للوجوب والرواية األخرى على للم
أن الرفع وسيلة الفرق بني الركوع والسجود وعدمه ال يوجب االلتباس قال وإذا قلنا برواية ابن القاسم فهل جيب 

ث وقال القاضي أبو حممد جيب ما هو إىل القيام االعتدال فروى ابن القاسم ال جيب وعند أشهب جيب لظاهر احلدي
أقرب ووافقنا الشافعي على وجوب القيام وخالفنا ح وقضى بصحة صالة من خر من الركوع إىل السجود الركن 

جبيش يظل البلق يف ( السادس يف السجود وهو يف اللغة االخنفاض إىل األرض سجدت النخلة إذا مالت ومنه قوله 
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ( واألصل يف وجوبه قوله تعاىل ) كم فيها سجدا للحوافر ترى اال** حجراته 

وفعله عليه السالم وإمجاع األمة وهنى يف الكتاب عن اإلقعاء وإلصاق البطن بالفخذين وإلصاق الضبعني للجنبني ) 
وجيه اليدين إىل القبلة ومل يعني موضعهما ووضع الذراعني على الفخذين إال يف النوافل وافتراش الذراعني وأمر بت

ومساواة النساء للرجال يف السجود واجللوس والتشهد والسجود على األنف واجلبهة ويف اجلواهر ال جيب كشف 
الكعبني ويستحب أما اإلقعاء فاختلف يف تفسريه قال أبو عبيدة اجللوس على األليتني مع نصب الفخذين كالكلب 

ديث وضع األليتني على القدمني وزاد اخلطايب ويقعد مستقرا وهو يكسر اهلمزة األوىل إذا جلس وقال أهل احل
ممدودا وأما حكمه قال اخلطايب كرهه مجاعة من الصحابة وأهل العلم وأهل املدينة وابن حنبل يستعملونه ويف مسلم 

ديثني ويف أيب داود قال عليه سأل طاوس ابن عباس عن اإلقعاء على القدمني فقال هي السنة وهو حجة لتفسري احل
السالم لعلي رضي اهللا عنه يا علي إين أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ال تقع بني السجدتني 
وأما إلصاق البطن وجمافاة اليدين ففي مسلم أنه عليه السالم كان إذا صلى فرج ما بني يديه حىت يبدو بياض إبطيه 

ن عازب أنه وصف سجوده عليه السالم فوضع واعتمد على رأسه ورفع عجيزته وقال ويف أيب داود عن الرباء ب
هكذا كان عليه السالم يسجد وأما االفتراش فلقوله عليه السالم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك وأما 

ال حممد بن توجه اليدين فألهنما يسجدان فيتوجها وأما مكان وضعهما فلم حيدده يف الكتاب وقال صاحب الطراز ق
  مسلمة وش 

حذو منكبيه وهو يف احلديث عنه عليه السالم وحذر أذنيه عند ابن عمر ويروى عنه عليه السالم ذلك يف الترمذي 
قال واخلالف ههنا مبين على اخلالف يف موضعهما حالة اإلحرام فإن اإلنسان ينبغي أن تكون يداه حالة سجوده 

املنكب والصدر أمكن للسجود ويبسطهما فإن قبضهما من غري عذر قال  موضعهما حالة إحرامه قال ووضعهما بني
ابن القاسم يستغفر اهللا وهو حممول على أنه مس األرض ببعض كفه أما لو مل ميس إال ظاهر أصابعه مل جيزه ويف 
ا وال البيان يف املاسك عنان فرسه وال يصل بيده األرض قال مالك ال بأس به للضرورة وهو أحسن من قوله أيض

أحب له أن يتعمد ذلك وال يعتاده وأما مساواة النساء للرجال ففي النوادر عن مالك تضع فخذها اليمىن على 
اليسرى وتنضم قدر طاقتها وال تفرج يف ركوع وال سجود وال جلوس خبالف الرجل وهو قول ش وجه األول ما 

أة يذكر حبال اجلماع فيفسد عليها صالهتا ولذلك يف احلديث أن النساء شقائق الرجال وجه الثاين أن انفراج املر



قيل إمنا يؤمرن بذلك إذا صلني مع الرجال وأما وضع الكفني مع الوجه يف موضع واحد فألهنما يسجدان مع الوجه 
فيشاركانه خبالف الركبتني والقدم فإهنما يبقيان يف األرض بعد رفع الوجه فال يضع يديه إال على ما عليه وجهه وأما 

سجود على األنف واجلبهة قال صاحب الطراز هو قول الكافة فإن اقتصر على أنفه بطلت عند ابن القاسم وروى ال
أبو الفرج يف احلاوي اإلجزاء وان اقتصر على اجلبهة أجزأه عند مالك يف النوادر واستحب له صاحب اإلشراف 

 عند ح واملشهور اإلجزاء يف اجلبهة اإلعادة يف الوقت وبطلت يف الوجهني عند ابن حبيب وصحت يف الوجهني
دون األنف وجه الوجوب فيهما قوله عليه السالم ال صالة ملن مل يصب أنفه من األرض ما يصيب اجلبني يف 

الدارقطين حجة أيب حنيفة أن األنف من الوجه فيجزئ كجزء من اجلبهة وهو مدفوع باحلديث وبالقياس على الذقن 
على الوجه واليدين والركبتني والرجلني واجب وذكره الطليطلي وهو مذهب ابن  قال وظاهر املذهب أن السجود

حنبل وعند ح ليس بواجب وللشافعي قوالن ويف اجلواهر قال القاضي أبو احلسن يقوي يف نفسي أن السجود على 
الته وقيل ال الركبتني وأطراف القدمني سنة يف املذهب قال فإن مل يرفع يديه عند رفعه من السجود قيل تبطل ص

تبطل فروع سبعة األول قال يف الكتاب إذا عجز عن السجود ال يرفع إىل جبهته شيئا وال ينصب بني يديه شيئا 
يسجد عليه فإن استطاع السجود وإآل أومأ فإن رفع شيئا وجهل ال إعادة عليه وقال ش ينصب شيئا يسجد عليه 

يه مل جيزه ألنه ساجد على ما هو حامل له وإمنا يسجد على قياسا على الرابية تكون بني يديه فإن وضعه على يد
األرض أو ما يقوم مقامها لنا ما يف الكتاب عن ابن شهاب أنه عليه السالم هنى أن يصلي الرجل على رحل وقال 

فمن مل يستطع فليوم برأسه امياء قال صاحب الطراز وأما قوله ان نصب شيئا ال إعادة عليه فهذا له حالتان أن 
لصالة جببهته وأنفه مل جيزه وان أومأ إليه أجزأه قاله يف النوادر قال وفيه نظر فإن السجود كان على األرض فوجب ا

أن يكون اإلمياء هلا أال ترى إىل قول مالك حيسر العمامة عن جبهته يف إمائه وابن القاسم الحظ كونه بدال يعرض 
بهته جراحات ال يستطيع هبا األرض إال بأنفه فإنه يومئ قال فيه عن األول كالتيمم الثاين قال يف الكتاب من جب

صاحب الطراز على قول ابن حبيب إن السجود ال جيزئ على اجلبهة دون األنف وقول ح إن األنف جيزئ عن 
اجلبهة ال جيزيه اإلمياء وقال ش يسجد على صدغيه لنا أن السجود إمنا يكون باجلبهة لقوله عليه السالم يف 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم اجلبهة واليدين والركبتني والرجلني ويف رواية أشار ألنفه وقد جعل  الصحيحني
الشرع اإلمياء بدل السجود والعدول عن البدل الشرعي ال يصح كما لو سجد على هامته فلو سجد على أنفه قال 

وع فسقط على جبينه وانقلب على أشهب يصح ألنه أبلغ من اإلمياء الثالث قال صاحب الطراز لو رفع من الرك
أنفه أجزأه عند ح خالفا ش ويتخرج يف املذهب على قولني قياسا على من قرأ السجدة فأهوى إليها فركع ساهيا 

ففي النوادر روى مجيع األصحاب اإلجزاء إال ابن القاسم روى اإللغاء الرابع قال يف الكتاب إذا هنض من بعد 
نهض وال جيلس على صدور قدميه قال صاحب الطراز هذا له صورتان إحدامها أنه السجدتني من الركعة األوىل في

يثبت وال يعتمد على يديه وهو مذهب ش ح ومكروه عند مالك ملا روى عنه عليه السالم أنه هنض معتمدا على 
لك واسع األرض وهو أقرب للوقار فإذا نزل للسجود هل ينزل على يديه أو ركبتيه ؟ قال القاضي عبد الوهاب ذ

  واليدان أحسن خالفا ش ح ملا يف أيب داود أنه عليه السالم قال 
إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه والصورة الثانية أن يستقر على صدور قدميه 

ر االنتقاالت قبل النهوض فكرهه مالك ح خالفا ش وقد روى األمران يف احلديث وما ذكرناه أرجح قياسا على سائ
ورواية االستراحة حممولة على العذر فان فعل ذلك أحد فال يعيد وال يسجد فإن السجود إمنا يكون فيما يبطل 

الصالة عمده وزعم اللخمي أنه اختلف يف السجود له فإذا قام من اجللسة األوىل قام معتمدا على يديه اتفاقا وكره 



 بأس به ويروى عن ابن عباس أهنا اخلطوة امللعونة اخلامس قال يف تقدمي إحدى الرجلني وروي عن مالك ال) ش ( 
الكتاب أحب إيل أن يرفع كور العمامة حىت ميس األرض ببعض جبهته قال ابن القاسم أكرهه فإن فعل فال إعادة 

يعد وهو قول ح وابن حنبل وقال ش ال جيزيه وقال ابن حبيب إن كان كثيفا أعاد يف الوقت وإن كان طاقتني مل 
فائدة كور العمامة بفتح الكاف هو جمتمع طاقتها على اجلبني السادس كره يف الكتاب محل التراب أو احلصباء من 

الظل إىل الشمس يسجد عليه قال ابن القاسم يف العتبية ويسجد على فضل ثوبه كما فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما 
إىل حفرها فيتأذى املاشون فيها السابع كره يف الكتاب قال صاحب النكت إمنا كره ذلك يف املساجد ألنه يؤدي 

ملا يف ذلك من ) ش ( السجود على الطنافس والشعر والثياب واألدم خبالف احلصر وما تنبته األرض خالفا 
التواضع او اتباع السنة كان عليه السالم وأصحابه يسجدون على التراب والطني ويف الصحيح قال عليه السالم 

در إين أراين يف صبيحتها أسجد يف ماء وطني فوكف سقف املسجد تلك الليلة باملطر فخرج عليه السالم يف ليلة الق
وعلى وجهه املاء والطني من أثر السجود على األرض وقد انفق على مسجده عليه السالم يف الزمن القدمي مال 

ا ذكرنا لتقرب الناس بالفرش كما عظيم ومل يفرش فيه بسط وال غريها وكذلك الكعبة تكسى وال تفرش ولوال م
تقربوا بغريه فأما ما تنبت األرض فألنه عليه السالم صلى على اخلمرة املعمولة من اجلريد وعلى احلصري الذي قد 

اسود من طول ما لبس وليست العلة كونه نبات األرض فإن ثياب القطن والكتان نبات األرض فلم تكره الصالة 
نبات األرض وفعل السنة مما فيه تواضع قال صاحب الطراز فإن فرش مخرة فوق البساط  عليهما بل العلة مركبة من

مل يكره وسئل عن املروحة فقال هي صغرية إال أن يضطر اليها وال يلزم أن يضع رجليه وركبتيه على ما عليه وجهه 
  خبالف اليدين 

بضمهما معا وكسرمها معا وحكي فتح الطاء فائدة من التنبيهات الطنفسة بكسر الطاء وفتح الفاء وهي أفصحهما و
وكسر الفاء وهي بساط صغري كاخلرقة وكل بساط طنفسة واألدم بفتح اهلمزة والدال اجللود املدبوغة مجع أدمي 

الركن السابع الفصل بني السجدتني واألصل يف وجوبه فعله عليه السالم وامجاع األمة ويف اجلواهر جيري يف 
ه ما جيري يف االعتدال من الركوع قال املازري واالتفاق على وجوب فعله خبالف القيام االعتدال من اخلالف في

من الركوع واالعتدال فيهما والفرق أن الركوع متميز عن السجود فال حاجة إىل القيام على رأي من يراه خبالف 
وشرط وعند ح ليس  الفصل بني السجدتني لو ذهب صار السجدتان واحدة وأما اجللوس بينهما فواجب عند ش

بشرط قال صاحب الطراز قال القاضي عبد الوهاب وهو عندنا يتخرج على الرفع من الركوع الركن الثامن 
اجللوس األخري ويف اجلواهر الواجب منه بقدر ما يعتدل فيه ويسلم ألن السالم واجب والواجب ال بد له من حمل 

املطلق إال به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب الركن التاسع  وال حمل له إال اجللوس امجاعا وما ال يتم الواجب
السالم وهو موضوع يف اللغة لستة معان السالمة واالستسالم واسم للتسليم واسم هللا تعاىل واسم شجر الواحدة 
 منه سالمة وللرباءة من العيوب وفيه لغتان السالم على وزن الكالم بفتح السني وبكسرها وسكون الالم مثل عدل

فعلى األول يكون دعاء للمصلني ) فما كان إال ومؤها باحلواجب ** وفقنا فقلنا إيه سلم فسلمت ( حنو قوله 
بكفاية الشرور وعلى الثاين أمان من املسلم للمسلم عليه يف الصالة ويف غريها وعلى الثالث حيتمل املعنيني والرابع 

مراد يف الصلوات وال يف التحيات والسادس دعاء بالسالمة معناه اهللا عليكم حفيظ أو راض أو مقبل واخلامس غري 
من عيوب الذنوب وكلها يصلح أن يريدها املصلي واملسلم إال اخلامس فإن جوزنا استعمال اللفظ املشترك يف مجيع 
مفهوماته وهو مذهبنا ومذهب الشافعي كما تقدم يف املقدمة جوزنا للمصلي أن يريد مجيعها وهو أكمل يف جدواها 

وان قلنا باملنع فينبغي للمصلي أن يريد امتها معىن واالصل يف وجوهبا ما يف أيب داود من قوله عليه السالم مفتاح 



الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم واملبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب كما تقدم يف املقدمة فيكون حتليلها 
باقيا يف الصالة مدخال فيها ما ليس منها وهو حرام وترك احلرام واجب  منحصرا يف التسليم فلو اعتمد غريه لكان

فيجب التسليم ويف الركن فروع ستة األول قال يف الكتاب ال جيزئ إال السالم عليكم يسلمها اإلمام واملنفرد 
ني عن ميينه وعلى الرجال والنساء مرة تلقاء الوجه ويتيامن قليال قال صاحب الطراز ويف الواضحة يسلم املنفرد اثنت

يساره وكان يفعل ذلك يف خاصة نفسه وخرج الباجي عليه اإلمام وال يقل للنساء السالم عليكن لوضع هذا اللفظ 
وضعا عاما ويقع التحليل به معرفا بغري خالف وجوز ش املنكر وتردد يف عليكم السالم وقال ح لفظه السالم 

نفردا كان أو غريه ويف اجلواهر جواز التنكري عن أيب القاسم بن شبلون عليكم ورمحة اهللا مرتني عن اليمني واليسار م
وجوز أبو حنيفة سائر الكالم حىت لو أحدث قاصدا للخروج أجزأه وحكى املازري عن ابن القاسم إن أحدث آخر 

ال صالته يف التشهد صالته صحيحة قال الباجي وهذا يعرف من مذهب احلنفية قال املازري وليس كذلك ألهنم 
جيوزون اخلروج باحلدث من غري قصد وابن القاسم مل يشترط القصد لنا ما تقدم من احلديث وأنه تعبد فيقتصر به 

على تسليمه عليه السالم والسلف من بعده وإال جلاز سالم اهللا عليكم وغريه من ألفاظ التحية وهو ال جيوز عند ش 
سليمة واحدة تلقاء وجهه قال مالك وما أدركنا األئمة إال ويف الترمذي أنه عليه السالم كان يسلم من الصالة ت

على تسليمة وروى سعد بن أيب وقاص قال كنت أراه عليه السالم يسلم عن ميينه وعن يساره حىت يرى بياض خده 
واألول أرجح للعمل منه عليه السالم واخللفاء األربعة بعده وأهل املدينة بعدهم والقياس على تكبرية اإلحرام 

وية بني الدخول واخلروج وألنه لو أحدث بعد األوىل مل تفسد الصالة امجاعا إال عند ابن حنبل واحلسن بن حي تس
ومها مسبوقان باالمجاع وإذا كان اإلمام يسلم اثنتني فقال يف العتبية ال يقوم املسبوق للقضاء حىت يسلمها فإن قام 

شرع أوله للقبلة ألنه منها وآخره ) وهو من الصالة ( ة أساء ومل تفسد وملا كان السالم سبب اخلروج من الصال
لغريها إشارة لالنصراف قال صاحب النوادر التيامن ليس شرطا فلو تياسر مث تيامن مل تبطل لقوله عليه السالم 
ا وحتليلها التسليم من غري شرط وقال ابن شعبان تبطل ألنه غري السالم املعهود منه عليه السالم احتج احلنفية مب

يروى عنه عليه السالم أنه قال إذا رفع اإلمام رأسه من السجدة األخرية وقعد مث أحدث قبل أن يسلم فقد متت 
صالته وألنه ال جيب متابعة اإلمام فيه بدليل قيام املسبوق ومل يسلم وألن األكل ملا ناىف الصوم خرج منه بالليل وإن 

وعن الثاين أن عدم املتابعة كان لقيام املعارض وهو بقاء ما جيب مل يقع األكل واجلواب عن األول أنه غري صحيح 
تقدميه قبل السالم وعن الثالث أن التسليم آخر جزء من الصالة فهو كآخر جزء من الصوم وليس كالليل وألنا 

واطن مننع مضادة السالم للصالة ألن اجلزء ال ينايف الكل ومما يوضح مذهبنا أن الصالة صلة بني العبد وربه وم
اإلجالل والتعظيم واألدب واملوانسة يف حضرة الربوبية حىت أمر العبد فيها باالنقطاع عن سائر اجلهات واحلركات 

إال جهة واحدة وهيئة واحدة جبمع مشله على أدب املناجاة وإذا كانت على هذه الصفات ال يليق ختمها باحلدث 
ملتأخرون يف انسحاب حكم النية على السالم أو اشتراط الذي هو أفحش القاذورات الثاين يف اجلواهر اختلف ا

جتديد نية اخلروج على قولني قال صاحب اإلشراف إذا سلم بغري نية التحليل ال جيزيه خالفا لبعض الشفعوية 
ووافقه صاحب الطراز واستدل بأن تكبرية االحرام تفتقر إىل نية التحرمي لتميزها عن غريها وكذلك يشترط يف 

ية التحليل لتميزه عن جنسه وقد تقدم يف الطهارة أن النية لتمييز العبادات عن العادات أو لتمييز مراتب التسليم ن
العبادات يف أنفسها الثالث قال يف الكتاب يسلم املأموم عن ميينه مث على اإلمام ملا يف أيب داود أمرنا عليه السالم مث 

على قارئكم وعلى أنفسكم ويف اجلواهر يف رد املأموم ثالث ذكر التشهد وقال مث سلموا على اليمني مث سلموا 
روايات ففي الكتاب كان يقول يبدأ مبن على يساره مث اإلمام مث رجع يقول يبدأ باإلمام مث يساره وروى القاضي 



م عبد الوهاب التخيري وجه البداية باليسار أن جواب التحية على الفور وقد حال بني سالم اإلمام واملأموم سال
التحلل خبالف من على اليسار وألن ابن املسيب كان يفعل ذلك وجه املشهور أن اإلمام هو السابق بالتحية فيبدأ به 
وألنه فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما وجه التخيري تقابل األدلة ويف اجلواهر يرد على اإلمام فقط قال صاحب الطراز 

ة ؟ وقيل يرد قياسا على مجلة املأمومني فإنه ال حيتاج إىل كل هل يرد على اإلمام ومن على يساره بتسليمة واحد
واحد تسليمة وقيل ال جيمع تشريفا لإلمام وألن تسليم اإلمام يف زمان آخر فكان الرد عليه بلفظ آخر وهل يشترط 

فهو يف  يف الرد على اليسار التأخري حىت يسلم من على يسار وليس فيه نص والظاهر أنه ليس بشرط ألنه وإن تأخر
حكم الواقع قال وإذا مل يكن على يساره أحد فاملشهور ال يسلم وعلى قوله إن املنفرد يسلم اثنتني يسلم فإذا فرعنا 
على املشهور فكان من على يساره مسبوقا فيحتمل أن يقال ال يرده ألن سالمه متأخر جدا وحيتمل أن يقال هو يف 

من على يساره بدليل أنه يرد على من مل يقصد السالم عليه قال  حكم الواقع وألن رد املأموم سنة مقدرة على
وظاهر كالم الكتاب أنه يتيامن يف مجلة تسليمه خبالف اإلمام ألن سالم املأموم خمتص مبن على ميينه وهلذا ال يرد 

 وخلفا وأماما وقال عليه إال من على ميينه وسالم اإلمام ليس خمتصا جبهة وهلذا يرد عليه مجلة املأمومني ميينا ومشاال
ش ينوي الفذ بالسالم اخلروج والتسليم على احلفظة وينوي بالتسليم الثاين اخلروج فقط وينوي اإلمام اخلروج 

والتسليم على احلفظة واملأمومني وينوي بالثاين احلفظة واخلروج وينوي املأموم باألول التحليل واحلفظة ومن على 
ان على ميينه وبالثاين اخلروج واحلفظة واإلمام إن كان على يساره فإن كان أمامه ميينه من املأمومني واإلمام إن ك

فهو خمري قال صاحب الطراز وعندنا ال يرد على اإلمام بتسليمة التحليل ألنه يصري مبنزلة املتكلم يف الصالة وإذا رد 
بن القاسم الرد نظرا إىل أنه من على اإلمام فهل يشترط حضوره فال يرد املسبوق الذي رجع إليه مالك وأخذ به ا

سنة الصالة والقول األول مبين على أنه شرع على الفور وقد تراخى وهذا فيمن أدرك ركعة فأكثر فإن مل يدرك إال 
  التشهد قال سحنون ال يرد ألنه ليس إماما له يف صالته وهلذا ال
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

يسجد معه يف سهوه فلو سلم على اإلمام قبل تسليم التحلل سجد بعد السالم وجوز يف الكتاب الرد بالسالم 
عليكم وبعليكم السالم ورجح األول وجوز أشهب يف العتبية سالم عليكم ألنه ليس من نفس الصالة وإمنا هو رد 

وملا كان متعلقا بالصالة من حيث اجلملة ترجح أن يكون من جنس سالم الصالة واستحب يف الكتاب أن ال حتية 
جيهر بتسليمة اليسار مثل تسليمة اليمني ألهنا ال يطلب هلا جواب فكانت كأذكار الصالة واألوىل كتكبرية اإلمام 

ومن خلفه بالسجود بالسالم من السجود للسهو بعد يطلب هلا اجلواب فيجهر هبا الرابع قال يف الكتاب جيهر اإلمام 
السالم قال صاحب املعونة فيه روايتان التسوية بينه وبني األول واإلخفاء كصالة اجلنازة الشتراكهما يف عدم 

الركوع اخلامس قال يف الواضحة ال ميد سالمة وليحذفه ويف أيب داود أنه عليه السالم كان يفعل ذلك وألن اإلمام 
ل سالمه سلم املأموم قبل سالمه إال أنه ال يبالغ يف احلذف لئال يسقط األلف السادس قال يف الكتاب إذا إذا طو

سلم إمام مسجد القبائل فال يقعد يف مصاله خبالف إمام السفر وحنوه ملا روى سحنون يف الكتاب أهنا السنة وأن 
لبخاري كان عليه السالم إذا سلم مكث قليال ابن مسعود قال اجللوس على احلجارة احملماة خري من ذلك ويف ا

فكانوا يرون ذلك كما ينفر النساء قبل الرجال واختلف يف تعليله فقيل لئال يغتربه الداخل فيحرم معه وقيل لئال 
يشك هل سلم أم ال أو يشك من خلفه الركن العاشر الطمأنينة قال يف الكتاب إذا أمكن يديه من ركبتيه يف ركوعه 

األرض يف سجوده ومتكن مطمئنا فقد متكن ركوعه وسجوده وهي عند مالك واجبة خالفا ح فإنه ال  وجبهته من
يشترط إال أصل األركان حىت لو سجد على شيء فزهقت جبهته إىل األرض كانت سجدتني حمتجا بأن اهللا تعاىل 

ري الواحد ال جيوز ويف اجلواهر أهنا أمر باألركان ومل يأمر بالطمأنينة والزيادة عنده على النص نسخ ونسخ القرآن خب
فضيلة لنا ما يف الصحيحني أن رجال دخل املسجد فصلى مث جاء فسلم على النيب عليه السالم فرد عليه السالم 

فقال ارجع فصل فإنك مل تصل فصلى مث جاء فعل ذلك ثالثا فقال والذي بعثك باحلق ما أحسن غريه فعلمين فقال 
احلديث إىل أن قال مث أركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت  إذا قمت إىل الصالة وساق

تطمئن ساجدا احلديث واألمر للوجوب وفعله عليه السالم كان على ذلك ويف احلديث سؤال للحنفية وهو أهنم 
طمأنينة واجبة لكان قالوا إن هذا احلديث حجة لنا ألن إيقاع الصالة بدون شرائطها حرام إمجاعا فلو كانت ال

املصلي حينئذ مرتكبا ملنكر والنهي عن املنكر واجب على الفور وملا مل يفعل ذلك عليه السالم دل على عدم وجوب 
الطمأنينة قال املازري والطمأنينة الواجبة أدىن لبث فإن زاد عليها ففي اتصاف الزائد بالوجوب قوالن نظرا إىل 

  كفاية إذا حلق هبم من مل جيب عليه الفعل فإن فعله يقع واجبا جواز الترك والقياس على فروض ال

  الباب اخلامس يف سنن الصالة

والسنة يف اللغة هلا ثالثة معان السرية وصورة الوجه ومتر باملدينة والسنن الطريقة ويقال بالفتح يف السني والنون 
ه من النيب عليه السالم من غري القرآن وضمهما وضم السني فقط والسنة يف الشرع هلا مخسة معان ما يلفى شرع

فيقال هذا ثابت بالكتاب والسنة قوال كانت السنة أو فعال وعلى فعله دون قوله وعلى فعله الذي هو واجب عليه 
حنو الوتر وقيام الليل وعلى ما تأكد من املندوبات مطلقا وعلى ما يقتضي تركه سجود السهو يف الصالة عند بعض 

ب اجلالب ومجاعة معه والكالم ههنا على القسمني األخريين يف الصالة جممال ومفصال فنقول سنن املالكية حنو صاح



الصالة اثنتان وعشرون سنة السنة األوىل والثانية اجلهر فيما جيهر فيه وهو األوليان من املغرب والعشاء ومجلة 
ا عدا ذلك قال يف الكتاب واجلهر أن الصبح والوتر واجلمعة والعيدان واالستسقاء والسر فيما يسر فيه وهو م

يسمع نفسه وفوق ذلك قليال واملرأة دون الرجل يف ذلك قال صاحب الطراز السر ما ال يسمع بإذن أصال واجلهر 
ضده وأقله إمساع من يلي املصلي إذا أنصت إليه واإلمام يرفع صوته ما أمكنه ليسمع اجلماعة واملنفرد بني ذلك ملا 

  يف املوطأ 
يه السالم على الناس وهم يصلون وقد علت أصواهتم بالقراءة فقال إن املصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه خرج عل

به وال جيهر بعضكم على بعض يف القراءة ويف البيان ال جيوز أن يفرط املسبوق يف اجلمعة إذا كان جبنبه مثله لئال 
  ن يصلي واملرأة تأيت بأقل مراتب اجلهر ألن صوهتا عورة خيلط عليه وال ان يرفع صوته يف النافلة إذا كان جبنبه م

فائدة قال صاحب الطراز كان عليه السالم جيهر يف صالته بالنهار فكان املنافقون جيدون بذلك وسيلة فيصفرون 
 ويكثرون اللغط فشرع األسرار حسما ملادهتم السنة الثالثة والرابعة سورة مع أم القرآن والقيام هلا يف الركعتني

األوليني واملنفردتني قال يف الكتاب إن تركها صحت صالته وهو مذهب اجلمهور لقوله عليه السالم ال صالة ملن مل 
يقرأ بفاحتة الكتاب قال املازري وأوجب عمر رضي اهللا عنه زيادة على الفاحتة وحده غريه بثالث آيات وقيل ما 

لك أهنا فضيلة ال توجب سجودا واألفضل االقتصار تيسر وخرج اللخمي قوال بالوجوب وفيه نظر وروي عن ما
على صورة العمل وجيوز اجلمع بني سور لقول ابن مسعود رضي اهللا عنه لقد عرفت النظائر اليت كان عليه السالم 
يقرن بينها وذكر عشرين سورة وميكن محله على النوافل وإذا قرأ سورة قرأ ما بعدها اتباعا لترتيب املصحف فلو 

بلها جاز ولو اقتصر على بعض سورة قال صاحب الطراز قال مالك ال يفعل فإن فعل أجزأه وهو املشهور قرأ ما ق
وروى الواقدي ال بأس بذلك حجة املشهور أنه الغالب من فعله عليه السالم وفعل الصحابة رضوان اهللا عليهم 

نون حىت جاء ذكر موسى وهارون بعده ويف أيب داود أنه عليه السالم صلى الصبح مبكة فاستفتح سورة املؤم
وعيسى عليهم السالم أخذته عليه السالم سعلة فركع ويف املوطأ أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه قرأ يف ركعيت 

الصبح بالبقرة قال يف الكتاب وال يقضي ما نسبه من ركعة يف ركعة أخرى وقال ح يقرأ يف األوليني من الظهر فإذا 
ا أهنا لو قضيت لقضيت األركان بطريق األوىل وليس يباين حجتنا على عدم قراءهتا يف نسى قرأ يف األخريني لن

الركعتني األخريتني خالفا ش ما يف الصحيحني أنه عليه السالم كان يقرأ يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة 
وكذلك يف الصبح ويقرأ يف الركعتني ويسمعنا اآلية أحيانا وكان يطول يف الركعة األوىل من الظهر ويقصرالثانية 

األخريتني بفاحتة الكتاب احتج ش مبا يف مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال كنا حنزر قيامه الركعتني األوليني من 
الظهر قدر ألَم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه يف األخريتني قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه يف الركعتني األوليني 

قيامه يف األخريتني من الظهر ويف األخريتني من العصر على النصف من ذلك ويف املوطأ أن عبد  من العصر على قدر
اهللا ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ يف األربع يف كل ركعة بأم القرآن وسورة وكان يقرأ أحيانا بالسورتني 

جح ألنه مبني وما ذكرمتوه حزر وعن والثالث يف الركعة الواحدة من الفريضة واجلواب عن األول أن ما ذكرناه أر
الثاين أنه حممول على النافذة بدليل ذكر الفريضة بعده وألنه يعارض بعمل املدينة السنة اخلامسة التكبري ما عدا 

تكبرية اإلحرام قال اللخمي وقيل هو فضيلة وقال صاحب املقدمات وقيل التكبرية الواحدة سنة وقد تقدم البحث 
ة اإلحرام يف األركان وهو عندنا مشروع يف كل خفض ورفع خالفا لعمر بن عبد العزيز ومجاعته يف معناه يف تكبري

ملا أطبق عليه املسلمون يف سائر األمصار وألن أبا هريرة صلى وكرب للرفع واخلفض وقال إين ألشبهكم بصالة النيب 
تاركه إن مل يسجد وطال بطلت صالته  قال املازري وقد رأى بعض املتأخرين أن مقتضى الروايات وجوبه لقوله يف



وقال بوجوبه ابن حنبل لنا حديث األعرايب املسيء لصالته قال يف الكتاب يكرب للركوع والسجود إذا شرع فيه 
وال يكرب بعد التشهد حىت يستوي قائما ووافقه ح وخالفه ش لنا ما يف أيب داود أنه عليه السالم كان إذا قام من 

ديه حىت حياذي هبما منكبيه كما يكرب عند افتتاح الصالة وألن التكبري شرع يف الصالة متصال الركعتني كرب ورفع ي
مبا ينتقل منه وإليه فال خيرج من ركن إال ذاكرا وال يدخل يف ركن إال ذاكرا وكذلك ال يدخل يف الصالة إال ذاكرا 

ن لصحة الصالة بدونه إمجاعا فكان التكبري بتكبرية اإلحرام وال خيرج منها إال ذاكرا بالتسليم واجللوس ليس برك
بعده للقيام فيكون يف أوله كقيام أول الصالة وألن الصالة فرضت مثىن مثىن مث زيد يف صالة احلضر كما يف املوطأ 

فقد كان التشهد قبل بغري تكبري فتكون التكبرية للزيادة يف ابتدائها أول القيام السنة السادسة والسابعة اجللسة 
ى واملقدار الزائد بعد جلوسه الواجب للسالم دليل عدم وجوهبا أنه عليه السالم ملا تركها سجد قبل السالم الوسط

قال يف الكتاب اجللوس كله سواء يفضي بأليتيه إىل األرض وينصب رجله اليمىن وظاهر إهبامها مما يلي األرض ويثين 
مىن ويوجه أصابعه للقبلة ووافقه ش إال يف اجللسة رجله اليسرى وقال ح يفرش اليسرى فيقعد عليها وينصب الي

األخرية فقال خيرج رجله من اجلانب األمين ويفضي بإليته إىل األرض وقول ح يف البخاري عنه عليه السالم وقول 
ش يف أيب داود عنه عليه السالم ويترجح قول مالك بالعمل فقد نقله يف املوطأ عن مجاعة من الصحابة وقال ابن 

السنة فرعان األول سنة اجللوس أن يرفع يديه على فخديه فإن مل يفعل ففي النوادر عن بعض أصحابنا يعيد  عمر هو
الصالة ملا يف أيب داود عنه عليه السالم أنه قال اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع 

ة ألهنا تبع الثاين قال صاحب الطراز املعروف من يديه وإذا رفع فلريفعهما قال صاحب الطراز واألصح عدم اإلعاد
املذهب قبض اليمىن إال املسبحة يبسطها وهو قول اجلمهور وقال يف املبسوط ال يبسطها وهو يف البخاري عنه عليه 
السالم واألول يف املوطأ عنه عليه السالم ويف السبابة ثالثة أقوال فروي عنه أنه كان حيركها من حتت الربنس وقال 

ابن القاسم متد من غري حتريك وكان حيىي بن عمر حيركها عند الشهادة فقط فالسكون إشارة إىل الوحدانية 
والتحريك يف مسلم عنه عليه السالم وهو مقمعة للشيطان مبعىن أنه يذكر الصالة وأحواهلا فال يوقعه الشيطان يف 

شافعي إال أنه قال أول ما يضع كفه على صدرها سهو ويكون جنبها األيسر إىل جنب اخلنصر إىل أسفل وهو قول ال
مث يقلبها بعد ذلك مث يقبض اخلنصر والبنصر والوسطى ويبسط السبابة واإلهبام وهو يف أيب داود وقال أيضا يبسط 
الوسطى معهما وهو يف أيب داود وقال أيضا يقبض اجلميع إال املسبحة وهو قول مالك الذي رواه عن ابن عمر يف 

عليه السالم وإذا قبض اإلهبام جعله حتت الثالثة قال مالك وكله واسع السنة الثامنة والتاسعة صفة صالته 
التشهدان قال املازري روي عن مالك و ش وجوب األخري وعن أمحد وجوهبما ووافق املشهور ح لنا قوله عليه 

ذلك يف صالتك كلها فإذا السالم لألعرايب مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث اجلس حىت تطمئن جالسا مث افعل 
فعلت هذا فقد متت صالتك ومل يذكر التشهد ويف الصحاح أنه عليه السالم ترك اجللسة الوسطى فسجد قبل 

السالم ويف الترمذي أنه سبح به فلم يرجع وهذا شأن السنن ونقيس األخري على األول حجة وجوهبما فعله عليه 
يقل التحيات هللا واألمر للوجوب وجوابه أنه حممول على الندب مجعا السالم وقوله يف أيب داود إذا جلس أحدكم فل

بني األدلة واختار مالك فيه تشهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ففي املوطأ كان يقول على املنرب للناس قولوا 
عض روايات املوطأ التحيات هللا الزاكيات هللا الطيبات الصلوات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته ويف ب

مل يذكر وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبد اهللا ورسوله 
واختار ش رواية ابن عباس عنه عليه السالم وهي التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا سالم عليك أيها النيب 

هد مرجحا له بقول ابن عباس كان عليه السالم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة ورمحة اهللا وبركاته وساق التش



من القرآن وألنه عليه السالم تويف وابن عباس صغري فيكون آخر األمر منه عليه السالم فيكون أرجح ألن فيه 
عليه السالم أنه كان زيادة املباركات والسالم فيه منكرا وهو أكثر سالم القرآن واختار ح واية ابن مسعود عنه 

يعلمهم التشهد التحيات هللا والصلوات والطيبات هللا السالم عليك أيها النيب وساق التشهد مرجحا له بقول ابن 
مسعود رضي اهللا عنه أخذ النيب عليه السالم بيدي فعلمين التشهد وقال عليه السالم أخذ جربيل عليه السالم بيدي 

ة والضبط حىت ان احلنفية اليوم يرونه يف معىن اخذ بيدي اخذ يف مجلة الروايات فعلمين التشهد وهذا يقتضي العناي
إىل جربيل عليه السالم فإن كلهم فعل ذلك كما فعله عليه السالم مع ابن مسعود وألنه بزيادة الواو وهي التشهد 

رد التحية وعليكم السالم بالتعدد كما حصل الترجيح يف ربنا ولك احلمد بالواو على إسقاطها وكذلك يف قولنا يف 
أرجح من عليكم السالم ترجيحنا ان عمر رضي اهللا عنه كان يقوله على املنرب من غري نكري فجرى جمرى التواتر 

  واإلمجاع ألن فيه زيادة الزاكيات والتسليم بالتعريف أبلغ إلفادة العموم 
من كل ما نال ( والتحية امللك لقوله ) بتحية  وإذا حييتم( فوائد التحيات مجع حتية والتحية السالم لقوله تعاىل 

أي امللك والتحية البقاء وقيل هو املراد بالبيت وامللك هو املشهور وأصله أن امللك ) قد نلته إال التحية ** الفىت 
د ق( كان حيىب فيقال له أبيت اللعن وال يقال لغريه ذلك والزاكيات قال ابن حبيب صاحل األعمال ومنه قوله تعاىل 

وقد تقدم معىن الطيب يف ) إليه يصعد الكلم الطيب ( والطيبات األقوال احلسنة كقوله تعاىل ) أفلح من تزكى 
والصلوات ان ) الطيبات للطيبني ( التيمم وقال ابن عبدوس األعمال الصاحلة ألهنا تطيب العبد كما قال تعاىل 

نس مشلت سائر الصلوات الشرعيات هذا إذا اعتربنا جعلنا االلف والالم فيها للعهد كانت الصلوات اخلمس واجل
احلقيقة الشرعية وهو الظاهر وإن اعتربنا اللغوية وهي الدعاء كانت للعموم يف سائر الدعوات والالم يف قولنا هللا 

 لالختصاص أي هذه األمور خمتصة باهللا إىل اإلخالص فهي عبادات منا للرب سبحانه وتعاىل بأن ال يعبد هبذه األمور
أي ال نعبد إال إياه وال نستعني إال به وقولنا السالم ) إياك نعبد وإياك نستعني ( إال اهللا كما نعبد يف الفاحتة بقولنا 

عليك إن جعلنا السالم امسا هللا تعاىل فيكون معناه اهللا عليك حفيظ أو راض وقيل هو مصدر تقدير الكالم سلم اهللا 
) فقالوا سالما قال سالم ( اخلرب كما قال تعاىل حكاية عن إبراهيم عليه السالم عليك سالما مث نقلناه من الدعاء إىل 

فسالمه أبلغ من سالمهم ألجل النقل وكذلك قال يف احلمد هللا يف أول الفاحتة وتقرير مجيع ذلك يف علم النحو وقيل 
شعري هي إرادة اإلحسان مجع سالمة فيكون دعاء بالسالمة من الشرور كلها والرمحة قال الشيخ أبو احلسن األ

أي تعلقت إرادتك ) ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما ( فتكون صفة ذاتية قدمية واجبة الوجود يعضده قوله تعاىل 
) ورمحيت وسعت كل شيء ( وعلمك بسائر املوجودات وقال القاضي أبو بكر هي اإلحسان كله يعضده قوله تعاىل 

فتكون رمحة اهللا عنده حمدثة ليست صفة ذاتية والرمحة اللغوية هي رقة )  فسأكتبها للذين يتقون( أي اجلنة لقوله 
الطبع تستحيل عليه تعاىل فيتعني العدول إىل أحد هذين اجملازين الالزمني للحقيقة عادة وعلى التقريرين فهو دعاء له 

  عليه السالم 
ن ابن عمر رضي اهللا عنهما وعلى فرع قال يف الكتاب ال يتبسمل أول التشهد وإن كان روى ذلك يف املوطأ ع

األول فقهاء األمصار ألن رواية عمر وابن مسعود وابن عباس رضوان اهللا عليهم ليس فيها بسملة وال يف خرب ثابت 
وكان ابن عباس ينكرها ويف احلديث ليكن أول قولكم التحيات هللا السنة العاشرة قول مسع اهللا ملن محده يف املوطأ 

ل إذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا لك احلمد فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له أنه عليه السالم قا
ما تقدم من ذنبه ومضى العمل يف سائر األمصار قال صاحب املنتقى وروى اللهم ربنا لك احلمد بزيادة اللهم 

فقط وبزيادهتما وهو اختيار مالك وابن ونقصان الواو واختاره أشهب ورواه عن مالك واختاره ش وبزيادة الواو 



القاسم وبنقصاهنما وهو اختيار ح ومعىن اللهم النداء ومعىن الواو تقدير معطوف عليه أي لك احلمد ولك احلمد 
فيصري الكالم يف معىن مجلتني ومعىن مسع اهللا ملن محده قال صاحب القبس حيتمل أن يكون خربا عن فضل اهللا تعاىل 

قد ( رب وهو األظهر تقديره اللهم امسع ملن محدك وعرب بالسماع عن املكافأة كما قال اهللا تعاىل أو دعاء بلفظ اخل
أي قد جيازيهم ألن علم اهللا تعاىل ال يعلق على حرف قد لوجوب تعلقه ) يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا 

أخلص يف اإلجابة كأنه يقول من استجيب له  ومعىن موافقة املالئكة فيه مخسة أقوال النية واإلخالص كأنه يقول من
يف الوقت يف الكيفية بأن يدعو لنفسه وللمسلمني كما تفعل املالئكة أو بكونه دعاء يف طاعة ال يشاركها شيء من 
الدنيا قال صاحب املنتقى وال يقل اإلمام اللهم ربنا ولك احلمد وهو يف الكتاب خالفا ش وعيسى بن دينار وابن 

ء احلديث اختصاص اإلمام بلفظ غريه ويقوهلا املنفرد خالفا ح ألهنما من سنة الصالة ومل يوجد خلفه من نافع القتضا
يقول فيقوهلما وكره مالك للمأموم الزيادة على ربنا ولك احلمد وإن كان يف املوطأ عن رفاعة بن نافع قال كنا 

ل مسع اهللا ملن محده قال رجل وراءه ربنا ولك نصلي يوما وراء النيب عليه السالم فلما رفع رأسه من الركعة قا
احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النيب عليه السالم قال من املتكلم آنفا ؟ قال الرجل أنا يا رسول اهللا 

حلادية فقال عليه السالم لقد رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها أوال قال ألن العمل على خالفه السنة ا
عشرة الصالة على النيب وقال ش واجبه يف التشهد األخري ووافقه ابن املواز يف الوجوب لنا قوله عليه السالم يف 

يا أيها الذين ( حديث ابن مسعود يف التشهد فإذا قلت هذا فقد متت صالتك ومل يذكر الصالة حجة ش قوله تعاىل 
ال جتب يف غري الصالة فتجنب يف الصالة وبقوله عليه السالم ال  والصالة عليه) آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 

يقبل اهللا الصالة إال بطهور وبالصالة علي واجلواب عن األول أن الوجوب فيما هو أعم من احلالتني وهو مطلق 
ال يف الفصل الزمان فال تتعني الصالة وعن الثاين أنه حممول على الندب مجعا بني األدلة السنة الثانية عشرة االعتد

بني األركان على أحد القولني فهذه اثنتا عشرة سنة يف اجلواهر وأضاف صاحب املقدمات عشرا إليها الثالثة عشرة 
إقامتها يف املساجد لقوله عليه السالم هل أنبئكم مبا يرفع اهللا به الدرجات وميحو به السيئات إسباغ الوضوء عند 

صاحب البيان وال خيتلف يف خروج املتجالة يف اجلنائز والعيدين واالستسقاء  املكاره وكثرة اخلطى إىل املساجد قال
وال خترج الشابة إال يف جنازة أهلها واملسجد على الندرة السنة الرابعة عشرة األذان هلا سنة يف مساجد اجلماعات 

السادسة عشرة رفع  واالمية حيث كانوا وفرض يف مجلة املصر السنة اخلامسة عشرة اإلقامة وقد تقدمت السنة
اليدين مع تكبرية اإلحرام ويف اجلواهر والتلقني هي فضيلة قال يف الكتاب ال أعرفه إال يف تكبرية اإلحرام وهو قول 
ح قال صاحب الطراز وروى ابن القاسم تركه مطلقا وروى عنه فعله يف اإلحرام والرفع من الركوع ويف مساع ابن 

وهو قول ش وابن حنبل وقال ابن وهب يفعله مع ذلك إذا قام من اثنتني فهذه  وهب اإلحرام والركوع والرفع منه
مخسة أقوال وجه األول ما يف أيب داود عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال أال أصلي لكم صالته عليه السالم ومل يرفع 

يف الصالة مقرونا يديه إال مرة واحدة وكل من قال بالرفع مرة واحدة جعلها يف اإلحرام وألن التكبري شرع 
حبركات األركان دخوال وخروجا وملا مل يكن مع تكبرية اإلحرام ركن شرع معها حركة اليدين وألن الرفع يشغل 

النفس عن اخلشوع فهو خالف األصل فيقتصر على األول وجه الثاين أن الرفع منسوخ مبا يروى عن جابر بن مسرة 
ه السالم فقال ما يل أراكم رافعي أيديكم كأهنا أذناب خيل مشس اسكنوا قال كنا نرفع أيدينا يف الصالة فمر بنا علي

يف الصالة وجه الثالث أن حالة الرفع ابتداء حالة قيام فأشبه األول وجه الرابع ما يف الصحيح عن ابن عمر أنه رواه 
يكرب للركوع ويفعل  عنه عليه السالم إذا قام يف الصالة يرفع يديه حىت تكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حني

ذلك إذا رفع رأسه منه ويقول مسع اهللا ملن محده وال يفعل ذلك يف السجود وجه اخلامس ما يف البخاري أن ابن عمر 



كان يفعله ورفعه أبو داود وطريق اجلمع بني هذه األحاديث أن يكون األول األصل وبقية األحاديث تدل على 
در وحيقق ذلك عمل أهل املدينة قال صاحب الطراز وأما حد الرفع فثالثة اجلواز وكذلك أشار إليه مالك يف النوا

أقوال إىل املنكبني وهو املشهور وقول ش وابن حنبل وإىل األذنني وهو قول ح وإىل الصدر عند سحنون وجه األول 
وأما صفة الرفع حديث ابن عمر السابق والثاين يف مسلم عنه عليه السالم والثالث يف أيب داود عنه عليه السالم 

فالذي عليه العراقيون والباجي ش أن تكون اليدان قائمتني حياذى كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه وهي صفة الراغب 
فإن الراغب للشيء يبسط له يديه وعند سحنون ظهورمها إىل السماء وبطوهنما إىل األرض وهي صفة الراهب فإن 

وقيل رجاء اخلري وخوفا من الشر ) ويدعوننا رغبا ورهبا ( ه تعاىل اخلائف من الشيء ينقبض عنه وقد فسر هبما قول
ويف الترمذي أنه عليه السالم كان إذا كرب نشر أصابعه مدا وجه الثاين احلديث الوارد يف الرفع إىل الصدر فإن ذلك 

تني حىت يفرغ من ال يتصور غالبا إال كذلك قال وأما إرساهلما فلم أر ألصحابنا فيه شيئا وقال ش يثنيهما مرفوع
التكبري قال والظاهر إرساهلما حالة التكبري ليكون مقارنا للحركة كاخلفض والرفع مقارنا للحركة ويرسلهما بوقار 

وال يدفع هبما إىل قدام وال يقبضهما عند اإلرسال وال خيبط هبما ملنافاة ذلك للوقار ويستحب كشفهما عند اإلحرام 
إذا كرب رفع يديه مث التحف مث أخذ مشاله بيمينه وأدخل يديه يف ثوبه السنة السابعة ويف أيب داود كان عليه السالم 

السنة الثامنة عشرة رد ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ( عشرة االنصات لإلمام فيما جيهر فيه لقوله تعاىل 
وهي يف ) وال الضالني ( م عند قول اإلمام السالم على اإلمام وقد تقدم يف األركان السنة التاسعة عشرة تأمني املأمو

اجلواهر والتلقني فضيلة وفيه ثالث لغات القصر واملد والقصر مع تشديد امليم وقيل هو عرباين عربته العرب وبنته 
على الفتح وقيل عربته امسا هللا تعاىل ونونه مضمومة على النداء تقديره يا آمني استجب لنا دعاءنا وقيل عريب مبين 

الفتح اسم لطلب اإلجابة كسائر أمساء األفعال واشتقاقه من األمان مبعىن استجابة دعائنا واملد هو املشهور يف على 
ويرحم اهللا عبدا ( شاهد املد ) أمني فزاد اهللا يف بيننا بعدا ** تباعد مين فطحال إذ سألته ( السنة واللغة شاهد القصر 

ضرورة قال يف الكتاب ال يقل آمني وليقل من خلفه قال صاحب واألول حممول على القصر لل** ) قال آمينا 
الطراز يريد يف اجلهر وكذلك قال ابن القاسم يف النوادر وال يقوله اإلمام إال يف السر وقال مالك يف الواضحة يقوله 

ملوطأ قال مطلقا وهو قول ش ح وابن حنبل ويف التبصرة البن بكري هو خمري فهذه ثالثة أقوال وجه األول ما يف ا
فقولوا آمني فإنه من وافق تأمينه املالئكة غفر له ما ) غري املغضوب عليهم وال الضالني ( عليه السالم إذا قال اإلمام 

تقدم من ذنبه ويف املوافقة ما تقدم يف مسع اهللا ملن محده وألن اإلمام داع فيكون املأموم هو املؤمن على سنة الدعاء 
إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه ويف أيب وجه الثاين ما يف الصحاح 

ل وألنه تابع للقراءة واإلمام قارئ وجه الثالث ، داود عنه عليه السالم يقول آمني حىت يسمع من يف الصف األ 
قلنا يؤمن قال وإذا قلنا يؤمن املأمون تعارض األدلة تفريع قال صاحب الطراز وال خالف أن الفذ يؤمن قال وإذا 

قال مالك فمن ال يسمع اإلمام ال يؤمن ألنه إجابة واإلجابة فرع السماع ويف البيان قال مالك ليس على من مل 
يسمع أن يؤمن وظاهره له ذلك قال ويتحرى الوقت كما يتحرى املريض لرمي اجلملد فيكرب وذهب حممد بن 

حيىي بن عمر اىل انه ال ينبغي له ان يفعل ذلك قال وهو اظهر ألن املصلي ممنوع  عبدوس اىل ان ذلك عليه وذهب
من الكالم والتأمني كالم اقيم يف موضعه وعند التحري قد خيطئ قال فهذه ثالثة أقوال وإذا قلنا يؤمن اإلمام قال 

) ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ( ىل الباجي ال جيهر به قال وهو األرجح ألنه دعاء واألصل يف الدعاء اخلفية لقوله تعا
وقال ش وابن حنبل جيهر ليقتدى به لظاهر اخلرب وحنن حنمله على بيان ) واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخفية 

اجلواز ال ملشروعية ذلك على وجه التقدير السنة العشرون قول املأموم ربنا ولك احلمد وهي يف اجلواهر والتلقني 



يها السنة احلادية والعشرون للمرأة وقد تقدم ذكره يف شروط الصالة النافلة السنة فضيلة وقد تقدم الكالم عل
الثانية والعشرون التسبيح يف الركوع والسجود وهي يف اجلواهر والتلقني فضيلة وقال يف الكتاب ليس بواجب وال 

لتكبري يف الركوع موقت وأنكر التحديد وهو قول ش و ح وأوجبه ابن حنبل يف الركوع والسجود كما أوجب ا
واألمر للوجوب ويف أيب داود ملا ) فسبح باسم ربك العظيم ( والسجود ورب اغفر يل بني السجدتني لقوله تعاىل 

قال عليه السالم اجعلوها يف ) سبح اسم ربك األعلى ( نزلت قال عليه السالم اجعلوها يف ركوعكم فلما نزلت 
لمه عليه السالم الواجبات فلو كان التسبيح واجبا لذكره وأما سجودكم لنا حديث األعرايب املسئ لصالته ع

إنكاره مالك للتحديد فقد حدده ابن حنبل سبحان ريب العظيم ثالثا وسبحان ريب األعلى ثالثا واستحب ش ذلك 
ركع أحدكم ثالثا وقال سفيان الثوري يقول اإلمام مخسا حىت يلحق املأموم ثالثا ملا يف أيب داود قال عليه السالم إذا 

فليقل ثالث مرات سبحان ريب العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ريب األعلى ثالث مرات وذلك أدناه 
وهو معارض ملا يف الصحيحني أنه عليه السالم كان يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وحبمدك 

ع التحديد والوجوب قال صاحب املقدمات بعد عده مثاين اللهم اغفر يل ووردت أذكار خمتلفة غري هذا وذلك مين
عشرة سنة وأسقط بعض ما عده غريه فمن هذه مثان سنن مؤكدات يسجد لسهوهن وتعاد الصالة لتركهن عمدا 
ابدا على اخلالف يف ترك السنن عمدا وهي السورة واجلهر واإلسرار والتكبري ومسع اهللا ملن محده والتشهد األول 

والتشهد األخري وما عدا هذه الثمانية فال فرق بينها وبني الفضائل إال يف تأكيد الطلب الشرعي إال واجللوس له 
  القناع للمرأة فإن الصالة تعاد لتركه يف الوقت 

  الباب السادس يف فضائل الصالة

ع اإلمام يف قال صاحب املقدمات وهي سبع عشرة جعل الرداء على املنكب والتيامن يف السالم وقراءة املأموم م
السر وإطالة القراءة يف صالة الصبح والظهر ويف اجلالب إذا ابتدأ قصرية قطعها وشرع يف طويلة ويف املوطأ أن أبا 
بكر الصديق رضي اهللا عنه قرأ البقرة يف صالة الصبح وأن عمر رضي اهللا عنه قرأ يوسف واحلج يف ركعيت الصبح 

يوسف إال من قراءة عثمان بن عفان إياها يف الصبح من كثرة ما كان وأن القرافصة بن عمري قال ما أخذت سورة 
يف ركعيت ) إذا زلزلت ( يرددها ذكر هذا مالك ليدل أن العمل يقتضي ذلك مع أن يف مسلم أنه عليه السالم قرأ 

التغليس وال  الصبح ويف رواية باملعوذتني ويف اجلواهر يقرأ يف الصبح بطوال املفصل وما زاد عليها بقدر ما حيمله
يبلغ هبا اإلسفار والظهر دوهنا وخيفف يف املغرب والعصر تليها والعشاء بني املنزلتني وقال ش ح وأشهب يسوي 

الظهر بالصبح واملدرك يف ذلك العمل ومن جهة املعىن أن الصبح ركعتان فقط وتدرك الناس أكثرهم نيام فيمد فيها 
ة الصبح فكأمنا قام ليلة بالتطويل حيصل للمسبوق هذه الفضيلة حىت يدركها املسبوق ففي احلديث من شهد صال

والظهر يدرك الناس مستيقظني وعددها اربع فهذا يقتضي عدم اإلطالة وكونه يف وقت فراغ من األعمال للتخلي 
للقائلة واألغذية يقتضي التطويل فكانت دون الصبح وأما العصر فتأيت يف وقت شغل واملغرب وقتها ضيق خبالف 
غريها قال صاحب الطراز ومها يستويان يف القراءة عند مالك مع أنه قد ورد يف الصحيحني أنه عليه السالم كان 

يقرأ بالطور يف املغرب مث ما صلى بعدها حىت قبضه اهللا ويف أيب داود باألعراف وروى ابن وهب عن عمرو بن 
الناس به فكان عليه السالم خيالف عادته ليعلم الناس العاص قال ما من القرآن شيء إال وقد مسعته عليه السالم يؤم 

ذلك وقد أنكر العلماء ومالك على من يقتصر على بعض القرآن ولو كان أفضل من غريه فإن اهللا تعاىل أنزل 
القرآن ليخاف من وعيده ويرجى وعده ويتأدب بقصصه فينبغي أن يتلى مجيعه قال صاحب البيان كره مالك تكرار 



يف ركعة واحدة للذي حيفظ القرآن لئال يعتقد أن أجر قرائتها ثالث مرات مثل أجر مجلة ) و اهللا أحد قل ه( قراءة 
القرآن متأوال لقوله عليه السالم إهنا تعدل ثلث القرآن فقال إذ ليس ذلك معىن احلديث عند العلماء بل له معان 

  ضاعف كثرية عندهم أحسنها أن أجرها مضاعف يعدل أجر ثلث القرآن غري م
فائدة قال صاحب الطراز املفصل كله مكي وأوله قيل احلجرات وقيل ق وهو الصحيح ألن احلجرات مدنية وقيل 
الرمحان قال وكره مالك إظهار اهلمزة يف قراءة الصالة واستحب التسهيل على رواية ورش ألنه لغته عليه السالم 

من معاين القراءة قال وتقصري اجللسة األوىل والتأمني بعد قال وكذلك الترقيق والتفخيم والروم واإلمشام وغري ذلك 
الفاحتة للفذ واإلمام فيما يسر فيه وقول الفذ ربنا ولك احلمد وصفة اجللوس واإلشارة فيه باألصبع وقيام اإلمام من 

دال موضعه ساعة يسلم والسترة وينبغي أن حيمل قوله على موضع األمن من املرور بوجوهبا يف غريه قال واعت
الصفوف وترك البسملة ووضع اليدين إحدامها على األخرى حالة القيام وقد كرهه يف املدونة قال كراهة أن يعد 
من الواجبات وقال يف الكتاب أكرهه يف الفريضة خبالف طول القيام يف النوافل ويف اجلواهر قال أبو حممد وأبو 

حب الطراز فيه ثالث روايات الكراهة يف الفرض رواية ابن الوليد رواية ابن القاسم حممولة على االعتماد قال صا
القاسم واإلباحة يف الفرض والنفل رواية أشهب واالستحباب فيهما رواية مطرف وهو مذهب ش ح وابن حنبل 

وهو يف الصحاح عنه عليه السالم ويف املوطأ عنه عليه السالم أنه قال من كالم النبوة إذا مل تستحي فاصنع ما شئت 
ع اليمىن على اليسرى يف الصالة قال واختلف القائلون به فقال الباجي يقبض ميناه على املعصم والكوع من ووض

اليسرى وال يعتمد عليها وقال احلنفية يقبض على أصابع اليسرى وقال بعض الشافعية ال يقبض على شيء بل يضع 
وقال بعضهم يقبض بكفه اليمىن كفه  كفه اليسرى مبسوطة وكفه اليمىن عليها وهو مروي عنه عليه السالم

اليسرى وقال بعضهم يضع كفه على كفه ويقبض باخلنصر والبنصر واإلهبام على رسغه وميد الوسطى والسبابة على 
ذراعه اليسرى واختلف يف موضعهما قال ابن حبيب غري حمدود وقال عبد الوهاب حتت الصدر وفوق السرة وهو 

يضعهما حتت السرة وهو يف أيب داود عنه عليه السالم وروي عن ش فوق النحر  ظاهر حديث املوطأ وقال احلنفية
أنه ذلك قال والصالة على األرض أو ما ) فصل لربك واحنر ( ملا روي عن علي رضي اهللا عنه يف تفسري قوله تعاىل 

ء فقال صاحب البيان أما تنبته والصالة يف مجاعة للرجل يف نفسه وهي سنة يف املساجد وفريضة يف اجلملة وأما النسا
املتجاالت فال خالف يف خروجهن للمساجد واألعياد وغريها وأما الشابة فال خترج إال يف الندرة ويف جنائز أهلها 

  وعلى اإلمام منعهن ويف احلديث عنه عليه السالم 
لسالم ما أحدثه ما تركت بعدي قتنة أضر على الرجال من النساء وقالت عائشة رضي اهللا عنها لو أدرك عليه ا

النساء ملنعهن املساجد كما منع نساء بين إسرائيل قال والنساء أربع فانية فهي كالرجل ومتجالة فال تكثر التردد 
والقانتني ( وشابة خترج على الندرة وفائقة ال مخار هلا ال خترج البتة والقنوت وأصله يف اللغة الطاعة ومنه قوله تعاىل 

  ول القيام يف الصالة ويف احلديث ويطلق على ط) والقانتات 
وعلى الدعاء ومنه قنوت الصبح ) وقوموا هللا قانتني ( أفضل الصالة طول القنوت وعلى الصمت ومنه قوله تعاىل 

وهو عندنا وعند ش ح مشروع خالفا البن حنبل ويف الصبح عندنا وعند ش خالفا ح يف ختصيصه إياه بالوتر ويف 
النصف األخري من رمضان روايتان لنا ما سنذكره من األحاديث أجاب ابن حنبل اجلالب ملالك يف القنوت يف 

فحملها على نوازل كانت تنزل باملسلمني واحلكم ينتفي النتفاء سببه جوابه منع التعليل خبصوص تلك الوقائع بل 
ية فيدوم احلكم قال يف ملطلق احلاجة لدرء الشرور وجلب اخليور وهو أوىل لعمومه فيجب املصري إليه وهذه العلة باق

الكتاب إذا قنت قبل الركوع ال يكرب خالفا لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال وقبل الركوع وبعده واسع 



والذي آخذ به يف نفسي قبل خالفا ش وكان علي رضي اهللا عنه يقنت قبل وعمر وأبو هريرة رضي اهللا عنهما 
و قبل أم بعد فقال حمل القنوت قبل زاد البخاري قيل النس إن فالنا يقنتان بعد ويف الصحيحني سئل عليه السالم أه

حيدث عنك أن النيب عليه السالم قنت بعد الركوع قال كذب فالن ويف رواية أنه قنت بعد الركوع شهرا ووافق 
هر أما ش يف الوتر أن قنوته قبل وألنه قبل حيصل للمسبوق فضيلة اجلماعة وقال يف الكتاب ال توقيت فيه وال جي

عدم التحديد فألنه ورد بألفاظ خمتلفة وأما عدم اجلهر فقياسا على سائر األدعية وروى ابن وهب أن جربيل علم 
النيب عليهما السالم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وخننع لك وخنلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد 

اف عذابك اجلد إن عذابك بالكافرين ملحق وإن هذا ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتك وخن
بعد ما كان يدعو على مضر إذ جاءه جربيل عليه السالم فأومأ إليه أن اسكت فسكت فقال إن اهللا مل يبعثك سبابا 

مث ) ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون ( وال لعانا إمنا بعثك رمحة ومل يبعثك عذابا 
ه القنوت ويف أيب داود أنه عليه السالم علم احلسن بن علي يف القنوت اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن علم

عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقىن شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وأنه ال يذل من 
لسالم كان يقنت يف الوتر اللهم إين أعوذ برضاك واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ويروى أنه عليه ا

  من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
فوائد خننع معناه نتواضع ومنه قوله عليه السالم إن اخنع األمساء عند اهللا رجل يسمى بشاه وخنلع معناه من ذنوبنا 

طاعتك ومنه حفدة األمري أي أعوانه وابناء األبناء يسمون حفدة لذلك وقوله قىن شر ما  وحنفد معناه نعاضد على
قضيت مع أن القضاء ال ميكن أن يقع غريه معناه أن اهللا تعاىل يقدر املكروه بشرط عدم دعاء العبد املستجاب فإذا 

الباب صلة الرحم تزيد يف العمر  استجاب دعاءه مل يقع املفضي لفوات شرطه وليس هو رد للقضاء املربم ومن هذا
والرزق وقوله أعوذ برضاك يتعني أن يكون املستعاذ به قدميا المتناع االستجارة باحلوادث ورضى اهللا تعاىل إما إرادة 

اإلحسان على ما تقدم يف الرمحة على رأي األشعري أو اإلحسان نفسه على رأي القاضي واألول متعني لقدمه 
من عقوبتك وقوله أعوذ بك منك كيف تصح االستعاذة من القدمي مع أنه ال يصح إال من وكذلك قوله مبعافاتك 

حادث وجوابه أن قوله منك على حذف مضاف تقديره من مكروهاتك ليعم ما ذكره أوال وما مل يعلمه وقوله أنت 
ن مث مضافا حمذوفا يف كما أثنيت على نفسك مشكل من جهة العربية واملعىن من جهة تشبيه الذات بالثناء وجوابه أ

  األول تقديره ثناؤك الالئق ثناؤك على نفسك 
فرع قد أحلق يف الكتاب الدعاء بالقنوت وكرهه يف الركوع خبالف السجود والقيام واجللوس حبوائج الدنيا 

 واآلخرة وأجاز الذكر يف الركوع والسجود قال صاحب الطراز أجاز مالك وش الدعاء جبميع احلوائج وقال ح ال
يدعى إال مبا يف القرآن أو ما يف معناه مما ال يسئل به الناس فإن قال أطعمين أو زوجين فسدت صالته ألنه من جنس 

الكالم كرد السالم وتشميت العاطس والشعر املنظوم دعاء أو ثناء فإن ذلك كله يفسد الصالة لنا ما يف 
إله إال اهللا واشهد أن حممدا عبده ورسوله قال مث  الصحيحني أنه عليه السالم علمهم التشهد إىل قوله أشهد أال

ليختر من املسائل ما شاء وهذا عام واجلواب عما ذكروه أن تلك األمور يعد اإلنسان هبا يف العرف غري مصل 
ملباينتها لنظام الصالة خبالف الدعاء وألنه من فعل السلف قال عروة إين ألدعو اهللا يف حوائجي كلها حىت يف امللح 

صاحب الطراز قال مالك إال أنه يستحب التأدب فال يقل اللهم ارزقين وهو كثري الدراهم وليدع بدعاء  قال
الصاحلني ومبا يف القرآن قيل له فيدعو قال صاحب الطراز وال يدعو يف القيام قبل القراءة وال يف أثناء الفاحتة يف 

ويدعو بعد فراغها إن أحب وقد دعا الصديق رضي اهللا  املكتوبة خبالف النافلة فإهنا مشتملة على الدعاء فهي أوىل



اآلية ويدعو بعد الرفع من الركوع بني السجدتني إن أحب وأوجب ابن ) ربنا ال تزغ قلوبنا ( عنه بعدها بقوله 
حنبل الدعاء بني السجدتني بقوله رب أغفر يل ذنيب ويدعو بعد التشهد ويكره قبله وأما غري الدعاء من الثناء 

ر احلسن فالقرآن أوىل منه تالوة ومساعا وقد كره مالك للمأموم سبحان اهللا بكرة وأصيال فإن فعل فال إعادة والذك
عليه وأجاز يف الكتاب الدعاء على الظامل ملا يف مسلم أنه عليه السالم قال حني رفع من الركوع غفار غفر اهللا هلا 

ن بين حليان والعن رعال وذكوان مث سجد ويف النوادر إن قال وأسلم ساملها اهللا وعصية عصت اهللا ورسوله اللهم الع
يا فالن اللهم افعل به كذا قال ابن شعبان بطلت صالته بل يقول افعل بفالن وقال ابن أيب زيد وما علمت أحدا من 

ة أصحابنا قاله غريه وقد بقي من املندوبات آداب القلوب فمنها اخلشوع وهو اتصاف القلب بالذلة واالستكان
واخلشوع أفضل ) وقد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون ( والرهب بني يدي الرب قال اهللا تعاىل 

أوصاف الصالة ولذلك أمرنا باملشي إليها بالسكينة والوقار مع تفويت االقتداء واملبادرة إىل الطاعة وحضور 
ل صفاهتا ومنها الفكرة يف معاين األذكار والقراءة فإن األشغال املانعة منه وما تؤخر مجلة الصالة له إال وهو من أفض

كانت دالة على توكل توكل عليه أو على احلياء استحيا منه أو على التعظيم عظمه أو احملبة أحبه أو اإلجابة أجابه 
سوء  أو زجر عزم على ترك املخالفة وال يشتغل عن الفكرة يف آية بالفكر يف آية أخرى وإن كانت أفضل ملا فيه من
أدب املناجاة واإلعراض عن الرب بالقلب الذي هو أفضل أجزاء اإلنسان ولذلك هو أقبح من اإلعراض عنه 

باجلسد ولذلك قال معاذ بن جبل إن الشيطان ليشغلين عن القراءة بذكر اجلنة والنار فجعله من الشيطان وإن كان 
ون الالم فيها للكمال كما هي يف صفات اهللا تعاىل قربة عظيمة فهذه هي الصالة الناهية عن الفحشاء واملنكر وتك

كما قال سيبويه وهي مناسبة لذلك فإن القلب إذا اتصف هبذه الصفات يف الصالة كان إذا ختلل منها قريب العهد 
  بذكر الزواجر عن القبائح فال يالبسها واملرغوبات يف املدائح فال يفارقها 

فإذا فرغت فانصب وإىل ربك (  الذكر بعد السالم لقوله تعاىل فرع قال صاحب الطراز وقد ورد الترغيب يف
قيل انصب يف الدعاء وارغب إليه يف احلاجات ويف الصحيحني قال عليه السالم من سبح يف دبر كل ) فارغب 

إال اهللا صالة ثالثا وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكرب ثالثا وثالثني فذلك تسعة وتسعون وقال متام املائة ال إله 
  وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر 

  الباب السابع يف اإلمامة

واإلمامة يف اللغة االقتداء واإلمام املقتدى به واإلمام خشبة البناء اليت يتبعها يف استقامة أعماله وقيل أصل إمام 
  ا واملأموم املقتدي واملأموم من شج يف رأسه فوصلت إىل أم دماغه ويف الباب تسعة فصول االقتداء منها تشبيها هب

  الفصل األول يف شروط اإلمامة

وهي سبعة الشرط األول اإلسالم لقوله عليه السالم أميتكم شفعاؤكم فاختاروا مبن تستشفعون وهذا يدل ثالثة 
مقبوال عند املشفوع عنده والكافر ليس كذلك الثاين حصره أوجه األول وصفه بالشفاعة والشفيع ال بد أن يكون 

األمية يف الشفعاء لوجوب حصر املبتدأ يف اخلرب فمن ليس بشفيع ال يكون إماما الثالث أنه أوجب اختياره والكافر 
  ليس مبختار 

ة قال صاحب الطراز فرع فلو صلى باملسلمني ومل يعلموا به قال مالك يف العتبية يعيدون أبدا خالفا لبعض الشفعوي
وال حيكم بإسالمه عند مالك وش وقال ح إن كان يف مسجد حكم بإسالمه ألن ذلك من شعائر اإلسالم وإال فال 



وقال مطرف وابن املاجشون إن تاب وإال قتل كاملرتد وقال سحنون إن عمله خوفا على نفسه وماله فال شيء عليه 
على املأمومني وإال قتل وأعادوا قال صاحب الطراز ويلزم إذا حكمنا وإال عرض عليه اإلسالم فإن أسلم فال إعادة 

بإسالمه مبجرد الصالة أن ال يعيد القوم ألهنا وقعت خلف مسلم لكن إسالمه غري حمقق وجه إسالمه قوله عليه 
إلميان الباطن السالم من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا والن الشعائر دليل ا

كالشهادتني وجه عدم إسالمه أن إمامته إمنا تدل على اعتقاده حسن فعل هذه الصالة يف مجاعة وهو لو صرح بذلك 
قبل وجوبه مل يكن مسلما الشرط الثاين العدالة قال صاحب الطراز ال يشترط ظهورها بل تكفي السترة عند مجاعة 

ل مالك ال يصلي خلف اجملهول إال أن يكون إماما راتبا وأما الفاسق الفقهاء غري أن املعروف خري من اجملهول قا
جبوارحه فظاهر املذهب منعه خالفا ش وابن حنبل لنا ما تقدم يف الكافر وألنه أسوأ حاال من املرأة بقبول شهادهتا 

لكبائر وألن كل دونه احتجوا مبا يف أيب داود قال عليه السالم صلوا خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل ا
مصل يصلي لنفسه وجواب األول أنه حممول على الصالة عليه إذا مات بعضده أن األمر للوجوب وال جتب الصالة 
خلف الفاسق إمجاعا وجتب عليه ميتا وعن الثاين أنه منقوض بالكافر واملرأة وإن مل يعلم هبما املأموم وقد سلم هذا ش 

اإلمام راكعا لو كان منفردا مل تصح وجبلوس من أدرك الثانية وبسجوده  وبإمجاع األمة على صحة صالة من أدرك
لسهو اإلمام ولو فعل ذلك املنفرد بطلت صالته ومنها يدل على أن الصالتني واحدة وأن صالة اإلمام صالة املأموم 

وإن مل يسكر وليست صالة املأموم صالة اإلمام قال وأوجب مالك اإلعادة أبدا على من ائتم مبن يشرب اخلمر 
وهلذا فرق األهبري بني الفاسق بإمجاع وبني الفاسق بالتأويل فإنه معتقد التقرب فهو أخف من القادم على ما يعتقده 
معصية قال أبو طاهر يف إمامة الفاسق جبوارحه قوالن والبطالن مبين على أنه يتوقع منه ترك فروض الصالة فينبغي 

له على ذلك ائتم به وإال فال ويف اجلواهر قال ابن حبيب من صلى خلف شارب أن يعترب حاله فإن كان فسقه ال حيم
اخلمر يعيد أبدا إال أن يكون الوايل الذي إليه الطاعة إال أن يكون حينئذ سكرانا قاله من لقيه من أصحاب مالك 

  وقيل تستحب اإلعادة يف الوقت 
راز إن ذهب عقله انتقضت طهارته فهو فرع قال يف الكتاب من صلى خلف السكران أعاد قال صاحب الط

كاجملنون وإن مل يغب عقله فيعيد أبدا أيضا قال ومن األصحاب من علله بأنه متحمل للنجاسة يف جوفه من غري 
ضرورة قال ويلزمه أال تصح صالته يف نفسه قال وله أن يقول ملا تعذر عليه دفع النجاسة صار كمن تضمخ مث عدم 

مث صلى بالتيمم فإهنما آمثان مع صحة صالهتما قال وعلى هذا النظر جيب عليه أن يتقيأ وهو املاء وكمن أراق املاء 
قول أكثر الشافعية وقال بعضهم ال يتقيأ ألن معدته تبقى جنسة قال ومن أصحابنا من فرق بني اجلمعة وغريها ألجل 

ع مالك إمامتهم ألهنم أشد اخلروج على السلطان وهو مفسدة عظيمة ومنهم من سوى قال وأما اخلوارج فمن
الفساق واختلف يف كفرهم العتقادهم إباحة ما خالف فيه مجاعة السنة وأن ما عليه مجاعة السنة ليس من الدين قال 

وأما أهل البدع واألهواء فال فرق بينهم على اختالف طبقاهتم ولو جوزنا إمامة الفاسق ملنعناها خلفهم ملا فيه من 
مامة وتوقف يف الكتاب يف إعادة الصالة خلف املبتدع قال ابن القاسم واراها يف الوقت تكثري البدع بشهرة اإل

وقال سحنون ال إعادة مطلقا وهذا يقتضي عدم تكفريهم عند الثالثة وقال ابن عبد احلكم يعيد مطلقا ويف اجلواهر 
اليا ويف البيان تؤول ما يف من صلى خلف قدري اجلمعة أعاد أربعا واشترط ابن حبيب يف اإلعادة أن ال يكون و

الكتاب ملالك على عكس تفرقة ابن حبيب لقوله وأرى إن كنت تتقيه وختافه على نفسك أن تصلي معه وتعيد ظهرا 
أربعا قال واخلالف يف البدع واألهواء احملتملة قوله الكفر أما الكفر الصريح فال يصح االختالف يف اإلعادة 

ر فال يصح االختالف يف أن اإلعادة غري واجبة قال وإن كانت الروايات وردت واخلفيف الذي ال يؤول إىل الكف



  جمملة 
فرع قال يف الكتاب إذا قطع صالته متعمدا أو صلى باحلدث عمدا فسدت على من خلفه قال صاحب الطراز وقال 

دثا أجزأهتم وهو قول أشهب ال تفسد عليهم إال أن يستمر هبم وأشار إليه ابن القاسم وقال أشهب أيضا إذا أمهم حم
ش وقال ابن عبد احلكم ال يبين احد إذا فسدت صالة إمامه إال يف احلدث قال صاحب الطراز وينبغي أن يفصل 

فإن قطع لشبهة مثل أن تكون عادته أن يذكر اهللا تعاىل قبل اإلحرام فنسي حىت أحرم وأحرموا فقطع لذلك أو 
ا الصحة ويتمون ألنفسهم خبالف املتمرد يف القطع الشرط الثالث توقفت عليه القراءة فقطع لذلك فاألظهر ههن

الذكورة قال يف الكتاب ال تؤم املرأة قال صاحب الطراز املشهور محله على العموم يف الفرض والنفل للرجال 
مر والنساء وهو قول وعن مالك اإلعادة أبدأ وروى عنه تؤم النساء وهو قول ش لنا أهنا أسوأ حاال من الصيب لأل

بتأخريها يف الصفوف خبالفه ومن العبد بصحة صالته يف اجلمعة خبالفها ويروى أخروهن حيث أخرهن اهللا فال جيوز 
  تقدميها لإلمامة 

فرع قال صاحب الطراز اخلنثى إن حكم هلا بالذكورية صحت الصالة أو باألنوثة أعاد أبدا قال أبو الطاهر 
نساء على املشهور ويف اجلواهر ال يلحق العنني باخلصي لبعده من األنوثة واملشكل ال تصح إمامته بالرجال وال بال

الشرط الرابع البلوغ يف الكتاب ال يؤم الصيب يف النافلة الرجال وال النساء وهو قول ح يف الفرض والنفل قال 
ته يف املكتوبة إال يف صاحب الطراز قال ابن حبيب يعيد املأموم أبدا وروى ابن القاسم يؤم يف النافلة وأجاز ش إمام

اجلمعة وهو مذهب أيب مصعب منا ويف اجلواهر املميز ال جتوز إمامته يف املكتوبة وال تصح وقال أبو مصعب تصح 
وإن مل جتز ويف النافلة تصح وإن مل جتز وقيل تصح وجتوز وأما غري املميز فال تصح وال جتوز واخلالف يرجع إىل إمامة 

نعه وش جييزه لنا ما يف أيب داود قال عليه السالم اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فحصر اإلمام املتنفل باملفترض فنحن من
يف وصف الضمان فال يوجد يف غريه وضمانه ال يتصور يف الذمة ألنه ال يربأ أحد بصالة غريه بل معناه أن صالة 

موم لكن من مجلة أوصافها الوجوب اإلمام تتضمن صالة املأموم ولن يتأتى ذلك حىت يشتمل على أوصاف صالة املأ
وهو متعذر يف صالة الصيب وهبذا التقرير ظهر امتناع إيقاع الظهر خلف من يصلي العصر والقاضي خلف املؤدي 

واملفترض خلف املتنفل حجة ش ما يف البخاري عن عمرو بن سلمة أنه عليه السالم قال ألبيه ليؤمكم أكثركم 
مين فقدموين وأنا ابن ست سنني وفيه عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النيب قرآنا فلم يكن فيهم أكثر قرآنا 

عليه السالم مث يرجع فيؤم قومه واجلواب عن األول أنه اجتهاد من قومه فليس حبجة وعن الثاين أهنا واقعة عني 
ضوان اهللا عليهم وكان فلعله كان يصلي مع النيب عليه السالم النفل ويؤيد ذلك أنه كان من خيار فقهاء الصحابة ر

عليه السالم أمره بالصالة بأهله وكان حيضر معه عليه السالم الحتمال طريان فقه يف الصالة فيقتبسه ويؤيد ذا 
كونه عليه السالم قسم الناس يف صالة اخلوف طائفتني فصلى بكل طائفة ركعتني وهو على خالف القواعد من 

زيادة يف الصالة ومن جهة استقالل املأموم بنفسه من غري استخالف ومن جهة انتظاره إلمتام الطائفة األوىل وهو 
جهة سالم املأموم قبل إمامه فلو صح ما قالوه لصلى عليه السالم بكل طائفة الصالة تامة دفعا هلذه احملذورات وأما 

الفرض وهلذا من  صالة املتنفل خلف املفترض ففي اجلالب جوازها والفرق أن صفة النفل كونه قربه وهو حاصل يف
أحرم قبل الزوال بالظهر مث تبني له وقع نفال وألن إعادة الصالة يف مجاعة مشروع لتحصيل فضيلة اجلماعة وألن 
األدىن يتبع األعلى من غري عكس الشرط اخلامس قدرته على األركان وفيه فروع ثالثة األول قال يف الكتاب إذا 

رك القراءة عمدا واإلعادة يف ذلك كله أبدا ألن صالة اإلمام صالة صلى القارئ خلف األمي هو أشد من إمام ت
املأموم على ما تقدم فهو مصل بغري قراءة وخالفنا ش ههنا ويف الراكع خلف املومئ والفاسق بناء على أن كل مصل 



وقوله عليه يصلي لنفسه وقد تقدم بطالنه ويؤيده قوله عليه السالم يؤم القوم أقرأهم فجعل القراءة من أوصافه 
السالم اإلمام ضامن وإمنا يتحقق الضمان إذا محل القراءة عن املأموم بقراءته قال صاحب الطراز وإذا بطلت صالة 

املأموم فصالة األمي باطلة إذا كان املأموم صاحلا لإلمامة ووافق ح وخالف أشهب وجه األول أنه ترك االقتداء 
لة جتب عليه وجه الثاين أن اجلمع ال جيب إال يف اجلمعة والواجب على حبامل القراءة عنه وصلى بغري قراءة يف حا

  كل أحد ما يقدر عليه 
فرع إن افتتح األمي مث أتى القارئ قال فعلى قول ابن القاسم إن كان مل يركع قطع وإن ركع شفعها نافلة فإن كان 

حرام واإلجزاء النتفاء املبطل وهو عدم يف ثالث قطع فإن أخره القارئ وتقدم قال حيتمل عدم اإلجزاء لبطالن اإل
القراءة قال وظاهر قول ابن القاسم اال يأمت األمي باألمي لفوات شرط اإلمامة خالفا لسحنون وش وح وهو 

معروف من قول أهل العلم ألن األمي إن مل تزد حالة باإلمتام ال تنقص عن األفراد قال وال يأمت األمي بالقارئ 
أنعمت ( و ) إياك نعبد ( الالحن قال ابن القصار والقاضي عبد الوهاب إن غري املعىن حنو  املسخوط احلال الثاين

بكسر الكاف وبضم التاء مل جتز إمامته وإال جازت وأمر أبو بكر بن حممد باإلعادة من غري تفصيل ويف ) عليهم 
 الكتاب البن القاسم يف الذي ال حيسن البيان قال بعض املتأخرين ال جتوز وإن كان حلنه يف غري الفاحتة محال ملا يف

القراءة على ظاهره وقال مل يفرق بني فاحتة وال غريها قال وهو بعيد ويف اجلواهر من كان يلحن يف الفاحتة ال تصح 
الصالة خلفه وقال اإلمام ال تصح صالته أيضا وحكى اللخمي الصحة على اإلطالق ويف البيان هي مكروهة ابتداء 

ن اللحان ال يقصد اللحن بل يقصد ما يقصده القارئ وإليه ذهب ابن حبيب ومنشأ اخلالف هل وهو الصحيح أل
اللحن خيرج القرآن عن كونه قرآنا أم ال ويف احلديث من قرأ القرآن وأعربه كان له بكل حرف عشر حسنات فإن 

على إخراج احلروف من  مل يعربه كان له بكل حرف حسنة فأثبت القرآن مع اللحن وال تصح إمامة من ال يقدر
خمارجها بسبب اجلهل وجتوز إمامة األلكن للسامل منها وقال ابن القاسم إذا كان يقيم الفاحتة وال جتوز إمامة من ال 
يفرق بني الضاد والظاء ومن ال حيسن أداء الصالة قراءة وفقها قال أبو الطاهر من كان يعجز عن النطق باحلروف 

ه لسقوط الفرض عنه بسبب العجز خبالف العاجز بسبب اجلهل وقيل يف العاجز خلقة وهو األلكن تصح إمامت
بسبب اخللقة ال تصح إمامته ويف البيان األلكن الذي ال يبني قراءته واأللثغ الذي ال يتأتى له النطق ببعض احلروف 

هبم وإن كان االئتمام  واألعجمي الذي ال يفرق بني الظاء والضاد والسني والصاد وحنوه ال خالف يف صحة من ائتم
هبم مكروها إال أن ال يوجد من يرضى قال األصمعي الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء واألرث 

الذي يدغم احلروف بعضها يف بعض ولكنه جيمع ذلك كله قال ابن بشري ال يفتح على من ليس معه يف صالة وأن 
الفاتح قوالن على اخلالف يف القرآن يقصد به إفهام الغري وأما من يف طلب منه الفتح فإن فعل فعل فهل صالة 

الصالة فإن أخطأ اإلمام يف غري أم القرآن يفتح عليه إال أن يغري املعىن أو بطلب منه الفتح وأخطأ يف أم القرآن فإنه 
وه أم ال سجود عليه ألن يفتح عليه ألن الصالة ال جتزئ إال هبا فإن ترك اإلنسان آية من الفاحتة فهل يسجد لسه

األقل تبع لألكثر قوالن ويتخرج على مراعاة االتباع يف أنفسها فإن الصالة تبطل الثالث العاجز عن القيام قال يف 
الكتاب إذا عجز يستخلف ويرجع إىل الصف مأموما ويف اجلالب يف إمامة اجلالس بالقائم روايتان وباجلواز قال ش 

صالة املأموم بدليل القراءة فيكون تاركا للقيام مع القدرة فال تصح صالته ويف  و ح لنا أن صالة اإلمام هي
الدارقطين عنه عليه السالم ال يؤمن أحد بعدي جالسا وهو ضعيف ال تقوم به حجة قاله عبد احلق يف األحكام حجة 

يساره فكان عليه السالم اجلواز ما يف الصحاح أن أبا بكر رضي اهللا عنه أم بالناس فجاء عليه السالم فجلس عن 
يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصالته عليه السالم ويقتدي الناس بصالة أيب بكر رضي اهللا عنه قال 



صاحب الطراز وجلوس املأموم قادرا على القيام ممنوع عند مالك و ش ح خالفا البن حنبل حمتجا مبا يف الصحاح 
شقه األمين قال أنس فدخلنا نعوده فحضرت الصالة فصلى بنا قاعدا  أنه عليه السالم سقط عن فرس فجحش

فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصالة قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا احلديث إىل أن قال وإذا صلى 
فال تترك االقتداء قاعدا فصلوا قعودا أمجعون وهو عندنا منسوخ بقضية أيب بكر املتقدمة ويعضده أن األركان واجبة 

املندوب قال وجتوز إمامة اجلالس للجالس عند مالك ومطرف وابن عبد احلكم وعن ابن القاسم املنع واجلواز وهو 
أحسن الستواء احلالة ومنع ابن القاسم إمامة املومئ بالومئ وأجازها ش قال وهو ظاهر ملا يف الترمذي أنه عليه 

بلة إمياء حجة املنع قوله عليه السالم إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا السالم صلى هبم يف راحلته للمطر وال
وإذا ركع فاركعوا احلديث فجعل من صفته الركوع والسجود واملومي ليس كذلك وأما صالته خلف الصحيح 

املأموم يف  فجائزة اتفاقا ويف اجلواهر ال تصح إمامة املنضجع مبنضجع وال غريه الشرط السادس موافقة مذهب
الواجبات قال ابن القاسم يف العتبية لو علمت أن أحدا يترك القراءة يف األخريتني مل أصل خلفه وقال أشهب عند 

ابن سحنون من صلى خلف من ال يرى الوضوء من الذكر ال شيء عليه خبالف القبلة يعيد أبدا وقال سحنون يعيد 
نه مىت حتقق فعله للشرائط جاز االئتمام به وأن كان ال يعتقد فيهما يف الوقت قال صاحب الطراز وحتقيق ذلك أ

وجوهبا وإال مل جتز فالشافعي ميسح مجيع رأسه سنة فال يضر اعتقاده خبالف ما لو أم يف الفريضة بنية النافلة أو ميسح 
ؤه كنقض قضاء رجليه قال املازري قد حكى اإلمجاع يف الصالة خلف املخالف يف املذهب وإمنا ميتنع فيما علم خط

القاضي قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بني القبلة ومس الذكر الشرط السابع اتفاقهما يف املقتدى فيه ودليل 
هذا الشرط ما تقدم يف البلوغ وفيه فروع مخسة األول قال يف الكتاب إذا ظنه يف العصر وهو يف الظهر فسدت 

ا ش قال ابن القاسم يف العتبية إذا علم يف أثناء الصالة يف صالة املأموم وهو قول ح وأحد قويل ابن حنبل خالف
ركعة شفعها أو اثنتني سلم أو ثالث كملها وأعاد الثاين قال صاحب الطراز ال جيوز أن يؤم به يف قضاء من يومني 

ومن يوم جيوز وقال قال عيسى تصح مطلقا ألن الفوائت وقتها واحد وظهر اليوم مساو لظهر أمس وإمنا وقع 
خلالف يف األوقات الثالث قال يف الكتاب من أحرم باجلمعة ظانا يوم اجلمعة واإلمام يف الظهر أجزأت قال ابن ا

القاسم والعكس يعيد الفتقار اجلمعة إىل نية ختصها خالفا ش وقال أشهب يف اجملموعة يعيد فيهما وحكى اللخمي 
جتزئ عن الظهر ملن ال جتب عليه اجلمعة وثانيها أن عن مالك ال يعيد فيها والفرق للمذهب من وجوه أحدها أهنا 

من أحرم بنية اجلمعة يف سجود األخرية صلى به الظهر وثالثها أن للجمعة شعارا عظيما ال يعذر اإلنسان بسببها إذا 
ن ادعى جهلها خبالف غريها الرابع إذا أحرم مبا أحرم به إمامه قال صاحب الطراز قال أشهب جتزيه وللشافعية قوال

ومعتمد اجلواز ما جاء عن علي رضي اهللا عنه يف احلج أنه أحرم مبا أحرم به عليه السالم وصححه النيب عليه السالم 
وهو مشكل فإن احلج ال يفتقر إىل تعيني نية بل إذا أطلق انصرف إىل املفروض إمجاعا وال جيزي ذلك يف الصالة 

دي مسافر مبقيم فإن اقتدى به وقلنا القصر فرض فال جيوز إمجاعا واحلج باب ضرورة اخلامس يف اجلواهر ال يقت
وقيل جيوز وإن قلنا سنة فروى ابن القاسم املنع وأبو إسحاق اجلواز تسوية بني فضيلة اجلماعة وفضيلة القصر وإن 

تقدم فإن قلنا قلنا بالتخيري فاإلمتام مع املقيم أوىل من القصر منفردا وحكم الصالة بعد االقتداء يتنزل على اخلالف امل
القصر فرض قال القاضي أبو حممد وبعض املتأخرين تبطل وقال بعضهم ال تبطل الحتمال االنتقال كالعيد يف اجلمعة 

وقيل يقتدى به يف الركعتني خاصة واختلف هل يسلم أو ينتظره ويسلم معه وإن قلنا سنة مل يعد عند ابن القاسم 
ن يكون يف احلي أو مساجد األمصار الكبار هذا إذا علم أنه مقيم وروى أشهب ومطرف اإلعادة يف الوقت إال أ



فإن جهل ذلك مث علم قال سحنون جتزيه وأما ائتمام املقيم باملسافر قال ابن حبيب هو أخف يف الكراهة من األوىل 
  واتفقت الروايات عن مالك أن أحد الفريقني ال يؤم باآلخر إال يف مساجد اجلماعات واألمراء 

  الثاين فيما يكره يف اإلمامالفصل 

وفيه فروع سبعة األول كره يف الكتاب إمامة األعرايب باملسافرين واحلاضرين وإن كان أقرأهم وهو قول ش وعلله 
ابن حبيب جبهله للسنة والباجي بتركه للجمعة واجلماعات قال صاحب الطراز واألول أبني فإن اجلمعة ال جتب عليه 

  ال تكره إمامته إذا كان عاملا بالسنة واملنفرد يف رؤوس اجلبال 
فائدة األعرايب بفتح اهلمزة البدوي سواء كان عربيا أو أعجميا الثاين كره يف الكتاب إمامة العبد يف مساجد العشائر 
واجلماعات واألعياد خبالف غريها قال صاحب الطراز وأجازها ابن املاجشون وأثبته يف غري اجلمعة وش وابن حنبل 

لرق ونقص ملنع الشهادة فيكره يف اإلمامة وألنه يؤدي للطعن على اجلماعة فإنه أفضلهم ومنع يف الكتاب لنا أن ا
إمامته يف اجلمعة قال ابن القاسم فإن فعل أعاد وأعادوا ألن العبد ال مجعة عليه ويف اجلالب عن أشهب جتزئهم ألهنا 

مع بطالن اإلمامة فيها وأن تكبرية اإلحرام ليست باإلحرام وجبت عليه فساواهم ويرد عليه أن النوافل كذلك 
  بواجبة عليه يف اجلمعة 

تفريع قال صاحب الطراز إذا قلنا باإلعادة قال ابن القاسم يعيدون يف الوقت مجعة خبطبة وبعده ظهرا ويف امتداد 
تاب وإن كان ال يدرك الوقت إىل الضروري قوالن ويف البيان قال ابن القاسم إىل قبل الغروب بركعة مثل ظاهر الك

بعض العصر إال بعد الغروب وروى مطرف ما مل تغرب الشمس مثل رواية يف الكتاب باسقاط بعض وقال سحنون 
إىل قبل الغروب مبقدار العصر وقيل ما مل تصفر وقال أبو بكر األهبري إذا أدرك ركعة بسجدتيها قبل وقت العصر 

سافر ثالثها يعيد يف الوقت بناء على اخلالف فيمن جهر متعمدا وأما البعد أمتها مجعة وإال ظهرا ويف إعادة اإلمام امل
فيعيد أبدا وقيل ال إعادة عليه ولو اجتمع يف القرية مجاعة عبيد تتقرى هبم القرية فأقاموا اجلمعة مل جتزهم على 

وافل ولو فاته مع اجلماعة املذهب وبه قال ش خالفا ح قال والتسوية بني العيد واجلمعة فيه نظر ألن العيد من الن
صالة وحده وما له أن يفعله وحده فله اإلمامة فيه قال صاحب البيان وأجاز ابن حبيب إمامة العبد يف العيد لوجوهبا 

عليه عنده خبالف اجلمعة وحكاه مطرف وابن املاجشون وسوى املشهور بينهما ألهنما ال جيبان عليه ويف اجلواهر 
  إال أن يكون تقرأ وهم ال يقرأون وأجاز ابن القاسم أن يكون إماما راتبا يف التراويح روى علي ال يؤم األحرار 

متهيد الواجب على العبد واملرأة واملسافر أحد الصالتني ال بعينها واخلرية هلم يف التعيني وعلى املسافر أحد الشهرين 
خصال الكفارة بالوجوب بناء على إما رمضان أو شهر القضاء فهذه الصور كلها كخصال الكفارة ففيها نصف 

وجوب أحدها ويكون موقعا للواجب إذا فعل أحدها فكذلك ههنا وليس هذا من باب إجزاء النفل عن الفرض 
ومعىن قوله عليه السالم وضع عن املسافر الصوم وشطر الصالة أي تعيني الصوم وتعيني اإلمتام فالعبد متطوع 

نشأ اخلالف هل يالحظ أصل الوجوب أو يالحظ التعيني وهبذا يظهر أن قول بالتعيني فقط واحلر مفترض فيه فهذا م
األصحاب إنه متطوع بتكبرية اإلحرام ليس على ظاهره بل بتعينها فقط ألن الواجب عليه إحدى التكبريتني إما يف 

عن الفرض الثالث اجلمعة أو الظهر وهذا التقرير جيب اعتقاده فإن خالفه يؤدي إىل خالف اإلمجاع من إجزاء النفل 
كره يف الكتاب ولد الزنا إماما راتبا قال صاحب الطراز والعتيق اجملهول األب لئال يؤديا لظن يف النسب قال فإن 

قيل كانت الصحابة رضوان اهللا عليهم يصلون خلف املوايل ومن أسلم من غري استفصال قلنا أوالد اجلاهلية تلحق 
يف الكتاب اخلصي لشبهه باملرأة ويف اجلواهر ال يكره اخلامس كره ابن وهب  بآبائها من نكاح أو سفاح الرابع كره



يف العتبية إمامة األقطع واألشل إذا عجزا عن وضع أيديهما يف األرض قال صاحب الطراز وخالف فيه ابن 
ابن املاجشون ويف كل عيوب البدن ومل يراع إال نقص اليدين أو ما يؤثر يف ركن كقطع اللسان السادس كره 

القاسم يف اجملموعة إمامة احملدود وترتبه وإن صلحت حاله وقال ابن اجلالب ال باس بإمامة األعمى واألقطع 
واحملدود إذا كان عدال وتكره إمامة املتيمم للمتوضئ وصاحب السلس واجلراح لألصحاء واألغلف ويف الواضحة 

واهر كراهة إمامة املأبون وترتبه وقيل ال تكره إذا كان ال جتوز إمامة القاتل عمدا وإن تاب خبالف احملدود ويف اجل
صاحلا السابع من اجلواهر ال يأمت مسافر مبقيم وال مقيم مبسافر قال ابن حبيب والثاين أخف كراهة من األول 

  واتفقت الروايات عن مالك أن أحد الفريقني ال يؤم باآلخر إال يف مساجد اجلماعات واألمراء 

  لترجيح بني األمية إذا اجتمعواالفصل الثالث يف ا

يف اجلواهر من أفرد بالعلم والورع فهو أوىل إذ هبما تؤدى الصالة وحتصل الشفاعة فإن تعدد من مجعها رجح 
بالفضائل الشرعية واخللقية واملكانية كشرف النسب فإنه يبعث على صيانة املتصف به عما ينايف دينه ويوجب له 

ه السالم الربكة يف أكابركم وألنه أطاع اهللا قبل األصاغر فيتميز بذلك وكمال أنفه عن ذلك والسن لقوله علي
الصورة ألن مجال اخللق يدل على مجال األخالق غالبا وحسن اللباس فإنه يدل على شرف النفس والعبد عن 

ت الشرف النجاسات لكوهنا مستقذرات وكمال البنية فإنه يدل على وفور العقل وحسن اخللق فإنه من أعظم صفا
وتقدم األمري على الرعية لئال تنقص حرمته يف النفوس بتقدمي غريه عليه فتختل املصاحل العامة والفقيه على الصاحل 

ألن الفقه مقصود لصون األركان والشروط عن املفسدات والصالح من التتمات فإن تساووا وتشاحوا أقرع بينهم 
قوم أقرؤهم لكتاب اهللا فان كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إن طلبوا الفضيلة ال الرياسة ويف مسلم يؤم ال

فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه 
أقرأهم حينئذ كان  وال يقعد على تكرمته إال بإذنه وقال ابن حنبل القارئ أوىل من العامل لظاهر احلديث وجوابه أن

  أعلمهم وليس ذلك حمل النزاع ورجح مالك بالقرابة يف العتبية فقال ال يؤم عمه وإن كان أصغر منه ووافقه ح 
تنبيه قال صاحب الطراز وقع يف التهذيب غلط وهو قوله يؤم األعلم إذا كان أحسنهم حاال وإمنا يف الكتاب إذا 

  حسن كانت حاله حسنة والفرق ظاهر بني حسن وأ
فرع قال يف الكتاب صاحب املنزل أوىل ممن حضره قال صاحب الطراز وكذلك متنع اإلمامة يف مسجد اإلمام 

الراتب إال بإذنه الندراج مجيع ذلك حتت احلديث املتقدم وينبغي لرب املنزل أن يأذن ملن هو أفضل منه وأهل كل 
الدار على من يكره إمامته ملا يف الترمذي لعن عليه املسجد أوىل بإمامته إال أن حيضرهم الوايل وال يتقدم رب 

السالم ثالثة رجال أم قوما وهم له كارهون وأمرأة بات زوجها عليها ساخطا ورجال مسع حي على فالح فلم جيب 
قال وال فرق بني كراهة مجيعهم أو أكثرهم وأهل الفضل منهم وإن قلوا ولو كان صاحب الدار عبدا قال مالك هو 

كانت امرأة قال بعض األصحاب توىل رجال ألنه منزهلا ال يتصرف فيه إال بإذهنا ويف اجلواهر يستوي مالك  أوىل فلو
  الدار ومنفعتها 

قاعدة يتقدم يف كل والية من هو أقوم مبصاحلها فيتقدم للقضاء من هو أكثر يقظة بوجوه احلجاج واألحكام ويف 
ا واعرف بسياسة خربها ويف الزكاة من هو أعلم بنصبها وأحكامها احلروب من هو أعلم مبكايدها وأشد إقداما عليه

ويف إمامة احلكم من هو أعلم بتدبري األيتام وتنمية األموال وقد يكون الشخص الواحد ناقصا يف باب كامال يف 
ه ما ليس غريه كاملرأة ناقصة يف والية احلروب كاملة باعتبار احلضانة ألن فيها من الصرب على الطفل وحتصيل مصاحل



يف الرجال فعلى هذه القاعدة قدم الفقيه على القارئ ألنه أعلم بإقامة أركاهنا ودرء مفسداهتا وكذلك سائر 
األوصاف اليت قدمناها هلا مدخل يف حتصيل مصلحة الصالة إال اإلمارة فإنا قدمنا املصلحة العامة فيها على اخلاصة 

دار واملسجد فإن املكان ال مدخل له يف مصلحة الصالة وليس فيه واستشكل على ذلك التقدمي باملكان حنو رب ال
مصلحة تترك له مصلحة الصالة وقد كتب عمر رضي اهللا عنه إىل عماله إن أهم أمركم عندي الصالة وهي أفضل 

  األعمال بعد اإلميان فكانت رعايتها أوىل من رعاية صاحب املنزل 

  الفصل الرابع يف تبعية اإلمام يف املكان

فيه فروع أربعة األول قال يف الكتاب إذا صلى بقوم على ظهر املسجد وهم أسفل من ذلك ال يعجبين قال و
صاحب الطراز ظاهر املذهب ال فرق بني أن يكون معه مجاعة أم ال ويف اجلالب إذا كان معه طائفة فال بأس ألن 

دور حمجور عليها بإمام يف املسجد ويف أيب  املقصود اتباع اإلمام يف املكان وكذلك كره مالك صالهتم فوقه أو يف
داود قال عليه السالم إذا أم الرجل القوم فال يقم يف مكان أرفع من مقامهم قال واملذهب صحة الصالة وقال 

صاحب اإلشراف إذا كان اإلمام فوق السطح ال تصح صالة املأموم ألنه حمتاج إىل عمل يف الصالة بالنظر لضبط 
وهو ينتقض مبن كان إمامه على ميينه أو يساره والكراهة مع عدم الضرورة وإعادة املأموم يف أحوال اإلمام قال 

الوقت عند ابن حبيب وال كراهة يف الكدى ألهنا يف العرف أرض واحدة قال يف الكتاب وعليهم اإلعادة بعد 
تامة قال صاحب النوادر قال  الوقت إذا صلى إمامهم على دكان يف احملراب إال أن تكون يسرية االرتفاع فصالهتم

بعض اصحابنا مثل الشرب وعظم الذراع قال صاحب الطراز وقد أسقط أبو سعيد املسئلة األوىل اكتفاء هبذه 
وليست يف معناها فإن هذه أشار فيها مالك لفعل بين أمية فإهنم كانوا يفعلون ذلك كربياء وهو ينايف الصالة لكوهنا 

 اجلواهر إذا كان االرتفاع كثريا ففي بطالن صالة املرتفع ثالثة أقوال البطالن مبنية على اخلشوع واخلضوع ويف
ونفيه واشترط التكبري يف حق املأموم والبطالن يف حق اإلمام مطلقا وكل من قصد التكرب منهما بطلت صالته 

بطلت الصالة وإذا وصالة من خلفه إذا كان إماما وال خالف يف املذهب ان القصد إىل ذلك حمرم وأنه مىت حصل 
كان مع اإلمام طائفة قصدوا التكرب على بقية اجلماعة بطلت صالهتم وإن مل يقصدوا ففي اإلعادة قوالن الثاين كره 
يف الكتاب الصالة بني يدي اإلمام قال وهي تامة وقال ش وح فاسدة ولو كانوا يف املسجد ومنع ش يف الدور إال 

 الكتاب أن دارا آلل عمر بن اخلطاب أمام القبلة كانوا يصلون فيها بصالة أن تتصل الصفوف لنا ما رواه مالك يف
اإلمام ومل ينكر عليهم الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني نعم يكره لعدم علمهم سهو اإلمام قال صاحب الطراز 

ألنه بغري تفريط  فإن سها اإلمام يقطع املأموم وال يبين لنفسه مع وجود اإلمام خبالف السفن إذا فرقها الريح
  كالرعاف فإن متادى معه فركع قبله وسجد بعده وقد قال مالك يف األعمى يفعل ذلك وال يشعر يعيد الصالة 

فرع قال يكتفي بتكبري من خلف اإلمام ولو كان يف املسجد مبلغ جاز ألن إمام الكل واحد ويف أيب داود اشتكى 
لناس احلديث وأجازه ابن عبد احلكم والشافعية يف الفرض والنفل النيب فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع ا

وابن حبيب يف النفل ويف اجلواهر يف صالة املسمع والصالة به ثالثة أقوال ثالثها التفرقة بني إذن اإلمام فتصح وبني 
م الريح ففي عدمه فتبطل الثالث أجاز يف الكتاب صالة أهل السفن املتقاربة بإمام واحد يف واحدها فلو فرقته

النوادر البن عبد احلكم يستخلفون قال أبو طاهر وإن صلوا أفذاذا جاز فإن اجتمعوا بعد التفرق ال يرجعون إىل 
اإلمام خبالف املسبوق يظن أن إمامه أكمل فيقوم للقضاء مث يتبني له فإنه يرجع وال يعتد مبا فعله والفرق أن تفرقة 

اب أن يكون بينهما هنر صغري وقاله ش ومنعه ح وجعل كل فاصل بينهما السفن اضطرارية الرابع أجاز يف الكت



يقطع التبعية لنا أن أزواجه عليه السالم كن يصلني يف حجرهن بصالته عليه السالم وحد ش النهر بثالمثائة ذراع 
  ز بينه وبني الصفوف واإلمام وقال صاحب اإلشراف إن كان الطريق أو النهر ال مينع مساع التكبري جائ

  الفصل اخلامس يف مقام املأموم مع اإلمام

ويف اجلواهر هو مستحب ويف الكتاب يقوم الرجل عن ميني اإلمام فإن قام عن يساره رده عن ميينه ألنه عليه السالم 
رد ابن عباس من يساره إىل ميينه من خلفه وألن اليمني أفضل واملصلي مأمور بأفضل اهليآت واجلهات واملرأة خلفه 

تشوش الفكر فتشغل عن النظر والرجالن خلفه ألن التصفيف مطلوب لقوله عليه السالم يف الصحيحني أقيموا  ألهنا
صفوفكم فإين أراكم من وراء ظهري والصيب مع الرجل مبنزلة الرجلني ملا يف املوطأ أن مليكة دعته عليه السالم 

ىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته لطعام صنعته فأكل منه مث قال قوموا فأصلي لكم قال انس فقمت إ
مباء فقام عليه السالم عليه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتني وانصرف والرجل 

واملرأة الرجل عن ميينه واملرأة خلفه ملا يف الصحيحني عن أنس انه عليه السالم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامين 
  ه وأقام املرأة خلفنا عن ميين

  الفصل السادس يف تسوية الصفوف

قال اللخمي يبتدأ بالصفوف من خلف اإلمام مث من على ميينه ومشاله حىت يتم الصف وال يبتدأ بالثاين حىت يكمل 
األول وال بالثالث قبل الثاين والصف األول ما يلي اإلمام فإن كان مث مقصورة حمجرة فالصف األول اخلارج عنها 
للوضوء هبا فروع مخسة األول قال يف الكتاب من صلى خلف الصفوف فصالته تامة فإن جبذ إليه أحدا فهو خطأ 
منهما واإلجزاء قول ح وش خالفا البن حنبل وبالغ فقال من افتتح صالته منفردا خلف اإلمام فلم يأت أحد حىت 

ا يف أيب داود أنه عليه السالم رأى رجال رفع رأسه من الركوع فصالته وصالة من تالحق به بعد ذلك باطلة مل
يصلي خلف الصف وحده فأمره باإلعادة لنا ما يف البخاري عن أيب بكرة أنه دخل املسجد وهو عليه السالم راكع 
فركع دون الصف فقال عليه السالم زادك اهللا حرصا وال تعد وأما خطأ املوافق له فألن الصف األول أفضل وقال 

ويف أيب داود وسطوا اإلمام وسدوا اخللل الثاين قال صاحب الطراز من تأخر عن الصف لعذر ش فيستحب له ذلك 
وصلى منفردا فال شيء عليه وأعاد عند مالك خالفا البن حبيب الثالث قال يف الكتاب من دخل وقد قامت 

وف من خلف الصفوف قام حيث شاء وكان يتعجب ممن يقول يقوم حذو اإلمام حجة املخالف أن ابتداء الصف
اإلمام وهذا مبتدئ صف وعند مالك ذلك خاص بالصف األول فإنه املوازي وقال صاحب الطراز قال مالك إن 

رأى خلال يف الصف سده إن مل يضيق على غريه فرب خلل بني قائمني يسترانه إذا جلسا وخيرق ثالثة صفوف 
هبا إىل اإلمام عند ابن حبيب فإن كانت الفرجة للفرجة فإن كانت الفرج كثرية مشى إىل آخرها عند مالك وإىل أقر

عن ميينه أو يساره قال ابن حبيب يتركها قال والذي قاله صحيح فيمن هو يف الصالة أما من ليس يف الصالة فإنه 
خيرق الصفوف إىل الفرجة يف الصف األول كما فعله عليه السالم ملا جاء من عند بين عمرو بن عوف فوجد أبا 

ناس الرابع قال يف الكتاب إذا كانت طائفة عن ميني اإلمام فال بأس أن تقف طائفة عن يساره وال بكر يصلي بال
تلتصق بالطائفة اليت عن ميينه وكره تفريق الصفوف وكذلك يف البخاري قال أنس كان أحدنا يلصق منكبه مبنكب 

أتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف صاحبه وقدمه بقدمه ويف املوطأ أن عثمان رضي اهللا عنه كان ال يكرب حىت ي
فيخربونه أن قد استوت فيكرب وكذلك عمر قال صاحب الطراز فإن رأى رجال خارجا من الصف يشري إليه وجيوز 



تقطيع الصف املوغر يف املوضع وأرخص مالك للعامل يصلي يف آخر املسجد يف موضعه مع أصحابه وإن بعدت 
اعتدال الصف لطلب الشمس أو الظل وأجاز يف الكتاب الصالة بني الصفوف عنهم ويسدون فرجهم وأرخص يف 

األساطني إذا ضاق املسجد وكراهيته إما لتقطيع الصفوف أو ألنه مظنة النجاسة من األحذية قال قال مالك إذا 
ء كانت املقصورة ال تدخل إال بإذن فالصف األول ما خرج عنها وإال فال اخلامس قال يف الكتاب إذا صلت النسا

بني الرجال صحت صالهتم وقاله ش وقال ح حماذاة املرأة تفسد الصالة لقوله عليه السالم أخروهن حيث أخرهن 
اهللا فمن مل يؤخرهن فهو قائم مقاما منهيا عنه فتفسد صالته وجوابه أنه حممول على الندب مع أن احلديث حيتمل 

روض الصالة إال بطريق معلوم فقد نقض أصله قال غري الضرورة يف الشهادات أو غريها مع أنه يقول ال تثبت ف
صاحب الطراز وقد غري أبو سعيد هذه املسئلة باشتراط ضيق املسجد وليس شرطا قال فلو قام مقام اإلمام عند 

البيت وخلفه الرجال وصف النساء من اجلهة األخرى قال أشهب ال بأس به قال واألحسن أن يكن خلف الرجال 
معلل بسماع القراءة وإرشاد اإلمام وتوقع االستخالف ومقتضى ذلك أن يكون ما يلي  سؤال شرف الصف األول

اإلمام من الثاين والثالث أفضل من آخر األول إذا طال جوابه أن ذلك معارض بكون الواقف يف الصف األول 
ل الذي يلي اإلمام متصفا بكونه من السابقني ولذلك حكى أبو عمر يف التمهيد اخلالف بني العلماء هل الصف األو

  أو السابق حيث كان 

  الفصل السابع يف اإلعادة يف مجاعة

ويف املوطأ عنه عليه السالم صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة وعنه فيه صالة اجلماعة أفضل 
اوت حبسب من صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا وقيل يف اجلمع بينهما إن اجلزء أكرب من الدرجة والتف

اجلماعات واألمية ويف مسلم صالة مع إمام خري من مخس وعشرين صالة يصليها وحده قال صاحب املنتقى 
واالستذكار واإلكمال وغريهم صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ خبمس وعشرين صالة فتكون صالة اجلماعة مثانية 

لى رواية سبع وعشرين وعلى ذلك تتخرج وعشرين صالة واحدة بصالة الفذ وسبعة وعشرين لفضيلة اجلماعة ع
بقية األعداد الواردة يف الروايات وجعلوا األعداد الواردة كلها أعداد صلوات ألجزاء ثواب صالة الفذ فإن هذه 
الفضيلة قيدت يف بعضها بالصلوات وأطلقت يف بعضها ومسيت أجزاء ودرجات فيحمل املطلق على القيد ويكون 

زء ثواب اجلماعات ال جزء ثواب الفذ واستقامت الروايات كلها وعظمت املنة على اجلزء الوارد يف بعضها ج
العباد وعظم الترغيب يف صالة اجلماعات مل حيكوا يف ذلك خالفا ويف اجلواهر اجلماعة سنة مؤكدة ال جتب إال يف 

طر والريح العاصف اجلمعة وحكي عن بعض أصحابنا وجوهبا على الكفاية وال تترك اجلماعة إال لعذر عام كامل
بالليل أو اخلاص كالتمريض وخوف السلطان أو الغرمي مع اإلعسار أو القصاص مع رجاء العفو واملشهور استواء 

  اجلماعات وقال ابن حبيب تفضل اجلماعة بالكثرة وفضيلة االئتمام 
لشمول الدعاء وسرعة متهيد ال نزاع أن الصالة مع الصلحاء والعلماء والكثري من أهل اخلري أفضل من غريهم 

اإلجابة وكثرة الرمحة وقبول الشفاعة وإمنا اخلالف يف زيادة الفضيلة اليت شرع اهللا تعاىل اإلعادة ألجلها فاملذهب أن 
تلك الفضيلة ال تزيد وإن حصلت فضائل أخر لكن مل يدل دليل على جعلها سببا لإلعادة وابن حبيب يرى ذلك 

ل من ركعة يدركها مع اإلمام وهذا مما تقدم النزاع ان مدرك التشهد له أجر وانه قال وال حتصل فضيلة اجلماعة بأق
مأمور بذلك وإمنا تلك الدرجات ال حتصل إال بركعة ألن الشرع أضافها جلملة الصالة ومدرك أقل من ركعة ليس 

مع الواحد إال أن  مدركا للصالة بقوله عليه السالم من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة قال وال يعيد



يكون إماما سؤال االثنان إذا كانا مجاعة وجب أن يعيدا مع الواحد وإال فيعيد من صلى مع الواحد جوابه مها مجاعة 
إذا كانا مفترضني واملعيد ليس مبفترض قال وإذا أعاد ال يتعرض لتخصيص نية أو ينوي الفرض أو النفل أو إكمال 

ا ثالثة فروع األول إذا ذكر عدم الطهارة يف األوىل أجزأته الثانية عند ابن القاسم الفضيلة أربعة أقوال تتخرج عليه
خالفا البن املاجشون وقال أشهب إن ذكر األوىل حني دخوله يف الثانية فال جتزئه وإال أجزأته الثاين إذا أعاد لفضل 

إذا أحدث يف أثناء الثانية روى املصريون  اجلماعة مث تبني له أنه مل يصل قال ابن القاسم جتزيه خالفا ألشهب الثالث
عدم اإلعادة وقال أشهب إن قصد بالثانية رفض األوىل فال إعادة وروي عنه اإلعادة وبه قال ابن كنانة وسحنون 

واختلف يف التعليل قال ابن كنانة ألنه ال يدري أيتهما فرضه وقال سحنون ألهنا وجبت بدخوله فيها وفائدة اخلالف 
دث علته وقال ابن املاجشون إن أحدث بعد ركعة أعاد ألنه أدرك صالة اإلمام واال فال ويف كتاب ابن إذا كان احل

سحنون إن أراد الثانية فرضه األوىل نافلة أو أراد أن يكون األمر إىل اهللا تعاىل فليعد الثانية فروع اثنا عشر األول 
لناس إال املغرب فليخرج ملا يف املوطأ قال عليه السالم قال يف الكتاب إذا جاء املسجد وقد صلى وحده فليصل مع ا

حملجن وكان قد صلى يف أهله ومل يصل معهم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت وتعاد الصلوات كلها 
إال املغرب وإال الصبح واملغرب عند ابن عمر وإال الصبح والعصر عند ح وكلها عند ش نظرا لعموم احلديث 

وىل فرضه والصبح والعصر ال يتنفل بعدمها واملغرب وتر ويف أيب داود ال وتران يف ليلة وعندنا أن ورأى ح أن األ
الثانية مل تتعني للنافلة ويف أيب داود ال تصلوا صالة يف يوم مرتني فيجمع بني العمومني فيحمل النهي على املغرب 

لك وأما خروجه من املسجد فألن ابن عمر كان يفعل ويف مجاعتني أو حالة االنفراد واألمر باإلعادة على ما عدا ذ
ذلك وألن فيه صورة القعود عن طاعة اهللا تعاىل حالة النهوض هلا تفريع فإن أعاد املغرب قال يف الكتاب شفع 

اآلخره وتكون األوىل صالته ويف النوادر عن ابن وهب يسلم مع اإلمام ويعيدها ألهنا تقع فرضا على رأي فال تفسد 
فلو دخل يف املغرب مع اجلماعة ناسيا فذكر قبل ركعة قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يقطع ألنه دخل يف  برابعة

نافلة ممنوعة فأشبه القيام يف النافلة لثالثة فانه يرجع عنها قال ويتخرج فيها قول باإلمتام على اخلالف فيمن أقيمت 
ابن حبيب يتمادى ويسلم من اثنتني قال وقال الباجي عليه الصالة بعد إحرامه هبا فإن ذكر بعد الركوع قال 

ومقتضى أصل ابن القاسم القطع فإن أراد التخريج على ما إذا أحرم باملغرب فأقيمت عليه بعد ركعة فإنه يقطع فإن 
الفرق أن الذي أقيمت عليه إن مل يقطع فعل املكروه ألنه قد هنى عن صالتني معا وإن شفع تنفل قبل املغرب خبالف 

هذه الصورة قال وإن أمت املغرب مع اإلمام ساهيا عن اإلشفاع فعلى قول ابن القاسم إن ذكر بالقرب رجع واتى 
بركعة وسجد للسهو فإن تطاول فال شيء عليه الثاين قال يف الكتاب إذا مسع اإلقامة يف املسجد وقد صلى يف بيته 

األعيان وليست شرطا يف صحة الصالة وقال بعض  ال جيب عليه الدخول معهم وقال ابن حنبل اجلماعة فرض على
الشفعوية فرض كفاية ملا يف الصحاح أنه عليه السالم فقد ناسا يف بعض الصلوات فقال لقد مهمت أن آمر رجال 

فيصلي بالناس مث أخالف إىل رجال يتخلفون عنها فآمر رجاال فيحرقون عليهم حبزم احلطب بيوهتم وهو حممول على 
يث كان النفاق والتقاعد عن الدين كثريا وأيضا فاحلديث لنا فإنه عليه السالم أخرب أنه هم بترك صدر اإلسالم ح

اجلماعة وهو ال يهم بترك الواجب فإذا صلى وحده مث أتى املسجد فوجدهم يف تلك الصالة املشهور الندب 
ا فذا فإن اعتقدهم يف األول للدخول معهم وروي عنه الكراهة فلو وجدهم يف التشهد فال يدخل ألنه يصري معيد

فسلموا قال ابن القاسم يسلم وال شيء عليه قال واألمر باجلماعة مل يأت على العموم وإمنا جاء فيمن حضر اجلماعة 
الثالث قال صاحب الطراز من صلى العشاء يف بيته وأوتر فاملذهب أنه ال يعيدها ألجل الوتر فإن أعادها قال 

بن عمر ال يعيد ألنه ال وتران يف ليلة الرابع إذا أمرناه بإعادة الصبح والعصر قال ليس  سحنون يعيد الوتر وقال حيى



له أن يتنفل بينهما قبل أن يعيد ألن التنفل بعدمها مكروه اخلامس قال يف الكتاب من صلى مع الواحد ال يعيد يف 
نا يعيد ما عدا الصبح والعصر يعيد اجلميع مجاعة وقاله احلنفية وقال ابن حنبل يعيد وللشافعية ثالثة أقوال مثل قول

لنا قوله عليه السالم ال تصل صالة يف يوم مرتني قال أبو الطاهر واختلف االشياخ يف صورتني إذا صلى مع صيب أو 
مع أهله هل يعيد أم ال نظرا إىل تنفل األول ؟ ولعموم قوله عليه السالم صل وإن صليت يف أهلك يف الثانية فرع 

الطراز قال ابن حبيب يعيد من صلى مع الواحد يف املسجد احلرام ومسجد املدينة واملقدس لفضل تلك قال صاحب 
البقاع وظاهر املذهب خالفه وإمنا الصالة هبا فرادى أفضل من اجلماعة يف غريها وألزمه اللخمي اإلعادة منفردا 

تاب يضيف إليها ركعة ويسلم ويعيد مع السادس لو أقيمت عليه تلك الصالة بعد أن صلى ركعة منها قال يف الك
اإلمام قال صاحب الطراز إال أن خياف أن تفوته ركعة مع اإلمام فيقطع بسالم فإن أقيمت عليه بعد ثالث قال يف 

الكتاب يكملها ويدخل معه وال جيعل األوىل نافلة فإن أقيمت قبل الركوع قطع ودخل معه وقال ش يدخل من غري 
رم قبل إمامه قال صاحب الطراز خبالف من أحرم بنافلة فإنه يتمها والفرق أنه يف األوىل قطع ويرد عليه أنه اح

قطعها ليكملها وههنا القطع لغريها فكان اجلمع بينهما أوىل وأيضا فإن النافلة إذا قطعها ال يعود إليها خبالف 
القاسم يف اجملموعة يضيف إليها  الفريضة فإن أقيمت عليه املغرب قال يف الكتاب يقطع وإن صلى ركعة وقال ابن

أخرى وجه األول عدم التنفيل قبل املغرب وجه الثاين انعقاد الصالة قال صاحب الطراز وكذلك لو أقيمت بعد 
ركعة قطع على مذهب الكتاب فإن أقيمت بعد ثالث امتها وال يدخل معهم وانعقاد الثالثة بتمكن اليدين من 

عند أشهب السابع قال يف الكتاب من صلى وحده فأم غريه فيها أعاد املأموم ألنه  الركعتني عند ابن القاسم وبالرفع
ال يدري أيتهما فرضه وقال ح وش وابن حنبل الثانية نافلة وهو القياس لرباءة الذمة باألوىل لنا ما يف املوطأ أن رجال 

احب الطراز ان أمهم وقلنا يعيد سأل ابن عمر عن ذلك فقال أو ذلك إليك ؟ إمنا ذلك إىل اهللا فرع مرتب قال ص
املأموم أبدا ففي الكتاب ال ينبغي أن يعيدوا يف مجاعة ألن األوىل قد تكون فرضهم وال مجاعتان يف يوم وهذا الفرع 
يشكل على ما يف اجلواهر أنه ال يعيد مع الواحد فإن الواحد ههنا متنفل وقد حصلت اجلماعة وإن وجبت اإلعادة 

ال إعادة فكانت أقرب حبصول اجلماعة الثامن لو ذكر املأموم سجدة من إحدى الصالتني قال ومث املعيد متنفل و
صاحب الطراز ال يعيد وقال عبد امللك يعيد ألن اعتقاده مل خيلص للفرض التاسع قال يف الكتاب إذا صلى اإلمام 

املسجد له حق إقامة الصالة فيه  وحده صلى أهل املسجد بعده أفذاذا قال ابن القاسم وال يعيد يف مجاعة وجهه أن
وهذا احلق بيد اإلمام وليس لغريه اقامته فإذا أذن وأقام ) يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه ( لقوله تعاىل 

الصالة فقد أدى ذلك احلق فهو حينئذ يف حكم اجلماعة قال صاحب الطراز فلو أذن القوم قبله وصلوا كان له أن 
لي ألنه صاحب احلق وهم معتدون ولو غاب إمامهم فجمع هبم غريه قال قال مالك إن كان بإذن يؤذن بعدهم ويص

اإلمام ال تعاد فيه مجاعة وإال أعيدت وأما كوهنم يصلون أفذاذا فقال به ح وش وأجازه ابن حنبل حمتجا مبا روى عنه 
لي معه ؟ وجوابه لعله كان ال حيسن عليه السالم أنه رأى رجال يصلي وحده فقال أال رجال يتصدق على هذا فيص

الصالة فأمر من يعلمه كيف يصلي أو كان يف نفل أو خارج املسجد ويروى عن احلسن البصري كان أصحابه عليه 
السالم إذا فاتتهم اجلماعة صلوا يف املسجد فرادى قال صاحب الطراز ويتنزل املكان الذي جرت العادة باجلمع فيه 

املسجد وقاله مالك يف العتبية ورخص يف املساجد اليت جيمع فيها بعض الصلوات العاشر  وإن مل يكن مسجدا منزلة
يف اجلواهر ليس للمأموم أن يصلي فذا وال بالعكس فإن اضطر كمريض اقتدى مبريض فصح قال سحنون يتم 

دي عشر قال أبو الطاهر لنفسه كما يصري اإلمام بالعذر مأموما وقال حيىي بن عمر يتمادى ألنه دخل مبا جيوز له احلا
ال جيلس أحد واإلمام يصلي وال يركع ركعيت الفجر بعد اإلقامة يف املسجد وال يف رحابه وال يف أفنيته املتصلة به 



الثاين عشر قال ال جيوز تعدي املسجد إىل غريه إال أن يكون امامه ال يصح االقتداء به فان فعل فال تبطل صالته 
  عندنا 

  بق اإلمام املأموم وبالعكسالفصل الثامن يف س

وفيه فروع تسعة األول قال يف الكتاب إذا جاء واإلمام راكع فلريكع إن كان قريبا وخشي رفع رأسه من الركوع 
ويدب إىل الصف وقال يف العتبية القرب حنو ثالثة صفوف وقال الشافعي إن دب ثالث خطوات بطلت صالته قال 

ا أنه ان بعد ال يركع وإن خشي فوات الركعة حىت يأيت الصف وقد نص صاحب الطراز وظاهر قوله إن كان قريب
عليه يف اجملموعة وروى عنه خالفه قال وحيتمل أن يكون خالفا أو حيمل األول على أول الصالة ألن ادراك فضيلة 

يدب فهل اجلماعة ممكن والثاين على آخر ركعة قال أبو الطاهر وقيل ال يركع مطلقا حىت يدخل الصف وإذا قلنا 
وهو راكع حىت يرفع وهو يف الصف أو حىت يرفع ألن فعله ذلك يف الركوع فشاق قوالن ويف البخاري عن أيب 

بكرة أنه انتهى إليه عليه السالم وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف فذكر ذلك للنيب عليه السالم فقال زادك اهللا 
قبل رفع اإلمام قال صاحب الطراز فإن شك يف ذلك ال حيرم حرصا وال تعد الثاين قال يف اجملموعة إدراك الركعة 

فإن أحرم وركع مث شك فال يعتد هبا عند مالك ويتمادى ويعيد عند ابن املاجشون احتياطا واألول أصوب قياسا 
على الشك يف عدد الركعات وغريها الثالث إذا أحس اإلمام بداخل ال ينتظره عند مالك وح قال املازري وقال 

ينتظره ول ش قوالن لنا لو كان ذلك مشروعا لصرف نفوس املصلني إىل انتظار الداخلني فيذهب إقباهلم سحنون 
على صالهتم وأدهبم مع رهبم وقياسا على الفذ إذا أحس مبن يعيد فضيلة اجلماعة وقد سلمه ش احتجوا بالقياس 

ء القرآن وتبليغ الشرائع وليس هذا من باب على صالة اخلوف بأهنا إعانة على قربة فتكون قربة كتعليم العلم واقرا
االشراك يف األعمال ألن ذلك ألغراض دنيوية ورد عليهم أنه تفويت لقربتني القيام والفاحتة يف الركعة اليت يقضيها 
املسبوق أجابوا بأنه معارض بأن السجود واجللوس حينئذ يكون نفال وعلى ما ذكرناه يكون فرضا والفرض أفضل 

نا بل يأيت هبما بعد سالم اإلمام فرضا ومعه نفال فيكون اجلميع الرابع قال يف الكتاب إذا أدركه يف من النفل قل
السجدة األخرية يدخل معه وال يسجد ما فاته وال يقضيه ملا يف أيب داود قال عليه السالم إذا جئتم إىل الصالة وحنن 

الصالة وقال يف العتبية يرفق يف مشيه حىت يرفع سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
مالحظه ليقي الزيادة يف الصالة اخلامس قال صاحب الطراز يستحب للمأموم أال يشرع فيما عدا االحرام والسالم 
حىت يشرع اإلمام وقبله منهي عنه فإن رفع قبل أن يظهر اإلمام راكعا أو ساجدا فسدت صالته وإال أجزأه حلصول 

بذلك اجلزء ويف مسلم عنه عليه السالم أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس االرتباط 
محار ومل يذكر إعادة ويرجع وال ينتظر رفع اإلمام قاله مالك وقال أيضا هو وأشهب ال يرجع ألن الركوع 

بعد السالم بقدر ما تقدمه اإلمام وروى والسجود وقد انعقد فتكراره زيادة يف الصالة وقال سحنون يرجع ويبقى 
ابن حبيب له أن يفعل مع اإلمام ما عدا اإلحرام والسالم والقيام من اثنتني وإن مل يرجع إىل اإلمام فصالته صحيحة 

على املشهور السادس قال ابن القاسم يف الكتاب إذا نعس خلف اإلمام عن ركوع األوىل فإن طمع يف السجود 
ا يتبع اإلمام فيما عدا األوىل وقاله ح و ش قال صاحب الطراز وقاله مالك يف الغافل واملضغوط سجد ويلغيها وإمن

وقال أشهب وابن وهب يركع ويتبعه يف األوىل وغريها ما مل يرفع من السجود قال أبو الطاهر وقيل يتبعه ما مل يعقد 
السبق فيكون الشروع فيه مانعا من االتباع  الثانية وسبب اخلالف هل القيام فرض على املأمور ال يسقطه إال عذر

أو ليس بفرض قياسا على املسبوق فال يكون مانعا وإذا قلنا بالسجود فقيل السجدتان وقيل الواحدة مانعة ألهنا 



فرض صحيح وإذا قلنا ما مل يعقد الركعة فهل عقدها بوضع اليدين أو الرفع قوالن وقيل ال يتالىف يف األوىل وال يف 
ن املشروع عقيبه وهذا قد فات ووجه األول قوله عليه السالم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وقد غريها أل

فاته الركوع فيجب عليه قضاؤه ألنه يترك متابعة اإلمام يف واجب وقياسا على املسبوق ووجه الثاين ما يف مسلم أنه 
عة مث قام فلم يزل قائما حىت صلى الذين خلفه عليه السالم صفهم يف صالة اخلوف صفني فصلى بالذين يلونه رك

ركعة مث تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى هبم ركعة مث قعد حىت صلى الذين ختلفوا ركعة مث سلم وهذا 
أصل فيمن أحرم مع اإلمام وعاقه عذر عن الركوع حىت ركع فإنه يركع ويتبعه قال فلو ركع يف األوىل ونعس عن 

وش أنه كالركوع وعن مالك أيضا وأشهب وح الفرق وجه األول أهنا إمنا تكمل بسجودها  سجودها فعن مالك
وجه الثاين ما يف مسلم أنه عليه السالم صلى بعسفان صالة اخلوف والعدو جتاههم فأحرم بالصفني فلما ركعوا 

قه عذر بعد الركوع عن سجد بأحدمها ومل يسجد الثاين حىت قام عليه السالم إىل الثانية وهو أصل يف كل من عا
السجود قال صاحب الطراز وفرق ابن عبد احلكم بني اجلمعة وغريها لتأكد اجلماعة يف اجلمعة قال فلو نعس يف 
الرابعة عن الركوع ال يكون السالم مانعا عند ابن القاسم وأشهب وقال ابن القاسم يف الكتاب إذا زوحم يوم 

مام يف الثانية وعنه يف الثانية حىت سلم يصلي ظهرا أربعا وقال ابن حبيب اجلمعة عن السجود يف األوىل حىت ركع اإل
يتبعه ولو أدرك األوىل وزوحم عن سجود الثانية حىت سلم اإلمام فقيل يستأنف الركعة بناء على أن السالم مبنزلة 

ا ال يبين يف املزاحم الركعة قال وحيث قلنا يبين الناعس فسوى ابن القاسم بن املزاحم وح وش والبن القاسم أيض
ألنه صنع لآلدمي السابع قال يف الكتاب إذا أدرك مع اإلمام ثالثا قام بغري تكبري ألن اإلمام حبسه وليس له جبلوس 

خبالف ما لو أدرك اثنتني وصابط ذلك أن من أدرك فردا قام بغري تكبري أو زوجا قام بتكبري قال صاحب الطراز قال 
ام بتكبري ألنه متنفل وجه املذهب أنه زيادة على تكبري الصالة فيفتقر إىل نص قال وقال ابن حبيب إذا أدرك وترا ق

مالك يف العتبية يقوم بغري تكبري يف الشفع بناء على أنه قاض للماضيتني والذي شرع يف أوهلما تكبرية اإلحرام وقد 
شافعية حمتجني بأنه قد كرب قائما ومل تقدمت فإن أدركه يف اجللوس األخري قال يف الكتاب يقوم بتكبري خالفا لل

يشرع يف أول الصالة غري تكبرية جواهبم أنه اآلن كما شرع يف أول صالته ومل يكرب فيكرب قال صاحب الطراز 
ويتخرج على قول مالك يف العتبية أنه ال يكرب إذا أدرك شفعا أنه ال يكرب ههنا وقال مالك يف املختصر ان وجده 

قط أو راكعا أو ساجدا كرب لإلحرام والركوع والسجود وقاله ش يف اجللوس واختلف جالسا كرب لإلحرام ف
أصحابنا يف الركوع والسجود والفرق أن التكبري مشروع للوصول يف الركوع والسجود واخلروج منهما فمن 

ذا جلس معه يتشهد دخل مع اإلمام فيهما كرب هلما وأما القيام واجللوس فليس هلما تكبري فالداخل فيهما ال يكرب وإ
قاله صاحب الطراز خالفا لبعض الشافعية لقوله عليه السالم ما أدركتم فصلوا قال فلو وجده يف جلوس الصبح 

حيرم وجيلس إال أن يكون مل يركع الفجر فيجلس وال حيرم فإذا سلم ركع الفجر وأحرم الثامن قال يف الكتاب إذا 
لقرآن وحدها ويف اليت بعد سالم اإلمام باحلمد وسورة وجيلس مث باحلمد أدرك األخرية من الرباعية قرأ فيها بأم ا

وسورة مث باحلمد وحدها ويقضي ما فاته جهرا إن كان جهرا واتفق أرباب املذهب على أن من فاته ركعتان قضامها 
لقراءة فقط ويف باحلمد وسورة وقال صاحب النوادر وال خالف بني مالك وأصحابه أن القاضي إمنا يفارق الباين يف ا

اجلواهر اختلف املتأخرون يف مقتضى املذهب على ثالث طرق طريقة أيب حممد وجل املتأخرين ان املذهب على قول 
واحد يف البناء يف األفعال والقضاء يف األقوال وطريقة القرويني ان املذهب على قولني يف القراءة خاصة وعلى قول 

ذهب على ثالثة أقوال بان يف األفعال واألقوال وقاض فيهما وقاض يف واحد يف اجللوس وطريقة اللخمي ان امل
  القراءة فقط 



تنبيه يقال أفعال الصالة كلها واجبة إال ثالثة رفع اليدين مع تكبري اإلحرام واجللسة الوسطى والتيامن يف السالم 
الم وملا اختلفت روايات احلديث يف وأقوال الصالة كلها ليست بواجبة إال ثالثة تكبرية اإلحرام وقراءة احلمد والس

القضاء والبناء مجع بني الروايتني بتخصيص القضاء باألقوال لضعفها بكثرة عدم الوجوب فيها قال صاحب الطراز 
وال يقنت املسبوق يف قضاء الصبح على ما يف الكتاب ألنه قاض ملا فاته وعلى القول اآلخر يقنت قال وقد قال يف 

ة من ركعات املغرب صارت صالته جلوسا كلها وهذا ال خالف فيه وبه استدل أصحابنا الكتاب إذا أدرك ركع
والشافعية على احلنفية حيث جعلوه إذا أدرك الرابعة جعلها آخر صالته ويبتدئ بالثالثة القضاء بغري قراءة ألن 

سا كلها إذا فاتته األوىل أدرك القراءة ال جتب عنده يف اآلخرتني مث باألوىل بالقراءة وأما الرباعية فال تصري جلو
الثانية وفاته الباقي برعاف أو أدرك املقيم خلف املسافر ركعة قال ابن حبيب وابن املواز يأيت بالثانية وجيلس وبالثالثة 

جيلس ألن منها يقوم إىل قضاء األوىل عندمها وعند سحنون ال جيلس التاسع قال ابن القاسم يف العتبية إذا استفهم 
بركعتني فأفهم بعضهم فيهما بعد سالمه أحب إيل أن يعيدوا بعد الوقت وكذلك إذا كانوا مقيمني ومسافرين اإلمام 

  فقدم املقيمون أحدهم 

  الفصل التاسع يف االستخالف

وهو جائز عندنا وعند ابن حنبل وللشافعي قوالن وفرق ح بني طرو احلدث عليه فيستخلف وبني تذكره فقال إمنا 
ظاهرا لنا ما رواه مالك أنه عليه السالم ذهب إىل بين عمرو بن عوف ليصلح بينهم فجاءت  يستخلف من أحرم

الصالة فجاء املؤذن إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال نعم فصلى أبو بكر فجاء 
 أن قال مث استأخر أبو بكر النيب عليه السالم والناس يف الصالة فتخلص حىت وقف يف الصف وساق احلديث إىل

حىت استوى يف الصف وتقدم عليه السالم فصلى احلديث فقد رجع عليه السالم إماما بعد أيب بكر وقياسا على 
والية القضاء وغريها جبامع حتصيل املصلحة ورفع املنازعة حجة املنع ما يف املوطأ أنه عليه السالم صلى بأصحابه 

نب فقال ألصحابه كما انتم ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء ومل يستخلف جوابه أنه فلما أحرم بالصالة ذكر أنه ج
دليل اجلواز وحنن نقول به وهذا احلديث حجة على أيب حنيفة يف أن تقدم اجلنابة مل مينع االقتداء به وإذا صح 

فته وصفة املستخلف االقتداء يف احلالتني صح االستخالف فيهما قياسا إلحدامها على األخرى والنظر يف حمله وص
وفعله فهي أربعة األول حمله ففي اجلواهر هو إذا طرأ على اإلمام ما مينعه اإلمامة ويبطل الصالة فاألول كتقصريه 
عن فرض فانه يصلي مأموما خلف النائب قال املازري ولو حصر عن بعض السورة بعد احلمد مل يكن له عندي 

دث أو تذكره أو الرعاف الذي يقطع ألجله قال صاحب الطراز االستخالف لصحة الصالة والثاين كغلبة احل
وأحوال الرعاف ثالثة إن كان غري قاطر وال سائل فخرج أفسد عليهم وإن كثر الدم فتمادى افسد عليهم وإن 

سأل ومل يكثر جاز اخلروج والبناء الثاين صفة االستخالف ففي اجلواهر األوىل أن يستخلف باإلشارة فإن استخلف 
كالم فال شيء عليه ألنه باخلروج خرج عن كونه إماما وكذلك قال يف الكتاب إن تكلم فيما ال يبين عليه بال

كاحلدث فال يضرهم أو فيما يبين عليه أبطل على نفسه قال صاحب الطراز يريد وال يضرهم قال وقال ابن حبيب 
عليه فقط وهبذا قال من لقيته من أصحاب ان استخلف بالكالم جهال أو عمدا أبطل عليه وعليهم فان كان ساهيا ف

مالك وقال اللخمي للمأمومني استخالف غري من استخلفه اإلمام ألهنم امنا التزموا اتباعه ولذلك ال جيب القبول 
على املستخلف قال يف الكتاب ان مل يستخلف يقدموا رجال يصلي هبم فإن قدمت كل طائفة إماما قال أشهب يف 

أخطأت الثانية كقوم دخلوا على قوم يصلون فصلوا بإمام اساؤوا وجيزهنم قال ابن القاسم يف العتبية جيزيهم وقد 



الكتاب فإن صلوا وحدانا جاز وال يعجبين قال صاحب الطراز قال ابن عبد احلكم من ابتدأ الصالة بإمام فأمتها فذا 
قها ابن عبد احلكم بالنافلة فتعني بالشروع أو افذاذا فأمتها بإمام أعاد واألول بني فان اجلماعة فضيلة ال شرط وأحل

وجوابه أن الفضيلة اليت التزموها فاتت بفوات سببها كالنافلة إذا فاتت بغري تفريط قال فلو أشار اليهم عند اخلروج 
أن امكثوا فظاهر املذهب جواز االستخالف هلم وقال ابن نافع ليس هلم ذلك للحديث الوارد يف خروجه عليه 

ذكر اجلنابة واحلديث غري متفق عليه فروى مالك أنه عليه السالم كرب وكربوا وغريه مل يذكر ذلك وروى  السالم ملا
أبو داود أنه عليه السالم قام يف مصاله فانتظر أن يكرب فانصرف مث قال كما انتم قال مالك وهذا احلديث خاص به 

ههنا متأخرة ويف اجلواهر إن صلوا وحدانا يف اجلمعة عليه السالم ألنه عليه السالم أوجب تقدم تكبرية اإلمام وهي 
بطلت على املشهور سواء عقدوا معه ركعة أم ال قال صاحب الطراز وينبغي له إذا أحدث أن يضع يده على أنفه 
وخيرج وال يتكلم يوهم أنه رعف وتنقطع عنه الظنون وهو مروي عنه عليه السالم يف مسلم يستخلف من الصف 

ه من التقدم إىل مقام اإلمام ولذلك قال عليه السالم ليلين منكم أولو األحالم والنهى فان قال تقدم يا الذي يليه لقرب
فالن قال نعم ساهيا قال ابن حبيب سجد بعد السالم قال فإن قيل ينبغي اال يسجدوا معه ألنه سهو قبل االقتداء 

عليه فإن تقدم غرياملستخلف فصلى املقدم خلفه قال  قلنا إذا وقع االقتداء اتصل باألول كاملسبوق يف سهو املتقدم
سحنون جيزيهم ألن املقدم ال يكون إماما حىت يشرع يف عمل الصالة ويتبع ولو قال تقدم يا فالن وهو اسم الثنني 
ني فتقدم غري املراد أو تقدما بطائفتني أجزأ على قول سحنون إال يف اجلمعة إذا تقدما ألنه ال مجعتان يف موضع ويتع

أسبقهما فإن استويا مل جيز واحدا منهما فإن استخلف مث عاد بعد زوال العذر مل يتبع وله إخراجه فإن أخرجه قبل أن 
حيرم مل جيز وتفسد صالهتم ان اتبعوه وصالته إن أدى دخوله إىل اجللوس بعد ركعة وحنوه مما مل جيز للمنفرد وإن 

إذا متت صالته أن يشري إليهم حىت يقضى لنفسه مث يسلم ويعضده أخرجه بعد اإلحرام فكرهه ابن القاسم وينبغي 
حديث أيب بكر رضي اهللا عنه وأما لو احدث الثاين فقدم األول جاز وقال حيىي ابن عمر ال جيوز وفعله عليه السالم 

يلحقه سهو  مع أيب بكر خاص به قال صاحب الطراز جيوز ألنه ال بد أن جيدد نية اإلمامة فهو كسائر اجلماعة وهلذا
خليفته الكائن قبل رجوعه ولو اخرج خليفته على الكراهة يف ذلك فله رده وان خيرج لترك املكروه كما فعل 

الصديق رضي اهللا عنه ولو أخرجه وبىن على صالة نفسه دون صالة خليفته قال ابن القاسم عليهم االعادة اتبعوه 
لثالث صفة املستخلف ويف اجلواهر ال بد أن يكون تصح إمامته أم ال ألهنم تركوا اتباع إمامهم من غري استخالف ا

وانسحب عليه حكم اإلمام قبل طرو العذر وما يفعله بعد األول يعتدبه من صالة نفسه فأما من أحرم بعد العذر إن 
استخلفه على ركعة أو ثالث بطلت صالته جللوسه يف غري موضع اجللوس وهو أحرم بالصالة لنفسه وإن استخلفه 

على ركعتني فصالته تامة وقال ابن حبيب إن قدمه يف أول ركعة فصالته صحيحة وتبطل صالهتم وإن كان بعد 
ركعة فأكثر يعمل على بناء صالة األول بطلت صالته وصالهتم قال صاحب الطراز وظاهر املذهب أنه ال يصري 

الناس وقبل االتباع مل تفسد عليهم ألن خليفة حىت يتبع فلو أحدث عامدا أو تكلم عامدا بعد قوله يا فالن صل ب
احلاصل قبل ذلك إمنا هو اعتقاد االتباع فليس بإمام قال ابن القاسم يف العتبية إذا سأل بعد االستخالف كيف يصنع 

بطلت صالته وصالهتم ومن دخل معه بعد الرفع تبطل صالهتم إن استخلف واتبعوه عند ابن القاسم ألنه متنفل 
جتزيهم ألهنا تعينت عليه حىت لو تركها فسدت صالته ويف اجلواهر إذا أم مسافر بالفريقني  وقال حيىي بن عمر

فليستخلف مسافرا ألن صالة املقيم خلف املسافر أخف من املسافر خلف املقيم فإن قدم مقيما مل يقبل وقدم مسافرا 
افرا يسلم هبم وقيل يثبتون حىت فإن قبل جاهال وأمت صالة اإلمام سلم املسافرون أنفسهم وقيل يستخلفون مس

يسلموا بسالمه قال ابن القاسم يف العتبية إذا صلى برجل وامرأتني فأحدث ومل يستخلف فنوى الرجل اإلمامة 



باملرأتني صحت صالهتم الرابع يف فعل املستخلف وفيه فروع أربعة األول قال يف الكتاب إذا قدم من فاتته ركعة 
مام وجيتزئ مبا قرأ اإلمام قال صاحب الطراز هذا حقيقة التبعية وألنه بإحرامه خلفه فصالها جلس ألهنا ثانية اإل

وجب عليه اتباع ما ادرك من غري استخالف فكيف إذا استخلف حىت لو أحدث اإلمام فخرج وليس معه غريه 
اءة ثالثة أقوال جرى على ترتيب ما كان دخل عليه وأخر قضاء ما فاته حىت يفرغ مما أدركه ويف بنائه على القر

ثالثها يفرق بني أن يستخلف فال يبين وبني أن يتقدم بنفسه فيبين واملدرك أن القراءة هل جيوز أن يكون فيها إماما 
ومأموما أم ال ؟ وأنه إذا استخلف انتفى التناقض لطريان السبب فإن ابتدأ الصالة بإحرام عمدا قال سحنون بطلت 

العمل واتباعهم له فإنه مبجرد رفضه خرج عن كونه إماما وإن كانا سهوا وكثرت صالته وصالهتم لتعديه يف إبطال 
الزيادة فكذلك وإن قلت سجد للسهو وصحت فإن قطع بسالم أو كالم وابتدأ فإن اتبعوه بطلت عليهم ويف 
مسألة  الكتاب إذا أمت صالة األول يثبتون حىت تكمل صالته ويسلم هبم وقال الشافعي يسلمون قال ويتخرج على

املسافرين مع اخلليفة املقيم أن هؤالء يسلمون ويف اجلواهر وقيل يستخلفون من يسلم هبم منهم فإن كان فيهم 
مسبوق قال أبو احلسن اللخمي هو خمري بني أربعة أحوال يصلي وينصرف قياسا على الطائفة األوىل يف صالة 

ألن كليهما قاض والسالمان واحد أو ينتظر فراغ  اخلوف أو يستخلف من يسلم هبم أو ينتظر اإلمام فيسلم معه
اإلمام من قضائه مث يقضي الثاين يف الكتاب إذا أحدث وهو راكع يرفع هبم الثاين وقال يف اجملموعة يف السجود مثله 
 وقال ابن القاسم يف العتبية يدب الثاين راكعا وقال يرفع فيها رأسه ويستخلف ألن بقاءه على تلك احلال يؤدي إىل

االستدامة يف الفاسد وهو أهون له يف االستخالف ويف اجلواهر ال يكرب لئال يوهم فإن اقتدوا به يف الرفع قال أبو 
الطاهر يتخرج ذلك على اخلالف يف احلركة إىل األركان هل هي مقصودة فتبطل أو غري مقصودة فال تبطل وقال 

الركوع مع الثاين ويف النوادر يستخلف قبل الرفع ليتصل  بعض املتأخرين بل هم كالرافعني قبل إمامهم فريجعون إىل
االستخالف بالفعل الصحيح الثالث قال صاحب الطراز لو استخلفه على ركعتني فصالمها فأخربه بترك سجدة من 
إحدى األوليني قال سحنون يقوم الثاين بالقوم ان كانوا على شك يصلي هبم ركعة باحلمد فقط ألهنا بناء مث جيلس 

يت بركعة قضاء باحلمد وسورة ويسجدون قبل السالم معه وقيل يسجد هبم قبل ركعة القضاء فإن تيقن القوم ويأ
اإلمتام قال ابن عبدوس ال يتبعونه يف األوىل وعلى مذهب ابن وهب يأيت بركعة باحلمد وسورة ويسجد هبم بعد 

ألول يف السجدة قال سحنون يقرأ باحلمد السالم على قاعدته فيمن ذكر يف آخر صالته خلال يف أوهلا ولو شك ا
وسورة الحتمال الصحة فتكون هذه الركعة قضاء وكذلك الثانية ويتشهد يف األوىل الحتمال كوهنا بناء ورابعة 

األول ويصلوهنا معه إن شكوا ويسجدون قبل السالم قال والقياس فيما قاله أن يبين املستخلف إذا شك األول على 
األول لو كان باقيا حينئذ احتسب بركعة فقط فلو مل خيربه بالركعة حىت فرغ قال سحنون  ان الفائت ركعة ألن

صالة املستخلف تامة ويسجد هبم قبل السالم ألنه قام يف موضع اجللوس وترك السورة فإن ثالثته ثانية األول فإن 
السجدة مل يسجدوا فلو انه معه من سلموا أتوا بركعة باحلمد فقط وسجدوا للسهو خوفا من زيادهتا وان تيقنوا ترك 

أول الصالة فاستخلفه على اثنتني مث ذكر السجدة فإن شك معهم صلى هبم ركعة باحلمد فقط وسجد هبم قبل 
السالم وإن مل يشكوا صحت صالهتم فلو ذكر الثاين سجدة ال يدري هل هي مما صلى مع األول أو مما قضي قال 

باحلمد فقط وسجد قبل السالم ألنه نقص وزاد ويعيد الصالة لكثرة  سحنون سجد سجدة وتشهد واتى بركعتني
السهو وكذلك قال مالك فيمن شك يف آخر صالته يف سجدتني من ركعتني ولو أحرم معه يف التشهد فلما قضى 

ركعة ذكر األول سجدة من األوىل فإن رجع يف وقت جيوز فيه البناء بطلت ركعته ويصلي بالقوم ركعة باحلمد فقط 
ويقضى لنفسه ثالث ركعات ويسجد هبم قبل السالم وان مل جيز فيه البناء الثاين مل يركع فبىن على ركعته وسجد 



قبل السالم وان استخلفه على ركعتني فلما صالمها قال األول تركت سجدتني ال أدري من ركعة أو ركعتني فانه 
ركعة فيصري يف الرابعة قاضيا ال يؤمت به وال يرجع يصلي ركعتني وال يقوموا يف الرابعة معه الحتمال كوهنما من 

الثاين إىل اجللوس ويسجد هبم قبل السالم مث يأتون بركعة بعد سالمه ويسلمون ويسأل األول فان ذكر أهنما من 
ركعة أجزهتم فان كانتا من ركعتني أعادوا لتركهم اتباع الثاين ولو اتبعوه واعادوا الصالة لكان حسنا ولو مل يرجع 
األول حىت جيلس يف آخر ركعيت القضاء سجد هبم قبل السالم واتى بعدهب ركعتني باحلمد فقط ولو رجع بعد أن 

صلى هبم ركعة وقام فذكر له سجدة من إحدى ركعتيه صارت الثالثة ثانية وهو جيلس فيها فيأيت بركعة بناء مث 
ولو قال له ذلك حني قدمه سجد هبم سجدة مث يتشهد ويسجد هبم قبل السالم مث يأيت بركعة قضاء باحلمد وسورة 

بىن على ركعة مث يعيد من خلفه الحتمال إصابة السجدة موضعها الرابع يف اجلواهر لو مل يذكر كم صلى األول 
ومن خلفه يعلم ذلك اشار إليهم فيجيبوه باإلشارة فإن مل يفهم ومضى يف صالته سبحوا به حىت يفهم فإن مل جيد بدا 

لم وقال سحنون ينبغي أن يقدم من يعلم فإن متادى وصلى ركعة فليوهم القيام فإن سبحوا به وجلس من الكالم تك
  وتشهد ويوهم القيام فإن سبحوا به قام واعتقدها ثالثة 

  الباب الثامن يف السهو

الة فرائض وفيه مقدمة وستة فصول أما املقدمة ففيها عشر قواعد ينبين عليها فصول هذا الباب القاعدة األوىل للص
وسنن وفضائل كما تقدم فالفرائض ال بد منها والسنن ينوب السجود عنها إن سها عنها والفضائل ال يسجد 

لسهوها وال تعاد الصالة هلا تنبيه قال صاحب اجلواهر جيب السجود للسنن اليت أحصيناها فيما تقدم ومن مجلة ما 
العتدال يف الفصل بني األركان والصالة على النيب عليه أحصي الزيادة على مقدار الواجب من اجللوس األخري وا

السالم وهذه ال خالف يف املذهب أنه ال يسجد هلا وإمنا يسجد كما قال صاحب املقدمات لترك مثان السورة 
واجلهر واإلسرار والتكبري ومسع اهللا ملن محده والتشهد األول واجللوس له والتشهد األخري القاعدة الثانية يسجد 

نا لنقص األقوال احملدودة املتعلقة باهللا تعاىل ولنقص األفعال على تفصيل يأيت وقولنا احملدودة احتراز من القنوت عند
والتسبيح وقولنا املتعلقة باهللا تعاىل احتراز من الصالة على النيب عليه السالم واألدعية وقال ش ال يسجد لشيء من 

لنيب عليه السالم ويسجد لألفعال ووافقه أشهب يف التكبري وقال ح األقوال إال التشهد والقنوت والصالة على ا
يسجد لألقوال الواجبة فإذا أتى بالفاحتة فقد أتى بالواجب فال يسجد وفرق بني الواجب والركن فالواجب ما له 

تشهد جابر والركن ما ال جابر له كما نقوله حنن يف احلج وقال بالسجود لترك تكبريات العيدين واعتربها بال
لتكررها يف حمل واحد لنا قوله عليه السالم لكل سهو سجدتان احتجوا بأن التكبري كلمتان فهو خفيف بالقياس 

على التسبيح واجلواب عن األول أن تكبرية االحرام كلمتان وكذلك السالم ومها ركنان وعن الثاين أن حمل النزاع 
لثة قال صاحب الطراز الزيادة اليت يبطل الصالة عمدها موجبة يف القول احملدود والتسبيح ليس مبحدود القاعدة الثا

للسجود خالفا لعلقمة واالسود يف ختصيصهم السجود بالنقصان وقولنا يبطل عمدها كالركعة والسجدة مثال 
احتراز من التطويل يف القراءة والركوع والسجود لنا قوله عليه السالم إذا شك أحدكم يف صالته احلديث وسيأيت 

اعدة الرابعة أن السهو إذا تكرر من جنس واحد ومن جنسني أجزأت فيه سجدتان وقال عبد العزيز بن أيب سلمة الق
إذا اجتمع الزيادة والنقصان سجد قبل وبعد وقال األوزاعي إن كان من جنس واحد تداخل كجمرات احلج وإال 

ود وجب لوصف السهو لقوله عليه فال ولقوله عليه السالم لكل سهو سجدتان واجلواب عن األول ان السج
السالم إذا سها أحدكم فليسجد سجدتني وترتيب احلكم على الوصف يوجب عليه ذلك الوصف لذلك احلكم 



وإذا كان وصف السهو هو العلة اندرجت سائر أفراده حتت سجدتني كما أنه ملا وجبت الفدية يف احلج لوصف 
ثاين أن املراد لكل سهو سجدتان فيه سائر أفراد السهو بدليل أنه الطيب اندرج أفراده يف الفدية الواحدة وعن ال

عليه السالم سلم من اثنتني وهو سهو وقام وهو سهو وقام وتكلم وهو سهو ورجع إىل الصالة وهو سهو وسجد 
جلميع ذلك سجدتني ألن األصل ترتيب األحكام على أسباهبا فلوال ذلك لسجد عقيب كل سهو كسجود التالوة 

األول لو تيقن السجود وشك هل هو قبل أو بعد ؟ قال يف العتبية سجد قبل ويبىن على النقصان دون فرعان 
الزيادة كالشك يف الركعات الثاين لوكثر سهوه واستنكحه قال صاحب املنتقى ملالك ترك السجود لالستنكاح 

فلبس عليه حىت ال يدري كم  والسجود ملا يف الصحاح قال عليه السالم إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان
صلى ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتني وهو جالس القاعدة اخلامسة سجود السهو عند املالك للنقصان 
قبل وللزيادة على سبيل األوىل وقال ش كالمها قبل وقال ح كالمها بعد ورواه عن علي وابن مسعود وعمار وابن 

ل ابن حبيب كالمها قبل األمورد النص لنا ما يف مسلم أنه عليه السالم قام أيب وقاص رضوان اهللا عليهم أمجعني وقا
من اثنتني فسجد قبل وسلم من اثنتني ومن ثالث فسجد بعد وألن النقصان بدل مما هو قبل السالم فيكون قبل 

تزل الشيطان السالم والزيادة زجر للشيطان عن الوسوسة يف الصالة ملا فيه من ترغيمه فإن اإلنسان إذا سجد اع
يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار احلديث فيكون 

بعد السالم حذرا من الزيادة احتج ش مبا يف مسلم قال عليه السالم إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى 
مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن كان قد صلى مخسا شفعن ثالثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك ولينب على ما يتيقن 

له ما قد صلى وإن كان قد صلى إمتاما ألربع كانتا له ترغيما للشيطان وهو مضطرب الطرق وأكثر احلفاظ يرونه 
مرسال وحيتمل أنه غري بالسجود عن سجديت الركعة املكملة مجعا بني األخبار فرع يف اجلواهر قال أشهب إن تعمد 

تقدمي فيما بعد السالم فسدت صالته وقال ابن القاسم يعيدها بعد وتصح القاعدة السادسة يف الكتاب السهو يف ال
النافلة كالفريضة وقال ش يف أحد قوليه وابن سريين ال سجود يف النافلة لنا قوله عليه السالم لكل سهو سجدتان 

ابني فرعان األول لو سها عن السورة يف النافلة قال وألنه جائز ملا اختل من موجب اإلحرام وهو مشترك بني الب
صاحب الطراز قال مالك ان شاء زاد يف النافلة على الفاحتة وإن شاء اقتصر عليها خبالف الفريضة فإهنما حمدودة 

قال فيها فكما كان من احملدودات كالتكبري وعدد الركعات استويا فيه وإال فال الثاين لو سها عن السالم يف النافلة 
قال ابن القاسم احب إيل أن يعيد وإن مل يعتمد فسادها فال جتب اإلعادة وقال سحنون أحب إيل أن يسجد مىت ما 
ذكر ألن السجود ثبت عليه بالترك وال نأمره بالسالم ألن الطول أوجب اخلروج من الصالة القاعدة السابعة ان 

وملا تعذر يف أكثر الصور أقام ) قف ما ليس لك به علم وال ت( األصل يف التكاليف أن تقع بالعلم لقوله تعاىل 
الشرع الظن مقامه لغلبة اصابته وندرة خطئه تقدميا للمصلحة الغالبة على املفسدة النادرة وبقي الشك ملغى إمجاعا 

فكل ما شككنا يف وجوده من سبب أو شرط أو مانع استصحبنا عدمه ان كان معدوما قبل الشك أو شككنا يف 
ستصحبنا وجوده إن كان موجودا قبل الشك فعلى هذه القاعدة إذا شك يف إكمال صالته فقد شك يف عدمه ا

وجود السبب املربئ للذمة فيستصحب عدمه ويلغى املشكوك فيه للحديث املتقدم وكذلك إن شك يف طريان 
ط حىت يتطهر احلدث بعد الطهارة فقد حصل الشك يف حصول الشرط حالة اداء العبادة فيستصحب عدم الشر

وإذا شك هل طلق أم ال فقد شك يف طريان السبب الواقع فيستصحب عدمه فتثبت العصمة وإذا طلق وشك هل 
واحدة أو ثالثا ؟ فقد شك يف بقاء العصمة وهي شرط يف الرجعة فال تثبت الرجعة وعلى هذه القاعدة تتخرج هذه 

هذه القاعدة استصحاب وجود الطهارة لتقدمه على الفروع وال يبقى فيها تناقض البتة سؤاالن األول مقتضى 



الشك فلم يستصحب الثاين إذا شك يف اإلكمال أكمل وسجد وقد ثبت السجود مع الشك يف سببه الذي هو 
الزيادة أو النقص فقد اعترب املشكوك واجلواب عن األول أن الشك يف الشرط مستلزم للشك يف املشروط فيقع 

للذمة من املكلف وهذا السبب كان معدوما فيستصحب عدمه وعن الثاين أن  الشك يف صدور السبب املربئ
الشك ههنا هو السبب وهو مقطوع بوجوده وللشرع أن ينصب أي شيء شاء سببا وشرطا ومانعا فرع املعترب 

عندنا يف عدد الركعات اليقني دون الظن وعند ش إلمكان حتصيله وقال ح إن مل يكن موسوسا وشك بطلت صالته 
إال بىن على غالب ظنه وقال ابن حنبل املنفرد يبين على اليقني واإلمام على غالب الظن القاعدة الثامنة إن نية و

الصالة إمنا يتناوهلا على الوجه املشروع من الترتيب والنظام املخصوص فإن غري ذلك ال يصح القصد إىل إيقاعه 
ة ختصه وال تكفي صورة الفعل فال يضم سجود الثانية إىل قربة لكونه غري مشروع فعلى هذا يفتقر التلفيق إىل ني

ركوع األوىل وهذا املشهور خالفا ل ش واشهب وابن املاجشون القاعدة التاسعة اإلمام حيمل عن املأموم سجود 
السهو لقوله عليه السالم اإلمام ضامن وضمانه ليس بالذمة النعقاد اإلمجاع على أن صالة زيد ال تنوب عن عمرو 

ا الضمان حيمل القراءة والسجود أو من التضمن فتكون صالة اإلمام متضمنه لصفات صالة املأموم من فرض وإمن
واداء وقضاء وقراءة وسجود وهو مطلوب القاعدة العاشرة التقرب إىل اهللا تعاىل بالصالة املرقعة اجملبورة إذا عرض 

واالقتصار عليها ايضا بعد الترقيع أوىل من إعادهتا  فيها الشك أوىل من اإلعراض عن ترقيعها أو الشروع يف غريها
فانه مناهجه عليه السالم ومنهاج أصحابه والسلف الصاحل بعدهم واخلري كله يف االتباع والشر كله يف االبتداع 
وقد قال عليه السالم ال صالتني يف يوم فال ينبغي ألحد االستظهار على النيب عليه السالم فلو كان يف ذلك خري 

  نبه عليه وقرره يف الشرع واهللا سبحانه وتعاىل ال يتقرب إليه مبناسبات العقول وإمنا يتقرب إليه بالشرع املنقول ل

  الفصل األول يف نقصان األفعال

وفيه ثالثة عشر فرعا األول قال صاحب الطراز إن سها عن سجود األوىل وذكر قبل ركوع الثانية يسجد ويبتدئ 
ألغى األوىل وجعل الثانية أوىل ويف اجلواهر يرجع إىل الركوع والسجود ما مل يعقد الركعة القراءة أو بعد ركوعها 

اليت بعدها بالرفع منها وقيل بوضع اليدين على الركبتني ويستحب له إذا رجع إىل القيام أن يقرأ قبل أن يركع وقال 
بالركوع فمراعاهتا أوىل من غريها وقال ح ابن حنبل إن فرغ من القراءة بطلت األوىل ووافقنا ح لنا أهنا انعقدت 

وش يرجع إليها ولو ركع الثانية ألن فعل الثانية وقع سهوا فمراعاة األوىل املشروعية أوىل لنا أن إلغاء األوىل يفضي 
إىل تتابع البناء خبالف العكس وقياسا على ذكرها آخر الصالة ولو سجد من الثانية سجدة مل يرجع وفاقا إال أن ش 

سجدة الثانية لألوىل وقال ح ان كان الباقي من األوىل سجدتني بطلت أو سجدة اتى بسجدة يف آخر صالته  يضم
فإن احلكم يف البناء األكثر كما لو ركع املسبوق مع اإلمام وألن السجود ملا كان يتكرر مل يشترط فيه الترتيب 

إلمام ناب عن املسبوق يف القراءة ولنا كصيام رمضان جوابه أن السجدة فرض يترتب كالسجود مع الركوع وا
على ش أن الترقيع يفتقر إىل نية قبل الفعل وقد وافقنا يف الرجوح عن سجود األوىل حىت ركع اإلمام يف اجلمعة فإنه 
يتبعه يف الثانية وال ينصرف لألوىل وكذلك ههنا تفريع قال ان ذكر سجدتني يف قراءة الثانية ومل يطل سجدمها فإن 

قراءة يتخرج سجوده على اخلالف فيمن نسي احلمد فأعادها بعد السورة وأعاد السورة فإنه يسجد عند طالت ال
سحنون خبالف ابن حبيب وان ذكر يف احنطاطه للركوع سجد للسهو وفاقا وهل يرفع قبل السجود أم ال ؟ يتخرج 

إذا قرأ سجدة فلما قصد السجود هلا  على أن الفعل إذا صادف حمله ونوى به غريه هل يعتد به أم ال وقد قال مالك
ركع مث ذكر جتزيه عن ركعته وقال ابن القاسم ال جتزيه فإن قلنا ينحط فال سجود وان قلنا يرفع وكان بلغ حد 



الركوع عليه السجود للسهو وان ذكر حني اطمأن راكعا فثالثة اقوال روى ابن القاسم الرجوع إىل األوىل وروى 
دين من الركبتني فوت وابن القاسم يرى ان الركوع امنا ينعقد بالرفع قال اللخمي والثاين أشهب عدمه وأن متكن الي

أظهر الن املقصود من الركوع التواضع وقد حصل بالتمكن وخريه ابن املواز وجه األول ان املسبوق يدرك يف حالة 
ركن وان ذكر بعد الرفع جعل الثانية  الرفع الركعة فيكون منها ومل يوجد فيستدرك الن املانع من االستدراك انعقاد

االوىل عند ابن القاسم وثانية عند مالك وفائدة اخلالف االختالف يف القراءة هل يقرأ فيما بعدها باحلمد وسورة أم 
باحلمد فقط ؟ قال والسجدة مثل السجدتني إال يف موضعني االول إذا ذكر يف قيامه أو ركوعه وقلنا يسجد فروى 

وقاله ابن القاسم وابن وهب النه إمنا ترك الركوع ألجل السجود فال يشتغل بغريه والن اجللسة  أشهب خير ساجدا
إمنا تراد للفعل وقد حصل وقال عبد امللك جيلس مث يسجد لريجع اىل أول اخللل فيبىن على الصحة ويرجع بال 

مث يهبط ويف السجدة ال حاجة اىل الرفع تكبري وعلى االول يرجع بتكبري الثاين ان يف السجدتني اذا ذكر رافعا يرفع 
ألهنا كانت يؤتى هبا من غري قيام الثاين قال لو ركع وسها عن الرفع ومتادى فثالثة أقوال قال مالك جيزيه وقال ابن 

القاسم ال يعتد بتلك الركعة وقال ايضا يرجع ما مل يعقد الركوع يف ركعة أخرى فان ذكر يف سجوده قال ابن املواز 
ىل الركوع حمدوبا مث يرفع ويسجد بعد السالم وان رجع إىل القيام أعاد صالته وقال ابن حبيب يرجع اىل يرجع إ

القيام معتدال لئال حيصل ركوعان وهذا الفرع يالحظ فيه وجوب الرفع من الركوع فلو ركع ورفع ومل يعتدل قال 
يعيد الركعة وكذلك لو ترك االعتدال بني  فعلى القول بأن االعتدال سنة يسجد قبل السالم وعلى القول بوجوبه

السجدتني ولو جلس بينهما ومل يرفع يديه فاملشهور جيزيه وعلى القول بوجوبه يرجع اليه ما مل يعقد ركعة وهل 
يرجع فيضع يديه باألرض مث يرفعهما أو يضعهما على فخديه فقط يتخرج على اخلالف يف الرفع من الركوع اذا 

هر لو أخل بالسجود من األوىل وبالركوع من الثانية مل جيزه سجود الثانية عن األوىل وكذلك ترك الثالث يف اجلوا
لو أخل بالركوع من االوىل والسجود من الثانية الفتقار الترقيع اىل نية تقارن الفعل قال صاحب الطراز وقال 

ع االوىل اكتفاء بصورة الفعل أشهب وابن املاجشون جيزئ سجود الثانية ويلغي الركوع وركوع الثانية عن ركو
الرابع يف الكتاب اذا مل جيلس بعد اثنتني واستقل قائما ال يرجع ويسجد قبل السالم قال صاحب الطراز ان ذكر 

وهو يتزحزح للقيام جلس وسجد وال شيء عليه وان ارتفع عن األرض ومل يعتدل روى ابن القاسم ال يرجع وهو 
يسقط بالرجوع فال فائدة فيه وروى ابن حبيب يرجع النه مل يتلبس بركن ظاهر الكتاب الن السجود وجب فال 

ويف أيب داود قال عليه السالم اذا قام االمام يف الركعتني فان ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وان استوى قائما 
الرجوع وقال  فال جيلس ويسجد سجديت السهو فان اعتدل قائما فال يرجع عندنا وعند ش وقال ابن حنبل األوىل

احلسن ما مل يركع تفريع إن رجع بعد النهوض وقبل االستواء قال ابن القاسم يسجد بعد السالم إلجناز اخللل 
وحلصول الزيادة وان رجع بعد االعتدال جاهال قال سحنون تبطل صالته وقال ابن القاسم يسجد وتصح قال وال 

عامدا مع العلم واملتأول جيزيه واذا قلنا ال تفسد قال ابن خالف يف الصحة إذا رجع ساهيا ويف الفساد اذا رجع 
القاسم يتم جلوسه ويسجد بعد السالم ويعتد جبلوسه وقال أشهب قيل وال يعتد به واذا كان إماما فاعتدل فليتبعه 

ان املأموم وان رجع فعلى قول ابن القاسم يبقى جالسا معه النه عنده يعتد جبلوسه قال وعلى قول أشهب حيتمل 
يقال ال يقوم بقيامه الن املأموم على حكم جلوسه يف األرض أو يقوم الن بقيام االمام وجب قيام املاموم فاذا أخطأ 

مل يتبعه كما لو جلس من ركعة قال وهو قياس فلو قاما معا ورجع اإلمام ال يتبعه على قول أشهب ويتبعه على قول 
حىت اعتدل ففي اجلالب ال شيء عليه ويف املقدمات يسجد وبه  ابن القاسم النه يعتد به فلو جلس ونسي التشهد

قال ح و ش لنا انه غري متعني فال يسجد كالتسبيح وقياسا على السورة والتكبري عندمها فلو رجع للتشهد بعد 



النهوض وقد كان جلس خيرج على الرجوع اىل اجللوس اخلامس يف الكتاب إذا ظن املسبوق سالم اإلمام فقام 
مث تبني له فان رجع قبل سالم االمام فال سجود عليه النه مع االمام وال يعتد مبا صلى قبل سالمه فان سلم  للقضاء

عليه قائما أو راكعا ابتدأ القراءة ويسجد قبل السالم قال صاحب الطراز وقال يف املختصر إذا رجع قبل السالم 
م ال حيمل السهو فيه أما إذا سلم عليه قائما فال يرجع سجد بعد السالم الن الفعل الذي سها فيه هو ما سبق واإلما

اتفاقا كما لو سها عن اجللسة الوسطى فذكرها قائما ويسجد قبل لنقصه النهوض بعد سالم االمام وملالك يسجد 
بعد احتياطا لترك الزيادة يف الصالة بسجود السهو وقال عبد امللك ال سجود عليه الن سهوه مع االمام ويرجع من 

قيام قبل سالم االمام بغري تكبري كالرجوع من اخلامسة ولو تكلم غري املسبوق عقب سالم إمامه ساهيا قال مالك ال
يسجد لبطالن اإلمامة بالسالم وفيه خالف ولو سلم وانصرف فرجع قبل سالمه قال مالك ال سجود عليه قال 

سلم رجع وجلس وسلم وسجد قبل السالم  ويتخرج فيها على قول ابن كنانة أن عليه السجود فان مل يعلم حىت
لنقصان اجللوس للسالم السادس قال صاحب الطراز لو سها االمام عن سجدة يف األوىل قال سحنون يسبحون به 

ما مل يعقد الركعة فيتبعونه وكل حالة لو ذكر فيها رجع ال يتبعونه فيها فاذا عقد الثانية كانت أوالهم فاذا جلس 
 الثالثة كإمام قام من اثنتني ويقومون يف رابعته كإمام قعد يف ثالثة ويأتون بركعة يؤمهم أحدهم قاموا ويقومون معه يف

أو أفذاذا ويسجدون قبل السالم ولو دخل يؤم يف الثانية فذكر يف تشهدها سجدة ال يدري من ايتهما ؟ قال 
يقومون بثالثة ويسجدون معه سحنون يسجد سجدة ويتشهد وجيعلها أوىل فان تيقنوا خالفه مل يسجدوا معه و

للسهو وإن شكوا اتبعوه اال يف اجللسة ويثبتون قياما وقال مالك أيضا جلوسا وهو احسن مث رجع اىل اتباعهم يف 
اخلامسة الحتمال أن تكون رابعة فال خيالفونه بالشك ويقضوهنا الحتمال كوهنا خامسة يف حقه قال ابن سحنون 

راز يتخرج على اخلالف بني ابن القاسم وأشهب فيمن ذكر سجدة يف آخر ويسجد بعد السالم قال صاحب الط
صالته ال يدري من أيها ؟ قال ابن القاسم يسجد اآلن لتصح الرابعة ويأيت بركعة وقال اشهب يأيت بركعة فقط 

فعلى مذهب اشهب حيتسب بركعة وال يسجد سجدة خالف ما قال سحنون وقال ابن القاسم يف ذاكر السجدة يف 
خر صالته ال يدري من أيها ؟ يسجد بعد السالم الن الزيادة معلومة والنقص مشكوك فيه وقال سحنون قبل آ

السالم تغليبا للنقص ولو ذكر سجدة يف الثانية ال يدري من ايتهما يسجد اآلن وجيلس ويتشهد عند عبد امللك 
أدري أصليت واحدة أو اثنتني وهو أبني على قولنا تتميما للثانية ما امكن وقال ابن املواز ال جيلس ألنه كمن قال ال 

يأيت بثانية باحلمد وسورة ولو ترك سجدة من األوىل وقام فسجدها واتبعه ساهون عامدون فذكر قبل الركوع 
فسجدها فال يعيدها من سجدها وان مل يذكر حىت ركع مضى مع الساجدين فاذا قام يأيت بركعة بدال من األوىل ال 

ن ويتبعه الساهون ويسجد بعد السالم هو والساجدون وغريهم وتبطل صالة العامدين واالحسن يتبعه الساجدو
إعادة الساجدين قال ابن حبيب فان متادى على اسقاط تلك الركعة وبىن على ذلك صحت الصالة له وللساهني 

لطراز ولو أدرك معه وبطلت على العامدين والساجدين الختالف النيات بينهم وبني إمامهم السابع قال صاحب ا
ركعتني فذكر سجدة ال يدري من أي ركعة ؟ وذكر املأموم سجدة ال يدري من أي ركعتني ؟ فليسجد مع االمام 

سجدة ويتبعه يف ركعة بالفاحتة ويسجد معه قبل السالم ويقضى بعد ركعة قال ابن املواز وقيل يتبعه يف سجدته 
الصالة لالختالف يف االبتداء الثامن قال لو ذكر يف آخر الصالة وركعته وسجد معه السهو وسلم بسالمه ويبتدئ 

سجدتني ال يدري جمتمعتني أو مفترقتني ؟ سجد سجدتني وتشهد مث أتى بركعتني باحلمد فقط ويسجد قبل السالم 
الحتمال كوهنما من األوليني فتنتقص القراءة ويتخرج فيها قول بالسجود بعد السالم فلو كان مأموما سجد 

دتني واتى بعد االمام بركعتني باحلمد وسورة ويسجد بعد السالم الهنما ان كانتا من األوليني فقد فاته أول سج



صالة االمام خبالف الفذ وكذلك لو ذكر أن إمامه ترك ذلك دونه واألحسن أن يعيد الصالة يف املسئلتني لزيادة 
ع ركعات أو عن الثمان سجدات اصلح األخرية مثل النصف التاسع يف اجلواهر لو سها عن أربع سجدات من أرب

وخرجت املسئلة على كثرة السهو هل تبطل الصالة أم ال ؟ العاشر قال صاحب الطراز لو سبح املأموم باإلمام فلم 
يرجع حىت سلم فال يسلم معه فان فاوضه اإلمام مل يضره على اصل ابن القاسم فلو سلم معه على يقني النقص أو 

فان ذكر بعد ذلك اإلمتام فقوالن احلادي عشر يف الكتاب اذا قال قوم للفذ مل تصل إال ثالثا مل شك بطلت صالته 
يرجع اليهم وال سهو عليه ان تيقن االمتام ويف اجلالب قال أشهب إن أخربه عدالن رجع اليهما فان سأل عن ذلك 

ن سلم فهو حممول على أنه تشكك ففي الكتاب يعيد الصالة قال صاحب الطراز ان كان مل يسلم فظاهر وان كا
وان الشك بعد السالم يؤثر الثاين عشر قال سحنون يف كتاب نوازله لو ذكر سجدة يف آخر وتره ال يدري هل هي 
منه أو من الشفع ؟ سجد اآلن وتشهد وسلم وسجد بعد السالم وأجزأه ان كان صلى شفعا وإال شفع وتره بركعة 

لشفع وتره ويعيده إن مل يتقدم له إشفاع وإال كمله فقط الثالث عشر قال بعد السجود وأعاده فلو ذكره من ا
اللخمي لو ذكر سجدة من الرابعة وصلى خامسة ساهيا قيل يسجد الرابعة الن اخلامسة ملغاة شرعا فال حتول وقيل 

امسة ؟ فعلى األول حتول وتبطل الرابعة وتنوب عنها اخلامسة وقيل ال تنوب ويأيت هبا فان شك هل من الرابعة أو اخل
يأيت بسجدة الحتمال كوهنا من الرابعة ويسلم ويسجد بعد السالم وعلى الثاين يأيت بركعة الحتمال كوهنا من 

الرابعة وقد بطلت حبيلولة اخلامسة وعلى القول اآلخر يسلم ويسجد للسهو لنيابة اخلامسة عنها واحدى الركعتني 
ان جمتمعتان أو مفترقتان ؟ يأيت بسجدتني ينوي هبما الرابعة صحيحة ضرورة فإن شك هل هي سجدة أو سجدت

الحتمال كوهنما جمتمعتني وعلى الثاين يأيت بركعة وعلى القول اآلخر يأيت بسجدة ينوي هبا اخلامسة المكان 
  افتراقهما والرابعة بطلت باخلامسة ونابت اخلامسة عنها بعد ترقيعها 

  الفصل الثاين يف زيادة الفعل

واهر ان كان من جنس الصالة وزاد يف الرباعية ركعة صحت أو ركعتني ففي الصحة قوالن أو اربعا ففي اجل
فاملشهور البطالن ورويت الصحة وان زاد يف الصبح مثلها فان قلنا بالبطالن يف الرباعية يف الركعتني فههنا أوىل 

را اىل يساره الزيادة أو عظم النسبة ويف لتفاوت النسبة واال ففي البطالن قوالن وان زاد فيها ركعة فقوالن نظ
إحلاق الثالثية بالرباعية أو الثنائية قوالن وحيث صححنا سجد بعد السالم وتبطل بزيادة العمد ولو بسجدة ويف 

إحلاق اجلهل بالعمد أو بالنسيان قوالن وان كانت من غري جنسها قال صاحب املقدمات إن كثر جدا أبطلها وان 
جائز كحية تريده فيقتلها ويبين أنه يف صالة فال سجود ومكروه كحية أو عقرب يقتلها إذا مرت قل فثالثة أقسام 

بني يديه ففي السجود قوالن وحمرم كاألكل والشرب فقيل يسجد وقيل تبطل ويف الفصل ستة فروع األول إذا 
قال ح يرجع من مل يسجد يف اعتقد ثالثا فامت مث تبني أهنا أربع رجع حني ذكره وجيلس ويسلم ويسجد وقاله ش و

اخلامسة فتبطل صالته إال أن يكون جلس بعد الرابعة قدر التشهد فتكون اخلامسة تطوعا يضيف اليها أخرى ويسلم 
لنا ما يف الصحيحني أنه عليه السالم صلى الظهر مخسا فلما سلم قيل له أزيد يف الصالة ؟ قال وما ذاك ؟ قالوا 

م مث قال امنا انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي أحدكم فليسجد صليت مخسا فسجد سجدتني مث سل
سجدتني الثاين قال ابن القاسم يف الكتاب اذا قام اىل خامسة سهوا واتبعه ساه ومتعمد وجلس آخر صحت صالهتم 

يتنفل إال العامد لقصده لزيادة وقاله ش وقال ح ان قام قبل التشهد بطلت صالته وإال صحت وجيوز عنده ان 
بإحرام الفرض بعد متامه ألن السالم عنده ليس من الصالة وإمنا هو مناف هلا وحنن مننعه ذلك وان سلمنا انه ليس 



من الصالة فهو شرط التحليل ومفارقة العبادة األوىل قال صاحب التنبيهات قال سحنون معناه يف الكتاب أن 
راز فلو قال كنت أسقطت سجدة من األوىل ومل أنبه قال اجلالس يسبح به فان مل يسبح أعاد أبدا قال صاحب الط

ابن املواز تبطل على من مل يتبعه وتصح ملن اتبعه مطلقا قال يريد إذا شكوا أو تيقنوا النقصان وقال سحنون صالة 
ويتخرج  الساهني تامة والعامدين باطلة إن تيقنوا الزيادة إال أن يتأولوا وجوب االتباع الن الفعل تبع لالعتقاد قال

على هذا إذا تعمد مخسا فتبني أهنا أربع قال ابن املاجشون ال يضره وقال ابن القاسم إذا صلى مخسا سهوا مث ذكر 
سجدة من األوىل يأيت بركعة قال ابن املواز والصواب االكتفاء باخلامسة واذا مل يعتد هبا سهوا فأوىل عمدا قال 

قد أنه أحرم بنافلة ومتادى ففي اإلجزاء قوالن فلو أن معه مسبوقا ويتخرج فرع اخلالف إذا احرم بفريضة مث اعت
بركعة فجلس وقال االمام اسقطت سجدة من األوىل قال ابن املواز إن صدقه كل من خلفه أعاد هذا صالته وإن مل 

تد هبا وقد يصدقه أحد مل يعد فلو قام للخامسة سهوا فدخل معه فيها مسبوق مل جيزه وقاله ح خالفا ش ألهنا غري مع
سلم ش اذا رجع اإلمام فدخل معه مث سها فركع ورفع الداخل معه ان ذلك ال جيزيه وكالمها سواء فلو قام معه 

فيها مسبوق مل جيزه وقاله ابن املواز وقال إن علم اهنا خامسة بطلت صالته إال أن يقول كنت أسقطت سجدة من 
اىل خامسة بعد التشهد بعد الرابعة رجع وتشهد واال يتخرج على األوىل إال أن خيالفه من خلفه فرع مرتب إذا قام 

الروايتني يف التشهد لسجود السهو قبل السالم قال وميكن الفرق بأن السهو يلغي ويتصل اجللوس بالتشهد خبالف 
سجود السهو فانه مشروع وهو الظاهر عند الشافعية الثالث لو صلى املغرب أربعا سهوا أجزأت ويسجد بعد 

الم وعند قتادة واالوزاعي يضيف اليها أخرى ويسجد لنا أنه عليه السالم صلى الظهر مخسا احلديث املتقدم فلو الس
صالها مخسا سهوا أجزته عند أشهب ويسجد وقال ابن نافع عليه اإلعادة وقال ابن املاجشون ال أقول يبطلها مثل 

يبطل كالغرر يف البيع الرابع قال ابن القاسم يف الكتاب نصفها سهوا كما قيل بل ركعتان يبطالهنا الن كثري الفساد 
إذا أكل أو شرب ساهيا سجد وقد تقدم ابطاهلما للصالة لشدة منافاهتما للصالة اخلامس اذا تفكر يف امتام صالته مث 

ث يف يتيقن فال سهو عليه قال صاحب الطراز إن تفكر قائما أو جالسا أو ساجدا فال سجود اتفاقا الن زيادة اللب
هذه املواطن ال يبطل عمده وأما بني السجدتني ان طال قال ابن القاسم ال سجود وقال اشهب يسجد كان جالسا 
بينهما مستوفرا على قدميه أو ركبيته السادس قال يف الكتاب إذا صلى النافلة ثالثا شفعها وسجد قبل السالم قال 

قصان اجللسة وقيل لنقص السالم وعلى هذا ال فرق بني صاحب الطراز ان محل على انه مل جيلس بعد اثنتني فلن
اجللوس وعدمه ويرد على هذا التعليل ان قام اىل خامسة فقد اخل بالسالم من موضعه ساهيا مع انه يسجد بعد 

السالم قال ابن القاسم ولو قام اىل خامسة يف النافلة رجع وال يكملها سادسة ويسجد بعد السالم الن الذي عليه 
من العلماء يف النافلة عدم الزيادة على أربع فلو صلى الفجر ثالثا قال اختلف يف بطالنه والفرق ان الفجر  اجلادة

حمدود باالتفاق فزيادة نصفه تبطله واذا قلنا ال تبطله فصالته أربعا استحب مالك اإلعادة خالفا ملطرف قال اللخمي 
ان ذكر وهو راكع وبه أخد ابن القاسم وقال ايضا يتمها  إذا قام يف النافلة إىل ثالثة ساهيا رجع فجلس وكذلك

  أربعا 

  الفصل الثالث يف نقصان األقوال

وفيه مثانية فروع األول تكبرية اإلحرام وقد تقدم الكالم عليها يف األركان الثاين قال صاحب الطراز لو ذكر قبل 
ش وقال يف اجملموعة ال يعيدها حلصوهلا قبل  الركوع انه سها عن الفاحتة قرأها ويعيد السورة على مذهب الكتاب و

والترتيب من باب الفضيلة وأما املستنكح فال يعيدها وحيث قلنا باالعادة فال يسجد عند مالك و ش الن زيادة 



القراءة مشروعة ال يبطل الصالة عمدها خالفا لسحنون فإن مل يذكر حىت ركع ورفع أو سجد سجدة فأربعة أقوال 
يرفع فيقرأ ويسجد بعد السالم بناء على إلغاء الركعة ويفعل ذلك ويعيد الصالة عند سحنون روى ابن القاسم 

احتياطا ألن من يقول ال جيزيه سجود السهو يبطل الصالة ويقطع بسالم قاله ابن القاسم يبين على الصحة ويتمادى 
ضيف هلذه الركعة أخرى ويسلم بعد ويسجد قبل السالم قاله ابن املاجشون فان ذكر بعد السجدتني فأربعة أقوال ي

أن يسجد قبل السالم قاله ابن القاسم ويتمادى ويسجد قبل السالم ويفعل ذلك مث يعيد ويلغي الركعة وجيعل الثالثة 
ثانية يف القراءة واجللوس ويسجد بعد السالم وكذلك احلكم إن ذكر يف الثانية فان ذكر وهو راكع يف الثالثة أنه 

ألوليني فخمسة أقوال يتمادى ويسجد قبل السالم ويفعل ذلك ويعيد الصالة وجيعل الثالثة ثانية أسقطها من إحدى ا
وجيلس ويكمل ويسجد قبل السالم لترك السورة من هذه الثانية ويتمادى على صالته ويقضي ركعة باحلمد وسورة 

اسم فان مل يذكر حىت رفع من ويسجد بعد السالم ويرجع اىل اجللوس ويسجد ويسلم جيعلها نافلة قاله ابن الق
الثالثة أو يف الرابعة أو التشهد فأربعة أقوال يسجد قبل السالم قاله ابن القاسم قال ابن حبيب ومل خيتلف يف ذلك 
أصحاب مالك ويفعل ذلك ويعيد الصالة قال وهو ظاهر املذهب وقد قال ابن القاسم يف الكتاب كان مالك حيب 

ركعة واحدة يف خاصة نفسه من أي الصلوات كانت مث قال أرجو أن جيزئه سجود  أن يعيد إذا ترك القراءة من
السهو وما هو بالبني ويأيت بركعة باحلمد فقط بناء على االلغاء وجعل الثالثة ثانية ويسجد قبل السالم لترك اجللوس 

سالم بناء على القضاء يف وهو املعروف من املذهب على القول باإللغاء ويأيت بركعة باحلمد وسورة ويسجد بعد ال
الركعة ولو ترك القراءة يف الثانية ومل يذكر حىت ركع ففيها األقوال اليت يف االوىل إال قول ابن القاسم فإنه قال ههنا 
يتمادى خبالف األوىل لقوله العمل ههنا بالكثرة وال فرق عنده يف الثانية بني أن يذكر ذلك يف ركوعها أو سجودها 

ثالثة فانه يتشهد وجيعلها نافلة فلو ترك القراءة من األخريتني كان كالترك من األوليني ولو ترك يف أو قبل ركوع ال
ركعة من األخرية فثالثة أقوال يسجد ويعيد يسجد فقط يأيت بركعة ويسجد بعد السالم سؤال قال ابن القاسم يف 

مع االمام والكل خمتلف فيه جوابه انه احتياط القراءة ال يتمادى وفيمن نسي تكبرية اإلحرام وكرب للركوع يتمادى 
يف الصورتني أما يف القراءة فألن البناء على الصحة أحوط فان كل قائل يقول ببطالن الصالة باعتبار السجود أو 
باعتبار زيادة ركعة أو باعتبار ترك اجملموع خبالف االحرام فرع لو ترك آية من الفاحتة ففي اجلواهر قال القاضي 

يل على املذهب يسجد قبل السالم وقيل ال يسجد الثالث قال ابن القاسم يف الكتاب اذا تعمد ترك السورة يف امساع
ملا يف مسلم من قرأ أم القرآن أجزت عنه ومن زاد فهو ) ح ش ( االوليني يستغفر اهللا وال سجود عليه وهو قول 

وهو قول عيسى يف العمد واجلهل فرأى ابن القاسم أفضل ويف اجلالب يسجد قبل السالم وجيزيه ويعيد الصالة أبدا 
أن السجود إمنا شرع لوصف السهو لقوله عليه السالم لكل سهو سجدتان فال يسجد للعمد ورأى غريه أنه يشرع 

جلرب اخللل وهو مشروع يف احلالتني قال صاحب الطراز فلو ترك بعض السورة فال سجود اتفاقا ويف الكتاب ال 
يف ركعة الرابع يف الكتاب إذا سها عن التشهد أو التشهدين سجد إن ذكر وإال فال شيء عليه يقضي قراءة ركعة 

قال صاحب الطراز إن ذكر قبل السالم تشهدا أو بعده وهو قريب رجع إىل الصالة بإحرام قوالن ويسجد بعد 
مامه وقيامه قال ابن السالم والتشهد عند مالك أخف من غريه فإن كان مأموما وذكر قبل سالمه وبعد سالم إ

  القاسم يتشهد ويسلم فإن قام إمامه فال يتشهد وال شيء عليه 
تنبيه كيف يقول يف الكتاب إن سها عن التشهدين سجد قبل السالم مع أنه إمنا يتحقق سهوه عن التشهد األخري 

وب سجود إذا سلم فإن قيل السالم كله مكمل للتشهد فتصوره مشكل جدا وكذلك قول صاحب اجلالب ووج
السهو عن فعل كترك اجللسة الوسطى وما أشبهها وليس يف الصالة شيء يشبه اجللسة الوسطى من األفعال يف 



إجياب السجود واجلواب يتصور ذلك يف ثالث مسائل يف الراعف املسبوق بركعة خلف اإلمام واملقيم املسبوق 
تمع هلؤالء املسبوقني القضاء وهو ما فاهتم يصلي خلف مسافر واملقيم يصلي صالة اخلوف خلف امام مسافر فيج

قبل اإلحرام والبناء وهو ما فاهتم بالرعاف ومذهب ابن القاسم تقدمي البناء فيأتون بركعة وجيلسون ألهنا ثانيتهم 
وبأخرى وجيلسون ألهنا رابعة إمامهم وبأخرى وجيلسون ألهنا آخر صالهتم فإذا سهوا عن جلستني من هذه 

ه املسائل يف السهو اخلامس يف الكتاب إذا سها عن أكثر من تكبريتني سجد وإال فال ويف اجللسات تصورت هذ
اجلالب عن ابن القاسم يسجد ومنشأ اخلالف النظر إىل أن التكبري كلمتان فتخف الواحدة منهما أو إىل كوهنا 

أو بالعكس يرجع إىل املشروع  مشروعة حمدودة فيسجد السادس قال يف الكتاب إذا أبدل مسع اهللا ملن محده بالتكبري
وإال سجد قبل السالم وإن نسي واحدة منهما فذلك خفيف قال صاحب الطراز معناه ترك موضعني وأبدهلما فلم 
يثبت البدل لعدم مشروعيته فإن أبدل موضعا واحدا فاملروي ال شيء عليه ويتخرج على القول بالسجود للتكبرية 

يد والتكبري فظاهر الكتاب ال شيء عليه وقيل يسجد بعد الزيادة وهو يظهر الواحدة السجود ولو رجع إىل التحم
على قول ابن املاجشون أن الذكر يف غري حمله زيادة فرياعى زيادة اثنتني كما يراعى نقصاهنما قال ومن يراعي 

املذهب ال سجود نقصان تكبرية أمكن أن يراعي زيادهتا بطريق األوىل إلنفصال سجود الزيادة عن الصالة قال و
لزيادة التكبري والتحميد ألنه ال تبطل الصالة عنده فإن فات احملل قال بعض الشيوخ إن محد إلحنطاطه وكرب لرفعه 

يأيت بتكبري ينوي به اخلفض وحتميد ينوي به الرفع وخالفه كثري من الشيوخ ألجل الفوت وأما قوله يسجد قبل 
زيادة يف الصالة بالسجود قبل السابع قال صاحب الطراز لو أسر فيما السالم فقال ابن عبد احلكم يعيد خوف ال

لنا قوله عليه السالم لكل سهو سجدتان فلو ) ح ش ( جيهر فيه سجد قبل السالم إال أن تكون اآلية وحنوها خالفا 
أوال  كثر ذلك فأعاد القراءة جهرا فروى أشهب ال سجود عليه وروي عن ابن القاسم قبل لترتب السجود عليه

وروي عن مالك أنه يسجد إذا اسر بعد جهر من الزيادة يف الصالة فالسجود لقوة االختالف يف ذلك الثامن قال 
ابن القاسم يف الكتاب إذا شك هل سلم أم ال يسلم وال سجود عليه قال صاحب الطراز فلو سها عن السالم ومل 

ب ال سجود ويف كتاب ابن سحنون يسجد لزيادة يعتقد أنه سلم وطال اجللوس جدا مث ذكر فسلم فظاهر املذه
الطول فإن اعتقد أنه سلم مث ذكر وهو باق يف موضعه مل ينحرف عن القبلة ومل حيدث ما ينايف الصالة سلم وال شيء 

عليه فإن حتول عن القبلة وهو قريب استقبلها بغري إحرام وسلم من غري تشهد ويسجد بعد لزيادة التحول وأن 
ث ابتدأ صالته وخيتلف يف السجود إذا تغري عن هيئته ويف اإلحرام كما إذا قام وإذا قلنا يكرب إذا قام تباعدا أو أحد

قال مالك يكرب مث جيلس ألن مشروعيه اإلحرام يف القيام وقال ابن القاسم جيلس ويكرب ويتشهد ويسلم ويسجد 
ة رجع إن مل يركع على املشهور كما يرجع للسجود بعد السالم ليتصل التكبري باحلالة اليت فارق فيها فإن أحرم بنافل

قبل أن يركع وملالك تبطل صالته ألن إحرام النافلة يبطل إال بسالم وهو مبطل للفريضة فإذا قلنا يرجع فلم يذكر 
حىت ركع قال ابن القاسم يرجع وقال سحنون ال يرجع واملشهور الرجوع إذا خرج من املكتوبة إىل النافلة ولو 

  ني صلى ركعت

  الفصل الرابع يف زيادة األقوال

وفيه فروع أربعة األول يف الكتاب من قرأ السورة يف األخريتني ال سجود عليه ألن اخلالف يف مشروعيتها يف 
ويف اجلالب عن أشهب يسجد الثاين يف الكتاب من تكلم ناسيا ) ش ( األخريتني البن عمر وابن عبد احلكم و 

الكالم سهو يبطل ومسلم أن السالم يف أثنائها سهوا ال يبطل لنا القياس عليه ) ح  (وقال ) ش ( سجد بعد وقاله 



وحديث ذي اليدين وألن كل ما يبطل عمده يوجب السجود سهوه الثالث إذا جهر فيما يسر فيه سجد بعد يف 
شد من ترك ما البيان وال خالف أحفظه يف أنه سجد بعد السالم والفرق بني هذا والعكس إن فعل ما تركه سنة أ

  فعله سنة لفعله عليه السالم 
ح ش ( إذا هنيتكم عن شيء فانتهوا عنه وإن أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم إال أن تكون اآلية وحنوها خالفا 

  لنا قوله عليه السالم ) 
سجد قبل لكل سهو سجدتان ويف الصحيحني كان عليه السالم يسمعنا اآلية أحيانا قال صاحب الطراز وقيل ي

السالم لنقصه السنة فلو تعمد ترك األسرار أو اجلهر فأربعة أقوال ال سجود عند ابن القاسم لفقدان سببه الذي هو 
السهو عنده والسجود لوجود اخللل والسجود جائز وتبطل الصالة لالستهزاء وهذه جارية يف كل سنة تعمد تركها 

السر ألنه نقص وما زاد الرابع قال يف الكتاب إذا سلم من اثنتني وتبطل الصالة باجلهر كزيادة الكالم وال تبطل ب
ساهيا فسبحوا به فلم يفقه فقال له أحد املأمومني سهوت فسأهلم فقالوا نعم فإنه يتمم هبم ملا يف الصحيحني أنه عليه 

سجد فاستند إليه السالم صلى إحدى صاليت العشاء إما الظهر أو العصر فسلم من ركعتني مث أتى جذعا يف قبلة امل
كهيئة الغضبان ويف القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما فخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصالة فقام ذو 
اليدين فقال يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت فنظر النيب عليه السالم ميينا ومشاال فقال احقاما يقول ذو 

ى ركعتني مث سلم مث سجد واملشهور التسوية بني االثنتني وغريمها اليدين فقالوا صدق ومل تصل إال ركعينت فصل
وقال سحنون ذلك خاص باالثنتني قصرا للحديث على مورده ملخالفة األصول وجوابه أنه معلل باصالح الصالة 

مأموم فيتعدى وحيث قلنا بالكالم ففي اجلواهر ما مل يكثر وقيل يبىن وإن كثر قال صاحب املنتقى وكراهة الكالم لل
يف هذا عن ابن وهب وابن نافع فإن فعل فال إعادة واإلعادة أبدا عن ابن كنانة وجعل احلديث خاصا بصدر 

وليس كذلك ألن إباحة الكالم يف الصالة نسخت قبل خروج ابن مسعود من احلبشة ) ح ش ( اإلسالم وقاله 
  وراوي هذا احلديث أبو هريرة وهو متأخر اإلسالم 

عليه السالم يعتقد إمتام الصالة والقوم يعتقدون النسخ وجيوزونه فلذلك تكلموا خبالف صورة  سؤاالن األول كان
النزاع الثاين روى يف احلديث ما قصرت الصالة وال نسيت ويروى كل ذلك مل يكن واخللف منه عليه السالم حمال 

وعن الثاين أنه فعل ذلك عليه السالم واجلواب عن األول أهنم تكلموا بعد العلم بعدم النسخ بقوله كل ذلك مل يكن 
قصدا اذن له فيه للتعليم فالكالم صدق وقوله عليه السالم احقا ما يقول للتثبت على القضية أو هو إخبار عن 

  اعتقاد وهو كذلك فال خالف 
ني والثالث فرع فلو كان اإلمام يعتقد اإلمتام قال صاحب الطراز ملالك قوالن يرجع وقيل يرجع إن كثروا ويف االثنت

ال يرجع وجه األول إن يقينه يضطرب وجه الثاين ترجيح اليقني على غريه وحيث قلنا يرجع ففي اجلواهر يرجع 
بإحرام مث يكرب تكبرية القيام للثالثة وقال بعض املتأخرين ليس ذلك عليه إن كان جالسا يف مقامه وإمنا يفتقر 

ه لإلحرام واعترضه أبو الوليد بأن املوجب لإلحرام هو السالم لإلحرام لو قام بعد سالمه أو فعل ما يوجب حاجت
وغريه وإذا قلنا حيرم منها قائما كاإلحرام األول قاله بعض املتقدمني أو جالسا ألهنا احلالة اليت فارق فيها الصالة قاله 

فع ال جيلس ألن النهضة ابن شبلون وإذا قلنا حيرم قائما جلس بعد ذلك عند ابن القاسم ليأيت بالنهضة وروى ابن نا
غري مقصودة وقد فات حملها قال صاحب املقدمات إن سلم ساهيا قبل إمتام صالته مل خيرج من صالته بذلك إمجاعا 
ويتمها ويسجد إن كان فذا أو إماما وإن سلم شاكا يف إمتام صالته مل يصح رجوعه إىل متامها فإن تيقن بعد سالمة 

يان الصحة وقيل فاسدة وهو األظهر وان سلم قاصدا للتحليل معتقدا متامها مث شك متامها أجزأته عند ابن حبيب لب



أو تيقن بعد سالمه رجع الصالحها وهل يرجع بإحرام قوالن مبنيان على أن السالم سهوا هل خيرج من الصالة فال 
له أشهب وعبد امللك وحممد يدخل إال بإحرام قاله ابن القاسم ومالك أو ال خيرج من الصالة فال حيتاج إىل إحرام قا

وعلى األول قال ابن القاسم يكرب مث جيلس مث يبين قال والصواب جيلس مث يكرب مث يبين لئال يزيد االحنطاط بني القيام 
وعلى القول بأن السالم خيرج يرجع إىل موضع املفارقة فإن سلم من اثنتني رجع للجلوس أو من غريها فذكر قائما 

  ه من السجود وال جيلس ألنه ليس موضع جلوس رجع إىل حال رفع رأس

  الفصل اخلامس يف الشك

وفيه فروع مخسة األول يف اجلواهر لو شك يف ركن وجب عليه اإلتيان به إال أن يكون موسوسا الثاين قال صاحب 
م هبم الطراز لو شك اإلمام بعد سالمه قال ابن حبيب يبين على يقينه فإن سأل من خلفه فأخربوه فقد أحسن ويت

فلو شك يف التشهد فاملذهب يبين على يقينه وال يسأهلم قال ابن حبيب فإن سأل استأنف الصالة وكذلك لو سلم 
على شك وسأهلم قاله ابن القاسم وأشهب وقال ابن املاجشون جيزيه وقال ابن عبد احلكم يسأهلم وان مل يسلم وجه 

الم يبطل وجه الثاين أنه سالم لو قارنه اعتقاد اإلمتام كملت األول أن الشاك مأمور بالبناء على اليقني فتعمد الك
الصالة وأوىل الشك الثالث قال لو شك املأموم يف التشهد األخري يف ركوع األوىل قال ابن القاسم يسلم معه وال 

لخمي لو يأيت بركعة حذرا من اخلامسة ويعيد الصالة وقال مالك يتم على اليقني ويسجد بعد السالم الرابع قال ال
شك اإلمام ومن خلفه فأخربهم عدالن رجعوا إليهما ويف العدل قوالن مبنيان على أن هذا من باب اخلرب أو 

  الشهادة 
سؤال لنا ما يكفي فيه اخلرب اتفاقا كالفتيا والرواية وما ال يكفي فيه اخلرب اتفاقا كاحلدود والدعاوي ولنا ما اختلف 

هما فروعهما ويقضى على اخلالف بالوفاق جوابه ذكر املازري يف شرح الربهان فيه مبا ضابط األولني حىت ترد إلي
أن األحكام منها عام للبشر فهو موطن اخلرب إذ ال باعث على عداوة اجلميع فيستظهر بالعدد وخاص مبعني 
عام كالدعاوي فهو موطن الشهادة الحتمال العداوة ومتردد بني اخلصوص والعموم كاثبات هالل رمضان فإنه 

بالقياس إىل البلد وخاص بالقياس إىل أنه ال يتناول غريهم وال زمانا آخر فاختلف الناس أي الثنائيتني تغلب وكذلك 
ههنا ال اثر للعداوة على تقدير التقليد فإن الذمة تربأ فيقبل اخلرب أو يالحظ اخلصوص فيحتاج إىل الشهادة اخلامس 

يف الصالة إال يف موضعني إذا شك يف الزيادة الكثرية أجزأه السجود  قال صاحب املقدمات ال يفارق الشك اليقني
اتفاقا خبالف تيقنها وإذا كثر الشك هلي عنه وملالك يف السجود قوالن وقال ابن املواز ليس ذلك باختالف بل 

  السجود على من أعرض عن الشك وعدمه عمن أصلح واألظهر أنه اختالف 

  الفصل السادس يف سجديت السهو

يه فروع سبعة األول قال يف الكتاب إذا سها عن السجود الذي قبل السالم سجد إن كان قريبا وإال استأنف وف
ش ( الصالة قال صاحب اإلشراف مقتضى املذهب وجوب السجود للنقصان قال صاحب الطراز قال عبد امللك و 

ة لنا ما يف مسلم قال ابن مسعود صلينا مها واجبتان وليستا شرطا يف الصال) ح ( ال تفسد الصالة بتركها وقال ) 
مع النيب فإما زاد أو نقص فقلنا يا رسول اهللا أحدث يف الصالة شيء فقال وما ذاك فقلنا له الذي صدر فقال إذا 

) ش ( زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتني واألمر للوجوب وكل ما جيب داخل الصالة بطلت ألجل عدمه حجة 
لفرع ال يزيد على األصل جوابه أنه ليس من شرط سبب الوجوب أن يكون مشروعا أنه فرع عن ترك السنة وا



فضال عن الوجوب بل يكون حراما كاجلنايات مع العقوبات ومباحا كشراء الرقيق مع النفقات ومندوبا كالنكاح 
  مع سد اخلالت من الزوجات 

إن تكلم بعد ) ح ( وقال ) ش (  يتكلم قاله تفريع إذا قلنا إن الصالة جتزيء بدونه وذكره بالقرب سجد تكلم أو مل
السالم مل يسجد وقال احلسن وابن سريين إن صرف وجهه عن القبلة مل يسجد لنا األحاديث املتقدمة وإن ذكره 

بعد الطول ففي الكتاب إن كان عن ثالث أو أكثر من مسع اهللا ملن محده أو التكبري حىت إذا طال كالمه أو قام 
ه قال صاحب الطراز إذا طال ستة أقوال األول ما يف الكتاب ألن اخللل إذا كثر أفسد كالغرر فأكثر بطلت صالت

يف البيع فيستحب السجود الثنتني وجيب لثالث وال تبطل مطلقا لعبد امللك بناء على أنه سنة وتبطل مطلقا يف 
ل الصالة للطول كاألركان ويسجد إال األقوال واألفعال والقليل والكثري ملالك ملشروعيته قبل السالم ووجوبه فتبط

أن ينتقض وضوؤه فتبطل ألشهب ملشاهبة الصالة الطهارة يف إبطال احلدث هلما فال جتب املواالة فيهما مع السهو 
ومينع احلدث البناء فيهما ويسجد مطلقا كسجود الزيادة وتبطل إن وجب عن األفعال إن طال أو احدث خبالف 

إن طال مع األقوال أم ال قوالن ألن الفعل متفق على السجود له وال حيمل اإلمام األقوال وهل يسقط السجود 
  مفروضه فيتأكد وقول سابع يف اجلواهر تبطل الصالة إن كان عن اجللسة الوسطى أو الفاحتة وركعة 
سجدمها إال يف فرع قال مالك يف املوازية إن ذكرمها بالقرب حيرم هلما ويسجدمها يف موضع ذكره إال يف اجلمعة ال ي

املسجد وكذلك السالم وغريه فإن فعل ذلك يف غري املسجد ال جتزيه اجلمعة وقد تقدم يف الرعاف خالف ابن 
شعبان يف ذلك الثاين يف الكتاب يأيت بالسجود الذي بعد السالم ولو بعد شهر ألن الصالة قد متت وهو قربة 

شمس وعند غروهبا وقد قال يف املوازية فإن كان عن منفصلة عنها وظاهر كالمه جواز على ذلك عند طلوع ال
نافلة قال صاحب النكت عن بعض الشيوخ ال يأيت به يف وقت متنع فيه النافلة قال صاحب الطراز وظاهر الكتاب 
التسوية ألنه واجب مفارق للنوافل الثالث يف اجلواهر اإلمام حيمل عن املأموم سجود السهو ملا يف الدارقطين قال 

السالم ليس على من خلف اإلمام سهو فإن سها اإلمام فعليه وعلى من خلفه ويلزم املسبوق أن يسجد مع عليه 
اإلمام إن كان قبل السالم وعقد معه ركعة كما يتبعه يف سجود التالوة فإن مل يعقد ركعة مل يتبعه عن ابن القاسم 

سجد معه قبل وال بعد وال يقضيه قال صاحب ألنه مل يدرك صالته وقال سحنون يتبعه كالتشهد ويف الكتاب ال ي
الطراز فلو سها املأموم قبل سالم اإلمام محله ألنه مأموم حينئذ فلو سها اإلمام يف اجللسة األخرية مل يسجد معه ولو 
سهيا مجيعا فيها فيحتمل عدم سجود املأموم لكونه يف غري صالة نفسه والسجود لكونه سهوا وقع يف إحرامه مضافا 

كما لو سلم اإلمام من ثالث فإن املأموم يكمل ) ش ( قة اإلمام فإن أدرك ومل يسجد اإلمام سجد املأموم وقاله ملواف
حمتجا بأنه مل يسه وإمنا كان يسجد تبعا ال متبوعا فال سجود وجوابه منع احلصر وإذا قلنا يسجد فقد ) ح ( وخالف 

ه ابن املاجشون فلو سجد معه مل جيزه ويعيده بعد السالم خريه مالك واستحب له ابن القاسم االنتظار وحتمه علي
عند ابن القاسم استحبابا جاهال كان أو عامدا فلو أخر السجود فسها هو يف قضاء زيادة أجزأه سجدتان اتفاقا أو 

نقصانا سجدتان عند ابن القاسم قبل السالم تغليبا للنقص وبعده عند ابن املاجشون تغليبا حلكم اإلمام فلو 
ستخلف اإلمام هذا املسبوق فسها يف القضاء نقصا فالقوالن ولو سها فيما استخلفه نقصا فسجدتان قبل السالم ا

عند ابن القاسم وقال أيضا بعد تغليبا حلكم اإلمام األول ويف اجلواهر إن ترك اإلمام سجودا بعد السالم سجده 
أشهب ال يسجد حىت يقضي فإن سجد معه مث سها يف املأموم وإن كان قبل قال يف الكتاب يسجد معه وجيزيه وقال 

قضائه سجد عند ابن القاسم أيضا وقال ابن املاجشون ال يسجد لو استخلف سجد هبم عند ابن القاسم قبل القضاء 
وعند أشهب بعده فإن آخر اإلمام السجود قبل السالم بعده ففي الكتاب سجد املأموم معه سؤال السجود واجب 



له سالما يف أثناء الصالة فيمتنع موافقة اإلمام فيه كاملقيم إذا ائتم مبسافر وكاملسبوق فكان ينبغي فيكون السالم قب
أن يسجد معه بغري سالم جوابه خمالفة اإلمام ممنوعة واملقيم املسبوق مل خيالف اإلمام فإنه ملا سلم خرج من اإلمامة 

  مع أنه متبع له يف السجود كان خمالفا له مع بقاء حكمه  معهم بفعلهم وتركهم حالة االنفراد وههنا لو ترك السالم
تفريع لو مل يسلم معه وسجد قال صاحب الطراز الظاهر اإلجزاء ألن اإلمام هو املخطن يف تأخري السجود ولو 
 شرع يف السجود حالة سالم اإلمام ومل يتبعه فيه فقد أساء وجيزيه ألن سجود اإلمام مل يقع يف الصالة فلم خيالفه

قال صاحب الطراز وقال أشهب إن توضأ وكملهما أجزأه ) ح ( الرابع يف الكتاب إن أحدث فيهما أعادمها خالفا 
فلو أحدث اإلمام بعد سجدة قال أشهب ملن خلفه أن يكملهما وابتداؤمها أحسن اخلامس يف الكتاب إذا مل يدر 

سجوده تداخل السهو على القاعدة قال  أسجد اثنتني أم ال سجد أخرى وال يسجد لسهوه ألنه إذا مل يكمل
صاحب الطراز فلو سجد قبل السالم وسها فتكلم قبل أن يسلم قال ابن حبيب يسجد لسهوه بعد السالم وعلى 

قول ابن املاجشون يسجد مث يسهو أال يسجد فال يسجد ههنا فلو ذكر أنه نقص من صالته فسجد واحدة مث تذكر 
م وكذلك لو سجدمها فلو شك هل سجدمها لفرضه أو لسهوه ففي املوازية فال يسجد األخرى ويسجد بعد السال

عليه أربع سجدات السادس يف الكتاب إذا ذكر سجودا بعد السالم يف نافلة أو مكتوبة ال يفسدها خبالف ما قبل 
ع وعلى السالم لشدة تعلقه بالصالة قال صاحب الطراز وعلى القول بأهنما ال يبطالن الصالة مع الطول ال يقط

األول يرجع إىل السهو من غري قطع ما هو فيه بسالم أو كالم عند ابن القاسم كما لو ذكر السجود خارج الصالة 
يرجع حلينه من غري كالم فإن طالت القراءة يف احلاضرة بطلت األوىل وكذلك إذا مل تطل القراءة وركع مراعاة 

ذا بطلت األوىل وهو يف نافلة كملها أو يف فريضة ففي للطول وهل يعترب يف الركوع الرفع خبالف املعروف وإ
الكتاب إن صلى ركعة شفعها عند مالك فإن ذكر سجود سهو نافلة يف نافلة ففي الكتاب إن كان سجود بعد 

السالم متادى أو قبله والوقت قريب مل يقطع إال أن يكون مل يركع فريجع للسجود مث لنافلته إن شاء قال صاحب 
ضى احلاضرة ألهنا فسدت بغري قصده ولو ذكره يف مكتوبة قال مالك يتمادى ركع أو مل يركع خالفا الطراز ال يق

البن عبد احلكم الن الفرض ال يترك للنفل وابن عبد احلكم يالحظ وجوب النافلة بالشروع السابع كان مالك 
ى الصلوات وتكفى تكبرية واحدة يقول يكرب للتني بعد السالم قياسا على سجود التالوة ورجع لإلحرام قياسا عل

لإلحرام والدخول ويف اجلواهر يكرب لالبتداء والرفع ويتشهد للتني بعد السالم ويف اللتني قبله روايتان قال صاحب 
الطراز من اشترط اإلحرام اشترط السالم ألن اإلحرام البد له منه ومن ال فال والكل مروي يف األحاديث وهل 

  ره كاجلنازة روايتان واهللا أعلم جيهر به كالصلوات أو يس

  الباب التاسع يف اجلمعة

وهي مشتقة من اجلمع لالجتماع الناس فيها وكان امسه يف اجلاهلية عروبة من اإلعراب الذي هو التحسني ملكان 
األوىل أي حمسنات لبعولتهن وقد مجع أمساء األسبوع يف اجلاهلية ) عربا أترابا ( تزين الناس فيه ومنه وقوله تعاىل 

أو التايل دبار ) ( بأول أو بأهون أو جبار ** اؤمل أن أعيش وإن يومي ( على الترتيب مبتدئا باألحد قول القائل 
وهذا اليوم الذي أمرت األمم بتعظيمه فعدلوا عنه إىل السبت واألحد ويف ) فمؤنس أو عروبة أو شبار ** فإن يفتين 

ه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق اهللا آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه املوطأ قال عليه السالم خري يوم طلعت علي
مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إال وهي مصيخة يوم اجلمعة من حني يصبح حىت تطلع الشمس شفقا من 
ال كعب الساعة إال اجلن واإلنس وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياه وفيه ق



  األحبار وعبد اهللا بن سالم هذه الساعة مذكورة يف التوراة 
فوائد ذكر هذه الكائنات فيه يف سياق تعظيمه يدل على عظمها وعظمه أما عظمها فخلق آدم عليه السالم وهو 

لكفران املفضل على املالئكة ومبدأ نوع اإلنسان واألنبياء والرسل عليهم السالم وإن كانت أكثر ذريته من أهل ا
ووقود النريان إال أن ذرة من اإلميان ال يعدهلا شيء من الكفران وحلظة من القرب يغتفر هلا هجران الدهر وأما 
التوبة عليه فسبب السعادة ومبدأ السيادة وأما قيام الساعة فهو املقصود بالرسائل ونصب الوسائل وفيه إكرام 

ا فدليل إدراكها وهو خمتلف فيه حيرر يف غري هذا املوضع وأما األبرار وخزي الفجار وأما إصاخة الدواب وإشفاقه
ساعة اإلجابة ففيها أربعة أقوال قال صاحب القبس الصحيح أهنا من حني جلوس اإلمام إىل حني تقضي الصالة وهو 

لشمس يف مسلم ويف أيب داوود وحني تقام الصالة إىل انصراف منها ويف الترمذي التمسوها بعد العصر إىل غيوبة ا
وقال عبد اهللا بن سالم هي آخر ساعة يف النهار وقيل غري خمتصة وبه ميكن اجلمع بني األقوال ويف القبس هي 

الساعة اليت تيب على آدم فيها وقوله وهو قائم يصلي مع امتناع الصالة على األقوال األول إما من جماز التشبيه 
مبنزلة املصلي أو من باب إطالق لفظ املسبب على السبب فإن  ألن السامع للخطبة أو اجلالس املنتظر لصالة املغرب

  انتظار الصالة سبب إليقاعها ولذلك قال عليه السالم من جلس جملسا ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلي 
تنبيه ملا كانت القلوب تصدأ بالغفالت واخلطيئات كما يصدأ احلديد اقتضت احلكمة اإلهلية جالءها يف كل أسبوع 

واعظ اخلطباء وأمر باالجتماع ليتعظ الغين بالفقري والقوي بالضعيف والصاحل بالطاحل ولذلك أمر باجتماع أهل مب
  اآلفاق يف احلجيج مرة يف العمر لئال يشق عليهم خبالف أهل البلد 

معة فرع ويف الكتاب كره ختصيصه بترك العمل تشبيها بأهل الكتاب يف السبت واألحد ويف اجلواهر صالة اجل
واألمر للوجوب وقال ) إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا ( فرض على األعيان لقوله تعاىل 

بعض أهل العلم على الكفاية ومنشأ اخلالف هل املقصود إصالح القلوب باملواعظ واخلشوع فيعم أو إظهار 
  الشعائر وهو حاصل بالبعض فيخص 

اخلالف هل اجلمعة بدل من الظهر أم ال وأنت تعلم أن البدل ال يفعل إال عند  متهيد حيكي مجاعة من األصحاب
تعذر املبدل واجلمعة يتعني فعلها مع إمكان الظهر فهو مشكل واحلق أن يقال إهنا بدل من الظهر يف املشروعية 

واجب الظهر وجيب والظهر بدل منها يف الفعل واملذهب أهنا واجب مستقل بناء على ما ذكرناه وقال احلنفية ال
  إسقاطه باجلمعة وهو كالم غري معقول فإن الواجب ما ال جيوز تركه وهذا جيب تركه فاجلمع بينهما متناقض 

قاعدة البدل يف الشرع مخسة أقسام بدل من املشروعية كاجلمعة بدل الظهر والكعبة بدل من املقدس وبدل من 
غسل وبدل يف بعض األحكام دون الفعل واملشروعية كالتيمم الفعل كاخلفني بدل من الغسل ومسح اجلبرية بدل ال

مع الوضوء ومن كل األحكام كالصوم من العتق يف كفارة الظهار وبدل من حالة من أحوال الفعل دون املشروعية 
والفعل واألحكام كالعزم بدل عن تعجيل العبادة يف أول الوقت والتعجيل والتأخري والتوسط أحوال عارضة للفعل 

ل واحد أحكام ختصه فخاصية األول أن يكون البدل أفضل وأن ال يفعل املبدل عنه إال عند تعذر البدل عكسه ولك
غريه أو قد ال يفعل ألبتة كالصالة للمقدس وخاصية الثاين املساواة يف احملل وقد يستوى احلكم كاجلبرية وقد خيتلف 

وب عن املبدل يف غري ذلك احلكم بل خيتص املبدل كاخلف لوجوب األعلى دون األسفل وخاصية الثالث أن ال ين
منه بأحكام وخاصية الرابع استواء البدل واملبدل يف األحكام بسببهما وخاصية اخلامس إن الفعل جبملة أحكامه باق 

وإمنا الساقط بالبدل حالة من األحوال دون شيء من األحكام وهذه القاعدة تظهر بطالن قول القائل البدل يقوم 
  املبدل مطلقا وإن يفعل إال عند تعذر املبدل بل ذلك خيتلف يف الشرع كما ترى ويف الباب ثالثة فصول مقام 



  الفصل األول يف شروطها

وهي على قسمني شروط وجوب ال جيب على املكلف حتصيلها وهو شأن شرط الوجوب حيث وقع يف الشرع 
ني شروط يف الصحة ويف الوجوب فقط فهذه وشروط أداء جيب على املكلف حتصيلها وشروط الوجوب على قسم

ثالثة أقسام الشرط األول العلم بدخول وقتها وهو الزوال وقال بعض احلنابلة أوهلا وقت صالة العيدين وقال 
بعضهم أو السادسة لقوله عليه السالم من راح يف الساعة األوىل احلديث وجعل خروج اإلمام عقيب اخلامسة لنا ما 

يه السالم يصلي اجلمعة حني متيل الشمس وأن اجلمعة هي الظهر وإمنا سقطت الركعتان لتعذر يف البخاري كان عل
اخلطبة كما سقطت لعذر السفر وقد سلم اخلصم آخر الوقت فتعني أوله عليه قال سند فلو خطب قبل الزوال 

ما مل تغب الشمس  وصلى بعده روى مطرف ال جتزيهم لبطالن الشرط ويعيدون مجعه قال ابن القاسم يف الكتاب
ولو كان ال يدرك بعض العصر إال بعد الغروب وعند ابن املاجشون آخر وقتها أول العصر فيصلون أربعا حينئذ 
وعند سحنون قبل الغروب بقدر اخلطبة واجلمعة ومجلة العصر ويف اجلواهر اصفرار الشمس وقيل قبل الغروب 

إىل املغرب ولو صلى العصر بعد الغروب وقيل قبل  بأربع ركعات وقال مطرف إذا صليت بغري خطبة أعيدت
الغروب خبمس ركعات سوى زمان اخلطبة املتوسطة فلو خرج عليه وقتها وهو فيها فروي يتمها مجعة ولو بعد 

الغروب وقال الشيخ أبو بكر أن عقد منها ركعة بسجدتيها أمتها وإال فظهرا الشرط الثاين اجلماعة ففي اجلواهر غري 
 جتزي األربعة وما يف معناها بل ال بد ممن تتقرى هبم قرية والشاذ أهنا حمدودة يف رواية ابن حبيب بثالثني حمدودة وال

بيتا والبيت مسكن الرجل الواحد وعند ش بأربعني وعند ربيعة ثالثة عشر وعند ح بأربعة باإلمام ألنه عدد يزيد 
مبا يروى السنة أن يف كل أربعني فما ) ش ( حتج على أقل اجلمع وما عداه من مراتب األعداد مشكوك فيه وا

فوقها مجعة ونقل املازري عشرة أقوال عدم التحديد واثنان وثالثة وأربعة وتسعة واثنا عشر وما قارب الثالثني 
وأربعون ومخسون ومائتان لنا أن من شرطها اإلقامة واألربعة وحنوها ال متكنهم اإلقامة وال يشترط األربعون ملا يف 

صحيحني أقبلت عري بتجارة يوم اجلمعة فانصرف الناس ينظرون وما بقى معه عليه السالم غري اثين عشر رجال ال
قال ابن القاسم يف الكتاب إذا مل يكن معه بعد اخلطبة أو فيها مجاعة صلى اجلمعة ) وإذا رأوا جتارة أو هلوا ( فنزلت 

شياخ مقتضى املذهب أن حضورهم اخلطبة شرط وقال الباجي أربعا إذا مل يرجعوا قال سند قال عبد الوهاب قال األ
قول أصحابنا إن السعي جيب باألذان أنه ليس شرطا ألن البعيد ال يأيت حىت تفرغ اخلطبة قال سند واألول أظهر 

 وهو ظاهر الكتاب وهو قول ش و ح قوالن ألن املقصود منها املوعظة وال حتصل إال باجلماعة وألنه العمل قال وإذا
ثبت وجوب حضورهم فال خيطب حىت حيضروا ما بقي الوقت املختار وإال صلى أربعا فإن خرجوا قبل متامها متادى 
وحده فإن أتوا صلى هبم على ظاهر الكتاب لقوله إذا مل يرجعوا واألحسن أن يقال أن حضروا ما له بال أجزأ وإال 

تظرهم إىل الوقت املختار فإن عادوا بالقرب إجتزاوا فال فإن انفضوا بعد اخلطبة وأيس منهم صلى أربعا وإال ان
باخلطبة ألن الفصل اليسري ال مينع وإن بعد الوقت فظاهر املذهب إعادة اخلطبة الرتباطها بالصالة وهلذا يعيدها 

له الوايل الثاين إذا قدم وقيل ذلك مستحب فإن انفضوا بعد اإلحرام فاملذهب أن يئس بىن على إحرامه أربعا وإال جع
نافلة وانتظرهم وإن انفضوا بعد ركعة قال سحنون كما تقدم ولو انفضوا يف التشهد فقال أشهب وعبد الوهاب ال 

يتمها مجعة ألن بركعة تدرك الصالة ورأى سحنون أن شرط االبتداء شرط االنتهاء فإن انفض من تلزمه اجلمعة 
ب ألهنم تبع فال يستقلون الشرط الثالث اإلمام قال وبقي من ال تلزمه وهم مجاعة قال سحنون ال جيمع خالفا ألشه

صاحب املقدمات هو شرط يف الوجوب والصحة ويف اجلواهر ال يشترط حضور السلطان وال إذنه وقاله ش وقال 
ابن مسلمة يشترط أو رجل جيتمع عليه وقال حيىي بن عمر ال بد ممن ختاف خمالفته وقال ح ال بد من السلطان النه 



ا على اجلهاد وجوابه منع االول العمل ألن عليا رضي اهللا عنه صلى بالناس وعثمان حمصور وكان العمل وقياس
قادرا على االستئذان وكان سعيد بن العاصي أمري املدينة فأخرج منها وصلى هبم أبو موسى األشعري وذلك كثري 

مل جيزأن تقام دونه إال إذا ضيعها قال وعن الثاين القياس على الصلوات اخلمس قال سند واذا مل يشترط فلو توالها 
مالك لو تقدم رجل بغري إذنه مل جتزهم النه حمل اجتهاد فإذا رتب احلاكم فيه شيئا ارتفع اخلالف أما اذا ضيعها 

سقط اتباعه فلو مل يتوهلا السلطان استحب استئذانه مراعاة للخالف يف إذنه قال ابن القاسم يف الكتاب اذا استنكر 
مام مجعوا ألنفسهم إن قدروا وإال صلوا أربعا يتنفلون معه ملا يف أيب داود قال عليه السالم يا أبا ذر كيف تأخري اال

بك اذا كان عليك أمراء مييتون الصالة أو قال يؤخرون الصالة قال قلت يا رسول اهللا فما تأمرين ؟ قال صلى 
سند يريد بالتأخري اىل العصر فإذا صلوا الظهر قال  الصالة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلها فاهنا لك نافلة قال

بعض أصحابنا يصلون أفذاذا تشبيها مبن فاتته ولو دخل وقت العصر وقد صلى ركعة قال األهبري يتمها هبم مجعة 
ح وإال أمتها أربعا وقال ش إن خرج الوقت قبل فراغها أمتها أربعا وقال ابن حنبل ان أحرم يف وقتها أمتها مجعة وقال 

ال يبين ويستأنف أربعا واملشهور امتامها مجعة واذا صلوا ظهرا مث أتى االمام يف الوقت لزمهم اإلعادة واال فال وعليه 
حيمل قوله يتنفلون معه وعلى قول ابن القصار جيوز تأخري اجلمعة اىل الغروب تلزمهم اإلعادة واذا قلنا ال تلزمهم 

مجاعة فإن تأخر معه مجاعة غريهم أجزائهم واال فال الشرط الرابع املسجد فيعيدون بنية اجلمعة كإعادة الصالة يف 
قال صاحب املقدمات هو شرط يف الوجوب والصحة على رأي من يشترط فيه البنيان وأما على رأي من ال 

يشترطه بل يكتفي بالفضاء اذا حبس وعني للصالة وحكم له باملسجد يكون شرطا يف الصحة فقط فان مثل هذا ال 
يتعذر وافىت الباجي اذا اهندم سقف املسجد ال تقام فيه اجلمعة قال وهو يعيد بل تقام فيه النه يسمى مسجدا حينئذ 
وحكمه يف التعظيم الشرعي حكم املسجد وقال الباجي ال تقام إال يف اجلامع فلو منع مانع مل تقم يف املساجد حىت 

يد بل تقام فيه من غري نقل حكم إليه قال فإن قيل لو جاز ذلك حيكم االمام لواحد منهما بكونه جامعا قال وهو بع
جلاز للراعف أن يتم بقية اجلمعة يف بعض املساجد قال قلت قد جوزه بعض األصحاب وان منعنا فألنه التزم الصالة 

التأبيد فكل  يف اجلامع ابتداء ويف اجلواهر يشترط يف ذلك البنيان املعتاد للمساجد وأن يتفق على االجتماع فيه على
إذا ( جامع مسجد وليس كل مسجد جامعا واستقرأ الصاحلي عدم وجوبه استقراء باطال ودليل وجوبه قوله تعاىل 

والنداء امنا يكون عادة يف املساجد للعمل قال سند وال يكون ) نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا 
د لشبه اجلمعة بالعيد لنا انه مكان تقصر فيه الصالة فيكون منافيا عند مالك إال داخل املصر وجوز ح مصلى العي

لوجوب اجلمعة قاعدة مىت كان فعله عليه السالم بيانا جململ كان حكمه حكم ذلك اجململ إن واجبا فواجب وإن 
 تدل على مباحا فمباح ألن البيان مراد للمتكلم حالة التخاطب فهو موجود يف الكالم األول وآية اجلمعة جمملة مل

خصوص صالة فيحتمل الصبح والظهر والعصر والسر واجلهر وغري ذلك فبني عليه السالم مجيع ذلك فجميع بيانه 
يكون واجبا إال ما دل الدليل على خالفه فبهذه القاعدة يستدل على وجوب املسجد واخلطبة وسائر الفروض 

عليها حول املسجد وان أذن أهلها يف ذلك قال سند فروع ثالثة األول يف الكتاب ال يصلى يف املواضع احملجور 
قال ابن القاسم ويعيدون وان ذهب الوقت ألن عدم احلجر من خواص املسجد فإذا عدم افقد الشرط والن السعي 

واجب وجتوز ذلك يبطله خبالف الطرق فإهنا ال تبطل السعي وقال ابن نافع يكره فان اتصلت الصفوف صح 
ليه السالم وأجيب بأن احلجر كن يف املسجد من جريد ومسوح الشعر ومل يفت الشرط أو اعتبارا حبجر أزواجه ع

باهنا كانت تدخل بغري إذن وقال مالك ليست من املسجد بل أبواهبا شارعة يف املسجد وكان املسجد يضيق على 
ث يف زمن احليض واجلنابة أهله فيتسع الناس هبا وهذا هو الذي يتجه ألهنا لو كانت يف املسجد المتنع الوطء واللب



الثاين يف اجلالب ال يصلى يف بيت القناديل وال على سطح املسجد ويف الكتاب يعيد بعد الوقت أربعا قال سند 
وروى مطرف وعبد امللك اجلواز وقاله اشهب واصبغ ألنه أوىل من األفنية فان اهوية االوقاف أوقاف سؤال قد 

صعد السطح جوابه أنه احتياط يف الصورتني واحلنث ال يتوقف على حنثه مالك إذا حلف ال يدخل املسجد ف
الصالة بدليل التحنيث بأكل اللبابة من الرغيف احمللوف عليه وهي ليست رغيفا عرفا وال لغة الثالث جوز يف 

 الصف الكتاب الصالة يف األفنية املباحة وان مل تتصل هبا الصفوف إذا ضاق املسجد الن املسجد ملا تعذر مل يعترب
ويف الطرق ذات االرواث إذا ضاق املسجد وحكى اللخمي عن سحنون منعه القسم الثاين شروط الوجوب دون 
الصحة وهي ستة الشرط األول والثاين والثالث والرابع يف اجلواهر البلوغ واإلقامة واحلرية والذكورية ونقل ابن 

ايب داود اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة اال  شعبان عن مالك الوجوب يف العبد لنا قوله عليه السالم يف
أربعة عبد مملوك وامرأة أو صيب أو مريض وأنه عليه السالم كان مسافرا يف حجة الوداع فلم يصل اجلمعة قال سند 

ويف الكتاب يغتسل من حضر منهم ويكره للشابة احلضور ويستحب للعبد إن أذن له السيد ويف اجلالب يستحب 
خبالف املدبر متهيد الواجب عليهم إحدى الصالتني إما الظهر أو اجلمعة فمتعلق الوجوب القدر املشترك للمكاتب 

الذي هو مفهوم إحدامها وال ختيري فيه واخلصوص متعلق التخيري وال إجياب فيهما كما قلنا يف خصال الكفارة فكما 
ههنا وليست ذلك من باب اجزاء ما ليس يتصف كل واحد من خصال الكفارة بالوجوب وتربأ الذمة به فكذلك 

بواجب عن الواجب وكذلك املسافر جيب عليه أحد الشهرين رمضان أو شهر القضاء واحدى الصالتني القصر أو 
االمتام الشرط اخلامس االستيطان قال صاحب املقدمات األظهر انه شرط يف الوجوب دون الصحة ويف الكتاب 

هلا وال أو مل يكن ومرة مل يذكر األسواق لنا أن قبائل العرب كانت حول املدينة جيمع يف القرية ذات األسواق كان 
ومل يأمرهم عليه السالم بإقامتها واشترط ح ان يكون مصرا وفيه من ينفذ االحكام حمتجا مبا يروى انه عليه السالم 

ة مجعت يف االسالم بعد مجعة قال ال مجعة وال تشريف اال يف مصر جامع وجوابه منع الصحة ويف أيب داود أول مجع
مجعت يف مسجده عليه السالم جلمعة مجعت جبواثاء قرية من قرى البحرين قال سند مقتضى املذهب اشتراط السوق 

يف القرية لتوقف االستيطان عليه عادة قال فلو مرت مجاعة بقرية خالية ينزلوهنا شهرين قال ابن القاسم إن اقاموا 
قال الباجي ان عللنا باالستيطان مل جيمعوا أو باالقامة مجعوا واألول األظهر فان أهل ستة أشهر مجعوا واال فال 

العمود مقيمون وال جيمعون قال يف الكتاب جيمع أهل االخصاص ومنع يف غري الكتاب ورأى ان البنيان من شعار 
هما على املذهب ان اخلص األمصار واذا جوزنا يف األخصاص فقد منع مالك يف اخليم وجوزه ابن وهب والفرق بين

أشبه بالبنيان وكان مسجده عليه السالم عريشا كاخلص واخليام اشبه بالسفن النتقاهلا ويف الكتاب اذا مر االمري 
مسافرا بقرية من قرى عمله جتمع يف مثلها اجلمعة مجع هبم وان كانت ال جتمع يف مثلها أعادوا هم وهو اما األوىل 

ع باهل مكة وهو مسافر من غري نكري فكان امجاعا وألهنا كانت جتب على نائبه يف املكان فالن عمر رضي اهللا عنه مج
وتصح منه فإذا حضر األصل فهو أوفق بذلك أو تقدميا ملصلحة حرمة االمامة بعد تقدم الغري كما قلنا يف سائر 

ن اجلمعة ال جتزئ عن الظهر قال سند الصلوات مع االعلم منه ومع األبلغ دعاء من القرابة يف اجلنائز وأما الثاين فأل
وقال ابن عبد احلكم جتزيء اإلمام واملسافرين الن ظهرهم ركعتان واجلهر وقع منه بالتأويل والفرق بينه وبني العبد 

واملرأة اذا شهدا اجلمعة اهنا تصح مع فقدان بعض الشروط يف حق هذا وهو املكان الذي يستوطن فيه وبينه وبني 
رين أهنم اذا استخلفوا ال جتزيهم ان فعله جيري جمرى حكم احلاكم يف اسقاط الشروط خبالفهم غريه من املساف

الشرط السادس الكون يف مسافة مساع النداء يف الكتاب يشهدها من على ثالثة أميال أو أزيد يسريا من املدينة النه 
ش االعتبار بسماع النداء وقال ح ال جتب على الذي يسمع منه النداء غالبا مع انتفاء املوانع وقاله ابن حنبل وقال 



اخلارج عن املدينة ألبتة حمتجا بان عثمان رضي اهللا عنه أذن يوم العيد ملا كان يوم اجلمعة الهل العوايل أن ينصرفوا 
اء من غري ختصيص ويف ايب داود اجلمعة على من مسع الند) إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا ( لنا قوله تعاىل 

ويف الترمذي أمرهم عليه السالم ان يشهدوا اجلمعة من قباء قال سند وأمجعت االمة على الوجوب على من حواه 
املصر سواء مسع أو مل يسمع واعترب ابن عبد احلكم الثالثة األميال من خارج املصر والقاضي عبد الوهاب من 

يف ذلك مكانه وقت وجوب السعي عليه دون مكان  اجلامع لئال جتب من مخسة أميال فأكثر ويف اجلواهر املراعى
منزله وليس ملن هو على ثالثة اميال إقامتها لوجوب السعي عليهم وقاله ابن حبيب وقال حيىي بن عمر ال يقيموهنا 

اال بعد ستة أميال الن أقل من ذلك يوجب السعي على من دوهنم اليهم وايل املدينة فيلزم عصياهنم بأحدمها 
ي التشويش عن املتوسطني وقال الباجي يقيموهنا بعد ثالثة اميال فمن ال جيب عليه السعي جيب عليه فيمنعون لنف

اقامتها وال يقيموهنا إال بعد بريد لتعلقهم باملدينة يف سوقها ومشاهدة بيدائها قال سند فلو صلى أهل القرية القريبة 
هم باملصر باجلامع العتيق وحيتمل اإلجزاء لصالهتم خلف يف جامع هذه القرية البعيدة الظاهر عدم اإلجزاء الن مجعت

من صحت مجعته وامنا يعترب العتيق يف حق اهل املصر القسم الثالث شرط الصحة فقط قال صاحب املقدمات وهو 
اخلطبة وفيه فروع تسعة االول يف الكتاب اخلطب كلها سواء يف اجلمعة وغريها ال يسلم على الناس إذا صعد 

طبة العيدين قبلها ويف اجلمعة حىت يؤذن املؤذن ويف اجلميع خيطب خطبتني جيلس بينهما ملا يف أيب داود وجيلس يف خ
كان عليه السالم خيطب خطبتني وكان جيلس اذا صعد على املنرب حىت يفرغ املؤذن مث يقوم فيخطب مث جيلس فال 

ت واجبة وروي عن ابن القاسم وجوهبا يتكلم حىت يقوم فيخطب قال سند قال القاضي عبد الوهاب اجللسة ليس
ومقدارها جلسة بني السجدتني وأما عدم السالم فلمالك و ح خالفا ش حمتجا مبا يروى عنه عليه السالم كان إذا 
دنا من منربه يوم اجلمعة سلم على من عند منربه من اجللوس واذا صعد استقبل بوجهه وسلم وقال ابن حبيب ان 

رج عليهم سلم اذا صعد واستقبلهم لنا عمل املدينة قال اللخمي اذا خرج سلم على من كان معهم ال يسلم وإن خ
خرج عليهم وحكى اخلالف فيما عدا حالة اخلروج قال سند فاذا فرغ املؤذن ومث من تنعقد هبم اجلمعة خطب واال 

سنة وأبلغ يف االمساع ولنا فال والقيام من سنتها وقال ش شرط وقال ح وابن حنبل جيوز أن خيطب قاعدا لنا أهنا ال
على ش القياس على ترك املنرب الثاين يف الكتاب جيوز االمر باملعروف والنهي عن املنكر للخطيب وال يكون الغيا 
بذلك وال من جياوبه ملا يف املوطأ قال دخل رجل من اصحابه عليه السالم يوم اجلمعة وعمر بن اخلطاب رضي اهللا 

اعة هذه ؟ فقال يا أمري املؤمنني انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن عنهم خيطب فقال عمر أية س
توضأت فقال عمر الوضوء أيضا ؟ وقيل الرجل عثمان الثالث يف الكتاب يستحب إلمام املنرب االتكاء على العصا 

يد من العبث ومسك النه عليه السالم كان يتوكأ على العصا وأبو بكر وعمر وعثمان قال سند وحكمتها منع ال
اللحية وغري ذلك والقوس عند مالك مثل العصا وروي عنه ال يتوكأ على قوس إال يف السفر الن العصا السنة 

وليس له سنة فيما يصنع بيديه يرسلهما أو يقبض اليسرى باليمىن واستحب بني حتريك جسده ويديه ومل حيدد ذلك 
غفر اهللا يل ولكم فان قال اذكروا اهللا يذكركم فحسن ويؤمر بالطهارة مالك ويف اجلواهر يبدأ باحلمد وخيتم بقوله ي

يف اخلطبة وهل ذلك على الندب أو على الوجوب ؟ عند القاضي ايب بكر قوالن ويؤمر برفع الصوت ولذلك اختذ 
اخلطبة املنرب الرابع يف الكتاب اذا أحدث يف اخلطبة استخلف من يتم هبم اخلطبة والصالة وكذلك إذا أحدث بعد 

فان مل يستخلف قال سند أجاز ابن القاسم الوضوء يف صحن اجلامع وكرهه مالك ولو يف طست فإذا توضأ قال ابن 
املواز يبتدئ اخلطبة وقال اشهب يبين إن قرب فان عاد بعد االستخالف فاخلليفة أوىل باخلطبة والصالة لثبوت حكم 

ه بعد اإلحرام وقد تقدم ذلك يف االستخالف وكره يف الكتاب أن اإلمامة له ولو تقدم االول جلاز وخيتلف اذا اخرج



يستخلف على الصالة من مل يشهد اخلطبة فان فعل جاز خالفا للشافعية واذا صححنا فاالحسن ان يعيد اخلطبة فلو 
استمر على اخلطبة بعد احلدث فكرهه يف الكتاب واملذهب أن الطهارة ليست شرطا يف اخلطبة وقال سحنون ان 

طب جنبا اعاد الصالة ابدا واملدرك انه ذكر يف الصالة متردد بني األذان والتكبري فان استخلف من مل يدرك خ
االحرام معه بل احرم بعد من خلفه وكان قد دخل معه طائفة فلألصحاب عدم اإلجزاء للجميع الن احرام األولني 

ظهر ولو استخلف من دخل خلفه فشك بعد قبل إمامهم وصالة اآلخرين بغري خطبة واإلجزاء أيضا واالول أ
الصالة يف االحرام اعادوا كلهم اجلمعة ويف اجلالب إذا أحدث االمام استخلف عليهم فإن مل يستخلف استخلفوا 

فإن مل يفعلوا وصلوا افذاذا ظهرا أربعا اجزأهم قال سند قوله اجزأهم ال يصح ألن فرض الوقت اجلمعة فال جيزيهم 
جلمعة اخلامس يف الكتاب اذا قدم وال بعد اخلطبة يبتدئها الن اجلمعة من األحكام االجتهادية الظهر ما أمكنهم ا

الختالف العلماء هل تفتقر للسلطان أم ال ؟ فاذا وليها السلطان فقد ارتفع اخلالف كحكم احلاكم اذا اتصل 
رتبط بعضه ببعض سقط اعتبار ما مضى بالقضايا فال تصح اال منه ويليه وكيله والوكيل اذا عزل يف اثناء تصرفه امل

منه قال سند فان صلى خبطبة األول قال ابن املواز وسحنون ال جتزيهم خالفا البن حبيب الن أبا عبيدة قدم على 
خالد بن الوليد فعزله وهو خيطب فلما فرغ صلى أبو عبيدة وكما لو أحدث فتقدم غريه بغري اذنه ولو متادى االول 

ىت صلى فرضي بذلك الثاين قال ابن القاسم يعيدون أبدا فلو اذن الثاين لألول اجزأهتم عند ابن بعد علمه بالثاين ح
القاسم ان اعادوا اخلطبة النه استخالف من الثاين فيما كان يفعله فلو قدم الثاين بعد ركعة قال ابن املواز يعيدون 

يعيدون وهذا يتخرج على ان العلم بالعزل ليس اخلطبة والصالة فإن قدم بعد الصالة يف الوقت قال بعض القرويني 
بشرط وعلى القول بشرطيته ال يعيدون السادس قال ابن القاسم يف الكتاب اذا خطب مباله بال أجزأ واال اعادوا 

اخلطبة والصالة قال سند وقال مالك اذا سبح أو هلل ومل خيطب أعادوا ما مل يصل فاذا صلى فال وقال مطرف 
ال ح يكفي تسبيحه أو هتليله ووافق ش ابن القاسم مراعاة لالسم والعمل وجه قول مطرف يكفي ادىن شيء وق

من غري تفصيل قال واتفق اجلميع على استحسان قصر اخلطبة ويف مسلم طول ) فاسعوا إىل ذكر اهللا ( قوله تعاىل 
لثانية أقصر من االوىل قال صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة وأقصروا اخلطبة قال غريه وا

ويستحب أن يقرأ يف اخلطبة وال جيب خالفا للشافعية حمتجني بقياس اخلطبتني على الركعتني قال ابن حبيب وكان 
قال وينبغي أن ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا إىل قوله عظيما ( عليه السالم ال يترك يف خطبته 

وتارة ) أهلاكم التكاثر ( وىل سورة تامة من قصار املفصل وكان عمر ابن عبد العزيز يقرأ ب يقرأ يف اخلطبة األ
بالعصر فاستحباب اإلكمال قياسا على الصالة والقصر الستحباب قصر اخلطبة قال مالك وال يقرأ بسورة فيها 

ملنرب فنزل فسجد قال مالك سجدة فان فعل فال ينزل للسجدة ويف املوطأ ان عمر رضي اهللا عنه قرأ سجدة على ا
وليس العمل على النزول خالفا الشهب وح وش الن عمر امنا فعل ذلك للتعليم فان ارتج عليه قال ابن حبيب 

يفتح عليه يف القراءة دون اخلطبة إلرشاد بعض القراءة لبعضها خبالف اخلطبة قال سند إال أن تكون اخلطبة واحدة 
ى النيب عليه السالم واوجبها ش واحلمد والوصية بالتقوى السابع قال ابن يكررها كل مجعة وتستحب الصالة عل

القاسم يف الكتاب اذا جهل فصلى مث خطب يعيد الصالة وجتزئ اخلطبة ألن الشرط يتقدم املشروط قال سند فلو 
مام يف صالة أمتها خرج الوقت صلوا اربعا اال عند عبد امللك لعدم اجيابه اخلطبة الثامن يف الكتاب من خرج عليه اال

وال يبتدئ صالة بعد خروجه وقاله ح وقال ش وابن حنبل حيىي املسجد بعد خروجه حمتجني مبا يف الصحيحني قال 
جابر بينما النيب عليه السالم خيطب يوم اجلمعة اذ جاء رجل فقال له النيب عليه السالم أصليت يا فالن ؟ قال ال 

وم اجلمعة واالمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما وجوابه أهنا قضية قال قم فاركع ويروى إذا جاء أحدكم ي



عني فيحتمل أنه عليه السالم ترك اخلطابة حني الصالة أو كان ذا فاقة فقصد عليه السالم أن يشاهده الناس أو أنه 
نصت واالمام منسوخ مبا يروى من النهي عن الصالة حينئذ ويعضد ذلك قوله عليه السالم اذا قلت لصاحبك أ

خيطب فقد لغوت فنهى عن النهي عن املنكر الذي هو واجب فأوىل املندوب قال سند وهلذا ترك اخلطباء الركوع 
اذا خرجوا اشتغاال باخلطبة اليت هي أهم قال وقال مالك أيضا له التنقل بعد اخلروج حىت يرقى املنرب فان أحرم بعد 

روعية وال يقطع النه مل يفوت واجبا ولو دخل فأحرم واالمام خيطب اجللوس عند األذان فلمالك يقطع لعدم املش
فقوالن اذ ال فرق بني املسئلتني قال صاحب البيان هذا اخلالف يف الداخل اما اجلالس يف املسجد فيقطع قوال واحدا 

فا البن اذ ال خالف فيه التاسع يف الكتاب ال يذكر اال الشيء اخلفيف يف نفسه وينصت من بعد كمن قرب خال
حنبل الن عثمان رضي اهللا عنه كان اذا خطب يقول اذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا وأنصتوا فان 

للمنصت الذي ال يسمع من احلظ مثل ما للمنصت السامع من غري نكري فكان امجاعا قال سند قال مالك وال 
وب االنصات ويسكت الناس بالتسبيح النه يشمت العاطس سرا وال جهرا وال يرد سالما وال يشرب املاء لوج

أبيح يف الصالة وباالشارة وال حيصبهم ملا يف مسلم قال عليه السالم من حرك احلصباء لغا قال ابن رشد واالمر يف 
التحصيب واسع ففي املوطأ أن ابن عمر رضي اهللا عنهما رأى متحدثني واالمام خيطب فحصبهما اىل ان صمتا قال 

نصات بني اخلطبتني قال ومقتضى تعليل املذهب إيقاع الصبح املنسية واالمام خيطب وقد قاله بعض املازري وجيب اال
البغداديني النه يترك الواجب ملا هو أوجب منه قال سند فلو لغا االمام بلغو احد قال مالك ينصتون وال يتكلمون 

يب ال ينصتون وال يتحولون عنه فلو الحتمال عوده اىل اخلطبة قال أشهب وال يقطع ذلك خطبته وقال ابن حب
اشتغل بقراءة كتاب وحنوه قال مالك ليس عليهم أن ينصتوا ويف الكتاب اذا اخذ يف اخلطبة استقبله الناس الن 

االستماع باالذن والقلب والعني لقوله عليه السالم حدث الناس ما حدثوك بابصارهم قال سند وهو مندوب 
  وغريه وسوى ابن حبيب فيه بني السامع 

  الفصل الثاين يف كيفية أدائها

وفيه فروع عشرة األول الغسل وهو مندوب اليه وحكى اللخمي الوجوب ملا يف الصحيحني قال عليه السالم اذا 
جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل ويف أيب داود من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فائدة اهلاء يف هبا 

لقة بفعل حمذوف تقديره فبها خذوا ويف الكتاب ال ينتقض الغسل بناقض الوضوء النه عائدة على فعلة الوضوء متع
مشروع للنظافة ال لرفع احلدث فناقضة األوساخ دون احلدث كما قلنا يف وضوء اجلنب عند النوم ال ينقضه 

مشروع للنظافة فال  احلدث األصغر النه مل يشرع له قال سند والظاهر افتقاره اىل النية خالفا ألشهب حمتجا بأنه
تشترط النية كإزالة النجاسة وجوابه أن ذلك وان كان مطلوبا إال أن فيه شائبة التعبد بدليل توجهه على التنظيف 

قال أبو الطاهر املشهور عدم اجزائه مباء املضاف كماء الرياحني وقيل جيزي ويف الكتاب يكون متصال بالرواح 
اغتسل بعد الفجر اجزأه لنا احلديث السابق والشرط ال يتأخر عن املشروط وقال ابن وهب يف العتبية وح وش ان 

وقد جعل الرواح فيه شرطا والن املقصود أن يصلي على أكمل هيآت النظافة قال سند ان تراخى يسريا فال شيء 
وقت يتسع عليه وإن دام متعمدا استأنفه عند ابن القاسم وان غلبه النوم فان نسي الغسل وذكره يف املسجد وال

رجع فاغتسل واال فال الثاين القراءة فيها جهرا خبالف صالة النهار الن املقصود اظهار الشعائر ولذلك شرع فيها 
اخلطبة واجلمع يف املكان الواحد والزينة ويف اجلواهر يقرأ فيها باجلمعة يف األوىل وباملنافقني أو بسبح أو هل اتاك 

الفا ح ملا يف املوطأ انه عليه السالم كان يقرأ على أثر سورة اجلمعة هل أتاك حديث الغاشية يف الثانية وقاله ش خ



حديث الغاشية الثالث قال سند قال ابن حبيب يؤمر هلا بالطيب والزينة وقص الشارب والظفر ونتف االبط 
ن يسنت وان واالستحداد والسواك ملا يف الصحيحني قال عليه السالم الغسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم وا

ميس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب املرأة ومعىن الوجوب يف هذا احلديث تأكد السنة وقيل يستعمل يف معناه 
أي سقطت ويدل على ذلك عطف ما ليس بواجب ) فإذا وجبت جنوهبا ( اللغوي وهو السقوط ومنه قوله تعاىل 

ل من التبكري خالفا البن حبيب و ش واختلف الشافعية هل عليه من الطيب والزينة الرابع يف اجلالب التهجري افض
أوله الفجر أو الشمس حمتجني بقوله عليه السالم يف املوطأ من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح يف الساعة 

ب كبشا األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قر
أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة فإذا خرج 

االمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر فحملوا الساعات على العادية وقسم مالك الساعة السادسة مخسة أقسام 
غدوها شهر ( غة اال بعد الزوال ومنه قوله تعاىل فحمل احلديث على هذه األقسام حجته ان الرواح ال يكون ل

فاجملاز الزم على املذهبني ومذهبنا أقرهبما للحقيقة فيكون أوىل والنه عقب اخلامسة خبروج االمام ) ورواحها شهر 
 وهو ال خيرج بعد اخلامسة من ساعات النهار واال لوقعت الصالة قبل الزوال واذا بطل احد املذهبني تعني اآلخر اذ

ال قائل بالفرق وبتقسيم السادسة قال صاحب املنتقى وصاحب االستذكار والعيسى يف شرح الرسالة وصاحب 
الطراز وقال اللخمي وابن بشري وصاحب املعلم وابن يونس ومجاعة التقسيم يف السابعة واملوجود ملالك امنا هو قوله 

تفسري قوله على هذين القولني واالول هو أرى هذه الساعات يف ساعة واحدة ومل يعني فاختلف أصحابه يف 
الصحيح الن حديث مسلم كان ينصرف من صالة اجلمعة واجلدران ليس هلا يفء واذا كان عليه السالم خيرج يف 

أول السابعة وقد قال يف احلديث فاذا خرج االمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر فاذا كان االمام خيرج يف أول 
الكلية وال ميكن أن يقال أن تلك األزمان أزمنة يف غاية الصغر فإن احلديث يأباه والقواعد السابعة بطل احلديث ب

ألن البدنة والبيضة ال بد أن يكون بينهما من التعجيل والتأخري وحتمل املكلف من املشقة ما يقتضي هذا التفصيل 
 اخلامس يف اجلالب األذان الثاين آكد من وإال فال معىن للحديث وال هذا الترغيب يف املبادرة إىل طاعة اهللا تعاىل

األول وهو الذي حيرم عنده البيع ويروى أن مؤذين رسول اهللا كانوا ثالثة يؤذنون على املنابر واحدا بعد واحد فإذا 
فرغ الثالث قام عليه السالم فخطب إىل زمن عثمان كثر الناس أمر بأذان بالزوراء وهي موضع السوق لريتفع 

د الزوال فإذا جلس اذن على العادة إىل زمن هشام بن عبد امللك نقل اذان الزوراء إىل املسجد وجعله الناس منه عن
مؤذنا واحدا فإذا جلس اذن اجلميع قدامه قال ابن حبيب والسنة أوىل باإلتباع ويف الكتاب يكره البيع عند االذان 

عة من املسلمني وال يفسخ إال أن يبايعهم من جتب واجللوس على املنرب فإن فعل فسخ ويكره ممن ال جتب عليهم اجلم
عليه قال سند إمنا اخلالف إذا اذن ومل يقعد فظاهر الكتاب اجلواز وروى ابن القاسم املنع واملذهب وجوب الرواح 

للخطبة لظاهر القرآن وقيل للصالة فعلى األول جيب السعي مبقدار ما يدرك من اخلطبة قال ابن حبيب ويؤمر بإقامة 
ناس من األسواق واملعترب من األذان أوله ووافق ابن حنبل يف فسخ البيع ممن جتب عليهم اجلمعه وروي عن مالك ال

امضاؤه وقاله ح و ش لنا أن النهي يقتضي فساد املنهي عنه وجه الثاين أن البيع سامل يف نفسه من املفاسد وإمنا منع 
فات مضى بالقيمة عند ابن القاسم وأشهب وبالثمن عند صونا للصالة عن الفوات فعلى القول األول بالفسخ ف

سحنون واملغرية نظرا للنهي أو لسالمة العقد يف نفسه والقيمة حني القبض عند ابن القاسم وبعد اجلمعة عند أشهب 
ال مراعاة لوقت جواز البيع وإذا حصل ربح مل حيرم عند مالك مللك املبيع بالقيمة ويتصدق به عند ابن القاسم قال و

خالف يف منع كل ما يشغل عن السعي واختلف يف فسخ النكاح على القول بفسخ البيع فأجازه ابن القاسم 



وفسخه أصبغ واختلف يف إحلاق اإلجارة والفرق بني البيع وبينهما كثرته خبالفهما فتكون مفسدته أعظم والشركة 
قال واحلق أهنا أخف وأحلق عبد الوهاب اهلبات  واإلقامة والتولية واألخذ بالشفعة أحلقها ابن عبد احلكم بالبيع

  والصدقات بالبيع قال وعندي أهنا تربعات عبادات يتقرب هبا وعادة الناس التصدق يوم اجلمعة 
فرع فإن اضطر لشراء املاء للطهارة قال ابن أيب زيد يشتريه ألنه إعانة على اجلمعة ال صارف عنها قال أما إن كان 

ففيه نظر الشتغاله عنها السادس قال ابن القاسم يف الكتاب من وجبت عليه اجلمعة فصلى  البائع من أهل اجلمعة
ظهرا يف بيته ال جيزيه قال سند قال ابن نافع جيزيه ألنه لو أعاد ألعاد أربعا مثل األوىل ومنشأ اخلالف هل فرض 

فات ما جيب به االسقاط فيجزيء  الوقت اجلمعة ال جيب اسقاطها فال جيزيء أو الظهر وجيب اسقاطه باجلمعة وقد
السابع يف الكتاب يتنفل األمام بعد اجلمعة يف بيته دون املسجد ملا يف الصحيحني كان عليه السالم ال يصلي بعد 

قال ) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض ( اجلمعة حىت ينصرف فيصلي ركعتني يف بيته ولعموم قوله تعاىل 
فواسع الثامن يف الكتاب يصلي الظهر من ال جتب عليه اجلمعة بإمام خبالف من جتب  وكذلك من خلفه فإن ركعوا

عليه ووافق ش يف األولني وخالف ح بالكراهة ألن زمانه عليه السالم ال خيلو عن املعذورين ومل يأمرهم بذلك عليه 
عة وقاله ش وظاهر الكتاب السالم لنا أدلة فضل اجلماعة قال سند ويف الواضحة يستحب تأخريهم حىت تفوت اجلم

خالفه ويستحب هلم اخفاء صالهتم لئال يتهموا وال يؤذنون ألن اآلذان يومئذ من سنة اجلامع قال املازري قال ابن 
القاسم ال جيمع اخلائف وال املتخلف لعذر املطر الذي هو غري عام إلمكان األمن يف األول وحتمل املشقة يف الثاين 

كان عاما قال اللخمي االحسن مجع أرباب األعذار كلهم أما من جتب عليهم اجلمعة فروى  وإن كان ال جيب أما إذا
أشهب جيمعون واستحبه ش وجه املذهب سد ذريعة البدع وإذا قلنا ال جيمعون فجمعوا أجزأهم التاسع يف الكتاب 

ى رقاب الناس يوم اجلمعة يتخطى إىل الفرج برفق قبل جلوس اإلمام فإذا جلس فال ملا يف أيب داود أن رجال ختط
والنيب عليه السالم خيطب فقال له النيب اجلس فقد آذيت الناس وألنه مينع االنصات وكرهه ش مطلقا لعموم األداء 

ومرعاة الفرج أوىل مم ختلف عن سدها ومن قام حلاجة على وجه العود فهو أحق مبوضعه العاشر قال سند ال يقام 
بن عبد احلكم إذا كرب املصر واحتاجوا إىل ذلك جيوز وقال ابن القصار إن كانت عند مالك وش يف جامعني وقال ا

املصر ذات جانبني جاز وجوزه حممد بن احلسن مطلقا يف مسجدين وداود يف سائر املساجد لنا أن وجوب السعي 
مل تعطل املساجد يف يأىب اإلقامة مطلقا إال ما خصه الدليل وألنه عليه السالم فعله واخللفاء بعده فلو جاز ذلك 

زماهنم فهو إمجاع فلو صليت يف مسجدين فقال مالك اجلمعة ألهل املسجد العتيق وقال بعض الشافعية للسابقني 
وهل باإلحرام أو بالسالم قوالن لنا أن الثاين مل يتفق عليه جامعا فال تصح اجلمعة فيه لفقدان شرطه وألنه لو جاز 

ملصر فلو أنشئت قرية يصلي فيها مجعتان فإن كانت إحدامها بتولية السلطان ذلك ألمكن كل مجاعة إفساد مجعة ا
فاجلمعة له وإال فمن سبق باالحرام لوجوب متابعته حينئذ وان جهل السبق فسدتا وقال املزين تصحان ألن البناء 

حكمنا بالفساد  على الصحة فال يبطل بالشك لنا أن الذمة مشغولة وشككنا يف السبق املربئ فتبقى مشغولة وإذا
وسبقت احدامها أو جهل سبقهما اعادوا مجيعا أربعا لقطعنا بتأدي اجلمعة فال جيزئ احدا بعد ذلك مجعة ان علمت 

  املقارنة وان جهل احلال فاألحوط يصلون مجعة ويعيدون ظهرا أفذاذا 

  الفصل الثالث يف مسقطاهتا

 خروج العروس قال سند قال مالك ال يتخلف عن اجلمعة وهي ثالثة التغرير بالنفس أو العرض أو املال واختلف يف
واجلماعات وقيل يتخلف قال ابن رشد وهي جهالة عظيمة كما قال مالك وغلطة غري خافية وقال مالك يتخلف 



لتمريض من يتعلق به وجتهيز جنازته وخوف الغرمي مع االعسار واملطر العظيم وقال ابن حبيب يتخلف األعمى إذا 
قوده خبالف اجملذم وليس للسلطان منعه يف اجلمعة خاصة وال خيالط الناس يف بقية الصلوات وقال ابن مل جيد من ي

سحنون ال خيالطوهم يف اجلمعة وال تسقط بشدة احلر والربد وال بصالة العيد إذا كانا يف يوم خالفا البن حنبل 
دان فمن شاء أجزأه من اجلمعة وانا جممعون لنا حمتجا مبا يف أيب داود أنه عليه السالم قال قد اجتمع يف يومكم عي

آية وجوب السعي وألنه عمل االنصار يف سائر االقطار وأما اخلارج عن املصر ففي الكتاب ال يتخلفون وروى عنه 
يتخلفون الذن عثمان رضي اهللا عنه الهل العوايل وملا يف انتظارهم رجوعهم من املشقة قال املازري قال مالك ليس 

يخ الفاين وال املريض مجعة قال اللخمي الذين تسقط عنهم اجلمعة إذا حضروها ثالثة أقسام قسم جتب على الش
عليهم وهبم على غريهم وهم أرباب األعذار الرجال األحرار فتكمل هبم اجلملة وقسم ال جتب عليهم وال هبم وهم 

غريهم خالفا ألشهب وهم املسافرون الصبيان وقسم ال جتب عليهم وقال ابن القاسم وسحنون ال جتب هبم على 
  والعبيد ونقل أبو الطاهر قوال بعدم إجزائها للمسافرين 

فروع ثالثة األول يف الكتاب اسقاطها عمن بعرفة ومىن وعلل بأن احلال يف تلك املواطن مسافر واهلها نزر يسري 
م عرفة ركعتني واجلمعة ركعتان فقال وال تعقد هبم اجلمعة وناظر أبو يوسف مالكا عند الرشيد فقال صلى النيب يو

مالك هل جهر أم أسر فسكت أبو يوسف الثاين جيوز إنشاء عذر السفر إمجاعا قال سند وروى ابن القاسم كراهته 
وحيرم بعد الزوال ) ح ( وابن حنبل اال أن يكون جهادا وروي عن مالك ال بأس به وقاله ) ش ( قبل الزوال وقاله 

قياسا على سائر الصلوات فإن خرج قبل ) ح ( ل ابن حنبل اال أن يكون يف اجلهاد وجوزه وقا) ش ( عند مالك و 
الزوال ومل يؤذن حىت جتاوز ثالثة أميال متادى وإال فظاهر املذهب الرجوع الثالث إذا ورد إىل بلده وطمع يف إدراك 

كانت جتب منها فإن مل يدرك اجلمعة اجلمعة فال يصلي الظهر فإن صالها يف مسافة ال جيب فيها السعي أجزأه وإن 
فالظاهر اإلجزاء نظرا إىل حالة االيقاع وهي حالة سفر وان ادرك قال الباجي إن كان عاملا بذلك مل جيزه فإن صلى 

على قرب من مصر معتقدا أنه ال يدرك اجلمعة مث أدركها قال مالك يصليها وقال أشهب األوىل صحيحة ويعيد 
 تعاىل وإذا قلنا بصحة األوىل فعند عبد امللك جتب عليه اجلمعة وعند سحنون تكره وعند مجعة ويكل أمرها إىل اهللا

  أشهب إن كان صلى فذا استحب له وإال كره 

  الباب العاشر يف صالة السفر

السفر يف اللغة قطع املسافة وهو مأخوذ من قوهلم سفرت املرأة عن وجهها إذا أظهرته وأسفر الصبح إذا ظهر ألنه 
  عن أخالق الرجال بسبب مشاقه والكالم يف السبب والشروط واحلكم وحمله فهذه أربعة فصول سفر 

  الفصل األول يف السبب

وهو يف الكتاب سفر مثانية وأربعني ميال أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثالثة أميال وترك قوله يوما 
أربعة وعشرون ) ح ( وقاله ) ش ( وإال فهما سواء وقاله وليلة قال سند معناه ترك التحديد قاله بعض األصحاب 

فرسخا وروي عن مالك مخسة وأربعون ميال وقال ابن حبيب أربعون ميال وروي عن ابن القاسم من صلى يف ستة 
وثالثني ميال ال يعيد وقال ابن عبد احلكم يعيد يف الوقت ويف اجلواهر وروي عن مالك اثنان وأربعون ميال لنا ما يف 

  البخاري كان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران يف أربعة برد ويروى عنه عليه السالم 
التقصروا يف أدىن من أربعة برد من مكة إىل عسفان فوائد الفرسخ فارسي عرب وامليل يشبه أن يكون من امليل 



قال صاحب التنبيهات هو بفتح امليم ألن البصر مييل فيه على وجه األرض حىت يفىن إدراكه وفيه سبعة مذاهب 
عشرة غلى والغلوة طلق الفرس وهو مائتا ذراع فيكون امليل ألفي ذراع قاله ابن حبيب وقال ابن عبد الرب أصح ما 
قيل فيه ثالثة آالف ومخسمائة ذراع ونقل صاحب البيان ثالثة آالف ذراع وقيل أربعة آالف ذراع كل ذراع ستة 

بطن إحداها إىل ظهر األخرى كل شعرية ست شعرات شعر الربذون وقيل وثالثون أصبعا كل أصبع ست شعريات 
أمد البصر قاله صاحب الصحاح وقيل ألف خطوة خبطوة اجلمل وقيل أن ينظر الشخص فال يعلم أهو آت أم 

ذاهب أو رجل أو امرأة قال سند والبحر عند مالك مثل الرب يف اعتبار املساحة وروي عنه أيضا اعتبار يوم وليلة 
ن الريح قد تقطع تلك املساحة يف نصف هنار قال وال فرق بني املساحة املستقيمة أو الشديدة حلصول املشقة أل

واشترط ابن اجلالب واللخمي االستقامة قال فإن اجتمع الرب والبحر فإن راعينا املساحة فال كالم وإال وجب 
الريح ففي اجلواهر قال ابن املواز والبد أن يكون يف التلفيق فإن كانت البداية بالرب وهو ال يسافر يف البحر إال ب

مسافة الرب أربعة برد ألن الريح قد يتعذر فلو كان للبلد طريقان قريب وبعيد فعدل عن القريب الناقص عن مسافة 
يقصر وللشافعي قوالن ) ح ( وإن مل يقصد إال للترخص فقال ) ح ( و ) ش ( القصر حلاجة قصر عند مالك و 

  الك قوالن من قوليه يف البس اخلف للترخص ويتخرج مل
قاعدة األصل اعتبار األوصاف املشتملة على احلكم فإذا تعذر اعتبارها أما لعدم انضباطها أو خلفائها أقيمت مظنتها 

مقامها فكان األصل إناطة األحكام بالعقل حالة وجوده لكنه ملا مل ينضبط زمانه أقيم البلوغ مقامه لكونه مظنة له 
وجب انتقال األمالك الرضى وملا مل يعلم أقيم اإلجياب والقبول مقامه واملشقة سبب الترخص بالقصر فلما مل وم

  تنضبط أقيمت املساحة مقامها لكوهنا مظنة هلا 
فروع أحد عشرة األول قال يف الكتاب إذا واعد من مير به أو ينتظر فيه رفقة تأتيه وبينه وبني ذلك املوضع الذي 

ينتظر فيه ما ال تقصر فيه الصالة إن كان عازما على السفر على كل حال قصر وإن كان ال يسافر إال هبم  مير به أو
وقال ربيعة يوما ) ش ( أمت حىت يربز عن املوضع اآلخر الثاين يف الكتاب مىت نوى املسافر إقامة أربعة أيام أمت وقاله 

ا لقول ابن عباس ذلك وقال الليث ستة عشر وإسحاق مخسة عشر يوم) ح ( وليلة قياسا على مدة السفر وقال 
تسعة عشر ملا يف الصحيحني أقام عليه السالم عام الفتح تسعة عشر يقصر الصالة فنحن إذا أقمنا تسعة عشر 

قصرنا وإذا زدنا أمتمنا لنا قوله عليه السالم يقيم املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا مع حترمي اإلقامة عليهم مبكة ألهنم 
كوها هللا فيكون الزائد اقامة ويف مسلم الضيافة ثالثة أيام واملقيم ال يضيف وألن ظاهر القرآن يقتضي أنه إذا مل تر

يكن ضاربا يف األرض ال يقصر خالفناه يف الثالث ألن املسافر تنعقر دابته ويقضي يف بعض املناهل حوائجه فالبد 
واجلواب على ما نقلوه أن اللبث ليس مانعا من القصر بل البد من اللبث اليسري فيبقى ما عداه على مقتضى الدليل 

من نية اإلقامة فال بد على وجودها من دليل وعن القياس الفرق بأن أكثر اإلقامة أكثر من أكثر السفر عادة فيكون 
  أقلها أكثر من أقله عمال باملناسبة 

اول لفظ خرب األيام ويلزم على قوله عدم اعتبار يوم تفريع قال سند اعترب ابن القاسم أربعة أيام غري يوم دخوله لتن
وقال ابن املواز وسحنون عشرون صالة وقاله ابن حنبل ألن احلكم إمنا تعلق باأليام ألجل ) ش ( خروجه وقاله 

الصلوات فلو عزم على السفر بعد األربعة قال سحنون ال يقصر حىت يظعن كابتداء السفر وقال ابن حبيب يقصر 
دفعا للنية بالنية ولو نوى االستيطان إال أنه عزم على احلركة قبل األربع مث رجع أمت عند مالك وقصر يف موضعه 

عند ابن مسلمة ولو عزم بعد األربعة على إمتام سفره اشترط يف الثاين مسافة القصر وهو أرجح قويل مالك وبه أخذ 
مة بعد ركعة يضيف إليها أخرى وجيعلها نافلة مث يبتديء ابن القاسم وابن املواز الثالث يف الكتاب إذا عزم على اإلقا



أربعا قال سند والبن القاسم يف بطالهنا قوالن الختالف النية وإذا قلنا بالصحة ففي الكتاب جيعلها نافلة وعند ابن 
قبل الركوع نظرا لإلحرام كاملتيمم يطرأ عليه املاء فلو نوي اإلقامة ) ح ش ( املاجشون يتمها سفرية وجتزيه خالفا 

قال مالك جيعلها نافلة وقال ابن املاجشون يتمها أربعا خبالف ما بعد الركوع حلصول ما يبين عليه كمن أدرك من 
اجلمعة ركعة ولو أدرك يف اجلمعة دون الركعة صلى أربعا فلو نسي العصر فأحرم به قبل الغروب بركعة مث نوى 

ا نية بعد خروج الوقت وقد ترتبت يف ذمته سفرية وقال أصبغ اإلقامة بركعة بعد ركعة قال سحنون يتمادى ألهن
يقطع ألن وقتها إىل الغروب ما مل حيرم قبل الغروب كما لو غربت الشمس بعد ركعة من اجلمعة فإنه يستأنف قضاء 

إيل قول  الظهر مث إذا قطع املسافر قال أصبغ يبتدئها سفرية لوقوع النية بعد الوقت وقال ابن املواز جتزيه مث رجع
أصبغ فلو مل حيرم بالعصر حىت غابت الشمس مث نوى اإلقامة صالها سفرية ولو بقي من النهار ثالث ركعات وعليه 
الصالتان فلما صلى ركعة من الظهر نوى اإلقامة قال سحنون يصليها سفرية والعصر حضرية ألنه أقام بعد خروج 

كاملريض يصح بعد الصالة وقيل يعيدها استحبابا لبقاء  وقت الظهر فلو نوى بعد الصالة ففي اجلالب ال يعيد
  الوقت والفرق أن سبب الترخيص للمريض مقارن للصالة وللمسافر مفارق ألن حالة الصالة ال يسر فيها 

متهيد ال يصري مسافرا مبجرد النية ألن السفر على خالف األصل فال تكفي فيه النية ويصري مقيما هبا ألن األصل 
ا قلنا يف العروض تصري للقنية بعد التجارة مبجرد النية ألن األصل فيها وال تصري للتجارة بعد القنية إال اإلقامة كم

وقال ابن ) ش ( بالبيع مع النية الرابع يف الكتاب النواتية يقصرون وإن كان معهم األهل والولد يف السفينة وقاله 
كتاب لو نوى إقامة يوم وليلة يف قرية وليس فيها أهله وفيها حنبل ال يقصرون ألهنم مبنزلة املقيمني اخلامس يف ال

جواريه وولده وماله قصر فإن كان فيها أهله أمت ولو صلى واحدة ألن العادة تقوم مقام القصد كاألمثان يف البيع 
ن املهاجرين حىت ينوي إقامة أربعة أيام أل) ش ( والكون يف هذا املكان إقامة يف العادة فال حاجة إىل النية وقال 

كانوا يف مكة عند أهليهم وكانون يقصرون وحنن مننع ذلك وتقدير التسليم يكون خاصا هبم ألهنم تركوا وطنهم هللا 
فلم يبق لنفوسهم إليه سكون قال سند فلو نزل بقرية كان أهله هبا وماتوا ففي املوازية يتم مامل يرفض سكناها ولو 

ال يتم حىت يبىن بأهله مث يلزمه السكىن وكذلك قال ابن القاسم يف اجملموعة تزوج بقرية ليست مسكنه ففي املوازية 
يف الفرعني ويف الكتاب لو نوى اإلقامة بقرية مث سافر مث رجع إليها أمت ألهنا وطنه ورجع إىل أنه يقصر نظرا إىل 

ن وجد حاجته دون ذلك األصل فيها ألهنا ليست موضع أهله السادس قال سند إن نوى غاية ما يسافر إليه لكنه إ
رجع أمت السابع يف الكتاب إذا سافر ثالثة فراسخ مث رجع أمت إذا رجع ألنه سفر ثان دون مسافة القصر خبالف من 

ترده الريح غلبة ألنه مل يعزم على الرجوع وقال ابن املاجشون يف اجملموعة يقصر كمن ترده الريح الثامن يف الكتاب 
أن يسافر ألنه وإن مل يعزم فهو مسجون قال سند وكذلك لو سافر به الشهرين قصر يتم األسري بدار احلرب إىل 

وإن كان لو وجد يهرب ورجع التاسع يقصر اجليش بدار احلرب ولو أقام شهرا ألنه عليه السالم أقام بتبوك 
ه الريح أمت يف عشرين يوما يقصر قال سند فلو عزموا على اإلقامة أربعة أيام قصروا العاشر يف الكتاب إذا ردت

املكان الذي خرج منه قال سند إن ردته الريح إىل وطنه أمت وإال فقوالن ملالك فلو ردته إىل وطنه وهو حمرم بالصالة 
قال سحنون تبطل كما لو نوى اإلقامة فيها احلادي عشر يف الكتاب من دخل مكة فأقام بضع عشرة ليلة فأوطنها مث 

نها مث يقدم مكة فيقيم هبا اليومني مث خيرج يتم ورجع إىل القصر قال يف اجلواهر أراد اخلروج إىل اجلحفة ليعتمر م
يتخرج على تلفيق اإلقامة اإلمتام بضم اليومني إىل ما قبلهما والقصر على ترك التلفيق وأضاف اليومني إىل ما بعدمها 

فيه أو يتم وال شك أنه يتم إذا كان من السفر وخيرج على التلفيق من سافر يف البحر مث ردته الريح إليه هل يقصر 
موضع وطنه وإن مل يكن وطنه وال نوى دوام اإلقامة ففي قصره قوالن وال حتسب املسافة بالعودة إىل وطنه وإن مل 



يبلغه إقامة أصال واإلقامة املعتربة أربعة أيام فإن رجع ألخذ شيء نسيه مث يقصر يف رجوعه فقال عبد امللك يقصر 
 وطنه وكان يقصر فيه قصر اآلن وإن كان يتم فقيل يتم يف رجوعه وقيل يقصر مث منتهى سفره وإن رجع إىل غري

منتهى قصره إال أن ينوي إقامة يف أضعاف سفره يكون مكان اإلقامة هو املعترب وقيل يلفق املسافة مبا قبل اإلقامة وما 
  بعدها فيجري اخلالف يف تلفيق اإلقامة ويف تلفيق السفر 

  اين يف الشروطالفصل الث

وهي أربعة الشرط األول العزم على قطع املسافة املتقدمة فلو قطع املسافة ومل يعزم مل جيز القصر الشرط الثاين يف 
وإذا ضربتم يف األرض ( الكتاب ال يقصر حىت يربز عن بيوت القرية وإذا رجع أمت إذا دخلها أو قارهبا لقوله تعاىل 

فرتب القصر علي الضرب والكائن يف البيوت ليس بضارب يف ) الصالة فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
  األرض فال يقصر 

فائدة نقل ابن عطية يف تفسريه ضرب يف األرض إذا سافر للتجارة وضرب األرض إذا سافر للحج أو الغزو فكأن 
ليس فيها وإمنا هو يف اآلخرة قال األول ملا كان طالبا ملتاع الدنيا كان ملتبسا هبا وفيها والثاين عابرها إىل اآلخرة ف

سند ظاهر الكتاب يقتضي أال حياذيه من البيوت عن ميينه ومشاله شيء وروي عنه ال بد من ثالثة أميال وروى 
ختصيصها بقرية تقام فيها اجلمعة لوجوب السعي من تلك املسافة خبالف غريها ويف الكتاب إذا كانت البساتني 

اله ابن القاسم خالفا للشافعية ألهنا من توابعها وأهل البلد يقيمون فيها قال سند ولو متصلة مل يقصر حىت يفارقها ق
كان يف البلد هنر كبغداد مل يقصر حىت يتجاوز اجلانب اآلخر فإن اتصل بنيان قرية بقرية فحىت يتجاوزمها وان كان 

  بينهما فضاء فال وال يقصر البدوي حىت جياوز مجيع بيوت احلي 
نوى الرجعة بعد بروزه مث نوى السفر قال مالك ال يقصر حىت يربز عن موضعه الشرط الثالث إباحة  فرع قال ولو

السفر يف الكتاب ال يقصر الصائد للتلذذ قال سند السفر مخسة واجب ومندوب ويقصر فيهما ومباح ويقصر فيه 
طاء يف ختصيصه بالعبادات لنا ما خالفا البن مسعود يف ختصيصه بالواجب معلال بأن الواجب ال يترك للواجب ولع

يف الصحاح أنه عليه السالم كان إذا قفل من حجة أو غزوة قصر يف رجوعه إىل بيته وهو مباح وحمرم واملشهور 
املنع ألن املعصية ال تكون سبب الرخصة كما أن زوال العقل يسقط التكاليف خبالف السكر واخلوف يبيح اإلمياء 

من اإلمام ال يومئ وقيل يترخص لعموم النص واملكروه إن قلنا باملنع يف احملرم كره وإال  يف الصالة واحملارب اخلائف
جاز والعاصي يف سفره خمالف للعاصي بسفره الشرط الرابع أال يقتدي مبقيم قال ابن القاسم يف الكتاب يتم وراءه 

ذا صلى وراء اإلمام صلى أربعا وإذا وابن حنبل لنا ما يف املوطأ كان ابن عمر إ) ح و ش ( أن أدرك ركعة وقاله 
وجده صلى ركعتني قال سند وقال أشهب ينتظره بعد اثنتني حىت يسلم فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك ال يتم 

  كمن أدرك أقل من ركعة من اجلمعة فإنه ال يلتزمها ) ح و ش ( خالفا ل 

  الفصل الثالث يف احلكم

وقال األهبري ومجاعة مباح ) ح ( وروى أشهب انه فرض وقاله ) ش ( ه ففي اجلواهر روى ابن وهب أنه سنة وقال
ومل خيتلف مالك وأصحابه أن املقيم إمنا يعيد يف الوقت وحكى صاحب املقدمات عن بعض العلماء املنع وجه الندب 

هللا تعاىل ما يف أيب داود عن ابن عمر قال صحبت النيب عليه السالم يف السفر فلم يزد على ركعتني حىت قبضه ا
وصحبت أبا بكر رضي اهللا عنه فلم يزد على ركعتني حىت قبضه اهللا تعاىل وصحبت عمر رضي اهللا عنه فلم يزد 



ركعتني حىت قبضه اهللا تعاىل وصحبت عثمان رضي اهللا عنه فلم يزد علي ركعتني حىت قبضه اهللا تعاىل وجه  ٠على 
ثىن فزيد يف صالة احلضر وأقرت صالة السفر وقد تقدم الفرض قول عائشة رضي اهللا عنها فرضت الصالة مثىن م

ونفي اجلناح ) فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة ( الكالم عليه أول الصالة وجه اإلباحة قوله تعاىل 
  يقتضي اإلباحة 

الفعالن يف قاعدة األصل يف كثرة الثواب والعقاب وقلتهما كثرة املصلحة أو املفسدة وقلتهما يف الفعل وقد يستوي 
املصلحة من كل وجه ويوجب الرب سبحانه وتعاىل أحدمها دون اآلخر ويثيب عليه أكثر كالفاحتة يف الصالة مع 

الفاحتة يف غريها وتكبرية اإلحرام مع غريها من التكبريات وقد يفضل القليل على الكثري كتفضيل الصبح على سائر 
ركعيت الفجر واهللا تعاىل يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد فعلى هذا الصلوات ألهنا الوسطى عندنا وركعة الوتر على 

التقدير ال عجب أن يكون القصر على قلة مشقته وأذكاره افضل من اإلمتام فرق مالبسة الرخصة يف قصر الصالة 
  أفضل وتركها يف الصوم أفضل جلمعها بني الترخص وبراءة الذمة يف الصالة خبالف الصوم 

صفة القصر الوارد يف اآلية ستة أقوال من طول األركان دون إسقاط عند اخلوف فلو اقتصر على فائدة للعلماء يف 
الواجبات أمت ومل جتب اإلعادة فإن مل يعتدل يف الرفع من الركوع والسجود ففي إعادته قوالن ومن شروطها فيصلي 

اخلوف وعليه حيمل ما يف احلديث أنه  للقبلة وغريها عند اخلوف أو االقتصار على ركعتني عند اخلوف أو ركعة عند
إن ( عليه السالم صلى بكل طائفة ركعة ومل يقضوا أو االقتصار على ركعتني من غري خوف ويكون قوله تعاىل 

يا أيها الذين آمنوا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يف صالتكم وكنت فيهم يا ( متعلقا مبا بعده تقديره ) خفتم 
اآلية فهذه الفاء جواب الشرط ال نفي احلرج أو صالة اخلوف ) ة فلتقم طائفة منهم معك حممد فأقمت هلم الصال
  فيكون القصر يف اهليئة 

فروع ثالثة األول يف الكتاب إذا أمت أعاد يف الوقت ركعتني قال ابن القاسم ولو دخل احلضر أعاد أربعا ألن فعلها 
ساد السفرية واالتفاق على فرضية احلضرية الثاين يف الكتاب يف احلضر أربعا أفضل من السفر لوقوع اخلالف يف ف

إذا أحرم بنية اإلمتام مث بدا له بعد ركعتني فسلم ال جيزيه وقاله ش ألن إحرامه إن كان فاسدا ال جيزيه أو صحيحا 
إىل اإلعادة يف فقد أفسده باألبطال فلو أحرم باالمتام ساهيا قال ابن القاسم يف املوازية يسجد بعد السالم مث رجع 

الوقت قال سند ولو شك هل نوى القصر واإلمتام ألعاد يف الوقت الحتمال اإلمتام فلو أحرم بالظهر مطلقا ومل 
خيصص أمت ألنه األصل والقصر حيتاج إىل ختصيص ويف اجلواهر عن بعض الشيوخ يصح أن حيرم علي أنه باخليار بني 

لزم الثالث إذا أم املسافرين أحدهم فسبحوا به بعد ركعتني فلم يرجع القصر واإلمتام ألن نيته عدد الركعات ال ت
يقعدون حىت يسلموا بسالمة قال سند وفيه أربعة أقوال ما مر وقال أيضا يسلمون وينصرفون وقال يتمادون 
ا متادى ويعيدون وقال سحنون ال يتبعونه ويعيدون معه قال وإمنا أمرهم باالنتظار الختالف الناس يف السفر فأمالو

حضري وانتظروه حىت صلى ركعتني بطلت صالهتم فلو نوى املأموم اإلمتام وانكشف إن اإلمام أمت اتبعه وأعاد يف 
الوقت وإن قصر اإلمام مل يسلم معه كما ال يسلم املقيم ويعيد صالته يف الوقت فلو أمت اإلمام صالته ساهيا وخلفه 

ن اعتدا أعاد أبدا ولو أمت عامدا قال ابن حبيب يعيد يف الوقت مقيم ال يعتد بركعيت السهو قال ابن حبيب فإ
واملقيمون أبدا لالختالف يف ركعيت الزيادة هل مها فرض على اإلمام أم ال وروي عن مالك يعيدون يف الوقت ويف 

فيمن صلى  اجلواهر إن أحرم بالقصر فأمت ساهيا سجد للسهو كما يف املدونة فيمن شفع الوتر ناسيا وكما يف العتبية
الوتر مخسا والفجر أربعا وأعاد أبدا يف العمد وقيل يف الوقت فيهما أما يف العمد فألن فعله صادف فعال صحيحا 



كمن صلى خامسة سهوا مث ذكر سجدة من األوىل وأما يف السهو فألن القصر غري واجب قال سحنون يعيد أبدا 
  لكثرة السهو وقال ابن املواز ليس بسهو جمتمع عليه 

  الفصل الرابع يف احملل

وهو يف الكتاب كل صالة رباعية سافر يف آخر وقتها الضروري قصرها وأن قدم فيه أمتها وأن ذكر صالة حضر أو 
يقصر احلضرية يف السفر كما يقصر املريض صالة الصحة ) ش ( وقال ) ح ( سفر قضامها كما وجبتا عليه وقاله 

دل والبدل ال يؤتى به إال عند العجز عن املبدل والقصر ليس بدال عن على حسب حاله والفرق أن حالة املريض ب
اإلمتام قال سند قال عبد الوهاب األوىل قصر السفرية ولو أمت جاز ومن قال فرض املسافر التخيري يف السفر خري يف 

لعصر يصليهما القضاء قال ابن املواز إذا بقي من النهار ركعتان وسافر فذكر سجدتني ال يدري من الظهر أو ا
سفريتني يبدأ بأيتهما شاء نظرا لالشتراك فإن ذكر سجدتني ال يدري جمتمعتني من صالة أو مفترقتني من صالتني 
صلى ظهرين وعصرا يبدأ بظهر حضري مث سفري قبل العصر أو بعده مث عصر سفري ألهنما إن كانتا من الظهر 

العصر فهو سفري وإن افترقتا بطل الصالتان وسافر يف فعصره صحيح وسافر يف وقت الظهر فيكون سفريا أو من 
  وقت العصر والظهر عليه حضرية 

  الباب احلادي عشر يف اجلمع بني الصالتني والنظر يف أسبابه وشروطه وحكمه وحمله

  فهذه مخسة فصول 

  الفصل األول يف أسبابه

ت الظهر وأول العصر ويؤخر املغرب إىل وهي ستة السبب األول السفر يف الكتاب إذا جد به املسري مجع آخر الوق
مغيب الشفق ملا يف الصحيحني كان عليه السالم إذا أراد أن جيمع بني الصالتني يف السفر أخر الظهر حىت يدخل 

أول وقت العصر مث ينزل فيجمع بينهما وفيهما أيضا إذا عجل به السري يف السفر أخر الظهر حىت يدخل أول وقت 
ىت جيمع بينها وبني العشاء وأسرع السري ويف اجلواهر قال أشهب مبادرة ما خياف فواته العصر يؤخر املغرب ح

وجوزه ابن حبيب جملرد قطع املسافة قال الباجي أقوال أصحابنا تدل على جواز املنع حلدة السري وإن كان السفر ال 
أو اثنان منهما أو انفرد املطر جاز  تقصر فيه الصالة السبب الثاين يف اجلواهر مهما اجتمع املطر والطني والظلمة

جيمع يف املطر ) ش ( اجلمع خبالف انفراد الظالم واملشهور عدم اعتبار انفراد الطني وظاهر املستخرجة جوازه وقال 
خبالف الطني والظلمة وجيمع يف سائر املساجد لعموم العذر وروي عن مالك ختصيصه مبسجده عليه السالم ملزيد 

ملغرب والعشاء على ما يف الكتاب واستقرأ الباجي اعتباره يف الظهر والعصر من قول مالك يف الفضيلة وخيصص با
املوطأ أرى ذلك يف املطر السبب الثالث املرض يف الكتاب إذا خاف الغلبة على عقله يصلي الظهر والعصر إذا 

ورد يف احلديث أنه عليه السالم  لنا أنه) ش ( زالت الشمس واملغرب والعشاء عند الغروب وقاله ابن حنبل خالفا 
مجع من غري خوف وال سفر وروي من غري خوف وال مطر فلم يبق إال املرض وألن مشقة املرض أعظم من مشقة 
السفر قال سند وقال سحنون ال جيمع إال بتأخري الظهر إىل أول العصر وإذا فرعنا على املشهور فجمع ومل يذهب 

اجد املاء بعد الصالة بالتيمم سؤال إن وقعت الغلبة على العقل سقط التكليف عقله قال عيسى يعيد يف الوقت كو



فال يفعل ما مل يؤمر به لكونه غري مشروع كصالة الفذ وإن مل يقع فال يقدم الواجب عن وقته لغري ضرورة جوابه إن 
يف الكتاب جيمع الوقت مشترك وهو سبب الصالتني فتعلق اخلطاب بالثانية لوجود سببها خبالف صالة الفذ و

صاحب البطن وحنوه يف وسط وقت الظهر واملغرب والعشاء عند الشفق قال سند قال ابن شعبان جيمع أول وقت 
الظهر وأول وقت املغرب قياسا على املسافر قال وقوله وسط الظهر ظاهره ربع القامة وقد وقع يف مواضع تفسريها 

سر الباجي قال وهذا كله فيمن يقدر على األركان لكن تشق عليه بآخر القامة ويؤيده قوله عند مغيب الشفق وبه ف
احلركة أما لو كان يعتريه ما يعجزه عن ركن ولو أنه القيام مجع أول الوقت وقال مالك يف الكتاب لو خاف امليد يف 

  البحر مجع أول الوقت وال يصليهما يف البحر قاعدا 
اجلمع به قوالن البن القاسم السبب اخلامس الوقوف بعرفة قاعدة السبب الرابع يف اجلواهر اخلوف يف جواز 

  السبب السادس اإلفاضة مبزدلفة 
فرع هل جيوز اجلمع بغري سبب حكى املازري املنع البن القاسم واجلواز ألشهب بناء على االشتراك يف الوقت 

غري خوف وال مطر قال  ويعضده حديث ابن عباس مجع رسول اهللا بني الصالتني من غري خوف وال سفر ويروى من
  ابن عباس أراد أال حيرج أمته 

  الفصل الثاين يف الشروط

وهي ثالثة الشرط األول يف اجلواهر تقدم األوىل منهما وينوي اجلمع فيهما وال جيزئ أن ينوي أول الثانية وقيل 
يهما معهم قال سند قال جيزيه ويف الكتاب إن صلى املغرب يف بيته فال يصلي العشاء بعدهم قال ابن القاسم ويصل

مالك إال أن يكون يف مسجد املدينة أو مكة فيصليها بعدهم لفضيلة املسجد وأما الصالة معهم فألن الرخصة ال 
ش ( تتعلق باملغرب لوقوعها يف وقتها وإمنا تتعلق بالعشاء وهو مبىن على أن نية اجلمع ال تشترط يف األويل خالفا ل 

اجلواهر الشرط الثاين قال سند اجلماعة فال جيمع املنفرد يف بيته وال يف املسجد خالفا وهذا كله على خالف ما يف ) 
ألن اجلمع إمنا شرع ملشقة االجتماع قال مالك وجيمع قريب الدار من املسجد واملعتكف فيه قال حيىي ابن ) ش ( ل 

يف اجلواهر املواالة فال يفرق بينهما  عمر ويف اجلواهر ويف مجع الشيخ الضعيف واملرأة باملسمع خالف الشرط الثالث
بأكثر من األذان واإلقامة ومهما نوى اإلقامة يف مجع السفر يف إحدى الصالتني بطل اجلمع وبعدمها ال يضر ولو 

  انقطع املطر قبل الثانية أو يف أثنائها جاز التمادي على اجلمع أو ال يؤمن عوده 

  الفصل الثالث يف احلكم

إال بعرفة ومزدلفة حمتجا ) ح ( باجلواز ومنع ) ش ( العتبية عن مالك الكراهة يف السفر وقال  وهو عندنا جائز ويف
بأن املواقيت ثبتت بالتواتر فال تبطل باآلحاد وأجاز أن يؤخر األوىل إىل آخر وقتها وتقدم الثانية يف أول وقتها وقد 

والعشاء من غري مرض أعاد أبدا لنا ما يف املوطأ أنه  جنح ابن القاسم إىل قوله يف اجملموعة فقال من مجع بني املغرب
عليه السالم صلى الظهر والعصر مجيعا واملغرب والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر قال مالك أرى ذلك يف املطر 

  وخرج مسلم وال مطر 

  الفصل الرابع يف احملل



  منهما على خالف وهو الظهر والعصر واملغرب والعشاء لوقوع االشتراك بني كل صالتني 

  الفصل اخلامس يف صفة اجلمع

ويف الكتاب يؤخر املغرب قليال ويصليان قبل الشفق لينصرف الناس يف النور وقال مالك يف النوادر جيمع عند 
قال سند وقال ابن ) ش ( مغيب الشمس ألن الضرورة إمنا دعت لتقدمي العشاء قال مالك وال يتنفل بينهما وقاله 

أذان العشاء لزيادة القربة وإذا قلنا ال يتنفل فتنفل فال مينع ذلك اجلمع قياسا على اإلقامة خالفا ل  حبيب يتنفل عند
وال يتنفل بعد العشاء يف املسجد لينصرف الناس بضوء وال يوترون حىت يغيب الشفق ويف الكتاب إذا ارحتل ) ش ( 

ك إذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل مجع بني الظهر بعد الزوال مجع ذلك الوقت ملا يف مسلم كان عليه السالم بتبو
والعصر وإن ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حىت ينزل للعصر فيجمع بينهما ويف املغرب مثل ذلك ويف 
اجلواهر قال سحنون يف املغرب مثل ذلك فقيل تفسري وقيل خالف قال سند فإن مجع يف املنهل قال مالك يعيد 

وقت ولو مجع أول الوقت لشدة السري مث بدا له فأقام أو عرض له ما يوجب ذلك قال ابن كنانة اآلخرة ما دام يف ال
ال إعادة عليه كما لو ذهب املطر بعد اجلمع ويف اجلواهر لو كان الرحيل عقيب الزوال عازما على النزول قبل 

زل من قبل الزوال إىل بعد الغروب تصرم وقت الثانية صلى قبل الرحيل األوىل والثانية عند نزوله ولو كان ال ين
صلى كل صالة يف أول وقتها وكذلك املغرب والعشاء ولو زالت عليه الشمس يف املنهل وإذا رحل نزل بعد 

االصفرار فقال بعض املتأخرين إن شاء مجع يف املنهل أو بعد النزول إذ يف كلتا احلالتني خروج إحدى الصالتني عن 
  مس وهو راكب ال ينزل إال بعد االصفرار وجوز ابن مسلمة اجلمع إذا نزل وقتها املختار ولو زالت الش

  الباب الثاين عشر يف قضاء الصلوات وترتيبها

  وفيه ثالثة فصول 

  الفصل األول يف القضاء

قال سند وعلى مذهب ابن حبيب وابن حنبل ال يقضي ) ح ش ( وهو واجب يف كل مفروضة مل تفعل عند مالك 
د بذلك فإذا تاب ال يقضى لنا ما يف مسلم عليه السالم إذا رقد أحدكم عن الصالة أو غفل عنها املتعمد ألنه مرت

  فهو يدل بذاته وتنبيهه على معىن اآلية ) وأقم الصالة لذكري ( فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا عز وجل يقول 
أو من جماز املالزمة ألنه إذا أقام  فائدتان األوىل أن معىن اآلية أقم الصالة لذكر صاليت فيكون من جماز احلذف

الصالة فقد ذكر اهللا تعاىل فيها الثانية أن الشرع إمنا خصص النائم والغافل بالذكر لذهاب اإلمث يف حقهما الذي هو 
من لوازم الوجوب فتوهم املتوهم انتفاء قضاء النتفاء الوجوب فأمر الشرع بالقضاء من باب التنبيه باألدىن على 

ي هو املتعمد قال اللخمي القضاء على الفور ال يؤخر إال ملشقة وقال سند تعجيل قضاء الفوائت األعلى الذ
  كتعجيل الصالة أول الوقت يستحب وال جيب ويف الكتاب يقضى على قدر طاقته وال مينعه عن حوائجه 

خرها وجيهر فيما فرعان األول يف الكتاب يقضى يف سائر األوقات حىت عند طلوع الشمس وعند غروهبا وال يؤ
يف غروب الشمس وطلوعها وخالف يف األجهار بالنهار ) ش ( كان جيهر فيه ويسر فيما كان يسر فيه ووافقنا 

لفواته عنده لفوات زمانه كتكبري أيام التشريق والليل عنده حيتمل اجلهر والسر وخريه األوزاعي يف السر واجلهر 



خالفنا يف طلوع الشمس وغروهبا وأبطل صبح اليوم بطلوع الشمس مطلقا ووافقنا أبو حنيفة يف السر واجلهر و
عليه فيه خبالف غروب الشمس عليه يف عصر يومه حمتجا بنهيه عليه السالم عن الصالة عند طلوع الشمس وعند 
 غروهبا مفرقا بني الصبح والعصر فإن الطلوع يتعقبه وقت املنع والغروب يتعقبه وقت اإلباحة وجوابه أن نصه عام

يف الفرائض والنوافل وقوله عليه السالم فليصلها إذا ذكرها خاص بالفرائض فيقدم اخلاص على العام قالوا ما 
ذكرمتوه عام يف األزمان دون الصلوات وما ذكرناه عام يف الصلوات دون األزمان فليس أحدمها حبمله على اآلخر 

خص من وجه قلنا ال نسلم إذ ما ذكرناه عام يف أوىل من العكس ألن كل واحد منهما أعم من اآلخر من وجه وأ
األزمان بل أي زمان ثبت فيه احلكم سقط عن غريه كاملطلقات سلمناه لكن ما ذكرناه مؤكد بقوله عليه السالم 

أهنا صفة للقراءة فال تسقط كصفة الركوع والسجود ) ش ( فإن ذلك وقت هلا واملؤكد أوىل من غريه لنا على 
سالم فليصلها إذا ذكرها إشارة إىل املنسية جبملة صفاهتا الثاين قال سند من ترك الصالة كفرا مث وألن قوله عليه ال

والبن حنبل قوالن لنا قوله عليه السالم ) ش ( خالفا ) ح ( اسلم ال قضاء ملا تركه يف ردته وال قبلها عند مالك و 
  اإلسالم جيب ما قبله 

  الفصل الثاين يف ترتيب الفوائت

واهر هو واجب ملا يف مسلم أن عمر بن اخلطاب يوم اخلندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول اهللا ما ويف اجل
كدت أن أصلي العصر حىت كادت الشمس أن تغرب فقال النيب عليه السالم فواهللا ما صليتها فنزلنا إىل بطحان 

لشمس وصلى بعدها املغرب وقياسا على فتوضأ النيب عليه السالم وتوضأنا فصلى رسول اهللا العصر بعد ما غربت ا
ترتيب األركان ألنه ترتيب متعلق بالصالة فإن علم اعيان الصلوات ومل يشك صالها وإن شك أوقع من الصلوات 

  أعدادا حتيط بعدد تلك الشكوك 
وقال املزين ) ح وش ( فروع ستة األول يف اجلواهر لو نسي صالة من مخس ال يدري عينها صلى مخسا وقاله 

القياس عندي أن جتزيه أربع ركعات ينوي هبا ما عليه جيهر يف األوليني ألن الغالب على الصلوات اجلهر وجيلس بعد 
الثالثة الحتمال أن تكون املغرب وإن كانت الصبح فقد صالها وزاد ألجل الشك ركعتني فال يضره كمن صلى 

كوهنا الصبح سلمناه لكن الساهي يعتقد أنه يف الصبح أربعا سهوا وجوابه منع الصحة بكثرة السهو على تقدير 
الصبح وهذا يعتقد الزيادة عليها وكذلك زيادة اجللوس بعد الثالثة على تقدير كوهنا أربعة مفسد أيضا وكذلك 
زيادة الرابعة على تقدير كوهنا ثالثية الثاين قال يف اجلواهر لو نسي ظهرا وعصرا ال يدري أيتهما قبل صاحبتها 

يصلي ظهرا بني عصرين أو عصرا بني ظهرين وقيل يصلي ظهرا للسبت مث عصرا لألحد مث عصرا للسبت فاملشهور 
مث ظهرا لألحد مراعاة أعيان األيام فلو علم أن إحدامها سفرية وشك يف تقدميها فالذي رجع إليه ابن القاسم أن 

ل وضابط هذا الباب أن يضرب يصلي ستا ظهرا حضريا مث يعيده سفريا مث عصرا حضريا مث يعيده سفريا قا
املنسيات يف أقل منها بواحدة ويزيد على املتحصل واحدة ويصلي اجلميع على حسبما تقدم فإن شك يف السفر 

أعاد كل صالة يصليها سفرية فلو ذكر صبحا وظهرا وعصرا صلى سبعا مبتدئا من الصبح إىل العصر مث الصبح فإن 
ا سفرية فتبلغ إحدى عشرة وعلى هذا القانون وعلى غري املشهور يف شك يف السفر أعاد كل رباعية بعد فعله

مراعاة األيام يضاعف العدد الذي ينتهي إليه احلساب الثالث يف اجلواهر لو علم عني الصالة وجهل يومها صالها 
إن شك يف يومني  غري ملتفت إىل تعيني األيام ألن التقرب بالصالة ال باليوم قال سند هذا إذا شك يف مجلة األيام أما

قال سحنون احلكم واحد وقال ابن حبيب يصليها مرتني ليومني نظرا العتبار األيام قال ومقتضى مذهبه لو 



احنصرت له مجعة معينة صلى سبعا وإمنا سقط يف عموم اجلهل لكثرة املشقة ويف اجلواهر لو شك يف كوهنا سفرية 
صالة وثانيتها وال يدري ما مها صلى اخلمس على ترتيبها وأعاد  صالها سفرية مث حضرية الرابع يف اجلواهر لو نسى

ما بدأ به ولو كانت ثالثها فستا أيضا لكن يصلي كل صالة وثالثها مث ثالثة الثالثة كذلك حىت يكمل ستا وكماهلا 
ت بإعادة األوىل ولو كانت رابعتها أعقب كل صالة برابعتها أو خامستها أعقب كل صالة خبامستها ولو كان

سادستها أو حادية عشرها أو سادسة عشرها فإهنا عني األوىل فليصل ظهرين وعصرين ومغربني وعشاءين وصبحني 
اخلامس يف اجلالب إذا نسي صالتني مرتبتني من يوم وليلة ال يدري الليل قبل النهار أو النهار قبل الليل صلى ست 

جربيل عليه السالم وأي صالة بدأ هبا أعادها قال أبو الطاهر صلوات مبتدئا بالظهر استحبابا ألهنا أول صالة بدأ هبا 
وقيل يبدأ بالصبح ألهنا أول النهار ومنشأ اخلالف هل هي من النهار فتكون أوله أو ال فتكون الظهر أول النهار فإن 

لى كن ثالثا قضى سبعا أو أربعا قضى مثاين أو مخسا قضى تسعا على الشرط املتقدم قال سند وهذا حممول ع
املتجاورات أما لو كانت الصالتان مفترقتني ففي كتاب ابن سحنون يصلي سبع صلوات يبدأ بصاليت الليل مث 

بصاليت النهار وال يبدأ بصلوات النهار لئال يصلي مثاين قال سند فلو كن ثالثا وبدأ باملغرب صلى سبعا ولو بدأ 
هي األوىل فيعيد الظهر والعصر وإن بدأ بالظهر صلى بالصبح صلى مثاين ألنه إذا أكمل بالعشاء احتمل أن تكون 

سبع صلوات ألنه إذا أكمل بالصبح فقد تكون هي األوىل وبعدها صالتان من األربع فيعيد األربع وإن بدأ بالعصر 
صلى مثاين أو بالعشاء صلى تسعا السادس قال سند لو نسي صالتني ال يدري أمها من يوم أو يومني صلى عشر 

ني اال أن يتيقن أهنما متغايران فيصلي سبعا ألنه إذا بدأ بصالة يوم جيوز أن تكون اخلامسة األوىل وما صلوات ليوم
  بعدها إىل ما يضاهيها من اخلمس وجيوز أن تكون هي الثانية 

  الفصل الثالث يف ترتيب القضاء مع األداء

يف املتروكات يف الوقت وبعده ويف قال ابن اجلالب يف الترتيب كله أنه واجب مع الذكر ساقط مع النسيان 
املفعوالت يستحب يف الوقت وصالة اجلنازة ال جيب الترتيب معها فهي مستثناة نقله يف اجلواهر عن ابن القاسم 

ومجاعة نظائر الترتيب والتسمية يف الذبيحة ومواالة الطهارة وإزالة النجاسة والوجوب فيها عند مالك رمحه اهللا مع 
ن على خالف قاعدة الواجبات لضعف مدرك الوجوب فيها فسقط مع النسيان ويف اجلواهر هو الذكر دون النسيا

يبدأ بالوقتية وروى ) ح ( و ) ش ( واجب يف اليسري فيقدم على احلاضرة ولو فات وقت ادائها وقال ابن وهب و 
عني الوقت للمنسية يف احلديث أشهب التخيري بينهما لنا احلديث املتقدم قدم فيه عليه السالم العصر على املغرب و

اآلخر بقوله فليصلها إذا ذكرها ويروى فإن ذلك وقتها وهو ال يتسع لغريها فوجب تأخريها وهو املطلوب واتفقت 
األمة على أن من نسي الظهر يوم عرفة وأحرم بالعصر مث ذكر الظهر فإهنا تفسد عليه فيجب تقدمي ما تقدم وجوبه 

لقياس على ترتيب اخلمس مع اجلنازة والقليل على الكثري واملذكور على املنسي فإنه لو ا) ش ( إال ما استثين حجة 
  نسي فبدأ باحلاضرة ومل يذكر حىت خرج وقت احلاضرة صحت 

ويف الباب فروع مخسة األول يف الكتاب من ذكر منسية يف مكتوبة قطع وإن صلى ركعة شفعها أو ركعتني سلم أو 
م ويقطع بعد ثالث احب ايل وإن كان مأموما فال يقطع وإن كانت املغرب متادى مع اإلمام ثالثا أمتها قال ابن القاس

واعادها وإذا سلم صلى ما نسي وأعاد ما صلى مع اإلمام وإن صلى قبلها صالة وأدرك وقتها ووقت اليت صلى مع 
ند مذهب ابن القاسم وسحنون إن اإلمام فليعدمها مجيعا بعد الفائتة ووقت املغرب والعشاء يف هذا الليل كله قال س

الترتيب غري واجب وال شرط وظاهر الكتاب يقضى الوجوب والشرطية لقضائه بفساد احلاضرة وقوله يتمادى 



املأموم ويكمل الذاكر بعد ثالث يشهد البن القاسم وإذا قلنا ال يقضى فثالثة أقوال يف الكتاب يقطع ويف العتبية 
 ما خرج وقته فال يقطع وقال إن ذكر ظهر يومه يف العصر أو مغرب ليلته يف جيعلها نافلة وفرق ابن حبيب بني

العشاء يقطع وأما ما خرج وقته يف آخر وقت احلاضرة فاستدراكه لبقية الواجب أوىل من نافلة ال جتزيه حجة ما يف 
افلة القياس على من الكتاب القياس على من أقيمت عليه صالة يف املسجد بعد إحرامه هبا منفردا وجه امتامها ن

أقيمت عليه فريضة يف نافلة وأما قوله يضيف إليها أخرى فنقول إن كان الوقت االختياري قائما يسع املنسية 
والنافلة فكما قال وان مل يسع كذاكر الظهر يف آخر وقت االشتراك فإن امت نافلة خرج الوقت فال حيل له أن 

ى قول أصحابنا ان من أخر عن االختياري امث وعلى القول بعدم التأثيم يشتغل مبا ال جيب عليه أصله قال وهو مقتض
حيتمل التمادي وان خرج االختياري والضروري فأمت يتمها على املذهب نافلة ما مل مينع ذلك من أداء املذكور فيها 

وجه وأما قول ابن وعند ابن حبيب يقطع على شفع أو وتر فإن كان مينع قطع اال أن ميتنع أداء املذكور فيها بكل 
القاسم يف الذاكر بعد ثالث يقطع أحب إيل فال يظهر للذكر اثر قال ويتخرج على قوله وعلى قول مالك ان ذكر 

إما ألن ) ش وح ( بعد ركعة من الصبح فعنده يقطع وعند مالك يتمادى واما قوله ال يقطع خلف اإلمام فقاله 
عة متفق على وجوهبا خبالفه ويعيد احلاضرة بعد املنسية بعد مفارقة اإلمام اإلمام حيمل الترتيب كالقراءة أو ألن املتاب

ما دام وقتها عند ابن القاسم وسحنون وأبدا عند ابن حبيب فإن الذكر عنده يؤثر يف ابطال الفرضية فتبقى نافلة 
جيعلها رابعة واألوىل وأما قوله يتمادى املأموم يف صالة املغرب فقد حكى اللخمي رواية بانه يضيف إليها اخرى و

مبنية على أن الذكر ال يفسدها والثانية مبنية على أنه يفسدها وقوله يعيدها قال سند استحبابا والفرق بني هذا وبني 
من دخل مع اإلمام فذكر أنه صلى وحده املغرب ان هذا اختلف يف صحة صالته وذاك اتفق على صحة صالته 

الكتاب إذا ذكر منسية بعد إيقاعه للظهر والعصر قبل الغروب مقدار يسع  فتعني إعادة املغرب مرتني الثاين يف
الثالث صلى املنسية مث أعادها على الترتيب وان اتسع للمنسية مع احدامها صلى املنسية واعاد العصر وكذلك 

  املغرب والعشاء مع الصبح وقال يف النوادر الوقت إىل اصفرار الشمس فقط 
الت مستحب وهذا وقت هني وقياسا على من نسي النجاسة أو أخطأ القبلة والفرق على مالحظة إن ترتيب املفعو

الوجه األول إن الشرع سامح فيهما يف مواضع مع الذكر ومل يسامح يف الترتيب مع الذكر وحكى يف اجلواهر يف 
صلى قبلها حىت  الوقت هل هو الضروري أو االختياري قولني مطلقا قال سند فلو صلى املنسية ونسي إعادة ما

خرج الوقت قال ابن القاسم ال يعيدها خالفا ملطرف لوقوع الصالة صحيحة وراعى مطرف أن الترتيب واجب 
فيستدرك مع الذكر ابتداء ولو ذكرها بعد إيقاع اجلمعة قال مالك وابن القاسم يعيد ظهرا وقال أشهب ال يعيد ألن 

عة ففي اجلواهر قال أشهب ان علم أنه يدرك ركعة بعد املنسية الفراغ من اجلمعة كخروج الوقت وان ذكر يف اجلم
فأحب إيل أن يقطع ويقضي مث يعود إىل اجلمعة وإال متادى وال إعادة عليه يف اجلمعة إال احتياطا وقال الشيخ أبو 

الكتاب احلسن مذهب مالك اتباع اإلمام وإعادة اجلمعة ظهرا فلو صلى صلوات ذاكرا للمنسية قال ابن القاسم يف 
يصلي املنسية وما بقى وقته من املفعوالت وهو يؤكد قول ابن القاسم أن الترتيب ليس بشرط قال سند وعلى 

القول بشرطيته يعيد املفعوالت بعد الوقت وقاله ابن حبيب ولو ذكرها آخر النهار فصالها وقد بقي ما يسع صالته 
ال سحنون الظهر فقط ولو ذكرها بعد ما ركع الفجر قبل فصلى العصر فبقي بقية قال مالك يعيد الظهر والعصر وق

الصبح فصالها قال سحنون يعيد الفجر ألنه متعلق بوقت خمصوص فيجب الترتيب كاملفروضة ولو صلى املذكورة 
بعد احلاضرة وبقي ما يسع احلاضرة وشك يف فائتة صلى الفائتة وال يعيد احلاضرة خلروج الوقت الثالث يف الكتاب 

ا يف نافلة وكان صلى منها ركعة أضاف إليها أخرى وإال قطع وكان يقول يقطع بقدر ركعة أما عدم إن ذكره



القطع بعد ركعة فقياسا على الفريضة والوقت مستحق للنافلة لقوله عليه السالم من ادرك ركعة من الصالة فقد 
ف الفريضة فإنه انصرف عما عزم عليه أدرك الصالة وأما القطع بعد ركعة فألنه لوال ذلك مل يظهر للذكر اثر خبال

والفرق عند مالك يف كونه يقطع ثالثا يف الفرض وال يقطع بعد ركعة يف النافلة إن الثالث األكثر من العبادة خبالف 
ركعة من النافلة وإمنا وزاهنا ركعتان يف الفرض وهو يقطع فيهما وإذا قطع النافلة فال يعيدها كمن أقيمت عليه 

نافلة لعدم تعمده اإلبطال الرابع يف الكتاب إذا ذكر اإلمام منسية يقطع ويعلمهم يقطعون فإن مل يذكرها الفريضة يف 
حىت فرغ ال يعيدون ويعيد هو بعد قضاء املنسية وكان يقول يعيدون يف الوقت فجعله يقطع خبالف الفذ فإنه جيعل 

د عليهم بتماديه قال سند وعلى قوله يقطعون امجعون صالته نافلة على التفصيل املتقدم ولو امت اإلمام نافلة ألفس
فإنه ان ركع اتى بثانية وسلم هبم وروى ابن القاسم انه يستخلف كاحلدث وجه األول إن اإلمام قطع خللل يف صفة 

صالته فإن الترتيب صفة كاإلحرام والقراءة والنية يقطع املأموم مع اإلمام فيه كما يقطع فيهما واحلدث شرط 
وهلذه اإلشارة قال أصحابنا كلما بطلت صالة اإلمام بطلت صالة املأموم إال يف نسيان احلدث وسبقه مفارق 

اخلامس يف الكتاب إن ذكر ثالثا وما قرب منهن قدمهن على احلاضرة وإن فاتت وإن كثرت بدأ باحلاضرة مث 
قتضي أن األربع غاية الكثرة وأن املنسيات مث احلاضرة إن بقى من وقتها شيء وإال فال قال سند ظاهر الكتاب ي

اخلمس تقدم احلاضرة عليهن وقاله سحنون وروي عن مالك تقدم اخلمس على احلاضرة وحكى صاحب التنبيهات 
القولني يف ظاهر الكتاب وقال ابن احلاجب إذا كان عليه منسيات كثرية فقضاهن وبقى عليه مخس كن كاخلمس 

حلاضرة وعرب عن ذلك بقوله جيب الترتيب يف اخلمس اصال او بناء قال سند املنفردات جيب ترتيبها يف نفسها ومع ا
وقال ابن مسلمة تقدم املنسيات وإن كثرن إذا أيت جبميعها يف فورة وان خرج وقت احلاضرة وجعل امجاعهما يف 

رة من حيث فور واحد كصالة واحدة كما قلنا يف النوافل الكثرية بعد الفريضة بالتيمم حجة التقدمي على احلاض
اجلملة إن الترتيب واجب ملا تقدم والواجب يترك للواجب وإن قلنا بأنه سنة كما قاله ابن القاسم فنقول هذا 

الوقت بني احلاضرة واملنسية لقوله عليه السالم فإن ذلك وقتها واملنسية أوىل لتقدم وجوهبا اما االقتصار على األربع 
فحبسنا عن صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت فلما روى ابن مسعود قال كنا مع النيب 

حنن مع رسول اهللا ويف سبيل اهللا فأمر النيب عليه السالم بالال فأقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر مث أقام فصلى 
به الباجي وليس فيه  املغرب مث أقام فصلى العشاء مث طاف علينا فقال ما على األرض قوم يذكرون اهللا غريكم احتج

حجة ألنه ليس فيه أهنن قدمن على الصبح حجة اخلمس قوله عليه السالم من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها وهو عام يف القليل والكثري وخالفناه يف الكثري الذي يتكرر وهو السادسة فما فوقها حلصول املشقة فبقي ما 

  عداه على مقتضى الدليل 

  ثالث عشر يف الوترالباب ال

وهو الفرد واحدا أو أكثر وهو بفتح الواو عند أهل احلجاز وبكسرها الرجل ولغة أهل العالية على العكس ومتيم 
تكسر فيهما وهو بالتاء املثناة وأما املثلثة مع الكسر فهو الفراش الوطئ ومع الفتح ماء الفحل جيمع يف رحم الناقة 

حمتجا ) ح ( ح وهو عندنا سنة مؤكدة وحكى املازري عن سحنون وجوبه وبه قال إذا أكثر الفحل ضراهبا ومل تلق
مبا يروى عنه عليه السالم ان اهللا زادكم صالة إىل صلواتكم اخلمس أال وهي الوتر والزيادة على الشيء تقتضي أن 

صلوات اخلمس فقال هل تكون من جنسه وهو غري ثابت لنا ما يف مسلم أنه عليه السالم قال للسائل ملا سأله عن ال
علي غريهن قال ال إال ان تطوع فقال واهللا ال ازيد عليهن وال انقص منهن فقال افلح واهللا ان صدق ولفعله عليه 



السالم اياه على الراحلة وهو من شعار النوافل سؤال قيام الليل والوتر واجبان على النيب فكيف يستقيم االستدالل 
يف السفر ويف اجلواهر آكد الصلوات بعد اخلمس العيدان مث الكسوف مث الوتر مث  جوابه أن ذلك ليس بواجب عليه

الفجر مث ركعتان بعد املغرب واختلف يف ركعيت االحرام هل مها سنة أو نافلة ويف ركعيت الطواف هل سنة أو 
لصحاح أن رجال بثالث بتسليمة لنا ما يف ا) ح ( وقال ) ش ( حكمها حكم الطواف ويف الكتاب هو واحد وقاله 

سأل النيب عليه السالم عن صالة الليل فقال عليه السالم مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
يوتر له ما قد صلى قال سند فلو أوتر خلف من يوتر بثالث قال مالك يوافقه ولو أراد أن يشفع وتره بعد ذلك 

واز ومن أحرم بشفع ال حيوله وترا قاله ابن القاسم وهو ظاهر فروى ابن القاسم املنع وروى غريه الكراهة واجل
الكتاب وروي اجلواز وهو مبىن على نية الركعات ونقل اللخمي عن مالك افتقاره إىل النية لتمييز رتبته وعن أصبغ 

  عدم افتقاره لقوله عليه السالم 
حرم بشفع جعله وترا إذا خشى الصبح فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة يوتر له ما قد صلى وظاهره أنه إذا أ

وأما الركعتان قبله ففي اجلواهر قيل مها شرط يف متام الفضيلة وقيل يف الصحة وسبب اخلالف هل هو وتر للفرض 
أو للنفل ويف اختصاص الركعتني به أو تكفي كل ركعتني قوالن وهل يشترط اتصاهلما به قوالن ويف الكتاب ال 

أما احلديث السابق على أنه وتر النفل فال بد من ) ش ( ء يف سفر وال حضر خالفا يوتر بواحدة ليس قبلها شي
تقدمه قال سند ظاهر الكتاب ال يوتر بواحدة لعذر املرض خالفا لسحنون يف املرض والسفر فإن فعل من غري عذر 

 فال شيء عليه قال أشهب يعيد وتره بإثر شفع ما مل يصل الصبح وقال سحنون ان كان بقرب شفعه وأوتر وإال
وروى ابن القاسم اتصاله بالشفع يف اجمللس وروى ابن نافع غري ذلك واألول هو املنقول عن السلف ويف الكتاب 

الذي آخذ به يف نفسي القراءة فيه باحلمد واإلخالص واملعوذتني قال ابن القاسم وكان ال يفيت به وإمنا يفعله وروى 
ح ( قال سند وقال ابن حبيب ) ش ( يب داود وهو قول مجاعة من أصحاب سحنون ذلك عنه عليه السالم وهو يف أ

بترك املعوذتني فإن اقتصر على احلمد ففي العتبية ال سجود عليه ولو سها عن مجلة القراءة قال مالك أحب إيل أن ) 
قبل السالم  يشفعه ويسجد للسهو مث يوتر فلو مل يدر هل ترك القراءة من الشفع أو من الوتر قال سحنون يسجد

ويعيد شفعه ووتره وهذا يتجه فيمن مجع شفعه ووتره يف سالم أما لو سلم بينهما فقال مالك يشفع وتره مث يوتر فإن 
ذكر سجدة ومل يدر من وتره أو شفعه قال سحنون ان تقدم له اشفاع سجد سجدة وسلم وسجد بعد السالم 

وأوتر وقال ابو الطاهر جيهر يف الوتر فإن سها عن اجلهر  وجتزيه وإال اصلح هذه بسجدة وشفعها وسجد بعد السالم
سجد قبل السالم أو بعده ففي بطالن وتره قوالن ألن ابن عباس رضي اهللا عنه وغريه ممن وصف وتره عليه السالم 

ذكره جهرا وأما الشفع فقال مالك يف اجملموعة ال خيتص بقراءة وخصصه القاضي يف املعونة بسبح يف األوىل وقل 
  وابن حنبل ) ح وش ( يأيها الكافرون يف الثانية وقاله 

خالفا البن حنبل وأيب مصعب واللخمي منا ) ش وح ( فروع مخسة األول يف الكتاب يصلي الوتر بعد الفجر وقاله 
فعندنا له وقتان اختياري إىل الفجر واضطراري بعده إىل الشمس وعندهم اختياري فقط لنا ما يف الترمذي من نام 

وتره فليصله إذا أصبح قال مالك يف املوطأ وال يتعمد تأخريه بعد الفجر قال سند فإن أصبح والوقت متسع  عن
وقد تنفل بعد العشاء قال ابن القاسم يوتر اآلن بواحدة وإال صلى قبله ركعتني ألن الشفع قبله من الرواتب فإن مل 

ل سند وفيه نظر ألنه اعلق بالوقت من الشفع ألن يتسع الوقت للشفع والوتر وركعيت الفجر قال أصبغ يسقط قا
الصبح يقدم على الوتر عند ضيق الوقت فيقدم تابعه ويف الكتاب إذا ضاق الوقت إال عن الصبح والوتر صالمها 
وترك الفجر لالختالف يف وجوب الوتر النه يستدرك هنارا خبالف الوتر وإن مل يسع إال الصبح صاله وال يقضي 



الفجر إن شاء فإن بقي أربع ركعات قال أصبغ يف املوازية يوتر بثالث ويدرك الصبح بركعة وقال  بعد الشمس إال
جيب قضاء الوتر بعد ) ح ( ابن املواز يوتر بواحدة ويكمل الصبح يف الوقت وهو ظاهر الكتاب واما القضاء فقال 

الكتاب يوتر على الراحلة يف السفر حيث  قوالن يف سائر السنن املؤقتة الثاين يف) ش ( الشمس ألنه واجب عنده و 
قال واجب أن يصلي ركعتني ويوتر على األرض مث ينتقل على الراحلة وال يعيد ) ح ( خالفا ) ش ( توجهت وقاله 

ويف مسلم اوتر عليه السالم أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إىل السحر قال ) ش ( وتره بعد التنفل خالفا 
لنا العمل الثالث يف الكتاب إذا دخل يف الصبح ) ح ( خالفا ) ش ( شاء ناسيا أعاده بعدها وقاله وإن اوتر قبل الع

ناسيا وتر ليلته ان يقطعه ويوتر وإن كان مأموما وقد كان يرخص يف التمادي للمأموم حجة القطع قوله عليه 
  السالم يف أيب داود 

ر ما قال أحد بقطع الصبح اال ابن القاسم والصحيح عن من نام عن وتره فليصله إذا ذكره قال صاحب االستذكا
مالك عدم القطع قال سند قال املغرية والباجي ال يقطع منفرد وال غريه ألن الفرض ال يقطع اال للفرض وروى يف 

يف املأموم التخري فيكون فيه ثالثة اقوال قال وإذا قلنا ال يقطع املأموم فيجوز أال يقطع اإلمام مراعاة للجماعة 
حقهما وجيوز أن يفرق بوجوب االتباع الرابع قال يف الكتاب ال يقضي الوتر بعد الصبح لقوله عليه السالم ال 

صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس اخلامس يف الكتاب إذا شك يف تشهده هل هو يف الشفع أو الوتر سلم وسجد 
عدم السجود ومحل مسئلة الكتاب على من جيوز  لسهوه مث أوتر ألن األصل بقاء الوتر قال سند اختار عبد احلق

  اضافة الوتر إىل الشفع وروي السجود قبل السالم الحتمال كونه يف الوتر فيشفعه بالسجود 

  الباب الرابع عشر يف ركعيت الفجر

والفجر أصله من تفجر العيون أي انشقاقها فشبه طلوع الفجر بالضوء من األفق بطلوع املاء من العيون وكذلك 
مسي الصديع من الصدع الذي هو الشق وتقول فجر العني فجرا وفجر فجورا إذا انشق وأفجرنا إذا دخلنا يف 
الفجر مثل أصبحنا وأمسينا إذا دخلنا يف الصباح واملساء وفيه فروع ستة األول يف الكتاب وقتهما بعد الفجر 

ه السالم إذا سكت املؤذن عن األذان لصالة الصبح ويتحرامها إذا كان غيما فإن أخطأ أعادمها ملا يف املوطأ كان علي
صلى ركعتني خفيفتني قبل أن تقام الصالة قال سند قال ابن حبيب ال يعيدمها إذا أخطأ ألن املطلوب التحري وقد 
ول فعله فإن احرم قبل الفجر وأمت بعده قال مالك ال جيزيه الثاين يف الكتاب اما انا فاقرأ فيهما بام القرآن وحدها لق

عائشة رضي اهللا عنها إن كان عليه السالم ليخفف ركعيت الفجر حىت اين ألقول قرأ فيهما بام القرآن ام ال وحكى 
وقل هو ) ( قل يا أيها الكافرون ( ويف مسلم انه عليه السالم قرأ فيهما ) ش ( اللخمي رواية بقراءة السورة وقاله 

لرباعية فركعتان باحلمد وسورة وركعتان باحلمد وحدها ولذلك ويعضد األول أن الفجر مع الصبح كا) اهللا احد 
شرع فيه االسرار على املشهور وحكى اللخمي فيه روايتني ويف الكتاب تشترط النية هبما زيادة على نية الصالة 
الثالث يف الكتاب إذا دخل املسجد وقد اقيمت الصالة فال يركعهما ويدخل يف الصالة وان أحب ركعهما بعد 

  مس لقوله عليه السالم الش
) ح ( ويف اجلالب خيرج من املسجد فيصليهما مث يعود وقاله ) ش ( إذا أقيمت الصالة ال صالة إال املكتوبة وقاله 

واستحب أشهب يف املوازية أن يركعهما حالة اإلقامة يف املسجد احلرام ألهنم يطلبوهنا فيه وأما قضاؤمها بعد الشمس 
قال سند ووقت القضاء إىل الزوال ألهنما تبع لصالة أول النهار والنصف األول ينقضي وابن حنبل ) ش ( فقاله 

بالزوال ويف الترمذي قال عليه السالم من مل يصل ركعيت الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس فلو نام عن الصبح 



لوادي وقال أشهب بلغين قال مالك ال يصليهما مع الصبح بعد الشمس وما بلغين أنه عليه السالم قضامها يوم ا
ويقضيهما وهو يف مسلم ويعضد األول قوله عليه السالم من نسي صالة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك 
مينع من االشتغال بغريها ويف اجلواهر عن البهري ان لفظ القضاء فيهما جتوز بل مها ركعتان ينوب ثواهبما له عن 

ع االقامة قبل دخول املسجد ان مل خيف فوات ركعة صالمها خارج املسجد يف ثواب الفائت الرابع يف الكتاب ان مس
وابن حنبل يقدم الدخول يف الصبح ) ش ( وقال ) ح ( شيء من األفنية اليت تصلي فيها اجلمعة الالصقة به وقاله 

وروى ابن القاسم يف لعموم احلديث لنا ما يف أيب داود قال عليه السالم أليب هريرة ال تدعهما ولو طردتك اخليل 
) ح ( العتبية يركعهما إال أن تفوته الصالة فرأى يف الكتاب أن فضيلة ركعة أعظم منهما ومنع يف األفنية خالفا 

ألدائه إىل الطعن على اإلمام قال سند إذا اقيمت عليه يف الفناء قال مالك يدخل معهم وال يركعهما كما لو كان يف 
ؤذن حىت يركع فإن مل خيرج ال خيرج وال يسكته ويركع مكانه اخلامس يف اجلواهر املسجد قال ولالمام تسكيت امل

لو ركع يف بيته مث أتى املسجد ففي ركوعه روايتان وإذا قلنا يركع فهل ذلك إعادة للفجر أو حتية للمسجد قوالن 
وقد جوز يف الكتاب ملن  للمتأخرين نظرا لتعارض النهي عن الصالة حينئذ إال ركعيت الفجر واألمر بتحية املسجد

يفوته حزبه أن يصليه قبل الصبح وبعد الفجر وسجود التالوة قال وان دخل املسجد بعد الفجر وقبل الصبح فال 
يصلي إال ركعيت الفجر وانفرد الشيخ أبو احلسن بأنه حيىي املسجد مث يركع للفجر وضعفه أبو عمران السادس 

  وبعد الفجر ألنه وقت ذكر يكره الكالم بعد الصبح خبالف ما قبله 

  الباب اخلامس عشر يف صالة النافلة

اىل الثمان بتسليمه بالليل واالول ) ح ( وفيه فروع مثانية األول يف الكتاب صالة الليل والنهار مثىن مثىن وجوزها 
عدد  ان يصلي بغري) ش ( عنده أحسن واىل االربع بالنهار على وجه االستحباب ولو صلى ما شاء جاز وجوز 

واالفضل السالم من ركعتني حمتجا مبا يف مسلم كان عليه السالم يصلي تسع ركعات ال جيلس فيهن اال يف الثامنة 
فيذكر اهللا وحيمده ويدعوه مث ينهض ال يسلم مث يقوم فيصلي التاسعة لنا ما يف الصحاح قال عليه السالم صالة 

توتر له ما قد صلى وخصص الليل لكون غالب التنفل فيه الليل مثىن مثىن فاذا خشي احدكم الصبح فليصل ركعة 
فال مفهوم له خلروجه خمرج الغالب فيعم الليل والنهار الثاين يف الكتاب يصلي النافلة مجاعة ليال او هنارا الن الناس 

ء واخلوف قاموا معه عليه السالم يف قيام رمضان ليلتني او ثالثا وأمجع عليه يف قيام رمضان والعيدين واالستسقا
وقال ابن ايب زمنني مراده اجلمع القليل خفية كالثالثة لئال تظنه العامة من مجلة الفرائض وكذلك اشار ابو الطاهر 
وقال وال خيتلف املذهب يف كراهة اجلمع ليلة نصف شعبان وليلة عاشوراء وينبغي لألمية املنع منه قال سند وجيوز 

قال ابن حبيب واجلهر بالليل افضل وقال ابن أيب زيد اإلسرار بالنهار افضل  اجلهر فيها واالسرار يف الليل والنهار
لقوله عليه السالم صالة النهار عجماء وكره مالك طول السجود يف النافلة يف املسجد وقال اكره الشهرة الثالث 

لنا القياس عليهما وقوله ووافق يف احلج والعمرة ) ش ( خالفا ) ح ( يف الكتاب اذا قطع النافلة عمدا قضاها وقاله 
واذا حرم االبطال ووجب اإلمتام فيجب القضاء قياسا على الواجبات ولقوله عليه ) وال تبطلوا أعمالكم ( تعاىل 

السالم للسائل اال ان تطوع مفهومه ان التطوع يقتضي الوجوب قاعدة األحكام على قسمني منها ما اوجبه اهللا 
م ومنها ما وكله اىل ارادة خلقه كاملنذورات فال جيب اال بالنذر وخصصه بنقل تعاىل يف اصل شرعه كالصالة والصو

املندوبات اىل الواجبات واسباب االحكام على قسمني منها ما قرره يف أصل شرعه كالزوال ورؤية اهلالل ومنها ما 
الق امرأة أحد وال عتق وكله اىل إرادة خلقه كالتعليقات يف املنذورات والطالق وغريه فدخول الدار ليس سببا لط



عبده اال ان جيعله املكلف سببا لذلك بالتعليق وعمم الشرع ذلك يف املندوبات وغريها من االحكام فال غرو حينئذ 
ان ينصب اهللا تعاىل الشروع سببا للوجوب وتشهد له هذه القاعدة باالعتبار وقد فعل ذلك بالنسكني امجاعا تنبيه ال 

ع مسائل النسكني والصالة والصوم واالعتكاف واالئتمام والطواف أما الشروع يف يوجد ذلك عندنا اال يف سب
جتديد الوضوء فنص أصحابنا على أن قطعه ال يوجب قضاء وكذلك الشروع يف الصدقة والقراءة واألذكار وغري 

بل املكتوبة وال ذلك من القربات وللخصم القياس على مجيع ذلك ولنا الفرق ان امكن الرابع يف الكتاب مل يؤقت ق
بعدها ركوعا لعمل املدينة قال سند وقول ابن اجلالب ركعتان بعد املغرب من آكد املسنونات غري معروف يف 

ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد ) ش ( املذهب وليس بعد املغرب سنة وقال 
ن حنبل ركعتان قبل املغرب وركعتان بعد املغرب ويف اجلواهر عد املغرب وقال اهل العراق قبل الظهر أربع وقال اب

القاضي ابو حممد من الرواتب الركوع قبل العصر وبعد املغرب اخلامس يف الكتاب اذا اقيمت الصالة قبل الركوع 
افلة فان يف النافلة ان امكنه ادراك ركوع الركعة االوىل باالقتصار على احلمد فعل واال قطع بسالم وال يقضي الن

فمهما امكن ) وال تبطلوا أعمالكم ( قطع بغري سالم اعاد املكتوبة الن قوله عليه السالم ال صالتان معا يعارضه 
اجلمع فعل قال سند واذا بطلت الفريضة بسبب الدخول بغري سالم فهو باق على حكم النافلة النه يكفي فيها 

لشروع يف اإلقامة واالمام يف موضعه وبعد اجلمعة ويف ايب داود مطلق الصالة السادس يف الكتاب يكره التنفل عند ا
قال عليه السالم ال يصلي االمام يف املوضع الذي صلي فيه حىت يتحول السابع يف اجلالب يستحب ملن اراد 
اجللوس يف املسجد او جلس ومل يصل ان يصلي ركعتني اال ان يكون جمتازا او حمدثا او يف وقت هني او تكرر 

خول منه بعد ان حيىي وهي تسمى حتية ماخوذة من التحية الذي هو السالم ويسمى السالم حتية من احلياة الن بالد
السالمة بسببها غالبا والسالم دعاء بالسالمة واصلها ما يف الصحاح قال عليه السالم اذا دخل احدكم املسجد 

قال سند ان صلى فرضا اداء وقضاء دخل فيه فلريكع ركعتني قبل ان جيلس ومفهومه ان اجملتاز ال يؤمر بذلك 
التحية كاالعتكاف يف رمضان قال مالك يبدأ يف املسجد احلرام بالطواف قبل الركوع ألنه الصالة املختصة به ويف 
  مسجد املدينة بالركوع قبل السالم على النيب عليه السالم ألنه حق هللا وهو مقدم على حق الرسل عليهم السالم 

بحانه وتعاىل غين عن اخللق ال تزيده طاعتهم وال تنقصه معصيتهم واألدب معه سبحانه وتعاىل الالئق قاعدة اهللا س
جلالله متعذر منا فأمرنا سبحانه أن نتأدب معه كما نتأدب مع اكابرنا ألنه وسعنا ولذلك أمرنا بالركوع والسجود 

بر يسلم عليهم والسالم يف حقه تعاىل متعذر واملدح له واكرام خاصته وعبيده وملا كان الداخل على بيوت األكا
لكونه ساملا لذاته من سائر النقائض بل ورد بأن يقال أنت السالم ومنك السالم وإليك يعود السالم حينا ربنا 

بالسالم أي أنت السامل لذاتك ومنك تصدر السالمة لعبادك وإليك يرجع طلبها فأعطنا إياها وملا استحال السالم 
مقامه ليتميز بيت الرب عن غريه ولذلك نابت الفريضة عن النافلة حلصول التمييز الثامن يف الكتاب  أقيمت الصالة

  يؤمر الصبيان بالصالة إذا أثغروا ملا يف أيب داود قال عليه السالم 
مروا الصبيان بالصالة لسبع سنني واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع وحكمة ذلك التدريب عليها 

حىت يأيت وقت التكليف فال تشق عليهم قال مالك يف العتبية يؤدبون عند االثغار قال ابن القاسم ويفرق بينهم 
حينئذ قال سند معىن التأديب عنده يف السبع بغري ضرب ويضربون عليها عند العشر ويكون قوله ويفرق بينهم يف 

ث وأما الصوم فقال مالك يؤمرون به عند البلوغ املضاجع عطفا على مروهم وهو أحوط ال سيما الذكور مع اإلنا
  ألنه ليس مما يتكرر خبالف الصالة وقال ابن املاجشون عند اطاقتهم لذلك وإن مل يبلغوا 

  فائدة يقال ثغر إذا سقطت رابعته واثغر إذا ثبتت 



  فصل يف اجلواهر

ر وتستحب اجلماعة فيه تأسيا بعمر الذي استمر العمل عليه من العدد يف قيام رمضان ست وثالثون ركعة ثالث وت
رضي اهللا عنه واستمرارا العمل قال سند واختار مالك يف خمتصر ما ليس يف املختصر إحدى عشرة ركعة وهي 

صالته عليه السالم والذي مجع عليها الناس عمر رضي اهللا عنه وروي أن الناس كانوا يقومون يف زمن عمر ثالثا 
بن حنبل وكانوا يصلون إىل قريب الفجر وكره مالك إحياء الليل كله اتباعا وا) ح ( وعشرين ركعة واختاره 

للسنة وهو حممول على من يواظبه قال ابن رشد ال إختالف يف أن الكثري من الصالة أفضل من القليل مع اإلبتداء 
  لقوله عليه السالم يف الطول واختلف العلماء هل األفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود مع استواء الزمان 

من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه اهللا هبا درجة وحطت عنه هبا خطيئة وجاء أن الذنوب تتساقط كلما ركع 
وسجد ومها يدان على الفضل ال على األفضلية وروي عنه عليه السالم ملا سئل أي الصالة أفضل قال طول 

والقصص ليلة اخلتم لترك السلف إياه والصالة يف القنوت وروي طول القيام وهو األطهر وكره الدعاء واخلطب 
رمضان أفضل من مذاكرة العلم ألنه عمل السلف وروي عن مالك العلم أفضل ألنه فرض على الكفاية ويف 

الكتاب يكره إذا دخل إمام آخر أن يقرأ إال من حيث وقف األول ليتسىن نظم املصحف قال وليس ختم القرآن 
و أمت اخلتمة يف ركعة وأراد ابتداءها يف تلك الركعة قال ابن القاسم ال يقرأ الفاحتة ويبتدئ من سنة القيام قال سند فل

بالبقرة ألن الركن ال يكرر والترتيل أفضل من اإلسراع ويف الكتاب إذا شك يف حرف فال ينظره يف مصحف بني 
الصالة بالنظر ) ح ( وابطل ) ش (  يديه حىت يسلم وجيوز أن يؤم من املصحف يف النافلة ويكره يف الفريضة وقاله

يف املصحف ويف البخاري كان خيارنا يقرأ يف املصحف يف رمضان وانفراد الواحد لطلب السالمة من الرياء أفضل 
  على املشهور مامل يؤد إىل تعطيل املساجد لقوله عليه السالم يف الصحيح 

كل ركعة باحلمد وعشر من اآليات الطوال ويزيد يف خري صالة احدكم يف بيته إال املكتوبة ويف اجلالب يقرأ يف 
القصار ويقرأ القرآن على نظمه يف املصحف وال يقرأ احزابا وال بأس بالصالة بني األشفاع يف رمضان إذا كان 

 اإلمام جيلس بينها وإال فال ومن فاته العشاء مع اإلمام فليبدأ هبا وحده وإن فاتته ركعة من اإلشفاع قضاها مع اإلمام
يف الشفع الثاين يركع بركوعه ويسجد بسجوده يفعل ذلك إىل آخر صالته مؤمتا به فيها رواه ابن حبيب عن ابن 
القاسم وهو بعيد إلحرامه قبله وسالمة أيضا قبله أو يتواطأ فعله من غري ائتمام فيها رواه أشهب وهو أصح فإذا 

تته ركعة من ركعات الوتر معه خشية املخالفة وحكى فرغ اإلمام قضى املأموم ما بقي عليه من ذلك وكذلك إن فا
صاحب الوجيز من أصحابنا أنه يقضي وحده تلك الركعة األوىل لئال خيالفه يف مجلة الصالة يف األداء والقضاء قاله 

  سحنون وابن عبد احلكم وهو أوىل األقوال 

  الباب السادس عشر يف سجود القرآن

و فضيلة واستقرأ ابن حمرز من قوله يف الكتاب ليسجدها بعد الصبح ما مل يسفر ويف اجلواهر قال القاضي أبو حممد ه
وإذا قرئ عليهم ( واجب على القارئ واملستمع حمتجا بقوله تعاىل ) ح ( وابن حنبل وقال ) ش ( أنه سنة وقاله 

جب له فهو واجب والذم دليل الوجوب وألنه يترك له فعل الصالة الواجبة وما يترك الوا) القرآن ال يسجدون 
واجلواب عن األول ليس املراد القرآن كيف كان إمجاعا وإذا كان خمصوصا حبمل كتاب اهللا تعاىل على السجود 
اجملمع عليه يف اخلمس أوىل من املختلف فيه وعن الثاين أن املتروك هو القيام يف غري الفاحتة وهو غري واجب ويف 



و على املنرب يوم اجلمعة فنزل وسجد وسجدنا معه مث قرأها يوم اجلمعة املوطأ أن عمر رضي اهللا عنه قرأ سجدة وه
  األخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم ان اهللا مل يكتبها علينا إال إن نشاء ومل ينكره عليه أحد فكان إمجاعا 

لرعد والنحل فروع سبعة األول يف الكتاب سجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس يف املفصل منها شيء املص وا
وبنو إسرائيل ومرمي واألوىل من احلج والفرقان واهلدهد وآمل تنزيل وص وحم تنزيل قال القاضي يف اإلشراف 

ومخس عشرة ثانية احلج مكملتها ويف اجلواهر مجهور ) ح ( و ) ش ( وروى عنه أربع عشرة باقيها يف املفصل وقاله 
د يقول السجود يف اجلميع مأمور به وإمنا اإلحدى عشرة هي املتأخرين يعدون ذلك اختالفا والقاضي أبو حمم

وقيل الرمحن مسى بذلك لكثرة تفصيله ) ق ( العزائم قال صاحب البيان املفصل كله مكي قيل أوله احلجرات وقيل 
ا ببسم اهللا الرمحن الرحيم بني السورتني ويف الصحيحني أنه عليه السالم سجد يف النجم وسجد من كان معه ويف إذ
السماء انشقت ويف اقرأ بسم ربك ويف أيب داود عن عقبة بن عامرقال قلنا يا رسول اهللا فضلت سورة احلج بأن 

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ( فيها سجدتني قال نعم من مل يسجدمها فال يقرأمها والثانية عند قوله 
اء املدينة وفقهائها على ترك ذلك مع تكرر القراءة ليال وذلك عند مالك حممول على النسخ إلمجاع قر) ربكم 

وهنارا وال جيمعون على ترك السنة ويف أيب داود أن عليه السالم مل يسجد يف شيء من املفصل منذ حتول إىل املدينة 
ما  ويعلم( عند قوله تعاىل ) ش ( وقال ) رب العرش العظيم ( سجد عند قوله تعاىل ) ح ( قال سند قال مالك و 

وخر راكعا ( عند قوله تعاىل ) ص ( لنا أنه كالم متصل فيسجد عند آخره واملذهب أنه يف ) خيفون وما يعلنون 
) إن كنتم إياه تعبدون ( ويف الكتاب هو يف تنزيل عند قوله تعاىل ) وحسن مآب ( وروى عنه عند قوله ) وأناب 
درك يف ذلك أن السجود شرع عند أربعة أشياء عند األمر امل) وهم ال يسئمون ( عند قوله تعاىل ) ح و ش ( وقاله 

واألمر ههنا عندما ذكرناه ويف اجلواهر قال ابن ) ص ( به أو مدح الساجدين أو ذم املستكربين أو الشكر كما يف 
) وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون ( حبيب يسجد يف اإلنشقاق يف آخر السورة وقال القاضي عند قوله تعاىل 

ثاين يف اجلواهر يشترط فيها شرائط الصالة إال السالم واإلحرام ويكرب للخفض والرفع إن كان يف صالة وإال ففي ال
التكبري يف الكتاب ثالثة أقوال رجع عن عدم التكبري إليه وخريه ابن القاسم ويف أيب داود كان عليه السالم يقرأ 

ابن حنبل يسلم لنا القياس على الطواف وعمل السلف القرآن فإذا مر بالسجدة كرب وسجد وسجدنا معه وقال 
والفرق بينه وبني سجود السهو أنه من توابع الصالة فأعطي حكمها وهي من توابع القراءة والقراءة ليس هلا إحرام 
وال سالم الثالث يف الكتاب يسجد من قرأ السجدة يف الصالة وغريها وإن كان يف غري إبان صالة وغري متطهر فال 

  أها ويتعداها ملا تقدم من قوله عليه السالم يقر
من مل يسجدمها فال يقرأمها ومن جهة القواعد أن مالبسة السبب توجب توجه األمر فتركه حينئذ يقبح أما من مل 

يالبس السبب ال يكون تاركا للمأمور به ويعوض عن القراءة قراءة أخرى قال صاحب النكت يترك ذكر السجود 
رك ما ال يغري املعىن وال نظام اللفظ وإذا تركها لعدم الطهارة فاملذهب ال شيء عليه وقال ابن خاصة وقال سند يت

اجلالب يقرؤها إذا تطهر أو خرج وقت النهي ويسجد هلا واألظهر املذهب فإن القضاء من شعار الفرائض ويف 
وقاس يف الكتاب على ) ش و ح ( الكتاب يقرؤها بعد الصبح إىل األسفار وبعد العصر ما مل تتغري الشمس وقاله 

صالة اجلنازة ومنع يف املوطأ من ذلك للنهي عن الصالة حينئذ وحكى سند الفرق عن مطرف بني الصبح فيسجد 
قياسا على ركوع الطائف وبني العصر فال يسجد والفرق للمذهب بينه وبني النوافل اإلختالف يف وجوبه ويفعل يف 

  للفرض وهو تبع للقراءة وهي جائزة حينئذ  الصالة وتترك له وألن النفل تبع
تنبيه فيه شبه الصالة بالطهارة والسترة والقبلة والتكبري وشبه القراءة من جهة عدم اإلحرام والسالم وهلذا الشبه 



جاز الطواف حينئذ حلصول فيه قال يف اجلواهر فإن مل يذكر حىت ركع يف األوىل مضى على ركوعه وقال أشهب 
سبب اخلالف هل تنعقد الركعة دون الرفع أم ال وإن قصد بالركوع السجدة مل حتصل له ألنه غري ينحط للسجود و

هيئتها واشار ابن حبيب إىل جواز ذلك وان قصد السجود فركع ففي اعتداده به قوالن وإن ذكر وهو منحن خر 
ر منحنيا رفع متمما للركعة لسجدته وإن مل يذكر حىت رفع مل يعتد بركعته عند ابن القاسم خبالف مالك وإن ذك

وإن ذكر بعد رفعه متت ركعته ويقرأ السجدة فيما بعد وسبب اخلالف املتقدم أن نيته كانت للسجود وهو نفل 
والركوع فرض ويف إجزاء النفل إذا خرج من الفرض إليه خالف وإذا أعادها يف الركعة الثانية فهل قبل قراءة أم 

وقال أشهب يسجدها وإن سلم وان قصد السجود فركع وذكر وهو منحن  القرآن أو بعدها قوالن للمتأخرين
فخر ساجدا قال ابن حبيب ان طال الركوع بالطمأنينة سجد بعد السالم هذا إذا قلنا ال يعتد بالركعة أما إذا قلنا 

ي لعدم يعتد فيقرأ السجدة فيما بقي من صالته ويسجد بعد السالم وقال املغرية ال سجود عليه ورجحه املازر
الزيادة ههنا قال سند فإن مل يذكر السجدة حىت ركع يف الثانية أمت نافلته فإن شرع يف غريها قرأ السجدة وسجدها 

وال سجود عليه لالخالل هبا يف األوىل وهو يف التلقني ألن السجود فضيلة ويف اجلالب يسجد ألنه سنة الرابع يف 
م ألهنا زيادة يف الصالة فإن قرأها اإلمام سجد هبم قال سند قال ابن الكتاب ال يقرؤها يف الفريضة منفرد وال إما

حبيب يقرؤها يف الفرض ويسجد ويعيدها يف الثانية إذا نسيها يف األوىل وحيث سجد فأعاد القراءة يف الركعة الثانية 
خمتلفة يف جملس سجد وإن أعادها خارج الصالة ال يسجد إال يف جمالس أما اجمللس الواحد فال ولو قرأ سجدات 

وروى أشهب ال يقرؤها ) ش ( سجد جلميعها فالركعات كاجملالس وروى ابن وهب يقرؤها اإلمام يف الفريضة وقاله 
وابن حنبل ) ح ( إال أن يكون اجلمع قليال ال خيلط عليهم وقال ابن حبيب ال يقرؤها يف السر خبالف اجلهر وقاله 

هل أتى على ( نه عليه السالم كان يقرأ يف صبح اجلمعة بتنزيل السجدة ألن اجلهر ال ختليط فيه ويف الصحيحني أ
وحنن نقول مبوجبه فإن من قرأها سجدها وإمنا اخلالف هل يقصدها أم ال ويف اجلواهر يسجد اإلمام يف ) اإلنسان 

الفريضة وإن  النافلة وإن مل يأمن التخليط على املنصوص لفعل السلف ذلك يف قيام رمضان مث إذا قرأ السجدة يف
كان ممنوعا فليجهر هبا لإلعالم فإن مل يفعل فهل يتبع لوجوب متابعة اإلمام أو ال يتبع جلواز أن يكون ساهيا قوالن 
للمتأخرين اخلامس كره يف الكتاب قراءة السجدة وحدها قال صاحب النكت إال أن يضيف إليها مجيع آياهتا قال 

ودة للسجدة ال للتالوة وهو خالف العمل السادس يف الكتاب إذا مل يسجد املازري املراد مجلة آياهتا ألهنا مقص
القاريء يسجد املستمع ويكره اجللوس للسجود خاصة قال املازري واللخمي يسجد السامع مع القاريء خبمسة 
وطأ شروط بلوغ القاريء وطهارته وسجوده وقراءته ال ليسمع الناس وقصد االستماع من السامع وقال مالك يف امل

ال يتبع الرجل املرأة يف السجود ويف اجلواهر ال بد أن يكون أهال لإلمامة قال سند فإن سجدها املعلم واملتعلم قال 
مالك يسجد اآلخر أول مرة فقط وقال أصبغ ال يسجد مطلقا نظرا ألن هذا باب مشقة فيترك ولو سها القاريء 

السجدة وإذا مل يسجد اإلمام ففي املستمع ثالثة أقوال يسجد عن السجود فإن كان قريبا سجد وإال رجع إىل قراءة 
عند ابن القاسم قياسا على سجود السهو وال يسجد عند ابن حبيب ألنه تبع ومل يوجد األصل وخريه أشهب 

السابع يف الواضحة يسجد املاشي وينزل هلا الراكب إال يف سفر القصر فيومئ على دابته فصل يف اجلواهر سجدة 
سنة لنا أن ) ش و ح ( كروهة على املشهور عند بشارة أو مسرة وروي اجلواز وقال به ابن حبيب وقال الشكر م

النعم كانت متجددة على النيب عليه السالم والسلف وأعظمها اهلداية واإلميان ولو كانت سنة لواظب عليها 
يب جهل إليه ولوصول كتاب علي فكانت تكون متواترة احتجوا بأنه عليه السالم سجد لفتح مكة وجمليء رأس أ

  رضي اهللا عنه إليه باسالم مهدان ويف البخاري سجد كعب بن مالك ملا بشر بتوبة اهللا تعاىل عليه 



  الباب السابع عشر يف صالة العيدين

واجب على األعيان وعند ابن ) ح ( والعيد مأخوذ من العود لتكرره يف كل سنة وهو عندنا سنة مؤكدة وعند 
مجهور املفسرين على أهنا صالة العيد وظاهره الوجوب ) فصل لربك واحنر ( على الكفاية قال اهللا تعاىل حنبل فرض 

وظاهر قوله عليه السالم للسائل مخس صلوات فقال هل علي غريهن قال ال إال إن تطوع يقتضى عدم الوجوب 
بالسادات وكشف النساء بالنسبة للجمع قال  ويف الكتاب ال يؤمر هبا العبيد وال اإلماء وال النساء إلنشغال األولني

( فإن شهدوها فال ينصرفون إال مع اإلمام كمن فعل بعض النافلة وإذا مل يشهدها إال النساء صلينها أفذاذا خالفا ل 
العتقاده أهنا ال تصلى إال مجاعة يف موضع اجلمعة لنا القياس على الكسوف قال سند ويتخرج حتريهن لوقت ) ح 

ام على اخلالف يف اجلمعة ومجع الرجل هبن على اخلالف فيمن فاتته اجلمعة هل جيمع أم ال ويف اجلواهر صالة اإلم
إذا قلنا ال يؤمر هبا من ال يؤمر باجلمعة ففي كراهة فعله هلا أقوال ثالثها التفرقة بني الفذ فتكره واجلماعة فال وهي 

ريهم يف ذلك ويف البيان كره مالك السفر بعد الفجر يوم على أهل اآلفاق وقال سند املشهور أن أهل القرى دون غ
العيد إال لعذر قال فلو طلعت الشمس مل جيز السفر كاجلمعة يكره قبل الزوال وحيرم بعده وقال مالك يف كتاب 
لنا الضحايا إمنا جيمع للعيدين من تلزمهم اجلمعة ألنه عليه السالم مل يصل العيدين مبىن كما مل يصل اجلمعة وإذا ق

بشرط اإلستيطان يف البلد إن مجعوا بإمام فال خطبة عليهم وإن خطب فحسن وعلى هذا خيرج قوله يف املختصر 
يوتى للعيدين من ثالثة أميال وعلى القول اآلخر يصلون مكاهنم خبالف اجلمعة ووقتها من حني حتل النافلة إىل 

ش ( ما قبل ذلك زمن ذكر وقياسا على اإلمام وقال الزوال ويف الكتاب خيرج الناس إليها عند طلوع الشمس ألن 
بعد صالة الصبح ليسبق الناس إىل اجملالس ويف الكتاب يكربون إذا خرجوا يف الطريق إىل املصلى إىل خروج ) 

من الليل ) ش ( اإلمام تكبريا يسمعه من يليه وال يكرب إذا رجع وقال ابن حنبل يكرب بعد الصبح وعلقه باليوم وقال 
والعدة قد كملت بالغروب أو ) ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون ( اهللا تعاىل قال 

الفجر أول األيام املتجددة أو يالحظ عمل املدينة النبوية وهو من الشمس فمن راح قبل ذلك فروى ابن القاسم يف 
قيل يكرب وقيل خيتصر التكبري مبا بعد األسفار ومل حيدده  العتبية ال يكرب وال يؤتى به قبل وقته كاألذان ويف اجلواهر

مالك ألن األمر ورد به مطلقا واستحب ابن حبيب اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمد على ما 
كان أصبغ و) ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون ( هدانا اللهم إجعلنا لك من الشاكرين لقوله تعاىل 

يزيد اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال وال حول وال قوة إال باهللا واختلف املتأخرون هل 
يقطع التكبري خبروج اإلمام يف حممل العيد ماضيا إىل املصلى أو بعد حلوله يف حممل الصالة ويف تكبرية بتكبري اإلمام 

ان يكربون معه سرا يف أنفسهم وذلك حسن غري واجب وقاله يف الكتاب يف احلج يف أثناء خطبته قوالن ويف البي
يؤخر ) ش ( األول ويف الكتاب خيرج اإلمام بقدر ما إذا بلغ املصلى حلت الصالة والفطر واألضحى سواء وقال 
ناه ويف املعونة الفطر قليال ألجل إخراج الفطرة ويعجل يف األضحى ليتسع الوقت للذبح وعمل املدينة على ما ذكر

غد واإلمام حبسب قرب منزله وبعده فيتقدمه الناس وهو إذا وصل صلى ويف اجلالب املشي إليها أفضل من 
الركوب ملا يف الترمذي قال علي رضي اهللا عنه السنة أن يأيت لعيده ماشيا ويف الكتاب غسل العيدين مطلوب دون 

  عة من اجلمع غسل اجلمعة ملا روى مالك قال عليه السالم يف مج
يا معشر املسلمني إن هذا اليوم جعله اهللا عيدا للمسلمني فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فال يضره أن ميس منه 

وعليكم بالسواك فأمر بالغسل ألنه عيد ولوال أن العيد يغتسل له ملا صح هذا التعليل وملا كان العيد منخفضا عن 
م إنتشار روائح األعراق احنط غسله عن غسلها ويف اجلواهر يغتسل اجلمعة يف الوجوب وهو يف وقت الربودة وعد



بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأ ويستحب الطيب والتزين للخارج للصالة والقاعدين من الرجال خبالف اجلمعة ألن 
قامتها بالصحراء الزينة هلا فمن بعد فال ويف العيد لليوم فيشترك فيه القاعد واخلارج وأما العجائز ففي بذلة الثياب وإ

املسجد أفضل لنا ما يف أيب داود قال بكر بن ميسر ) ش ( أفضل إال يف املسجد مبكة لفضل املسجد احلرام وقال 
كنت أغدو من املسجد مع أصحاب النيب عليه السالم إىل املصلى يوم الفطر ويوم األضحى ويف الكتاب وال يصلى 

ق ( اجلمعة ويقرأ فيها بسبح وحنوها ويف اجلواهر استحب ابن حبيب  قياسا على) ش ( يف املصر يف موضعني خالفا 
وكالمها يف الصحاح ويترجح املشهور بالتخفيف على اجلمع ويكرب يف ) ش ( واقتربت الساعة يف الثانية وقاله ) 

ملدينة إحدى عشرة األوىل سبعا بتكبرية اإلحرام ويف الثانية ستا بتكبرية القيام فالزوائد عند مالك وابن حنبل وأهل ا
اثنتا عشرة سبع يف األوىل ومخس يف الثانية حمتجا مبا يروي عن عائشة رضي اهللا عنها كان عليه السالم ) ش ( وعند 

يكرب يف العيدين اثنىت عشرة تكبرية سوى تكبرية اإلفتتاح وتكبرية الدخول يف الركوع وهو إن صح معارض بعمل 
وىل وثالث يف الثانية وهو يف أيب داود عنه عليه السالم لنا ما يف أيب داود كان ست ثالث يف األ) ح ( املدينة وعند 

عليه السالم يكرب يف الفطر واألضحى يف األوىل سبع تكبريات ويف الثانية مخس تكبريات قال ويفصل بني التكبريات 
بالتهليل والتحميد حمتجا  يفصل بني كل تكبريتني بقدر سورة وسط) ش ( وقال ) ح ( بقدر ما يكرب الناس وقاله 

بأنه مروي عن ابن مسعود وألنه تكبري تكرر حالة القيام فال يواىل كتكبري اجلنازات لنا عمل املدينة فلو كان عليه 
السالم يفعله لنقل كما نقل فطره قبل الفطر ورجوعه من غري الطريق وغري ذلك وبالقياس على التسبيح يف الركوع 

وابن حنبل وقد تقدم ) ش وح ( إال يف األوىل قال سند وروى عنه الرفع يف اجلميع وقاله والسجود وال يرفع يديه 
يف األوىل حمتجا مبا يف احلديث أنه عليه السالم ) ح ( الكالم يف هذا الفصل قال املازري والقراءة بعد التكبري خالفا 

  وإىل بني القراءتني واجلواب منع الصحة لنا ما روي عنه عليه السالم 
كرب يوم الفطر سبعا يف األوىل مث قرأ مث كرب يف اآلخرة مخسا مث قرأ ويف الكتاب خيطب بعد الصالة ملا يف املوطأ أنه 
عليه السالم كان يصلي يوم الفطر ويوم األضحى قبل اخلطبة والفرق بينها وبني اجلمعة من ثالثة أوجه األول أن 

ف العيد الثاين أن فوات اجلمعة عظيم فقدمت اخلطبة حىت خطبة اجلمعة شرط فيها وشأن الشرط التقدمي خبال
يتكامل الناس الثالث أن العيد ال جيب فلو قدمت فرمبا سئم بعض الناس فيترك الصالة فعجلت ووجوب اجلمعة 
ل مينع ذلك والفرق بينها وبني عرفة أن خطبة عرفة لتعليم املناسك والتعليم يتقدم العمل ويف اجلواهر أن بدأ هبا قب

الصالة أعادها بعد الصالة فإن مل يفعل أجزأه لعدم شرطيتها قال املازري ويكرب يف اخلطبة بغري حد والثانية أكثر من 
األوىل وقال ابن حبيب يفتتحها بسبع إتباعا وخيتمها بثالث وكذلك الثانية قال ويذكر يف خطبة الفطر الفطرة 

  هم عليها ويف الكتاب إن سها يف خطبة استخلف من يتمها وسننها ويف األضحى األضحية وسننها وذكاهتا وحيض
فائدة كل صالة فيها خطبة جيهر فيها ألن اجلهر واخلطبة كالمها إظهار للشعائر فتالزما إال صالة عرفة ألن خطبتها 

  للتعليم ال للشعائر فكانت الصالة فيها سرا 
ف األضحى ويف الترمذي كان عليه السالم ال فروع ستة األول يف الكتاب يستحب األكل قبل الغدو للفطر خبال

خيرج يوم الفطر حىت يطعم وال يطعم يوم األضحى حىت يصلي والفرق أن الفطر يتقدمه الصوم فشرع األكل فيه 
إلظهار التمييز وألن صدقة الفطر قبل الصالة وصدقة األضحية بعد الصالة فسوى الشرع بني األغنياء والفقراء يف 

أن يكون بتمر ويروى أنه ) ش ( لفطر يف األضحى على حلم القربة قال سند واستحب الباجي و احلالة وليكون ا
عليه السالم كان ال خيرج يوم الفطر حىت يأكل مترات ثالثا أو مخسا أو سبعا أو أقل أو أكثر الثاين يف الكتاب 

إذا خرج يوم عيد من طريق األحسن اخلروج من طريق والرجوع من غريه ملا يف الصحيحني كان عليه السالم 



يرجع من غريه وهو معلل بكثرة الزحام يف الطريق األعظم أو الغبار أو ليشهد له الطريقان أو ليسوي بني أهل 
الطريقني يف التربك واالستفتاء أو لتعم الصدقة مساكني الطريقني أو إلظهار كثرة أهل اإلسالم وانتشارهم الثالث يف 

ع اإلمام أن يصليها على هيئتها قال سند فإن أدرك اخلطبة قال مالك يسمعها كمن الكتاب يستحب ملن فاتته م
أدرك شيئا من الصالة فإن فاتت مجاعة قال سحنون ال جيمعون ألن العيد جيري جمرى اجلمعة بدليل اإلجتماع 

وإذا قلنا جيمعون واخلطبة فيهما وسدا لذريعة إنقطاع املبتدعة عن السنة وقال ابن حبيب جيمعون كصالة اخلسوف 
فبغري خطبة فإن فاتته األوىل فاملشهور يقضيها بتكبريها وقال ابن املاجشون ال يقضي التكبري إال يف اجلنازة ألنه بدل 
الركعات ووافق فيمن فاته الركعتان بسبب أنه غري قاض وإذا قلنا يكرب فإنه يقوم بغري تكبري عند ابن القاسم خالفا 

ن الذي يأيت به آخر صالته كرب مخسا وإن قلنا قضاء فستا فإن مل يفته إال بعض التكبري قال لعبد امللك فإن قلنا أ
ألن التكبري يأيت به املأموم مع جهر اإلمام فال حيمله ) ش ( يقضيه خالفا لعبد امللك و ) ح ( مالك وابن حنبل و 

كوع وال بعده ألن القيام حمله قياسا على عنه خبالف القراءة ويف اجلواهر لو نسي تكبري ركعة فال يتدارك يف الر
ألنه على تكبري العيد ألن تكبري الركوع منه ) ح ( القراءة ويسجد قبل السالم وقيل يتداركه ما مل يرفع رأسه وقال 

ويدرك به العيد عنده فإن تذكر قبل الركوع كرب وأعاد القراءة ويسجد بعد السالم وقيل ال يعيدها ولو أدرك 
يدخل معه ويكرب سبعا وإن وجده راكعا دخل معه وكرب واحدة وإن ) ح ( راءة قال ابن القاسم و املسبوق الق

وجده قائما يف الثانية كرب مخسا وقال ابن وهب واحدة قال ابن حبيب إن أدركه يف قراءة الثانية كرب مخسا غري 
ح و ( لعيدين فال تقضى بالزوال خالفا اإلحرام وإذا قضى كرب ستا والسابعة قد كربها لالحرام وإذا فاتته صالة ا

حمتجني مبا يف النسائي أن قوما رأوا اهلالل هنارا فأمرهم عليه السالم أن يفطروا وخيرجوا من الغد وجوابه حيمل ) ش 
اخلروج جملرد الزينة ولو كانت تقضى لقضيت بعد الزوال يف يومها لقربه ويف الثالث والرابع كسائر املقضيات 

ح ( اجلمعة جبامع اخلطبة أو إظهار الشعائر الرابع يف اجلواهر ال يتنفل قبلها وال بعدها يف املصلى وقاله  والقياس على
  لغري اإلمام ويتنفل قبلها وبعدها يف املسجد قال سند واستحب ابن) ش ( ومل يكرهه ) 
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حبيب أال يتنفل ذلك اليوم اىل الظهر وهو مردود باإلمجاع وروى أشهب ال يتنفل قبلها يف املسجد كاملصلى ويتنفل 
وم بعدها الن قبلها وقت شرع للذكر فال يتنفل فيه كوقت اخلطبة لنا ما يف الصحيحني انه عليه السالم خرج ي

االضحى فصلى ركعتني مل يصل قبلهما وال بعدمها زاد أبو داود يوم الفطر وقياسا على االمام وعلى صالة اجلنازة 
واذا قلنا بالتنفل يف املسجد قبلها فيلغى لإلمام بل اول ما يقدم يبدأ بالصالة اخلامس يف الكتاب يكرب ايام التشريق 

لف الصلوات املكتوبات ويكرب املسبوق بعد القضاء كسجود السهو الرجال والنساء واملنفرد واملسافر وغريه خ
يكرب وان بعد ورأى ان التكبري من شعائر االيام ) ش ( وقال ) ح ( ومن نسيه اتى به ان كان قريبا واال فال وقاله 

يف الكتاب ان وهي باقية وعندنا من شعائر الصلوات يف االيام قال مالك يف املختصر الكبري الطول مفارقة اجمللس و
قال سند ال ) واذكروا اهللا يف أيام معدودات ( مل يكرب االمام كرب الناس كسجود السهو واالصل فيه قوله تعاىل 

فيهما وال اذا قضاها هي ) ش ( يكرب اذا قضى صالة يف ايام التشريق وال اذا قضى صالة ايام التشريق فيها خالفا 
شروق الشمس يف اول يوم يقوم من باب جماز تسمية الكل باسم اجلزء وقيل يف غريها فائدة مسيت أيام التشريق من 

من تشريق اللحم وهو نشره ليجف بالشمس ويف الكتاب اول التكبري صالة الظهر من يوم النحر اىل الصبح من 
مناسككم  فإذا قضيتم( يبدأ بعد الصبح من يوم عرفة لنا قوله تعاىل ) ح ( وقال ) ش ( آخر ايام التشريق وقاله 

ويوم عرفة مل تقض فيه املناسك وامنا تقضى بعد صبح العيد ويف اجلواهر ال يكرب دبر الصلوات النافلة ) فاذكروا اهللا 
وروى عن مالك يكرب وقيل يكرب دبر الظهر من اليوم الرابع ونقل ابو الطاهر قوال بالتكبري يف سائر االوقات قياسا 

الك عن قول الرجل ألخيه يوم العيد تقبل اهللا منا ومنك فقال ال اعرفه وال على اهل مىن السادس قال سند سئل م
انكره وكرهه غريه وروى عنه عليه السالم انه فعل اليهود وال ينكر يف العيد لعب الغلمان بالسالح والصبية 

ى اىل احلصباء بالدفوف ملا يف الصحيحني بينما احلبشة يلعبون عند النيب حبراهبم دخل عمر رضي اهللا عنه فأهو
فحصبهم هبا قال له عليه السالم دعهم يا عمر وكره مالك لعبهم يف املسجد وحيمل احلديث اهنم كانوا يرون من 

املسجد وفيهما عن عائشة رضي اهللا عنها ان ابا بكر دخل عليها يف أيام مىن وعندها جاريتان تضربان بالدف والنيب 
  فكشف عليه السالم وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فإهنا ايام عيد عليه السالم مسجى عليه بثوب فانتهرمها 

  الباب الثامن عشر يف صالة الكسوف

األجود كسفت الشمس وخسف القمر وقيل بالعكس وقيل مها يف ذلك سواء وقيل الكسوف تغري لوهنما 
ح وبالضم على ما مل واخلسوف ومغيبها يف السواد وقيل اخلسوف يف الكل والكسوف يف البعض ويقال خسف بالفت

يسم فاعله وانكسفت الشمس وأنكره بعضهم باأللف وأصل الكسوف التغري ومنه كاسف البال أي متغري احلال 
واخلسف النقص ومنه رضي خبطة خسف ) فخسفنا به وبداره األرض ( واخلسف الذهاب بالكلية ومنه قوله تعاىل 

من الكسوف ويف اجلواهر صالة الكسوف سنة على الرجال وملا كان القمر يذهب مجلة ضوؤه كان أوىل باخلسوف 
واجبة ويف اجلالب روى ابن ) ح ( والنساء والعبيد ومن عقل الصالة من الصبيان وتصليها املرأة يف بيتها وقال 

القاسم وقتها وقت العيدين قياسا عليها وعلى االستسقاء جبامع ان هذا وقت ليس بشيء من الفرائض فجعل السنن 
لعموم قوله عليه السالم فإذا رايتم ) ش ( قلة متييزا هلا عن النوافل التابعة وروي اىل غروب الشمس وقاله املست



ذلك فافزعوا اىل الصالة وقياسا على اجلنازة وروي اىل العصر لقوله عليه السالم ال صالة بعد العصر قال سند فإن 
ي عن الصالة حينئذ وملالك يف كوهنم يقفون ويذكرون للنه) ش ( طلعت مكسوفة مل يصل حىت حتل النافلة خالفا 

قوالن فلو كسفت عند الغروب وغربت الشمس كذلك مل تصل امجاعا والفرق ذهاب رجاء نقصها لذهاب النهار 
وخري أصبغ ) ش ( وحكمة الصالة ان يعود اليها ضوؤها ومنفعتها ويف اجلواهر تفعل يف املسجد دون املصلى وقاله 

لنا ما رواه ابن وهب قالت عائشة رضي اهللا عنهاخسفت الشمس على ) ح ( ه وبني القضاء وقاله بينه وبني صحت
عهد رسول اهللا فخرح إىل املسجد فقام وكرب وصف الناس خلفه احلديث والفرق بينها وبني العيدين واالستسقاء 

روج إىل املصلى قد يفوهتا بتجلي إن وقتها ضيق ال جيتمع له أهل القرى واملصر فال يضيق املسجد عليهم وألن اخل
خالفا البن جنبل لنا ما يف املوطأ قال ابن عباس خسفت ) ش و ح ( الشمس ويف الكتاب ال جيهر بقراءهتا وقاله 

الشمس على عهد رسول اهللا فصلى والناس معه فقام قياما طويال حنوا من سورة البقرة مث ركع ركوعا طويال مث رفع 
دون القيام األول مث ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث انصرف وقد فقام قياما طويال وهو 

جتلت الشمس فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك 
جلالب يقرأ يف الركوع فاذكروا اهللا فقوله حنوا من سورة البقرة يدل على السر وإال فال حاجة إىل التقدير ويف ا

األول بسورة حنوا من البقرة ويف الثاين بنجو آل عمران ويف الثالث بنحو النساء ويف الرابع بنحو املائدة ويف 
ركعتان ) ح ( وقال ) ش ( اجلواهر هي ركعتان يف كل ركعة ركوعان وقيامان يقرأ يف كل ركوع الفاحتة وقاله 

 داود وجه اجلمع بينه وبني احلديث املوطأ أنه حيتمل أنه فعل ذلك بعد طويلتان كصالة الصبح وهو مروي يف أيب
انقضاء الصالة وقال ابن مسلمة ال تكون الفاحتة يف الركوع الثاين وال يف الرابع ألن الركعتني ركعة واحدة لنا 

ائر النوافل القياس على كل قراءة بعد ركوع قال فإن جتلت الشمس يف أضعاف الصالة قال سحنون يتمون مثل س
  لزوال السبب وقال أصبغ كما ابتدأوا نظرا للشروع 

فروع ستة األول يف الكتاب إذا فرغ منها والشمس على حاهلا ال تعاد ولكن الذكر والتنفل ألن الكسوف سبب له 
سبب واحد وقد فعل فيسقط حكمه ويف أيب داود أنه عليه السالم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حىت اجنلت 

لنا حديث ابن عباس املتقدم ومل يذكر اخلطبة الثاين يف الكتاب ال ) ش ( الشمس وال خطبة هلا عندنا خالفا ل 
بان ) ش ( ومن فاتته ركعة قضاها بركوعني وسجدتني احتج ) ش ( تفوت الركعة بفوات ركوعها األول خالفا 

و الركن لتوسطه بني القراءة والسجود وتوسط اإلمام إمنا حيمل القراءة دون الركوع جوابه أن الركوع الثاين ه
األول بني القراءة فله حكمها أو الركوعان كالركوع الواحد واملدرك لبعض الركوع مدرك إمجاعا قال سند فإن 
سها عن الركوع األول وركع الثاين بنية الثاين سجد قبل السالم وإن ركعه بنية األول وترك الثاين فإن ذكر قبل 

جع إىل األوىل وإال بىن وجعل الثانية أوىل وسجد بعد السالم الثالث قال ابن القاسم يف الكتاب أحب عقد الثانية ر
قياسا على الركوع قال سند قال مالك ال يطول ألن احلديث السابق مل يذكر ) ش ( إيل أن يطول السجود وقاله 

فلم يفعل سجد قبل السالم لترك سنة الرابع فيه التطويل بل قال فسجد وألنه مل يكرر فال يطول واذا قلنا بالطول 
يستحب هلا اجلمع ) ش ( وقال ) ح ( يف الكتاب صالة خسوف القمر كسائر النوافل ويدعون وال جيتمعون وقاله 

واخلطبة مثل صالة الكسوف لنا عمل املدينة وقد خسف القمر مرات على عهده ومل ينقل عن اجلمع وحكى 
كصالة اخلسوف وتصلى افذاذا واملشهور اهنا تصلى يف البيوت وروي عن مالك اهنا اللخمي عن ابن املاجشون اهنا

تصلى يف املسجد افذاذا قال سند ووقتها الليل كله فان طلع مكسوفا بدأ باملغرب وظاهر قول مالك عدم افتقارها 
سالم اذا طلع الفجر لقوله عليه ال) ش ( اىل نية ختصها خبالف الكسوف فان انكشفت عن الفجر مل يصلوا خالفا 



فال صالة اال ركعيت الفجر والن املقصود من الصالة رد ضوئه ليال لتحصل مصلحته وقد فات ذلك ولو كسف 
الن منفعته ال تعود اخلامس يف اجلواهر ال يصلى للزالزل وغريها ) ش ( فلم يصلوا حىت غاب بليل مل يصلو خالفا 

تاره السادس يف اجلواهر اذا اجتمع عيد وكسوف قدم الكسوف من اآليات وحكى اللخمي عن اشهب الصالة واخ
وفيه سؤاالن االول ان اجتماعهما حمال عادة فان كسوف الشمس امنا يكسف بالقمر اذا حال بيننا وبينها يف 

درجتها يوم تسع وعشرين وعيد الفطر يكون بينهما حنو ثالثة عشرة درجة منزلة واألضحى يكون بينهما حنو مائة 
ني درجة وعشر منازل نعم ميكن عقال أن يذهب ضوء الشمس بغري سبب أو بسبب غري القمر كحياة انسان وثالث

بعد قطع رأسه أو إخالء جوفه الكالم على مثل هذا منكر بني الفقهاء مع أن الشافعي ومجاعة من العلماء حتدثوا فيه 
وهو مناقض لتقدميه وجوابه ان الكسوف  السؤال الثاين انه ذكر يف باب التطوع أن العيدين آكد من الكسوف

خيشى ذهاب سببه خبالف العيدين كما نقدم جواب األذان على قراءة القرآن خشية الفوات فإن اجتمع كسوف 
ومجعة قدمت اجلمعة عند خوف فواهتا وإن آمن قدم الكسوف وتقدم اجلنازة على الكسوف واجلمعة إال أن يضيق 

عيدان على االستسقاء ألن وقتهما يفوت واملطلوب فيهما الزينة وفيه اخلمول واجلمع وقتها قال أبو الطاهر ويقدم ال
  بينهما متناقض 

  الباب التاسع عشر يف صالة االستسقاء

واالستفعال غالبا لطلب الفعل حنو االستفهام لطلب الفهم واالسترشاد لطلب الرشد واالستسقاء طلب السقي وهي 
يف ايب داود قالت عائشة رضي اهللا عنها شكا الناس اىل النيب عليه السالم قحط املطر لنا ما ) ح ( عندنا سنة خالفا 

فأمر مبنرب فوضع له يف املصلى ووعد الناس يوما خيرجون فيه فخرج عليه السالم حني بدا حاجب الشمس فقعد 
انه عنكم وقد أمركم اهللا ان على املنرب فكرب ومحد اهللا مث قال انكم شكومت جدب دياركم واستئخار املطر عن ابان زم

تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم مث قال احلمد هللا رب العاملني الرمحان الرحيم مالك يوم الدين الذي ال إله اال هو 
يفعل ما يريد اللهم انت اهللا ال اله اال انت الغين وحنن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما انزلت علينا قوة وبالغا 

ع يديه فلم يزل يف الرفع حىت بدا بياض ابطيه مث حول اىل الناس ظهره وقلب او حول رداءه وهو اىل حني مث رف
رافع يديه مث أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتني فأنشأ اهللا سبحانه سحابة فرعدت وبرقت مث أمطرت بإذن اهللا 

ال ابن حبيب وقتها وقت تعاىل فلم يأت مسجده حىت سالت السيول ويف الكتاب صلى ضحوة فقط قال سند ق
صالة العيدين فيحتمل ان يكون تفسريا لقول مالك وقال ش تفعل بعد الزوال لنا احلديث املتقدم والقياس على 

العيدين ونقل ابو الطاهر ايقاعها بعد الزوال وبعد املغرب قوالن يف املذهب ويف البيان قال مالك ال باس 
به الدعاء ال الربوز اىل املصلى الن السنة فيه الضحى ويف اجلواهر  باالستسقاء بعد املغرب والصبح قال يريد

( يستحب ان يأمر االمام قبلها بالتوبة ورد املظامل وحتلل الناس بعضهم بعضا الن الذنوب سبب املصائب لقوله تعاىل 
صدقة وسبب منع االجابة كما جاء يف احلديث ويأمرهم بال) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 

واإلحسان للفقراء فالعبد جيازى من جنس عمله فمن أطعم أطعم ومن أحسن أحسن اليه وال يزال اهللا يف عون العبد 
ما دام العبد يف عون أخيه قال سند واختلف قول مالك يف تقدمي الصوم قبل االستسقاء قال ابن حبيب ويصبحون 

الصائم ال ترد وخيرجون مع اإلمام يف ثياب البذلة واملهنة  صياما وقد فعله عمر واستحبه ش ثالثا ملا روي ان دعوة
عليهم السكينة والوقار شعارهم اخلشوع واخلوف قال ابو الطاهر واملشهور ان اإلمام ال يكرب عند خروجه اليها 
نرب وقيل يكرب قياسا على صالة العيدين ويف الكتاب ال خيرج مبنرب ولكن يتوكأ االمام على عصا واول من احدث امل



من طني يف املصلى للعيدين عثمان بن عفان وقال اشهب يف اجملموعة ذاك واسع للحديث السابق ويف اجلواهر 
املشهور إخراج الصبيان والبهائم والنساء اليت ال ختشى فتنتهن غري مشروع وقيل مشروع لتكثري اسباب الرمحة وال 

احليض وجوز اهل الذمة الهنم يرزقون كما نرزق ويف خالف يف منع من ختشى فتنته من النساء ومنع يف الكتاب 
اجلواهر منعه اشهب دفعا للفتنة عن ضعفاء االسالم والنه ال يتقرب اىل اهللا تعاىل بأعدائه وجوز القاضي عبد 

خروجهم منفردين بيوم اخفاء لشعائرهم ومنعه ابن حبيب لئال حيصل السقي يف يومهم فيفنت ) ش ( الوهاب و 
ى للجدب وحياة الزرع ولشرب الناس او شرب البهائم او لتكامل الكفاية باملاء او جملئ النيل الناس ويستسق

ولتكرير االستسقاء ان احتيج اليه حلصول احلاجة يف اجلميع ويف املوطأ كان عليه السالم يقول اللهم اسق عبادك 
للمجدب وتوقف فيه املازري وهبيمتك وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت وجوز اللخمي و ش استسقاء املخصب 

ش ( دون الدعاء اجملرد لكونه بدعة ويف الكتاب يقرأ فيهما بسبح والشمس وضحاها وحنومها وقاله ابن حنبل وقال 
لنا املقصود الدعاء واالستغفار فيوجد يف الصالة وال يكرب فيها عندنا ) اقتربت الساعة ( ويف الثانية ب ) ق ( ب ) 

فقلت استغفروا ربكم إنه كان ( رو ويبدل التكبري باالستغفار قاله يف اجلواهر لقوله تعاىل النه مل ي) ش ( خالفا 
فجعل االستغفار سبب اإلمطار ويف الكتاب خيطب بعد الصالة خطبتني ) غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 

الشهر اال يطول ألن كالعيدين قال صاحب املنتقى وكان يقول خيطب قبل الصالة وكالمها مروي يف احلديث وا
التقرب قبل املسئلة أنسب والفرق بني اجلمعة وبني االستسقاء والعيدين اهنا شرط فيها خبالفهما والشرط يتقدم ويف 
الكتاب ان أحدث يف اخلطبة متادى لعدم اشتراط الطهارة يف اخلطبة وال تتصل بصالة خبالف اجلمعة واذا فرغ من 

رداءه فيجعل الذي على اليمني على اليسار والذي على اليسار على اليمني  خطبته استقبل القبلة مكانه وحول
الن الدعاء بعد ) ش ( وال يقلبه فيجعل االسفل اعلى وقال يف اجملموعة حيول بني اخلطبتني وقاله ) ح ( خالفا 

ويف الكتاب حيول  اخلطبة االوىل خطبة ونقل ابو الطاهر التحويل بعد اخلطبتني لئال تفصل اخلطبة بعمل ليس منها
الناس أرديتهم وهم جلوس اذا حول االمام للتفاؤل بتحويل احلال قال سند قال ابن املاجشون وال حيول النساء 

وصفة التحويل ان يأخذ بيمينه ما على عاتقه األيسر وميره من ورائه فيضعه على االمين وما على االمين على االيسر 
هم قعود قال اللخمي وال يدعى لألمري بل خيلص االمر هللا قال سند ويستحب ويف الكتاب مث يدعو قائما ويدعون و

ملن قرب منه ان يؤمن على دعائه وروي عن مالك أنه يرفع يديه وبطوهنما اىل األرض وروي عنه بطوهنما اىل 
الطول  السماء ويفعل الناس مثله جلوسا وجيهر بالدعاء ألن دعاءه عليه السالم مسع فنقل ويكون الدعاء بني

والقصر ويف الكتاب يتنفل قبلها وبعدها قال سند كره ابن حبيب ذلك قياسا على العيدين والفرق ان االستسقاء 
طلب للغفران فإن اجلدب بسبب الذنوب فحسن فيه القربات ومن ادرك اخلطبة وفاتته الصالة جلس هلا وال يصلي 

  ة وهو باخليار بعد ذلك يف الصالة الهنا بقية نافلة مطلق

  الباب العشرون يف صالة اخلوف

قال سند وهي عندنا رخصة ال سنة وجيوز فعل الثالثة هلا خالفا ش حمتجا بأن أقل الطائفة ثالثة والقرآن دل على 
طائفتني وجوابه انه خرج خمرج الغالب فال مفهوم له والعلة موجودة يف الثالثة فيحرس واحد ويصلي اثنان والقتال 

هل الشرك والبغي ومن يريد الدم على اخلالف ومباح كمريد املال وحرام كقتال اإلمام العادل ثالثة واجب كقتال أ
واحلرابة فالواجب واملباح سواء يف هذه الرخصة وال يترخص يف احلرام ويف اجلواهر يف جواز إقامتها يف إتباع الكفار 

واء املسافرين واملقيمني يف رخصتها لضرورة منهزمني اقوال ثالثها التفرقة بني خوف عودهتم وامنها واملشهور است



االحتراس من العدو يف احلالتني وقال ابن املاجشون ال يقيمها احلضري النه عليه السالم يوم اخلندق اخر الصالة ومل 
يصل صالة اخلوف وكان يف غزواته يصليها جوابه أن آية اخلوف إمنا نزلت بعد ذلك وضابطها ان اخلوف املبيح اذا 

سم االمام الناس طائفتني احدامها حترس واالخرى يصلى هبا شطر الصالة إن كانت رباعية يف احلضر أو حصل ق
ثنائية يف السفر ويف الصبح والثالثية يف املغرب على ما يأيت بيانه قال املازري وجيوز أن يصلي البعض بإمام والبعض 

نه اذا جاز ان خيالف اإلمام فيصلي ومنه جاز ان جيمع اآلخر افذاذا وأخذ الباجي من هذا جواز طائفتني بإمامني أل
اآلية ويف القبس صالها ) وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك ( واالصل فيها قوله تعاىل 

  عليه السالم أربعة وعشرين مرة 
ون النفسهم وهو قائم الن فروع سبعة االول يف الكتاب يصلي بالطائفة االوىل من املغرب ركعتني ويتشهد ويتم

صالة اخلوف مبنية على التخفيف فلو صلى باالوىل ركعة الحتاجت الثانية اىل ثالث تشهدات والن االصل يف هذه 
الرخصة التشطري بني الطائفتني فكانت االوىل أوىل بتكميل الركعة الوسطى لسبقها والهنا اعطيت حكم الركعة 

اجلهر قال ويصلي بالثانية ركعة ويسلم ويقضون باحلمد وسورة قال سند فلو صلى االوىل ال الثانية بدليل القراءة و
املغرب بكل طائفة ركعة جهال او عمدا قال سحنون بطلت صالته وصالهتم لتركه سنتها وقال ابن حبيب تصح 

وضع املفارقة الن طول القيام مشروع واذا قلنا تصح قال ابن حبيب تبطل صالة االوىل ملفارقتها االمام يف غري م
وتصح صالة الثانية والثالثة ملفارقتهم يف موضع املفارقة ويف اجلواهر اذا صححنا صالة االخرية فيجتمع عليها البناء 

والقضاء فتبدأ بالبناء عند ابن القاسم وبالقضاء عند اشهب واما انتظاره قائما اذا صلى باالوىل ركعتني فالن 
الف القيام وقد كان يقول ينتظرهم جالسا لتدرك الطائفة الثانية اول الركعة اجللوس االول يستحب فيه التخفيف خب

الثانية واذا فرعنا على االول ففي اجلواهر خيري بني ان يدعو او يسكت ما بينه وبني احرام الثانية وأال يقرأ الن 
بني السكوت والدعاء والقراءة قراءته باحلمد وحده فلو كان انتظاره يف الثانية كما يف الصبح او صالة السفر خري 

اليت ال تتم حىت تدركها الطائفة الثانية قال سند فلو ركع قبل ان ياتوه الجزأه الن صالة اخلوف رخصة فله تركها 
وال تبطل صالة الطائفة االوىل وان وقع اخلالف يف كونه صلى صالة امن وصلوا صالة خوف ملفارقتهم قبل 

يصلون بعد مفارقته افذاذا فلو امهم احدهم قال ابن حبيب صالهتم فاسدة خبالف من املخالفة قال والطائفة االوىل 
امهم وهو على ما مر يف املسبوق فان فات بعض الطائفة االوىل الركعة االوىل من املغرب فال تقضى الركعة اال بعد 

لفة امنا شرعت بعد ذلك ورجع سالم االمام وتقف حىت يفرغ قاله ابن القاسم النه مل يعقد معه نصف الصالة واملخا
سحنون اىل هذا بعد قوله ال ينتظره النه من الطائفة االوىل وركعتا اإلمام يف حكم صالة تامة بالنسبة اليهم وقال 

وابن حنبل يثبت االمام حىت يتموا صالهتم اال اشهب قال ينصرفون اىل وجه العدو ) ش ( مالك ومجيع اصحابه و 
انية فيصلي هبا بقية الصالة وترجع اىل العدو وهم يف الصالة مث تأيت االوىل اىل موضع االمام وهم يف الصالة وتأيت الث

وهو يف ايب داود عنه ) ح ( فتتم صالهتا منفردة مث تنصرف اىل العدو وتأيت األخرى اىل موضع االمام فيتم وقاله 
وجواهبم  ٠بل فراغه ؛ واملشي معهود يف الرعاف عليه السالم قال احلنفية وهذا أوىل ، ألن املأموم ال يفارق إمامه ق

وما ذكرناه يف املوطأ ومسلم عنه عليه السالم وهو على ظاهر قوله تعاىل  ٠ان امامته انقضت يف حكم هذه الصالة 
وهو يبطل قول الشافعي يف احرامه باجلميع اذا كان العدو من جهة القبلة واملسلمون ) فلتقم طائفة منهم معك ( 

يقتضى كمال ) ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك ( رة وال مانع من النظر اىل الكفار وقوله فيهم كث
الصالة معه حىت يسلموا بسالمه وهو أحوط للصالة ؛ فان على قوهلم يدخل فعل كثري يف الصالة ويستدبر القبلة 

لتام قال ابن القاسم لو زال اخلوف امت وهو أحوط للحرب فان احلرس اذا مل يكونوا يف صالة متكنوا من القتال ا



بالطائفة االوىل صالة أمن وتصلى الطائفة األخرى بإمام آخر النه احرم بنية صالة اخلوف وهو ال حيرم بنية صالة 
االمن كاملريض حيرم جالسا مث يصح فيقوم فال حيرم احد معه مث رجع فجوز الدخول معه ألن الصالة أوال انعقدت 

هذا االمن عارض فان قام ينتظر الطائفة الثانية فواىل اخلوف قال ابن مسلمة من أمت وانصرف أجزته يف حق اجلميع و
ومن مل يتم مل يفارق اإلمام وال ينتظر االمام احدا قال اللخمي ان ذهب اخلوف بعد ركعتني وهي رباعية وبعضهم مل 

كعتني وميهل من صلى ركعة حىت يصليها يصل شيئا وبعضهم صلى ركعة وبعضهم صلى ركعتني اتبعه من مل يصل ر
اإلمام مث يتبعه يف الرابعة وميهل من صلى ركعتني حىت يسلم بسالم االمام قال وهذا معىن قول ابن مسلمة واذا 

صلى بالثانية ففي الكتاب يتمون بعد سالمه وقاله ابن حنبل قياسا على املسبوق وروى عنه يتمون قبل سالمه وسلم 
التحليل كما جازت االوىل لإلحرام ويف الباب أحاديث صحيحة متعارضة تدل على مجيع ما  هبم امجعني لتجوز

ذكرناه وامنا النظر يف الترجيح واذا قلنا بغري املشهور قال مالك يقومون باشارته بعد التشهد الثاين يف اجلواهر اذا 
افرا الهنا شطر صالته واثنتني يف غري الثانية اختلف اإلمام واملأموم يف السفر واإلقامة صلى باألوىل ركعة إن كان مس

ان كان حضريا الن اإلمام هو املتبوع وامت املسافر واملقيم ما بقي من صالة نفسه الثالث اذا مل متكن التفرقة وخافوا 
ان اشتغلوا بالصالة دمههم العدو واهنزموا صلوا على ما ميكنهم رجاال وركبانا اىل القبلة وغريها على الدواب 

ومنعهم ) ش ( وعلى االرض وامياء ان مل يقدروا على الركوع والسجود ويكون السجود اخفض من الركوع وقاله 
فإن خفتم ( مشاة ويف حالة املسايفة لبطالن الصالة بكثرة العمل والنصراف النفوس عن الصالة لنا قوله تعاىل 

وفا أشد من ذلك صلوا رجاال قياما على أقدامهم معضودا بقول ابن عمر يف املوطأ فان كان خ) فرجاال أو ركبانا 
أو ركبانا مستقبلي القبلة او غري مستقبليها قال نافع ال أراه حدثه اال عنه عليه السالم وقياسا على من الزمته 

النجاسة او املرض واشترط يف اجلواهر صالة املسايفة خوف فوات الوقت وأباح كل ما حيتاج اليه من قول او فعل 
سالح متلطخ بالدم اال عند الغين عنه قال سند فان صلى على الدابة ركعة مث أمن نزل وأمت الصالة كاملريض  او محل

حمتجا بأنه عمل كثري وحنن نقيس ) ش ( يقوى يف اثنائها فان صلى ركعة باالرض مث اشتد اخلوف ركب وبىن خالفا 
فتني إن أحوجوا لذلك وقاله ش وقال ح ال الركوب على املشي قال اشهب وهلم أن جيمعوا على الدواب بطائ

جيمعون وان اتاهم العدو يف الصالة فرموه بالنبل واهنزموا مل تبطل الرابع قال لو ظنوا سوادا عدوا فصلوا صالة 
اخلوف مث تبني خالفه قال أشهب أجزهتم واستحب ابن املواز اإلعادة يف الوقت الن اخلوف سبب الرخصة وهو 

جتب كظان الطهارة وهو حمدث والفرق ان الطهارة شرط وهي مفقودة واخلوف سبب )  ح و ش( موجود وقال 
وهو موجود ولو حتققوا العدو فصلوا مث تبني يف الصالة أن بينهم هنرا مينعهم من الوصول أجزهتم على قول أشهب 

ا من العدو وكان العدو لوجود اخلالف وال جتزيهم على اآلخر الهنم مفرطون يف تعرف النهر اخلامس قال لو اهنزمو
منهزما من اثنني كانوا عصاة فال يترخصون بصالة اخلوف اال ان يكون متحرفا لقتال او متحيزا اىل فئة واال جاز 
الترخص ولو وقعت املسايفة وحضرت الصالة فاهنزم العدو قال مالك ان كانوا طالبني صلوا إمياء الهنم مل يأمنوا 

يصلون على االرض الهنم طالبون واخلالف يف حتقيق مناط السادس قال فإن ) ش  (يقينا وقال ابن عبد احلكم و 
حضر اخلوف يف البحر وهم يف مركب واحد فهم كأهل الرب أو يف مركبني صلت واحدة بعد واحدة وقسم امام 

عدة قطائع كل واحدة اهلها طائفتني فان أمنوا اذا صلوا بإمام واحد جاز ويقسم أهل كل قطعة طائفتني فان كانت 
جاز ان يقسمهم ويصلي نصف القطائع وحيرس اآلخر وأما القطعة اليت مع االمام فتقسم طائفتني وان قسموا كل 

قطعة طائفتني فهو أحسن السابع يف الكتاب اذا سها اإلمام يف اول صالة اخلوف سجدت الطائفة االوىل بعد إمتامها 
حىت يتموا فسجد هبم مث يسلم قال سند فلو كان السجود مما خيفى  كان قبل السالم او بعده واذا أمت بالثانية جلس



اشار اىل االوىل فلو سها يف انتظار الثانية او تكلم او احدث مل يلزم االوىل شيء لكمال صالهتم خبالف الثانية فإهنا 
  تسجد مطلقا كاملسبوق 

صاحل استيفاء األركان وحصول تنبيه شرعية صالة اخلوف تدل على ان مصلحة الوقت االختياري أعظم من م
اخلشوع واستقبال القبلة واال جلوز الشرع التأخري لألمن مع أنا مل نشعر مبصلحة الوقت ألبتة وحتقق شرف هذه 

  املصاحل ونظريه الصالة بالتيمم تدل على ان مصلحة الوقت اعظم من مصلحة طهارة املاء 

  الباب احلادي والعشرون يف صالة اجلنازة

واهر اجلنازة بكسر اجليم امليت على السرير واذا مل يكن عليه ميت فهو سرير ونعش والعامة بفتح اجليم قال يف اجل
قال عياض الفتح والكسر معا للميت بالفتح والسرير بالكسر فاحلركة العليا لألعلى والسفلى لألسفل ويف الكتاب 

  ستة فصول وانا ذاكرها على الترتيب من االحتضار اىل التعزية 

  لفصل األول يف االحتضارا

قال سند يستحب حينئذ حسن الظن باهللا لقوله عليه السالم يف أيب داود ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا 
ويستعني على ذلك بالتفكري يف سعة رمحة اهللا وجيتهد يف الدعاء لقوله عليه السالم يف املوطأ عند موته اللهم اغفر يل 

رفيق ويف رواية الرفيق األعلى يعين اعال مرتفق اجلنة وال يتمىن املوت لقوله عليه السالم يف وارمحين وأحلقين بال
الصحيحني ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ولكن يقول اللهم أحيين ما دامت احلياة خريا يل وتوفين ما كانت 

ل اجلهات وقاله اجلمهور وروى ابن القاسم الوفاة خريا يل وروى ابن القاسم عن مالك التوجه اىل القبلة الهنا أفض
عنه كراهته النه عليه السالم مل يوجبه وحضر احتضاره مجاعة ومل يأمر به وانكر ابن املسيب على من فعل به ذلك 

يف مرضه وعلى االول يكون على شقه األمين ان امكن واال فعلى ظهره ورجاله اىل القبلة ويف اجلواهر قال ابن 
اهله ذلك حىت يتيقن املوت بإشخاص بصره قال سند وكره مالك القراءة عنده وقال ابن حبيب ال حبيب وال يفعل 

لقوله عليه السالم يف أيب داود اقرأوا َيس على موتاكم ويلقن عند املوت ال إله إال اهللا لقوله ) َيس ( بأس بقراءة 
واذا قضى اول ما يبدأ بتغميضه ملا يف مسلم انه  عليه السالم يف مسلم من كان آخر كالمه ال اله اال اهللا دخل اجلنة

عليه السالم دخل على ايب مسلمة وقد شق بصره فأغمضه قال ابن حبيب ويقال عند تغميضه بسم اهللا وعلى وفاة 
رسول اهللا اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خريا مما خرج عنه وال جيلس 

أحسن أهله قوال وفعال ويتجنبه اجلنب واحلائض الجل املالئكة مث يشد حليه األسفل بعصابة ويربط فوق عنده اال 
رأسه لئال يدخل اهلوام اىل فمه قال ابن حبيب وابيح البكاء قبل املوت وبعده بغري صوت يف الوحدة واالجتماع ويف 

ل عليه وجده يف غاشيته فقال قد قضى قالوا ال يا البخاري اشتكى سعد بن عبادة فأتاه عليه السالم يعوده فلما دخ
رسول اهللا فبكاه النيب عليه السالم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال اال تسمعون ان اهللا ال يعذب بدمع العني وحزن 

تعاىل القلب ولكن يعذب هبذا وأشار اىل لسانه قاله ابن حبيب والنوح ممنوع يف سائر األحوال النه استغاثة على اهللا 
** فإن تك أحزان وفائض دمعة ( واظهار انه جار وفعل غري ما ينبغي غري انه قد رثى ابن عمر اخاه عاصما بقوله 

فليت ) ( فاعظم منها ما احتسبنين وجترعا ** جترعتها يف عاصم واحتسبتها ) ( جرين وما من داخل اجلوف منفعا 
تريدك مل نسطع هلا ** دفعنا بك األيام حىت إذا أتت ) ( ا معا فعشنا مجيعا او ذهنب بن** املنايا كن خلفن عاصما 

وهذا يدل على اباحة مثله من املراثي وأما ما فيه التشنيع على اهللا تعاىل فال ويف ايب داود لعن اهللا ) عنك مدفعا 



ليه السالم ترك نساء النائحة واملستمعة قال سند هي اليت تتخذ النوح صنعة واال فاملرة مكروهة ملا يف البخاري انه ع
جعفر مل يسكتهن وفيه عن جابر جي بأيب يوم احد وقد مثل به وساق احلديث اىل ان قال فسمع صوت صائحة 

فقال من هذه ؟ فقالوا ابنة عمرو فقال فلتبك او ال تبكى فما زالت املالئكة تظله باجنحتها حىت رفع وفيه عن ام 
  ال ننوح فما وفت منا امرأة غري مخس نسوة مستهن عطية قالت اخذ علينا النيب عليه السالم ا

فائدة قوله عليه السالم ان امليت ليعذب ببكاء احلي عليه يف املوطأ مشكل من جهة ان االنسان ال يواخذ بفعل غريه 
وشقي علي ** إذا مت فانعيين مبا أنا أهله ( وجوابه من وجوه االول حيمل على انه اوصى بالنياحة كما قال طرفة 

أو اهنم يذكرون يف نواحهم مفاخر هي فخار عند الشرع كالغضب والفسوق فيعذب هبا أو ما ) جليب يا ابنة معبد ا
قالته عائشة رضي اهللا عنها يغفر اهللا أليب عبد الرمحان اما إنه مل يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إمنا مر على عهد رسول 

  كم لتبكون عليها وإهنا لتعذب اهللا يهودية يبكي عليها أهلها فقال عليه السالم ان

  الفصل الثاين يف الغسل

وحكمته التأهب للقاء امللكني وهو واجب وقيل سنة ويف مسلم قال عليه السالم يف ابنته ابدأن مبيامنها ومواضع 
قد الوضوء منها واغسلنها ثالثا أو مخسا ان رأينت واجعلن يف األخري شيئا من كافور فان أعدنا الشرط على اجلميع ف
وقف مجلة الغسل على إرادهتن فال يكون واجبا او نقصره على العدد وهو الظاهر فيجب الن األمر للوجوب او 

يقال هذا خرج خمرج التعليم فال يكون حجة اال يف الكيفية فقط وهو أيضا قاعدة صحيحة الن الكالم إذا خرج يف 
الول يف الغسل يف اجلواهر اقله امرارا املاء على مجلة سياق االستدالل به يف غريه ويف الفصل ثالثة انظار النظر ا

اجلسد مع الدلك وكما له محله اىل موضع خال للسترة ويوضع على سرير ليبعد عن فساد العفن ويتمكن من غسله 
حمتجا بانه عليه السالم غسل يف قميصه ) ش ( خالفا ) ح ( وينزع قميصه ليعرب اهلوى اليه فيبعد عن الفساد وقاله 

وابه االتفاق على طهارته فشابه من حيمل القميص لنجاسته خبالف غريه فانه جنس على رأى وتستر عورته قال ج
املازري قال مالك يف املدونة السوءة فقط قال ابن حبيب اىل الركبة وظاهر املذهب ان املرأة تستر من املرأة ما يستر 

املاء القراح ألن املقصود لقاء امللكني وامنا كره ماء  الرجل من الرجل وعلى قول سحنون مجيع جسدها وال يراعى
الورد والقرنفل للسرف بل هو أفضل وكره الغسل وازالة النجاسة مباء زمزم احتراما له من جناسة قال ابن ايب زيد 
وال وجه له عند مالك واصحابه وهو حممول عند بعض اشياخي على القول بنجاسة امليت أما على القول بطهارته 

إلنقائه ويف اجلواهر خمري بينهما ويبدأ بغسل ) ح ( هو أوىل لربكته وأما املسخن فكرهه الشافعية إلرخائه واستحبه ف
يديه لقوله عليه السالم ابدأن مبيامينها ومواضع الوضوء منها مث ينظف ليصادف املاء الطهور االعضاء نظيفة طاهرة 

خرقة قال يف املختصر اال المر البد منه ومنعه ابن حبيب مطلقا  فال يفسد وال يفضى بيده اىل عورته اال وعليها
ويعصر بطنه ان احتاج اليه ويتعهد اسنانه ومنخره خبرقة مبلولة مث يوضأ على املشهور قال املازري قيل يف االوىل 

نبه األيسر الهنا هي الفرض فيكون الوضوء معها وقيل يف الثانية الن االوىل تنظيف ويف اجلواهر مث يضجع على ج
ليبدأ بغسل األمين مث على االمين وذلك غسلة واحدة مث يفعل ذلك ثالثا ويف تكرير الوضوء يف كل واحدة خالف 

قال املازري قال بعض على القول بالتكرار يكون الوضوء غسلة واحدة حىت ال يصل إىل الرابعة احملرمة ويف اجلواهر 
قال ابن عبد احلكم وينجس الثوب الذي ينشف به وقال التونسي  فان حصل اإلنقاء واال فخمس او سبع مث ينشف

ال يصلى فيه حىت يغسل وكذلك كل ما اصابه ماؤه وقال سحنون طاهر ويستعمل السدر وال يسقط الفرض اذا 
قلنا الغسل للعبادة فيغسل بالقراح مث يضاف السدر بعد ذلك فان تعذر السدر فما ينقي والسدر افضل لتنقيته مع 



فيه لقوله عليه ) ح ( األعضاء مث الكافور يف األخري جلمعه بني العطرية ومضادة العفن وشدة األعضاء خالفا شدة 
السالم يف ابنته اغسلنها مباء وسدر واجعلن يف األخري شيئا من كافور واال فغريه من الطيب فان خرجت جناسة بعد 

الوضوء وقال ابن حنبل يعاد الغسل ليحصل آخر أمره  الغسل أزيلت ومل يعد الغسل قال املازري وقال أشهب يعاد
طاهرة كاملة ويف اجلواهر قال ابن حبيب اذا كثر األموات يكتفى بصب املاء ويدفن بغري غسل من ال أهل له 

وجيمع النفر يف قرب واحد ويف الكتاب اجملروح واجملدور الذي خياف عليه أن يتزلع يصب عليه املاء وال يتيمم ويف 
يؤخذ عزر القروح وال تنكأ قال املازري قال مالك يغتسل من غسل امليت أحب إيل خالفا البن حبيب النه  اجلالب

إذا وطن نفسه على الغسل بالغ يف انقائه قال صاحب املقدمات وال يفتقر إىل نية ألنه غسل يفعل يف الغري وكل 
ولو قيل بالنية ومل يبعد قال سند فإن عدم املاء  غسل يفعل يف الغري ال يفتقر إىل نية كغسل االناء من ولوغ الكلب

كما يتيمم احلي ولو كان املاء يكفي أحدمها وهو جنب واآلخر ميت فامليت أوىل عند ) ح وش ( ميم عند مالك و 
ابن القاسم وقال ابن وهب احلي اجلنب أوىل النظر الثاين يف الغاسل قال املازري قال مالك ال أحب للجنب غسل 

الف احلائض واختاره ابن عبد احلكم ويف اجلواهر يغسل الرجل الرجل واملرأة املرأة واملرأة الصيب ابن سبع امليت خب
والرجل الصغرية جدا دون السبع والفرق أن الصبية تشتهى للرجال يف سن ال يشتهى الصيب فيه للنساء ومنع ابن 

سله بل ييممها إىل الكوعني النه مباح لذوي احملارم من القاسم يف الصغرية مطلقا والكبرية ال يغسلها االجنيب وال تغ
املرأة وتيممه إىل املرفقني ملا يف أيب داود قال عليه السالم إذا ماتت املرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غريها أو 

بنكاح  الرجل مع النساء ليس معهن رجل غريه فإهنما ييممان ويدفنان ومباحة الوطء إىل حني املوت مبلك ميني أو
صحيح أو فاسد ال يقتضى فساده الفسخ إىل حني املوت أو فيه خيار عيب أو فيه لتزويج االبعد مع األقرب يغسلها 

وتغسله ومينع يف الفاسد الذي يفسخ إىل حني املوت والذي عقده غري الويل على ذات القدر مع وجوده والرجعية 
إباحة الرؤية باملوت ما ليس قبله بسبب جتدد املرياث ولو  على ما يف الكتاب واجازه ابن القاسم وقال حيدث يف

تزوج أخت زوجته فأجاز ابن القاسم أن يغسلها مث كرهه قال ابن حبيب وإذا انقضت عدهتا بوضع احلمل غسلته 
أن يغسل الزوج امرأته والسيد أمته وأجاز يف الزوجة حمتجا بأهنا فرقة تبيح أختها ) ح ( ومنع ) ش ( ووافقنا 

حرم النظر اليها كالطالق قبل الدخول جوابه منع احلكم يف األصل على رأي أشهب ولئن سلمناه فالفرق أن في
الفرقة قبل الدخول متنع املرياث واملوت ال مينعه فال مينع النظر لنا ما يف املوطأ ان أمساء بنت عميس زوج أيب بكر 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا الصديق رضي اهللا عنه غسلته وقالت عائشة رضي اهللا عنها 
إال ازواجه ويروى أن عليا رضي اهللا عنه غسل فاطمة رضي اهللا عنها قال املازري وإذا غسلت املرأة قال ابن 

املاجشون هلا أن تكفنه وال حتنطه ملنع االحداد من الطيب ويف اجلواهر يستر احدمها عورة اآلخر واجاز ابن حبيب 
قياسا على احلياة ويغسل ذو احملرم من فوق ثوب قال ابن حبيب ويصب املاء عليها من حتت الثوب وجيافيه كشفها 

لئال يلصق جبسدها فيصفه وتغسله من فوق ثوب عند ابن القاسم ويف الكتاب يغسلنه ويسترنه قال التونسي 
فقال مالك يعلمه من حضر من وظاهره التجريد وروي استحباب التيمم فيهما ولو حضر كافر من جنس امليت 

النساء ويعلمها من حضر من الرجال ومنع أشهب والية الكافر والكافرة للغسل لعدم األمانة وجوزه سحنون مع 
االحتياط بالتيمم قال مالك وال يغسل املسلم زوجته النصرانية وال تغسله هي إال حبضرة املسلمني وإذا اجتمع من 

م أو امتنع فاألولياء على مراتبهم وتقدم البنت وبنت االبن يف حق املرأة كاالبن يصلح للغسل بدئ بالزوج فإن عد
وابن االبن يف حق الرجل مث على الترتيب ويقضى للزوجني به إن طلباه وقال سحنون ال يقضى للزوجة والفرق أن 

اء احلق على السادات النظر الزوج جيوز ألوليائه رؤيته جمردا خبالفها والرقيق كاألحرار يف الزوجية ويتوقف استيف



الثالث يف املغسول وهو ميت ليس بشهيد وال فقد أكثره ويف الكتاب كره تقليم أظفار امليت وحلق عانته واتباعه 
وابن حنبل واتفق ) ش ( بدعة خالفا ) ح ( باجلمر خالفا لبعض الشافعية واختلف يف حلق الرأس قال مالك و 

ذه مل تشتهر يف السلف فتكون بدعة وقياسا على اخلتان قال سند فلو أخطأ الغاسل اجلميع على أنه ال خينت لنا أن ه
ففعل ذلك ضم يف الكفن ما زال مع امليت قاله ابن حبيب وأشهب قال سحنون إن فعل املريض ذلك لتخفيف 

ملا اجتمع املرض فال بأس وإن كان ليتهيأ للموت فال قال سند ينبغي أال يكره للموت ففي أيب داود أن خبيبا 
املشركون على قتله استعار موسى واستحد هبا وموته على أحسن اهليآت أفضل قال ابن القاسم وال يظفر شعر املرأة 

وابن حنبل قالت أم عطية يف الصحيح ظفرنا شعر بنت ) ش ( خالفا البن حبيب و ) ح ( لئال ينثر بعضه وقاله 
واليت من خلفها قال أشهب وينقى ما بني األظفار من الوسخ وأما النيب عليه السالم ثالث ظفائر ناصيتها وقرنيها 

التجمري فله أربعة مواضع عند خروج الروح كرهه مالك واستحسنه ابن حبيب وعند الغسل يستحب لقطع 
الروائح ولتجمري الثياب وهو متفق عليه وخلف اجلنازة متفق على كراهته قال عليه السالم يف أيب داود ال تتبع 

  ة بصوت وال نار والنه تفاؤل بالنار اجلناز

  الفصل الثالث يف الكفن

قال اللخمي الكفن والدفن واجبان قوال واحدا واخلالف يف الغسل والصالة ويف اجلواهر املستحب فيه البياض ملا 
عصفر يف الترمذي قال عليه السالم البسوا من ثيابكم البياض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ويف امل

خالف ملالك وكرهه يف الكتاب وأما جنسه فكل ما جيوز لبسه للحي ومنع يف الكتاب احلرير للرجال والنساء قال 
يف املختصر إال أن يضطر إليه النه إمنا أبيح للنساء حالة احلياة للتجمل وقد ذهب وروى جوازه للرجال والنساء 

نساء دون حاجة كحالة احلياة وكره يف الكتاب اخلز الن الن املنع كان للكربياء وقد بطل وجوزه ابن حبيب لل
سداه حرير وأما عدده فاقله ثوب ساتر جلميع اجلسد والثالثة حق للميت يف التركة جيرب عليها الورثة والغرماء 

وتنفذ وصيته بإسقاطها ألهنا حقه وقال سيحنون إذا أوصى بإسقاطها فزاد بعض الورثة ثانيا فال ضمان عليه وليس 
لغرماء والورثة منعه وان استغرق الدين ماله قال أبو الطاهر وهذا يشعر بأن الواحد منهي عنه ويف مسلم كفن عليه ل

السالم يف ثالثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص وال عمامة والكرسف القطن والزيادة إىل 
فسرف فلو أوصى بسرف يف العدد أو اجلنس أو اخلمسة مستحبة للرجال وللنساء آكد وإيل السبعة مباحة وما زاد 

احلنوط أو غريه كان السداد من رأس املال ويف كون الزيادة تلزم من الثلث أو تسقط روايتان واخلمسة عمامة 
وقميص ومئزر ولفافتان سابغتان وللمرأة أزار ومخار ودرع ولفافتان ويستحب الشد على املئزر بعصائب من حقوهبا 

ش ( املازري واستحب مالك يف الصغري الوتر وقال سحنون يلف خبرقة وكره مالك وابن القاسم و  إىل ركبتيها قال
وابن القاسم أيضا النه روى يف احلديث ويف اجلواهر الثالثة ) ح ( القميص النه عليه السالم مل يكفن فيه واستحبه ) 

ك قميص وعمامة ولفافة واملرأة كالرجل مث كلها لفائف قاله ابن القاسم وقال بعض املتأخرين جييء على قول مال
يذر على اللفافة حنوط ويوضع امليت عليه وجيعل قطن عليه كافور على املنافذ مث يلف الكفن عليه بعد أن يبخر 
بالعود ويشد من عند رأسه ورجليه وقيل خياط مث حيل ذلك عند الدفن قال املازري مواضع احلنوط مخسة ظاهر 

وعلى مساجده السبع اجلبهة واألنف والركبتني وأطراف أصابع الرجلني واملنافذ بني الفخذين اجلسد وبني األكفان 
والعينني واألذنني واملنخرين واملغابن وهو جمتمع الوسخ كاإلبطني ومراجع الركبتني فإن ضاق الطيب فالبداية عند 

القاسم على ورثته تكفينه لبقاء احلاجة وإن ابن القاسم باملساجد السبع ويف اجلواهر لو سرق كفنه بعد دفنه قال ابن 



أحاط الدين بالتركة وقال أصبغ ال يلزمهم الستقرار حقهم بعد دفع حقه وقال سحنون إن قسمت التركة فال وإن 
أوصى بثلثه فال يكفن من ثلث وال غريه إال أن يكون بقرب دفنه ومل يقسم املال ومن ال مال له كفن من بيت املال 

ئفة املسلمني كسد خلته يف حياته وأوجب ابن القاسم الكفن على من جتب عليه النفقة يف احلياة وكفنه على طا
كالعبد مع السيد والولد مع أبيه واألب معه طردا لألسباب املوجبة للنفقات ونفاه أصبغ النتفاء املنافع القتضاء 

ن النفقة للولد متأصلة وللوالد عارضة قال تلك األسباب النفقات واستحبه سحنون للولد على الوالد دون الوالد أل
مالك وهو على الزوج لزوجته إن كانت معسرة وإال فال وروى عنه يقضى عليه به مطلقا ونفاه ابن القاسم مطلقا 

ويف اجلالب من كفنه رهن فاملرهتن أحق به لتقدم حقه حالة احلياة وال يكفن يف جنس إال أن تتعذر إزالة النجاسة عنه 
فيعطى رأس احملرم ويطيب لقوله عليه السالم ) ش ( خالفا ) ح ( زري ينقطع اإلحرام باملوت عند مالك و قال املا

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث والنه لو بقى لطيف به وكملت مناسكه عمال باملوجب وليس كذلك 
م اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه حجته ما يف مسلم إن رجال وقصته راحلته وهو حمرم فمات فقال عليه السال

وال ختمروا وجهه وال رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن طريق وال متسوه بطيب وقياسا على األعيان واجلواب 
عن األول أنه ليس عاما بلفظه النه يف شخص وال مبعناه النه مل يقل يبعث يوم القيامة ملبيا النه حمرم فيكون من باب 

حلكم على الوصف فيعم فال يتعدى حكمه لغريه إال بدليل وهو عليه السالم يطلع من خواص اخللق على ما ترتيب ا
  مل يعلمه فيختص حكمه به وعن الثاين لو صح القياس لكملت املناسك وإال فال 

  الفصل الرابع يف الصالة

أكثره وهي فرض على الكفاية ويف اجلواهر تشرع على كل ميت مسلم حاضر ليس بشهيد وال صلي عليه وال فقد 
وقال أصبغ سنة وقاله ابن القاسم يف اجملموعة قال سند وهو املشهور بل قال مالك هي أخفض من السنة وأن 

اجللوس يف املسجد وصالة النافلة أفضل منها إال جنازة من ترجى بركته أوله حق من قرابة أو غريها وجه األول 
وقوله صلوا على من قال ال إله إال اهللا ومن األصحاب من يستدل بقوله تعاىل  فعله عليه السالم وهو واجب االتباع

فيلزم من حترمي الصالة عليهم وجوهبا علينا باملفهوم وهو غري ) وال تصل على أحد منهم مات أبدا ( يف املنافقني 
مباحا وجه الثاين أنه عليه  الزم ألن مفهوم النهي إثبات نقيضه وهو أعم من ثبوت األمر فال يدل عليه جلواز ثبوته

السالم ملا بني فرضية اخلمس صلوات قال له السائل هل علي غريهن قال ال إال أن تطوع والشتغاله عليه السالم 
بصالة الكسوف عن الصالة على ولده ولو كانت واجبة لتقدمت قال صاحب التلخيص روى يف الصحيح ملا تويف 

وحنوط من اجلنة ونزلت املالئكة فغسلته مث كفنته بذلك الكفن وحنطته آدم عليه السالم اتى ولده شئت بكفن 
بذلك احلنوط وكان ذلك الكفن وترا من ثياب بيض وتقدم ملك منهم فجعله بني يديه وصفت املالئكة خلفه 
فإهنا وصلوا عليه مث أحلدوه يف القرب ونصبوا عليه اللنب فلما فرغوا قالوا البنه شئت هكذا فاصنع بولدك وإخوتك 

سنتكم قال سند وكره مالك النداء هلا على أبواب املساجد والصياح خلفها واستحب اإلعالم هبا يف احلي من غري 
صياح وقد نعى النيب عليه السالم النجاشي للناس ويستحب تعجيل إخراج امليت لقوله عليه السالم اسرعوا 

ب سرعة املشي هبا ويف الكتاب تتبع الشابة جنازة جبنائزكم خرجه أبو داود ولذلك قال الباجي وابن حبيب يستح
ولدها ووالدها وزوجها وأخيها إن كانت خترج على مثله عرفا ويكره هلا على غريهم وكره ابن حبيب مطلقا قال 

ومينعهن اإلمام من ذلك كما ردهن عليه السالم فقال ارجعن مأزورات غري مأجورات وقال عمر رضي اهللا عنه 
جلنائز نصيب مث البحث عن الشروط واألركان واملصلي واملصلى عليه فهذه أربعة أحباث البحث ليس للنساء يف ا



  األول يف الشروط ويف اجلواهر هي كسائر الصلوات ويدلنا على اشتراط الطهارة فيها خالفا لقوم قوله عليه السالم 
لشرع للمتباينات واملشترك ال يستعمل اليقبل اهللا صالة بغري طهور وفيه نظر ألن الصالة لفظ مشترك لوضعه يف ا

يف كل مسمياته عند اخلصم فال يتعني اندراجها يف اللفظ ولو سلم جوازه لكنه ال جيب فال حيصل املقصود ويف 
اجلواهر ال يصلي بالتيمم إال كسائر الصلوات وقال ابن حبيب إن كانت تفوت بالتماس املاء فاألمر واسع وما 

هه إال مالك واشترط حضور امليت وقال ابن حبيب ال يشترط النه عليه السالم صلى علمت أحدا من املاضني كر
على النجاشي وهو غائب جوابه أنه لو مل يكن خاصا به لصلى على الغائبني واشتهر ذلك بني األمة يف املدينة وغريها 

ات وشرط صحتها اإلمامة وال يشترط فيها اجلماعة قال اللخمي يكفي الواحد واجلماعة سنتها قال صاحب املقدم
فإن فعلت بغري إمام أعيدت ما مل تفت وهو مناقض ملا تقدم من النفل ويف اجلواهر إن ذكر منسية فيها مل يقطع ومل 

يعد قاله ابن القاسم الن اجلنازة ال تقضى والترتيب إمنا يدخل يف املؤقتات وهي آكد من النوافل فال يقطع وإن ذكر 
بعد الفراغ مل يعد وإن مل ترفع اجلنازة البحث الثاين يف األركان وهي مخسة الركن األول  اجلنازة فيها استخلف أو

ان صلوا قعودا ال جيزى إال من عذر وهو مبين على وجوهبا وعلى القول بأهنا ) ح ( و ) ش ( القيام قال أشهب و 
كسائر الصلوات الركن الرابع الدعاء  من الرغائب ساغ أن جتزئهم الركن الثاين والثالث التحرمي والسالم ومها فيه

وابن جنبل يقرأ يف األوىل خاصة وحكاه يف اجلواهر عن ) ش ( وقال ) ح ( ويف الكتاب يدعو وال يقرأ وقاله 
  أشهب حمتجا بقوله عليه السالم يف البخاري 

 تضاف وهذه ال تستعمل كل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج جوابه أنه منصرف إىل الصالة املطلقة اليت ال
إال مضافة للجنازة فال تندرج يف العموم كما مل يندرج املاء املضاف يف املاء املطلق الوارد يف القرآن سلمناه لكن 

لفظ الصالة مشترك لذات الركوع والسجود وما ليس كذلك كاجلنازة وما ليس فيها تكبري كصالة األخرس وما 
ا قدر مشترك فيكون اللفظ مشتركا وان جوزنا استعماله يف مجيع مسمياته لكن ليس فيها قيام كاملريض وليس بينه

ال جيب فال تندرج صورة النزاع لنا القياس على سجود السهو والتالوة جبامع ان كال جزء للمكتوبة ويف املوطأ 
ت ومحدت اهللا سئل أبو هريرة فكيف تصلي على اجلنازة فقال لعمر اهللا اخربك اتبعها من اهلها فإذا وضعت كرب

وصليت على نبيه مث أقول اللهم أنه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد اال اله إال انت وحدك ال شريك لك 
وان حممدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان حمسنا فزد يف إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيآته 

القراءة والنه عمل املدينة فلو كان يفعل مع تكرار األموات لكان اللهم ال حترمنا اجره وال تفتنا بعده ومل يذكر 
معلوما عندهم ويف اجلواهر ال جيهر بالدعاء ليال وال هنارا قال سند ويبدأ حبمد اهللا مث الصالة على النيب عليه السالم 

م الصالة لتقدم حقه مث يدعو كما تقدم يف احلديث الن القاعدة عند العظماء تقدمي الثناء على طلب العطاء وتقد
عليه السالم على كل أحد وال تكون الصالة والتحميد يف التكبري قال ابن حبيب الثناء والصالة يف األوىل والدعاء 
للميت يف الثانية ويقول اللهم اغفر حلينا وميتنا إىل آخر الدعاء يف الثالثة مث يكرب الرابعة ويسلم وهو قول اجلمهور 

األوىل والصالة على النيب عليه السالم والدعاء للمؤمنني واملؤمنات يف الثانية والدعاء للميت  الفاحتة يف) ش ( وقال 
يف الثالثة مث يكرب ويسلم واملقصود االجتهاد يف الدعاء للميت فقد يكرر الدعاء فال يكرر وقد يقل فيكرر وهو غري 

هريرة السابق واختلف يف الدعاء بعد الرابعة متعني واملذهب وجوبه فتعاد الصالة لعدمه واستحب مالك دعاء أيب 
فأثبته سحنون قياسا على سائر التكبريات وخالفه سائر األصحاب قياسا على عدم القراءة بعد الركعة الرابعة ألن 

التكبريات األربع أقيمت مقام الركعات األربع ويف الرسالة من مستحسن ما قيل بعد التكبري احلمد هللا الذي أمات 
احلمد هللا الذي حييي املوتى له العظمة والكربياء وامللك والقدرة والنساء وهو على كل شيء قدير اللهم وأحيا و



صل على حممد وعلى آل حممد وارحم حممدا وآل حممد وبارك على حممد وعلى آل حممد كما صليت ورمحت 
عبدك وابن عبدك وابن امتك أنت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد اللهم إنه 

خلقته ورزقته وانت امته وانت حتييه وأنت أعلم بسره وعالنيته جئنا شفعاء له فشفعنا فيه اللهم قه من فتنة القرب 
ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له وارمحه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله مباء وثلج وبرد ونقه 

ثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا من داره واهال خريا من اهله وزوجا خريا من من اخلطايا كما ينقى ال
زوجه اللهم ان كان حمسنا فزد يف إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم انه قد نزل بك وانت خري منزول به 

ه مبا ال طاقة له به اللهم ال فقريا إىل رمحتك وانت غين عن عذابه اللهم ثبت عند املسئلة منطقه وال تبتله يف قرب
حترمنا اجره وال تفتنا بعده قال تقول هذا بعد كل تكبرية وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر حلينا وميتنا وحاضرنا 

وغائبنا وصغرينا وكبرينال وذكرنا وانثانا اللهم انك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا وملن سبقنا باإلميان واملسلمني 
املؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات اللهم من احييته منا فأحيه على اإلميان ومن توفيته منا فتوفه واملسلمات و

على اإلسالم وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت واجعل فيه راحتنا مث تسلم فإن كانت امرأة قلت اللهم إهنا امتك وابنة 
ها ألهنا قد تكون لزوجها يف اجلنة فإن نساء اجلنة أمتك وترتب ما بقي وال تقل وابدهلا زوجا خريا من زوج

مقصورات على أزواجهن وللرجال زوجات كثرية ويقول يف دعاء الطفل بعد قوله أنت حتييه اللهم اجعله لوالديه 
م سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورمها وال حترمنا وإيامها اجره وال تفتنا وايامها بعده الله
أحلقه بصاحل سلف املؤمنني وكفالة إبراهيم وأبدله دارا خريا من داره واهال خريا من اهله وعافه من فتنة القرب ومن 

عذاب جهنم تقول ذلك يف كل تكبرية وبعد الرابعة اللهم اغفر ألسالفنا وافراطنا ومن سبقنا باإلميان اللهم من 
فتوفه على اإلسالم واغفر للمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات احييته منا فأحيه على اإلميان ومن توفيته منا 

  ويسلم 
تنبيه الدعاء بكفاية عذاب جهنم روي عن مالك أيضا وهو إمنا جيوز مع من جيوز العذاب عليهم مسعا وإال فيحرم 

يه الدعاء وآدابه وقد أوضحت ذلك يف كتاب املنجيات واملوبقات يف األدعية وذكرت فيه ستة عشر نوعا حمرمة وف
قال املازري حكى عبد الوهاب اإلمجاع على أن أطفال املؤمنني والكفار يف اجلنة وروي يف أطفال الكفار واهللا أعلم 
مبا كانوا به عاملني وروى أهنم خدم ألهل اجلنة وروي أهنم مع آبائهم وتوقف القاضي أبو بكر وغريه يف اإلمجاع يف 

ىل اهللا تعاىل قال فعلى هذا حيسن الدعاء بكفايتهم وإال فال وأما أوالد األنبياء فال شك أطفال املؤمنني وقال أمرهم إ
  يف انعقاد اإلمجاع أهنم يف اجلنة 

فائدة الفرط يف اللغة السابق ومنه قوله عليه السالم وأنا فرطكم على احلوض أي سابقكم ومن املعلوم سبقه إن 
  الدعاء بالواجب واملستحيل حمرم لكن املراد جعله سابق خري مات قبلهما أو عدم سبقه إن مات بعدمها و

فروع يف اجلواهر موقف اإلمام وراء اجلنازة عند وسط الرجل ومنكب املرأة حفظا لإلمام من التذكر فإنه األصل 
ش ( ه الركن اخلامس التكبري يف اجلواهر هو أربع وقال) ش ( املتبوع وفيه عند وسطها ستر هلا عن املؤمنني وقاله 

وابن حنبل ملا يف الصحيح أنه عليه السالم نعى النجاشي للناس يف اليوم الذي مات فيه وخرج هبم إىل املصلى ) وح 
فصف هبم وكرب أربع تكبريات وألهنا كالركعات فال يزيد على األربع فلو زاد اإلمام خامسة صحت الصالة ألهنا 

روى ابن القاسم عنه ال يتبع فيها ألهنا من شعار الشيعة وقال مروية يف غري هذا احلديث وخمتلف فيها ومع ذلك ف
ابن القاسم يسلمون بسالمة فلو فاتت بعضهم تكبرية قال سند قال أشهب ال جتزيه اخلامسة ويقضي ألن القضاء إمنا 

التكبرية  يكون بعد السالم وقال أصبغ جتزئه ألهنم مل يسلموا فهو حمل القضاء ويف الكتاب ال ترفع األيدي إال مع



قياسا على األوىل ) ش ( قياسا على املكتوبة ويف اجلواهر روى عنه الرفع يف اجلميع وقاله ) ح ( األوىل وقاله 
والفرق يف األوىل أن التكبريات يف الصلوات شرعت لإلنتقاالت وتكبرية اإلحرام ال إنتقال معها فشرعت معها 

لها اإلحرام وروي عن ابن القاسم املنع يف اجلميع تنزيال حركة الرفع واجلنازة ليس فيها إنتقال فأشبهت ك
  للتكبريات منزلة الركعات والركعات ال يرفع هلا وروى أشهب التخيري لتعارض األدلة 

وابن حنبل ) ش ( ومجهور العلماء خالفا ) ح ( فروع سبعة األول كره مالك يف الكتاب وضعها يف املسجد و 
ة رضي اهللا عنها أمرت أن مير عليها بسعد بن أيب وقاص يف املسجد حني مات لتدعو حمتجني مبا رواه مالك أن عائش

له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت ما اسرع ما نسي الناس ما صلى النيب عليه السالم على سهيل بن بيضاء إال يف 
كار الكافة وعن الثاين املسجد وقياسا على سائر الصلوات واجلواب عن األول لعله لعذر مطر أو غريه ويعضده إن

الفرق بإحتمال خروج النجاسة أو أن امليت ينجس يف نسفه لنا حديث النجاشي املتقدم ولوال أنه السنة ما أخرجوه 
من املسجد إىل املصلى ويف أيب داود من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له وحكى اللخمي املنع والكراهة 

وابن حنبل والشافعية بذلك ) ح ( بيمني السرير بدعة قال سند قال أشهب و  واجلواز الثاين يف الكتاب البداية
لفضل اليمني قال اشهب فيبدأ باملقدم األمين من اجلانب األمين مث باملؤخر األمين مث باملقدم األيسر مث باملؤخر األيسر 

وانب األربع من خارج النعش ومجاعة من األصحاب محلها من اجل) ح ( تقدميا لألمين كله على األيسر كله وقال 
بني العمودين أفضل حلمله عليه السالم ) ش ( أفضل من محلها بني العمودين لقول ابن مسعود هي السنة وقال 

سعد بن معاذ كذلك وكره ابن القاسم محلها على غري وضوء ملا يف أيب داود قال عليه السالم من غسل ميتا 
ز امليت فال حيمل على دابة وال عجلة إال من ضرورة قال أشهب ومحل فليغتسل ومن محله فليتوضأ وينبغي متيي

وابن حنبل ملا يف ) ش ( الصيب على األيدي أحب إيل من الدابة والنعش الثالث يف الكتاب السنة املشي أمامها وقاله 
تقدمون كما يتقدم أيب داود قال ابن عمر رأيته عليه السالم وأبا بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة وألهنم شفعاء في

اإلمام يف اخلمس ويتأخر عنها يف الصالة ألن رؤيته هلا أوفر يف بذل اجلهد يف الدعاء ويف اجلواهر الراكب وراءها 
أفضل ليخفف عن الناس ويف أيب داود قال عليه السالم الراكب يسري خلف اجلنازة وقيل هو كاملاشي وقيل 

رضي اهللا عنه وألنه أقرب إلعتبار اجلميع مبوعظة املوت والشفاعة إمنا ألنه مروي عن علي ) ح ( بتأخريمها وقاله 
تكون يف الصالة قال سند وخري أبو مصعب يف اجلهات كلها وهو يف البخاري ويستحب للنساء التأخري وراءها 

) ح ( وكرهه ) ش ( خلف الراكب للسترة الرابع يف الكتاب ال بأس باجللوس عند القرب قبل وضع اجلنازة وقاله 
  حىت توضع حمتجا مبا يف الصحيحني قال عليه السالم 

إذا اتبعتم اجلنازة فال جتلسوا حىت توضع لنا ما يف مسلم كان عليه السالم يقوم للجنازة مث جلس بعد وهو دليل 
 نسخ ما ذكروه قال سند والقيام تعظيم ملن معه من املالئكة قال ابن شعبان وال ينزل الراكب حىت توضع وظاهر

املذهب التسوية ويف اجلالب من صحب جنازة فال ينصرف حىت توارى ويأذن له أهل امليت يف اإلنصراف إال أن 
يطول ذلك ويف الرسالة يف الصالة على امليت قرياط من األجر وقرياط يف حضور دفنه وذلك يف التمنيل مثل جبل 

لقبور ملن يريد التغوط وقد كان علي رضي اهللا عنه أحد وروي عنه عليه السالم قال مالك إمنا هنى عن القعود على ا
يتوسد القرب ويضجع عليه قال ابن حبيب وميشي على القرب إذا عفا خبالف املسنم اخلامس يف الكتاب من فاته بعض 

ألن التكبريات كالركعات فال يقضى قبل سالم ) ش ( وابن حنبل خالفا ) ح ( التكبري ينتظر اإلمام حىت يكرب وقاله 
مام قال اللخمي وقال مالك أيضا يكرب تكبرية واحدة وال يقضى ما عداها حىت يسلم وقال أيضا يدخل بالنية اإل

وقال القابسي إن مضى ايسر الدعاء كرب وإال فال فإذا سلم اإلمام قضى التكبري متواليا على القول بالصالة على 



ا على األول إن شاء سكت أو دعا فإذا كرب اإلمام الغائب يدعو بينها وإن غابت اجلنازة عنه قال سند ولو فرعن
الثانية كرب معه وقضى بعد سالم اإلمام على املشهور وقال ابن حبيب يكتفي بالثانية ألنه هبا أحرم فال يقضي تكبرية 

اإلحرام ولو سها اإلمام عن بعض التكبري سبحوا به وال يكربون إال إن مضى وتركهم ولو رفعت فذكر باقي 
قال مالك يتم ما مل يدفن وقال ابن حبيب إن تطاول ذلك ابتدأها قال الباجي وللناس أن يوكلوا عليه وإن  التكبري

إذا اجتمع رجل وصيب وخنثى ) ش ( دفن كمن مل يصل عليه السادس قال سند وجيوز اجلمع بني اجلنائز وقال 
مان وعبد اهللا بن عمر وأبا هريرة رضي اهللا وامرأة املستحب افراد كل واحد منهم بالصالة لنا ما يف املوطأ أن عث

عنهم كانوا يصلون على اجلنائز باملدينة الرجال والنساء جيعلون الرجال مما يلي اإلمام والنساء مما يلي القبلة السابع 
ما قال يف يف الكتاب ال يدخل بالثانية يف صالة األوىل ألهنا مل تنو ولو أتى بالثانية قبل إحرام األوىل ومن خلفه ينويه

العتبية تعاد الصالة اليت مل ينوها ذهبت أم ال ألن اإلمام األصل البحث الثالث فيمن يصلي ويف اجلواهر أوىل الناس 
بالصالة الوصي إن قصد به الرغبة يف صالحه مث وايل املصر وصاحب الشرط والقاضي إن كان يليها ألن التقدم 

فتقدم املصلحة العامة على اخلاصة وقال ابن حبيب الوايل الذي تؤدى إليه على والة األمور خيلي بأهبتهم عند الرعية 
الطاعة دون غريه وقد كان ابن القاسم يقول هي ملن كانت اخلطبة له ويتقدم من األولياء العصبة على مراتبهم اإلبن 

اجلد مث العم مث إبنه مث  مث إبنه مث األب مث األخ الشقيق مث األخ لألب مث إبن األخ الشقيق مث إبن األخ لألب مث
األقرب فاألقرب مث مواىل النعمة قياسا على املواريث وقالت الشافعية املطلوب ههنا من هو أبلغ يف الدعاء فيقدم 

الويل على الوايل واألب على األبن واجلد على األخ لنا أنه ملا مات احلسن قدم احلسني سعيد بن العاصي أمري املدينة 
لوال السنة ما قدمتك مث صاحل املؤمنني والفقيه أوىل من املسن ألنه أقوم مبصاحل الصالة قال سند  فدفع يف قفاه وقال

إذا اختلف األولياء يف االمية قدم أفضل األمية وقال عبد امللك يقدم أولياء الرجل على أولياء املرأة لفضل الرجل 
دم استقرار حياته ليس بشهيد وال صلى عليه البحث الرابع يف املصلى عليه ويصلى على كل ميت مسلم حاضر تق

  وال فقد أكثره 
فروع اثنا عشر األول يف الكتاب يصلى على قاتل نفسه ومن حده القتل فقتله اإلمام أو إقتص منه يف النفس يصلي 

عليه الناس دون اإلمام وقال ابن عبد احلكم والشافعي يصلي عليه اإلمام ألنه عليه السالم صلى على ماعز 
لغامدية قال ومن حده اجللد فمات صلى عليه اإلمام والفرق أن اإلمام أمر بزهوق روح األول وهي عقوبة تتعلق وا

بالروح والصالة رمحة تتعلق بزهوق الروح فال يسعى يف رمحتها من سعى يف عقوبتها لتناقض املناسبة وأمر يف الثاين 
ن املغنم صيب يعقل أو اجاب مبا ظهر منه ما يعرف مبثله بعقوبة جسمه فال تناقض الثاين قال ومن وقع يف سهمه م

اإلسالم صلى عليه وإال فال قال سند ان كان معه أبواه فهو على دينهما حىت يكرب ولو كانا يف ملكني وإال فقال ابن 
دة منزلة عبدوس له أحكام اإلسالم يف الصالة والدفن واملرياث والعتق والقود واملعاقلة مبجرد السيب تنزيال للسيا

األبوة وقال مطرف األمر كذلك إن طالت التربية وإال فال ورواه عن مالك وقاله ابن القاسم يف صغار اجملوس 
  الثالث يف الكتاب ال جيرب السيد ولد عبده من امته على اإلسالم إذا كانا كافرين لقوله عليه السالم 

ودانه أو ينصرانه والفرق بينه وبني األول حرمة األبوين كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذان يه
والسيب كالصيد من حازه تصرف فيه وقال أبو مصعب يف التبصرة يتبع السيد تغليبا لإلسالم الرابع يف الكتاب ال 

وقال ابن حبيب ال يصلى عليه قبل ) ح وش ( يصلى على الصيب وال يغسل وال حينط حىت يستهل صارخا وقاله 
لطهارته من الذنوب والنه عليه السالم مل يصل على ولده إبراهيم واجلواب عن األول أنه عليه السالم أغىن  البلوغ

عن الصيب من الصالة وقد صلي عليه وعن الثاين أنه روي أنه صلى واإلثبات أوىل من النفي ملا يف الترمذي قال 



  عليه السالم 
هل صارخا قال سند ال يعترب عند مالك الرضاع وال العطاس وال الطفل ال يصلى عليه وال يرث وال يورث حىت يست

احلركة ألبتة قال ابن حبيب ولو أقام يوما يتحرك ويتنفس ويفتح عينيه حىت يسمع صوته وإن كان خفيفا ألن 
يف احلركة واإلختالج وقال ابن حنبل يصلى ) ح وش ( احلركة تكون عن الرياح وامليت يتحرك طويال وخالف 

  أربعة أشهر لنفخ الروح فيه حينئذ  على ابن
متهيد ال خالف ان اجلنني يف بطن أمه حي بعد األربعة أشهر ويدل على ذلك اعتقاده ومناؤه واحلديث الصحيح 

الوارد يف نفخ الروح فيه وإمنا هذه احلياة وإن كانت حمققة فإن الشرع مل يعتربها حىت يستقر بعد الوضع قلنا حياة 
حقيقية قبله وأما ترك غسله فألنه إمنا شرع للصالة وال صالة قال مالك ويغسل عند الدم شرعية بعد الوضع و

ويلف يف خرقة وكره مالك دفنه يف الدار لئال ينبش وأجازه ابن حبيب لدفنه عليه السالم يف منزله اخلامس يف 
اعتبار ردته يف سائر األحكام  الكتاب من ارتد قبل البلوغ ال يصلى عليه وال تؤكل ذبيحته قال سند معظم أصحابنا

يف ردته والفرق ان اإلسالم يغلب يف الشرع لتبع ) ح ( ال تصح ردته وال إسالمه ووافقه ) ش ( إال يف القتل وقال 
الولد أباه يف اإلسالم دون الردة لنا أن الكفر سبب األحكام يف الشرع واألصل ترتيب األحكام على أسباهبا وأما 

املكلف ألنه عقوبة واختلف أصحابنا إذا بلغ على ردته فقيل يقتل ألهنا حالة جيب فيها الرجوع  القتل فال يكون إال
إىل اإلسالم وقيل ال يقتل ألنه مل يرجع عن إسالم بعد البلوغ السادس يف الكتاب يصلى على أكثر اجلسد خبالف 

والظفر فإهنا ال يصلى عليها قال سند إن  الرأس واليد إحلاقا لألقل باألكثر وقياسا على األصابع واألسنان والشعر
كان البعض جمهوال يفرع على امليت اجملهول وإن كان بعض مسلم يعلم موته جتب الصالة فإن كان أيسره فال 

وابن حنبل وابن حبيب ينوى بالصالة عليه اجلملة وإن غابت اجلملة ) ش ( وقال ) ح ( يصلى عليه عند مالك و 
السالم على النجاشي سواء كان يف مسافة القصر أم ال إال أن يكون يف طرف البلد فال بد صلى عليها لصالته عليه 

من حضوره ويروى أن عمر رضي اهللا عنه صلى على عظام بالشام مبحضر الصحابة ومل ينكر عليه أحد فكان إمجاعا 
عا صلى عليه أو نصفه ال ولو صلى عليه مث وجد األكثر صلى عليه وفاقا وان كان املوجود أكثره جممعا أو مقط

لتبعيتها للجسد ويف ) ح ( يصلى عليه يف رواية ابن القاسم ولو وجدت األطراف كلها مل يصل عليها عند مالك و 
اجلواهر ال يصلى على النصف وال األكثر املقطع لتعذر غسله السابع قال سند إذا كان امليت جمهوال فإن كان مبكان 

ته عليه السالم قال ابن القاسم يصلى عليه وإن كان يف مدائن املسلمني وهو صغري قال ال يدخله الكفار غالبا كمدين
ابن حبيب يصلى عليه ولو وجد يف كنيسة وعليه زي النصارى إذا كان يف نادي املسلمني ومجاعتهم وقال ابن 

قل وإن كان كبريا قال ابن القاسم يف الصغري املنبوذ ويف البلد أهل كتاب له حكم اإلسالم يف الصالة واحلرمة والع
حبيب ال يصلى عليه وإن كان خمتونا وعليه زي اإلسالم حىت يعلم إسالمه والفرق أن الصغري املنبوذ جيرب على 

اإلسالم إذا كرب وإن وجده كتايب ال يقر بيده قال ويوارى وال يستقبل به قبلتنا وال قبلة غريها وقاله ابن القاسم 
واحلنفية ان كان عليه زي اإلسالم صلى عليه تغليبا للدار قال ) ح ( وقال سحنون و  للجهل بالشرط وهو اإلسالم

سحنون ولو وجد يف فلوات املسلمني أو غالب املسافر فيه املسلمون صلى عليه خبالف فلوات الكفار فلو كان 
ن كان عدد املسلمني أكثر لقظه فإن كان عليه زي اإلسالم صلى عليه وإال فال فلو اختلط موتى املسلمني بالكفار فإ

وابن حنبل ) ش ( وابن حنبل وإن كان أقل قال سحنون و ) ش وح ( أو تساووا صلى عليهم ويروى عندنا وعند 
ألن املقصود املسلم وليس تبعا لغريه خبالف بعض اجلسد الثامن يف الكتاب ال ) ح ( يصلى وينوى االسالم وقاله 

ياسا للصالة على الغسل واحلنوط والكفن فإهنا ال تعاد ولذلك مل تعد ق) ح ( يصلى على من صلى عليه وقاله 



الصالة عليه قال اللخمي إال ان يكون صلى عليها واحد فتعاد لفضل اجلماعة قال سند وروى عنه يصلى عليها 
عليه  وقال ابن حنبل إىل شهر ويف املوطأ أن مسكينة مرضت فأخرب النيب عليه السالم مبرضها وكان) ش ( وقاله 

السالم يعود املساكني فقال عليه السالم إذا ماتت فآذنوين هبا فخرجوا جبنازهتا ليال فكرهوا أن يوقظوه عليه السالم 
فلما أصبح أخرب بالذي كان من شأهنا فقال أمل آمركم أن تؤذنوين فقالوا كرهنا أن خنرجك ليال ونوقظك فخرج 

ربع تكبريات وصلى على الرباء بعد شهر واجلواب عن األول أن عليه السالم حىت صف بالناس على قربها وكرب ا
  عمل املدينة أرجح من اخلرب على ما علم أو ذلك لفضله عليه السالم أو ان حق امليت يف زمانه عليه السالم لقوله 

ي عليها ال ميوتن فيكم ميت ما دمت بني أظهركم إال آذنتموين أو لعلها دفنت بغري صالة وليس يف احلديث أهنا صل
ويف أيب داود أنه عليه السالم قام خطيبا وزجر أن يقرب الرجل بالليل حىت يصلى عليه إال أن يضطر إنسان إىل ذلك 
وظاهره أهنم إذا دفنوا ليال ال يصلون التاسع قال سند مجهورنا واحلنفية على الصالة على قرب من مل يصل عليه توفية 

الصالة على القبور وهذا إذا فات إخراجه بالتغري عند مالك أو بوضع حلقه وقال سحنون ال يصلى سدا لذريعة 
اللنب قبل التراب عند أشهب أو التراب عند سحنون للعنه عليه السالم نباش القبور وألن مجاعة وجدوا بعضهم 

قه وذهابه كما حول عن القبلة وبعضهم جترد من الكفن نسأل اهللا العافية وإذا قلنا يصلى على القرب فما مل يتحقق متز
لو كان على وجه األرض وإذا صلى عليه إىل غري القبلة مث ذكروا بعد دفنه مل يعيدوا الصالة عند مجاعة أصحابنا 

فإن ذكروا قبل الدفن استحب ابن القاسم واإلعادة خبالف سحنون وكذلك إذا وضعوا رأسه موضع رجليه العاشر 
بني جعلهم صفا واحدا أفضلهم بني يديه ويليه من اجلانبني من يليه  يف اجلواهر إذا كانت اجلنائز جنسا واحدا خري

يف الفضل وبني جعلهم كمختلفي األجناس فإن اختلفوا فالرجل مما يليه مث الصيب مث العبد مث اخلنثى مث املرأة مث 
إن استووا قدم بالسن الصغري مث األمة وافضل الرجال مما يليه والتقدم باخلصال الدينية اليت ترغب يف الصالة عليه ف

فإن استووا فالقرعة أو التراضي احلادي عشر يف الكتاب ال يصلى على موتى القدرية واإلباضية وال تتبع جنائزهم 
وال تعاد مرضاهم وأوىل إذا قتلوا قال سند إن توالهم أهل مذهبهم تركهم الناس زجرا هلم وإال فاستحب ابن 

ملازري محل كالم مالك على ظاهره ممكن وقد أفىت يف غري موضع بكفرهم القاسم مباشرهتم وأوجبها سحنون قال ا
وابن حنبل ) ش ( وإذا فرعنا على كفرهم فال يصلى عليهم قال سند فإن قاتلونا فقتلهم اإلمام العادل قال مالك و 

ب ال يغسل ال يغسلون وال يصلى عليهم لقوة شبههم بأهل احلرب الثاين عشر يف الكتا) ح ( يصلى عليهم وقال 
) ح ( وابن حنبل و ) ش ( الشهيد يف املعترك وال يكفن وال يصلى عليه ويدفن يف ثيابه وخفافه وقلنسوته وقاله 

وقال ال يغسل ويصلى عليهم حمتجا بأنه عليه السالم صلى على قتلى أحد تسعة ومحزة عاشرهم وقياسا على سائر 
الن أنه روى فيه أنه صلى على محزة سبعني مرة وهذا من األموات واجلواب عن األول منع الصحة ويؤكد البط

حساب سبعمائة ومل يكونوا سوى سبعني ولو سلمناه محلناه على الدعاء مجعا بني الروايتني وعن الثاين أن الشهيد 
 مطلوب التمييز باالستغناء عن الشفاعة ترغيبا يف الشهادة والنه إذا حضر إىل السيد عبده حمموال بدمائه وهيآت

جراحه وهيئة اليت القى هبا أعداءه فنظر إليه السيد على تلك احلال كان أبلغ يف عطفه عليه وميله إليه ومغنيا له عن 
شفاعة الشافعني عنده ويف البخاري أنه عليه السالم مل يصل عليهم ويف أيب داود مل يصل على قتلى بدر قال سند 

يغسل وأما الروث وشبهه فيزال عنه خبالف دمه ملا تقدم وقال فلو استشهد جنبا فال فرق عند أشهب وقال سحنون 
تنزع عنه اجللود والفراء واحملشو ألمره عليه السالم يف أيب داود أن ينزع عن قتلى أحد ) ح و ش ( أشهب و 

احلديد واجللود وأن يدفنوا بدمائهم وثياهبم وهو حممول عندنا على ما خيتص بالقتال من اخلود وقرب السالح 
ذلك خصه باحلديد واجللود وقال مالك يف الكتاب ينزع السيف والدرع وان كان البسا له وإن كان قد قال يف ول



خمتصر ما ليس يف املختصر ال ينزع الثوب اجلديد الذي يلبسه الشاب وهو سنة الصحابة يف الدرع وقد وجدوا 
يكثر مثنها وليس للوايل أن ينزع ثيابه ويكفنه يف مبصر كذلك مدفونني قال مطرف وال ينزع املنطقة وال اخلامت إال أن 

حمتجا بأن ترك الغسل إظهار ) ح ( وابن حنبل لظاهر األمر وغري البالغ كالبالغ خالفا ) ح وش ( غريها وقاله 
للطهارة من الذنوب وال ذنوب وعندنا ترك الغسل علم على الشهادة وبذل النفس يف طاعة الرب وهو موجود يف 

مل يكن على الشهيد ما يواريه ووري بثوب فإن كان مستورا قال يف الكتاب ال يزاد عليه شيء خالفا الصيب وإذا 
ألشهب ويف اجلواهر الشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار حالة القتال فإن رفع حيا فاملشهور أنه يغسل ويصلي 

وابن حنبل زمان املعترك فقط ) ش ( راعى عليه إال أن يكون يف غمرة املوت ومل يأكل ومل يشرب وقاله احلنفية و
وقال سحنون ان كان حبيث يقتل قاتله بغري قسامة فهو كحالة املعترك وإال فال قال أشهب يستوي يف احلكم غزو 

املسلمني وخصه ابن القاسم باألول واملشركون غزوا املسلمني غزوة أحد ومل يصل عليهم أو يقال أن املسلمني 
هم ولقوهم فهم الغازون وعمر رضي اهللا عنه كان شهيدا وهو املشهور قال سند وسواء قتل خرجوا إليهم من ديار

بسبب املشركني أو تردى يف بئر أو سقط من شاهق أو من فرسه أو رجع سيفه أو سهمه ولو وجد يف املعترك رجل 
ليه لعدم األثر الدال وابن حنبل يغسل ويصلى ع) ح ( ميت ليس فيه أثر القتل فكذلك إذ لعله ركله فرس وقال 

على الشهادة ويف اجلواهر املقتول ظلما أو قصاصا واملبطون وسائر الشهداء وتارك الصالة واحملارب إذا قتلوا 
من قتل عمدا مظلوما حبديدة مل يغسل أو مبثقل غسل ) ح ( وابن حنبل وقال ) ش ( يغسلون ويصلى عليهم وقاله 

ضي اهللا عنه مل يغسل من قتل معه وألهنم يف نصرة الدين كقتال املشركني وال يغسل من قتلته البغاة الن عليا ر
وابن حنبل وجوابنا إمجاعنا على الصالة عليهم وكما مل ينقل الغسل مل تنقل الصالة ) ش ( واختلف فيه قول 

  يه السالم ال يصلى على احملارب ألن قتله خزي فال يكون سببا للرمحة لنا قوله عل) ح ( فجواهبم جوابنا وقال 
صلوا على من قال ال إله إال اهللا وال يصلى على الكافر ويدفن الذمي وفاء بذمته إن خشي عليه الضياع ومل يوجد 
أحد من أهل دينه وإن كان له قريب مسلم حيل بينه وبينهم وإن مل جيد من يكفنه كفن يف شيء قال ابن حبيب إال 

خ فيلي كفنه ويتواله أهل دينه وإن دفنوه فال يتبعه وإال تقدم أمام أن يكون من يلزمه أمره مثل األم واألب واأل
  جنازته فسبق إىل قربه 

ومبعىن أخرب ومنه شهد عند احلاكم ومبعىن حضر ) واهللا على كل شيء شهيد ( فوائد شهد يف اللغة مبعىن علم ومنه 
عليم مبعىن عامل ومبعىن مفعول حنو قتيل ومنه شهد بدرا وشهد صالة العيد وشهيد وزنه فعيل ويكون مبعىن فاعل حنو 

مبعىن مقتول والشهيد حيتمل املعنيني إما فاعل فقيل هو يشهد حضرية القدس مبعىن حيضرها وإما مفعول فألنه أخرب 
وأما ) إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة ( عن استحقاقه اجلنة فهو مشهود له هبا لقوله تعاىل 

 اجملاهدين من املبطون ومن معه من السبعة ويروى ما ترك القاتل على املقتول من ذنب ال سيما من قتل دون غري
ماله وال يصيب املؤمن وصب وال نصب وال تعب حىت الشوكة يشاكها إال كفر هبا من ذنوبه وإذا كفرت السيئات 

  دخل اجلنة فيكون من باب فعيل مبعىن مفعول أي مشهود هلم 

  اخلامس يف الدفن الفصل

) أمل جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا ( واملقصود منه ستر سوآت األموات بالتراب وإليه أشار اهللا تعاىل بقوله 
والكفت الضم أي تضم األحياء وتسترهم ببنائها واألموات بتراهبا قال اللخمي وهو واجب قوال واحدا ويف 

ع وقال عمر بن عبد العزيز احفروا يل وال تعمقوا فإن خري األرض اجلواهر قال ابن حبيب عمقه مثل عظم الذرا



الشق ألنه عليه ) ش ( أعالها وشرها أسفلها قال مالك ليس مبحدود ولكن الوسط واللحد أفضل من الشق وفضل 
ل ابن السالم أحلد وصاحباه واحتج بعمل املدينة جوابه أهنا سبخة تنهار فلذلك ال يلحدون وليكن يف جهة القبلة قا

حبيب وإدخال امليت قربه من ناحية القبلة أفضل ويضعه يف قربه الرجال ويضع املرأة زوجها من أسفل وحمارمها من 
أعلى وإن تعذر فصاحل املؤمنني إال أن يوجد من قواعد النساء من يطيق ذلك من غري كلفة ويستر عليها بثوب حىت 

شفع أو وتر ويوضع يف اللحد على ميني مستقبل القبلة ومتد يده توارى يف حلدها وليس لعدد املباشر للميت حد من 
اليمىن على جسده وحيل العقد من رأسه ورجليه حىت تنصرف عنه املواد ويسند رأسه بالتراب وكذلك رجاله لئال 
يتصوب ويرفق به كاحلي واستحب أشهب أن يقال عند وضعه يف اللحد بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا اللهم تقبله 
بأحسن قبول مث ينضد اللنب على فتح اللحد وتسد الفرج مبا مينع التراب قال ابن حبيب أفضل ما يسد به اللنب مث 
اللوح مث القراميد مث اآلجر مث احلجارة مث القصب فكل ذلك أفضل من التراب والتراب أفضل من التابوت مث حيثى 

لتراب عليه وال يرفع إال بقدر شرب وال جيصص وال كل من أربع حثيات وروى سحنون أنه غري مستحب مث يهال ا
يطني وال بأس باحلصباء ووضع احلجر على رأس القرب قال املازري وتكره الكتابة على القرب وقد وضع عليه السالم 

البنيان حنو التربة اليوم وخصص ابن القصار ) ح ( على قرب ابن مظعون حجرا وقال هذا أعرف به قرب أخي وأجاز 
ة مبا يضيق على الناس ويف اجلواهر قال أشهب وتسنيم القرب أحب إيل وإن رفع فال بأس وقربه عليه السالم الكراه

ويرفع من ) ش ( ويف اجلالب يسطح وال يسنم وقاله ) ح ( وقرب أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما مسنمة وقاله 
هيم وقبور املهاجرين واألنصار مسطوحة ويف األرض قليال بقدر ما يعرف به ألنه عليه السالم سطح قرب ابنه إبرا

اجلواهر وال يدفن يف قرب واحد ميتان إال حلاجة ويرتبون يف اللحد بالفضيلة األفضل للقبلة واألفضل للمشيع أال 
ينصرف إال بإذن أهل امليت والقرب حمترم ال ميشى عليه إذا كان مسنما والطريق دونه وإن عفا فواسع وال تنبش 

عند حفر القبور ومن صادف قربا رد عليه ترابه وال يزاد من قرب على غريه وينبش إذا كان القرب أو  عظام املوتى
الكفن مغصوبا أو يشح به ربه أو نسي معه مال يف القرب أو دفن بغري غسل اخرج ان كان قريبا وقيل ال خيرج قال 

ه موضع رأسه أصلح ان أمن التغري وإال فال ابن حبيب ولو وضع على شقه االيسر أو أحلد إىل غري القبلة أو رجال
قال ابن القاسم وال يبقر على جنني امليتة وإن اضطرب وأجازه سحنون ان طمع يف حياته فقيل هو تفسري وقيل هو 

خالف وكذلك الدنانري يف بطن امليت وقال مالك ان استطاع النساء عالجه من خمرجه فعلن ومل يبلغين البقر عن 
احلكم رأيت مبصر رجال مبقورا على رمكة مبقورة قال سند وإذا أبقرت فمن خاصرهتا اليسرى  أحد قال ابن عبد

ألهنا أقرب للولد ويلي ذلك أخص أقارهبا والزواج أحسن فإن كانت األم نصرانية حامال جبنني مسلم قال مالك 
ابر املسلمني وقيل جيعل ظهرها تدفن يف مقابر النصارى ألنه ال حرمة للجنني قبل وضعه وقال بعض الشافعية يف مق

إىل القبلة ألن وجه اجلنني إىل ظهرها ولو بلع امليت من ماله جوهرة صغرية نفيسة أو وديعة خوف اللصوص قال ابن 
القاسم يشق ومنع ابن حبيب وفرق ابن القاسم بأن الوديعة حمققة خبالف اجلنني ومن مات يف البحر غسل وكفن 

أن أمن التغري وإال رمي به يف البحر مستقبال حمرفا على شقه األمين قال ابن حبيب وتشد وصلى عليه وانتظر به الرب 
عليه أكفانه وال تثقل رجاله وخالفه سحنون فاألول ليصل الرب فيدفن والثاين ليسلم من أكل الطيور قال املازري 

د بن زيد بالعقيق ودفنا باملدينة وظاهر مذهبنا جواز نقل امليت من بلد إىل بلد وقد مات سعد بن أيب وقاص وسعي
قال سند ولو تشاح الورثة فقال بعضهم يدفن يف ملكي وقال بعضهم يدفن يف املقابر املسبلة دفن يف املسبلة وليس 
له ابطال حقه من األرض املسبلة وحيمل الورثة امثانه والنه كان يف نفسه قبل موته فكأنه وصى به وكذلك لو قال 

مل يلزمهم بذلك العدول عن التركة فلو حفر له قرب فدفن فيه قوم ميتهم فقال بعض العلماء عليهم أنا أكفنه من مايل 



مثله وقال أبو بكر قيمة احلفر قال وهو أبني ألن املضمون منفعة احلفرة ال عني القرب واملنفعة من ذوات القيم وإال 
  الم كان جيب نبشه ويف اجلالب ال بأس بزيارة القبور لقوله عليه الس
  كنت هنيتكم عن زيارة القبور واآلن فزوروها فإهنا تذكر باآلخرة 

  الفصل السادس يف التعزية

  قال سند جيوز أن جيلس الرجل للتعزية ملا يف أيب داود أنه عليه السالم 
عليه جلس هلا يف املسجد حني قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد اهللا بن رواحة ويكره عند القرب خبالف املنزل وكان 

  السالم إذا عزى يقول 
بارك اهللا لك يف الباقي وآجرك يف الفاين وكره عمر بن عبد العزيز التعزية يف النساء وقال مالك إن كان فباالم 

ووسع ذلك غريه وجيوز قبل الدفن وبعده ويعزى يف الكبري والصغري ومن يفهم اخلطاب واملتجالة خبالف الشابة قال 
يعزى به كما يعزى ) ش ( وقال ) ما لكم من واليتهم من شيء ( الكافر لقوله تعاىل  مالك ال يعزى مسلم بأبنه

الذمي بالذمي وباملسلم قال سحنون يعزى الذمي يف وليه بقوله اخلف اهللا لك املصيبة وجزاك أفضل ما جزى به 
واملصاب ويستحب  أحدا من أهل دينك ويف اجلواهر هي سنة وهي احلمل على الصرب بوعد األجر والدعاء للميت

  إعداد طعام ألهل امليت ما مل يكن إجتماعهن للنياحة وغريها لقوله عليه السالم يف أيب داود 
  اصنعوا آلل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما شغلهم 

  الباب الثاين والعشرون يف تارك الصالة

ن الدين بالضرورة وكل من قال سند من حجد وجوب صالة من اخلمس أو ركوعها أو سجودها كفر ألنه معلوم م
جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر يف الصالة أو غريها وإن اعترف بالوجوب ومل يصل فليس بكافر خالفا 
البن حنبل وقال ابن حبيب يكفر بترك الصالة والزكاة والصوم واحلج حمتجا بقوله عليه السالم يف مسلم بني العبد 

وبني الكفر جوابه أن معناه وبني حكم الكفر على حذف مضاف وحكم الكفر وبني الشرك ترك الصالة ويروى 
  القتل فظن بقتله ويعضده قوله عليه السالم يف املوطأ 

مخس صلوات كتبهن اهللا على العباد فمن جاء هبن ومل يضيع منهن شيئا استخفافا حبقهن كان له عند اهللا عهد أن 
 عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة وهو نص يف جواز دخول يدخله اجلنة ومن مل يأت هبن فليس عند اهللا

تاركها اجلنة فال يكون كافرا والنه ال يكفر بفعل ما علم حترميه بالضرورة إمجاعا فال يكفر بترك فعل ما علم وجوبه 
له إال اهللا بأي جبامع خمالفة ضرورى يف الدين ويروى أن الشافعي قال ألمحد إذا كفرته بترك الصالة وهو يقول ال إ

شيء يرجع إىل اإلسالم فقال بفعل الصالة فقال له إن كان إسالمه يترتب عليها فتكون واقعة يف زمن الكفر فال 
حدا ) ش ( تصح وإن مل يترتب عليها مل يدخل هبا فسكت أمحد رضي اهللا عنهما وإذا مل يكفر فيقتل عند مالك و 

فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم إىل قوله فإن تابوا وأقاموا الصالة ( وبعض أصحابنا لقوله تعاىل ) ح ( خالفا 
فاشترط يف ترك القتل بعد التوبة إقامة الصالة ومل يقمها فيقتل وللحديث السابق ) واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 

الم ال حيل دم وإمجاع الصحابة على قتال مانعي الزكاة مع أيب بكر رضي اهللا عنهم حجة أيب حنيفة قوله عليه الس
إمرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس وجوابه أنه عام وما ذكرناه خاص 

فيقدم عليه وإذا قلنا يقتل فقال التونسي يؤخر حىت يبقى من النهار قدر الظهر والعصر قال سند ينبغي أن يراعى 



جود احتياطا للدماء قال اللخمي بل قدر اإلحرام والركوع دون ركعة من العصر المجلتها على أقل الركوع والس
السجود والقراءة إلدراك السجود بالركوع عند أشهب للخالف يف القراءة وقال ابن شهاب حىت خيرج الوقت 
لتحقق السبب بارتكاب املعصية ويف اجلواهر ثالثة أقوال إذا بقي ركعة من الوقت الضروري أو مجلة الصالة أو 

اإلختياري قال القاضي أبو بكر ومجاعة املتأخرين ينخس باحلديد حىت ميوت أو يصلي قال سند قيل تضرب فوات 
والعراقيون منا ال يقتل بترك الزكاة لدخول النيابة فيها ) ش ( عنقه ويقتل عند مالك بترك الصالة والصوم وقال 

لي ومل يفعل قال ابن حبيب يبالغ يف عقوبته فيمكن أخذها منه قهرا فهي خبالف الصالة قال اللخمي ولو قال أص
حىت تظهر توبته وال يقتل لعدم جزمنا بتصميمه على املخالفة وقيل يقتل لكونه مل يقم الصالة واهللا تعاىل اشترط 
اإلقامة وإذا قلنا يقتل فاختلف يف استتابته ثالثة أيام على روايتني ويف كوهنا على الوجوب أو الندب قال وأرى 

ملن جيهل قبول توبته واالستحباب ملن يعلمه وقد استتاب عليه السالم مثامة األسري ثالثة أيام املازري فإن الوجوب 
امتنع من فعل املنسيات من األصحاب من قال يقتل ألن الشرع عني وقت الذكر للمنسية كوقت األداء للحاضرة 

  اء فيجوز التأخري على املختار ومنهم من أباه لوقوع اخلالف يف قضاء الفوائت وعلى القول بالقض

  كتاب الصيام

خيل صيام ( أي إمساكا قال النابغة ) إين نذرت للرمحان صوما ( قال عياض وهو يف اللغة اإلمساك قال اهللا تعاىل 
وقال اجلوهري الصوم اإلمساك عن الطعام وصام الفرس ) حتت العجاج وأخرى تعلك اللجما ** وخيل غري صائمة 
ري علف وهو البيت املتقدم عنده وفسره عياض مبطلق اإلمساك والصوم ذرق النعامة والصوم شجر أي أقام على غ

يف لغة هذيل وهو يف الشرع اإلمساك عن شهويت الفم والفرج أو ما يقوم مقامهما خمالفة للهوى يف طاعة املوىل يف 
والنفاس وأيام األعياد واختلف يف أول مجيع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن احليض 

صوم وجب يف اإلسالم فقيل عاشوراء وقيل ثالثة أيام من كل شهر وأول ما فرض من رمضان خري بينه وبني الطعام 
وأوجب الصيام إىل الليل وأبيح الطعام والشراب ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( مث نسخ اجلميع بقوله تعاىل 

العشاء أو ينام فيحرم مجيع ذلك إىل الفجر فاختان عمر رضي اهللا عنه امرأته يف أهنا نامت واجلماع إىل أن يصلي 
علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن باشروهن وابتغوا ما ( ووطئها فنزل قوله تعاىل 

واشتقت الشهور من ) ود من الفجر كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األس
بعض عوارضها اليت تعرض فيها فرمضان من الرمضاء اليت هي احلجارة احلارة ألنه قد يأيت يف احلر وشوال من شيل 

اإلبل أذنا هبا لذباب يعرض هلا وذو القعدة أول األشهر احلرم فيقعد فيه عن القتال وذو احلجة لوقوع احلج فيه 
ة بالتنكري والتعريف واحملرم من حترمي القتال فيه وصفر من الصفر بالكسر الذي هو اخللو ويقال ذو قعدة وذو حج

فإن الطرقات يقل سالكها بسبب ذهاب األمن النسالخ األشهر احلرم والربيعان من ربيع العشب ألنه قد يأيت فيهما 
جيب التعظيم وشعبان من التشعب ألن واجلماديان من مجاد املاء ألهنما قد يأتيان يف الربد ورجب شهر حرام والتر

  العرب كانت ختتلف فيه وتظهر القتال خلروج الشهر احلرام ويروى أنه قال 
  ال تقولوا جاء رمضان فإن رمضان من أمساء اهللا تعاىل ولكن قولوا جاء شهر رمضان والثابت عنه 

امسا للشهر قال الفراء وجيمع على من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فجعله 
رمضانني وقال اجلوهري جيمع على أرمضاء ورمضانات ويقال رمض يومنا بكسر امليم يرمض بفتحها إذا كثر حره 



قال أبو الطاهر فمن جحد وجوبه كفر ألنه معلوم من الدين بالضرورة وإن اعترف بوجوبه ومل يصمه خرج على 
  ب عشرة أبواب اخلالف يف تارك الصالة ويف الكتا

  الباب األول يف أسباب الوجوب والطرق

أما األسباب فستة النذر وقتل اخلطإ والظهار واحلنث وإختالل النسك وستايت وظهور اهلالل وأما الطرق املثبتة 
للهالل قال صاحب التلخيص هي ستة رؤية اإلنسان لنفسه والرؤية العامة واخلاصة عند احلاكم وخرب الواحد يف 

  يس فيه إمام أو فيه لكن ال يعين بأمور الناس أو تنقل إىل بلد عما ثبت يف بلد آخر على املشهور موضع ل
فروع سبعة األول يف الكتاب ال تقبل شهادة الواحد ويصوم وحده فإن أفطر فعليه الكفارة وجيب أن يعلم اإلمام 

هوال النعدام الفائدة ويف اجلواهر قيل يرفعه وإن لعل غريه يوافقه قال سند إال أن يكون عبدا أو فاسقا أو امرأة أو جم
كان ال يرجى قبول شهادته رجاء االستفاضة ويثبت بشهادة عدلني ومنع سحنون إن كانت السماء مصحية واملصر 

وابن حنبل يثبت رمضان ) ش ( كبري وال يثبت شوال إال بإثنني ونقل صاحب التلخيص ثبوته بالواحد وقال 
بالغيم قال اللخمي جوز ابن املاجشون الصوم والفطر خبرب الواحد عن رؤية نفسه أو رؤية ) ح ( بالواحد وخصصه 

  غريه لقوله 
إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فأجاز الصوم خبرب الواحد وقال أبو احلسن وعلى هذا 

لناس خيربهم قلنا يلزم إذا وكلوا من يترصد هلم اهلالل جيوز الفطر آخر النهار خبرب الواحد فإن قيل املؤذن كالوكيل ل
أن يقبل وحده ويف أيب داود قال ابن عمر ترا آى الناس اهلالل فأخربت رسول اهللا أين رأيته فصام وأمر الناس 

  بصيامه جوابه ليس فيه ما مينع تقدم شهادة غريه فجاز تقدمه ويعضده ما يف الصحيحني 
يته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني وإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤ

وقياسا على شوال وأما املؤذن فإمنا قبل قوله يف تعيني أول النهار وإال فالصوم معلوم الوجوب البد منه خبالف اليوم 
  خيالف وفيه نظر ألنه فتوى ال حكم األول فإن الصوم منوط بالشاهد قال سند فلو حكم اإلمام بالصوم بالواحد مل 

متهيد األحكام على ثالثة أقسام منها ما ال يثبت إال بالشهادة كوجوب تنفيذ الدعاوى عند احلكام وما يكفي فيه 
الواحد كالفتاوي من اجملتهدين وما اختلف يف حلوقه بأحدمها كمخرب املصلي بعدد الركعات ورمضان وغريمها فما 

ىت يظهر الصواب يف إحلاق الثالث بأيهما قال املازري يف شرح الربهان احلقوق منها عام يف حكم األول والثاين ح
األشخاص واألزمان كالفتيا فيقبل فيه الواحد لعدم التهمة يف معاداة مجلة األئمة وخاص ملعني كالدعوى عند احلاكم 

وإن عم البلدان فاجتمع فيه الشبهان  فيشترط العدد لدفع التهمة بعداوة الشاهد باطنا ورمضان ال يعم األزمان
فوقع اخلالف يف أيهما يغلب وقوي انتفاء التهمة مبشاركة الشاهد يف احلكم وكذلك ضعفت التهمة يف الصالة لعدم 

تصور املصلي لكونه ساعيا يف قربة فأشبه الفتوى يف عدم التهمة الثاين يف اجلالب إذا ثبت رمضان يف بلد من 
كل بلد نقل إليهم وقال عبد امللك إن كان ثبوته باالستفاضة حىت ال يكون من باب احلكم وإال البلدان لزم الصوم ل

فال يلزم إال أن يكون ثبوته عند اإلمام لعموم حكمه ويف أيب داود عن كريب أن ابن عباس سأله ملا قدم من الشام 
يته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام عن هالل رمضان مىت رأيتم اهلالل قال قلت رأيته يوم اجلمعة قال أنت رأ

معاويه قال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصومه حىت نكمل الثالثني أو نراه فقلت له أفال نكتفي 
برؤية معاوية فقال ال هكذا أمرنا رسول اهللا وأجاب املشهور عن هذا أن املدينة كانت مصحية ومل ير فيها فقدمت 

رب خرب كريب ويكون ذلك معىن قوله هكذا أمرنا رسوله اهللا أن ال نرجع عن اليقني إىل الظن مع املشاهدة على اخل



  أن املشهور ال فرق بني أن يرصد مع الصحو أم ال بل قضى بالثبوت مطلقا فيشكل احلديث 
أسبابا حنو السرقة قاعدة نصب اهللا تعاىل األوقات أسبابا لألحكام كالفجر والزوال ورؤية اهلالل كما نصب األفعال 

والزنا واألوقات ختتلف حبسب األقطار فما من زوال لقوم إال وهو فجر لقوم وعصر لقوم ومغرب لقوم ونصف 
الليل لقوم بل كلما حتركت الشمس درجة فتلك الدرجة بعينها هي فجر وطلوع مشس وزوال وغروب ونصف ليل 

خمتلفة وخاطب اهللا تعاىل كل قوم مبا يتحقق يف قطرهم ال  ونصف هنار وسائر أمساء الزمان ينسب إليها حبسب أقطار
يف قطر غريهم فال خياطب أحد بزوال غري بلدة وال يفجره وهذا جممع عليه وكذلك اهلالل مطالعة خمتلفة فيظهر يف 

فيه  املغرب وال يظهر يف املشرق إال يف الليلة الثانية حبسب احتباسه يف الشعاع وهذا معلوم بالضرورة ملن ينظر
ومقتضى القاعدة أن خياطب كل أحد هبالل قطره وال يلزمه حكم غريه ولو ثبت بالطرق القاطعة كما ال يلزمنا 

إىل هذا أشار البخاري يف هذا احلديث ، ) ح ( الصبح وإن قطعنا بأن الفجر قد طلع على من شرق عنا كما قاله 
مر بن اخلطاب وال غريه من اخللفاء أنه كان يكتب إىل بقوله بأن ألهل كل بلد رؤيتهم ولو كان ذلك مل ينقل عن ع

األقطار ويبعث الربيد إين قد رأيت اهلالل فصوموا بل كانوا يتركون الناس مع مرئيهم فيصري حدا جممعا عليه 
ويشكل على هذا املشهور وقول عبد امللك أيضا يف قصره اللزوم على حمل الوالية يف احلكم دون االستفاضة 

ثبت عند اإلمام األعظم وحكم به بالشاهدين إن حكم به على أهل قطره ال يتعداهم أو على غريهم وكذلك إذا 
فينبغي أال ينفذ حكمه ألنه حكم بغري سبب وكل حكم بغري سبب ال يلزم وال ينفذ الثالث يف الكتاب ال يقبل يف 

ذريعة املتهاونني وقال عبد امللك يف ذي احلجة إال عدالن قال سند إن رأى شواال واحدا قال مالك ال يفطر سدا ل
الفطر بقلبه وقال ابن القاسم يأكل حبيث ال يرى وقال أشهب إن ظهر عليه يف ومل يذكره قبل ذلك عوقب إن اهتم 

  وقال ابن جنبل ال يفطر لعدم ثبوته واحتياطا للصوم لنا قوله 
مسافرا أو له عذر فاملذهب الفطر وان مل يكن له  وأفطروا لرؤيته وقد رئي قال ابو الطاهر إن مل خيف اتفاقا وإن كان

عذر وأمن من االطالع فاملهشور ال يفطر سدا لذريعة املتهاونني الفطر لوجود السبب فإن شهد على رمضان 
لو شهد واحد برمضان وآخر ) ش ( شاهدان ومل مع الصحو فكمال العدة قال مالك يكمل عدة شعبان خالفا ل 

ال يفطر بشهادهتما لوجوب إكمال شعبان ورمضان بالبينة قال أبو الطاهر إن كانت شهادة  بشوال قال حيىي بن عمر
الثاين بعد تسعة وعشرين من شهادة األول ال تلفق لعدم إجتماعهما أو بعد ثالثني جرى تلفيقهما على اخلالف يف 

ة املستقبلة اتفاقا أو قبله فللمستقبلة تلفيق الشهادة على األفعال الرابع يف اجلالب لو رئي اهلالل بعد الزوال فلليل
وللماضية عند ابن حبيب ووافق ابن حنبل يف أول رمضان وخالف يف آخره احتياط ) ح وش ( عند مالك و 

للصوم لنا أن يف احلديث املتقدم رواية زيد فيها بعد وأفطروا لرؤيته فإنه يتم اهلالل أول النهار فال تفطروا حىت 
ياه باألمس سبب عدم رؤيته حصوله يف شعاع الشمس فرمبا ختلص منه يف العصر فهو اهلالل يشهد شاهدان أهنما رأ

الصغري ورمبا ختلص يف الظهر أو قبله وهو اهلالل الكبري فإنه كلما بعد زمان التخلص نقص اهلالل من الشمس وملا 
قدم من صوم أو فطر عمال كانت األهلة تكرب وتصغر وخيتلف زمان خروجها من الشعاع ترجح البقاء على ما ت

باألصل وملا كان الغالب ختلصه لليلة اآلتية بعد الزوال كانت رؤيته متخلصة قبله ليشعر ختليصه من الليلة املاضية ال 
سيما أنه بعيد من الشمس جدا فهذا سبب اخلالف قبل الزوال وبعده اخلامس يف اجلالب إذا أشهد عليه وجب 

لفطر والصالة فإن كان بعد الزوال فال يصلوا السادس قال سند لو تواىل الغيم الكف والقضاء وعلى شوال وجب ا
شهورا قال مالك يكملون عدة اجلميع حىت يظهر خالفه اتباعا للحديث ويقضون إن تيقن هلم خالف إثبات اهلالل 

  باحلساب خالفا للداودي وبعض الشافعية وأما قوله 



  دير سري القمر يف املنازل لقوله يف مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له فليس املراد تق
فاقدروا له ثالثني واملطلق حيمل على املقيد وألن معناه اقدروا له قدره أي مقداره وهو ثالثون لذلك ال جيئ شهر 

  تسعة وعشرين إال ناقصا 
ستور اجلبه ال أعلم فائدة غم معناه خفي بغيم أو غريه ومنه الغيم إلخفائه السماء والغم ألنه ساتر للقلب واألغم م

خالفا يف إثبات أوقات الصالة باحلساب يف االآلت باملاء والرمل وغريمها وعلى ذلك أهل األمصار يف سائر 
األعصار زمن الشتاء عند األمطار والغيوم فما الفرق جوابه أن لإلثبات أسبابا منصوبة فإن علم السبب لزمه حكمه 

العقل وحصول اهلالل خارج الشعاع ليس بسبب بل ظهوره للحس من غري شرع يتوقف عليه بل يكفي احلس و
فمن تسبب له بغري البصر معتمدا على احلساب مل يوجد يف حقه السبب فال يرتب عليه حكم ويدل على ذلك قوله 

) من شهد منكم الشهر فليصمه ( وما قال صوموا للهالل بل قال ) أقم الصالة لدلوك الشمس ( تعاىل يف الصالة 
السبب املشاهدة له دونه قال سند فلو كان اإلمام يرى احلساب فأثبت اهلالل به مل يتبع إلمجاع السلف على  فجعل
  خالفه 

  الباب الثاين يف شروطه

وهي تسعة وهي كلها للوجوب إال النية الشرط األول البلوغ وسيأيت صوم الصبيان يف باب التطوع إن شاء اهللا 
اجلواهر اجلنون مينع الصحة خبالف استتاره بالنوم مطلقا أو باإلغماء على تفصيل يأيت تعاىل الشرط الثاين العقل ويف 

ويف الكتاب إن أغمي عليه مجلة النهار أو أكثره مل جيزه صومه وإن مضى أكثره قبل اإلغماء أو أغمي عليه بعد 
ملشهور عدم اإلجزاء قال ابن الفجر إىل نصفه أو نام مجيعه أجزأه قال سند إن أغمي عليه قبل الفجر حىت طلع فا

جيزئه مطلقا ولو أغمي عليه مجلة الشهر ألن ما ال يبطل ) ح ( حبيب وال يلزمه الكف وقال أشهب جيزئه وقال 
الصوم قليله ال يبطله كثريه كالسفر والنوم عكسه احليض وقال القاضي إمساعيل يسريه يفسده ولو يف وسط النهار 

  تكفي إفاقته يف جزء من النهار لتحصل النية وابن حنبل ) ش ( كاحليض وقال 
متهيد اإلغماء يشبه النوم من جهة عدم العقل ويشبه احليض ألن كال منهما مناف للصالة فمن غلب شبه النوم مل 

يبطل مطلقا أو شبه احليض أبطل مطلقا ومن سوى رجح بأمر خارج وهو أكثرية النهار وأن ال يصادف أول أجزاء 
ه شرط وشأن الشرط التقدم على أول االجزاء ومنهم من الحظ وجود النية فقط مع جتويز إيقاعها العبادة فإن عدم

عنده يف النهار قال اللخمي واحلكم يف اجلنون قبل الفجر أو بعده أيسر النهار أو أكثره مثل اإلغماء وفاقا وخالفا 
ا اإلغماء ومل يقسموا اجلنون ووافقهما صاحب وهذا خالف ما يف اجلواهر واجلالب والتنبيه أليب الطاهر فإهنم قسمو

التلقني فقال اجلنون واإلغماء مينعان من ابتداء الصوم وقد مينعان من استصحابه على وجهه قال ابن القاسم ال يعترب 
يف اإلغماء املرض وقال ابن املاجشون إن كان مرض أجزأه ولو طلع الفجر عليه كذلك قال اللخمي ولو طلع 

ن أذهب عقله السكر مل جيزه صوم ذلك اليوم وال جيوز له فطر بقيته ويف الكتاب لو بلغ مطبقا سنني الفجر على م
فمن كان منكم ( كالصبا لنا أنه مرض فيندرج يف قوله تعاىل ) ح وش ( قضى الصوم دون الصالة وال يقضي عند 

ن ويف اجلالب قال عبد امللك فيما قال سند وكذلك لو بلغ عاقال مث ج) مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
أظنه إن بلغ جمنونا فال قضاء عليه الستقرار عدم التكليف عليه وإذا قلنا بالقضاء قال مالك إمنا يقضي مثل اخلمس 
سنني فأما العشرة فال لكثرة املشقة قال أبو الطاهر إن بلغ غري مطبق وقلت السنون وجب القضاء بال خالف وإن 

ملذهب ثالثة أقوال القضاء مطلقا وهو املشهور ونفيه مطلقا ونفيه مع كثرة السنني حنو العشرة كثرت السنون ففي ا



الشرط الثالث اإلسالم وكونه شرطا يف الوجوب يتخرج على كوهنم خماطبني بالفروع ويف الكتاب من أسلم يف 
  رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه واألحسن قضاء يوم إسالمه لقوله 

إىل قوله تعاىل ) فاآلن باشروهن ( ب ما قبله الشرط الرابع الطهارة من احليض خبالف اجلنابة لقوله تعاىل اإلسالم جي
ولوال ذلك لوجب اإلمساك قبل الفجر للغسل ويف ) حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر ( 

ويف الكتاب إن رأت الطهر قبل الفجر اغتسلت املوطأ كان ليصبح جنبا من مجاع غري احتالم يف رمضان مث يصوم 
بعده وأجزأها الصوم وإال أكلت ذلك اليوم قال سند قال ابن مسلمة إن أخرته بتفريط مل جيزها وقيل ال جيزيها حبال 

تسوية بني الصالة والصوم وقال مالك أيضا إن أمكنها الغسل فلم تفعل وإن كان الوقت ضيقا ال يسع فال ألن 
لطهارة شرط يف الصالة فيكون شرطا يف الصوم وقيل تصوم وتقضي احتياطا ويف الكتاب إن شكت يف التمكن من ا

تقدم الطهر قبل الفجر صامت وقضت قال قال الباجي من األصحاب من قال هذه رواية بأن احليض ال تقطع النية 
كذلك فإن مالكا مل يعني ذلك وسط السابقة ومنهم من قال بل رواية يف جواز الصوم بنية من النهار قال سند وليس 

الشهر فيصح األول وال قال جيزيها الصوم فيصح الثاين بل حيتمل أن يريد بالصوم اإلمساك فلم خيالف أصله الشرط 
اخلامس القدرة قال اللخمي املرض أربعة أقسام خفيف ال يشق معه الصوم وشاق ال يتزيد بالصوم وشاق يتزيد أو 

ى طوله بالصوم فحكم األول كالصحيح والثاين التخيري بني الصوم والفطر والثالث تنزل علة أخرى وشاق خيش
والرابع ليس هلما الصوم فإن صاما أجزأمها والضعيف البنية إن مل جيهده الصوم لزمه وإن أجهده فقط كان خمريا أو 

وكذلك الشيخ الكبري  خاف حدوث علة مل يكن له الصوم وال قضاء إن أفطر ما دام كذلك فإن تغريت حالته قضى
قال صاحب املقدمات إن قدر على الصيام من غري جهد إال أنه خيشى التزيد بالصوم فقال ابن القاسم جيوز له الفطر 
وقيل ال جيوز لقدرته على الصوم قال واألول أصح الشرط السادس الزمن القابل للصوم قال اللخمي األيام املنهي 

وأيام مىن وأيام الشك واجلمعة والسبت أن خيص أحدمها بصيام أما العيدان عن صيامها مثانية الفطر والنحر 
فباإلمجاع وأما أيام مىن فيجوز مالك صيامها ملا يف الصحيحني هنى عن صيام يوم الفطر واألضحى ومفهومه جواز ما 

ألن للمتعجل أن  عدامها وإلمجاع املذهب على صومهما للمتمتع خبالف يوم العيد وأجاز يف املدونة الرابع فقط
  يسقطه وقال أشهب يفطر مجيعها وإن ويف الترمذي 

  ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم ويف الصحيح 
  النهي عن ختصيص اجلمعة بصيام 

تنبيه الصوم يوم العيد ال ينعقد قربة والصالة تنعقد قربة يف الدار املغصوبة واجلميع حمرم ومنهي عنه فالفرق أن 
عنه تارة تكون العبادة املوصوفة بكوهنا يف املكان أو الزمان أو يف حالة من احلاالت فيفسد ألن النهي يقتضي املنهي 

فساد املنهي عنه وتارة يكون املنهي عنه هو الصفة املقارنة للعبادة فال يفسد والعبادة يتعلق النهي بوصف خارج عن 
ملوصوف بكونه يف اليوم ولفظ احلديث يشهد لذلك واملباشر العبادة واملباشر بالنهي يف صوم العيد هو الصوم ا

للنهي يف الصالة يف الدار املغصوبة إمنا هو الغاصب ومل يرد هني يف الصالة املقارنة للوصف بل يف الغصب فقط 
والقضاء على الصفة ال ينتقل للموصوف وال بالعكس كما يصح أن يقال شرب اخلمر مفسدة وال يصح أن يقال 

مر مفسدة كما ال يصح أن يقال شارب اخلمر ساقط العدالة فظهر أن أحكام الصفات ال تنتقل إىل شارب اخل
املوصوفات وظهر أن النهي يف الصوم عن املوصوف ويف الصالة عن الصفة وظهر الفرق وهذه قاعدة يتجه هبا كثري 

يشترط فيها أن تكون معينة خلصوص من الفروع يف أبواب الفقه وموارد الشرع الشرط السابع النية ويف اجلواهر 
الصوم الذي شرع فيه مبيتة من الليل جازمة من غري تردد ويف هذه القيود فروع ستة األول يف الكتاب إن اعتقد 



أول رمضان من شعبان يكف ويقضى وإن أكل بعد علمه مل يكفر إال أن يفعله منتهكا وهو يعلم ما يلزم املنتهك أما 
فإنه يدل على وجوب اإلمساك صوما شرعيا وملا بطل كونه ) شهد منكم الشهر فليصمه فمن ( اإلمساك فلقوله 

  شرعيا أيضا بقي األصل اإلمساك ويف أيب داود أن أسلم أتوه فقال 
أصمتم يومكم هذا فقالوا ال فقال أمتوا بقية يومكم واقضوا وأما القضاء فعليه إن أكل أو مل يأكل قال عبد امللك يف 

يكف وجيزئه ألن شهود اهلالل سبب الصوم الواجب ومل يتأت له فيجب عليه قضاؤه توقيتا ) ح ( املبسوط و 
  بالسبب الثاين أن النية واجبة لرمضان ومينع إذا تعني الصوم وكان مقيما صحيحا لنا قوله يف النسائي 

  ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل وقوله 
إال من ليلته ال قبلها وال بعدها ) ش ( قاضي قال سند وال تصح عند مالك و األعمال بالنيات املسافر واملريض وال

إذا مل يأكل ومل . . . جتزيء قبل الزوال يف كل معني كرمضان والنذر وشبهه وقال ابن املاجشون وابن ) ح ( وقال 
  يشرب بعد الصباح مث حتقق رمضان أمسك وأجزأه وال يقضي ألنه 

اشوراء أن من أكل منكم فيمسك بقية هناره ومن مل يأكل فليصم وجوابه منع وجوب بعث إىل أهل العوايل يوم ع
) ح ( اليوم وليس فيه عدم تقدم النية لنا أن النية شرط ملا تقدم وتقدم بعض املشروط على الشرط حمال وقال 

التعيني بالزمن يكفي مطلق النية يف رمضان يف احلضر ويف كل صوم معني حىت لو نوى التطوع وقع فرضا حلصول 
وقياسا على طواف اإلفاضة وجوابه أن احلج صعب صح فيه ولذلك مل يشرع يف العمر إال مرة واملعارضة بالقياس 

  على الصالة 
متهيد قد تقدمت يف الطهارة مباحث وأهنا إمنا شرعت لتمييز العبادات عن العادات أو لتميز مراتب العبادات يف 

 عنها وهذا الشرط هو الذي الحظ التمييز حاصل هلذه العبادة بزماهنا وال تقع إال نفسها فمىت حصل التمييز استغين
على وجه واحد يتعني زمانه فلذلك حصل اإلتفاق على تعيني النية واألظهر استمرار إبقاء زماهنا إىل الفجر ألن 

  األصل مقارنة النية ألول أجزاء املنوي وقيل تتقدم قبل الفجر وجتزئ لقوله 
وكلوا ( م ملن مل يبيت الصيام من الليل وال تعاد بالنوم واألكل بعدها خالفا لبعض الشافعية لقوله تعاىل ال صيا

ويكفي يف رمضان نية واحدة عند مالك وابن ) واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر 
يقتضي صومه ليال وهنارا وأنه عبادة ) ر فليصمه فمن شهد منكم الشه( ألن قوله تعاىل ) ح وش ( حنبل خالفا ل 

  واحدة جتزي بنية واحدة خصص الليل وبقي ما عداه على األصل ولقوله 
ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل ومقتضاه إجزاء رمضان بنية واحدة لعموم األلف والالم خصص ما عدا الشهر 

  باإلمجاع فيبقى الشهر 
ة متحدة ال يتخللها شيء تكفي فيها نية واحدة إمجاعا وعبادة ميكن أن يتخللها غريها من متهيد املنوي ثالثة عباد

جنسها وغري جنسها فتتعدد نياهتا اتفاقا وعبادة ميكن أن يتخللها غري جنسها فقط كأيام رمضان فإنه يتخللها الصالة 
ادات من جهة ختلل غري اجلنس والذكر دون الصوم فأشبهت العبادة الواحدة من جهة عدم ختلل اجلنس والعب

فالشبهان منشأ اخلالف بني العلماء وأحلق مالك الصوم املتتابع برمضان جبامع التتابع ويف اجلواهر وكذلك من شأنه 
سرد الصوم قال األهبري ذلك استحسان والقياس التجديد وقال اللخمي فيما ال جتب متابعته كصوم املسافر وما ال 

نني واخلميس ثالثة أقوال ثالثها جيزيء يف األول دون الثاين قال سند وإذا سافر يف رمضان جتب متابعته كصوم االث
ففي احتياجه لتبييت النية يف كل ليلة قوالن ويف التلقني ال تنقطع نيته بطرو السفر ألهنا وقعت وقت التحتم وتنقطع 

عن الصوم املتتابع وأصبح ينوي الفطر قال  إذا وقعت يف السفر وطرأت اإلقامة لوقوعها حالة عدم التحتم وإذا سها



ابن املاجشون صح وقال أشهب ال جتزيه كمن خرج من فرض الصالة إىل نفلها واحليض يوجب جتديد النية ألهنا 
تبطل الفعلية فأوىل احلكمية الثالث يف الكتاب قال ابن القاسم إذا نوى برمضان أداء احلاضر وقضاء اخلارج أجزأه 

ولو نوى حبجته نذره وفرضه أجزأه لنذره وقضاء فرضه ألنه أوجبها عند اهللا ) ح وش ( خر وقاله وعليه قضاء اآل
تعاىل قال صاحب النكت اختلف يف كسر اخلاء من اآلخر وفتحها والفتح الصواب والفرق أن رمضان شهر وقد 

ويكون عليه اإلطعام عينه الشرع للحاضر فيكون القصد لآلخر قصدا للمحال املستحيل واحلج على التراخي 
لتأخري القضاء وعلى القول اآلخر ال إطعام عليه ألنه مل حيل بينه وبني القضاء صوم وإذا صام رمضان وشعبان عن 
ظهاره ال جيزئه رمضان لفرضه وال لظهاره والفرق أنه ههنا صامه عن جنسه وأجزأه لتقارهبما خبالف الظهار قال 

مني يف الذمة واملكلف هو املعني كالديون إال أن أحدمها عني له الزمان ومع سند حجة اإلجزاء عن اخلارج أن الصو
ذلك فهو قابل هلما كوقت الصالة إذا ضاق فانه يتعني هلا ويصح فيه غريها من الصالة واذا قبلهما فأوالمها بالقضاء 

ا أوىل من اآلخر فقياسا أوجبهما وقال اشهب ال جيزيء عن واحد منها ألنه ال جيزيء عليهما إمجاعا وليس أحدمه
على ما إذا أحرم حلاضرة وفائتة عن نذره وفرضه مل جيزه عن واحد منهما ألن رمضاان ال يقبل غريه وهو مل يبق 

وحيث قلنا ال جيزيه عن فرضه فالظاهر أنه ال كفارة عليه يف فرضه وقال ابن املواز يكفر كفارة املتعمد ) ش ( وقاله 
رفض صيامه أو صالته كان رافضا خبالف رفض اإلحرام والوضوء بعد كماله أو يف  الرابع قال صاحب النكت من

خالله والفرق أن النية مرادة للتمييز واحلج والوضوء مميزان مبكانيهما املتعبد هبما والصالة والصيام مل يعني هلما 
عن صوم يوم الشك اول مكان فكان احتياجهما إىل النية أقوى وأثر الرفض فيهما اخلامس يف الكتاب النهي 

  خالفا البن حنبل للتردد يف النية وكان ابن عمر يصومه احتياطا لنا قوله ) ح و ش ( رمضان وقاله 
فإن غم عليكم فاقدروا له ثالثني يوما إشكاالن األول من شك يف الفجر ال يأكل ومن شك يف رمضان ال يصوم فما 

ني الوجوب والندب فعل كما أنه إذا دار بني التحرمي والكراهة ترك الفرق ؟ الثاين أن القاعدة أن الفعل إذا دار ب
وهذا دار بني الوجوب والندب ألنه إن كان من رمضان فواجب أو إن كان من شعبان فمندوب واجلواب عن 

والضمري ) من شهد منكم الشهر فليصمه ( األول أن رمضان عبادة واحدة وامنا األكل بالليل رخصة لقوله تعاىل 
د على اجلميع واألصل يف الليل الصوم ويف شعبان الفطر وعن الثاين أنه دائر بني التحرمي والندب فيتعني الترك عائ

إمجاعا ألن النية اجلازمة شرط وهي ههنا متعذرة وكل قربة بدون شرطها ففعلها حرام فإن كان صومه من رمضان 
ر أنه ال يكره األكل فيه وكرهه عبد الوهاب مع فهو حرام لعدم شرطه أو من شعبان فهو مندوب قال سند الظاه

الغيم وإن صامه احتياطا ووافق رمضان مل جيزه عند مالك لعدم تعيني النية خالفا ل ح على أصله يف النية وال يكره 
صومه إذا وافق عادته خالفا لبعض الشافعية لقوله يف ايب داوود ال تقدموا شهر رمضان بيوم وال بيومني إال أن 

صوما يصومه رجل فليصم ذلك وال يكره صومه تطوعا خالفا حملمد ابن مسلمة جلزم النية والنهي إمنا ورد أن  يكون
يكون من رمضان لعدم اجلزم وقال أبو الطاهر صومه تطوعا مكروه ملوافقة أهل البدع وصومه احتياطا منهي عنه 

اإلمساك على من شك يف طلوع الفجر  على نصوص املذهب واستقرأ اللخمي وجوبه من أحد القولني يف وجوب
ويف أحد األقوال يف احلائض تتجاوز عادهتا تصوم وتقضي قال وفيه نظر السادس يف الكتاب اذا التبست الشهور 

على األسري فصام شهرا يظنه رمضان إن صادف قبله مل جيزه لكونه قبل سبب الوجوب كالظهر قبل الزوال أو بعده 
بعد الغروب قال سند قال الباجي يتخرج الصوم بعده على القولني يف إجزاء األداء عن أجزأه لكونه قضاء كالظهر 

القضاء كما لو مضت له شهور فكان صومه يف شعبان قال سحنون يقضي شهرا واحدا وقيل الشهور كلها 
أنه مل ينو  الختالف األئمة قال والتخريج باطل وال يعرف خالف يف إجزاء األداء عن القضاء وإمنا منع اإلجزاء



بالثاين قضاء األول وال أداءه فلم ترتبط به النية فال جيزيء كما لو صلى األعمى الظهر قبل الزوال أياما مل يكن 
الثاين قضاء عن األول لعدم ارتباطه به قضاء وال أداء وإمنا قيل ملشقة الصوم ويف اجلواهر لو استمر األسري سنني 

املشهور قال سند فلو صادف شواال أو ذا احلجة فإن كان رمضان ثالثني متوالية يصوم قبل قضى اجلميع على 
وشوال ثالثني قضى يوما أو تسعة وعشرين قضى يومني وان كان رمضان تسعة وعشرين وشوال ثالثني مل يقض 

شوال  شيئا وال يعيد يف النحر ليوم النحر وأيام التشريق ويعمل على ما تقدم وألزمه بعض الشافعية قضاء يومني من
إن كان قضاء أو يوما إن كان أداء ومل يعترب رمضان وكذلك يف النحر وروي عن مالك من أفطر رمضان كله لعذر 

خبالف من عليه نذر مطلق تناول لفظ الشهر من ) فعدة من أيام أخر ( قضى شهرا تاما والشهر األول لقوله تعاىل 
يصوم السنة كمن نذر يوما ونسيه فقيل يصوم اجلمعة وقيل  اهلالل إىل اهلالل ولو مل يترجح عند األسري شيء قيل

ومن خفي عليه جهة القبلة صلى أربع صلوات واحلق أال يلزمه شيء لعدم حتقق السبب والفرق أن رمضان جيوز 
فطره للعذر وهذا معذور حىت يطلع والنذر ال جيوز فطره مع القدرة وكذلك التوجه للبيت ولو حترى شهرا فلما 

  قال ابن القاسم يعيد كل حىت يتيقن قال ابن املاجشون ال شيء عليه النه فعل ما يقدر عليه  قدم نسيه

  الباب الثالث يف حقيقته

ميكن االحتراز منه غالبا من املنافذ احملسوسة كالفم واألنف واألذن إىل املعدة ) ما ( وهي اإلمساك عن دخول كل 
اخلالف وما جيري يف ذلك يكون يف أحد عشر فرعا األول يف  واإلخراج كاجلماع واالستمتاع واالستسقاء على

لنفسه من رسول اهللا ويروى ) وأيكم أملك ( الكتاب القبلة واملباشرة ويف الصحيح كان يقبل وهو صائم مث تقول 
) ح و ش ( أربه بفتح االلف وبكسر األلف وسكون الراء وقال اخلطايب وكالمها حاجة النفس قال سند وخصص 

القاضي ) عند ( ي احلرمة مبن حترك القبلة شهوته واملذهب التسوية كاالعتكاف واإلحرام والكراهة حترمي والقاض
لقصوره عن اجلماع ) ش و ح ( وتنزيه عند غريه فإن أنزل ففي الكتاب عليه القضاء والكفارة وأسقط الكفارة 

القضاء ) ح و ش ( القضاء وإال فال وأسقط  على قصد االفساد ويف الكتاب لو باشر فأمذى أو أنعظ أو التذ فعليه
يف املذي لكونه كالبول الجياب الوضوء واإلمجاع على عدم إجيابة الكفارة وجوابه القياس على املين جبامع اللذة وأما 
عدم الكفارة فألن سنتها قصد اإلفساد ومل يوجد قال سند ظاهر املذهب وجوب القضاء وقيل يستحب ألنه ال يعلم 

عدم حترمي املباشرة لالنسان امرأته بعد الفجر فلو نظر بلذة فأنزل قال مالك عليه القضاء دون الكفارة  خالف يف
قال ابن القاسم إال أن يدمي النظر بلذة فعليه الكفارة وقال اللخمي عليه الكفارة باالنزال وإن مل يتابع كالقبلة 

أمذى قال مالك عليه القضاء وأسقطه ابن حبيب إذا القضاء والكفارة فلو نظر من غري قصد ف) ح و ش ( وأسقط 
التذ وأوجبه إذا أمذى ولو تذكر فأمذى فعليه القضاء عند ابن القاسم ويف اجلواهر إذا مل يدم الفكر والنظر فال 

 شيء عليه ويكره اإلقدام عليه الثاين يف الكتاب إن احتقن فعليه القضاء فقط وقاله األئمة وقال القاضي يف اإلشراف
ال يفطر كما أن اللنب إذا وضع يف الدبر ال حيرم لنا أن احلقنة يف األمعاء والكبد جتذب من األمعاء كما جتذب من 
املعدة فتفطر وأما اإلرضاع فألن احلكم متعلق بوصفه نية ألن اللنب لو استهلك بطعام ال حيرم مع إغذائه الثالث 

عني أو الدهن يف األذن اىل احللق فعليه القضاء فقط وإال فال كره يف الكتاب السعوط وقال إذا وصل الكحل يف ال
شيء عليه ويف اجلواهر اذا وجد طعم الدهن املوضوع على رأسه يف حلقه أفطر وقال أبو مصعب ال يفطر بالكحل 
وكرهه ابن القاسم من غري تفصيل قال سند يكره كل ما ال يؤمن وصوله إىل اجلوف وال يفطر ما وصل إىل الدماغ 

خالفا لألئمة حمتجني بقوله وبالغ يف االستنشاق ما مل تكن صائما وجوابه حذر الوصول إىل اجلوف ويعضده أن 



فاآلن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم وكلوا واشربوا حىت ( التحرمي إمنا يتناول شهويت الفم والفرج لقوله تعاىل 
وإال فاجلسد يتغذى من خارجه بالدهن وغريه وال يفطر  بقي ما عدا ذلك على االصل) يتبني لكم اخليط األبيض 

إمجاعا الرابع من تبخر للدواء فوجد طعم الدخان يف حلقه يقضي الصوم مبنزلة وجد ان الكحل يف العني يف احللق 
وقال حممد بن لبابة يكره استنشاق البخور فإن فعل مل يفطر ويف التلقني جيب اإلمساك عن الشموم ومل يفصل قال 

د ولو حك احلنظل حتت قدميه فوجد طعمه يف حلقه أو قبض على الثلج فوجد بردا يف جوفه مل يفطر وأباح سن
مطرف الكحل وابن املاجشون اإلمثد وإذا قلنا بالقضاء فسوى أشهب بني الواجب بالنذر وغريه وبني التطوع 

ما إذا جعلت بالليل فال يضر هبوطها وخصصه ابن حبيب بالواجب واملنع يف مجيع هذه األشياء إمنا هو بالنهار أ
بالنهار اعتبارا مبا يقطر من الرأس من البلغم اخلامس قال ابن القاسم يف الكتاب ال أرى يف اإلحليل شيئا وال ووافقه 

لنا ان الكبد ال جيذب من الذكر وال من خبالف احلقنة وكذلك ذو اجلائفة ال ) ش ( وابن حنبل خالفا ل ) ح ( 
وقال ابن حنبل ) ح و ش ( د السادس كره يف الكتاب احلجامة فإن فعل وسلم فال شيء عليه وقاله يصل اىل الكب

يفطر احلاجم واحملجوم لقوله أفطر احلاجم واحملجوم وما يف الصحيحني أنه احتجم وهو صائم حيتمل األول أهنما كانا 
حملجوم عجز عن الصوم أو مر هبما آخر يغتابان فسمامها مفطرين بذهاب األجر أو أن احلاجم وجد طعم الدم وا

النهار فكأنه عذرمها أو دعا عليهما السابع كره يف الكتاب ذوق األطعمة ووضع الدواء يف الفم ووضع العلك 
والطعام للصيب أو غريه قال سند فإن وجد طعمه يف حلقه ومل يتيقن االزدراد فظاهر املذهب إفطاره خالفا للشافعية 

لرائحة والفرق ان الرائحة ال تستصحب من اجلسم شيئا خبالف الطعم السابع يف الكتاب إذا وقاسوا الطعم على ا
قال سند وفطره ) ش و ح ( بلع فلقة حبة بني أسنانه أو عرب حلقه ذباب ال يضره لتعذر االحتراز من ذلك وقاله 

إال فالقضاء والكفارة وال سحنون بالذباب وأشهب بالفلقة ويف كتاب ابن مصعب إن كان ساهيا فعليه القضاء و
وابن حنبل واما اخلبز ) ش ( فرق بني السهو والعمد على املذهب ألن الفم قد استهلك ما فيه فصار كالريق وفطره 

املتميز واللحم فيفسد الصوم عنده الثامن قال سند فان ابتلع ما ال يغذي كاحلصاة قال سحنون عليه الكفارة إن 
ه يثقل املعدة ويكسر سورة اجلوع وقال ابن القاسم ال شيء يف سهوه ويف عمده تعمده واال فالقضاء فقط ألن

الكفارة وقال احلسن بن صاحل ال يفطر مطلقا ألنه ليس طعاما وال شرابا وقال مالك يفطر وال يكفر مطلقا فهذه 
عتربه أشهب وألغاه ابن أربعة أقوال وغبار الطريق ال يفطر لضرورة املالبسة واختلف يف غبار الدقيق ألهل صنعته فا

التاسع يف الكتاب إن سبقه القيء  ٠املاجشون وهو األظهر ويف اجلواهر اختلف يف غبار اجلباسني أوىل بعدم االفطار 
فال شيء عليه وان تقيأ فعليه القضاء وقاله األئمة لقوله يف أيب داوود من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء 

أن االستقاء يتعلق باللهوات مث يرجع فيصري كاالكل خمتارا ويف اجلالب القضاء  وان استقاء فليقض والفرق
مستحب النه لو كان يف الستوى خمتاره وغالبه كاألكل واجلماع إذا أكره عليهما والفرق ما للنفس فيهما من احلظ 

ف إذا مل يزدرد منه شيئا خبالفه بشهويت الفم والفرج قال سند وأوجب ابن املاجشون يف عمده الكفارة وهذا اخلال
أما لو ازدرد متعمدا قال سحنون عليه الكفارة كان بلغما أو طعاما واخلالف ههنا مثل اخلالف يف العلقة يبتلعها ويف 
اجلواهر روى أبو أويس عليه القضاء وإن مل يزدرد شيئا قال سند والفرق بني ذرع القيء من علة أو امتالء قليله أو 

القلس كالقيء وهو ما يصعد من فم املعدة عند امتالئها فإن بلغ إىل فيه فأمكن طرحه ومل يفعل كثريه تغري أم ال و
قال مالك ال قضاء عليه وقال ابن حبيب عليه القضاء يف سهوه والكفارة يف جهله وعمده ورجع مالك إىل القضاء 

يف سهوه القضاء وأسقطه ابن فإن خرج البلغم من الصدر أو الرأس بالتنخم من طرف لسانه قال سحنون عليه 
حبيب إحلاقا بالريق ولو مجع ريقه يف فمه مث بلعه قال بعض الشافعية ال يفطر كقول ابن حبيب وقال بعضهم يفطر 



كقول سحنون ويف اجلواهر لو ابتلع دما خرج من سنه قيل ال يفطر العاشر إذا سبقه املاء من املضمضة يقضي يف 
تكره املضمضة للحر والعطش وال لغري ذلك وإمنا تكره املبالغة والفرق بينها وبني  الواجب دون التطوع قال سند ال

مداواة احلفر أن املاء ال يعلق خبالف الدواء وكره مالك غمس الرأس يف املاء للتغرير بالدخول يف األنف أو الفم 
) ح ( إال باألخضر وقاله  فإن غلبة قال أشهب يقضي يف الواجب احلادي عشر يف الكتاب يستاك يف مجلة النهار

وابن حنبل يكره بعد الزوال لقوله يقول اهللا تعاىل الصوم يل وأنا أجزي به وخللوف فم الصائم أطيب ) ش ( وقال 
عند اهللا من ريح املسك واخللوف بضم اخلاء تغري رائحة الفم بعد االكل فال يزال ما مدحه اهللا بالسواك وقياس 

عن األول أن مدحه يدل على فضيلته ال على أفضليته على غريه وألن الوتر أفضل من جبامع أثر العبادة واجلواب 
الفجر مع قوله ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها وكم من عبادة أثىن الشرع عليها مع فضل غريها عليها وهذه 

ىل حالة خطابه يف الصالة ألن املسألة من قاعدة ازدحام املصاحل اليت يتعذر اجلمع بينها فالسواك إلجالب الرب تعا
  تطهري األفواه ملخاطبة العظماء تعظيما هلم واخللوف مناف لذلك فيقدم السواك لقوله 

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك عند كل صالة معناه ألوجبته وهو يدل على أن مصلحته تصلح لالجياب 
ديث اخللوف ما خيصصه ملا تقدم وقد قيل إن حديث وانتفاء اإلجياب للمشقة وهو عام يف الصلوات وليس يف ح

اخللوف إمنا كان هنيا عن عدم حمادثه الصائم ألجله وعن الثاين الفرق بأن الشهيد غري مناج لربه وألنه جرحه أشد 
ما  من الدم فال يوثر زواله بل بقاؤه يوجب من ربه الرمحة له كما تقدم يف اجلنائز سؤال اهللا تعاىل يعلم األشياء على

هي عليه فيعلم اخللوف منتنا فكيف يكون عنده أطيب من املسك جوابه ليس املراد أن اخللفة طيبة بل تشبيه احلسن 
الشرعي بالعريف أي هذا املننت يف نظر الشرع أفضل من ريح املسك عند الطبع إما لصرب الصائم عليه والصرب عمل 

  فاخللوف ليس من كسبه حىت ميدح عليه أو ميدح يف نفسه صاحل أو للسبب فيه بالصوم الذي هو عمل صاحل وإال 

  الباب الرابع يف آدابه

يف اجلواهر تعجيل الفطر عند الغروب لقوله يف مسلم ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر فلو أراد الوصال حكى 
   اللخمي املنع واجلواز واختاره اىل السحر وكراهيته اىل الليلة القابلة قال يف البخاري

وال تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل إىل السحر قالوا إنك تواصل قال إين لست كهيئتكم إين أبيت يل مطعم يطعمين 
وساق يسقيين وتأخري السحور ملا روي أنس أنه وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغا من سحورمها قام إىل الصالة قيل 

  وكف اللسان عن اهلذيان لقوله ألنس كم كان فيها ؟ قال قدر ما يقرأ الرجل مخسني آية 
إذا أصبح أحدكم يوما صائما فال يرفث وال جيهل فان أحد شامته أو قاتله فليقل إين صائم الرفث مباشرة النساء 

سؤال كيف يقول إين صائم مع حترمي الرياء والتمدح بالطاعات ؟ جوابه قيل معناه يقول بلسان احلال ال باملقال أي 
مني وال يفهمه شيئا ومسي ذلك قوال كما قالت العرب واشتكى إيل طول السرى قال سند يعرض عنه إعراض الصائ

وقال الشافعي يستحب الفطر على رطب ملا يف أيب داوود أنه كان يفطر على رطبات فان مل تكن حسا حسوات من 
  املباهاة املاء وكره مالك ان يعمل الهل املسجد طعاما وكره إجابتهم له لتحمل املنن والتوسل اىل 

  الباب اخلامس يف مبيحات الفطر

وهي ستة األول السفر ويف اجلواهر يشترط فيه مسافة القصر فلو عزم على إقامة أربعة ايام ففي اجلالب جيب 
والفرق بينه ) وأن تصوموا خري لكم ( لقوله تعاىل ) ح و ش ( الصوم ويف الكتاب الصوم يف السفر أفضل وقاله 



دمها أن الذمة تبقى مشغولة بالقضاء خبالف القصر الثاين أن الترخيص لرفاهية العيد وهي وبني القصر وجهان أح
كما حتصل بالفطر حتصل بالصوم مع الناس وروي عن مالك التخيري واستحب ابن املاجشون وابن حنبل اإلفطار 

الزحام عليه فقال ما هذا لقوله يف أيب داوود ليس من الرب الصيام يف السفر وجوابه أنه رأى رجال يظلل عليه و
إشارة هلذه احلالة فإن قالوا النظر اىل عموم اللفظ ال اىل خصوص السبب قلنا العام يف األشخاص مطلق يف األحوال 

  وحنن حنمل احلالة املطلقة على حالة الضرر 
يتهما كما متهيد الواجب على املسافر واملريض أحد الشهرين شهر األداء أو شهر القضاء وهو خمري يف خصوص

أوجبته إحدى اخلصال يف الكفارة وخري يف اخلصوصيات فكل ما ما جيزيء كل واحد من اخلصال وتوصف 
بالوجوب إذا فعلت تربأ الذمة هبا فكذلك ههنا ألن أحد األشياء قدر مشترك بينها وأعم من كل واحد منها وكل 

كتاب إذا أصبح صائما يف احلضر مث سافر ال واحد أخص وكل من فعل األخص فعل األعم فروع ثالثة األول يف ال
واألمر للوجوب ) مث أمتوا الصيام إىل الليل ( لقوله تعاىل ) ح و ش ( أحب له الفطر فان فعل فالقضاء فقط وقاله 

قال سند قال القاضي أبو احلسن حيمل على الكراهة ألنه عام الفتح خرج صائما فلما بلغ كراع الغميم أفطر وألنه 
الفطر يف أول اليوم فيبيح يف آخره كاملرض وقال املغرية يكفر لوجوب أوله يف احلضر فإن أفطر قبل  عذر يبيح

اخلروج إىل السفر قال مالك عليه الكفارة وأسقطها ابن القاسم ألن أنسا رضي اهللا عنه كان يفعل ذلك وأوجبها 
وم إمجاعا الثاين يف الكتاب من صام يف ابن املاجشون إن مل يسافر وأسقطها اشهب مطلقا لعدم انتهاك صوم معص

السفر فافطر متعمدا من غري عذر فعليه الكفارة ألن اهللا تعاىل خري العبد بني الفطر والصوم فأيهما اختار لزمه 
أحكامه ومن أحكام الصوم الكفارة على اإلفساد ويف اجلواهر روي عن مالك عدم الكفارة ألن وصف السفر مبيح 

ة عند طرو املانع يف عدم الكفارة كالذمي كان مباح الدم ال يقتل به املسلم واألمة مباحة الوطء لإلفطار فيكون شبه
فإذا وطئها السيد بعد زواجها الحد وأوجبها ابن املاجشون يف اجلماع دون غريه ألن اإلفطار شرع للتقوية على 

وطأ أنه أمر الناس باإلفطار عام الفتح السفر واجلماع يضعف قال سند وقال مطرف هو خمري بعد الشروع ملا يف امل
ليتقووا على عدوهم وصام هو قيل له إن طائفة من الناس قد صاموا حني صمت قال فلما كان رسول اهللا بالكديد 

دعا بقدح فشرب فأفطر الناس واذا قلنا يكفر فروي ابن القاسم ولو كان متأوال ومل يره أشهب وإن أفطر لعذر 
يه وان جامع بعد ذلك وان جامع أوال قال مالك يكفر ألنه يزيده ضعفا وأورده على فأكل وشرب فال شيء عل

صوم حمترم وقال مطرف فال يكفر نظرا للتخري فلو شرب لعذر مل يكره له التمادي على أنواع املفطرات عند 
فر فأتى أهله فأفطر سحنون كاملريض ومنع ابن حبيب كاملضطر إىل امليتة الثالث يف الكتاب إذا أصبح صائما يف الس

ويف ) وال تبطلوا أعمالكم ( فعليه القضاء والكفارة ولو تطوع فسافر فأفطر قضى إال أن يضطر إليه لقوله تعاىل 
اجلالب عن مالك ال قضاء عليه وطرو السفر كطرو املرض املبيح الثاين اإلكراه ويف الكتاب من أكره على الشرب 

وفعل به ذلك قياسا على ذرع القيء واختلف قوله اذا باشره ) ش ( ه وأسقط) ح ( عليه القضاء فقط وقاله 
وأسقطه ابن حنبل إال باجلماع قال سند قال مالك إن جامعها نائمة قضت قال ابن حبيب يف مجيع ذلك الكفارة ألنه 

ارة ال كف) ح و ش ( أفسد صومني فيجب عليه كفارتان فإن أكره رجل على وطء امرأته قال أكثر األصحاب و 
عليه وقال ابن املاجشون وابن حنبل عليه ألن االنتشار دليل االختيار وجوابه أن االنتشار قد يكون بالطبع ال 

باالختيار املبيح الثالث خوف املرضع على ولدها يف الكتاب إن مل يقبل غريها أو قبله وعجزت عن إجارته أفطرت 
قال سند قال ابن عبد احلكم ال إطعام عليها قياسا على وابن حنبل ) ش ( وأطعمت لكل يوم مسكينا مدا وقاله 

قيل املراد هبا املرضع واحلامل ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكني ( املريض جبامع اإلباحة لنا قوله تعاىل 



وإن خافت على نفسها خاصة مل تطعم وإن ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( والشيخ وقيل تستحب لقوله تعاىل 
أجرت فمن ماهلا دون األب ألن إرضاعه عليها وقيل على األب وهذا اذا مل يطق وإن كان للصيب مال فمن ماله است

واالطعام خاص بصوم رمضان رواه ابن القاسم يف النذر املبيح الرابع اخلوف على احلمل يف الكتاب إن خافت على 
نبل تطعم وقال أشهب تطعم استحبابا وقال ابن ولدها فأفطرت ال تطعم وتقضي الهنا مريضة وقاله ح وقال ابن ح

املاجشون تطعم يف اخلوف على النفس دون الولد قال اللخمي للحامل ثالث حاالت إن كانت أول احلمل وال 
جيهدها الصوم لزمها الصيام وإن كانت ختاف على ولدها من الصوم لزمها الفطر وإن خافت على نفسها فقط فهي 

طر فأفطرت فعليها القضاء ويف اإلطعام أربعة أقوال الثالثة السابقة وقال أبو مصعب إن خمرية وحيث كان هلا الف
خافت على ولدها قبل ستة أشهر أطعمت وإال فال ألهنا مريضة املبيح اخلامس املرض وقد تقدم تفصيله يف الشروط 

الشديد من غري إطعام املبيح  قال سند قال ابن القاسم إذا أجهده الصداع من اخلواء أفطر وأجاز مالك من العطش
  ألنه بدل من الصوم ) ح ( ألنه غري مطيق ويطعم عند ) ش ( السادس الكبري العاجز عند مالك و 

  الباب السادس يف سبب الكفارة

ويف التلقني الكفارة كفارتان صغرى لتأخري القضاء عن زمنه وكربى وهي ال جتب إال لرمضان بتعمد إفطاره على 
غري عذر من مجاع أو أكل أو غريمها أو رفض أو إمساك بعد الشروع أو عزم على تركه فلم يشرع وجه اهلتك من 

فيه وعلى كل معتقد لوجوبه من رجل أو امرأة لكل يوم كفارة وال يسقطها طرو العذر بعد ذلك وال يقدم التكفري 
رسول اهللا قال وما أهلكك ؟ قال يف يوم عن يوم واألصل يف ذلك ما يف مسلم جاء رجل إىل النيب فقال هلكت يا 

وقعت على أهلي يف رمضان قال هل جتد ما تعتق به رقبة ؟ قال ال قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني قال 
قال ال مث جلس فأيت النيب بعرق فيه متر قال تصدق هبذا فقال افقر منا . ال قال فهل جتد ما تطعم ستني مسكينا ؟ 

إليه منا فضحك النيب حىت بدت أنيابه مث قال اذهب وأطعمه أهلك زاد أبو داوود بعرق فيه  فما بني البتيها أحوج
متر قدره مخسة عشر صاعا وقال صم واستغفر اهللا والعرق بفتح الراء الزنبيل ويروى بسكوهنا وخالف األصمعي 

ة باملدينة وليس يف قوله أطعمه فقال بل ذلك العظم عليه حلم والالبة احلجارة السود فهو يشري اىل اجلبال احملدق
أهلك ما يوجب عدم وجوب الكفارة خالفا للشافعي والنخعي ألن الوجوب مستفاد من قوله تصدق هبذا وملا كان 

  سد خلة اجلوع مقدما على الكفارات أذن له يف أكله وتبقى الكفارة يف ذمته وليس يف احلديث ما يربئه البتة 
مناسبة جعل جمموعها علة له وان كان بعضها ليس مبناسب اعترب املناسب وقد  قاعدة إذا رتب احلكم عقب أوصاف

رتبت الكفارة عقب أوصاف غري مناسبة حنو كونه أعرابيا ومناسبة وهو افساد الصوم باجلماع واعتربه الشافعي 
واطئ ويف على القاعدة ومل يوجب الكفارة باألكل وحنوه لقصوره على اجلماع لكونه لزم إفساد صومني يف ال

املوطوءة خبالف األكل واعتربنا حنن وصف االفساد الذي هو يف اجلماع وغريه ألن التعليل بالعلة العامة أوىل من 
اخلاصة لكثرة فروعها وبقي وصف مناسب مل يعتربه أحد فيما علمت هو كونه مجاعا يف الزوجة وهو مناسب من 

ه أوىل فروع مثانية األول يف الكتاب جتب الكفارة والقضاء جهة أنه األكثر يف الوجود فيكون العقاب الزجري عن
مبغيب احلشفة خالفا ل ش يف القضاء حمتجا بأنه مل يأمره بالقضاء يف رواية مسلم وجوابه أنه أمره يف رواية املوطأ 

وجب خالفا ل ح ألنه ي) ش ( بالقضاء قال سند وكذلك لو وطئ امرأته يف دبرها أو فرج ميتة أو هبيمة وقاله 
  الغسل فيوجب الكفارة 

تنبيه قد تقدم يف الطهارة إجياب التقاء اخلتانني حكما الثاين يف الكتاب إذا وطئها يف يوم مرتني فكفارة واحدة وقاله 



الن الوطء الثاين مل يصادف صوما صحيحا فال يوجب كفارة لقصوره عن مورد اإلمجاع قال ابن حنبل ) ح و ش ( 
ن الوطء األول مث وطئ فكفارة أخرى قياسا على كفارة الفدية يف احلج فإنه إذا تطيب وبعض القرويني إن كفر ع

بعد أن تطيب وكان كفر عن األول جدد الكفارة وإال فكفارة واحدة وقياسه على الوطء األول جبامع التحرمي 
هدي عنها يف احلج ألنه الثالث يف الكتاب إن أكره امرأته على الوطء يف رمضان عليه كفارتان عنه وعنها وكذلك ي

أفسد صومني وحجني وعلى كل واحد منهما القضاء عن نفسه قال سند وروي عن مالك عليه كفارة واحدة عنه 
وقاله األئمة ألن الوجوب عليه فرع الوجوب عليها وال جيب عليها فال جيب عليه وجوابه انه مل يكفر بطريق النيابة 

يه عندنا وإذا قلنا بطريق النيابة فكل ما ال يصح كفارة عنها ال يكفر عنها بل بفعله سبب الكفارتني وهذا خمتلف ف
حنو األمة ال يكفر عنها بالعتق قال صاحب النكت بل باالطعام ألن الوالء ال يثبت والصوم ال يدخله النيابة ولو 

ض القرويني وإذا أطاعت األمة السيد كفر عنها الن السيادة كاالكراه وكذلك وطء السيد وإن اطاعته قال بع
أكره زوجته وعجز عن التكفري فكفرت من ماهلا باإلطعام رجعت عليه باالقل من مكيلة أو الثمن الذي اشترى به 
الطعام أو قيمة العتق ألن الواجب عليه أحدها خبالف احلميل بالطعام فيما حتمل به يرجع بالثمن فقط ألهنما دخال 

جع باألقل من الثمن او القيمة أو املثل إن كان طعاما كالزوجة الرابع قال على ذلك ولو كان مكان احلميل أجنيب ر
ال شيء عليه ألن النزع ترك للجماع وليس ) ح وش ( سند لو طلع الفجر عليه موجلا فنزع قال ابن القاسم و 

ن املاجشون جبماع كما لو حلف أال يدخل الدار وهو فيها فخرج أو ال يركب الدابة فنزل فال حنث عليه وقال اب
) ش ( بالقضاء فقط وقال ابن القصار و ) ح ( وابن حنبل يقضى ملا فيه من اللذة فلو متادى قال عبد الوهاب و 

بالقضاء والكفارة وكذلك لو ابتدأ اإليالج حال طلوع الفجر فال جتب الكفارة ألنه مل يدخل يف الصوم فلم يطرأ 
ألن حديث األعرايب ال تفصيل فيه فلو مل يعلم بالفجر حني طلوعه اجلماع على صوم وامنا منع انعقاده وقيل جيب 

وهو يوجل مث تبني له فلم ينزع فإن قلنا ال كفارة على الناسي ال كفارة ههنا إال أن يفعله منتهكا اخلامس يف الكتاب 
ن إن سها عن إذا نوى الفطر هنار رمضان عليه القضاء والكفارة ولو نوى قبل الشمس قال سند قال ابن املاجشو

الصوم وسط الشهر ال شيء عليه خبالف أوله الستصحاب النية خبالف العمد واملذهب التسوية الندفاع النية 
احلكمية بضدها وخالف أشهب و ح وش يف الكفارة ألنه مل يعقد صوما فيفسد كمن مل حيرم باحلج أو الصالة 

أثناء النهار فمذهب الكتاب عليه القضاء وأسقطه ابن  وجامع والفرق تعيني الزمان له خبالفها فإن نوى الفطر يف
حبيب واستحبه سحنون خبالف من بيت الفطر ألن النية لغري فعل ملغاة كاحلج والعمرة قال صاحب النكت من 

رفض صيامه أو صالته بطلت خبالف من رفض وضوءه أو حجه بعد كما هلا أو يف خالهلما والفرق أن النية مرادة 
والوضوء متميزان مبكانيهما املعينني هلما والصالة والصوم مل يعني هلما مكان فكان احتياجهما للنية  للتمييز واحلج

أقوى فأثر الرفض السادس يف الكتاب من توقع يف هناره السفر أو املرض او اجلنون فأفطر فعليه القضاء والكفارة 
نه انتهك حرمة الصوم قبل املبيح وقيل تنتقض وان طرأت املبيحات يف ذلك النهار وقاله ابن حنبل خالفا ل ش أل

( الكفارة عند طرو املبيحات السابع يف الكتاب إذا أكل ناسيا يف رمضان أو غري عامل بالفجر فعليه القضاء خالفا ل 
يف سبق االستنشاق باملاء لنا القياس على هذين الفرعني وأما ) ح ( يف الثاين و ) ش ( يف األول وسلم ) ح و ش 

ه يف مسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه فظاهر ختصيص ذلك باهللا تعاىل قول
يقتضي أن العمد ال مدخل هللا فيه وهذا يقتضي نفي اإلمث ال نفي القضاء فإن أفطر بعد ذلك متأوال قال عبد الوهاب 

جلهل ليس بنافع فلو أكل بعد ذلك أو جامع كفر عندنا ال كفارة عليه قال سند قال ابن حبيب عليه الكفارة الن ا
وقيل ال يكفر ألنه مل يفسد معصوما فلو طهرت قبل الفجر ومل تغتسل حىت طلع الفجر فأكلت العتقاد اجلواز مل 



تكفر ألنه شبه إباحة وكذلك من أصبح جنبا فظن بطالن صومه وكذلك الذي يقدم من السفر ليال فيظن أن صومه 
كذلك من سافر ميلني فظن أن سفره يبيح الفطر ومن رأى هالل شوال نصف النهار فظن أنه يبيح الفطر ال جيزيه و

إذا مل يكفر عن اليوم األول ) ح ( وقال ) ش ( الثامن يف اجلالب تتعدد الكفارة بتعدد فساد األيام عند مالك و 
ل الرمضانني إذا مل يكفر عن االول لنا فكفارة للجميع واختلف قوله يف التداخل إذا كفر عن األول ويف تداخ

  القياس على سائر الكفارات وهو أوىل من قياسه على احلدود 
متهيد التداخل يف الشرع يقع يف الطهارة مع الغسل ويف العبادات كتحية املسجد مع الفرض وصوم االعتكاف مع 

ويف االموال كدخول دية األطراف يف دية  رمضان والعمرة مع احلج ويف احلدود املماثلة يف العدد على تفصيل يأيت
النفس واألخري يف االول كالفدية يف احلج اذا احتد السبب والعارفان يف الوسط كالوطء بالشبهة إذ استمرواحتدت 

الشبهة وكان حال املرأة يف الوسط أفضل من املبدا واملنتهى فيجب هلا صداق املثل باعتبار الوسط ولكن ظاهر 
تبار احلالة االوىل مطلقا وصرح الشافعية بتنقل الصداق بتنقل احلاالت والقليل يف الكثري مثل املذهب يقتضي اع

الطرف مع النفس والكثري يف القليل كاالطراف اذا اجتمعت مع السراية إىل النفس واختلف يف تداخل الكفارات 
  كما تقدم 

  الباب السابع يف املترتبات على اإلفطار

األول اإلمساك تشبيها بالصائمني ويف اجلواهر هو واجب على كل متعمد باإلفطار يف شهر وهي سبعة أحكام احلكم 
رمضان أو ظان اإلباحة مع عدمها وغري واجب على من أبيح له إباحة حقيقة كاملريض يصح واملسافر يقدم 

ية اهلالل وجوابه أن جيب قياسا على قيام البينة على رؤ) ح ( وقال ) ش ( واحلائض تطهر يف بقية النهار وقاله 
األداء ههنا معلوم يف البعض وتعلق الوجوب بالبعض اآلخر حمال واخلطاب مثة متعلق بالكل فيشترط الثبوت وقد 

ثبت فيجب ومن أصبح يوم الشك مفطرا مث تبني أنه من رمضان أمسك ومل حيك خالفا ويف اجلالب إذا شهد على 
ني متعارض غري أن نقل اخلالف أصر ح مث قال يف اجلواهر أما الصبا رمضان هنارا وجب الكف والقضاء وظاهر التلق

واجلنون والكفر إذا زالت ال جيب اإلمساك وقيل جيب يف الكفر وظاهر املدونة ما نقله ابن اجلالب قال سند فلو 
ئما أو أسلم الكافر قال مالك ميسك لكونه خماطبا بفروع الشرع خالفا الشهب ولو بلغ الصيب بقي على حاله صا

مفطرا ولو أفطر البالغ لعطش أباح له سحنون األكل ومنع ابن حبيب وفرق بأن عذره يقتضي إفطاره ساعة خبالف 
غريه ومنع بعض اصحابنا من وطء املسافر امرأته الطاهره النصرانيه ألهنا خماطبة بالصوم احلكم الثاين القضاء ويف 

تارك له بسفر أو مرض أو حيض أو إغماء أو سهو أو جنون اجلواهر جيب قضاء رمضان على كل مفسد للصوم أو 
وقيل يف اجلنون ما مل تكثر السنون وقيل ما مل يبلغ جمنونا وال جيب بالصبا أو الكفر أو عجز من الكرب وال جيب 
التتابع فيه ويستحب إذا شرع يف قضاء يوم وجب عليه إمتامه وإن مل يكن على فإن أفطر متعمدا وجب قضاء 

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( ويف قضاء القضاء قوالن واألصل يف هذا قوله تعاىل األصل 
أو يقال فرؤية اهلالل سبب للوجوب واالصل عدم اخلروج عن عهدته إال ما دل عليه الدليل وجيب القضاء بالنذر ) 

معينا فقيل كذلك وقيل ال جيب مع العذر دون باإلفطار عمدا أو نسيانا ومع العذر إن كان غري معني وإن كان 
النسيان وقيل جيب إن كان املقصود اليوم ملعىن فيه وعليه خيرج اخلالف يف ناذر صوم يوم يقدم فالن فقدم هنارا ففي 

الكتاب سقوطه خالفا ألشهب ويف الكتاب يقضي يف عشر ذي احلجة قال سند مجلة السنة وقت له إال الفطر 
  تشريق واستحب عمر رضي اهللا عنه قضاء من العشر ويف أيب داوود قال والنحر وأيام ال



ما من أيام العمل الصاحل أحب إىل اهللا يف هذه األيام يعين أيام العشر فإن قضى يف يوم النحر مل جيزه ألن النهي دليل 
الرابع وفيه خالف وهو  الفساد وكذلك أيام النحر الثالثة وفيها اخلالف املتقدم يف الشروط وال يبتدئ القضاء يف

أخف من الثالثة وجيوز تأخريه إىل شعبان وحيرم بعده لقول عائشة رضي اهللا عنها إن كانت إحدانا لتفطر يف زمن 
رسول اهللا فما تقدر أن تقضيه مع الشغل به حىت يايت شعبان قال اللخمي إذا مل يبق من شعبان إال ما يسع التمتع 

ا ألصله فإن وسعهما بدأ بالتمتع عند مالك يف الكتاب وخريه أشهب ويكره وقضاء رمضان صام القضاء تغليب
( التطوع قبله عند مالك ووسع فيه ابن حبيب وان مات وعليه صيام مل يصم عنه أحد وصى به أم ال عند مالك و 

  خالفا البن حنبل يف النذر ويف مسلم قال ) ش ( ومشهور ) ح 
فيحمل ) وأن ليس لإلنسان إال ما سعى ( به صرفه عن ظاهره لقوله تعاىل من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجوا

على أن يفعل ما ينوب مناب الصوم من الصدقة والدعاء ويف املوطأ كان ابن عمر رضي اهللا عنه يقول ال يصوم أحد 
ع يف قضاء يوم عن أحد وال يصلي أحد عن أحد وقياسا على اجلهاد والصالة يف حالة احلياة قال ابن القاسم إن شر

مث تبني له أنه قضاه ال جيوز له فطره ألن أقل أحواله أن يكون نفال وقال أشهب ال أحبه فإن فعل فال شيء عليه ويف 
الكتاب إن أكل يف يوم القضاء أحب إيل إمتامه وجيوز فطره قال سند وإن أكل فيه عامدا مل يستحب له اإلمساك 

ة الوقت احلكم الثالث اإلطعام ويف اجلواهر لوجوبه ثالثة أسباب فوات وكذلك النذر املطلق ألن اإلمساك حلرم
فضيلة الوقت كاحلامل واملرضع وبدل من الصوم كالشيخ والعاجز وتأخري القضاء عن وقته مع اإلمكان ويف 

الكتاب من فرط يف القضاء وأوصى أن يطعم عنه مد لكل يوم مقدم عن الوصايا لوجوبه مؤخر عن الزكاة ألهنا 
جممع عليها ومل يقف وجوهبا على تبيني من املكلف قال سند إن مات قبل التمكن من القضاء أو متكن ومات يف 

) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكني ( يف القسم الثاين حمتجا بقوله تعاىل ) ل ش ( السنة فال إطعام خالفا 
كن اإلطعام كفارة لترك الواجب وال يتعني إال خبروج وهذا مطيق وجوابه أنه يف صوم رمضان ال يف قضائه سلمناه ل

مجلة الوقت قال فإن مضى من شعبان يوم ترتب إطعام يوم فان مرض يف بقية شعبان مل جيب عليه غري ذلك فإن صح 
من غري ) فعدة من أيام أخر ( ال جيب لقوله تعاىل ) ح ( وابن حنبل وقال ) ش ( أياما وجب عليه بعددها وقاله 

فيعم العمر ال تقييده بالسنة لكن خروجها يقتضي بقاء صيامه يف الذمة كالصالة بعد الوقت ال غري وجوابه أن  تقييد
ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة رضي اهللا عنهم كانوا يقولون بذلك من غري نكري فكان إمجاعا وقياسا على املرضع 

فا لبعض الشافعية قياسا على كفارة اإلفساد ويقدم والشيخ عندنا إذا أخره سنني مل جتب إال كفارة واحدة خال
إلطعام على النذر ألن سببه مقدم يف الشرع ويؤخر عن كفارة ألنه مسبب عن القضاء وهي عن األداء و افطارا ا

وإحدى الروايتني ) ل ش ( مبوضع مقدم عليه لذلك وهو وهادي املتعة سواء فإن مل يوص به ال يلزم الورثة خالفا 
حيمله أحد عنه ألنه مفتقر اىل النية ومل ينو واإلطعام مد عن مالك وأنكرها ابن أيب زيد ألنه قد خيرجه وال يعلمون أو 

ومد العيش كسائر الكفارات وقال أشهب خيرج يف غري املدونة مدا قال الباجي هو استحباب ويطعم عند ابن 
القاسم يف الكتاب مع القضاء كاهلدي مع حج القضاء وقال أشهب ال تقييد لتحقق سببه واذا فرعنا على الثاين 

ليوم االول مسكينا مث فرط الثاين من شعبان فلم يصمه جاز له أن يطعم املسكني األول ألنه سبب طرأ بعد وأطعم ل
الفراغ من األول فإن مل يكفر عن األول مل جيز الدفع له على االختالف يف اجتماع الكفارات فلو عزم على التأخري 

الكفارة ويف اجلواهر اختلف األصحاب هل هي متنوعة فأطعم قبله مل جيزه عند أشهب لعدم السبب احلكم الرابع يف 
وهو الصحيح أو خمتصة باإلطعام لقوله يف الكتاب ال يعرف مالك غري اإلطعام قال صاحب التنبيهات وهذا التأويل 
خالف اإلمجاع بل ذلك حممول على األفضل النوع األول عتق رقبة مؤمنة كاملة غري ملفقة سليمة من االستحقاق 



وع الثاين صوم شهرين متتابعني ألن التتابع وقع يف بعض روايات احلديث وقياسا على كفارة القتل النوع بوجه الن
الثالث إطعام ستني مسكينا لكل مسكني مد مبده وخري أشهب بينه وبني الغداء والعشاء وإذا فرعنا على املشهور 

ألن العتق والصيام وردا يف اجلماع فيختص هبما فاإلطعام يعمها للحديث السابق يف خربها وقيل خيتص بغري اجلماع 
واإلطعام إمنا ورد يف املطيق لآلية واإلطعام أفضل على املشهور لعموم نفعه ال سيما يف الشدائد وقيل العتق أفضل 
وقال املتأخرون خيتلف ذلك باختالف األحوال وتستقر الكفارة يف الذمة عند العجز وقال مالك هي على التخيري 

ديث رواه أبو هريرة بصيغة أو وهي للتخيري وقياسا على كفارة اليمني وقالت األئمة على الترتيب وهو أحد ألن احل
القولني عندنا ألنه يف مسلم مل يوجب عليه خصلة إال بعد أن وقياسا على كفارة القتل والظهار وجوابه أن الذي يف 

  احلديث استفهام وليس بشرط ويف اجلالب 
مسكينا مدين مدين يف يوم عن كفارة جاز أن يطعمهم يف يوم آخر عن كفارة أخرى سؤال املقصود إذا أطعم ثالثني 

من اإلطعام هو أحد اجلانبني وسد خلة املساكني ومها حاصالن بإطعام مسكني ذلك الطعام يف ستني يوما لسد ستني 
اىل فيكون إطعامهم أفضل وألنه يرجى من خلة فما الفرق جوابه أن اجلماعة ميكن أن يكون فيهم ويل أو أولياء هللا تع

يف الزكاة الدفع لألصناف ) ش ( دعائهم ما ال يرجى من دعاء الواحد أصله الصالة على اجلنازة ولذلك أوجب 
وقال اللخمي يقتضي املذهب اإلجبار على الكفارة وال توكل إىل األمانة فمن ادعى إسقاطها جلهل أو تأويل ال 

يشبه وقال القياس هي موكولة إىل األمانة احلكم اخلامس قال سند قال مالك العقوبة ملن تعمد يصدق إال أن يأيت مبا 
اإلفساد إن ظهر عليه ومل يأت مستفتيا ألنه مل يعاقب السائل وكيال ميتنع الناس عن االستفتاء احلكم السادس يف 

كنه دفعه كالسفر فأما ما ال ميكنه من سهو أو اجلواهر قطع التتابع فيما يشترط فيه فإن أفطر فيه لغري عذر أو عذر مي
مرض أو عدة أو حيض فال ويف اجلالب إن تعمد صيام ذي احلجة مع علمه بأيام التشريق مل جيزه وإن جهل أفطر 

وبىن ويستحب له االبتداء ولو صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه قضى ثالثة أشهر احلكم السابع قطع النية 
ر تنقطع بإفساد الصوم أو تركه على اإلطالق ولعذر أو لغري عذر أو بزوال التحتم كالسفر احلكمية ويف اجلواه

  واملرض 

  الباب الثامن يف صيام التطوع

وهو من أفضل األعمال وهو عندنا جيب إمتامه بعد الشروع فيه ويف الكتاب إن تسحر بعد الفجر ومل يعلم بطلوعه 
  لقضاء ويف مسلم قال مضى فيه وال شيء عليه فإن أفطر فعليه ا

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه قال سند القضاء استحسان ألنه مأمور 
مطلقا بل ) ش ( مع القدرة ونفاه ) ح ( باإلمساك بعد اإلفساد وواجب إذا أفسد لغري عذر عند مالك وأوجبه 

عنها دخل علينا النيب ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا ال قال جوز الفطر له ويف مسلم قالت عائشة رضي اهللا 
إين إذا صائم مث أتى يوما آخر فقلنا يا رسول اهللا أهدي إلينا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل زاد 
ني النسائي وأصوم يوما مكانه وقياسا على الشروع يف جتديد الوضوء والصدقة واجلواب عن األول أهنا قضية ع

فلعلها خمتصة ويؤكده أنه ال يقدم شهوة بطنه على طاعة ربه وعن الثاين املعارضة بالقياس على احلج والعمرة إذا 
والنهي عن اإلبطال يوجب األداء ) وال تبطلوا أعمالكم ( شرع فيها متطوعا فإنه جيب اإلمتام اتفاقا وأما قوله تعاىل 

ملوطأ عن عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما أصبحتا صائمتني متطوعتني فيجب القضاء قياسا على النذر وتوفية ويف ا
  فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه فدخل النيب قالت عائشة فبدرتين حفصة وكانت بنت أبيها فسألت عن ذلك فقال 



و اقضيا يوما مكانه وملا قال السائل له هل علي غري ذلك قال ال إال أن تطوع فأثبت الوجوب مع التطوع وه
  املطلوب 

تنبيه اليوجد لنا أن الشروع ملزم إال يف ست عبادات الصالة والصوم واحلج والعمرة واالعتكاف واالئتمام 
وطواف التطوع خبالف الوضوء والصدقة والرفد والسفر للجهاد وغري ذلك فإن صوم عاشوراء عند مالك 

  مستحب وعند الشافعي سنة ويف أيب داود عنه أنه قال 
اء إين أحتسب على اهللا تعاىل أن يكفر السنة اليت قبله قال ابن حبيب يقال فيه تاب اهللا على آدم عليه وصوم عاشور

السالم واستوت السفينة على اجلودي وفلق البحر ملوسى عليه السالم وغرق فرعون وولد عيسى عليه السالم 
 تعاىل على قوم يونس وفيه تكسى وخرج يونس عليه السالم من احلوت ويوسف عليه السالم من اجلب وتاب اهللا

الكعبة كل عام ومن أصبح غري ناو ولصومه أجزأه صومه أو باقية إن أكل وهو مروي عنه ويستحب فيه التوسعة 
التاسع ويف مسلم عن احلكم بن األعرج قال أنتهيت إىل ابن عباس رضي ) ش ( على العيال وهو عاشر احملرم وقال 

يف زمزم فقلت أخربين عن صوم عاشوراء ؟ فقال إذا رأيت هالل احملرم فاعدد وأصبح اهللا عنهما وهو متوسد رداءه 
يوم التاسع صائما قلت هكذا كان رسول اهللا يصومه قال نعم وألنه مأخوذ من أظماء اإلبل وعادهتم تسمية اخلامس 

أنه معارض بأن األصل يف ربعا واجلواب عن األول أنا نقول مبوجبه وليس فيها االقتصار على التاسع وعن الثاين 
االشتقاق املوافقة يف املعين والعاشوراء من العشر وصوم عرفة مستحب وقالت الشافعية مسنون ويستحب إفطاره 

  ويف أيب داود وقال ) ح ( للحاج ليقوى على الدعاء خالفا 
ي عن صيام يوم عرفة بعرفة صيام عرفة أحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده ويف أيب داود هن

) إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم ( سؤال قال العلماء املراد بالتكفري الصغائر ويف الكتاب العزيز 
فجعل اجتناب الكبائر مكفرا وروي أن الصلوات اخلمس مكفرات ملا بينهن وأن اجلمعة كذلك وأن رمضان كذلك 

ذه ال تكون األخرى مكفرة وإال يلزم حتصيل احلاصل وهو حمال جوابه معناه أن كل وإذا حصل التكفري بإحدى ه
واحد منها شأنه التكفري فإن فعل شيئا كفر وإال فال ينتفي كونه من شأنه ذلك ويف اجلواهر يستحب صوم تاسوعاء 

احلجة وقد روي أن ويوم التروية وقد ورد صوم يوم التروية كصيام سنة وصوم األشهر احلرم وشعبان وعشر ذي 
  صيام كل يوم منها يعدل سنة ويف مسلم 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأمنا صام الدهر كله واستحب مالك صيامها يف غريه خوفا من إحلاقها 
برمضان عند اجلهال وإمنا عينها الشرع من شوال للخفة على املكلف بسبب قربة من الصوم وإال فاملقصود حاصل 

يشرع التأخري مجعا بني مصلحتني ومعىن قوله فكأمنا صام الدهر أن احلسنة بعشرة فالشهر بعشرة أشهر يف غريه ف
والستة بستني كمال السنة فإذا تكرر ذلك يف السنني فأنكا صام الدهر سؤال يشترط يف التشبيه املساواة أو املقاربة 

العمل وال مقاربة بني عشر الشيء كله  وههنا ليس كذلك ألن هذا الصوم عشر صوم الدهر واألجر على قدر
جوابه معناه فكأمنا صام الدهر ان لو كان من غري هذه األمة فإن شهرنا بعشرة أشهر ملن كان قبلنا والستة بشهرين 

  ملن كان قبلنا فقد حصلت املساواة من كل وجه 
  سدسه ثواب النفل تنبيه هذا األجر خمتلف األجر فخمسة أسداسه أعظم أجرا لكونه من باب الواجب و

فائدة إمنا قال بست بالتذكري ومل يقل بستة رعيا لألصل فوجب تأنيث املذكر يف العدد ألن العرب تغلب الليايل على 
األيام لسبقها فتقول لعشر مضني من الشهر واستحب مالك ثالثة أيام من كل شهر فكان يصومها أوله وعاشره 

  احلسن تعجيلها أول الشهر وهي صيام الدهر ألن الثالثة بثالثني كما تقدم والعشرين وهي األيام البيض واختار أبو 



فائدة قال ابن اجلواليقي يف إصالح ما تغلط فيه العامة تقول األيام البيض فيجعلون البيض وصفا لأليام والصواب 
بيض والليايل البيض ليلة أيام البيض أي أيام الليايل البيض حبذف املوصوف وإقامة الوصف مقامه وإال فاأليام كلها 

الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر ألهنا بيض بالقمر وأمساء ليايل الشهر عشرة لكل ثالث اسم الثالث 
األول غرر ألن غرة كل شيء أوله والثانية نفل مثل زحل ألهنا زيادة على الغرر والنفل الزيادة وثالث تسع ألن 

ر ووزهنا مثل زحل أيضا وثالث تبع وثالث درع كزحل أيضا السوداد آخرها تاسع وثالث عشر ألن أوهلا عاش
ألهنا بقايا . . . أوائلها وابيضاض سائرها وثالث ظلم كزحل أيضا ألن كال منها مظلم وثالث حنادس لسوادها 

ال وثالث حماق الحماق القمر أو الشمس وكره مالك صوم الدهر لئال يصادف نذرا أو غريه واستحبه أبو الطاهر ق
ملا يف أيب داود أن محزة األسلمي قال له إين رجل ) ش وح ( سند أجازه مالك إذا أفطر األيام املنهي عنها وقاله 

  أسرد الصوم أفأصوم يف السفر فقال صم إن شئت فيحمل قوله 
تعذر من صام الدهر ال صام على من ال يفطر ما هني عنه فإن نذره فأفطر ناسيا قال عبد امللك ال شيء عليه ل

القضاء فإن تعمد الفطر فعليه كفارة املفطر يوما يف رمضان وقال سحنون إطعام مسكني وقياس املذهب اإلمث فقط 
  وكره مالك ختصيص وسط الشهر بصوم واستحب ابو حنيفة صوم اخلامس عشر ويومني قبله ورويت عنه 

 حممدا ومخسة وعشرين من ذي القعدة أهنا األيام البيض والغر واستحب السابع والعشرين من رجب فيه بعث اهللا
فيه أنزلت الكعبة على آدم عليه السالم ومعها الرمحة وثالث احملرم فيه دعا زكريا ربه واستجاب له وصوم شعبان 
ألنه كان أكثر صومه فيه وفيه ترفع األعمال وصيام يوم نصفه وقيام ليلته ويف الكتاب ال أحب للمرأة اليت تعلم 

  ا أن تصوم إال بإذنه ملا يف أيب داود قال حاجة زوجها إليه
ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه قال سند فلو أذن هلا مل يكن له إبطاله وله إن مل يأذن وأم الولد والسرية كذلك 

  قاله مالك وقال ابن حبيب 
جته الذمية يف صومها ال إذن له على إمائه وال ذكور عبيده إال أن يضعفهم عن اخلدمة وليس للزوج تفطري زو

الواجب يف دينها قاله ابن القاسم ويف الكتاب إمنا يؤمر الصبيان بالصوم بعد البلوغ خبالف الصالة خالفا للشافعية 
امساك للتمرين وقاله يف الصالة لنا ) ح ( قال سند وروى أشهب يؤمرون عند القدرة وصومهم شرعي عندنا وقال 

 أهلذا حج ؟ قال نعم ولك أجر وقياسا على صوم البالغ وإذا قلنا يصوم عند قوله حني سألته املرأة عن الصغري
القدرة فأفطر وهو يقدر أمر بالقضاء عند ابن املاجشون وعلى قول سحنون يف الصبية جتامع فتصلي بغري غسل ال 

  ال يقضي أحسن تقضي ما خرج وقته من الصالة وال تقضي الصوم فإن أفطر عجزا أمر بالقضاء عند عبد امللك وأن 

  الباب التاسع يف االعتكاف

) ( وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا ) ( واهلدي معكوفا ( وأصله االحتباس والعكف احلبس ومنه قوله تعاىل 
وعكف يعكف بضم الكاف وكسرها وهو يف الشرع االحتباس يف املساجد للعبادة ) وأنتم عاكفون يف املساجد 
  سة فصول على وجه خمصوص وفيه مخ

  الفصل األول يف شروطه

وهي ثالثة الشرط األول اللبث يف املسجد خالفا البن لبابة ملا يف أيب داود قالت عائشة رضي اهللا عنها السنة على 
املعتكف أال يعود مريضا وال يشهد جنازة وال ميس امرأة وال يباشرها وال خيرج حلاجة إال ملا بذمته وال اعتكاف إال 



تكاف إال يف مسجد جامع ويف الكتاب خيرج لغسل اجلمعة وغسل اجلنابة وال يغسل ثوبه إذا خرج بصوم وال اع
وخيرج لشراء الطعام مث يرجع عنه ألنه ميكنه إعداد ذلك واالستنابة فيه قال سند وإذا قلنا خيرج فال يتحدث مع 

اسم يف الكتاب إن خرج لدين له أو أحد فإن فعل وطال قطع التتابع وإن حتدث من غري وقوف مل يضر قال ابن الق
غلبه أحد فسد اعتكافه إلعراضه عن مالزمة العبادة اليت هي رفيقة االعتكاف قال سند وروى ابن نافع إن أكرهه 

( . . . ) القاضي أحب إيل أن يستأنف فإن بىن أجزأه لعجزه عن دفع اإلكراه كقضاء حاجة اإلنسان قال مالك 
مل يعتكف فرارا فإن نفذ صرب صاحب الدين أو طالت املدة أحضره أو وكيله ويؤخره يف  اإلمام أطلقه حىت خيرج إذا

احلد ألنه يسقط بالشبهة فإن أخرجه جاز لوجوبه قال مالك ويؤدي الشهادة يف املسجد وال خيرج ويف الكتاب ليس 
بيتها وقاله ابن حنبل خالفا  له أن يشترط ما يغري سنة االعتكاف وال أنه مىت شاء خرج وال تعتكف املرأة يف مسجد

حمتجني مبا يف املوطأ أنه أراد أن يعتكف فلما انصرف إىل املكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخببة ) ل ح وش ( 
خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال ألرب 

تكف حىت اعتكف عشرا من شوال وجوابه أنه حجة لنا من جهة فعلهن لذلك فدل تقولون هبن مث انصرف فلم يع
على أنه معلوم عندهم وإنكاره مل يصرح فيه بأنه للمسجد بل لكوهنن قصدن القرب منه غرية عليها فخشي عليهن 

يف املسجد ذهاب األجر وألنه شرط للرجال فيكون للنساء كاجلمعة ويف الكتاب من تلزمه اجلمعة ال يعتكف إال 
ال يعتكف إال يف مسجد تقام فيه اجلماعة لوجوهبا عند ابن ) ح ( اجلامع وإال ففي أي مسجد شاء قال ابن حنبل و 

قال سند فإن اعتكف يف غري ) وأنتم عاكفون يف املساجد ( لنا عموم قوله تعاىل ) ح ( حنبل وترك فضيلتها عند 
وروي عن ) ش ( شهور ألنه أدخله على نفسه بغري ضرورة وقاله اجلامع فأتت اجلمعة خرج اتفاقا ويبطل على امل

ألن اخلروج إليها مستثىن شرعا كما استثىن للغائط طبعا فإن مل خيرج خيتلف يف بطالن ) ح ( مالك الصحة وقاله 
مللك يعود اعتكافه باملعصية الصغرية أو ال يبطل إال بالكبرية وإذا خرج قال مالك يتم اعتكافه باجلامع وقال عبد ا

إىل مسجده لتعينه باعتكافه وألنه لو خرج إىل البول ال يدخل مسجدا هو أقرب من األول ولو كانت األيام ال تأيت 
فيها اجلمعة فمرض فخرج مث رجع لتكميل االعتكاف فأتت اجلمعة فيه بينه وبني األول لذهاب املتابعة وفرق عبد 

دث له عذر يسقطها صح اعتكافه ويف الكتاب يعتكف يف عجز املسجد امللك ولو كانت األيام تأيت فيها اجلمعة فح
ورحابه واختلف قوله يف صعود املؤذن السطح واملنار بالكراهة واإلباحة واألول املشهور قال سند الرحبة ما كان 
ه مضافا إىل املسجد وإن كان خارجه ويكون هلا حكم املسجد وقال الباجي معناه داخل املسجد وال يصح خارج

وظاهر قول مالك خالفه وأجاز مالك ملن اعتكف مبكة دخول الكعبة ألهنا يف حكم املسجد الشرط الثاين الصوم 
حمتجا مبا يف املوطأ أنه اعتكف العشر األول من شوال ويوم الفطر ال صوم فيه وقال ) ل ش ( خالفا ) ح ( وقاله 

  عمر رضي اهللا عنه له 
ية فقال له أوف بنذرك والليل ال صوم فيه وألنه ليس شرطا يف اعتكاف الليل إين نذرت أن أعتكف ليلة يف اجلاهل

فال يكون بالنهار إذ ال أثناء العبادة وألنه لبث يف مكان خمصوص فال يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة 
   أن الدارقطين روى واجلواب عن األول أن خروج يوم الفطر من العشر ال يعد بإطالق لفظ العشر عليه وعن الثاين

أوف بنذرك وصم أو أن الصوم كان أول اإلسالم بالليل ولعل ذلك قبل نسخه وعن الثالث أن كالنية الفعلية وعن 
الرابع قلبه عليهم بأنه لبث يف مكان خمصوص فال يستدل به قياسا على الوقوف بعرفة لنا حديث عائشة املتقدم 

لصوم ولو مل يكن شرطا ملا لزم كما لو نذر االعتكاف متصدقا ألن اجلمع وأمجعنا لو نذر االعتكاف صائما لزمه ا
بينهما ليس قربة بالشرع وكل واحد قربة على حدته وأما نذره احلج ماشيا فإن املشي مكمل احلج بالتواضع فيه 



هارة شرط يف وإال فاألصل أن هذه األحوال ال تلزم يف النذور قال ابن يونس وسواء كان الصوم له أو لغريه كالط
الصالة وقد تفعل لغريها قال عبد امللك وله أن يعتكف يف قضاء رمضان وكل صوم واجب وإن نذر االعتكاف فال 
يعتكفه يف صوم واجب إلجياب النذر الصوم وقال ابن عبد احلكم له أن جيعله يف صيام النذر قال اللخمي ولو اعتقد 

شرط جاز أن جيعله يف أي صوم شاء قال صاحب املنتقى أجاز  أنه جيعله يف صوم واجب أو كان جيهل أن الصوم
مالك جعله يف أي صوم شاء خالفا لعبد امللك ألنه لو نذر صالة ال جيب عليه أن يتطهر هلا بل يكتفي بطهارة غريها 

قال  ويف الكتاب إن أفطر متعمدا انتقض اعتكافه أو ناسيا اعتكف يوما مكانه ووصله باعتكاف فإن مل يصله ابتدأ
ابن يونس قال ابن حبيب ذلك يف النذر أما التطوع فال قضاء مع النسيان قال حيتمل أن يكون خالفا لقول مالك أو 

وفاقا وحكاه سند خالفا عن عبد امللك قال والفرق ملالك بينه وبني التطوع بالصوم أنه يتعني بنية الدخول كما 
عن الصوم ملرض خرج فإذا صح بىن فإن فرط يف البناء ابتدأ فإن يتعني بالنذر وقال ابن القاسم يف الكتاب إن عجز 

صح يف بعض النهار وقوي عن الصوم دخل حينئذ وال يؤخر ذلك قال مالك وإذا طهرت احلائض رجعت حينئذ 
فإن كان يوم الفطر يف مدة اعتكافه وصح قبله بيوم يرجع وال يبيت ليلة يوم الفطر يف معتكفه فإذا قضى يوم الفطر 

د وروى ابن نافع يرجع بعد صالة العيد وال يعتد بذلك اليوم قال سند إن كان مرضه ال يلزمه اخلروج من عا
املسجد وجبت اإلقامة ليأيت من العبادة باملمكن وروي عن مالك خيرج حىت يقدر على الصوم فال اعتكاف إال 

هار ال يرجعان لعدم الصوم والفرق أن بصوم وقد خرج بعض املتأخرين على هذا أنه إذا صح أو طهرت يف بعض الن
طرو العذر ممكن الدوام فيبقى مدة معتكفا بغري صوم خبالف ارتفاعه فإنه يتعقبه الصوم من الغد فال مينع كما لو زال 
العذر بالليل والفرق بني ليل الفطر وغريه أن سائر الليايل وقت البتداء االعتكاف فيكون وقتا الستدامته وأن سائر 

 قابل لنية الصوم خبالف الفطر وإذا قلنا ال خيرج ليلة العيد على رواية ابن نافع فقد خالف سحنون يف الليايل
اخلروج إىل الصالة وهو مبين على اخلالف يف اخلروج إىل اجلمعة وظاهر قوله فيمن اعتكف العشر فمرض أنه 

والفرق أن االعتكاف أشبه باحلج والعمرة  يقضي أيام املرض بعد العيد أن االعتكاف املعني خبالف الصيام املعني
لتعلقه باملسجد وبقائه مع املرض كبقاء اإلحرام مع فوات احلج وفساده وألنه يلزم متابعته بالنية كما يلزم بالبدن 
خبالف الصوم وقد قال سحنون يقضى اعتكاف رمضان لوجوب قضاء صومه وصريورة االعتكاف معه كالعبادة 

لو استغرق املرض أو احليض مجيع العشر الذي نواه أو نذره فال قضاء عليه عند سحنون يف الواحدة خبالف غريه ف
رمضان وال يف غريه ألن احلج والعمرة إذا نذرمها يف سنة معينة فمرض ال يقضيهما وعند ابن عبدوس يقضي يف 

يقض وإال قضى قال الباجي املوضعني توفية بالسبب وعلى أصل عبد امللك إن قصد بنذر األيام أمرا خيتص هبا مل 
ظاهر املذهب ال يقضي يف غري رمضان وإذا رجعت احلائض واملريض يف بعض النهار روى ابن القاسم ال يعتد بذلك 

اليوم لعدم الصوم فإن طهرت قبل الفجر اغتسلت ونوت ودخلت املعتكف حني تصبح وجيزيها عند مالك وقال 
داء االعتكاف وهو مبين على اخلالف يف االبتداء فعند سحنون ال جيزيه سحنون ال جيزيها حىت تدخل أول الليل كابت

إال من أول الليل وعند مالك وغريه جيزيه وإذا قلنا باإلجزاء ففرطت استأنفت االعتكاف الشرط الثالث االقتصار 
ءة القرآن على العبادة الالئقة باالعتكاف قال صاحب املقدمات مذهب ابن القاسم االقتصار على الصالة وقرا

والذكر ومذهب ابن وهب مجلة األعمال املختصة باآلخرة كمدارسة العلم وعيادة املرضى وصالة اجلنازة إذا انتهى 
إليها الزحام خبالف احلكم بني الناس واإلصالح بينهم سؤال منعه يف الكتاب من اجلنازة وجوز للمتنفل يف الصالة 

ا ليس منها جوابه أن املسجد مل يوضع للجنازة والصالة وضعت للذكر الرد على املؤذن كالمها أدخل يف العبادة م
والرد على املؤذن ذكر ويف الكتاب ال يصلي على اجلنازة وان انتهى إليه املصلون وال يعود مريضا يف املسجد وال 



تقدم وألن يعزي وال يهنئ وال يعقد نكاحا يف املسجد إال أن يغشاه يف جملسه حلديث عائشة رضي اهللا عنها امل
االعتكاف يقتضي عبادة خمصوصة فال يدخل فيه غريها قياسا على الصالة وله أن يأمر مبصلحته ومصلحة أهله 

ويبيع ماله إذا كان خفيفا ويكره خروجه حلاجة اإلنسان يف بيته سدا للذريعة ويتخذ موضعا بقربه ويف اجلواهر إذا 
راه ففي بطالن اعتكافه قوالن قال سند فإن خرج للجنازة أو خرج ملا يتعني عليه من جهاد أو حق أو دين أو إك

عيادة مريض بطل اعتكافه وان صلى عليها يف املسجد كره وال يبطل كما لو دعا ألحد أو حتدث معه فإن مات معه 
أحد يف املسجد وليس معه من جيهزه تعني عليه اخلروج ويتخرج بطالن اعتكافه على من نزل عليه العدو فخرج 

اد رجع مالك إىل أنه يبين بعد قوله يبتدئ قال مالك وجيوز ذهاب بعض املعتكفني إىل بعض للعشاء وحنوه للجه
ويشتري له طعامه إذا اشترى طعام نفسه وإذا منعنا عيادة املرضى فمرض أحد أبويه قال ابن القاسم خيرج لعيادته 

ق أن عدم العيادة يسخطهما خبالف التشييع ويف لوجوب بره ويبتدئ اعتكافه قال مالك وال خيرج مع جنازته والفر
الكتاب له أن يتزوج ويتطيب خبالف احلج والفرق بينهما يف العقد من وجوه أحدمها طول زمان احلج فيخشى من 

العقد الوطء الثاين أن إفساده أعظم حرجا الثالث أنه منع يف احلج من الطيب والنظافة والزينة فمنع من العقد لفرط 
خبالف االعتكاف ويف الكتاب ال جيلس جمالس العلم وال يكتب قال ابن نافع إال الشيء اخلفيف ألهنا عبادة التشديد 

شرع هلا املسجد فال يشرع فيها كالصالة والطواف ويف الكتاب ال يأخذ من شعره وأظفاره وإن مجعه ألقاه حلرمة 
الناس فقد خفف له ابن حبيب يف ذلك وجيوز أن املسجد قال سند فإن فعل ال يبطل اعتكافه فإن كان له حاجز عن 

خيرج يده أو رأسه من املسجد لذلك وإذا خرج لغسل اجلمعة فله يف بيته نتف اإلبط وتقليم األظفار وحلق العانة 
للجمعة وال جتوز له احلجامة والفصادة والبول والغائط يف املسجد فإن فعل خيتلف يف بطالن اعتكافه نظرا لكونه 

ال ويكره له السواك من أجل ما يلقيه من فيه يف املسجد وكره مالك للمؤذن إقامة الصالة ألهنا غري فعل كبرية أم 
  االعتكاف 

  الفصل الثاين يف املعتكف

وهو كل من تصح منه العبادة ويف الكتاب إن أذن لرقيقه أو زوجته يف االعتكاف فليس له قطعة فإن نذره العبد 
تق وكذلك الصدقة واملشي قال ابن القاسم فإن نذره املكاتب وهو يسري ال يضر ال فمنعه سيده فهو عليه إذا اع

مينعه وان أضر بالسعي منعه قال سند إن مل يأذن للرقيق فهو جمرب يف قطعه وإن أذن يف النذر املطلق فله املنع ألنه 
بن املاجشون وان نذر األيام ملعىن ليس على الفور وإن نذر معينا بغري إذنه فمنعه فعلى قول مالك يقضيه وعلى قول ا

فيها مل يقض وإال قضى وأسقطه سحنون مطلقا والزوجة كالعبد وإذا أذن للمكاتب فأخرجه احلاكم عند حلول 
  األجل والعجز فللسيد منعه 

  الفصل الثالث يف حكمه

ام وإمنا تركوه لشدته ويف الكتاب مل يبلغين عن أحد من السلف أنه اعتكف إال أبا بكر بن عبد الرمحن وليس حبر
الستواء ليله وهناره قال سند قال مالك يف اجملموعة تركوه ألنه مكروه يف حقهم ألنه كالوصال املنهي عنه ويف 

الكتاب قال ابن القاسم بلغين عن مالك أنه قال االعتكاف يوم وليلة فسألته فأنكره وقال أقله عشرة ايام وبه أقول 
العشرة ال يكون مشروعا وحيتمل أن يريد أن ذلك األحسن والعشرة هي عادته وال  قال سند ظاهر قوله أن أقل من

ينبغي جماوزهتا للسنة وإن كان يف أيب داود أنه اعتكف العام الذي قبض فيه عشرين يوما وقال ابن القاسم يف العتبية 



كف أواخر رمضان دخل غروب ال بأس باليوم واليومني ويف اجلالب أقله يوم واالختيار عشرة ويف الكتاب من اعت
الشمس وال يرجع إىل أهله حىت يشهد العيد ألنه مروي عنه وعن أيب بكر بن عبد الرمحن وان اعتكف وسطه رجع 

إليهم آخر أيام االعتكاف وقال ابن يونس فإن خرج ليلة الفطر أو فعل فيها ما يبطل االعتكاف بطل اعتكافه ال 
قاله عبد امللك وقال سحنون هذا خالف قول ابن القاسم بل ذلك مستحب تصاهلا به كركعيت الطواف بالطواف و
خالفا البن حنبل ألن الليلة أول اليوم فيدخل قبل الغروب ) ح ( و ) ش ( قال سند الدخول من الغروب ملالك و 

را ألن ليتمكن من مجلة الليلة فإن مل يدخل إىل الفجر قال عبد الوهاب أجزأه عند مالك وأصحابه وإن كان نذ
الصوم إمنا يكون بالنهار وقال عبد امللك ال حيتسب به ويستأنف عشرة بعده الستواء الليل والنهار يف االعتكاف 
ويف اجلالب إذا كان يوم الفطر يف اعتكافه خرج يوم الفطر إىل أهله وعليه حرمة االعتكاف وعاد قبل الغروب 

عتكاف ويف الكتاب ال يعتكف أهل الثغور إال مع األمن ألن وقال عبد امللك ال خيرج ويكون يومه كليل أيام اال
حفظ املسلمني أوىل فإن اعتكف ونزل خوف خرج فإن أمن ابتدأ مث رجع إال أنه يبين كاملريض واجلوار كاالعتكاف 

وسائر  إال من جاور هنارا مبكة دون الليل فال يلزمه الصوم وال يلزم بالدخول والنية إال اليوم األول واجلوار مبكة
املساجد قربة تلزم بالنذر قال سند يريد أن من قال هللا علي أن أجاور ليال وهنارا عدة أيام فهو اعتكاف بلفظ اجلوار 
ولو نوى جوار يوم كان له الترك بعد الدخول فيه ألن جواره عبادة وليس فيه صوم ويف الكتاب إذا طلقت أو تويف 

خترج ليلتها لنا أهنا عبادة سبقت فال تقطع بالعدة كاحلج ) ش ( ال عنها زوجها وهي معتكفه أمتت اعتكافها وق
والعمرة قال سند فإن خرجت بطل اعتكافها وإن تقدمت العدة وتركت بيتها واعتكفت صح اعتكافها كالصالة يف 

الدار املغصوبة ومن أبطل االعتكاف بكل ذنب أبطله ههنا ولو اعتكفت فحاضت فخرجت وطلقت قبل الرجوع 
ابن القاسم ترجع فتعتد يف املسجد لتقدم حق العبادة ويف الكتاب جيب االعتكاف بدخول املعتكف املعتكف روى 

أو بالنذر ألنه أشبه احلج والعمرة من جهة حترمي املباشرة واشتراط ) ش ( بنية فيلزمه املنوي من األيام خالفا ل 
ن االعتكاف معناه لغة املالزمة والالزم هو الذي املسجد واللبث يف مكان خمصوص فيجب بالشروع قياسا عليها وأل

ال يفارق فمن نوى االعتكاف فقد نوى ما ال جيوز تفريقه فيكون متتابعا وهو املطلوب قال ابن يونس فإن تركه قبل 
  الدخول وبعد النية جاز قال ابن املاجشون فإن نوى عدة منقطعة مل يلزمه إال الذي شرع فيه 

  تهالفصل الرابع يف مبطال

وهي ستة األول مباشرة النساء ويف الكتاب إذا جامع أو قبل أو باشر ليال أو هنارا ناسيا أو متعمدا فسد اعتكافه 
وال ( يف الوطء ساهيا ألنه على أصله ال يبطل الصوم لنا قوله تعاىل ) ش ( وابن حنبل وخالف ) ح ( ويبتدئه وقاله 

ن مطلق املباشرة فيعم قال سند إن وقع اللمس لغري شهوة فال شيء فنهى ع) تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد 
عليه إمجاعا ويف املوطأ عن عائشة رضي اهللا عنها كان النيب يدين إيل رأسه فأرجله ولو مرض املعتكف فباشر بطل 

باشرة اعتكافه وكذلك لو حاضت املرأة فخرجت فوطئها زوجها قاله ابن املاجشون فيهما ألنه مل يوجد مبيح للم
قال صاحب النكت ولو كانت مكرهة كما يبطل الصوم مع األكراه قاله ابن القاسم وهلا أن تتصرف يف حوائجها 

وتصنع ما أرادت إال املباشرة ألن املنع من ذلك كان لالشتغال باملسجد وقد فاتت ومنعها سحنون لبقاء حرمة 
تصلح شأنه ما مل يلتذ ليال أو هنارا ويف اجلواهر الثاين االعتكاف ويف الكتاب تأكل امرأته معه يف املسجد وحتدثه و

والثالث الردة والسكر قارنا االبتداء أو طريا وجيب االستئناف الرابع واخلامس اجلنون واإلغماء يوجبان البناء دون 
اجلواهر االستئناف وقال سند إن كان يف عقله عند الفجر أو أكثر النهار أجزأه على ما مر يف الصوم السادس يف 



الكبرية مبطلة عند العراقيني وإن صح الصوم كالقذف وشرب اخلمر قبل الفجر قاله يف الكتاب ألن االعتكاف غاية 
التبتل للعبادة فتنا فيه املعصية كما قلنا إن املطلوب من الصالة اخلشوع والتذلل هللا تعاىل فتبطل بالتكرب املنايف هلا 

 ولو شرب لبنا أو دواء خمدرا فسكر كذلك زعم بعض املتأخرين خترجيه خبالف غريه قال سند وسواء سكر أم ال
على اخلمر وليس كذلك لعدم العصيان قال أبو الطاهر ورأى املغاربة أن الكبائر ال تبطله قياسا على الصوم خالفا 

  للبغداديني 

  الفصل اخلامس يف نذر االعتكاف

يف الثاين ) ش ( عكوف ليلة أو يوم لزمه يوم وليلة خالفا ل ويف الكتاب من نذر اعتكاف يوم وليلة لزمه ذلك أو 
  أو عكوف شهر ال يفرقه وليعتكف ليله وهناره واستتباع الليل وللنهار لقوله 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ومل يقل بستة فأعرض عن األيام وذكر الليايل الندراج الليلة يف لفظ اليوم 
ر ال جيزيه عند سحنون خالفا لعبد الوهاب وروي اإلجزاء عن مالك ولو نذر عكوف قال سند فلو اقتصر على النها

على أصله يف عدم اشتراط الصوم وحنن على أصلنا يف ) ش ( بعض يوم ال يصح عندنا وعند ابن حنبل خالفا 
ي من اشتراطه وكان بعض السلف إذا جلس يف املسجد ساعة يأمر جلساءه بنية االعتكاف ليحصل أجره على رأ

يعتقده وأما وجوب املتابعة يف أيامه فللسنة وألن االعتكاف معناه املالزمة واملالزم ال يفارق فقد تناول لفظه عدم 
التفريق قال ابن القاسم يف الكتاب من نذر اعتكاف شهر بعينه فمرض فال شيء عليه وإن أفطره فعليه القضاء فإن 

فإن مل تصل ابتدأت قال سند إن حاضت أول الشهر فال قضاء  حاضت املرأة وصلت القضاء باعتكافها قبل ذلك
إال يوم حيضها على املشهور وعلى القول بالقضاء فبإهنا ال تقضي عند سحنون إال يف رمضان فلو مرضت يف أول 

الشهر مث حاضت قضت املفرط فيه فإن مرضت يف وسطه فكاحليض قال ابن القاسم يف الكتاب وناذر أيام التشريق 
الصوم فيها يلزمه الرابع فقط قال سند قال أبو الفرج تلزمه كلها ويتخرج اليوم الرابع على جواز صومه  كناذر

وناذر االعتكاف مبسجد الفسطاط إذا اعتكف مبكة أجزأه وال جيب اخلروج إال إىل مكة واملدينة وبيت املقدس فلو 
  نذره مبسجد املدينة مل جيزه بالفسطاط لقوله 

ال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا ولو نذره باملدينة وجب عليه ال تشد الرحال إ
السعي ولو كان مبكة أو بيت املقدس ويف الكتاب إذا نذر صوما مبوضع يتقرب بإتيانه إىل اهللا تعاىل لزمه ذلك ولو 

عتكف يف موضعه خبالف الصوم ألن كان مبكة واملدينة قال ابن يونس ومن نذر اعتكافا بساحل من السواحل ا
الصوم ال مينعه من احلرس قال سند والفرق بني نذر الصوم مبوضع إتيانه قربة وبني نذر االعتكاف بالفسطاط أن 

املساجد يف حرمة الصلوات سواء إال الثالثة اليت يف احلديث وسد الثغور يف الرباط خيتص فضله ببعض املواضع ويف 
يف هذا الشهر فسد أوله بتعمد إفساد آخره واستأنفه متتابعا والشروع كالنذر ويف الكتاب  اجلواهر إذا قال اعتكف

من نذره مث مات وأوصى باإلطعام عنه أطعم عنه عدد األيام مدا مدا لكل مسكني ولو نذره مريضا ال يستطيع 
يف االعتكاف لكن ملا أوصى الصوم مث مات قبل صحته وأوصى باإلطعام إن لزمه فال شيء عليه قال سند وال إطعام 

  انصرف إىل عرف الشرع يف اإلطعام 

  الباب العاشر يف ليلة القدر



اختلف يف معىن هذا القدر فقيل الشرف فهي شريفة وقيل من التقدير ألهنا تقدر فيها األرزاق والكائنات على أحد 
ان وقيل ليلة القدر ومعىن ذلك عند قيل ليلة النصف من شعب) فيها يفرق كل أمر حكيم ( القولني يف قوله تعاىل 

أن العمل فيها خري من ) خري من ألف شهر ( املالئكة املوكلة هبا وإال فكل شيء قد قدر يف األزل ومعىن قوله تعاىل 
العمل يف ألف شهر فتكون الركعة فيها خريا من ثالثني ألف ركعة وكذلك سائر أنواع الرب وشهود مغرهبا وعشائها 

  مة لقصر أعمارها ليحصل فيها هلم ما حيصل يف األعمار الطويلة لطفا هبا وخصت به هذه األ
قاعدة األصل يف كثرة الثواب والعقاب وقلتهما كثرة املصاحل أو املفاسد أو قلتها وقد يفضل اهللا تعاىل أحد 

جرد تفضيله تعاىل املستويني من كل الوجوه على اآلخر كاألنبياء عليهم السالم خصوا بالنبوة والدرجات العليا مب
جرده من كل شيء ) إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبين إسرائيل ( وإال فهم قبل ذلك كسائر البشر 
وكمكة واملدينة مع ) أنعمنا عليه ( مث أفاض عليه نعمه بقوله ) إن هو إال عبد ( وحصره يف العبودية احملضة بقوله 

وخص اهللا تعاىل ما شاء مبا شاء ال ألمر رجح فيها بل مبجرد الفضل نسأل اهللا  سائر البقاع وكذلك األزمنة مستوية
تعاىل من عظيم فضله الذي ال يعطيه غريه وال ميلكه سواه واختلف الناس يف زماهنا على مخسة عشر قوال قال 

زل فيه القرآن شهر رمضان الذي أن( صاحب القبس األول البن مسعود السنة كلها وقيل رمضان كله لقوله تعاىل 
وكان ) وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ( الثالث البن الزبري ليلة سبع عشرة منه وهو مروي عنه لقوله تعاىل ) 

  ذلك فيها الرابع أليب سعيد إحدى وعشرون لرؤيا النيب 
روي عنه عليه أنه يسجد يف صبيحتها يف ماء وطني وكان فيها اخلامس لعبد اهللا بن أويس ثالثة وعشرون وهو م

  السالم السادس مخس وعشرون السابع أليب سبع وعشرون وقال أخربنا 
أن الشمس تطلع يف صبيحتها بيضاء ال شعاع هلا كأن أنوار اخللق يف تلك الليلة تغلبها وكان ابن عباس حيلف على 

فهي سبعة وعشرون منها  )هي ( أهنا يف هذه الليلة وكان يقول السورة ثالثون كلمة فإذا وصلت إىل قوله تعاىل 
من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث خلقنا النطفة ( وكان يقول خلق اإلنسان من سبع لقوله تعاىل 

علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني 
فاألب لألنعام ) وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وخنال وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ( عاىل ويأكل يف سبع لقوله ت) 

والسبع لإلنسان ويسجد على سبع واألرضون سبع والسماوات سبع والطواف سبع واجلمار سبع الثامن تسع 
  وعشرون التاسع لألنصار أهنا يف أشفاع هذه األفراد وأصله عندهم قوله 

 تاسعة تبقى قالوا هي ليلة اثنتني وعشرين وحنن أعلم بالعدد منكم قال سند ومذهب مالك يف الكتاب و اطلبوها يف
  أهنا يف مجلة العشر ملا يف أيب داود قال ) ش ( 

التموسها يف التاسعة والسابعة واخلامسة قال مالك يف الكتاب معناه ليلة إحدى وعشرين وثالث وعشرين ومخس 
على نقصان الشهر وأما مع متامه فليلة اثنتني وعشرين وأربع وعشرين وست وعشرين قال وعشرين وهذا حممول 

صاحب املقدمات وقيل لتسع مضت وسبع مضت ومخس مضت عدت القول الثاين عشر الثالث عشر ليلة النصف 
شهر رمضان الذي  (وقوله تعاىل ) إنا أنزلناه يف ليلة القدر ( قال سند ليلة النصف من شعبان ويبطله قوله تعاىل 

الرابع عشر قال صاحب املقدمات هي يف العشر الوسط من رمضان اخلامس عشر قال سند قيل ) أنزل فيه القرآن 
  ارتفعت بعده بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب الزكاة



معناه الزوج ومعناها يف اللغة الزيادة من زكا يزكو زكاء باملد إذا زاد بذاته كالزكاة بصفاته كاإلنسان وما يقصر 
  من العدد والفرد مسي املأخوذ من املال زكاة وإن كان ينقص ألنه يزكو يف نفسه من اهللا تعاىل لقوله عليه السالم 
من تصدق بكسب طيب وال يقبل اهللا إال طيباً كأمنا يضعها يف كف الرمحان يربيها له كما يريب أحدكم فلوه أو 

  املال فحذف من صفته ملا يف أيب داود قال عليه السالم فصيلة حىت تكون مثل اجلبل أو ألنه يزكي 
ما فرض الزكاة إال ليطيب ما بقي من أموالكم فإذا مل خيرج كان خبيثاً ولذلك مسيت أوساخ الناس ويف ذاته بالربكة 

)  ١٠٣: التوبة ) ( خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ( أو ألنه يزكي املأخوذ منه يف صفته لقوله تعاىل 
ما عندكم ينفد ( واملال املصروف للدار اآلخرة فإنه يضاف إليه فيزيد فيه وهو املال املعترب يف احلقيقة لقوله تعاىل 

وكان بعض السلف يقول للسائل مرحباً مبن يوفر مالنا لدارنا أو ألنه يؤخذ من )  ٩٦: النحل ) ( وما عند اهللا باق 
رث واملاشية أو بغريها كالنقدين فاألول من جماز التشبيه والثاين من جماز إعطاء األموال التامة الزاكية بذاهتا كاحل

املسبب املادي والثالث من جماز إعطاء املسبب حكم السبب الغامض والرابع من جماز التشبيه إن جعلنا الزيادة 
سبب املادي عن حقيقتة حقيقة يف األجسام دون املعاين واال فهو حقيقة واخلامس من جماز إعطاء املسبب حكم ال

خالف ما تقدم يف الثاين قال يف اجلواهر من الزكاة معروف املال فعلى هذا هي حقيقة ويكون اللفظ يشترك بني 
)  ١٠٣: التوبة ) ( خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ( الزيادة واملعروف وتسمى صدقة يف قوله تعاىل 

ألن هو الثابت وهو الثابت بوجوهبا )  ١٤١: األنعام ) ( و حقه يوم حصاده وآت( من التصديق حقا يف قوله تعاىل 
ألن العفو يف اللغة الزيادة أي الزيادة على الغىن )  ١٩٩: األعراف ) ( خذ العفو ( ومسيت عفوا يف قوله تعاىل 

ب اهللا تعاىل أو قاعدة األصل يف كثرة الثواب والعقاب أو قلتهما وقد تستوي مصلحة الفعلني من كل وجه ويوج
عليه وجيعل ثوابه أمت أجراً فإن درمها من الزكاة مساو يف املصلحة لدرهم من تعاىل أن مل يوجبه لتقاعد األغنياء عن 

بر الفقراء فيه فيهلكوا وعظم أجره ترغيباً يف إكرامه ودفعه ومن تفضيل التساوي بني احلج والعمرة والصوم يف 
أن القراءة واألذكار يف الفرض أفضل من مثلها يف النفل وتكبرية اإلحرام مع سائر رمضان فان كان أياما من غريه و

التكبريات واألذكار يف القرآن إذا قصد هبا غري القرآن جازت بغري طهارة بل قد يكون النفل أعظم مصلحة من 
ع بأن ثواب الواجب الواجب كالتصدق بشاة مسينة والتزكية بدوهنا والتصدق حبقه والتزكية ببنت خماض مع القط

  أمت لقوله تعاىل 
ولن يتقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افترضته عليه وهذا احلديث معمول به إذا تساوى الفرض والنفل أما إذا تفاوتا 

بالقلة والكثرة مثل التزكية بشاة والتصدق بعشرة االوساة فيحمل أن يكون الفرض أفضل وحيتمل العكس وفيه 
ليس يف التزام وبعد كثري كما فضل اهللا تعاىل هذه األمة مع قلة عملها على اليهود والنصارى خمالفة ظاهر احلديث و

وسائر األمم والصالة يف املسجدين على الصالة الكثرية يف سائر املساجد تنبيه أوجب اهللا تعاىل الزكاة شكراً للنعمة 
ألغنياء والفقراء يف أعيان األموال حبسب على األغنياء وسداً خللة الفقراء وكمل هذه احلكمة بتشريكه بني ا

اإلمكان حىت ال تنكسر قلوب الفقراء باختصاص األغنياء بتلك األموال ومتعلقاهتا يف الشرع ستة النقدان واملاشية 
واحلرث والتجارة واملعادن والفطر ومل يوجبها يف غري هذا من نفائس على األموال ركوبه فاكتفى بتزكية ما خيرج 

الغالب الرفع من النقدين يف األخذ ومن احلرث يف األراضي وأما اجلواهر فال ميلكها إال قليل من الناس منها فان 
متهيد قال صاحب التلقني كل عني جاز بيعها جاز تعلق الزكاة هبا قالوا يشكل بالدور واجلواهر وغريها فإهنا جيوز 

ز بيعه جاز أن يكون جتارة وكل ما جاز أن يكون جتارة بيعها وال جيوز تعلق الزكاة هبا واجلواب أن نقول كل ما جا
جاز تعلق الزكاة به ينتج كل ما جاز بيعه جاز تعلق الزكاة به بالضرورة ومل يقل رمحه اهللا وجبت الزكاة فيه وإمنا 



قال جاز تعلق الزكاة به قال صاحب املقدمات من جحد وجوهبا كثري كفر ومن أقر ومنعها ضرب أخذت منه كرها 
ن امتنع يف مجاعة وقوة قوتلوا حىت تؤخذ كما فعل الصديق رضي اهللا عنه وقال ابن حبيب من اعتراف بالوجوب فإ

  . وامتنع كفر كما قاله يف الصالة ويف الكتاب أبواب تسعة 

  الباب األول يف زكاة النقدين

ظار النظر األول يف والنظر يف سبب الوجوب وشروطه وموانعه واجلزء الواجب والواجب عليه فهذه مخسة أن
التسبب وهو أن ميلك نصابا من الذهب وهو عشرون ديناراً مسكوكة أو غري مسكوكة أو من الورق وهو مائتا 

وحنن كماء املزن ال ( درهم مسكوكة أو غري مسكوكة ويف التنبيهات النصاب يف اللغة األصل ومنه قول السموأل 
املنار وهو العلم ومنه األنصاب حجارة نصبت علما للعبادة وأخذت  وأصله) كهام وال منا يعد خبيل ** يف نصابنا 

من االرتفاع ألن نصائب احلوض حجارة ترفع حوله والنصاب أصل الوجوب وعلم عليه ومرتفع عن القلة 
  فاجتمعت املعانين كها فيه ويف النسائي قال عليه السالم 

ويف اجلواهر قال ابن حنبل أخربين كل من أثق به أن  املكيال على مكيال آهل املدينة والوزن على وزن أهل مكة
دينار الذهب مبكة وزنه اثنان ومثانون حبة وثالثة أعشار احلبة من حب الشعري املطلق والدرهم سبعة أعشار املثقال 

فالدرهم املكي سبع ومخسون حبه وستة أعشار احلبة وعشر عشر حبة قال سند كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
دراهم بغلية مثانية دوانق وطربية أربعة دوانق فجمعت يف اإلسالم وكل جعل كل درهم ستة دوانق وقال وكانت ال

غريه والبغلية كربت لرداءهتا وكان االجتماع على ذلك يف زمن عبد امللك بن مروان والظاهر من االجتماع إمنا 
وما يف زمنه عليه السالم ولذلك رتب كان الذهاب تلك الرداءة اليت هي من آثار الكفر وإن الدرهم كان معل

الزكاة عليه وكانت األوقية يف زمنه أربعني والسن نصف أوقية والنواة مخسة دراهم والدنانري يف األحكام مخسة 
ثالثة اثنا عشر يف الدية والنكاح والسرقة وجيمعها اهنا يف الذمة واثنان عشرة عشرة يف الزكاة واجلزية ألن تقسيط 

راهم على املقدر من الدنانري يقتضيه تنبيه الدرهم املصري أربعة وستون حبة فهو أكثر من درهم املقدر من الد
الزكاة فإذا أسقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة ومثانني درمها وحبتني فقط والنقدان ثالثة أقسام 

وهي الذهب والفضة ويف الكتاب إذا  أعيان موجودة وقيم املتاجر وديون يف الذمة القسم األول النقود املوجودة
كان عنده فلوس قيمتها مايتا درهم ال زكاة إال ان يكون مديراً فتجري جمرى العرض وكره أعدت للمعاملة وجبت 

يف قيمتها الزكاة وال يعترب وزهنا اتفاقا والفرق بني الزكاة والربا أن الربا فيها وقال ش ح إذا الربا اشد ألن البني 
واملطعومات عند ش واملكياالت عند ح ربويات وليست كلها زكوية مع أن مالكا مل حيرم وإمنا كره عند اجلميع 

  الربا فيها 

  فروع مخسة

األول ما زاد على النصاب أخذ منه حبسابه عند مالك و ش وابن حنبل وقال طاوس ال شيء فيه حىت يبلغ مائتني 
وأربعني والدنانري أربعة وعشرين حمتجاً مبا يف أيب داود قال أخرى وقال ح ال شيء فيه حىت تصري الدراهم مائتني 

  عليه السالم 
عفوت لكم عن اخليل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعني درمها درهم وليس يف تسعني ومائة شيء فإذا 

معارض مبا يف بلغت مائتني ففيها مخسة دراهم وألنه نصاب مزكي فيكون له وقص كاملائية واجلواب عن األول أنه 



  أيب داود قال عليه السالم لعلي رضي اهللا عنه 
إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم وليس عليك شيء يعين يف الذهب حىت يكون لك 

فإذا كان لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ويف سنده وهن وألن ) عشرون دينارا 
مبا ذكرمتوه امنا هو من جهة مفهوم العدد وهو معارض باملنطوق وهو أقوى منه امجاعا مبا يف قوله عليه االستدالل 

  السالم 
يف الرقة ربع العشر وعن الثاين الفرق بان التجزئة يف املواشي عشرة خبالف النقدين واملعارضة بالقياس على احلبوب 

زيء وعدم اختالف النصاب فائدة الرقة بكسر الراء وفتح وهو اوىل من القياس على املواشي الجل تيسري التج
القاف وختفيفها الدراهم املسكوكة ال يقال يف غريها والورق املسكوك وغريه قاله يف التنبيهات الثاين لو كانت 
ع املائتان ناقصة جتوز جبواز الوازنة قال األهبري ومعىن النقصان أن تكون يف ميزان دون آخر فان نقصت يف اجلمي

  فال زكاة وقال عبد الوهاب بل فيها الزكاة اذا تسامح الناس بذلك وعليه مجهور األصحاب وقال حممد 
ان نقصت كل دينار ثالث حبات وهي تغتفر وجبت الزكاة ويف املوطأ كتب عمر بن عبد العزيز اىل عامله مبصر أن 

التجارة من كل اربعني دينارا دينارا فما نقص  انظر من مر بك من املسلمني فخذ مما ظهر من أمواهلم مما يريدون من
فبحساب ذلك حىت تبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فال تأخذ منها شيئا قال صاحب هتذيب الطالب قال 
عبد امللك اذا جازت جبواز الوازنة وجبت الزكاة كان النقص ما كان حبصول املقصود هذا يف املسكوكة واما غريها 

الك اذا نقص غري املسكوك درمها من املائتني او ثلث دينار مل جتب الزكاة قال وتعارض املوازين فقال عبد امل
كتعارض البينتني واخلربين والقياسني واملثبت أوىل من النايف قال صاحب املقدمات قال ابن حبيب جتب الزكاة يف 

كيل قال وهو بعيد جدا وقال ابن حبيب مائيت درهم بوزن زماننا ويزكي اهل كل بلد بوزهنم وان كان اقل من ال
بقول مالك وقال ش و ح اذا نقص النصاب حبة ال جتب الزكاة ورواه صاحب اجلواهر عن مالك الثالث اذا كان 
النقد مغشوشا يسريا جدا كالدانق يف العشرة فال حكم له واال فاملعترب مبا فيه حق النقد قل او كثر وقاله ش وابن 

بن النجار منا احلكم لألغلب وظواهر النصوص متنع االعتداد بغري النقدين الرابع يف الكتاب حنبل وقال احلنفي وا
يضم الذهب اىل الورق باألجزاء ال بالقيمة وخيرج من كل صنف ربع عشره وقاله ح و ش وابن حنبل وقال مها 

األموال وقيم املتلفات والواجب جنسان ال ميتع التفاضل بينهما فيمتنع الضم كاالبل مع البقر والفرق أهنما رؤوس 
يف اجلميع ربع العشر خبالف غريها وقال ح يكمل النصاب بالورق أوالقيمة حلصول املقصود وجوابه لو ملك 

عشرة قيمتها مائتا درهم مل جتب الزكاة امجاعا واما اإلخراج من كل صنف فألنه اعدل للفقراء واألغنياء مع علة 
م اخلالف فيها اعترب الوسط عدال بني الفريقني فائدة هندسية فقهية يعلم هبا النقد االختالف خبالف احلبوب ملا عظ

املغشوش هل هو مغشوش أم ال وإن كان مغشوشا فما مقدار غشه وهل الغش من النقد الزكوي فيضم بعد العلم 
لك والذهب والفضة على مبقداره او من غريه فيطرح من غري محا بالنار وال برد باملربد وال حك بامليلق بل يعلم ذ

حاليهما من سكة أو صياغة او ترصيع فصوص مع بقائه على منحته وهي فائدة حيتاجها الفقهاء والقضاة يف أموال 
األيتام وامللوك وأرباب األموال النفيسة وهي من عجائب املعقوالت مما تعب األقدمون التعب الكثري حىت فتح اهللا 

زانا تتحرك عالقة كفته من طرف العمود اىل وسطه ويعمل على طرف العمود عليهم هبا وصورة ذلك أن يتخذ مي
عالمة متقاربة متناسبة البعد حمررة التساوي مث تأخذ ذهبا أو فضة خالصني وتسوى زنتهما يف اهلواء ولتكن كفتا 

هل احلركة كاملاء امليزان من جسم يغوص يف املاء متساوييت الزنة واملساحة مث نزهلما يف مائع متساوي األجزاء س
الصايف وحنوه فيحصل يف كفة الذهب من املاء أكثر مما يف كفة الفضة ليتلزز الذهب فتحرك عالقة كفته على 



العمود حىت يساوي الفضة يف املاء كما ساواها يف اهلواء وحتفظ عدد تلك العالمات اليت قطعتها عالقة كفته ولتكن 
ص على الفضة اخلالصة ونفرض ان اجلرم املمتحن ذهب فتزنه بفضة ستة مثال فيعلم ان ذلك فضل الذهب اخلال

خالصة يف اهلواء مث تضعها يف املاء فترجح كفة املمتحن لتلزز الذهب فتسوي بينهما يف املاء بتحريك العالقة على 
الرد فان قطعت العالقة تلك العالمات الست فهو خالص ال غش فيه وان حصلت املساواة دون ذلك ولتكن 

لت باحلركة على أربع فقط فقد بقي الثلث فثلثه فضة وعلى هذه النسبة أو يعمل جرمني متساويي العظم حص
أحدمها ذهب خالص واآلخر فضة خالصة وحترر وزهنما ولتكن الفضة أربعة والذهب مخسة ويعمل جرما آخر 

انية بزيادة املمتحن واحد مساويا عظمه لعظم املمتحن فضة خالصة ولتعرف وزنه ولتكن سبعة ووزن املمتحن مث
ونسبته اىل السبعة نسبة السبع ونسبة الواحد يف الذهب اخلالص اىل الفضة اخلالصة نسبة الربع ففي املمتحن من 
الغش بقدر ما بني الربع والسبع فلو كان املمتحن مثانية ونصفا وربعا حىت يكون لزائد مثل ربع الفضة اليت تقابله 

وجود فضة متساوية للمختلط عملنا جرمني من مشع أو غريه أحدمها مساو عظمه لعظم  كان خالصا فان عسر علينا
املختلظ واآلخر يساوي عظمه عظم فضة مساوية للمختلطة أعددناها مث تعرف زنة الشمعني فان كانت نسبة زنة 

ن الفضة ذهبا فإن مشع املمتحن اليه كنسبة زنة مشع الفضة إليها فاملمتحن فضة خالصة وان كان ذهبا فاجعل مكا
عسر اختاذ جرم يساوي عظمه عظم املختلط فتزنه بصنج يف اهلواء يف ميزان حمكم مث تزيله من امليزان ومتأل كفتيه 

باملاء مث تضع املمتحن يف الكفة فيطلع بعض املاء وترجح الكفة فتقابله بالصنج يف الكفة األخرى فتكون هذه الصنج 
رها أخف من جوهر الذهب ألن اخلالص حينئذ من املاء معها أقل ومع املمتحن أكثر من صنج اهلواء إن كان جوه

أكثر فإن كانت أثقل من جوهر الذهب كانت اقل من صنج اهلواء أو مساوية له كانت مساوية لصنج اهلواء مث 
ن املمتحن حتفظ نسبة ما بني اهلواء واملاء من زيادة الصنج وقلتها وتفعل مثل ذلك جبسم خالص من الذهب إن كا

ذهبا أو فضة ان كانت فضة فان استوت النسبتان فهو خالص أو اختلفتا فهو مغشوش بقدر االختالف وهبذه 
الطريق ميتحن سائر املعادن اخلامس حلي التجارة املفصل بالياقوت وحنوه يزكى عليه غري املدير وزنه كل عام 

ويزكي وزن احللي ويف املقدمات إن كان مربوطا باحلجارة واحلجارة بعد البيع واملدير يقوم احلجارة يف شهر زكاته 
ربط صياغة روي ابن القاسم ال تأثري للربط فإن كان الذهب تبعا للحجارة ووزنه زكى الذهب حتريا كل عام وإذا 
باع زكى ما ينوب احلجارة بعد حول من يوم البيع وان اشتراه للتجارة وهو مدير قوم احلجارة وزكى وزنه حتريا 

و ظاهر املدونة وقال التونسي تقوم الصياغة وان كان حمتكرا زكى الذهب كل عام حتريا ومثن احلجارة بعد البيع وه
لعام واحد فعلى ظاهر املدونة يفض الثمن على احللي مصوغا وقيمة احلجارة وعلى قول التونسي ال حيتاج اىل الفض 

ذا مل ميكن النزع فهل يعطي كل نوع حكمه بالتحري أو بل يسقط عدد ما زكى حتريا ويزكي الباقي ويف اجلواهر ا
يغلب احلجارة فيكون اجلميع عرضا أو يكون احلكم لألكثر القسم الثاين من النقدين ما يكون قيما يف املتاجر 
والتاجر إما أن يباشر بنفسه أو بغريه واملباشر بنفسه إما أن ينتظر حوالة األسواق وهو احملتكر أوال وهو املدير 

املباشر لغريه هو املقارض فهذه ثالث حاالت احلاله األوىل احملتكر فتجب الزكاه عليه عند مالك واألئمة لقوله و
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  كان عليه السالم يأمرنا أن خنرج الصدقة من الذي نعده للبيع ويف هذه احلالة 

  روع ستةف



األول قال سند فإن اشترى بعض كان للتجارة ومل ختل نيته فعليه الزكاة اذا باع فان اشترى بعرض مقتىن تنزل 
املشتري منزلة اصله وال تؤثر فيه نية التجارة تغليبا لألصل قاله مالك خالفا لألئمة وألنه مل ميلكه بعني زكاته وال ما 

اذا نوى هبا التجارة فال زكاة عند اجلميع وألن زكاة القيم تابعة لزكاة العني  تضمنها فهو كاهلبه واملرياث والغنيمة
وال عني فال زكاة فان اشتراه لعني بناه علي حوهلا فان مل يبعه بعد حول العني قال مالك ال يزكي حىت يبيع خالفا ل 

رب يف االبتداء فكذلك يف االنتهاء وخرياه بني إخراج ربع عشر قيمته لنا أن وجود العني يف يده معت) ح ( و ) ش ( 
فان زكى قبل البيع مل جتزه عند ابن القاسم لعدم الوجوب خالفا ألشهب ألنه يرى الوجوب متحققا وامنا ترتب 

االخراج على البيع وهو مذهبه يف الدين الثاين يف الكتاب اذا استهلك عرض التجارة فأخذ قيمة بناها علي حوله 
والقيمة مثن بالشرع وألن القيمة قائمة مقام املقوم ولذلك مسيت قيمة فإن أخذ بالقيمة سلعة  كالثمن ألنه مثن بالعقد

للتجارة فهي للتجارة أو للقنية فهي للقنية ال تزكى بعد البيع قال سند إذا أخذ من املتعدي عروضا فال زكاة ولو 
نه عرضا لعدم وجود العني الثالث يف حال عليها احلول قبل التعدي وكذلك لو باع بثمن فلم يقبضه حىت أخذ ع

الكتاب اذا باع سلعة للتجارة بعد احلول فإنه يزكي حينئذ بعد القبض فان أخذ يف املائة ثوبا فباعه بعشرة فال يزكي 
إال أن يكون عنده ما يكمل به النصاب أو يبيع بنصاب ألن القيم أمور متومهة وامنا حيققها البيع الرابع قال ابن 

الكتاب اذا ابتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجز أو ارجتع من مفلس سلعته او أخذ من غرميه عبدا يف دينه أو  القاسم يف
دارا فأجرها سنني رجع مجيع ذلك حلكم اصله من التجارة فإن ما كان للتجارة ال يبطل اال بنية القنية والعبد 

بقصد الغلة ففي استئناف احلول بعد البيع ملالك  املأخوذ يتنزل منزلة أصله قال سند فلو ابتاع الدار أو غريها
روايتان وأجاز ابن القاسم االستئناف ولو ابتاعها للتجارة والسكىن فلمالك قوالن مراعاة لقصد الثمنية بالغلة 
صل والتجارة وتغليبا لنية القنية علي نية الثمنية ألهنا األصل يف العروض فان اشترى وال نية له فهي للقنية ألنه األ

فيها قاعدة كل ما له ظاهر فهو منصرف لظاهره اال عند قيام املعارض الراجح وكل ما ليس له ظاهر ال يترجح اال 
مبرجح ولذلك انصرفت العقود اىل النقود الغالبة ألهنا ظاهرة فيها وإىل تصرف اإلنسان لنفسه دون مواليه ألنه 

سلم واىل املنفعة املقصودة من العني عرفا ألنه ظاهر فيها وال الغالب عليه واىل احلل دون احلرمة ألنه ظاهر حال امل
حيتاج اىل التصريح هبا واحتاجت العبادات اىل النيات لتردد ما بينها وبني العادات وترددها بني مراتبها من الفرض 

اب الفقه اخلامس والنفل وغريه والكائنات اىل املميزات لترددها بني املقاصد وهي قاعدة يتخرج عليها كثري من أبو
يف الكتاب اذا اكتري أرضا فابتاع طعاما فزرعه فيها للتجارة اخرج زكاته يوم حصاده ان كان مخسة أوسق مث ابتدأ 

حوال وقومه بعده ان كان مديرا وله عني سواه وإال زكاة بعد البيع بعد حول فان باع قبله انتظر احلول ان كان 
 فإن زرعها بطعامه او كانت له فزرعها للتجارة زكاة يوم حصاده ان كان نصابا ألنه ال يزكى مال يف حول مرتني

مخسة أو سق فان باعه فالثمن فائدة والفرق انه متولد عن االرض والبذر كتولد السخال عن املاشية فلما كان 
ض كما غلبت احدمها ليس للتجارة سقط حكمها تغليبا لألصل يف القنية ويف اجلواهر وقيل يف حكم الزرع انه لألر

األم يف حلوق الولد يف الزنا على األب وقيل للبذر والعمل نظرا للكثرة وقال عبد احلميد يفض على الثالثة فما ناب 
ما للتجارة زكى ولو كان مال التجارة ماشية وجبت زكاة العني دون التجارة قال سند وأسقط اشهب الزكاة يف 

ع والشراء غالبا بل هذا كمبتاع الغنم للبنها والعبد لغلته وعند ابن وجهي الزراعة ألن التجارة امنا تكون بالبي
القاسم لو كان مديرا وحل شهره والزرع بقل قومه بقال وان حل بعد تعلق زكاة الزرع به ال يقومه وال تبنه ألنه 

ية فال يزكى مثنها تابع للحب قبل االنفصال واملال ال يزكى يف عام مرتني وكذلك لو اشترى غنما فزكاها زكاة املاش
اال بعد حول من حينئذ فإن حل حوله بعد زكاة احلب زكى ناضه وعروضه وتنب احلب وال يزكى احلب اال بعد 



حول من يوم زكاته وكذلك مثنه ان باعه السادس يف الكتاب من اشترى عرضا للتجارة مث نوى القنية سقطت 
ا للقنية فنوى به التجارة ال يكون للتجارة بل يستقبل ويف اجلالب لو اشترى عرض) ح ( و ) ش ( الزكاة وقال 

حوال بعد البيع وقاله مالك واألئمة والفرق من وجهني األول أن األصل يف العروض القنية فريجع اىل اصلها بالنية 
وال خيرج عنه كما ال يرجع املقيم مسافرا ألن األصل االقامة حىت ينضاف اليها فعل اخلروج ويصري مقيما هبا 

لسالمتها عن معارضة األصل الثاين أن حقيقة القنية االمساك وقد وجد حقيقة البيع للربح ومل يوجد وقال اشعب ال 
تبطل التجارة بالنية فإن الفعل السابق وهو الشراء للتجاره أقوى من النية فانه مقصد وهي وسيلة واملقاصد مقدمة 

يات ومن ينقل القماش اىل البالد فيجعل لنفسه شهرا يقوم فيه على الوسائل احلالة الثانية االدارة كاخلياط والز
عروض التجارة فيزكي قيمتها مع عينه ودينه اال ما ال يرجتيه منه فكذلك لو تأخر بيعها وقبض دينه عاما آخر 

به والفرق بينه وبني احملتكر أن ضبط حول كل سلعة مع تكرر ذلك مع مرور األيام عسر فان ألزمناه بذلك اضررنا 
او اسقطنا الزكاة اضررنا بالفقراء فكانت املصلحة اجلامعة كما ذكرناه وسوى ش وح بينهما وقال سند ومبدأ 

احلول اليوم الذي يزكى فيه املال قبل إدارته او يوم افادته ان كانت االدارة قبل تزكيته فيبين على حول اصله فان 
ئد اذا اختلطت احواهلا فإن مل يكن له ناض أو له لكنه اختلطت احواله جرى على اختالف اصحابنا يف ضم الفوا

اقل من اجلزء الواجب عليه قال مالك يبيع العرض ألن الزكاة امنا جتب يف القيم فلو اخرج العرض لكان كإخراج 
القيمة وهو املشهور وقال ايضا ش وح خيري بني البيع واخراج الثمن وبني اخراج العرض ألن الزكاة مرتبطة 

من جهة اهنا مملوكة وهي الكائنة يف احلول والقيم متومهة مل توجد ومرتبطة بالقيم الهنا النصاب وهي  بالعروض
السبب الشرعي فخري لذلك وقال ابن نافع ال يزكي حىت ينض عشرون دينارا بعد حول فيزكيها مث يزكي بعد ذلك 

ن القاسم يف مدير ال يقوم بل مىت نض له ما قل وال يقوم ألن الزكاة امنا تتعلق بالثمن بشرط النضوض وروي اب
شيء زكاه ما صنع اال خريا وما أعرفه من عمل الناس قال ابن القاسم والتقومي احب ايل واذا قلنا بالتقومي فيقوم ما 
يباع بالذهب بالذهب وما يباع غالبا بالفضة بالفضة ألنه قيمة االستهالك فان كانت تباع هبما واستويا بالنسبة اىل 

وابن حنبل يعترب ) ح ( كاة خيري واالضمن قال االصل يف الزكاة الفضة قوم هبا وان قلنا اهنما اصالن فقال الز
االفضل للمساكني ألن التقومي حلقهم وقوله يف الكتاب يقوم دينه حممول على دين املعاملة أما دين القرض فقال ابن 

اإلدارة كعرض ادخره للكسوة أو القنية والدين حبيب حىت يقبضه فيزكيه لعام واحد ألن القرض مصروف عن 
على املعسر ال حيسب وال يقوم عند مالك واألئمة وقال ابن حبيب يقومه ألنه ممكن البيع فان كان على ملئ وعليه 

بينه مرضية زكاة وان كان مؤجال على موسر فال يزكيه عند ابن القاسم واألئمة لتعذر املطالبة به فأشبه املعسر 
ن املاجشون يقومه ال مكان بيعه واذا كان له مال غائب اليعلم خربه قال ملك ال يزكيه حىت يعلم خربه وعند اب

فيزكيه للسنني املاضية ألنه اوىل بالسقوط من الدين على املعسر لتعذر بيعه خبالف دين املعسر ويف اجلواهر املعترب يف 
و مؤجال واختلف املتأخرون يف تقومي دينه من الطعام نظرا الدين احلال عدده ان كان عينا أوالقيمة ان كان عرضا أ
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دون مترها ألن التمرة زكاة اخلرص وألهنا ) ش ( خالفا ) ح ( األول يف الكتاب يقوم خنل التجارة وقاله ابن حبيب 
ترط مثرهتا وقد طابت فزكاهتا من البائع وان كانت مل كخراج الدابة والعني قال سند ان كانت النخيل مثمرة واش

تطب وكانت يوم التقومي ال تبلغ مخسة أوسق قومت مع الرقاب وان بلغت فيحتمل اال تقوم ألهنا آئلة اىل الزكاة يف 



 عينها وظاهر قول أصبغ التقومي وان طابت يوم التقومي وبلغت الزكاة زكى عينها وال تقوم وكذلك قال يف الكتاب
ال يقوم املدير غنمه وان ابتاعها للتجارة ولترك رقاهبا كل عام وقال األئمة الواجب فيها زكاة التجارة قياسا على 

احلمري لنا ان زكاة العني أقوى لتعلقها بالعني دون القيمة وألنه جيب بامجاع ويستغىن عن النية وتؤكد ظواهر 
قال مالك يقومها اال ان تكون للقنية لتقدم تعلق الزكاة النصوص بالوجوب يف املاشية فان كانت دون النصاب 

بعينها وان زكى عينها مث باعها فحول مثنها من يوم زكاة عينها كالزرع اذا باعه بعد تعشريه وينقطع عن حول 
إدارته ألن احلول شرط وان زكى قيمتها مث نتجت فصار نصابا مل يزكها الساعي اال اىل حول من يوم زكاة القيمة 

يال يزكى املال يف احلول مرتني وان كانت نصابا فلم يتم حوهلا حىت باعها قال ابن القاسم يف الكتاب تسقط عنه ل
زكاة املاشية ويزكي مثنها لعدم مزامحة زكاة العني يف الكتاب لو زكى النقد مث اشترى به غنما بعد اشهر استقبل 

ى حول العني الثاين قال سند ان كان يشتري ما يصبغه مث يبيعه احلول من يوم اشتراها ويف اجلالب رواية يف بنائه عل
قوم معه ماله عني مقصوده كالصبغ خبالف غري املقصود كخيط احلرير خييط به او يطرز به ويف اجلواهر فيه خالف 

سند  ألن املقصود الصنعة دون اخليط وكالصابون يغسل به وال تقوم آالت صنعته ألهنا مل تتخذ للبيع الثالث قال
وال يقوم كتابة مكاتبه عند ابن القاسم ألهنا فائدة خارجة عن اإلدارة وعند ابن حبيب حيسب األقل من قيمة الرقبة 
أو الكتابة الرابع يف اجلواهر إذا بار عرضه قومه خالفا لعبد امللك ألنه قال يبطل حكم اإلدارة ومل حيد لذلك حدا 

نض له وسط السنة او يف طرفها ولو درهم واحد قوم عروضة لتمامها  وحده سحنون بعامني اخلامس يف الكتاب اذا
واال فال فان نض له بعد ذلك شيء قوم وكان حوله من يومئذ والغى الوقت األول ألن سبب وجوب الزكاة العني 
ه فاذا فقدت سقط حق الفقراء قال ابن يونس وقال اشهب ال يقوم حىت ميضي له حول من يوم باع بذلك العني ألن

من يومئذ دخل يف حال املدير وقال ابن حبيب اذا مل ينض له شيء قوم ألن التقومي ألجل القيمة فال حاجة اىل العني 
لقيام القيمة مقامها قال سند وقال اشهب ال يزكي حىت حىت ينض عشرين دينارا او ما يكملها مبا عنده من عني بيع 

اب معتربا فتكون القيمة تبعا له وكل هذه الفروع اذا ابتدأ التجارة او اقتضاء ألن العني ملا كانت معتربة كان النص
بالعني فلو ورث عرضا او وهب له او كانت عنده للقنية فأدارها فال يزكي عند ابن القاسم وان نض له ألهنا ال 

دارة دون االول وان تتعلق هبا زكاة يف احلكرة فال يتعلق هبا يف االدارة فيجب ان يعزل ما يبتاعه مما ينض له فيكون ا
نض له شيء فابتاع به سلعة نظر إىل قيمتها بعد حول من يوم االبتياع فان كان نصابا واال ضم ما ابتاعه ثانيا اليه 
حىت حيصل النصاب فان مل حيصل فال شيء عليه وان حصل روعي نضوض العني بعد ذلك على اخلالف وان بيع 

ول عبد امللك يكون مديرا من يوم باع ألنه سلك بالدين مسلك التجارة بدين اعترب بعد قبضه ما ابتاع به وعلى ق
وسوى يف الكتاب بني نضوض وسط احلول وآخره وقال عبد الوهاب ال بد منه آخر احلول ألنه زمن الوجوب 

والنضوض شرط يف كل عام السادس قال سند اختالط احوال املدير كاختالط احوال الفوائد ولو أدار أحد عشر 
مث ترك قال ابن القاسم ال يزكي دينه حىن يقبضه وال عرضه حىت يبيعه لعدم الوجوب بعد احلول السابع قال  شهرا

لو كان بعض ماله مدارا أو بعض غري مدار ومها متساوينا فلكل مال حكمه واال قال ابن القاسم ان ادار االكثر 
ارة أقوى من احلكر إلخراجها من الدين والعرض زكى اجلميع أو األقل زكاه وانتظر باآلخر حوله ألن زكاة االد

وبادىن نضوض خبالف احلكرة فتكون متبوعة ال تابعة وقال عبد امللك االقل تابعا مطلقا ألنه املعهود يف الشرع وقال 
اصبغ بعدم التبعية مطلقا الثامن قال لو طرأ له مال فائدة فخلطها مبال االدارة يف اثناء احلول زكى كل واحد على 

حوله وقال اصبغ ان بقي من احلول يسري ألغي احلالة الثالثة املقارضة وهي مأخوذة من القرض الذي هو القطع كأن 
رب املال اقتطع ماله عن العامل ويف اجلواهر اذا كان العامل ورب املال كل منهما خماطب بوجوب الزكاة منفردا 



ما عبدين او ذميني او لقصور املال ورحبه عن النصاب فيها ينوبه وجبت عليهما وان مل يكن فيهما خماطب لكوهن
وليس لربه غريه سقطت عنهما وان كان احدمها خماطبا فقط قال ابن القاسم مىت سقطت عن احدامها سقطت عن 

العامل يف الربح وروي اشهب االعتبار برب املال ألنه يزكي ملكه فاذا خوطب وجبت يف حصة العامل وان مل يكن 
ب حممد ابن املواز يعترب حال العامل يف نفسه فان كان اهال بالنصاب وغريه زكى واال فال ويف الكتاب اهال ويف كتا

اذا اقتسما قبل احلول يزكي رب املال لتمام حوله وال يزكي العامل اال بعد حول من يوم القسمة وحصول النصاب 
يغترق رحبه مل يزد العامل وان حصل له نصاب  يف الربح ولو كان على رب املال دين أو هو عبد أو على العامل دين

قال صاحب املقدمات البن القاسم يف احلول قوالن احدامها يعترب يف رأس املال وحصة ربه دون عمل العامل والثاين 
يضاف اىل ذلك احلول من يوم أخذه العامل وله يف النصاب ثالثة أقوال احدها يشترط يف نصاب رب املال برحبه 

للعامل نصاب أم ال والثاين يعترب يف رأس املال ومجيع الربح والثالث يعترب يف رأس املال وحصة ربه  ويزكيان كان
ويعترب يف حصة العامل ايضا فان كانا نصابني زكى العامل واال فال جيري على غري قياس بل ينبغي ملا اشترط يف 

حلول عليهما وملكهما النصاب قاعدة مىت كان التزكية اسالمهما وحريتهما وبراءهتما من الدين ان اشترط مرور ا
الفرع خيتص بأصل اجري عليه من غري خالف ومىت دار بني اصلني واصول يقع اخلالف فيه لتغليب بعض العلماء 
بعض تلك األصول أو تغليب غريه اصال آخر كما اختلف العلماء فيما جيب يف قتل ام الولد لترددها بني األرقاء 

حرار المتناع بيعها والتولية من املكاتب لتردده بني األحرار إلحرازه نفسه وماله وبني الرقيق لعدم الباحة وطئها واأل
الوفاء ونظائره كثرية يف الشرع وعامل القراض دائر بني أن يكون شريكا بعمله ورب املال مبا له لتساويهما يف 

مة وبني أن يكون أجريا الختصاص رب املال زيادة الربح ونقصه كالشريكني ولعدم تعلق ما يستحقه العامل بالذ
بغرم رأس املال وألنه معاوضة على عمل وهو شأن اإلجازة ومقتضى الشركة ان ميلك بالظهور ومقتضى اإلجازه اال 
ميلك اال بالقسمة فاجتماع هذه الشوائب سبب اخلالف فمن غلب الشركة كمل الشروط يف حق كل واحد منهما 

ال ورحبه لربه فال يعترب العامل اصال وابن القاسم صعب عليه اطراح احدمها فاعترب ومن غلب اإلجازة جعل امل
وجها فمن هذه ووجها من هذا قال سند قال ابن املواز إسقاطها عن العامل بالدن استحسان ألنه إمنا ميلك باملقامسة 

لظهور وهو الصحيح لنفوذ عتقة والزكاة وجبت قبله فال يضر رقه وال دينه ومذهب الكتاب مبين على انه ميلك با
اذا ربح إال انه فيه شائبتان ويلزم من يقول باملقامسة أن ال حياسب العامل بالزكاة وجوابه ان الربح رقابة على املال 
ومصرف كلفة ومنها الزكاة وقد قال بعض الشافعية ان الزكاة جبملتها خترج من الربح هلذا املعىن فرعان األول يف 

شتراط زكاة الربح على العامل ورب املال وال جيوز اشتراط زكاة املال على العامل وجيوز يف املساقاة الكتاب جيوز ا
على العامل ورب األصل ألن اشتراط زكاة الربح يرجع اىل ان العامل الربع مثال الربع عشره وذلك معلوم 

فال جيوز واما املساقاة فاملزكى هو  واشتراط زكاة املال قد تستغرق نصيبه من الربح فهو زيادة غرر يف القراض
الثمرة وهي مبنزلة الربح يف القراض ويف اجلواهر قيل ال جيوز اشتراط حصة العامل على رب املال الحتمال ان ال 
خيرج رحبه فال يتوجه وروي ال جيوز اشتراط زكاة الربح على واحد مهما واذا فرعنا على املشهور وتفاصال قبل 

 زكاة فيه فال يشترط ربع عشر الربح مع حصته كما لو اشترط ألجنيب نصف الربح فأىب من حول أو كان املال ال
اخذه فهو ملشترطه قال سند فلو ربح يف املال أربعني دينارا وتعامال على النصف والزكاة على العامل فلرب املال 

لرب املال عشرون وللعامل  دينار من األربعني مث نصف الباقي فيحصل له عشرون ونصف وعلى قول الغري يكون
تسعة عشر ويقتسمان الدينار فيأخذ رب املال عشرين جزءا من تسعة وثالثني وهو مبىن على ان العامل ميلك 

بالظهور وان الدينار على ملكيهما نشأ واألول على ملكه باملقامسة الثاين يف الكتاب ال يزكي العامل وان أقام احواال 



ذا كان العامل مسافرا ألن رب املال ال يدري ما حال ماله والعامل كاألجري فان مت حىت يقتسما قال سند وذلك ا
حوله قبل سفر العامل وهو عني مل يشغله قال سحنون يزكيه ربه وان اشغل منه شيئا فال يزكيه حىت يقبضه وان كان 

ل مديرا قال ابن القاسم يقومه معه يف البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة اإلدارة وان كان حمتكرا ورب املا
مع حصة رحبه دون حصة العامل ألن املال نفسه مل جتب فيه زكاة اال بطريق العرض وحصة العامل امنا جتب فيها تبعا 
للوجوب يف األصل فان كان املال غائبا وأمره بالتزكية زكاه وحسبت الزكاة من رأس ماله قال اشهب اذا مل يظهر 

 ميلك اال باملقامسة اما اذا قلنا بالظهور تسقط الزكاة فان مل يأذن له وأخذه السلطان قال ربح على الفور فإنه ال
اشهب جيزئه وحيتسب من رأس املال على اخلالف وال خيتلف يف منع العامل من اخراج الزكاة وخيتلف يف حصته من 

ل ينمى وقال مرة لعام واحد ألنه الربح على اخلالف يف زمن ملكه ومذهب الكتاب يزكي لسائر األعوام الن املا
عاجز عن رد العامل فأشبه الدين ولو اقتسما ورب املال مدير والعامل غري مدير مل تكن على العامل زكاة حصته إال 

لعام واحد ويف اجلواهر اذا اتفقا يف االدارة ففي تقوميه عند احلول خالف ويف اخراجه الزكاة بعد التقومي من املال 
ال خالف وان كان خمالفا لرب املال يف االدارة اشار ابن حمرز اىل إجزائه على اخلالف فيمن له ماالن أو مال رب امل

مدار وغري مدار واذا قلنا يزكي لعام واحد فاملعترب حالة االنفصال ان استوى مقداره يف مجيع السنني أو كان املاضي 
بالزيادة والنقص زكى الناقصة وما قبلها على  اكثر فان كان انقص زكى يف كل سنة ما كان فيها فان اختلف

حكمها وزكى الزائدة على حكمها والناقصة قبلها على حكمها مثل ان يكون يف األول مائتني ويف الثاين مائة ويف 
الثالث ثالمثائة فيزكى عن مائتني يف العامني األولني وعن ثالث مائة يف العام الثالث قال اللخمي هذا كله يف العني 

زكي العامل قبل رجوعه املاشية والثمار والزرع وزكاة فطر الرقيق ومن اي شيء حتسب زكاة املاشية والزرع وي
ثالثة اقوال يف الكتاب من رأس املال وقال يف غريه يلغي كالنفقة والثالث جيري فيه ان رحبت كان على العامل بقدر 

اب خيرجه رب املال من عني املال ومل خيتلف املذهب يف نض رحبه واما الرقيق فالثالثة املتقدمة والرابع ما يف الكت
زكاة العني على املال والربح فان بيعت الغنم بربح فضت عليه وعلى رأس املال كالنفقة او بغري ربح وأميا حصل 

بعد ذلك كانت على رب املال وحط قدرها من رأس املال وال يلغى ليال يكون على العامل وحده وكذلك الزرع 
قيق يراعى الربح يف امثاهنم بعد البيع أو معه قال صاحب النكت يسقط رب املال قيمة الشاة من رأس املال والر

ويكون رأس املال ما بقي وال جيوز له ان يدفعها من ماله دون مال القراض ألنه زيادة قراض بعد الشغل فان مل 
وبه يف ربح القراض القسم الثالث من النقدين ما يفسخ ذلك حىت نض املال كان للعامل يف مقدار قيمة الشاة ما ين

يكون ديونا يف الذمة فان صاحب املقدمات وهو اربعة اقسام من فائدة ومن غصب ومن قرض ومن جتارة واألول 
اربعة اقسام األول املرياث واهلبة وأرش اجلناية ومهر املرأة فال زكاة فيه حاال أو مؤجال وان ترك قبضه فرارا اال بعد 

بعد قبضه والثاين من عرض أفاده فهو مثل األول وقال عبد امللك ان باعه مؤجال فقبضه بعد حول زكاه  حول
حينئذ وان أخره فرارا يتخرج على قولني تزكيته ملاضي السنني ويستقبل به حوال بعد القبض والثالث عن العرض 

نئذ وان ترك قبضه فرارا زكى ملاضي املشترى للقنية بناض كان عنده ان كان مؤجال فقبضه بعد حول زكاه حي
األعوام والرابع دين اإلجارة إن قبضة بعد استيفاء املنفعة كان كالقسم الثاين أو قبل االستيفاء وهو مثال ستون 

دينارا عن ثالث سنني ثالثة اقوال أحدها الذي يأيت على قول ابن القاسم يف املدونة يف مسألة هبة الدين أن يزكي 
والثاين يزكي تسعة وثالثني ونصفا قاله ابن املواز والثالث ال يزكي اال عشرين بعد عامني ألنه يف  بعد حول عشرين

السنة الثانية ملك اربعني عليه عشرون دينارا قال صاحب هتذيب الطالب حيتمل ان يكون موضع اخلالف دارا 
ولو شهدت العادة ببقائها اكثر من العقد مل وحيتمل سقوطها يف تلك املدة ومل تبلغ اىل حد الغرر املانع من االجارة 



خيتلف فيها وحيتمل ان يكون اخلالف يف حال ال يف حكم بان يكون قول ابن القاسم يف دار ختشى وقول سحنون 
حيث ال ختشى واما الغصب فثالثة اقوال املشهور يزكيه زكاة واحدة كالقرض والثاين يستقبل حوال كالفائدة وقيل 

اضية واما القرض فلعام واحد بعد القبض حلصوله عنده يف طريف احلول وقياسا على عروض لسائر األعوام امل
ان كان على مليء زكاة ) ح ( التجارة وألن الزكاة ال جتب اال يف معني والدين يف الذمة غري معني فال جيب وقال 

ظاهرا وباطنا باذالله زكاة  إن كان معترفا) ش ( بعد القبض لكل عام وان كان على معسر فال شيء عليه وقال 
لكل عام قبل القبض كاملودع وان اعترف باطنا فقط اخرجها بعد القبض واجلاحد مطلقا هلم فيه قوالن كاملغصوب 
واملؤجل والضائع ودين التجارة كعروض التجارة يف حكم االدارة واحلكرة فروع ثالثة األول يف الكتاب من حال 

ته مث قبضه بعد سنني زكاه لعامني ومن له دين من قرض أو بيع فال يزكيه حىت احلول على ماله فأقرضه قبل زكا
يقبض منه نصابا مث يزكي بعد ذلك قليل ما يقتضيه وكثريه أنفق الذي زكى أو أبقى ألنه اذا قبض دون النصاب 

عد ذلك تبعا لعله ال يقبض غريه فال جتب الزكاة عليه الن املدين بصدد اإلفالس واإلعسار ويكون املقبوض ب
كعروض التجارة اذا باع منها بنصاب زكاه ويزكي بعد ذلك ما ينتفع به تبعا ولو كان معه نصاب مل يتم حوله 

فاقتضى من دينه اقل من نصاب مل يزكهما حىت يتم حول األول فيزكيهما ألن احلول يف األول شرط والنصاب يف 
اه قبل حول األول زكى األول اذا مت حوله دون التالف أو الثاين شرط ومل يوجدا قبل قال سند فلو تلف ما اقتض

املنفق ألهنما مل جيتمعا يف الوجوب خبالف اذا مل يكن معه األول واقتضى من دينه عشرة بعد حوله فأنفقها مث اقتضى 
ل فهو عشرة اخرى فإنه يزكي األوىل واآلخرة عند ابن القاسم والفرق أن الدين مال واحد تتعلق به الزكاة باحلو

كالتمر اذا أزهى حبسب ما أكل منه بعد ذلك وقيل ال يزكي املنفقة ألنه أنفقها قبل الوجوب كما لو أنفقها قبل 
احلول قال ابو الطاهر اذا قبض عشرة مث عشرة فاملشهور حول اجلميع من قبل الثانية والشاذ من األول ويتخرج 

وىل بالوجوب لكونه خمتارا كالقرض بعد احلول ومنشأ اخلالف عليه اخلالف يف ضياع األوىل أو انفاقها واالنفاق ا
هل وجبت الزكاة قبل القبض وامنا التوقف اإلخراج وال جيب اال بالقبض ويف الكتاب لو زكى األوىل بعد احلول 
صاب قبل قبض الدين زكى ما يقبضه من قليل أوكثري تلف األول أو بقى لتمام احلول هلما ومها كاملال الواحد يف الن

واحلول فهو كمن اقتضى نصابا من دينه فزكاه فانه يزكي بعد ذلك ما يقتضيه من قليل وكثري خبالف ما اقتضاه قبل 
حول األول الختالفهما يف كمال احلول وكذلك قال يف الكتاب لو تلف األول قبل احلول مل يزك ما يقبض حىت 

ض منها مخسني أو ابتاع هبا سلعة فباعها مؤجلة وبقيت يبلغ نصابا حلصول التباين وكذلك قال لو أفاد مائة فأقر
بقيتها حوال فزكاها مث أنفقها أو أبقاها فليزك قليل ما يقتضي وكثريه ولو تلفت النفقة بعد احلول أو أنفقها فال شيء 

ا فيما يقتضى حىت يكون نصابا أو عنده ما يكمله به وقد حال عليه احلول ومل يزكه ولو زكاه مل يضم وزكى م
اقتضى وان كان دون دون النصاب ولو بقي من األول دون النصاب فأنفقه بعد احلول أو أبقاه فاذا اقتضى متام 

النصاب زكاه مث يزكي قليل ما يقتضي وكثريه ولو انفقه واقتضى شيئا من دينه قبل احلول مل يضفه بعد احلول وال 
احدمها يف اآلخر تفريع قال سند فلو اقتضى من دينه  يزكي حىت يقتضي نصابا الفتراقهما بسبب احلول فال يعترب

دينارا بعد احلول ليس له غري فاجتر فيه فبلغ نصابا زكاه على املذهب يف ضم الربح اىل األصل مث يزكي ما يقتضي 
وان قل ولو اقتضى من دينه قبل بلوغ األول نصابا واجلميع نصابا زكاه اال ان يكون ابتاع به سلعة فال يضمه 

اين حىت ينض مثنها ويف اجلواهر لو مل يكن لرب املال غري الدين فاقتضى منه دينارا مث آخر فاشترى باألول مث للث
بالثاين فباع سلعة األول بعشرين والثانية كذلك زكى عن احد وعشرين إن كان شراه بالثاين بعد بيع سلعة األول 

قبل وجوب الزكاة ولو اشترى بالثانية مث باألول قبل  حىت جيتمعان وان كان قبل زكي األربعني حلصول سبب الربح



البيع زكى األربعني على املشهور وقال ابو الطاهر وعند أشهب اذا أكمل النصاب بالثاين بقي األول على حوله وان 
كان دون النصاب ينبغي اال يزكي اال احدا وعشرين ألن الغيب كشف أنه شراه باألول بعد وجوب الزكاة فيه 

ن شراؤه باألول بعد بيعه ملا اشتراه بالثاين زكى عن احد وعشرين قال مالك وحول ما يقتضيه بعد النصاب وان كا
من يوم يقبضه النه يوم وجوب الزكاة فلو كثر ما يقتضيه وصعب ضبطه قال مالك يضيف ما شاء منه ملا قبله 

رها لتباين احواهلا وال زكاة قبل احلول وكذلك اذا باع عرضه شيئا بعد شيء ويضم الفوائد اذا اختلطت اىل أواخ
وروي عنه التسوية ألنه األصلح للفقراء الثاين قال ابن القاسم يف الكتاب ال جيزئه التطوع بزكاة الدين قبل قبضه 

وال العرض قبل بيعه لعدم شرط الوجوب قال سند قال أشهب باإلجزاء ألن الوجوب عنده ثبت وامنا بقي التمكن 
مرة جيزئه يف الدين دون العرض فإن الزكاة يف مثن العرض وهو خمتلف باألسواق فال يستقر فيه وقد متكن وقال 

وجوب حىت يباع والدين متعني الثالث قال سند من أودع ماال فأسلفه املودع مث طلبه ربه بعد سنني فاحاله على 
أن يكون لرجل دين وعليه مثله لثالث املستقرض زكاة لعام واحد ويف اجلواهر ميكن أن يزكي نصابا ثالثة يف حول ب

واملديانان مليان ولكل واحد منهما عرض يفي مبا عليه فأحال الوسط مطالبة على مديانه فقبضه بعد حول فالزكاة 
  على الطرفني وخيتلف يف الوسط 

  النظر الثاين يف شروط الوجوب

سنة لتسنه األشياء فيه والتسنه التغري وهي ثالثة األول احلول ويسمى حوال ألن األحوال حتول فيه كما يسمى 
: يس ) ( وكل يف فلك يسبحون ( ومسي عاما ألن الشمس عامت فيه حىت قطعت مجلة الفلك ولذلك قال اهللا تعاىل 

واصل شرطيته ما يف ايب داود ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول وشرطية خمتصة بالنقد واملاشية خبالف )  ٣٦
والفرق ان الزرع حصل مناؤه يوم حصاده وال حيصل )  ٦: األنعام ) ( وآتوا حقه يوم حصاده (  الزرع لقوله تعاىل

فيهما مبجرد حصوهلما يف امللك ويستثىن من النقدين املعدن والركاز لعلل تأيت ان شاء اهللا وفيه حبثان البحث األول 
ا من لنب املاشية الثالث احترازا من علة يف األرباح وهو كل عسر زكاته تقدم يف األصل زكوى يف االول احتراز

ان ) ح ( املفتنات وفيه فروع مخسة األول يف الكتاب حول ربح املال حول أصله كان األصل نصابا أم ال ووافق 
مطلقا لنا قول عمر رضي اهللا عنه للساعي عليهم السخلة حيملها الراعي ال تأخذها ) ش ( كان األصل نصابا ومنع 

ويف اجلواهر يقدر الربح عند ابن القاسم موجودا يوم الشراء باملال حىت يضاف اليه ما يف يده والربح كالسخال 
وعند أشهب يوم حصوله وعند املغريه يوم ملك اصل املال وعليه تتخرج مسألة الكتاب اذا حال احلول على عشرة 

الزكاة ان تقدم الشراء على فأنفق منها مخسة واشترى خبمسة سلعة فباعها خبمسة عشر قال ابن القاسم جتب 
اإلنفاق وإال فال وأسقطها اشهب مطلقا وأوجبها املغرية مطلقا قال سند واذا قلنا يزكي اجلميع على قول املغرية فلو 

أسلف مخسة بعد احلول واشترى بالباقي سلعة وباعها خبمسة عشر لينتظر قبض السلف عند ابن القاسم واشهب 
ب ال ينتظر ألنه لو أتلفها زكى فكيف ينتظر فعلى قوهلا لو أنفق اخلمسة عشر مث لتكميله النصاب وقال ابن حبي

اقتضى قاعدة مىت يثبت الشرع حكما حالة عدم سببه أو شرطه فان امكن تقديرمها معه فهو أقرب من اثباته واال 
ملوروث قرر العلماء عد مستثىن عن تلك القاعدة كما أثبت الشرع املرياث يف دية اخلطأ وهو مشروط بتقدم ملك ا

امللك قبل املوت ليصح التوريث وملا صححنا عتق اإلنسان عبده عن غريه وأثبتنا الوالء للمعتق عنه احتجنا لتقدير 
تقدم مثل ملكه للمعتق عنه قبل العتق ألنه سبب اإلجزاء عن الكفاره وثبوت الوالء وذلك كثري يف األسباب 

ذه القاعدة باعطاء املعدوم حكم املوجود واملوجود حكم املعدوم وها هنا ملا والشروط واملوانع فيعرب العلماء عن ه



أحلق الشرع السخال والفوائد باألصول مع اشتراط احلول وال حول حالة وجودها احتجنا لتقديرها يف اول احلول 
اشهب يوم احلصول حمافظة على الشروط وملا كان الشراء سبب الربح قدره ابن القاسم ملالزمة املسبب سببه وعند 

ليال جيمع بني التقديرين والتقدير على خالف األصل واملغرية يالحظ سببيه األصل فيقدر عنده قال سند وروي عن 
مالك استقالل الربح حبوله وهذا اذا تقدم ملك اصل املال يف يده اما لو اشترى سلعة مبائة وليس له مال فباعها مبائة 

ب يستقبل بالربح لعدم تقدم ملك عليه وروى أشهب يزكيه اآلن ألن الدين وثالثني بعد احلول فروى ابن وه
مستند اىل دنانري يف الذمة واملعينة ملكه امجاعا الثاين قال لو اشترى سلعة مبائة دينار فباع السلعة مبائة وثالثني روى 

ن متعلقا باليت بيده لو طالبه البائع ابن القاسم يزكي الربح على املائة اليت بيده اذا حال عليها احلول ألن الشراء كا
نقدها فكانت اصال كما لو نقدها وروى اشهب يأتنف حوال به لعدم تعني املائة القضاء ولو شاء باع السلعة وقضى 

من مثنها واذا قلنا ال فروى اشهب يبتدئ احلول من يوم النضوض الثالث قال لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد 
تزكية العشرين خالف ولو تسلف فاجتر فيه حوال روى ابن القاسم يؤدي ما تسلف ويزكي احلول عشرين ففي 

الربح واليه رجع مالك الرابع يف الكتاب من باع عشر دنانري مبائة درهم بعد احلول او ثالثني ضأنية قبل جمي 
عة من البخت خبمسني من الساعي بعد احلول بأربعني معزي غري حلوب او عشرين جاموسة بثالثني من البقر أو أرب

لو استبدل ذهبا بذهب او فضة بفضة استأنف احلول الشتراط احلول يف كل عني ) ش ( العراب زكى وقال 
والختالف اجناسها يف البيع لنا ان الغرض متحد والواجب فيها واحد فيكون البدل كربح األصول حوهلا واحد 

ويتخرج فيه اخلالف الذي يف ضم األرباع اخلامس يف الكتاب واما البيع فباب مكايسة وهذا باب معروف قال سند 
اذا اشترى بالعشرين سلعة بعد احلول قبل التزكية فباعها بعد حول بأربعني زكى للحول األول عشرين وللثاين 

تسعة وثالثني ونصف دينار يزكي األربعني وان باع قبل حول زكى العشرين فقط حىت يكمل احلول يزكى قال سند 
أحلقنا الربح بالفائدة زكى يف السنة الثانية عن عشرين فيجب دينار للحولني ويزكي الربح يف احلول الثالث واذا 

واذا فرعنا على املشهور فالبن القاسم قول انه ال جيعل دين الزكاة يف العروض بل يف املال الذي يف يده وال حيتسبه 
واجلناية باجلاين من الرقيق البحث الثاين يف الفوائد وهي يف غريه مع وحول له لتعلقها به كتعلق الدين بالرهن 

األموال املتجددة عن غري اصل ساق مزكى فاألول احتراز من األرباح والثاين احتراز من حالة املقتناة فيه فروع 
أو  احد عشر األول يف الكتاب اذا أفاد دون النصاب مث أفاد قبل حوله نصابا او ما يكون مع األول نصابا بنفسه

برحبه فاحلول من يوم افادة الثاين ألن اعتبار احلول فرع ملك النصاب وان كان األول نصابا والثاين كذلك أو دونه 
فكل مال يزكى على حوله ما دام يف مجلتها نصاب فان نقصت عنه كانت كفائدة ال زكاة فيها فإن أفاد ما يتمها 

م الثاين اىل األول اذا كان األول نصابا ملا يف املوطأ ان معاوية يض) ح ( نصابا استقبل احلول من يوم الثالث وقال 
رضي اهللا عنه كان يأخذ من أعطيات الناس الزكاة مع امواهلم وقياسا على األرباح ونسل املاشية واجلواب عن 

عن اصل فأعطيا األول املعارضة بعمل اخللفاء قبله وبأدلة اعتبار احلول وعن الثاين الفرق ان األرباح والنسل فرعان 
حكمه يف احلول خبالف الفوائد ويف اجلواهر اذا أفاد فائدتني جمموعهما نصاب ضم األوىل اىل الثانية وقيل يزكيهما 

حلول الثانية اول عام مث يبقي كل فائدة على حوهلا ولو كانت األوىل نصابا ال يضمها للثانية لنقصان جزء الزكاة بل 
و أفاد عشرة مث عشرة فأنفق األوىل أو ضاعت مل يزك الثانية عند متام احلول عند تبقى على حوهلا وقيل يضمها ول

ابن القاسم لعدم النصاب خالفا ألشهب ويضم ما دون النصاب من املاشية اىل األوىل اذا كانت نصابا خبالف العني 
عاة فيعسر عليهم اخلروج يف كل والفرق أن العني موكلة اىل أمانة عني أرباهبا فريتبوهنا على أحواهلا واملواشي للس

وقت وقيل ألن أوقاص العني مزكاة خبالف املاشية فاملضموم ال عربة به يف املاشية يف كثري من الصور قال ويتخرج 



على الفرق من ال سعاة هلم وقال ابن عبد احلكم بالتسوية بني العني واملاشية قال صاحب النكت قال بعض القرويني 
مون الثانية اىل األوىل الحتمال تولية السعادة عليهم الثاين ويف الكتاب ولو رجعت بقية كمن ليس هلم سعاة يض

أحدمها أو كليهما نصابا باملتجر رجع كل مال اىل حوله قال سند معناه ان يتجر بعد حول األول وقبل حول الثاين 
كى األول واذا جاء حول األول يزكي األول ورحبه حينئذ وانتقل حوله لذلك الوقت فان كان حتري يف الثاين ز

ومعه منهما نصاب زكى الثاين ورحبه ولو خلطهما عند حول األول فعادا نصابا قبل حول الثاين فض الربح على 
قدر املالني وزكى األول وحصته من الربح ولو زكى األول عند حوله ونقص اجلميع عند حول الثاين عن النصاب 

ا فان اجتر ما بني احلولني زكى الثاين على حنو ما مر وال يزكي األول ألنه زكاة يف مث اجتر بأحدمها فصار اجلميع نصاب
سنته ومل حيل له حول وان اجتر بعد حول األول من السنة األخرى فقد اختلط حول املالني ورجعا ماال واحدا يف 

هو ففي كتاب ابن سحنون يزكي الزكاة خلطهما أم ال اجتر بأحدمها أو هبما أو ال فإن ربح يف أحدمها ومل يدر ما 
على حول آخرمها ليال يزكي األول قبل حوهلما وهو خيرج على اخلالف يف اختالط أحوال الفوائد وقال بعض 

الشراح وكالم الكتاب فيه عجرفة ويظهر أن معناه ما يف كتاب حممد والذي يف كتاب حممد قال ابن القاسم من 
نية فان صارت األوىل نصابا ملتجر قبل حول الثانية زكاها ويزكي الثانية أفاد عشرة مث عشرة ضم األوىل إىل الثا

حبوهلا وان قلت فان كان يزكي الفائدتني كل واحدة حلوهلا مث رجعا دون النصاب مث صارت األوىل نصابا باملتجر 
ا إن كان فيها ويف قبل ان جيمعهما حول زكامها حينئذ وينتقل حوهلما اىل ذلك الوقت مث إذا حل حول الثانية زكاه

األوىل نصاب الثالث يف الكتاب ال يزكي الكتابة واملرياث واهلبة اال بعد حول بعد القبض ولو قبضها بعد احوال 
يف الدين مطلقا كان فائدة ألصل أو ال أصل له وقال دين ) ش ( فال شيء فيها لألحوال قبل القبض وأوجبها 
بدن املعارضة مبال أو غريه كاملهر ) ح ( ا بطريق األوىل وخصص ذلك املبايعة يقبل الفسخ خبالف هذه فيجب فيه

واخللع والصلح لنا أهنا ديون مل تثبت عليها يد ومل تتعني وحيث امجعنا على الزكاة ففي معني ويف اليد وهذه خبالفه 
قال سند فلو ورث فال جتب خبالف ما وجب عن مال فان األصل كان متعينا ويف اليد واملقبوض بدله فينزل منزلته 

عرضا فال زكاة فيه ولو قصد به التجارة وكذلك لو باعه فأقام مثنه سنني بعد حول بعد القبض وان ورث حليا جيوز 
اختاذه فنوى قنيته فال زكاة وان نوى التجارة زكى وزنه قاله يف الكتاب من يوم قبضه لتعلق الزكاة بعينه وان ورث 

ترب النصاب يف نصيبه واال فال زكاة على امليت ويعترب النصاب من مجلة الورثة مثرة قبل طيبها فالزكاة عليه ويع
الرابع يف الكتاب تستقبل املرأة مبهرها حوال بعد القبض عينا أو ماشية مضمونة اما العني من املاشية والنخل فتزكيها 

ب اذا تأخر مثن الشركة عند احلاكم أتى احلول عندها أو عند الزوج ألن ضماهنا منها وقاله األئمة اخلامس يف الكتا
ليقسم فال يزكي اال بعد حول من يوم القبض ولو بعث الوارث رسوله بأجر أو بغري أجر فاحلول من قبض رسوله 
ويف اجلواهر يف تنزيل قبض وكيله منزلة قبضه خالف وكذلك حيسب احلول من يوم قبض الوصي على االصاغر 

كيل األب فلو كانوا صغارا أو كبارا فحول الصغار من يوم القسمة ألنه يومئذ ألن يد الوكيل يد املوكل والوصي و
عند ما هلم وحول الكبار من يوم القبض ألن قبض الوصي ال يكون قبضا هلم وما هلم من باب مال الضمان وهو 

الذي ال كل مال اصل ملكه متحقق والوصول اليه ممتنع كالضائع واملغصوب والضال مأخوذ من التغري الضامر 
وابن حنبل يزكي ملاضي السنني وراعى مالك ) ش ( ال زكاة يف مجيع ذلك وقال ) ح ( ينتفع به لشدة اهلزال وقال 

حصول املال يف اليد يف طريف احلول ألن كمال امللك امنا حيصل باليد ومع عدمها يشبه االنسان الفقري فال زكاة قال 
لسلطان يقبض بعد سنني يزكى لعام واحد قياسا على الدين ولو وضع سند وروي عن مالك يف املوروث وما يتبعه ا

االمام املوروث حتت يد عدل مث قبضه الوارث فظاهر الكتاب االستيناف يف احلول بعد القبض لعدم التمكن من 



التصرف قبل ذلك وقال مطرف يزكي ملاضي السنني وان مل يعلم به ألن قبض السلطان للغائب والصغري كقبضه 
ل ايضا ان مل يعلم به استأنف وان علم ومل يستطيع التخلص اليه زكاه لعام واحد وان استطاع فلماضي السنني وقا

ولو حبس الوكيل املال عنه سنني باذنه وهو مفوض اليه زكاه لكل عام وان كان غائبا عنه وروى ابن القاسم عن 
ى غائب مبال وغلة له سنني فان قلبه استأنف مالك ال يزكيه اال لعام واحد وقال أصبغ لكل عام ولو تصدق عل

حوال قال ابن القاسم وال يسقط عن االول زكاة ما مضى ألن امللك امنا انتقل عنه بالقبول وقيل يسقط ألن القبول 
مسند اىل اإلجياب السادس قال سند لو بعث مبال يشتري به ثوبا لزوجته فحال حوله قبل الشراء قال ابن القاسم 

بع يف الكتاب من ورث نصابا من ماشية او خنال فأمثرت وذلك يف يد وصي أو غريه يأخذ الساعي يزكيه السا
صدقتها كل عام علم الوارث ام ال خبالف العني ألن اخلطاب بالزكاة خطاب وضع ال خطاب تكليف ولذلك 

وجدمتوه بشروط وجب يف مال األصاغر وخطاب الوضع معناه اعلموا أين قد وضعت النصاب سببا للزكاة فمىت 
فأخرجوا منه الزكاة واملقول له هذا هو املقول له يف النقدين أرباهبا ويف املاشية واحلرث االمام ونوابه فال جرم مل 

حيتج لعلم املالك وامنا خصص خطاب النقدين بأرباهبا ألهنا امور خفية ال يتمكن االمام فيها وألن احلرث واملاشية 
ىل يد تنمية خبالف النقدين والفرق بني املاشية الغائبة واملغصوبه أن النماء يف املغصوب ينميان بأنفسهما فال حاجة ا

للغاصب وضماهنا منه والضامن كاملالك خبالف الغائبة للوصي الثامن يف الكتاب اذا أفاد عشرة فأقرضها مث أفاد 
ع اخلمسني يف احلول وامنا توقف على مخسني فحال حوهلا فزكاها مث أنفقها فليزك ما اقتضى من العشرة الجتماعها م

القبض اإلخراج التاسع يف الكتاب اذا أفاد نصابا مث ما دونه فزكى األول حلوله وأنفقه قبل حول الثاين مل يزك الثاين 
عند حوله اال ان يفيد معه أو قبله وبعد األول ما يكمل النصاب وهو باق فان كان اجلميع دون النصاب وأفاد 

كى اجلميع حلول الرابع ألن اعتبار احلول فرع النصاب وكذلك لو أقرض مائة مث أفاد عشرة مل يزكها رابعا يكمله ز
حلوهلا إذ لعله ال يقتضي الدين فان أنفق العشرة بعد حوهلا او أنفقها مث اقتضى عشرة زكاها معها وجعل حوهلما من 

ن يوم يزكيه وقال سحنون اال أن يكثر ذلك حينئذ مث يزكي ما اقتضى من قليل او كثري ويصري حول ما اقتضى م
عليه ويرد االخري اىل ما قبله العاشر يف اجلواهر لو باع املقتناه بنسيئة ففي ابتداء احلول من يوم القبض او البيع 

قوالن احلادي عشر قال إذا اجتمعت فوائد واقتضاآت وقد اجتمعت الفوائد واصل الديون يف مالك وحول فان 
بتمام النصاب مل يضف أحد النوعني اىل اآلخر اال أن يتفق حول الفوائد ووقت االقتضاء فإن استقل كل نوع 

قصرت عنه منفردة وكملت جمتمعة اضيفت الفائدة اىل ما بعدها من االقتضاء ختفيفا للحول خبالف تقدميها 
خشية اإلعسار مثل ان واالقتضاآت اىل ما قبلها من صنفها حللول احلول على اصل الدين وامنا أخر االخراج 

يقتضي عشرة مث عشرة فانه يزكي الثانية أنفق األوىل أو أبقاها وان استفاد عشرة مث اقتضى عشرة فال يضيف 
الفائدة اىل الدين اال ان تبقى يف يده حىت حيول حوهلا عند أشهب او يقتضي عند ابن القاسم على اختالفهما يف املال 

عت فوائد وديون ولو اضاف الفوائد اىل ما بعدها مل حيصل نصاب وكذلك ان اذا مجعه مالك دون حول ولو اجتم
اضاف الدين اىل ما قبله لكي يكمل باضافة اجلميع ففي الزكاة قوالن للمتأخرين كما لو اقتضى عشرة مث استفاد 

واضافة ما قبلها من عشرة مث اقتضى مخسة بعد انفاق العشرة املقتضاة فمن اعترب اضافة اخلمسة اىل العشرة املقتضاة 
الفائدة اليها وعدها كالوسط أوجب الزكاة يف اخلمسة خاصة ألهنا تزكى باملالني قال ابو الطاهر إمنا وقع االختالف 

فيها خاصة ومسعنا الوجوب يف اجلميع عند بعض األشياخ وهو مقتضى التعليل السابق وهو كوهنا تزكى باملالني 
ة مث اقتضى دينارا جرى اخلالف يف الدينار واجلميع ولو كان االقتضاء عشرة وكذلك لو اقتضى عشرة مث أفاد عشر

وجب يف اجلميع ألنك كيفما أضفت على االجتماع واالنفراد وجبت وهو يشبه اخلليط هل هو خليط ام ال الشرط 



اف لوجبت فيهما وملا الثاين التمكن من التنمية ويدل على اعتباره اسقاط الزكاة عن العقار واملقتناة فلو ان الغين ك
  مل جتب دل على شرطية التمكن من النماء إما بنفس املالك أو بوكيله وفيه 

  فروع مخسة

األول املغصوب مع الديون وقد تقدمت فيما يزكى من الدين الثاين اللقطة ويف اجلواهر تزكى لعام واحد كالدين 
ض والسجن املانعني من التنمية الثالث يف اجلواهر اذا دفنه وقال املغرية لكل عام ألن ضماهنا منه واحلاقا للضياع باملر

فضاع زكاه لكل عام لتفريطه قال مالك وقيل لعام واحد كالدين وقيل ان دفنه يف صحراء فلكل عام لتعريضه إياه 
قال  للتلف خبالف املوضع احملصور وعكسه ابن املواز وعده يف الصحراء كاهلالك ويف بيته كالقصر يف الطلب الرابع
املاشية املغصوبة تعاد بعد اعوام ففي الكتاب يزكيها لعام واحد وقال ابن القاسم ايضا جلملة األعوام وما أخذه 

السعاة اجزأ عنه ولو ردت املاشية بعيب أو أخذها البائع بفلس املشتري أو لفساد العقد بعد اعوام ففي زكاهتا على 
 الصور الثالث هل هو نقض للبيع من أصله أم من حينه وعليه يأيت البائع او املشتري خالف مبين على ان الرد يف

بناء البائع على ما تقدم من احلول أو استئنافه وأما ما اشتراه من املاشية فحال حوله قبل قبضه زكاه اخلامس يف 
ثالث قرار البيان والتحصيل املشهور تزكية الوديعة لكل عام وروي عن مالك لعام واحد لعدم التنمية الشرط ال

امللك قال سند اذا اكرى داره اربع سنني مبائة نقدا فمر به حول قال ابن القاسم يزكي ما يقابل ما سكنه اآلخر وما 
يقابل قيمة الدار فان األجرة دين عليه وقال ايضا يزكي اجلميع وهو مبين على ان ملك عوض املنافع هل من يوم 

زة استحقاق كل واحد منهما ملا عقد عليه ومقتضى عدم تسليم املنفعة القبض أو من االستيفاء فمقتضى عقد اإلجا
يزلزل امللك وقد تقدم كالم عبد احلق فيها يف الديون وال زكاة يف الغنيمة قبل القسم على املشهور لعدم حتقق 

الدين املسقط  السبب الذي هو امللك النظر الثالث يف املوانع وهي اربعة األول الدين وفيه حبثان البحث األول يف
وابن حنبل عن العني احلويل فيما يقابلها منها احترازا من احلرث واملاشية واملعدن ) ح ( وهو مسقط عند مالك و 

  لنا قوله عليه السالم ) ش ( خالفا ل 
إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فال زكاة عليه وألن الزكاة امنا جتب على الغين ملا يف الصحيحني 

لمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة ويف رواية زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وألن املديان حتل له فأع
والفرق بني النقد واحلرث واملاشية من ثالثة أوجه األول أن النقد موكول اىل ) والغارمني ( الصدقة لقوله تعاىل 

ماله خبالفهما ما مل يوكال اليها مل يقبل قوهلما يف الدين تسوية  أمانة اربابه فيقبل قوهلم يف الديون كما يقبل قوهلم يف
بني الصورتني الثاين أهنما ينميان بانفسهما فكانت النعمة فيهما أمت فقوي اجياب الزكاة شكرا للنعمة فال يؤثر يف 

لدين يف الذمة فاحتد احملل سقوطها الدين خبالف النقد الثالث ان النقد ال يتعني فاحلقوق املتعلقة به متعلقة بالذمم وا
فتدافع احلقان فرجع الدين لقوته باملعاوضة واحلرث واملاشية يتعينان والديون يف الذمم فال منافاة واما املعدن فأشبهه 
باحلرث قال سند فلو كانت املاشية رهنا مل يكن للمرهتن منع التصدق لوجوب الزكاة يف العني وحق املرهتن يف الذمة 

لو حضر الساعي وفلس رهبا واختار البائع الغنم فللمصدق اخذ الزكاة منها فإن شاء البائع أخذ الباقي او ماليتها ف
جبملة الثمن وال فرق يف الدين بني ان يكون جملس املاشية ام ال ويف الكتاب قال ابن القاسم من عنده عبد وعليه 

أشهب يوجبها وابن القاسم يرى اهنا زكاة مصروفة عبد بصفته فليس عليه زكاة الفطر اذا مل يكن له مال قال سند و
بأمانة ارباهبا فأشبه العني وأشهب يرى اهنا وجبت بسبب حيوان فأشبهت املاشية أو ألهنا خترج من احلب فأشبهت 
احلرث ويف املقدمات الدين عند ابن القاسم ثالثة أقسام دين يسقطها وان كان له عروض تفي به وهو دين الزكاة 



ه حول كزكاة العام األول يف العام الثاين أم ال كما لو استفاد نصابا مث يف نصف حوله نصابا فتحول حول وحال علي
األول فال يزكيه حىت يتلف مث حيول حول الثاين فال جتب عليه زكاته ألجل الدين وقال أبو يوسف إن كانت العني 

العام الثاين وان استهلكت مل مينع وقال زفر ال مينع اليت وجبت فيها الزكاة قائمة منع حق زكاة العام األول زكاة 
مطلقا قياسا على الكفارة جبامع حق اهللا تعاىل والفرق توجه املطالبة بدين الزكاة من جهة اآلدميني خبالف الكفارة 
 وقسم يسقطها كان له حول أم ال إال أن تكون له عروض تفي به وهو ما استدانه فيما بيده من مال الزكاة وقسم

يسقطها إن مل مير له حول من يوم استدانه كانت له عروض أم ال ويسقطها ان مرت به سنة من يوم استدانه اال ان 
يكون له عرض يفي به وهو ما استدانه فيما بيده من مال الزكاة كان الدين من مبايعة او سلف لعشرة فاجتر فيها 

ة وان كان له عرض حىت حيول حول من يوم التسلف مع عشرة له فان تسلفها يف نصف حول األول مل جتب الزكا
فان تسلقها يف أول حول األوىل وجبت الزكاة ان كانت له عروض تفي بالدين وأشهب يسوي بني دين الزكاة 

وغريه وقيل الدين كله مسقط وان كانت له عروض لقول عثمان رضي اهللا عنه يف املوطأ هذا شهر زكاتكم فمن 
ه حىت حتصل اموالكم فتؤدون منها الزكاة قال سند فان حلقه الدين بعد احلول مل يسقطها كان عليه دين فليؤد دين

قياسا على السلف والتلف وان كان قبل االمكان وهو معاوضة مل يسقطها ملقابلة عوضه له أو بغري معاوضة كاملهر 
همة وقياسا على التلف حينئذ ومجيع واحلمالة مما هو برضاه مل يسقطها وما هو بغري رضاه كاجلناية يسقطها لعدم الت

حقوق العباد يسقطها عينا أو عرضا حالة او مؤجلة وحقوق اهللا تعاىل منها ما يطالب به كالزكاة فيسقطها وما ال 
والفرق اجزاء الصوم فيها فال تتعني املالية يف جنسها فروع ثالثة ) ش ( يطالب به كالكفارة فال يسقطها خالفا ل 

قال ابن القاسم يسقطها مهر املرأة ونفقتها قضي هبا أم ال ألهنا حتاص الغرماء يف املوت والفلس به  األول يف الكتاب
خبالف نفقة الولد واألبوين ولو قضى هبا القاضي وحلت خالفا ألشهب يف املقضي هبا ألهنا مواساة ال جتب اال مع 

هر ألنه ليس شأن النساء املطالبة به إال يف موت او اليسر ونفقه املرأة معاوضة قال سند قال ابن حبيب ال يسقطها امل
فراق قال فعلى قوله جتب الزكاة على املكاسني ألن مطالبة الناس هلم اندر من مطالبة النساء باملهر وهي ال جتب عند 

تضر  ابن القاسم وأسقطها بنفقة الولد قياسا على الزوجة والفرق له أن األصل نفقة الولد وعدم نفقة الوالد حىت
احلاجة ويف النكت قال بعض القرويني كالم ابن القاسم يف الولد حممول على ما اذا أسقطت مث حدثت اما اذا مل 
تتقدم بيسر فتسقط بنفقة الزكاة الثاين يف الكتاب اذا وهب الدين املقدور على أخذه بعد أحوال فال زكاة على 

ان يكون للموهوب عرض يقابله لنقصان ملكه بتسلط  الواهب وال املوهوب له حىت حيول احلول بعد قبضه إال
الغرمي ونقصان تصرفه بامتناع التربع فال جتب الزكاة للقصور عن موضع االمجاع ولقوة الشبه بالفقراء وقال غريه 
قد يزكي املوهوب له كان له عرض أم ال ألن الدين متعلق بالذمة وال يتعني له هذا املال والزكاة متعلقة بعني املال و

زال املانع وتقرر امللك فيجب كما لو كان عرض ويف اجلالب اذا كان له دين بقدر عينه فأبرأه منه ربه بعد احلول 
ففي تزكيته يف احلال أو يستقبل حوال روايتان عن ابن القاسم وكذلك ان وهب له عرض يساويه قال سند لو مل يره 

م ال يزكي خالفا ألشهب ولو وهب لغري املديان قال ابن املواز لكن أفاد بعد احلول ما يفي بالدين فقال ابن القاس
يزكيه الواهب الن يد القابض كيده خالفا ألشهب ولو أحال بالدين غرميه بعد احلول قال ابن القاسم الزكاة على 

ى عن احملال واحمليل ألن قبض احملال كقبضه الثالث يف اجلالب اذا اقترض نصابا فاجتر به حوال فربح نصابا زك
الفضل دون األصل وقيل ال زكاة فيهما اال بعد حول على الربح تغليبا حلكم األصل على الفرع املبحث الثاين فيما 

ال جيعل يف غري النقدين وهو ) ح ( يقابل به الدين يف الكتاب جيعل دينه يف كل ما يباع عليه يف دين الفلس وقال 
مان بن عفان رضي اهللا عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه منقول عندنا يف اجلواهر ملا يف املوطأ أن عث



دين فليؤد دينه حىت حتصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة ولو كان جيعل يف العروض لقال اجعلوها يف عبيدكم 
والكم ودوركم ومل ينكر عليه احد فكان امجاعا فجوابنا أن مراده دفع الدين حىت يزكيه قابضه لقوله حىت حتصل أم

ومل يتعرض ملا يقابل الدين ويؤكده أن الزكاة متعلقة بعني املال والدين بالذمة فال يزامحها اال اذا انسدت الطرق 
وتعني املال مصرفا للدين وقياسا على التربعات ونفقات األقارب فاهنا ال متتنع حينئذ قال سند ومشهور مذهب ابن 

ديون وقال ايضا ال جيعل اال يف املال الذي يف يده لتعلق الزكاة به القاسم جعل دين الزكاة يف العرض كسائر ال
ويف اجلواهر عن ابن القاسم يف اشتراط ملك العرض الذي جيعل ) ش ( و ) ح ( كالرهن واجلناية والتسوية ملالك و 

قيمة رقبة  قبالة الدين من أول احلول أو يكفي آخر احلول روايتان فروع مخسة األول يف الكتاب جيعل دينه يف
مدبريه وقيمه كتابة مكاتبيه تقوم الكتابة بعرض مث العرض بعني ألن املدبر امنا ينظر يف عتقه بعد املوت فيلحق 

بالوصية واهلبة اليت مل تقبض ويف اجلالب جيعل يف قيمته خدمته المتناع بيعه وجواز إجارته فاملتحقق املنفعة وقال 
ب وال يف اخلدمة ألن الغرمي ال يدفع عن النقد هبا ويف اجلواهر ان دبر بعد سحنون يف اجملموعة ال جتعل يف الرقا

الدين جعل يف رقبته بال خالف واخلالف يف املعتق اىل أجل واوىل باملنع وال جيعل دينه يف اآلبق المتناع بيعه وقال 
دين وما ال يكون مثنا شرعا ال أشهب ان كان قريبا جعل وأما تقومي الكتابة بالعرض فحذرا من الربا اذا كانت بالنق

يكون قيمة شرعا قال سند جيعل يف قيمته مكاتبا ألنه املتحقق اآلن وقال أصبغ يف قيمة عبد ألن األصل رقه واألصل 
عدم وفاء الكتابة وقياسا على اجلناية وجيعل يف قيمه خدمة املعتق اىل اجل عند أشهب ويف قيمة رقبة املخدم على أنه 

خلدمة وعلى مذهب سحنون ال يقوم المتناع بيعه يف الدين على أنه يتأخر قبضه اىل موت املخدم أو يرجع بعد مدة ا
السنني الكثرية احملدودة خبالف القليلة وكذلك املستأجر وان كان غريه أخدمه عبدا جعل يف قيمة اخلدمة عند 

ئوس والعبد اآلبق قال سند احلال حيسب أشهب الثاين قال ابن القاسم يف الكتاب جيعله يف دينه املرجتي دون املي
عدده واملؤجل على ظاهر الكتاب ألن املقصود امنا هو اخذ حق الفقراء وقال ابن سحنون يف قيمته ألهنا احملققة اآلن 

يف البيع وقال ابن القاسم يقوم الدين الذي على املعسر جبعله يف الكتاب كالضائع ورأى مرة إمكان البيع الثالث 
ن له مائتان خمتلفيت احلول وعليه مائة زكى مائة للحول األول وجعل الدين يف األخرى فال يزكيها عند قال سند م

حوهلا لتعلق الدين هبا عند ابن القاسم ويف كتاب ابن حبيب اي مائة حل حوهلا زكاها وجعل الدين يف األخرى وهو 
مل يعمل له ما استأجر عليه جعل عمله سلعة أحوط الرابع قال صاحب النكت لو كان له مائة وعليه مائة ألجري 

جيعل فيها دينه اخلامس يف الكتاب اذا كان له مائة وعليه مائة وبيده مائة جعل ما عليه يف اليت له وزكى اليت بيده 
قال اللخمي قال ابن القاسم ان كان على غري مليء حسبت قيمته والدينان إما حاالن أو مؤجالن أو احدمها حال 

ف يف هذه االقسام يف جعل عدد ما عليه وإمنا اخلالف يف الذي له فتارة حيسب عدده وتارة قيمته وتارة ال وال خيتل
حيسب شيئا أما احلال على املوسر فعدده كان الذي عليه حاال أو مؤجال وأما املؤجل والذي عليه حال فجعله يف 

ه يف قيمته وان كان الذي حيل عليه قبل جعل عدد قيمته وان كانا مؤجلني وتساوى األجالن أو اجل دينه أو ال جعل
ما عليه يف قيمة ماله وان كان على معسر مل جيعل يف عدده وال قيمته املانع الثاين يف اختاذ النقدين حليا الستعمال 

حمتجا مبا يف أيب داود عن عائشة رضي اهللا عنها قالت دخل ) ح ( وابن حنبل خالفا ل ) ش ( مباح عند مالك و 
نيب عليه السالم فرأى يف يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة قالت صنعتهن أتزين لك قال تؤدين زكاهتن ال

والفتخات خوامت كبار وألن احللي وغريه استويا يف الربا فيستويان يف الزكاة ) حسبك من النار ( قالت ال قال هو 
يف املوطأ ان عائشة رضي اهللا عنها كانت تلي بنات  واجلواب عن األول منع الصحة قاله الترمذي ويؤكد هـ ما

أخيها يتامى يف حجرها هلن احللي فال خترج من حليهن الزكاة وعن الثاين أن الربا متعلق بذات النقدين والزكاة 



متعلقة بوصفهما وهو كوهنما معدين للنماء فليس املدرك واحدا حىت يستويا فروع أربعة األول يف الكتاب ال زكاة 
ما يتخذه النساء من احللي للكراء واللباس أو الرجل للباس أهله وخدمه وال فيما كسر فحبس إلصالحه قال ابن في

يونس يريد اذا كان الكسر قابال لإلصالح فان احتاج للبسط فهو كالترب يزكى قال مالك واذا نوي اصالحه 
امة سيبتاعها فحال احلول قبل ذلك زكى عند ليصدقه امرأة زكى ومنع أشهب وما اختذه الرجل المرأة يتزوجها او 

ابن القاسم خالفا ألشهب ألن املانع مل حيصل وامنا حصل قصده ولو اختذته امرأة البنة حدثت هلا فال زكاة جلواز 
استعماهلا له خبالف الرجل وان اختذته عدة للدهر دون اللباس أو الكراء والعاربة زكته ألن املسقط التجمل ولو 

اختذته للباس ونوته للدهر فقيل ال تزكيه نظرا لالنتفاع باللباس واألحسن الزكاة قال سند روي عن يوجد ولو 
مالك الزكاة يف حلي الكراء ألنه نوع من التنمية وقال ابن حبيب ما اختذه الرجل من حلي النساء او من حلي 

اع التجمل به على مالكه يف الصورتني الرجال للكراء زكى وكذلك ما اختذه النساء من حلي الرجال للكراء المتن
الثاين يف الكتاب اذا ورثه الرجل فحبسه للبيع او لتوقع احلاجة دون اللباس زكاه قال سند قال أشهب ال يزكي فلو 

ورثه وال نية له زكى عند مالك لوجود السبب ومل يتحقق املانع وأسقط أشهب مراعاة لصورة احللي الثالث يف 
حلية السيف واملصحف واخلامت قال سند يريد اذا كان للقنية ال للتجارة وال خالف يف خامت الكتاب ال زكاة يف 

الفضة للرجال وحلية السيف بالفضة واملشهور جوازه بالذهب وكراهة حتلية غريه من السالح ألن التجمل على 
ومنع يف السرج واللجام العدو امنا حيصل غالبا بالسيف وجوزه أشهب يف األسلحة واملنطقة قياسا على السيف 

مطلقا لعموم اإلرهاب يف قلب العدو ويف اجلواهر قال ابن ) ح ( واملهاميز ألهنا لباس الدواب وجوزه ابن وهب و 
شعبان يباح الذهب والفضة للباس النساء وشعورهن وأزرار جيوهبن وأقفال ثياببهن ويباح للرجال خامت الفضة 

سنان واألنف بالذهب وأما األواين وحلية املرايا واملكاحل وأقفال الصناديق وحتلية السيف واملصحف هبا وربط األ
واألسرة والدوي واملقامل فحرام من الذهب والفضة للرجال والنساء وأما حتلية الكعبة واملساجد بالقناديل بل 

كالعني احملبسة والعالئق والصفائح على األبواب واجلدر من الذهب والورق قال سحنون يزكيه االمام لكل عام 
وقال ابو الطاهر وحلية احللي احملظور كاملعدومة واملباحة فيها ثالثة أقوال تسقط وتزكى كاملسكوك والثاين اهنا 

كالعرض اذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ وال يكمل هبا النصاب والثالث يتخرج على القول بان حلي اجلواهر جيعل 
رابع يف اجلواهر ال زكاة يف حلي الصبيان ألن مالكا جوز هلم لبسه قال ابن معه كالعني فيكمل هبا النصاب ها هنا ال

لكن تسلط السيد على انتزاع ما يف يده ) ش ( شعبان فيه الزكاة املانع الثالث الرق ألن العبد عندنا ميلك خالفا ل 
يف شيء من األموال وقاله مانع من الزكاة كالدين ويف الكتاب من فيه علقة رق ال زكاة عليه وال على السيد عنه 

يف عشر أرض املكاتب واملأذون له لنا ما رواه ابن وهب عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ليس على ) ح ( األئمة إال 
العبد وال على املكاتب زكاة يف ماله والن الزكاة مواساة فال جتب عليه كنفقة األقارب وأوىل بعدم الوجوب 

رب من األجنيب الثاين أهنا جتب ملن ال ميلك نصابا والن صورة النزاع قاصرة عن لوجهني األول ان القريب أوىل بال
حمل االمجاع فال تلحق به والفرق بينه وبني املديان متصرف باملعاوضة بغري اذن وألنه سقطت عنه حلق نفسه ليال 

ملكه متجدد ويف هتذيب تبقى ذمته مشغولة والعبد حلق غريه فهو أشد قال ويستأنف السيد احلول اذا انتزع ألن 
الطالب قال مالك اذا أسلم الكافر او اعتق العبد فماله فائدة كان عينا أو ماشية او زرعا اال ان يكون قبل طيب 
الزرع وانتهاء الثمرة فيزكيهما املانع الرابع توقع طريان املستحق ففي اجلواهر اذا نوي امللتقط التملك يف السنة 

احلول من يوم نوى ومنع ابن القاسم اذا مل حيركها توفية للملك االول ببقاء العني النظر  الثانية ومل يتصرف استأنف
الرابع فيمن جتب عليه وفيه حبثان يف األموال املطلقة واألموال املوقوفة البحث األول يف األموال املطلقة وجتب 



املوانع املتقدمة وخيتلف يف اشتراط الزكاة يف األموال املطلقة على املال للنصاب عند حصول الشروط وانتفاء 
اإلسالم على اخلالف يف خماطبة الكفار يف فروع الشريعة وان مل خيتلف يف كونه شرطا يف األداء وجتب الزكاة يف 

يف العني واملاشية ) ح ( وابن حنبل خالفا ل ) ش ( أموال الصبيان واجملانني وان مل يتوجه الوجوب عليهم وقاله 
ر قاعدة خطاب اهللا تعاىل قسمان خطاب تكليف متعلق بأفعال املكلفني ومن أحلق هبم تبعا دون احلرث والفط

كالصالة والصيام وخطاب وضع يتعلق بنصب األسباب والشروط واملوانع فال يتوقف على التكليف يف حماهلا 
معناه قول اهللا تعاىل كاإلتالف سبب الضمان ودوران احلول منه شرط لوجوب الزكاة واجلنون مانع من العبادة بل 

إذا وقع هذا يف الوجود فرتبوا عليه هذا احلكم وقد يقع معه التكليف كالزىن سبب احلد والطهارة شرط يف الصالة 
من خطاب التكليف ليسقط عن الصبيان وعندنا ) ح ( واالحرام مانع من الطيب والصيد فخطاب الزكاة عند 

  ه السالم خطاب وضع ويدل عيه ما يف الترمذي قال علي
أال من وىل يتيما له مال فليتجر فيه وال يتركه حىت تأكله الصدقة ويف إسناده ضعف ويف املوطا عن عمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه اجتروا بأموال اليتامى ال تأكلها الزكاة والقياس على نفقات القرابات وقيم املتلفات سؤال لو كان من 

قد اشترطت جوابه أن خطاب الوضع قد جيتمع مع خطاب التكليف ويغلب خطاب الوضع ملا اشترطت فيه النية و
التكليف كالنذرور والكفارات وقد يغلب خطاب الوضع ويكون التكليف تبعا وها هنا كذلك بديل اخذها من 

زكي املمتنع منها مع عدم النية والنذور ال يقضى هبا لغلبة العبادة عليها فرع يف هتذيب الطالب قال ابن القاسم ت
ماشية األسري واملفقود وزرعهما دون ناضهما الحتمال الدين البحث الثاين يف األموال املوقوفة والكالم يف هذا 

الباب يتوقف على بيان الوقف هل ينقل األمالك واملنافع فقط وتبقى األعيان على ملك الواقفني ولو ماتوا فكما 
ة وهو املشهور وحكى بعض العلماء االتفاق على سقوط امللك يكون هلم آخر الريع بعد املوت يكون هلم ملك الرقب

من الرقاب يف املساجد وانه من باب اسقاط امللك كالعتق لنا وجهان االول أن القاعدة مهما امكن البقاء على 
وله عليه موافقة األصل فعلنا والقول ببقاء امللك أقرب ملوافقة األصل فان األصل بقاء امللك على ملك أرباهبا الثاين ق

  السالم لعمر رضي اهللا عنه 
حبس األصل وسبل الثمرة يدل على بقاء االمالك واال لقال له سبلها وال حاجة اىل التفصيل تفريع يف اجلواهر ان 

كانت نباتا زكيت على ملك واقفها وال يراعي حصص املستحقني للريع ألن ملكهم عليه امنا يثبت بعد القسمة 
إن توالها غريه يف التفريق وكان اآلخرون يستحقون الزكاة فال زكاة فيها لضعف امللك  كاملساقاة للعامل وقيل

بعدم التصرف كمال العبد وان قلنا بالزكاة على املشهور أو ألهنم ال يستحقون اخذ الزكاة ال يعترب النصاب يف كل 
لى ان ملكهم بالظهور فيشترط أو حصة اذا كان الوقف على معينني عند سحنون خالفا البن املواز واخلالف مبين ع

بالقسمة فال يشترط قال أبو عمران وقول حممد خالف ظاهر املدونه واما عني املعينني فيشترط الهنم ال ميلكون اال 
بالوصول ويف املقدمات اختلف اذا كان احلبس على ولد فالن هل يلحقون باملعينني ام ال والقوالن قائمان من 

اجلواهر ان كان الوقف مواشي وقفت لتفرق اعياهنا فمر احلول قبل التفريق فال زكاة وقال  املدونه يف الوصايا ويف
ابن القاسم هن مثل الدنانري وقال أشهب ان كانت تفرق على جمهولني فال زكاة فيها وان كانت على معينني 

االعيان اعواض عن ملك  فالزكاة على من بلغت حصته نصابا قال حممد وهذا احب إلينا واملدرك ها هنا ان يفرق
املعطي فال يزكيها على ملكه اذ ال مالك وغريه مل حيل احلول بعد القبض فتسقط للزكاة مطلقا أو يقال ملا كان 

املنتقل اليه معينا قدر ملكه ثابتا من أول اغراض امللك وقد حال احلول من حينئذ فتجب الزكاة وإن وقفت لتفرق 
ها عند ابن القاسم إذا كانت على جمهولني وبلغ نصابا وحال احلول من يوم اوالدها زكيت االصول ويزكى نسل



الوالدة وان كانت على معينني فال زكاة على من مل يبلغ نصابا وأوجبها سحنون يف املعينني واجملهولني تغليبا للملك 
والد على ملك األول وان وقفت لتفرق غلتها من لنب وصوف على معينني أو غري معينني زكيت األمهات واأل

الواقف لعد مزامحة غريه له يف امللكية وحوهلما واحد قال صاحب املقدمات يف العني ثالثة اقوال ال جتب فيها حىت 
تفرق على معينني أو غريهم وهو معىن ما يف املدونة لعدم تعني النقدين على املذهب وال جيب إن كانت تفرق على 

واقف عن ملكه وإمنا جيب يف حصة كل واحد من املعينني وهو يتخرج على غري معينني لعدم قبول امللك واعرض ال
القول بأن يف فائدة العني على الزكاة بعد احلول قبل القضاء وجيب يف مجلتها أن كانت تفرق على معينني تقوية 

يضا على للملك السابق وإن فرقت على معينني ففي حصة كل واحد منهم ألن املعني يقبل نقل امللك وهو خمرج أ
هذا من حيث األمجال وإن فصلنا قلنا أن كانت تقسم على غري معينني فقيل يزكي مجلتها على ملك احملبس وقيل ال 
يزكي إلعراضه عن ملكه وإن كانت تفرق على معينني فقيل ال زكاة وقيل يزكي على ملك املقسم عليهم إن بلغت 

و املوهوبة لعام أو أعوام حمصورة إن كانت على املساكني حصة كل واحد منهم نصابا وأما الثمرة املتصدق هبا أ
زكيت على ملك املعطى أن كانت مجلتها نصابا أو إذا أضافه إىل ما يف ملكه كان نصابا وأن كان على معينني فثالثة 

أنه أقوال يزكي على ملك الواهب تقوية مللكه يف الرقاب كاملساقي لسحنون وال خيرج الزكاة على قوله حىت حيلف 
مل يرد حتمل الزكاة من ماله ويزكي على ملك املوهوب واملتصدق عليه واملعرى إن كانت حصته نصابا ألن الرقبة 
معهم كالعارية فنشأت الثمرة على أمالكهم والتفرقة بني اهلبة والصدقة فيزكيان على ملك اآلخذين وبني العارية 

لى املساجد وحنوها خالف بني املتأخرين والصواب أن ال فيزكي على مالك املعري قال عبد احلق ويف املوقوف ع
زكاة لعدم توجه األمر على املوقوف عليه وإن كان املوقوف علينا ليفرق فال زكاة خلروجها من يد مالكها وبطلت 

قيمتها ويقبضها من صارت إليه وأن وقفت لتسلف زكيت بعد احلول النظر اخلامس يف اجلزء الواجب وهو ربع 
 الكتاب أن مجع النصاب من النقدين أخرج من كل صنف حبسابه ألنه اعدل للفقراء واألغنياء مع قلة العشر ويف

االختالف خبالف احلبوب ملا عظم االختالف فيها اعترب الوسط عدال بني الفريقني قال ابن يونس له إخراج الذهب 
قصود وقال ابن حبيب ما مل تنقص قيمة على الورق وبالعكس بالقيمة دون الورق وقاله ح خالفا ل ش حلصول امل

الدينار من عشرة دراهم ليال يبخس الفقراء من القيمة الشرعية وإن زادت صح وقال عبد الوهاب إمنا خيرج على 
كل دينار عشرة دراهم وعن العشرة دينار نظرا إىل األصل وقال سحنون إخراج الورق عن الذهب أصوب ألجل 

رج عن الفضة الردية قيمتها دراهم أقل من الوزن بل خيرج من عينها أو قيمتها ذهبا التفريق قال ابن املواز ال خت
وكذلك القول يف الذهب الرديء قال سند ومنع مالك من إخراج احلب والعرض يف الكتاب وأجازه ابن حبيب إذ 

الصدقة وهو أهون  رآه أحسن للمساكني ويف الدار قطين قال معاذ ألهل اليمن ائتوين بعرض ثياب آخذه منكم يف
عليكم وخري للمهاجرين باملدينة وقد تقدم أن اهللا تعاىل ملا أوجب الزكاة شكرا للنعمة على األغنياء وسدا خللة 

الفقراء أوجب اإلخراج من أعيان األموال ليال تنكسر قلوب الفقراء باختصاص األغنياء بأعيان األموال وهو مدرك 
دة قرب أحد النقدين من اآلخر ويف اجلواهر إذا خرج أحد النقدين على مالك وش وإمنا عدل مالك عن ذلك لش

اآلخر فعلى الصرف األول عند الشيخ أيب بكر وعلى احلاضر عند ابن القاسم ويريد باألول عشرة دينار قال أبو 
جه إن الطاهر ال ميكن من كسر الدينار السكوك للفقراء إذا وجب عليه بعضه فإن كان البعض له سكة ختصه أخر

وجبت مجلته وإن مل جتب ففي كسره قوالن مع حصول االتفاق على منع كسر الدينار ألن البعض ليس له حرمة 
الكل وإذا قلنا يزكى يف قيمة بعض الكامل ففي إخراج قيمة السكة قوالن عدم اللزوم البن حبيب ألن السكة ال 

كاء قال سند وإذا زكى اآلنية فله كسر جرة منها يكمل هبا النصاب واللزوم البن القابسي ألن املساكني كالشر



خالفا ل ش وله جزء دفع جزء اجلميع شائعا ولإلمام ما يراه من بيع أو غريه ويف الكتاب من وجبت عليه الزكاة 
فلم خيرجها واشترى هبا خادما فماتت أو فرط حىت ضاع ضمن الزكاة وإن مل يفرط حىت ضاع أو بقي دون 

ه قال ابن يونس قال ابن احلضرمي و ش خيرج مما دون النصاب ربع عشره ألن الفقراء النصاب فال زكاة علي
شركاء فيما بقي وقال ح ال يضمن إال أن يكون اإلمام طلب منه فامتنع وال يأمث بالتأخري ولو طلبه املساكني ألن له 

مصارف الزكاة من جهة الشرع يف  أن يعطي لغريهم فال يأمث مبنعهم خالفا لنا والفرق عنده أن اإلمام وكيل جلملة
  قبض اجلزء واملشترك فيها أمث بالتأخري كوكيل الغرمي يف الدين واملسكني مل يتعني له احلق وليس وكيال للجملة متهيد 

  قوله ففيها ربع العشر ففيها مخسة دراهم ففيها شاة لفظة يف تكون للظرفية حنو زيد يف الدار وللسبب 
مائة من اإلبل أي بسبب قتلها جتب مائة من اإلبل الستحالة حلول اإلبل يف النفس املؤمنة  كقوله يف النفس املؤمنة

فإن جعلناها يف أحاديث الزكاة للظرفية كان نصيب الفقراء أجزاء يف النصاب فيكونون شركاء ومقتضاه أن ال 
مما بقي ربع العشر وإن جعلناها  يتمكن الغين من الدفع من غري العني املزكاة وأن ال يضمن إال بالتعدي وأن خيرج

للسببية مل يكونوا شركاء بل وجب هلم على الغين بسبب امللك مثل ربع عشرها ومقتضاه أن يتمكن الغين من الدفع 
من غري العني املزكاة وال خيرج مما بقي دون النصاب شيئا النتفاء املسبب قبل التمكن وأن يأمث بالتأخري مطلقا قبل 

عدة ترتيب املسببات على أسباهبا فيأمث بعدم الترتيب فهذا مثار خالف العلماء قال ابن يونس قال التمكن ألن القا
مالك إن أخرجها قبل احلول فهلكت ضمن إال أن يكون اإلخراج يف وقت االجزاء ألن قبله مل خيرج الواجب عليه 

إليه قسم نصيب الفقراء وهالك فهو باق ولو بعث هبا حني وجبت لتفريق فسقطت أجزأت ألن اهللا تعاىل وكل 
نصيب أحد الشريكني بعد القسم منه وإن فرعنا على السببية فقد وقع االتفاق على الرباءة لو هلك مجلة املال بغري 
تفريط وهي فيه وكذلك إذا أفردت قال ابن القاسم أن وجدها بعد تلف ماله وعليه دين صرفت للفقراء ولو بعث 

سوله ضمن ألن شأهنا جميء الساعي أو املتصدق وروى ابن نافع عن مالك أنه إذا بصدقة املاشية واحلرث مع ر
أخرج زكاة العني من صندوقه يف ناحية بيته ضمنها حىت خيرجها من بيته قال أبو حممد يعين أذا كان شأنه دفعها إىل 

  لإلمام ولو كان هو يلي تفريقها مل يضمن واهللا أعلم 

  الباب الثاين يف زكاة املعادن

واملعدن بكسر الدال من عدن بفتح الدال يعدن بكسرها عدونا إذا أقام ومنه جنة عدن أي جنات إقامة واملعدن 
يقيم الناس فيه صيفا وشتاء أو لطول مقام النقدين فيه وال يسمى ركازا عندنا وعند الشافعية خالفا ل ح لنا ما يف 

  الصحاح 
العجما جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس ومل يقدر فيه اخلمس  قال العجماء جبار والبئر جبار ويف رواية جرج

وألن الركاز من الركز واملعدن ثابت وليس مبركوز والنظر يف جنسه وقده وموضعه وواجده والواجب فيه فهذه 
مخسة فصول الفصل األول يف جنسه قال سند وال جتب الزكاة إال يف معدن الذهب والفضة عند مالك وش وملا 

جب ح يف املعدن اخلمس أوجبه يف كل ما ينطبع كاحلديد خبالف ما ال ينطبع كالعقيق والكحل وهي نقض عليه أو
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ( واختلف قوله يف الزئبق واعترب ابن حنبل كل ما خيرج من املعدن لقوله تعاىل 

عليه بالطني األمحر الفصل الثاين يف قدره ويف الكتاب  ونقص ١٦٧البقرة ) ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض 
ال يزكى ما خيرج من املعدن حىت يكون عشرين دينارا أو مائيت درهم مث يزكي بعد ذلك ما قل أو كثر من غري 

حول إال أن ينقطع ذلك النيل ويأتنف شيئا آخر فيبدأ النصاب فاشترط النصاب مالك و ش وابن حنبل خالفا ل ح 



ياس على النقدين يف الزكاة ويف اجلواهر يضم الذهب إىل الورق باإلجزاء يف املعادن كالنقدين يف الزكاة قاله لنا الق
ابن القاسم وقال القاضي أبو الوليد أما على القول بضم املعدنني فبني وأما على املنع يف ذلك فيبعد الستحالة 

عليه احلول دون النصاب كمل به النصاب املعدين قاله اجتماعها يف معدن واحد قال سند وإن كان بيده مال حال 
عبد الوهاب لوجود السبب مستجمعا ملا يوجب الزكاة وعلى قول أصبغ ال يضم عامل القراض ما بيده إذا كان 

دون النصاب بعد احلول إىل ما يزكيه من الربح ال يضم ها هنا ويستقبل باجلميع حوال ألن حكم احلول إمنا يعترب يف 
ب ال فيما دونه ألنه لو كان معه نصاب حال عليه احلول مث استخرج من املعدن دون النصاب ال يزكيه خالفا النصا

للشافعية وهو نقض على عبد الوهاب ولو استخرج دون النصاب وبعد مدة دون النصاب ال يضم عند اجلميع مث 
أو ينقطعا معا أو يتصل أحدمها فإن اتصال  ال خيلو إما أن يتصل النيل وهو العرق الذي يتبع والعمل وهو التصفية

ضم بعضه إىل بعض وفاقا وإن انقطعا ال يضم أو تصل العمل وحده ال يضم أو النيل وحده وظاهر قول مالك أن 
االعتبار بالنيل دون العمل وعند ش لو انقطع العمل بغري عذر استأنف إذا أعاد العمل وإن اتصل النيل لنا أن النيل 

ون العمل فإذا انقطع فال زكاة كما لو انقطع سنة وإذا اتصل مل ينظر إىل قطع العمل كما لو أخر هو املقصود د
التصفية سنة وقد سلمه ش والفرق بينه وبني الزرع يستحصد بعضه قبل بعض أن الزكاة وجبت يف مجيعه عند بدو 

ل احلصاد فما مل يظهر نيل مثل ما صالحه وظهور الفرق مثل نبات الزرع واستخراجه مثل بدو الصالح والتصفية مث
مل حيصد ويزرع فإذا ظهر فهو كزرع بعد زرع ال يضم فائدة يقال النيل والنول والنوال والنائل وهو العطاء فإن 

أستخرج معادن معا فاملذهب عدم الضم وقاله سحنون خالفا البن القاسم مشبها هلا بالفدادين ألنه إذا مل يضم نيل 
إىل معدن والفرق للمذهب أن إبان الزرع واحد وامللك شامل جلميعه قبل وجوب الزكاة فيه  إىل نيل فأوىل معدن

وامللك إمنا يثبت يف املعدن بالعمل ونظائره الفوائد ال تضم يف احلال بل يف االستقبال قال صاحب املقدمات تضم 
ل انقطاع األول مث يف الثالث فأناله قبل املعادن بعضها إىل بعض وإذا عمل يف أحدمها فأناله مث يف الثاين فأناله قب

انقطاع األول والثاين أضاف اجلميع إن كثرت كالزرع ولو أناله الثاين قبل انقطاع األول مث انقطع األول وبقي 
الثاين فأناله الثالث قبل انقطاع الثاين أضاف الثاين إىل األول والثالث ومل يضف األول إىل الثالث ولو أناله األول 

مث أناله الثاين وانقطع مث عاد وملا انقطع أناله الثالث واألول على حاله أضاف األول إىل اخلارج من الثاين  واتصل
قبل انقطاعه وبعد انقطاعه أو إىل ما خرج له من الثالث وال يضيف ما خرج له من الثاين قبل انقطاعه إىل ما خرج 

الثاين قال هذا كله قول ابن مسلمة وهو تفسري ما يف الكتاب  له بعد انقطاعه وال ما خرج له من الثالث بعد انقطاع
ألن املعادن كاألرضني قال سند فإن اشترك مجاعة يف عمل املعدن فحصل هلم نصاب قال ستحنون ال جتب الزكاة 
حد قياسا على الزرع وقال عبد امللك جتب قياسا على اشتراك العمل يف القراض فإن العربة مبن أقطع املعدن وهو وا
وينبين اخلالف أيضا على أهنم كالشركاء فال جتب أو كاألجراء فال ميلكون إال بالقسمة وقد وجبت قبل ذلك 

والفرع مبين على جواز اإلجارة على املعدن جبزء منه قال صاحب املقدمات وأكثر األصحاب على منعه وجوزه 
الثالث يف واجده فإن كان مسلما حرا وجبت أصبغ قياسا على القراض جبامع الضرورة لتعذر بيع املعادن الفصل 

الزكاة وإن كان ذميا أو عبدا قال سحنون و ش ال زكاة قياسا على العني وقال عبد امللك و ح جتب قال الباجي ال 
يسقط الدين زكاة املعدن كالزرع الفصل الرابع يف موضعه قال أبو الطااهر املعدن ثالث أقسام يف أرض غري مملوكة 

لوكه ملالك غري معني فقيل كاألول لعدم تعيني املالك وقيل ملن أفتتح تلك األرض أو لوارثه ومملوكة ملالك فلإلمام ومم
معني فثالثة أقوال ملالكها لإلمام التفرقه بني النقدين فيكون لإلمام ألجل الزكاة وبني غريها فللمالك ويف الكتاب ما 

مام إقطاعه وأخذ زكاته ظهر يف اجلاهلية ويف اإلسالم وما ظهر يف ظهر منها يف أرض العرب أو الرببر أو للعنوة فلإل



أرض الصلح فلألهلة دون اإلمام قال سند اختصاص ما يف الفيايف باإلمام هو املشهور واالقطاع هو جعل االنتفاع 
ابن القاسم ال له به مدة معلومة أو مطلقة على غري التمليك ملا يف أيب داود أقطع امللح الذي مبأرب مث نزعه قال 

يباع للغرر وال يورث وقال أشهب ال يباع ويورث كبئر املاشية وسبب تعيني ذلك لإلمام خوفا من الفتنة عليه 
واجتماع السفهاء إليه وما كان يف ملك واحد فلإلمام عند ابن القاسم خالفا جلميع األصحاب سواء كانت عنوة 

للفتنة وعند األصحاب لرب املكان أن يعامل عليه وفيه الزكاة  أو صلحا أو للعرب ألجل ما فيه من الزكاة ودرءا
ألن من ملك ظاهر األرض ملك باطنها وأجزاءها وابن القاسم مينع أنه من أجزاء األرض بل من األعيان املباحة كما 

حبيب هو البحرية وما ظهر بفيايف الصلح ومواهتا قال ابن القاسم هو هلم ألهنم ال يضايقون يف أرضهم وقال ابن 
لإلمام ألنه مل يقصد بعقد الصلح وعلى األول إذا أسلموا بعد ذلك فعند ابن القاسم ال يستقر ملكهم عليه 

وحكمهم حكم املساجني خالفا البن املواز الفصل اخلامس يف الواجب وفيه ربع العشر عندنا ويصرف يف مصارف 
  حنبل وقال ح اخلمس حمتجا الزكاة ال يف مصارف الفيء قاله يف الكتاب ووافقه ش وابن 

بقوله ويف الركاز اخلمس قيل له وما الركاز قال هو الذهب والفضة املخلوقان يف األرض يوم خلق اهللا السموات و 
األرض وألنه كان يف أيدي املشركني فأزلناهم عنه فيجب فيه اخلمس كالغنائم وإعراض الغامنني عنه ال يسقط حق 

املعارضة مبا تقدم من احلديث الصحيح وعن الثاين النقض مبا إذا وجده يف داره فقد  اهللا تعاىل واجلواب عن األول
قال فيه ربع العشر ويف املوطأ أنه أقطع بالل بن احلارث املزين معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك املعادن ال 

بفتح القاف والباء بواحدة وكسر الالم يوخذ منها إىل اليوم إال الزكاة وهذا إمجاع فائدة من التنبيهات القبلية 
والفرع بضم الفاء وحكي اسكان الراء قال غريه القبلية نسبة إىل ساحل البحر ويف الكتاب النذرة والتابة يوجد 
بغري عمل أو بعمل يسري فيها اخلمس كالركاز قال سند املعترب عند ابن القاسم التصفية دون احلفر والطلب مما ال 

الندرة وروي عن مالك فيها الزكاة لظاهر احلديث وتغليبا لألصل وألن اخلمس إمنا وجب يف الركاز تصفيه فيه فهو 
لشبهه بالغنيمة لكونه من أموال الكفار وهذا نبات األرض وراعى املذهب خفة العمل اعتبارا بالسيح والنضح يف 

س وقال الشيخ أبو احلسن إن كانت ممازجة الزرع ويف اجلواهر التفرقة بني القليل فتجب الزكاة وبني الكثري فاخلم
للتراب حتتاج إىل ختليص فهي كاملعدن قال سند وإذا قلنا بالزكاة اعتربنا النصاب قوال واحدا وضممناها إىل املعدن 
وإن قلنا باخلمس فعلى اخلالف يف الركاز فائدة الندرة بفتح النون وسكون الدال املنقطع من الذهب والفضة عن 

ندر العظم أي قطعه ونادر الكالم ما خرج عن أسلوبه سؤال املعدن يشبه النقدين يف جوهره والزرع يف  هيئته ومنه
هيئته فلم رتب على شبه النقد النصاب واجلزء الواجب دون احلول وهو من أحكام النقد ورتب إسقاطه لشرع 

ل احلكم واحلول شرط تابع فجعل الزرع فما املرجح جوابه أن اجلواهر أصل واهليئة فرع والنصاب سبب وهو أص
األصل لألصل والتبع وملا كان السبب مستلزما ملسببه الذي هو اجلزء الواجب احلق به وبعدم اشتراط احلول قال 

األئمة ألن املعدن فيه حق فلو اشترط احلول لكان املأخوذ حق العني فيبطل حق املعدن وهو خالف االمجاع قال 
كاة جتب بانفصاله عن املعدن كما جتب يف الزرع والثمرة وببدو الصالح ويقف سند وظاهر كالم مالك أن الز

اإلخراج على التصفية والكيل كالزرع وال تسقط منه النفقة والكلف كالزرع وقاله الشافعية يف املوضعني خالفا ل 
  ح صفحة فارغة 

  الباب الثالث يف الركاز



لت يف األرض وهو املطالب يف املعرف وتتمهد فروعه وهو مأخوذ من ركزت اخلشبة يف األرض وهو أموال جع
بالنظر يف جنسه وقدره وموضعه وواجده والواجب فيه فهذه مخسة فصول الفصل األول يف جنسه ويف الكتاب كان 

  خيصصه بالنقدين مث رجع إىل تعميمه فيهما أو يف غريمها وبه قال ابن حنبل و ح خالفا ل ش لنا عموم 
مس وقياسا على الغنيمة ووجه األول أنه مال يستفاد من األالض فيختص حكمه ببعض أنواعه قوله ويف الركاز اخل

كاملعدن واحلبوب وقال إن أصيب بعمل أو بغري عمل فهو ركاز وقال أيضا ما أصيب بكلفة أو مبال فليس بركاز 
اب ال يشترط النصاب ويف قال ابن يونس يريد أنه له حكم املعدن ألجل الكلفة الفصل الثاين يف قدرة ويف الكت

اجلالب يف القليل روايتان فأشبه أن يكون ما دون النصاب الفصل الثالث يف موضعه وهو مخسة العنوة والصلح 
  ودار احلرب والفيايف واجملهول احلال ويف الكتاب ما وجد يف الفيايف أو أرض العرب فهو لواجده وعليه اخلمس 

عدن جبار ويف الركاز اخلمس وما وجد يف أرض العنوة فهو جلميع من افتتحها لقوله العجماء جبار والبئر جبار وامل
من املسلمني وفيه اخلمس أو بأرض الصلح فهو للذين صوحلوا وال خيمس ولو وجد يف دار أحدهم إال أن جيده رب 

سند يف أرض  الدار فهو له خاصة إال أن يكون ليس منهم فيكون هلم دونه أو بدار احلرب فهو جلميع اجليش قال
الصلح ثالثة أقوال لإلمام مراعاة لعقد الصلح وقال ابن نافع هو ملن وجده ألن عقد الصلح مل يتناوله وقال أشهب 
إن جاز أن يكون هلم كان لقطة يعرف فيكون ملن عرفه وأن مل جيز أن يكون هلم بسبب أن لكل ملة سكة وعالمات 

ه وفيه اخلمس ويف اجلواهر ألهل الصلح وإن كان واجده منهم وإذا وال ملن له ذمة وال لوارث ذي ذمة فهو لواجد
قلنا أنه لقطة حلف مدعيه يف الكنيسة وقال أصبغ هو لواجده كان يف أرض الصلح أو العنوة أو للعرب نظرا إىل ان 

لكتاب املوجب الستحقاق ما فوق األرض من فتح أو صلح أو إسالم ال يوجب استحقاق ما حتتها ويقويه مالك يف ا
إن ما يف قبور اجلاهلية لواجده ومل يكن يف أرض العرب من يدفن املال وإمنا يستقيم ذلك يف فارس والروم والذين 
بالدهم عنوة قال سند وقال أشهب إن كان ألهل العنوة أو ورثتهم فهو ألهل الفتح وإن كان عاديا فهو لواجده 

بأيدي من قاتلوه وإذا قلنا للجيش فإن كان موجودا مخس ألنه كالصيد واحلشيش وال يستحق اجليش إال ما كان 
ودفع إليهم باقيه ومن غاب رفع له نصيبه كالغنيمة وأن انقرض اجليش ومل تنضبط ذريته قال سحنون هو كاللقطة 
يفرق على مساكني تلك البلدة إن كانوا من بقايا أهل الفتح واالجتهاد فيه لإلمام وقال أشهب هو لعامة املسلمني 

على القولني يدفع للسلطان العدل فإن مل يكن عدال أخذ واجده مخسه وعمل يف باقيه ما يعمله يف اللقطة ولو وجد و
يف دار احلرب قبل الفتح من دفن اجلاهلية ففي الكتاب هو جلماعة اجليش الذين مع الواجد ألنه إمنا أخذه هبم وعلى 

عليه وعلى قول أشهب إن كان عاديا فلواجده وفيه اخلمس  قول ابن املاجشون خيتص به واجده إذ ال ملك للكفار
وإن كان ألهل تلك الدار أو ملن هو من ورثتهم فهو غنيمة للجيش وخيمس مجيعه عينا أو عرضا ولو وجد بني أرض 

الصلح والعنوة قال سحنون إذا جهل أعنوة هو أم صلح فهو لواجده لعدم تعيني غريه قال وما تقدم إمنا هو يف 
األرض أو ما وجد يف ملك أحد من العنوة أو الصلح أو غريمها فإن وجده صاحب الدار أو األرض فهو له موات 

عند عبد امللك وقاله ابن القاسم يف غري العنوة أما من وجده يف دار غريه فلرب الدار عند مالك ألن يده على 
نده بني أن يكون رب الدار هو الواجد ظاهرها فيكون على باطنها وقاله ابن القاسم يف أرض الصلح وال فرق ع

وهو من أهل الصلح أو وجد يف داره ألن يده على داره وهو املراد بفتواه يف الكتاب وقال مالك أيضا هو ملن 
وجده أن كان جاهليا كالصيد خيتص به السابق إليه وعلى األول لو انتقلت إليه بالتملك فهو للبائع وعند مالك 

بائع فعلى هذا لو كانت الدار موروثة وقسمت كانت جلملة الورثة ويقضي منه دين امليت إال والشافعية إن ادعاه ال
أن يكون امليت اشترها كما تقدم ألن العقود إمنا تنقل ما حصل به الرضا حالة املعارضة واجملهول ال يدخل حتت 



يد مع عدم املعارضة وعلى القول بأن الرضا فإن ادعاه املبتاع دون البائع وأنه الذي حفظه يف موضعه قضى له به لل
ما يوجد يف الدار لرهبا حيلف أنه ما وجده فيه وعلى قول ابن نافع ال حيلف فإن ادعاه البائع دون املبتاع فال يدفع له 

على قول ابن نافع حىت تثبت صحة ما ادعاه فإن ادعاه رب الدار واملستأجر فالقول قول املستأجر عند ابن نافع 
دار عند غريه نظرا إىل استيالء اليد أو اشتمال الدار عليه كاليد أما ما وجد عليه عالمة اإلسالم وقول رب ال

كالقرآن وأمساء اخللفاء فهو لقطة ليس بركاز وإمنا الركاز يف أموال الكفار على ظهر األرض أو بطنها يف الرب أو 
ما لفظه البحر ومل يتقدم عليه ملك فلواجده ال البحر فأن أشكل فلواجده وخيمس لعدم حتقق املعارض ويف اجلواهر 

خيمس لعدم شبهه باخلمس وإن تقدم عليه ملك معصوم فهل هو لواجده ألن الترك بالفعل كالترك بالقول وهو 
صحيح أو لربه روايتان أما لو تركه بغري اختياره لعطب البحر فلصاحبه وعليه جلالبة كراء مؤنته وكذلك املتروك 

والبحر أو عجز عنه ربه فيه خالف فرع كره يف الكتاب حفر قبور اجلاهلية والطلب فيها من غري مبضيعة بالرب أ
  حترمي قال ويف ركازها اخلمس أما الكراهة فحذرا من مواطن العذاب أو من أن يصادف قرب نيب أو ويل أو 

داود أنه مر بقرب فقال هذا قرب أيب لقوله ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال وأنتم باكون فال يدخل للدنيا ويف أيب 
رغال وكان هبذا احلرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة اليت أصابت قومه هبذا املكان فدفن فيه وآية ذلك أنه 

دفن معه غصن ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس وأخرجوا الغصن حتقيقا لصدقه قال سند مل 
ملماهتم على حياهتم فإن كان نفس القرب رصاصا أو رخاما مخس على اخلالف ألنه منقول خبالف يكرهه أشهب قياسا 

ما يكون جدارا يف األرض فإنه تابع لألرض ال خيمس كاألرض الفصل الرابع يف واجده ويف الكتاب جيب فيه 
ه وهو اخلمس للحديث اخلمس وإن كان واجده غنيا أو فقريا أو مديانا أو ذميا الفصل اخلامس يف الواجب في

وقياسا على الغنائم قال سند ومصرفه عندنا وعند ح مصرف الفيء وعند ش مصرف الزكاة وقاسه على الزرع 
واملعدن وألنه جيوز أن يكون ماال لنيب أو مسلم من األمم السالفة فال يصرف ماله الفيء واجلواب عن األول أن 

  ف الظاهر صفحة فارغة إحلاق اخلمس باخلمس أوىل وعن الثاين أنه خال

  الباب الرابع يف زكاة املعشرات

والنظر يف املوجب والواجب ووقت الوجوب ومن جتب عليه وصفة اإلخراج فهذه مخسة أنظار النظر األول يف 
 ٦األنعام ) كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده ( املوجب وفيه حبثان البحث األول يف جنسه قال اهللا تعاىل 

ل العلماء هذا حكم عام يف هذه األشياء واحلكم املشترك جيب أن يكون معلال بعلة مشتركة واختلفوا فيها فقال قا
ملك هي اإلدخار للقوت غالبا ألنه وصف مناسب يف اإلقتيات من حفظ األجساد اليت هي سبب مصاحل الدنيا 

لزيتون والسمسم لإلقتيات من زيتهما ويف واآلخرة وإذا عظمت النعمة وجب الشكر بدفع الزكاة فلذلك جتب يف ا
القطاين لإلقتيات هبا عند الضرورة اليت يكثر وقوعها وال جتب يف الفواكه والتوابل والعسول ألهنا ال تدخل لذلك 
ووافقه ش يف املناط وخالفه يف حتقيقه يف بعض املواضع وقال ح املناط تنمية األرض وأصالحها فإهنا سبب احلياة 

  وات وإليه أشار ومنشأ األق
قوله عليه السالم فيما سقت السماء العشر أي إذا سقت السماء منت األرض ومل يعترب اإلقتيات فلذلك جتب عنده 

يف الفواكه واخلضر والتوابل والعسل واملستثىن القصب واحلطب واحلشيش وقال ابن حنبل الكيل واالدخال يف 
  دون اجلوز ألنه يعد لنا على الفرق احلبوب والثمار فأوجبها يف اللوز ألنه يكال 

قوله يف مسلم ال صدقة يف حب وال متر حىت يبلغ مخسة أو سق وهو عام من مجلة احلبوب والثمار فيتمسك به حيث 



  نوزعنا يف الثبوت 
وقوله عليه السالم يف الترمذي اخلضروات ليس فيها شيء يستدل به حيث نوزعنا يف النفي وضعف الترمذي 

الزكاة لو كانت يف اخلضر لعلم ذلك يف زمانه وكان معلوما باملدينة وهبذا استدل مالك على أيب  اسناده وألن
يوسف حبضرة الرشيد فرجع أبو يوسف إليه وألن الكيل وصف طردي فيلغى وتنمية األرض وسيلة للقوت 

مقدم على الوسيلة  واملقصد مقدم على الوسيلة ويبقى اإلدخار وهو داخل فيما ذكرناه وسيلة للقوت واملقصد
فريجتح ما ذكرناه على ما ذكروه وحصل اإلتفاق على الزبيب والتمر وهذه القاعدة تعرف بتخريج املناط وظابطها 
أن متر اوصاف حمل احلكم فنلغي الطردي ونضيف احلكم املناسب فروع أربعة األول قال يف الكتاب تؤخذ الزكاة 

والنخل ( حلب خالفا ل ش ملحقا له بسائر الفواكه لنا قوله تعاىل من الزيتون وال خيرص ويأمن أهله عليه كا
 ١٤١األنعام ) كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده ( إىل قوله ) والزرع خمتلف أكله والزيتون والرمان 

  ولقوله فيما
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

سقت السماء العشر وألنه أعم منفعة من القطاين وألن الشام ملا فتح أمر عمر رضي اهللا عنه بأخذ الزكاة من 
ن مرادا الزيتون ومل خيالفه أحد فكان إمجاعا وعلى اآلية سؤالن األول إن الزيتون ال يؤكل من مثره إذا أمثر فال يكو

الثاين أن لفظ احلصاد ظاهر يف الزرع فيخص احلكم به قال سند قال ملك ال زكاة فيما يؤخذ من زيتون اجلبال 
ومثارها املباحة لعدم امللك فيه قبل احلوز أما لو حازه قبل ذلك وسقاه وتعاهده على هيئة عادة تنمية األمالك زكى 

خلمس الثاين يف الكتاب إذا بلغ حب الفجل واجللجالن مخسة أو وما يؤخذ من أرض العدو إن جعله غنيمة ففيه ا
سق أخذت الزكاة من زيته فإن بيع حبا أخذ من حبه ألن احلاجة تدعو إىل زيتهما يف القوت مثل القطاين وأكثر قال 

ا وعلى سند وقال أصبغ يف بزر الكتان الزكاة وهو أعم نفعا من حب القرطم خالفا لرواية ابن القاسم قال أصحابن
القول يتزكية حب الفجل يزكى بزر السلجم لعموم نفعه مبصر والعراق ومثله زيت اجلوز خبراسان قال ويف 

السلجم نظر ألنه ال يؤكل حبه وال دهنه وال بد من اعتبار األكل ويف اجلواهر يف حب الفجل وزريعة الكتان 
ني قلته فال جتب وهي رواية ابن وهب والنفي البن والقرطم ثالثة أقوال ثالثها التفرقة بني كثري الزيت فتجب وب

القاسم من بزر الكتان قال وجتب الزكاة يف كل ماله زيت وهذا اإلطالق جيب تقييده فإن اجلوز وغريه فيه الزيت 
وال زكاة فيه الثالث قال سند وال خيتلف املذهب يف عدم الزكاة يف العسل خالفا ل ح حمتجا بأن هالال جاء إىل 

هللا بعشور حنل له وسأله أن حيمي له واديا يقال له سلبة فحماه له فلما ويل عمر رضي اهللا عنه كتب إليه رسول ا
عامله يسأله عن ذلك فكتب إليه إن كان يؤدي إليك ما كان يؤديه إىل النيب فبقه وألنه مما تنمى له األرض واجلواب 

ينتفض بالسمن فإنه يطلب له الربيع لنا ما يف املوطأ أن عمر  عن األول أن املأخوذ قبالة محاية الوادي وعن الثاين أنه
بن عبد العزيز كتب إىل عامله أن ال يؤخذ من العسل وال من اخليل صدقة الرابع قال يف الكتاب ال زكاة يف 
ر الفواكه كاجلوز واللوز وحنومها وقاله ش خالفا ل ح وعبد امللك منا وابن حنبل فيما يكال منها ألهنا ال تدخ

للقوت غالبا وألهنا ال تؤدى منها مواساة األقارب يف نفقاهتم فأوىل املساكني لتأكيد حق الغريب قال سند قال ابن 
القصار إمنا أسقط مالك زكاة التني لعدمه من املدينة وحتتمل الزكاة قياسا على الزبيب وهو كثري يف األندلس كما 

أكثر من غري اليمن ولذلك قال مالك ال زكاة يف القرطم وبزر الكتان  أن األرز بالعراق أكثر من الرب والذرة باليمن
فقيل له إنه يعصر منه زيت كثري قال فحينئذ فيهما الزكاة فكذلك ها هنا وحيتمل عدم الوجوب لندرة ذلك يف 

الكافة إال ح البالد أو ألنه مل يكن باملدينة وهو موضع األحكام البحث الثاين يف قدره والنصاب عندنا معترب وعند 
أوجب يف القليل والكثري لعموم قوله فيما سقت السماء العشر وألنه ال يشترط احلول فيه فال يشترط النصاب لنا 

  قوله يف املوطأ 
ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة واملقيد مقدم على املطلق وجواب مستنده أن الكالم إذا سيق ملعىن ال حيتج به يف 

  فإذا قال  غريه وهذه قاعدة أصولية
إمنا املاء من املاء ال يستدل به على جواز استعمال املاء املستعمل ألنه مل يرد إال لبيان خصر موجب الغسل فكذلك 

ها هنا إمنا ورد لبيان اجلزء الواجب ال لبيان ما جيب فيه فال يستدل به عليه وأما احلول فألن الشرع إمنا اشترطه 
قد كمل هنا فحصلت مصلحة احلول خبالف النصاب ويف اجلواهر النصاب مخسة  لتحصيل النماء يف إنباته والنماء

أوسق الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد واملد رطل وثلث بالبغدادي وقال املتأخرون هو ستة أقفزة وربع 



بغدادي قفيز بالقفيز القروي وقال ابن القاسم هو عشرة أرادب باملصري ويف اجلالب هو ألف وستمائة رطل بال
فائدة قال صاحب اجلواهر وقفت من حترير مقادير أوزان الزكاة ومكاييلها على ما رأيت أن أثبته رجاء النفع به 

  وهو ما خرجه النسائي قال رسول اهللا 
املكيال على مكيال أهل املدينة والوزن على وزن أهل مكة وخرج أبو داود عن ابن حنبل قال عربت مده رطل 

التمر هذا قال وحبثت غاية البحث فأخربين كل من وثقت بتمييزه أن دينار الذهب وزنه مبكة  وثلث وال يبلغ يف
اثنان ومثانون حبة وثالثة أعشار حبة باحلب من الشعري املطلق والدرهم سبعة أعشار املثقال فالدرهم املكي سبعة 

رمها بالدراهم املذكور قال ومخسون حبة وسبعة أعشار حبة وعشر عشر حبة فالرطل مائة ومثانية وعشرون د
ووجدنا أهل املدينة ال خيتلف منهم اثنان يف أن مده الذي تؤدى به الصدقة ليس أكثر من رطل ونصف وال أقل من 
رطل وربع وقال بعضهم رطل وثلث وليس باختالف ولكن حبسب املكيل من التمر والرب والشعري ومن غري اجلواهر 

ا بالدرهم املذكور تنبيه الدرهم الشرعي سبعة ومخسون حبة وستة أعشار حبة الرطل البغدادي مائة وثالثون درمه
وعشر عشر حبة حبب الشعري الوسط فإن كمل سبعة مثاقل عشرة دراهم فإذا قسمتها على السبعة خرج هذا القدر 

ره بدرهم ودرهم مصر أربعة وستون حبة قال يف اجلواهر والرطل الشرعي مائة ومثانية وعشرون درمها ويكون قد
مصر مائة ومخسة عشر درمها وأربع عشرة حبة ومخس حبة واملد الشرعي ما وسع رطال وثلثا بالرطل الشرعي قال 
سند من الزبيب أو املاس أو العدس قال صاحب البيان قيل من املاء وقيل من الوسط من القمح وقيل رطل ونصف 

شهور رطال وتسعة دراهم بدرامهها وثلث وربع وقيل رطالن وتسع رطل مصر وعلى القول برطل وثلث وهو امل
درهم وثلثي حبة وعشر حبة وثلثي عشر حبة والصاع الشرعي مخسة ارطال وثلث بالرطل الشرعي وبرطل مصر 

أربعة أرطال وربع ودرمهان ونصف بدرمههإال ثلثي حبة والنصاب الشرعي ألف وستمائة رطل بالبغدادي ألن مالكا 
وأتى أهل املدينة بأمدادهم اليت كان آباؤهم يؤدون هبا الزكاة إىل النيب اعتربه هارون الرشيد ملا ناظر أبا يوسف فيه 

برطل بغدادي فوجده هذا القدر ولعله اليوم قد زاد أو نقص فإن هذه أمور غري منضبطة يف البالد فيكون برطل 
هما فيكون بأردب مصر مخسة مصر الفا ومائتني ومثانني رطال وسدس رطل ودرمهني ونصف وربعا ومثنا بدرمه

أرادب وثلث وسدس رطل ودرمهني ونصفا وربعا ومثنا بدرمههما هذا على ما يف اجلواهر أن الرطل مثانية وعشرون 
درمها وقال سند هو ثالثون درمها فعلى قوله يكون مخسة أرادب وثلثا ونصف سدس أردب ورطلني وثلث رطل 

درمههما وأما قول ابن القاسم هو عشرة أرادب فيحتمل أن يكون برطل مصر وعشرة دراهم ونصف وربع ومثن ب
األردب حينئذ صغريا ويؤكد ذلك ما يف اجلواهر يف كتاب النفقات قال ابن حبيب ويبة مصر اثنان وعشرون مدا 

مبده فتكون تسعة وثالثني رطال وثلثي رطل بالرطل الشرعي وهو اليوم أربعون رطال برطل مصر قال صاحب 
ت يف كتاب السلم الويبة مبصر عشرون مدا واألردب بفتح اهلمزة أربع ويبات ذكره يف السلم واألردب التنبيها

اليوم ست ويبات والويبة أربعون رطال برطل مصر وهذا التقدير الذي جيوز يف النصاب هو على ويبة مدينة مصر 
ال سند وحتديد النصاب عندنا للتقريب حىت وأردهبا وأما الضياع والقرى فأردهبا أكرب بكثري وهي متفاوتة الكثرة ق

لو نقص اليسري وجبت الزكاة كما يف النقدين خالفا لبعض الشافعية أنه للتحقيق والنصاب عند مالك من حب 
الزيتون كسائر املعشرات وقال عبد امللك إن احتاج أهله لالنتفاع ببعضه أخضر خرص وأخذت الزكاة من زيته 

يعترب النصاب يف حصة كل واحد من الشركاء يف مجلة أمور الزكاة ويضاف إىل احلنطة  فروع ستة األول يف الكتاب
الشعري والسلت وقال ش ال يضم من الثالثة شيء إىل اآلخر الختالفها يف االسم واملعىن كاحلنطة مع األرز لنا أهنا 

القاسم األشقالية صنف من احلنطة متقاربة يف املنفعة واملنبت خبالف األرز وقال سند قال مالك وأصحابه إال ابن 



امسه العلس باليمن جبمع مع احلنطة وقال اصبغ هم جنس مفرد حبته مستطيلة متصوفة قال وخالفهم يرجع إىل 
اخلالف يف حتقيق الصفة والعلس خيزن يف قشره كاألرز فال يزاد يف النصاب ألجل قشره وكذلك األرز وقال 

خلرب والقياس على نوى التمر وقشر الفول السفل الثاين يف الكتاب األرز الشافعية يكمل عشرة أوسق لنا عموم ا
والذرة والدخن ال ضم فيها لتفاوت املنافع ويف اجلواهر هي جنس واحد تضم الثالث يف الكتاب القطاين وهي 

كل صنف الفول واحلمص والعدس واجللبان واللوبيا وكل ما يعلم أنه منها يضم وال يضم إليها غريها ويؤخذ من 
منها حبسابه زاد يف اجلالب البسيلة والترمس ويف اجلواهر إحتاد جنسها يف الربا روايتان واختلف املتأخرون يف 

جرياهنا يف الزكاة قال القاضي أبو الوليد والظاهر عندي أهنا أجناس يف الربا والزكاة وقاله ش وابن حنبل لنا تقارب 
احلبوب وهي القطنية والفرق بني الربا والزكاة أن الربا ضيق بدليل  منافعها وأن العرب خصتها باسم دون سائر

ضم الذهب والفضة يف الزكاة ة ومها يف الربا جنسان وألن الزكاة مواساة فيعان الفقراء بضم احلبوب ليكمل هلم 
ند ح النصاب ويكثر اجلزء الواجب وألن اللنب ربوي ليس بزكوي وكذلك املطعومات كلها عند ش واملكيالت ع

مع انتفاء الزكاة يف كثري من القسمني امجاعا قال سند ومعىن قول مالك وما يعلم أنه منها أن اسم القطنية عند 
الناس ملا يقطن ملنفعته عند الضرورة أي ميكث ومنه القاطن للمقيم فتعمل إذا احتيج إليها دقيقا وخبزا وسويقا وهبذا 

قال أشهب الكرسنة والقطنية وقال ابن حبيب هي جنس على حدته وذكر خترج التوابل ألهنا ال تتخذ هلذا الغرض و
الباجي أهنا البسيلة وقال ابن هارون البصري منا البسيلة املاش وهو حب بالعراق يشبه اجللبان والواجب أن يرجع 

املشهور  يف ذلك إىل العرف كما قاله مالك ويف البيان روي عن ملك ضم األرز واجللجالن مع القطاين وهو خالف
الرابع يف اجلواهر الزبيب والتني والزيتون والتمر واجللجالن وبزر الكتان إن قلنا هي زكوية فأجناس وليعلم الفقيه 

أن التباين بني أنواع القطاين وبني القمح والشعري والسلت ال يزيد على التباين بني أعال أنواع التمر وأدونه عند 
وال يضم عند مالك محل خنلة إىل محلها يف العام الثاين اخلامس يف اجلواهر ما إمعان النظر فلذلك ضمت يف النصاب 

اتفق من الزرع يف النبات واحلصاد من اجلنس الواحد أضيف وما كان له بطنان أو بطون فقيل يعترب بالفصول فما 
فوائد يف امللك واحلول نبت يف الربيع مثال ضم لالتفاق يف السقي وقيل ما نبت قبل حصاد غريه ضم إليه كاتفاق ال

وعلى هذا لو كان له زرع يف ثالثة أزمنة وزرع الثالث قبل حصاد األول ضم اجلميع أو بعد حصاده وقبل حصاد 
الثاين وجبت الزكاة إن كانت إضافة كل واحد من الطرفني مفردا إىل الوسط يكمل النصاب وال جتب إن مل حيصل 

ل النصاب بالوسط مع الطرفني مجيعا ومل يكمل بضم أحدمها إىل من جمموعها معه نصاب ويف الوجوب إذا كم
الوسط خالف وأجراه أبو الطاهر على خليطي شخص واحد هل يعدان خليطني أم ال قال سند وتضم احلبوب اليت 
زرعت يف بالد وإن اختلفت البالد يف اإلدراك يف النوع الواحد بسبب الربد واحلر ألن العام واحد فيضم ولو كان 

حدمها رطبا واآلخر طلعا ألن إجياد زمان اإلدراك ليس شرطا باإلمجاع وقال صاحب املقدمات إذا زرعت يف أوقات أ
خمتلفة وحصدت يف وقت واحد ضمنت ولو زرع الثاين قبل حصاد األول وزرع الثالث بعد حصاد األول وقبل 

األول باقيا عنده وعند أشهب يزكى الثاين وإن حصاد الثاين جيمع الثاين مع األول والثالث عند ابن القاسم إن كان 
كان دون النصاب مع فوات األول وال جيمع األول مع الثالث فلو زرع الثاين قبل حصاد األول مث رفع الثالث بعد 
حصاد الثاين وقبل حصاد األول ألن من القطاين ما يتعجل مجع األول معهما ومل جيمع الثاين مع الثالث فإن رفع من 

ثالثة أوسق انتظر األول فإن كمل النصاب واألول باق زكاها على مذهب ابن القاسم مث إذا حصد الثالث  الثاين
فبلغ مع ما بقي يف يده من األول نصابا زكامها وال يزكي ما زكاه من الثاين وعلى مذهب أشهب يزكى الثالث وإن 

البيان قال مالك حيسب يف الزرع ما أكل  كان دون النصاب بعد فقدان ما قبله وكذلك حكم املعادن السادس يف



منه وما آجر به اجلمال وغريها خبالف ما أكلت الدواب يف الدارس ألن النفقة من ماله قال صاحب البيان وقال 
ابن املواز وحيسب ما تصدق به وقال الليث ال شيء عليه يف ذلك بعد اإلفراك وقبل اليبس وأما ما أكل بعد اليبس 

واختلف يف الصدقة بعد اليبس وعند مالك حيسبها وأما ما أكلت الدواب يف الدراس فال فيحسب بال خالف 
حيسب كآفات السماء سؤال ينبغي ضم الزبيب مع التمر لتقارهبما كالقمح والشعري وأنواع القطاين جوابه أن ما 

ذرة إىل الدخن لتباين ضممناه تقارب زمان حصاده واجلزر والتمر والزبيب بينهما مخسة أشهر ولذلك مل تضم ال
أزمنتها النظر الثاين يف اجلزء الواجب ويف الكتاب ما يشرب من السماء أو سحا أو بعال ففيه العشر وما شرب 

  بالسواين بقرب أو أدلية فنصف العشر ويف الصحاح قال 
ر ومعناه أنه مىت فيما سقت السماء واألهنار والعيون أو كان بعال العشر وفيما سقي بالسواين والنضح نصف العش

كثرت املؤنة خفت الزكاة رفقا بالعباد ومىت قلت كثرت الزكاة ليزداد الشكر لزيادة النعم ونظريه الزكاة يف املعدن 
واخلمس يف الركاز فوائد سقي السماء املطر والسح والسيل والعيون واألهنار قال ابن فارس وهو العثري وقيل 

ما يشرب بعروقه وأنكره ابن قتيبة وقال هذا مل يوجد وليس كذلك ألن النخل  العثري البعلي قال أبو داود البعلي
كذلك وحيكى أن يف بالد السودان أودية يزرعون فيها الذرة السنة كلها من غري سقي بل ترشح هي املاء من 

نية البعري الذي جوانبها والقرب الدلو الكبري والدالية أن متضي الدابة فريتفع الدلو فيفرغ مث ترجع فينزل والسا
يسىن عليه أي يستقي قاله اخلطايب والنضح السقي باجلمل ويسمى اجلمل الذي جيره ناضحا ومثله الدواليب 

والنواعري قال سند وأما حفر األهنار والسواين وإقامة اجلسور ال تأثري ملؤنة ذلك ألنه إصالح األرض كاحلرث فإن 
ثة أرباع العشر عدال بينهما فإن كان أحدمها أكثر قال مالك األقل اجتمع السيح والنضج واستويا قال مالك فثال

تبع كالضأن مع املعز وقال غبد الوهاب يتخرج على الروايتني يف تأثري بعض الثمرة هل تكون للمبتاع وإن قل أو 
قصود من يكون للبائع تبعا لألكثر روايتان وكذلك ها هنا وقال ابن القاسم احلكم للذي أحيي به الزرع ألن امل

الزرع هنايته واحملصل للمقصود هو املقصود وعلى األول فحده الثلث وما قاربه عند ابن القاسم فإن جهلت 
املساواة والتفاضل جعال متساويني لتساوي االحتمال كمدعي السلعة إذا تعدد وال يد وال بينة فإن كان يف أرضني 

ر والنضح نصف العشر ومىت ادعى رب الزرع النضح ضم أحدمها إىل اآلخر يف النصاب وأخذ من السيح العش
صدق إن مل يعلم كذبه ويف اجلواهر إذا كان السيح بالكراء أحلقه اللخمي بالنضح قال صاحب هتذيب الطالب إذ 
عجز عن املاء فاشتراه قال ابن حبيب عليه العشر وقال عبد امللك بن احلسن نصف العشر قال وهو الصواب ألن 

ة البدن نظائر قال العبادي إحلاق األقل باألكثر اثنا عشرة مسألة يف املذهب السيح والنضح واملعز مشقة املال كمشق
والضأن يؤخذ من أكثرمها واملأخوذ يف زكاة اإلبل من غالب غنم البلد ضأنا أو ماعزا وإذا أدار بعض ماله دون 

اة مع السواد يتبعه إذا كان أقل وإذا نبت البعض زكى حبكم غالبة وزكاة الفطر من غالب عيش البلد وبياض املساق
أكثر الغرس فللغارس اجلميع وإن نبت األقل فال شيء له فيها وقيل له األقل وإذا أطعم أكثر الغرس سقط عنه 

العمل وإذا حد املساقي أكثر احلائط سقط عنه السقي وغذا أبر أكثر احلائط فجميعه للبائع وغذا حبس على أوالده 
وحاز األكثر صح احلوز يف اجلميع وإذا استحق األقل من البيع أو وجد عيبا فليس له الرد ويرجع الصغار أو وهب 

بقدره فرعان األول يف الكتاب ما ال يثمر وال يتزبب خيرص أن لو كان ذلك ممكنا فإذا وصل نصابا أخذ مثنه عشر 
وإن نقص عن النصاب فال يؤخذ من مثنه  وإن قل عن نصاب النقد ألن األصل مشاركة الفقراء لألعباء فيما ميلكونه

شيء وإن زاد على النصاب وهو فائدة قال سند وروى عنه يدفع مترا أو زبيبا وخريه مرة أخرى وقال عبد امللك و 
ش يؤخذ عشرة رطبا وعنبا وعلى القول األول إذا أراد إخراج الزبيب مع ابن املواز ألنه خالف الواجب فإن أكله 



ن القاسم وظاهره يوم اإلزهاء وال خيتلف املذهب إذا قطعت الثمرة قبل اإلزهاء ألنه ال زكاة فيها أدى قيمته رواه اب
واملأكول منها ال حيسب يف اخلرص الثاين يف الكتاب إذا مجع النصاب من القمح والشعري والسلت أخذ من كل 

بقدر مكيلته خبالف العكس ألن األصل  واحد حبسابه ويف اجلالب قال ابن القاسم ال بأس بإخراج األعال عن االدين
يف هذه أن تكون أجناسا كالذهب والفضة وملا جعلت جنسا كالذهب والفضة روعي حقوق الفقراء يف خصوصاهتا 
وهبذا تفارق أنواع التمر والزبيب حيث قلنا خيرج من الوسط فإن اجلنسني من التمر ال يكادان يستويان فأخرج من 

عني أشد وميكن اإلخراج منهما خبالف النوع الواحد قال صاحب املقدمات إن أراد أن الوسط واالختالف يف النو
خيرج األدىن عن األعال بقيمته امتنع حيث ميتنع التفاضل وجاز حيث جاز كالقطامي إذا قلنا ال جيزئ فيها بالتفاضل 

وقت الوجوب إزهاء النخل وعلى القول جبواز دفع العروض والنقد النظر الثالث يف وقت الوجوب ويف اجلواهر 
وطيب الكرم وإفراك الزرع واستغناؤه عن املاء واسوداد الزيتون أو مقاربته وقال املغرية وقت اخلرص قياسا 

قال وفائدة  ٦األنعام ) وآتوا حقه يوم حصاده ( للخارص على ساعي املاشية وقال ابن سلمة اجلداد لقوله تعاىل 
ن صادف قبل موته وقت الوجوب وجب عليه وكذلك من باع قال ابن اخلالف من مات بني هذه احلاالت فم

مسلمة إن قدم الزكاة على اخلرص مل جيزه لعدم الوجوب عنده حينئذ فرعان األول يف الكتاب إذا مات بعد األزهاء 
وقت  واإلفراك فالزكاة عليه وصى أم ال بلغت حصة نصابا أم ال وإال فعلى من بلغت حصته نصابا ألن اإلزهاء هو

الوجوب وقبل ذلك هو علف ال طعام ويف الكتاب سألت بعض الشيوخ إذا مات قبل األزهاء وعليه دين يغترفه 
فلم يقم رب الدين حىت أزهى هل تزكي على ملكه لتعذر املرياث بالدين أو على ملك الورثة الحتمال دفع الدين 

ن باع زرعه بعد فركه أخرج منه الزكاة وبيعه نافذ من غريه مبال يوصى له به فقال على ملكه الثاين يف الكتاب م
وقاله األئمة لعدم تعني حق الفقراء قال سند وخيرج طعاما من جنس املبيع والفرق بني قول مالك إذا باع عنبا أنه 

باع أو  خيرج من مثنه وبني هذا أن إخراج العنب يف الزكاة ال جيوز فيتعني العدول إىل الثمن ألنه يأيت يف الصورتني مبا
بدله فإن باع الزرع جزافا أو قائما من املبتاع على قدره وزكى على قوله ألنه أقرب الطرق إىل العلم فإن كان 

فاسقا أو كافرا حزر الزرع قال مالك وإن شرط الزكاة على املبتاع جاز وتؤخذ منه وإذا كانت الزكاة على البائع 
الكتاب والشافعية يؤخذ من املبيع لتقدم حق الفقراء فيه على املبتاع فتعذرت عليه واملبيع قائم قال ابن القاسم يف 

فال يسقط إال ببدل من البائع ومل يأت ومنع أشهب الرجوع لصحة البيع واستقرار امللك كالعبد اجلاين إذا باعه 
منها ويرجع سيده والتزم اجلناية مث أعسر ويف اجلالب إن وجد البائع مفلسا ووجد الثمرة يف يد املشتري أخذ 

املشتري على البائع وقال أشهب تؤخذ الزكاة من املشتري مطلقا نظرا لتقدم حق الفقراء النظر الرابع يف الواجب 
عليه ويتضح برسم فروع ستة األول يف الكتاب من اكترى أرض خراج أو غريها فعليه الزكاة وقاله ش وقال ح 

هو نوعان األول وضعه عمر رضي اهللا عنه على أرض العراق ملا اخلراج يسقط زكاة الزرع مث حيتاج لبيان اخلراج و
فتحها عنوة وقسمها بني املسلمني مث رأى أن ينزلوا عنها ليال يشتغلوا عنها باجلهاد فتخرب أو هبا عن اجلهاد فنزل 
عنها بعضهم بعوض وبعضهم بغري عوض وضرب اخلراج عليها قال سند هو أجرة عند مالك و ش وأوقفها على 

سلمني وكذلك منع مالك الشفعة فيها وقيل بل باعها من أهل الذمة بثمن مقسط يؤخذ يف كل سنة وهو اخلراج امل
وجازت اجلهالة فيها لكوهنا مع كافر وللضرورة والنوع الثاين أن يصاحل بعض الكفار على أرضهم خبراج فيكون 

جيتمع العشر واخلراج يف أرض مسلم وألن كاجلزية فإذا أسلموا سقط خالفا ل ح خبالف األول احتج بقوله ال 
سببها واحد فال جيتمعان كزكاة السوم والتجارة واجلواب عن األول منع الصحة سلمناها لكنه حممول على من 

أسلم من أهل الصلح فإهنما ال جيتمعان لسقوط اخلراج وعن الثاين الفرق بني املستحق لزكاة السوم والتجارة واحد 



قط األدىن الذي هو زكاة التجارة لكوهنا متعلقة بالقيم فاألعال الذي هو زكاة السوم لتعلقها وهو مصرف الزكاة فس
بالعني كاجتماع سببني للمرياث يرث بأقوامها وهاهنا حقان ملستحقني فال يسقط أحدمها باآلخر الثاين قال سند ولو 

د مالك و ش وقال ح عليه اخلراج باع مسلم أرضا ال خراج عليها من ذمي فال خراج على الذمي وال عشر عن
ليال ختلو األرض عن العشر واخلراج وقال أبو يوسف عليه عشران ومنع حممد بن احلسن صحة البيع الفضائه إىل 

اخللو لنا أن البيع سبب اخلراج يف غري صورة النزاع فال يكون سببها فيها بالقياس ويبطل قوهلم ببيع املاشية من 
أرضا غري خراجية قال ح الزكاة على صاحب األرض دون الزراع ألن األجرة منفعة الذمي الثالث من اكترى 

لألرض قائمة مقام الزرع وجوابه ان الزكاة متعلقة بعني الزرع الختالفها باختالفه بالكثرة والقلة واجلنس ألنه قد 
العشر األجرة ويزيد عليها رتب الشرع يف الكراء زكاة النقدين ألنه كراؤها غالبا فال تزكي مرتني وقد يستغرق 

وهو منكر يف الشرع الرابع يف الكتاب إذ باع الزرع أخضر واشترط املبتاع زكاته على البائع فهي على املبتاع 
حلدوث سبب الوجوب عنده فإن وجبت على البائع فاشترطها على املبتاع جاز والفرق أنه يرجع إىل جزء معلوم 

تاع يف األخضر يلزم منه بيع زرع بطعام جمهول ألن العشر يكثر ويقل وكذلك فيكون املبيع ما سواه واشتراط املب
القول يف الثمن اخلامس يف الكتاب من منح أرضه صبيا أو ذميا أو عبدا أو أكراها فال زكاة إال على الصيب لقيام 

خضر أو متره قبل أزهائه املانع فيما عداه خالفا ل ح يف العبد والذمي السادس يف الكتاب إذا أوصى بزكاة زرعه األ
فهو وصية من الثلث غري مبدأة ألهنا مل تلزم وال تسقط الزكاة عن الورثة لتجدد سبب الوجوب يف حقهم ويعد 

مستثىن لعشر زرعه فإن كان املوصى به نصابا زكاه املتصدق وإن مل يكن مسكني إال مد ألهنم كمالك واحد لعدم 
ة مبا أخذ منهم كما لو أوصى بشيء بعينه ويستحق بعضه وكذلك لو أوصى تعيينهم وال يرجع املساكني على الورث

جبملة الزرع فإن أوصى به ملعني كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم لثبوت ملكه بالوفاة واملساكني ال ميلكون إال 
اة للمساكني أو بالقبض بالنفقة يف مال الوصي قال سند قال سحنون ويفارق الوصية بالعشر الوصية بأوسق مستثن

ملعني إن زكاهتا من بقية الثمر فإن الوصية حينئذ ملا بعد االستحقاق وقال ملك يف العرية حنو مشاع أو معني زكاة 
على رب احلائط وإن كان ملعني وكذلك الصدقة بتمر حائطه على املساكني والسقي يف مجيع ذلك واملؤنة على رب 

لقاسم أكابر أصحابنا العارية مثل الوصية وقال أشهب الزكاة يف العرية واهلبة احلائط خبالف اهلبة والعمرى قال ابن ا
على املعطى له إال أن تعرى بعد بدو الصالح وقال املغرية إن كانت العرية خنال معينا مقبوضا فزكاهتا على حائزها 

احلائط وكذلك الصدقة  إن كانت نصابا قال سند ومجلة ذلك أن العرية إن كانت على غري معني فزكاهتا على رب
ألهنا على ملكه كملت وإن كانت ملعني وهي مكيلة معلومة فعلى رب احلائط وكذلك الصدقة ألن املعطي له إمنا 

ميلك بالقبض وإن كانت العرية معني ملعني فعلى املعري عند مالك خبالف اهلبة ألن العرية عنده إباحة كطعام الضيف 
عنه إال ما أخذه منها إال أن يقصد التمليك بلفظ العرية فيكون هبة وأحلق أشهب  ال ميلك إمنا بالتناول وال يورث

العرية باهلبة جبامع التربع تنبيه تقدم يف األموال املوقوفة انه إذا وقف املاشية لتفرق يف سبيل اهللا تعاىل والدنانري ال 
بزرعه زكى مع أن اجلميع أوصى به لغري  زكاة فيما أتى عليه احلول من ذلك وهاهنا قال إذا أوصى بتمر حائطه أو

معني والكل زكوي والفرق أن الثمار والزرع تنشأ على ملكه ألن رقاب النخل له وكذلك األرض وما نشأ على 
ملكه فهو ملكه فيزكيه على ملكه فهو ملكه فيزكيه على ملكه ألن أصله عنده ويف ملكه واملاشية والدنانري مل يبق 

لوك له حىت يقال بقيت على ملكه بل ملا اعرض عن أعياهنا مل يبق له فيها ملك وغري املعني ال هلا اصل عنده فهو مم
ميلك إال بالقبض فلم يبق ملك يزكى عليه والسر أهنا ليس هلا أصل عنده خبالف الزرع والتمر النظر اخلامس يف 

حبه وما كان يعصر كالزيتون وحنوه صفة اإلخراج قال أبو الطاهر كل ما كان على ساق كاحلنطة وحنوها يؤخذ من 



فثالثة أقوال يؤخذ من الزيت إذا بلغ احلب نصابا يؤخذ من احلب خيري فروع ثالثة األول يف الكتاب ال خيرص إال 
التمر والعنب للحاجة إىل أكلها رطبني وخيرصان إذا أزهيا ال قبل ذلك فيخرصان رطبني ويسقط ما ينقص منها 

ممار وختمني واملطلوب إمنا هو العلم وقياسا على احلبوب لنا إمجاع املدينة وما رواه الزهري وقال ح مينع اخلرص ألنه 
عن سعيد بن املسيب عن عتاب ابن أسيد انه أمر أن خيرص العنب كما خيرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ 

الفقراء أو حيجر عليه فيضق احلال على زكاة النخل وألنه أمت حالته فأشبه يبس احلب وألنه لو أمهل الكل فيمنع حق 
أربابه وكالمها مفسدة فتدفع مبا ذكرناه كدفع اخلصومات بتقومي املتلفات وتقدير أروش اجلنايات والفرق بينهما 
وبني احلبوب توفر الدعاوي على أكملها رطبني قال سند فإن كان املوضع ال يأتيه اخلارص واحتيج إىل التصرف 

مل على قوهلم فإن مل جيدهم وكان يبيع رطبا أو عنبا يف السوق وال يعرف اخلرص قال مالك دعى أهل املعرفة وع
يؤدي منه يريد أنه أذا علم فيه نصابا وجهل ما زاد فإن علم مجلة ما باع ذكره ألهل املعرفة فحزروه هبا يكون مبثلة 

اع زيتونا له أو رطبا له متر أو عنبا له زبيب مترا أو زبيبا فإن مل يتحقق النصاب مل جيب عليه شيء ويف الكتاب إذا ب
لزمه اإلتيان بزكاته زيتا ومترا وزبيبا خبالف إذا باع قبل تناهيه لتعني حق الفقراء بالطيب هاهنا قال سند وصفة 

اخلرص قال مالك خيرص خنلة ما فيها رطبا فإن كان احلائط جنسا واحدا ال خيتلف يف اجلفاف مجع مجلة النخالت 
ينقص حني تتمر وإن كان خيتلف املائية واللحم حزر كل واحد على حدته وكذلك العنب ويكون  وحزركم

اخلارص عدال عارفا ويكفي الواحد عند مالك وابن حنبل ألنه عليه السالم بعت عبد اهللا بن رواحة خارصا وألنه 
 ألهنما يرفعان إىل احلاكم جمتهد فيكون حاكما واحلكم يكفي فيه الواحد وذلك هو الفرق بينه وبني املقومني

واحلكمني يف الصيد لتبعهما اختيار املقوم عليه ويف اجلواهر إذا اختلف اخلراص أتبع أعلمهم فإن استووا أخذ من 
قول كل واحد منهم جزء من أسهم عددهم كثالث من ثالثة وال يترك اخلارص شيئا وروى يترك العرايا والغلة 

لفت اجلائحة فال ضمان على املالك لفوات اإلمكان ولو أتلف امللك ضمن فلو باع وحنومها ألهنا معروفة ومهما أت
اجلميع غرم امللكية ألنه من ذوات االمثال وقيل يؤخذ من مثنه ألنه املوجود بيد الغىن وإذا تبني خطأ اخلارص رجع 

ل حكم احلاكم به وهو ضعيف إىل ما تبني إن كان عارفا وإال بىن على األول وال عربة مبا حصل عند اجلذاذ التصا
ألن احلاكم إذى قطع خبطأه وجب نقض حكمه وكذلك قال ابن نافع وقيل تلزم الزيادة لكون اخلطأ فيها قطعيا 
خبالف النقص و إذا خرص خلي بينه وبني أهله إن شاؤا تصرفوا وضمنوا الزكاة من حني اخلرص أو تركوا ومل 

أو خالفه إن نقص عن النصاب فال زكاة ألن هذا هو األصل وال  يضمنوا وتؤخذ الزكاة كما وجدوا من اخلرص
فرق يف اخلرص بني ما يتمر أو يتزبب أوال قال عبد امللك خيرص ما ال يثمر وال يتزبب على حاله وإذا احتيج إىل 
كل ما قلنا ال خيرص قبل كماله ففي خرصه قوالن مبنيان على علة اخلرص هل هي حاجة األكل أو أوان النخل 

والعنب يتمر للعصر خبالف غريها قال سند قال ابن حبيب يوسع عليهم يف اخلرص يترك هلم شيء من رؤس النخل 
وإذا قلنا ال تلزم الزيادة فيستحب اإلخراج منها وفاقا فإن كان املتصدق من أهل اجلور قول اشهب ال يعتد به 

نا ألنه ينفد من أئمة اجلور ما ينفد من أئمة العدل وعلى قول اصبع إن دفع الزكاة حلاكم اجلور جيزي ويعتد به ها ه
واجلائحة تسقط الزكاة إذا نقصت عن النصاب فلو باعها وهي مخسة أوسق فاجيحت بأقل من الثلث فالزكاة باقية 

ألخذه الثمن وإن كانت الثلث فأكثر سقط عن املشتري وسقطت الزكاة عنه قال ابن القاسم وإذا ادعى رب 
رص وأتى خبارص آخر مل يوافق ألن اخلارص حاكم وإذا ادعى اجلائحة فعلي القول باعتبار اخلرص احلائط حيف اخلا

دون الكيل ال يقبل إال ببينة لثبوت الزكاة حبكم احلاكم وعلى القول باعتبار الكيل إن كان مث سبب ظاهر كاجلذاذ 
يهتم وإال مل يصدق وإذا أهتم اإلمام أرباب وحنوه كلف البينة إلمكاهنا وإن كان أمرا خفيا صدق بغري تبيني إن مل 



الزيتون واحلب وكل حبفظه قال صاحب النكت قوله يف الكتاب إذا خرص أربعة أوسق فوجدت مخسة أحب إيل أن 
خيرج حممول على الوجوب وروي إن كان عاملا فال شيء عليه وإال زكى وقال ابن نافع يزكي مطلقا وهو القياس 

  ان احلائط جنسا أخذ منه وإن كان دباء أو أجناسا أخذ من وسطها لقوله الثاين يف الكتاب إذا ك
فيما سقت السماء العشر ويفارق املاشية من وجهني أحدمها أن الواجب فيها قيد بالسن فيتقيد بالوسط وهاهنا 

وى عنه ال بد من أطلق فيطلق الثاين إن املاشية تساق للفقراء فلو أخذ األدىن لتعذر سوقه وهاهنا ال بد من محله ور
وكذلك إن كان جيدا كله  ٢٦٧البقرة ) وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ( الوسط قياسا على املاشية ولقوله تعاىل 

قبل منه الوسط وقال ابن دينار إذا اجتمع صنفان أخذ من األكثر وروى أشهب أن كانت ثالثة أخذ من كل واحد 
لذي له زيت تؤخذ الزكاة من زيته فإن مل يعصره وأراد بيعه فروايتان يف بقسطه الثالث قال سند قال مالك الزيتون ا

مثنه وحبه وكذلك ما يثمر أو يتزبب وقال ابن عبد احلكم إمنا عليه عشر حب الزيتون قياسا على سائر احلبوب 
ال زيت له والفرق للمذهب إن احلبوب إمنا تؤخذ منها حالة يصلح لإلدخار منها ومثلها من الزيتون الزيت وما 
  يتخرج على العنب والرطب اللذين ال زبيب وال متر هلا يف إخراج الثمن أو احلب والتخيري واهللا أعلم 

  الباب اخلامس يف زكاة النعم

ويف املوطأ إن يف كتاب عمر  ١٠٣التوبة ) خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ( واألصل فيها قوله تعاىل 
بسم اهللا الرمحان الرحيم هذا كتاب الصدقة يف أربع وعشرين من اإلبل فدوهنا الغنم يف بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

كل مخس شاة وفيما فوق ذلك إىل مخس وثالثني ابنة خماض فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك 
لك إىل مخس وسبعني جذعة إىل مخس وأربعني ابنة لبون وفيما فوق ذلك إىل ستني حقه طروقة الفحل وفيما فوق ذ

وفيما فوق ذلك إىل تسعني ابنا لبون وفيما فوق ذلك إىل عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فإن زاد على ذلك 
من اإلبل ففي كل أربعني ابنة لبون ويف كل مخسني حقة ويف سائمة الغنم إذا بلغت أربعني إىل عشرين ومائة شاة 

فيما فوق ذلك إىل ثالمثائة ثالث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة وال وفيما فوق ذلك إىل مائتني شاتان و
خيرج يف الصدقة تيس وال هرمة وال ذات عوار إال ما شاء املصدق وال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع خشية 

شر قال صاحب الصدقة وما كان من خليطني فإهنما بينهما بالسوية ويف الرقة إذا بلغت مخس أواق ربع الع
االستذكار معىن ما يف كتاب عمر يف كتاب كتبه لعماله فلم خيرجه حىت قبض وعمل به أبو بكر رضي اهللا عنه حىت 
قبض مث عمر حىت قبض ومل يزل اخللفاء يعملون به ويف املوطأ أن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أخذ من ثالثني بقرة 

ذلك فأىب أن يأخذ منه شيئا وقال مل امسع من رسول اهللا ذلك فيه شيئا  تبيعا ومن أربعني بقرة مسنة وأتى بأدون من
حىت ألقاه فاسأله فتويف قبل أن يقدم فهو يدل على أنه مسع ما أخذ فائدة يشكل قوله فابن لبون ذكر واالبن ال 

ار إىل السبب يكون إال ذكرا وكذلك قوله يف املواريث فألوىل رجل ذكر والرجل ال يكون إال ذكرا جوابه أنه أش
الذي زيد ألجله يف السن فعدل عن بنت خماض بنت سنة إىل ابن اللبون ابن سنتني فكأنه يقول إمنا زيدت فضيلة 

السنة لبعضه وصف الذكورية وإمنا استحق العصبة املرياث لوصف الرجولية اليت تقي فضيلة السنة لنقيضة وصف 
ولية وختتص الزكاة عند مالك رمحه اهللا و ش و ح ببهيمة األنعام الذكورية وإمنا استحق العصبة املرياث لوصف الرج

األنسية خالفا البن حنبل يف بقر الوحش لنا أهنا ال جتزئ يف الضحايا واهلدايا فال جتب فيها الزكاة قياسا على الظباء 
ذكورا أو إناثا وخري  وال جتب يف غري األنعام خالفا ل ح ويف اخليل إذا كانت ذكورا وإناثا واختلف قوله إذا كانت

رهبا بني إعطاء دينار عن كل وجه فرس أو ربع عشر قيمتها حمتجا بقوله اخليل السائمة يف كل فرس دينار وألهنا تعد 



للنماء فتجب فيها الزكاة قياسا على الغنم واجلواب عن األول منع الصحة وعن الثاين النقض باحلمري وألهنا ال 
النعمة يف مواطن اإلمجاع أمت فال يلحق به صورة النزاع ويف اجلواهر ال جيب الزكاة  تصلح للضحايا واهلدايا فتكون

يف املتولد بني الظباء والنعم وقاله ش ألنه يتركب من جنس ما ال يوجب وما يوجب فال جتب فيه كالنقد املغشوش 
القاضي أبو احلسن بني  ويقال كل متركب من نوعني من احليوان ال يعقب فيكون قاصرا عن موضع اإلمجاع وفرق

أن يكون اإلناث من الغنم فتجب أو من غريها فال جتب لتبعية األوالد لألمهات يف امللك فتتبعها يف الزكاة وقيل 
جتب مطلقا نظرا حلصول املالية واألنعام ثالثة أنواع األول الغنم ويتمهد فقهه بإيضاح ما توجب منه الزكاة وشروط 

ثالثة فصول الفصل األول يف السبب املوجب وفيه فروع أربعة األول يف الكتاب ال الوجوب والواجب فيه فهذه 
صدقة يف الغنم إال يف أربعني ففيها شاة إىل عشرين ومائة ويف مائة وإحدى وعشرين شاتان إىل مائيت شاة ويف مائتني 

مثائة ففيها أربع شياه إىل أربعمائة وشاة ثالث شياه إىل ثالمثائة فما زاد ففي مل مائة شاة وقال النخعي إذا بلغت ثال
ففيها مخس شياه ألنه جعل الثالمثائة حدا للوقص والوقص يتعقبه النصاب وقوله فما زاد ففي كل مائة شاة يبطله 

وينتقض ما ذكره باملائة والعشرين من اإلبل الثاين يف الكتاب إذا كمل النصاب بالوالدة قبل جميء الساعي فيوم زكا 
ة واتفق اجلميع على أن السخال تعد إذا كانت األمهات نصابا لنا ما يف املوطأ أن عمر رضي اهللا عنه خالفا لألئم

بعث عبد اهللا الثقفي مصدقا فكان يعد على الناس السخال فقالوا له أتعد علينا بالسخال وال يأخذ منها شيئا فلما 
تعد عليهم بالسخلة حيملها الراعي وال تأخذها قدم على عمر رضي اهللا عنه ذكر ذلك له فقال رضي اهللا عنه نعم 

وال تأخذ األكولة وال الرىب وال املاخض وال فحل الغنم وتأخذ اجلذعة والثنية وذلك عدل بني غذاء املال وخياره 
فوائد الرىب بضم الراء وتشديد الباء مقصور اليت ترىب ولدها وهي من اإلبل عائد ومجعه عود ومجع الرىب ربات ومن 

احلوافر فريش ومجعها فرش ومن األدميات نفساء ومجعها نفاس ونفساوات واملاخض احلامل واملخاض وجع  ذوات
واألكولة شاة اللحم اليت تسمن لتؤكل وقال  ٢٣مرمي ) فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة ( الطلق ومنه قوله تعاىل 

ر السخال واحدها غذي وكأنه من الغذاء ألهنا ابن حبيب اليت يكثري أكلها والغذا بالغني والذال املعجمتني صغا
تغتذي بلنب أمها وهي شديدة احلاجة إليه وجيوز أن يكون عرب به ها هنا عن ذوي املال حترزا ويؤكد ذلك مقابلته 

هبذه الثالث يف الكتاب تؤخذ الصدقة من الغنم املعلوفة والسائمة وكذلك اإلبل والبقر خالفا ل ش وح يف املعلوفة 
  مل وإن مل تكن معلوفة حمتجني مبفهوم قوله والعوا

  يف سائمة الغنم إذا بلغت أربعني إىل عشرين ومائة شاة وقوله 
يف كل سائمة إبل يف أربعني بنت لبون فخص ذلك بالسائمة وهي اليت ال تعلف وجوابه أن املفهوم إن قلنا إنه حجة 

األنعام اليوم ال سيما يف احلجاز فال يكون حجة  فاإلمجاع على أنه إذا خرج خمرج الغالب ال يكون حجة وغالب
  سلمنا سالمته عن معارض الغلبة لكن املنطوق مقدم عليه إمجاعا وهو معىن قوله 

  يف كل أربعني شاة شاة وقوله 
يف أربع وعشرين فدوهنا الغنم يف كل مخس شاة وهو عام مبنطوقه ويؤكده أن الزكاة إمنا وجبت يف األموال النامية 

النعمة النماء يف األموال والعلف يضاعف اجلسد والعمل يضاعف املنافع فيكون هذا من باب مفهوم املوافقة شكرا 
ال مفهوم املخالفة فثبت احلكم يف صورة النزاع بطريق األوىل وانعقد اإلمجاع على أن كثرة املؤنة ال يؤثر يف اسقاط 

ز الرابع قال ابن القاسم يف الكتاب تضم أصناف النوع الزكاة بل يف تنقيصها كالشيح والنفح واملعدن مع الركا
الواحد من املاشية فيضم الضأن إىل املعز واجلوامس إىل البقر والبخت إىل العراب وقاله األئمة لصدق االسم يف 

اجلميع وتقارب املنفعة كما مجعت أنواع الثمار والذهب مع الفضة الفصل الثاين يف شروط الوجوب وقد تقدم يف 



قدين شروط الزكاة من حيث اجلملة وكذلك موانعها وإمنا يقع البحث هاهنا عن الشروط اخلاصة هبذا الباب أو الن
ما تدعو احلاجة إله وهي ثالثة الشرط األول احلول وقد تقدم اشتقاقه وفيه أربعة فروع األول األول يف الكتاب إذا 

عن النصاب وقاله ابن حنبل أو بغري جنسها مل ينب إال أن أبدل ماشية جبنسها بين على حوهلا إال أن تنقص الثانية 
يكون فارا فليأخذ الساعي منه زكاة ما أعطي وإن كانت زكاة الذي أخذ افضل قال سند وروى ابن وهب يبين يف 

غري اجلنس سدا لذريعة الفرار وقال األئمة برواية ابن القاسم ومنع ش وح البناء يف اجلنس وغريه يف النقدين 
  واشي متهيد ملا قال وامل

ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول قال ش املال األول مل حيل عليه احلول فال زكاة وألهنما ال يلفقه النصاب 
منهما فال يقوم أحدمها مقام اآلخر قلنا احلديث معناه أنه أشار إىل اجلميع بوصف املالية فقال ال زكاة يف مال ومل 

ما هو مال الذي هو معىن مشترك واعرض عن اخلصوصيات ولقد أدرك ح هذا املعىن  يقل يف بقر أو غنم فاعترب
وبالغ فيه حىت مجع النصاب من النقدين بالقيمة لكنه ورد عليه بعض النصاب الذي قيمته نصاب من غري صنفه فال 

اعتمادا على ظواهر  زكاة فيه إمجاعا فال يستقل اعتبار املالية كيف كانت وأعرض ش عن هذا املعىن إعراضا كليا
األلفاظ إن سلمت له وتوسط مالك رمحه اهللا بني املوقفني طريقة مثلى فأنزل النقدين منزلة املواشي ألهنا أصول 

األموال واجلنس منزلة جنسه حلصول التماثل والتقارب خبالف غري اجلنس لفرط التباين قال سند وإذا فرعنا علة 
ابتاع به غنما بعد شهر فقال سحنون ال يبين ألن األول من األموال احلولية البناء يف غري اجلنس فزكى زرعا مث 

وقال عبد امللك يبين كغري اجلنس من املاشية عليها فقال عبد امللك فسواء باع ماشية مباشية أو بثمن وأخذ فيه 
ند مالك ببقاء خالفها ورواه ابن وهب عن مالك سدا للذريعة فإن أخذ بالثمن من جنس ما باع استقبل حوال ع

التهمة خالفا لعبد امللك وروي عن مالك عدم البناء يف اجلنس وغريه وإذا قلنا بالبناء يف غري اجلنس فيخري الساعي 
فيهما ويف اجلواهر إذا أبدل ما دون النصاب بأحد النقدين وليست للتجارة انقطع احلول وإذا أبدل املاشية بغري 

يكون الثاين نصابا ولو كانت األوىل دون النصاب الختلف يف البناء على القول  جنسها فعلى القول البناء ال بد أن
به ولو ختلل بني املاشيتني عني ومل تكن األوىل للتجارة واستقبل بالثانية حوال يف رواية ابن القاسم وروى مطرف 

قيمة ماشية ففي جعله من البناء على األول وأما الفار فيبين على كل حال ولو استهلكت ماشية فأخذ بدال عن ال
بدل املاشية باملاشية أو باب ختلل العني قوالن سببهما أن من خري بني شيئني فاختار أحدمها هل يعد كاملنتقل أم ال 

ويف هذه القاعدة لألصحاب قوالن الثاين يف الكتاب إذا أفاد ماشية مث أفاد من جنسها ضمه إليها خالفا ل ش قبل 
الساعي إن كانت األوىل نصابا بنفسها وإال استقبل باجلميع حوال من يوم أفاد الثانية من  احلول أو بعده قبل قدوم

غري اجلنس فكل على حوله إمجاعا لنا يف اجلنس على ش أن اجلنس يضم إىل جنسه يف النصاب الذي هو السبب 
فيه سعاة أم ال والفرق فأوىل أن يضم يف احلول الذي هو شرط ووافقنا ح قال سند وال فرق يف الضم بني موضع 

بني املاشية يف ضم الثانية إىل األوىل خبالف النقدين من ثالثة أوجه أحدها أن النصاب يتغري بضم الثانية ويتغري 
الصنف املأخوذ يف جنسه كاالنتقال من الغنم يف اإلبل إىل بنت خماض يف سنة كاالنتقال إىل بنت لبون عن بنت 

وثانيها أن املاشية هلا أوقاص غري معتربة فجاز أن يكون الضم فيها وثالثها تكلف خماض خبالف العني يف ذلك كله 
السعاة بسبب تعدد األحوال إذا مل تضم الثانية خبالف النقدين ولو كانت املاشية األوىل نصابا فنقصت قبل حوهلا 

ها بعد التزكية الثالث إذا باع ضمها إىل الثانية ولو زكاها غريه مث باعها له ضمها وزكاها الساعي وكذلك لو ورثو
دون النصاب من املاشية بعد احلول مل يزد الثمن ألن األصل جتب فيه الزكاة إال أن يكون للتجارة كما تقدم يف 

التجارة قال سند وروي عن مالك يزكي مثن دون النصاب وقال عبد امللك وكذلك لو ابدله بنصاب من جنسه أو 



ربح مع األصل الرابع يف الكتاب إذا غصبت املاشية فردت بعد أعوام قال ابن غري جنسه كالذهب مع الفضة وال
القاسم يزكي لعام واحد وقال أيضا لكل عام إال أن تكون السعاة زكتها فتجزئه كما لو كانت خنالت قال سند قيل 

دم انتفاع رهبا هبا اختالف قول ابن القاسم على اخلالف يف رد الغالت فإذا قلنا ال يردها الغاضب ال يزكيها لع
وجيري فيا اخلالف الذي يف العني املغصوبة قال سند فهذا فيه نظر ألن أوالدها ترد معها وهو يا ثل عدم تزكيتها 
تزكي خلروجها على يده وتصرفه فتزكى على لعام واحد كعروض التجارة ووجه التزكية لكل عام تعلق الزكاة 

الفرق بينها وبني املاشية يأخذها العدو مث تقع يف املغنم تزكى لعام واحد بعينها كما لو كانت خنلة وسرقت مثارها و
حصول شبه املك للعدو وألنه لو أسلم تثبتت له فلو ظلت له املاشية من غري غصب مث وجدت بعد أعوام زكاها 

ك فإذا قلنا عند ابن القاسم ملاضي السنني والفرق أهنا مضمونة يف الغصب واملنافع يف للغاصب وذلك يشبه املل
تزكي لكل عام فال يضمن الغاصب ما أخذه السعاة وإن أخذوا من عينها فإن أعطى الغاصب من عنده أو كانت 
مخسا من اإلبل فإن قلنا باإلجزاء مل يضمن وإال ضمن وحيث قلنا باإلجزاء فال يضر عدم نيته كما لو امتنع فإذا 

رضا رهبا بذلك كما لو خلط الراعاء املواشي بغري رضا أرباهبا أخلطها الغاصب بغريها مل يزك زكاة اخللطاء لعدم 
وإذا ردها الغاصب ومل يكن الساعي مير هبا زكاها ملا مضى على ما جيدها إال ما نقصته الزكاة كالذي يغيب عنه 

ساعي الساعي ال كالفار وألن رهبا مل يكن معتديا فإن غصب بعض املاشية وبقي يف يده دون النصاب فال يزكيه ال
فإذا عادت زكى اجلميع ملاضي السنني على ظاهر املذهب وعلى القول بتزكية املغصوب لعام واحد يزكى اجلميع 

لعام واحد فلو غصب له أربعون من مثانني ضمن الغاصب ما يؤخذ منها ألهنا وقص دون الساعي ألنه حاكم معذور 
وال النقطاع ملكه فإن زكاها املشتري مث ردها مل يضمن فلو ردت املاشية بالعيب قبل جميء الساعي استقبل البائع ح

كالغاصب قاله سحنون قال سند وفيه نظر ألن ثواب الزكاة له خالف الغاصب الشرط الثاين جميء الساعي واكثر 
األصحاب على أنه شرط يف الوجوب ال يف الضمان قال سند قال عبد الوهاب وغريه من أئمتنا و ش هو من 

د ح هو من شروط الضمان فقط وهو حقيقة املذهب نقوله يف الكتاب إذا باع ماشيته بعد شروط الوجوب وعن
احلول قبل جميء الساعي ال أرى عليه الشاة اليت كانت وجبت عليه إال أن يكون فارا فعليه الشاة اليت كانت 

ضي السنني فحقيقة وجبت فجعلها واجبة يف الصورتني قبل جميء الساعي وهلذا لو غاب سنتني مث جاء أخذ ملا
الوجوب تترتب على النصاب واحلول واستمراره ويكون الساعي كاخللطة خيفف تارة ويثقل أخرى قال صاحب 

اجلواهر واملشهور جمليء الساعي وال مينع املالك من التصرف املباح أنه شرط يف الوجوب ألن األئمة ملا امتنعوا من 
زكوا ما وجدوا على حاله واهللا أعلم فروع عشرة األول يف الكتاب بعث السعاة ست سنني وانقضت بعثوا السعاة ف

والسنة أن بيعث السعاة طلوع الثريا استقبال الصيف وقال ش خيرجون قبل احملرم لتحصيل الصدقة فيأخذ الفقراء 
إىل زيادة أول احلول ما يكفيهم لتمام احلول ولقول عثمان رضي اهللا عنه هذا شهر زكاتكم وألن ربطه بالثريا يؤدي 

يف احلول لزيادة السنة الشمسية على القمرية واجلواب عن األول أن املقصود سد اخللة وهو ال خيتلف عن الثاين أنه 
حممول على النقدين فإن الدين خمتص إسقاطه هبما وعن الثالث أن ذلك مغتفر ألجل أن املاشية يف زمن الشتاء 

تمعت عند املياه فال يتكلف السعاة كثرة احلركة وألنه عمل املدينة تكتفي باحلشيش عن املاء فإذا أقبل الصيف اج
قال سند خيرجون للزرع والثمار عند كماهلا قال مالك وعلى السعاة أن يأتوا أرباب املاشية وال يبعثون إليهم فإن 

إذا مل يكن مبوضعهم  كانوا بعيدين عن املياه قال مالك حيملون ما عليهم إىل املدينة أو ينفقون على القيمة للضرورة
خذ من أمواهلم ( مستحق وال جيب على الساعي الدعاء ملن أخذ منه الصدقة خالفا لداود واستحبه ش لقوله تعاىل 

أي ادع هلم لنا أنه واخللفاء مل يكونوا يأمرون بل ذلك  ١٠٣التوبة ) صدقة تطهرهم وتزكيهم بل وصل عليهم 



فهذا سبب األمر بذلك الثاين يف  ١٠٤التوبة ) صلواتك سكن هلم  إن( السعاة بل ذلك خاص به لقوله تعاىل 
الكتاب إذا استهلكت غنمه بعد احلول قبل جميء الساعي وهي أربعون فأخذ قيمتها دراهم زكاها مكاهنا ألن حوهلا 

بن القاسم قد تقدم وإن أخذ بالقيمة إبال أو بقرا استقبل احلول وإن أخذ غنما يف مثلها الزكاة فال زكاة عليه وال
أيضا أن عليه الزكاة كاملبادلة فإن كانت أقل من أربعني فال شيء عليه قال سند إن كان مديرا ضم الثمن إىل مال 

اإلدارة الذي كان مثن الغنم منه ويزكي على حوله وإن كان حمتكرا زكى القيمة فإن كان الغنم لإلدارة وأخذ 
يف قيمتها ماشية من غري جنسها دون النصاب فال شيء عليه أو بالقيمة عرضا فال زكاة وكذلك البيع وإن أخذ 

نصابا فيختلف فيه قال صاحب النكت حيتمل أن يكون اخلالف إذا كانت أعيان الغنم قائمة مل تفت مبا أخذت فيها 
حوال  إذ له نرك القيمة أما لو تلفت أعياهنا مل جيز خالف لتعذر أخذ الغنم اآلن وأخذ غريها مال حادث يستقبل به

ولو مل يثبت االستهالك لزكاها ووافقه صاحب املقدمات وزاد لو كانت قائمة بيد الغاصب مل تفت بوجه من وجوه 
الفوت لزكاها على حول األوىل إلمتامه ببيع غنم بغنم الثالث يف الكتاب من ورث غنما أو اشتراها للقنية مث باعها 

بعد القبض إال أن يبيعها فرارا فلتلزمه زكاة املاشية مث قال بعد  بعد احلول قبل جميء الساعي استقبل بالثمن حوال
ذلك يزكي الثمن اآلن ألن العني أصل سائر اململوكات وال يكون هلا مالية إال هبا فإذا أبدهلا بأصلها بقيت على 

مث وال تسقط حكم الزكاة وجه األول أن القنية تبطل حكم النقدين فيستقبل احلول قال سند أما الفار بالبيع فآ
زكاته أن ذلك بعد احلول وروي عن مالك يزكي الثمن وتسقط الزكاة من املاشية أما قبل احلول فما تقوى فيه 
التهمة فقال مالك وابن حنبل يؤخذ بزكاة ما باع معاقبة له بنقيض قصده كاملرياث وقال ش ال زكاة عليه ألن 

وابن حنبل خالفا ل ش حمتجا بأن الزكاة أن تعلقت باملعني  احلول شرط وإن باع غري فار صح البيع عند مالك و ح
بطل البيع لتفريق الصدقة أو بالذمة فما يقابلها من املاشية رهن هبا وبيع الرهن ال جيوز وجوابه أن تعلقها بالعني تعلق 

مث استقال استقبل  اجلناية بالعبد اجلاين وهو جيوز بيعه أو تعلق الدين بالتزكية وبيع الوارث جائز فلو باع بثمن
بالثمن حوال على ظاهر رواية ابن القاسم يف املوازية ألن امللك انقطع مث رجع فلو غاب الساعي سنني فباعها قبل 

جميئه زكى الثمن مكانه عند ابن القاسم لعام واحد نظرا ألن له أصل ومل يقبضه إال اآلن وعند ابن املواز جلميع 
الوجوب وعند أشهب يستقبل حوال ألن البيع قطع حكمها فإن كان للتجارة السنني ألن الساعي ليس شرطا يف 

قال أشهب يزكيها لعام واحد لعدم استقرار الوجوب لعدم جميء الساعي وعروض التجارة إذا بيعت زكيت لعام 
ة ربع واحد وقال ابن املواز أن كانت يوم البيع أربعا وأربعني فأكثر والثمن عشرون دينارا زكى الثمن لكل سن

عشر إال ما نقصته الزكاة نظرا ألصليته يف األموال فإن كانت ثالثا وأربعني زكى ألربع سنني أو الثنني وأربعني 
فلثالث سنني إال أن ينقص الثمن عن عشرين نظرا لعط اشتراط الساعي والواجب شاة وهو ربع العشر فإن باع 

وأربعني قال مالك أن كانت للتجارة زكى العشرين حلول ما قبل احلول أقل من أربعني بعشرين دينارا أو بقيت ستة 
ابتاعها به ويزكي رقاب املاشية حلول شرائها الرابع يف الكتاب ما نقص من املاشية بعد نزول الساعي وقبل العدة ال 

وقال سند  يتغري به ويعترب بسببه الواجب ألن التمكن من األداء إمنا حيصل بالعدد وما هلك قبل التمكن ال يعتد به
وكذلك إذا ولدت قبل عدهنا وهل يستقر الوجوب بعده وحماسبته أو حىت يعني الزكاة قال مالك إذا سأله فأخربه 

مبائيت شاة فقال غدا نأخذ منها شاتني فولدت واحدة أو كانت مائتني وشاة فماتت واحدة تغري الواجب وزكى عدة 
وجوب بالعدد واحملاسبة ومنشأ اخلالف أن الساعي حاكم ما جيد غدا وتصديقه له وعدة سواء وقيل يستقر ال

وحكمه تعيينه للواجب أو عده حكم وتعيينه تنفيذ فلو كان الواجب من غري اجلنس كالغنم يف اإلبل تعني الواجب 
وإن هلك بعض الواجب فيه قبل أن يصبح من الغد وقاله ش لتعلق الوجوب يف غري اجلنس بالذمة ال بالعني خبالف 



ولو مر به فوجد غنمة أقل من أربعني فجاوزه مث رجع إليه وقد صارت أربعني قال مالك ال يزكيها ألن السنة  اجلنس
أن الساعي ال مير يف العام إال مرة واحدة وقال ابن عبد احلكم يزكيها لكمال السبب اخلامس يف الكتاب إذا قال 

اإلمام عدال فال خيرج أحد زكاته ماشيته قبل  الساعي أفدت غنمي يف شهر صدقه إال أذا يظهر كذبه وأن كان
الساعي فأن أتى فقال يل أديت زكاة ماشييت مل يقبل قوله وأن كان اإلمام غري عدل فليضعها مواضعها إن قدر على 

إخفاء ماشيته عنه فأن مل يقدر أجزأه ما أخذ قال سند اما تصديقه له فألنه أمني والزكاة مواساة قال مالك وقد أخطأ 
حيلف بالناس وهو حممول على من مل يعرف مبنعها وقال الشافعية تعرض اليمني عليه استحبابا فإن حلف وإال مل  من

يلزمه شيء وقسم عبد الوهاب الناس ثالثة أقسام معروف بالديانه فال يطالب وال حيلف ومعروف مبنع الزكاة 
وفيه خالف وأما عدم اإلجزاء قبل الساعي يطالب وال حيلف ومعروف بالفسوق جمهول احلال يف الزكاة فيحلف 

فلعدم الوجوب قبله إال ألنه كدفع مال السفيه له بغري إذن وليه وقال ح خالفا ل ش فإن تأخر عنه الساعي قال 
مالك ينتظره فإن كان ال مير به الساعي قال سحنون يزكي بعد حول من مرور الساعي على الناس ويتحرى أقرب 

ن ال إمام هلم فلو كان بأرض احلرب ومل جيد فقريا من املسلمني يؤخر زكاة العني حىت جيد السعاة إليه كتضحية م
املسلمني أو ميكنه بعثها وال يضمن يف املاشية كمن ختلف عنه الساعي فإن خلص هبا زكى ملاضي السنني إال ما 

كاة عن األئمة اجلور فاستحسنه نقصته الزكاة ألن الساعي كالنائب فأن تعذر تعني اعتبار األصل وأما إزواء الز
اآلية فيفعل  ٦٠التوبة ) إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها ( مالك خالفا لبعض الشافعية لقوله تعاىل 

  ذلك ما أمكن حجتهم 
ة قوله ستكون بعدي أمور تنكروهنا فقالوا ما نصنع قال أدوا حقهم واسألوا اهللا حقكم واألحاديث يف هذا كثري

جواهبا أهنا حممولة على املخالفة أما إذا خفي ذلك فهو حمل النزاع فلو أمكنه إخفاؤها فدفعها للساعي قال ملك ال 
جيزئه لتعديه على الفقراء وقال أصبغ جتزئه ألهنا جتزئ مع اإلكراه فلو ال أن يده يد املساكني ملا أجزأ كاإلكراه 

ه مع اإلكراه فقال مالك كما تقدم وقال ابن القاسم إن وضعوها للمديون على دفع الدين لغري ربه وأما إجزاؤ
موضعها أجزأته الصدقة وعوضها وإال فال جتزئه طوعا وال كرها الصدقة وال عوضها هنا ألن النيابة الشريعة تبطل 

راء بعدم العدالة واألصل إيصال احلق إىل مستحقه وقال أصبغ الناس على خالفه ألن الوكيل الفاسق حيصل اإلب
بالدفع إليه وإن مل يوصل احلق ملستحقه واإلمام وكيل من جهة الشرع لرب املال يف األخذ للفقراء السادس يف 

الكتاب إذا هرب مباشيته مث زادت بعد سنتني مث أتى الساعي زكى عن كل عام ما فيه وغري اهلارب إذا تأخر عنه 
ينقص عن النصاب ألن األول ضامن للزكاة لو هلكت الساعي سنني مث أتى زكى ما وجده ملاضي السنني إال أن 

خبالف الثاين ويف اجلواهر إذا زكى ملاضي السنني بدأ بالسنة األوىل مث ما يليها حىت ينقص الواجب أو يسقط وقيل 
قول الكتاب حممول على من مل يدع أن ماشيته كانت يف بعض السنني دون ذلك قال وقال غريه ذلك بعيد ووافق 

اهلارب قال سند قيل يزكي اهلارب ملاضي السنني ما وجد يف يده وال يكون أسعد حاال ممن غاب عنه  األئمة يف
الساعي وجوابه أنه أسعد بسبب انتقال الزكاة بالتعدي إىل ذمته وما يف الذمة ال يتغري إال بسبب طار فلو أقر 

شاة لثالث سنني لنقصاهنا عن النصاب بعد  بأربعني ثالث سنني فصارت يف الرابعة ألفا قال ملك وابن القاسم عليه
شاة وتسع سنني هلذه السنة وقال سحنون عليه ثالث شياه لثالث سنني وعشر شياه هلذه السنة ألن ضامن للزكاة 

يف ذمته بتعديه فانتقلت عن املاشية وعلى قول أشهب يزكي األلف ملاضي السنني وأما الذي تأخر عنه السعي وكان 
دون النصاب كمل عند جميئه فال يأخذه إال بشاة ولو زاد عن النصاب تغليبا لألصل وقال أشهب ماله أول السنني 

ملاضي السنني كما يزكي النصب املتكررة عند جميئه وإن كانت معدومة قبل ذلك ووافق أشهب إذا كملت بفائدة 



أنه إذا تقدم نصاب أمكن البناء عليه عن الوالدة والفرق له أهنا ال تضم إال إىل نصاب خبالف الوالدة والفرق ملالك 
خبالف إذا مل يتقدم أما إذا كان أصل املال نصابا وزاد آخر السنني فقال سحنون يزكي عن كل سنة ما فيها خالفا 
ملا يف الكتاب ألنه ال يلزم املالك ما استهلكوه فأوىل ان ال يلزمهم ما ليس عندهم بطريق األوىل فلو كانت نصابا 

قص مث رجع بوالدة أو مبادلة توجب البناء على احلول األول اتصل احلكم مبا مضي أو بفائدة بطل أول سنة مث ن
حكم ما مضى من احلول فلو كان النصاب ال يصلح ألخذ الزكاة منه كالتيوس قال ملك عليه شاة واحدة جلملة 

اعي معه على تيس جاز والواجب السنني خبالف اخلمس من اإلبل ألن األصل تعلق الزكاة بالعني حىت لو اتفق الس
يف اإلبل يف الذمة فيتكرر لكل عام وقال عبد امللك يزكي لكل عام كاإلبل السابع يف الكتاب إذا غاب عن مخس 

من اإلبل مخس سنني زكى لكل عام لتعلق الزكاة بالذمة دون العني أو عن مخس وعشرين بنت خماض للسنة األوىل 
لغنم لباقي السنني أو عشرين ومائة بعشر حقاق أو أحد وتسعون فحقتان ومثان فينتقص عن نصاب األوىل فيأخذ ا

بنات لبون قال سند فلو تلف من اخلمس والعشرين بغري قبل جميء الساعي مل يزل إال بالغنم ألن الوجوب أو 
ي مل يلزمه وال ورثته الضمان إمنا يتقرر يف السنة األوىل مبجيئه الثامن يف الكتاب من مات بعد احلول قبل جميء الساع

شيء إال بعد احلول وقاله ح والورثة كاخللطاء يشترط يف حصة كل واحد نصاب فإن اقتسموا فعلى كل واحد 
منهم ما يلزمه ألن جميء الساعي شرط يف الوجوب قال سند ألنه لو دفع إىل املساكني قبله مل جيزه ووجب الدفع 

و قبله فال زكاة خبالف بعد جميئه فصار كاحلول والفرق بني املاشية للساعي ولو نقص النصاب أو هلك بعد احلول أ
والثمر والزرع ميوت رهبما قبل طيبهما أن شركة املساكني فيها أظهر بدليل األخذ من الردئ ومن اجليد ويف املاشية 

عد تلفها خبالف الوسط والواجب ال يتغري بغري املال فكذلك إذا مات بعد طيبها زكيا ولو عزل زكاهتما أخرجها ب
املاشية إذا قدم الساعي بعد التلف ال يأخذها ولو تلفت زكاهتما مل يعدها خبالف املاشية إذا تلفت قبل الساعي وقال 
ش يبين على حول امليت حلصول احلول قبل املوت فلو مر الساعي بالوارث بعد بعض حول تركه للحول الثاين قال 

قبضها عند كمال حوهلا ويصرفها وهو خالف املعهود من السلف فإن كل ملك يف الكتاب وقال الشافعية يوصي ب
شهر تتجدد فيه كماالت أحوال ومل تكن السعاة تتحدث يف ذلك بل كانوا يقتضون مرة يف كل عام التاسع قال 

ما فر سند قال مالك وله أن يبيع ويربح بعد احلول قبل جميء الساعي وان نقص زكاهتا إال أن يفعله فرارا فيلزمه 
منه وأن عزل ضحايا فإن أشهد عليها فال زكاة وإن وجدها الساعي حية ومل يشهد زكاها قال حممد يريد أشهد 

لفالن كذا لفالن كذا العاشر يف البيان قال ابن القاسم ال يبعث السعاة يف السنة الشديدة اجلدب مرتني ليال يأخذوا 
لقابل لعامني ويزكون ما جيدون قال صاحب البيان روى أصبغ للمساكني ماال ينتفعون به مث يأخذون يف العام ا

خيرجون مطلقا ألن تأخريها ضرر باملالك وهو أظهر الشرط الثالث ويف اجلواهر التمكن مطالبة الساعي دون قدرة 
هور رب املاشية على إيصاهلا إليه فلو أخر الزكاة مع اإلمكان أمت وأن تلف النصاب قبل التمكن فال زكاة على املش

وقيل يزكي ما بقي إن كان دون النصاب نظرا إىل أن الفقراء كالشركاء فيزكي إذ الزكاة متعلقة بالذمة بشرط 
التمكن فلو اشترى ماشية وحال احلول قبل قبضها زكاها الفصل الثالث يف الواجب يف املاشية ويف اجلواهر اختلف 

سم يأخذ اجلذع واجلذعة والثين والثنية والضأن واملعز يف ذلك يف صفة الشاة املأخوذة يف اإلبل والغنم فقال ابن القا
سواء وقال ح الثين والثنية سواء وقاله ش إن كانت الغنم كلها ذكورا وإال فال يؤخذ إال أنثى قال ابن القصار 

وألن الواجب عندنا اإلناث يف جهة اإلجزاء وقوله يف أربعني شاة شاة ومل خيصص وقياسا على الضحايا واهلدايا 
ذكور الضأن أطيب حلما وأكثر مثنا فعادل بذلك لنب األنثى وسلمها ويف الكتاب اجلذع من الضأن واملعز يف الزكاة 
سواء ويؤخذ التين من الضأن ذكرا كان أو أنثى وال يؤخذ الثين من املعز األنثى ألن الذكر ثالثي وحيسب عليه رب 



خلة والعرجاء فإن كانت الغنم كلها من ذلك لزم رهبا اإلتيان مبا عليه املال والتيس والعمياء واملريضة واهلرمة والس
ألنه الواجب وكذلك إذا كانت عجاجيل أو فصالنا وإذا رأى املصدق أن يأخذ ذات العورأ والتيس أو حنو ذلك 

ىب كلها أو أخذه ألنه حاكم جيب عليه أن ينظر باملصلحة وال يأخذ من الصغار شيئا لقول عمر املتقدم وإذا كانت ر
خماضا أو أكولة أو فحوال مل يكن للمصدق األخذ منها ويأيت رهبا باجلذع والثنية وال يأخذ ما حتت اجلذع وإن رضي 
رب املال املاشية مبا فوق الثين أخذه قال سند قال عبد امللك إذا مل جيد جذعه وال ثنية أخذ الريب واملواخض زادت 

  ثمار وقول عمر حممول على الغالب لنا ما يف الصحيحني العورا فيأخذ مما وجد قياسا على ال
قال ملعاذ ملا بعثه إىل اليمن أتق كرائم أمواهلم وأتق دعوة املظلوم فإهنا ليس بينها وبني اهللا حاجب ويف اجلواهر 

أسباب النقص أربعة املرض والصغر والعيب والذكورة قال القاضي أبو احلسن ال يأخذ املصدق ذات العيب وإن 
كانت قيمتها خالفا ملا يف الكتاب فوائد ذات العور أي ذات العيب والتيس دون الفحل وهو عيب خبالف الفحل 
قال األزهري أول ما يولد الواحد من الغنم يسمى سخلة ذكرا كان أم أنثى ضأنا أو معزا مث هبمة للذكر واألنثى 

حقاق بالكسر الواحد جفر فإذا رعي وقوي فهو عريض ومجعها هبم فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فأوالد املعز 
بالعني املهملة وعتود ومجيعها عرضان وعتدان وهو يف ذلك كله جدي بفتح اجليم وسكون الدال واألنثى عناق 

ومجعها عنوق جاء على غري قياس ما مل يأت احلول بالذكر تيس واألنثى عنز مث جيذع يف السنة الثانية فالذكر جذع 
ذعة مث يثين يف السنة الثانية فالذكر ثين واألنثى ثنية ورباعي يف الرابعة وسدس يف اخلامسة وضالع يف واألنثى ج

السادسة وليس له بعد ذلك اسم قال وقال ابن األعرايب اجلذع من الضأن أذا كان بني الشاتني لستة أشهر وبني 
الضأن دون املعز ألنه ينزو فيلقح املعز ال تلقح  اهلرمني جيدع لثمانية أشهر وقال حيي بن آدم إمنا جيزئ اجلذع من

حىت تثىن ووافقه أبو الطاهر على ذلك وقال األصمعي جيذع املعز لستة والضأن لثمانية أشهر وتسعة قال سند قال 
ابن حبيب الثين هو الذي طرح ثنيته له سنتان ودخل يف الثالثة من الضأن واملعز وروى عن األصمعي اجلذع ابن 

الضأن واملعز وقيل ما له ستة أشهر وقيل عشرة ويف اجلواهر التحاكم يف هذا إىل أهل اللغة واألشهر أن سنة من 
اجلذع ابن سنة وقال غريه مسي جذعا لسقوط أسنانه ويروى النهي عن أخذ حرزات الناس وهي خيار أمواهلم اليت 

قاص والوقص ال شيء فيه وهو بني الفريضتني حيزوهنا يف نفوسهم فرعان األول يف الكتاب املأخوذ خيتص بغري األو
يف مجيع املاشية فائدة يف التنبيهات الوقص بفتح الواو ما ال زكاة فيه مما بني الفريضتني يف الزكاة ومجعه أوقاص وقال 
ابو عمران هو ما وجبت فيه الغنم كاخلمس من اإلبل إىل العشرين وقيل هو يف البقر خاصة قال سند اجلمهور على 

ني القاف وقيل يفتح ألن مجعه أوقاص كجمل وأمجال وجبل وأجبال ولو كانت ساكنة جلمع على أفعل مثل تسك
فلس وأفلس وأكلب وال حجة فيه ألهنم قالوا حول وأحوال وقول وأقوال وكرب وأكبار قال اجلوهري وقص العنق 

بني الفريضتني وكذلك الشنق  كسرها ووقصت به راحلته وبفتح القاف قصرا العنق وواحد األوقاص يف الصدقة
وقيل الوقص يف البقر والشنق يف اإلبل ويقال توقصت به فرسه إذا نزى نزوا قارب اخلطا وأعلم أن هذه اللفظة 

معلومة قبل الشرع فيجب أن تكون ملعىن ال تعلق له بالزكاة اليت مل تعلم إال من الشرع واستعريت من ذلك املعىن 
وذلك حيتمل أن يكون وقص العنق الذي هو قصره لقصوره على النصاب أو من  اللغوي هلذا املعىن الشرعي

وقصت به فرسه إذا قاربت اخلطو ألنه تقارب النصب وقال سند وملالك و ش يف تعلق الزكاة يف بالوقص قوالن 
بل الوقص وأسقطها ح وجب عدم التعلق وما يف كتاب عمر رضي اهللا عنه وليس فيه شيء حىت تبلغ املائة وألن ما ق

  واجب الزكاة وما بعده طردي وجه اجلواب ما يف األحاديث من 
قوله ففيها شاة إىل تسع ففيها شاتان إىل مائة وعشرين وحرف إىل يوجب امتداد ما قبلها من احلكم إىل آخر الغاية 



وإال سقط ويتفرع على  ٦املائدة ) الكعبني _ إىل _ إىل املرافق ( كقوله يعتد من ها هنا إىل ها هنا وقوله تعاىل 
اخلالف إذا كان معه تسع من اإلبل فتلف منها أربعة بعد احلول أن قلنا الوقص معترب سقط من الشاة أربع أتساعها 
فأن تلف مخس بعد احلول وقلنا اإلمكان شرط يف الضمان سقط من الشاة مخسها وأن قلنا الوقص ملعىن وإال سقط 

نون من الغنم فتلف منها أربعون بعد احلول الثاين يف الكتاب أن كان له مخسه أتساعها وكذلك لو كان معه مثا
ستون ضانية وسبعون أخذت من كليهما شاتان وإن كانت املعز مخسني فضانية ولو كان ستني وستني خلري الساعي 

ن ولو كانا ولو كانا مائة وعشرون ضانية وأربعني معزى أخذ شاتني منها ولو كانت املعز ثالثني أخذمها من الضأ
ثالمثائة ضانية وتسعني معزى فثالث ضوائن واملعز وقص حىت تبلغ مائة ففيها شاة ولو كانت ثالمثائة ومخسني 

ومخسون معزى فثالث ضوائن وخيري يف الرابعة إما من الضأن وإما من املعز ولو كانت الضأن ثالمثائة وستني واملعز 
ن النصاب من صنفني على السواء خيري فإن كان أحدمها أكرب من أربعني أخذ األربعة من الضأن قال سند إن كا

النصاب من األكثر ألن األقل تبع فإذا بلغت مائة وعشرون وهم متساويان خيري أو كانت الضأن األكثر أخذ منها 
ابن  واملعز األكثر ونقص نصاهبا عن األربعني أخذت من املعز ألن الضأن لغو وإن مل ينقص عن األربعني فذلك عند

القاسم ترجيحا لألكثر وقال ابن مسلمة يتخري الساعي ألن كل واحد جيب فيه شاة وال حيف على رب املال ال 
سيما إذا قلنا الوقص يلغي فإن وجب شاتان وتساوي الصنفان أخذمها من كليهما فإن تفاوتا مل جيب يف أحدمها لو 

النصاب مع األقل فهما متساويان أو أحدمها أكثر فإن انفرد الشتان اخذت شاة من أكثرمها واعترب ما يزيد على 
كان فاضل األكثر أكثر واألقل نصاب أخذت الثانية منه عند ابن القاسم ومن األكثر عند سحنون تغليبا لألكثر 

وعند ابن القاسم ملا أثر األول يف الزكاة وهو نصاب مل حيل من الزكاة فإن مل يبلغ األول نصابا فال خيتلف يف أخذ 
الثانية من األكثر فإن كان فاضل األكثر أقل أخذت الثانية من النصف اآلخر وإن مل يبلغ نصابا وهذا إمنا يتصور يف 

أربعني بقرة وعشرين جاموسة وكذلك إذا بلغ نصابا ألنه لو انفرد لوجبت الشاة فإن استوى فاضل األكثر مع 
انية من غري فاضل األكثر عند ابن القاسم ألنه نصاب الصنف اآلخر وال يكون ذلك إال يف الثاين نصاب أخذت الث

أثر يف الزكاة وعند سحنون من فاضل األكثر فأن كانت ثالمثائة وتسعون أخذت ثالث ضوائن ألن التسعني وقص 
ألن النصاب ها هنا مائة أخذت منها معزى ولو كانت ثالمثائة ومخسني ثانية ومخسني معزى فثالث ضوائن وخري من 

ند ابن القاسم كما لو كان ستني وأربعني معزى فإن األخذ من األكثر واألربعون ها هنا ال تكون نصابا األربعة ع
فلو كانت املعز ستني أخذت منها ألهنا اكثر النصاب ها هنا ويف مائتني ضانية ومائة معرى ألهنا واجبها يف مائتني 

مما فضل من األكثر وكذلك عند ابن القاسم يف وإحدى وعشرين ووجبت الثالثة بانضمام املعز وهي نصاب وأكثر 
مائة وإحدى وعشرين معزى والضأن مائة ومثانون ضانيتان ومعزى وعند ابن مسلمة شاتان يف أيهما شاء والثالثة يف 
الصنف اآلخر ألن يف كل صنف نصابا للشاتني حىت تزيد على الثالمثائة ينقلب النصاب إىل املبني بالسنة ويف ثالمثائة 

سة وعشرين ضانا ومعزى على السواء ضانية ومعزى ويتخري يف الثالثة عند ابن القاسم وابن مسلمة النقالب ومخ
النصاب إىل املبني ولو كثر أحدمها كان األخذ منه قال ابن القاسم يف الكتاب وكذلك اجتماع اجلوامس والبقر 

ت خماض يف أحدامها فإن كان أحدامها أكثر والبخت والعراب يريد يف مخسة وعشرين خبتا وعرابا على السواء بن
فمنه فإن كانت ستة وسبعني فهي نصاب واحد تؤخذ بنت لبون من أيهما شاء الساعي إن استويا فإن كان أحدمها 

أكثر فمنه وكذلك احلقتان يف إحدى وتسعني إىل مائة وعشرين فهي يف حكم النصابني وزعم اللخمي أن الستة 
 إن كان العراب مخسني أخذ من كل واحد بنت لبون أو ستني أخذتا منهما فإنه أذا والسبعني يف حكم النصابني

أخذت بنت لبون عن نصف اجلميع وهو سبعة وثالثون كان باقي العراب أربعة وعشرون وستة عشرة عرابا فهي 



بنت لبون  أكثر قال وهو قول ابن مسلمة ويتخري الساعي عند مالك يف مائة وإحدى وعشرين يف حقتني أو ثالث
فإن كانت البخت أقل من عشرين مل يأخذ منها شيئا ألهنا ليست أكثر نصاب اخلمسني وإال األربعني فإن بلغت 

عشرين واختار بنات اللبون فله أخذ بنات اللبون منها ألهنا نصف نصاهبا وإن اختار حقتني فال وإن بلغت ثالثني 
حلقتني فعلى قول ابن القاسم يأخذمها من العراب لتعلق احلقة واختار بنات اللبون أخذ واحدة منها وإن اختار ا

خلمسني من العراب وفاضلها أكثر من البخت وعلى قول ابن مسلمة يأخذ الثانية من البخت ألهنا يضاف إليها 
عشرون فيكون أكثر نصاب اخلمسني والزائد وقص ولو كانت أربعني واختار بنات اللبون واحلقتني أخذ منهن 

ن العراب ال تبلغ نصابني فلو كانت ستني واختار بنات اللبون أخذ من كل صنف واحدة وخري يف الثالثة واحدة أل
لتساوي عددمها يف نصاهبما وإن أختار حقتني أخذ من كل صنف حقة وان كانت سبعني أخذ منها ابنتني لبون وإن 

ن ومن العراب بنت لبون أو حقة عن مخسني والثانية اختار احلقتني حلقه ألهنا نصاهبا وإن كان نصاهبا مثانني فإننا لبو
من العراب عند ابن القاسم ألهنا األكثر مما بقي وعند ابن مسلمة تأخذ الثانية من البخت ألنه يضيف إليها عشرين 
فيكمل نصاهبا وأكثر خبت فإن كانت تسعني فأكثر أخذ احلقتني منها وفاقا وكذلك ثالثون من البقر منها عشرون 

سا فالتبيع من اجلوامس ولو كانت مخسة عشرة خيري الساعي وكذلك لو كانت أربعني أو مخسني فلو كانت جامو
ستني فهما نصابان يف كل ثالثني تبيع فإن استويا أخذ من كل صنف تبيع فإن كان اجلاموس أربعني أخذ عند ابن 

قال سحنون يأخذمها من اجلوامس  القاسم من كل صنف تبيع ألن النصاب اآلخر أكثره يقر بعد إسقاط األول
فتكون عشرون جاموسا وعشر بقرات والصواب عدم الفض كما يف احلبوب بل خيرج من كل صنف ما أمكن ولو 

اجتمع ثالثون جاموسا وثالثون بقرة فإنه يأخذ من كل واحدة تبيعا ولو صح السقيط ختري الساعي وليس كذلك 
خر أخذ الساعي ما وجد فإن مل يكن فيها كلف الساعي أيهما شاء فلو كان أحد الصنفني فيه الواجب دون اآل

النوع الثاين زكاة البقر قال صاحب الكتاب الدينة يف اللغة لفظ الغنم مأخوذة من الغنيمة والبقر الذي هو الشق 
كلها من لفظة  ألهنا تبقر األرض بسنها واجلمال من اجلمال ألن العرب تتجمل هبا والنعم والنعمة من النعيم والنعماء

نعم ألن اجلواب هبا يسر هبا غالبا فاشتق منها ألفاظ هذه األمور لكوهنا سارة وقال غريه النعم من نعامة الرجل وهي 
صدرها والنعم ميشي على نعامة أرجلها وقد تقدم الكالم على الشروط واملوانع وكثري من الفروع يف النعم والكالم 

تاب ليس يف البقر شيء إىل ثالثني ففيها تبيع ذكر إىل أربعني مخسة أنثى إىل ها هنا خيتص بنفس السبب ففي الك
ستني فتبيعان إىل سبعني فمسنة وتبيع إىل مثانني فمسنتان وكذلك اجلوامس ملا يف أيب داود أنه ملا وجه معاذ ابن جبل 

األئمة قال ابن املسيب والزهري  إىل اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثالثني تبيعا ومن كل أربعني مسنة وقاله
يف كل مخسني شاة لتسويته بني البقر واإلبل يف اهلدي وجعل كل بدنة صدقة أو بقرة بسبع شياه ويرد عليهم أن 
مخسا من اإلبل خبمس وثالثني من الغنم وال جيب فيهما ما جيب يف اخلمس وألنه عدل أول األمر إىل الذكر مع 

الفرض كالغنم يف اإلبل فوائد قال األزهري ابن السنة تبيع ويف الثانية جذع وجذعة  نقصه فدل ذلك على أنه ابتدا
ويف الثالثة ثين وثنية وهي املسنة ألهنا ألقت ثنيتها ويف الرابعة رباع ألهنا ألقت رباعيتها ويف اخلامسة سدس وسديس 

نتني فأما اجلذع فقال اجلوهري ليس إللقائها السن املسمى سديسا ويف السادسة ضالع مث يقال ضالع سنة وضالع س
باعتبار سن تسقط وال تطلع ولكن باعتبار الزمان قال سند قال عبد الوهاب التبيع له سنة قد خلت يف الثانية وقاله 
الشافعية وقال اخلطايب هو عجل ما دام يتبع أمه إىل سنة فهو جذع وقيل يسمى تبيعا ألنه تبيع أمه وقيل لتبع قرنيه 

ويهما واختلف يف تسميته جذعا فرآه ابن نافع وابن حبيب ابن سنتني وقد وقع يف بعض روايات احلديث اذنيه لتسا
وقال ابن نافع أيضا اجلذع ما دخل يف الثالثة واألول قول اجلمهور وقيل يسمى جذعا إذا أخرج قرنه وقال عبد 



ة ويدل عليه أن بنت األربعة من كرائم األموال الوهاب املسنة ما دخلت يف الثالثة وقال ابن املواز ما دجل يف الرابع
فال يتعلق هبا الوجوب كسائر الكرائم ولرب املال أن يدفع عن التبيع األنثى واملسنة لفضلهما عليه وال يأخذ 

الساعي املسنة األنثى وان كانت ذكورا وقال ح جيوز الذكر وان كانت إناثا ووافقنا ش اذا مل تكن ذكورا فان مل 
ة خري الساعي رب املال عليها أال أن يطوع بأفضل وقال ح ما زاد على األربعني حبسابه ألن الوقص توجد مسن

يتوقف على النص ففي اخلمسني مسنة وربع ألن وقص البقر ال يزيد على تسع لنا ظاهر احلديث النوع الثالث 
الغنم والكالم ها هنا على السبب ويف اإلبل وقد تقدم الكالم على الشروط واملوانع وكثري من الفروع يف النقدين و

الكتاب ليس فيها دون مخس ذود من اإلبل صدقة وفيها شاة إىل عشر فشاتان إىل مخسة عشر فثالث شياه إىل 
عشرين فأربع شياه إىل مخس وعشرين فبنت خماض فان مل توجد فابن لبون ذكر فإن يوجدا مجيعا خري رهبا على بنت 

ا منها فليس للساعي ردها فإن أيب فابن لبون مل يأخذه إىل ستة وثالثني فبنت لبون إىل خماض إال أن يعطي شيئا خري
ست وأربعني فحقة طروقة الفحل إىل إحدى وستني فجذعه إىل ستة وسبعني فابنتا لبون إىل إحدى وتسعني فحقتان 

القاسم ال يأخذ إال بنات  إىل عشرين ومائة فإذا زادت واحدة خري الساعي بني حقتني وثالث بنات لبون قال ابن
لبون كن يف اإلبل أم ال واتفقوا إذا بلغت ثالثني ومائة أن فيها حقة وابنيت لبون نظائر قال العبدي من املسائل اليت 
اختار ابن القاسم فيها غري اختيار مالك أربع ما تقدم يف بنات اللبون إذا قال أنت حر وعليك مائة قال ملك هو 

ابن القاسم حر وال شيء عليه وإذا اختلط دينار لرجل مبائة آلخر فضاع منها دينار قال ملك  حر وعليه مائة وقال
مها شريكان هذا مبائة جزء وهذا جبزء وقال ابن القاسم لصاحب املائة تسعة وتسعون ويقتسمان الدينار نصفني وإذا 

توقف مالك يف الكثري وضمنه إياه ابن ادعى الغرماء على الوصي التقاضي فأنكر فإنه حيلف فإن نكل ضمن القليل و
القاسم فما زاد ففي كل مخسني حقة وأربعني ابنت لبون فإذا بلغت مائتني خري الساعي بني أربع حقاق أو مخس 

بنات لبون كانت االسنان يف اإلبل أم ال وخيري رب املال بأن يأتيه مبا شاء إال أن يكون يف اإلبل أحدمها وقد تقدم يف 
تابه يف مجيع األنعام قال أبو الطاهر الواجب يف املائتني أربع حقاق أو مخس بنات لبون واخليار يف ذلك باب الغنم ك

للساعي أو لرب املال والتفرقة إن وجدا مجيعا خيري الساعي وإن فقدا أو أحدمها خري رب املال فاألول لوجود 
ني املدركني ويف اجلواهر إذا كان يف املائتني أحد األسباب للسنني والثاين نظرا ألن الزكاة مواساة والثالث مجع ب

السنني أخذه وإن وجدا أو فقدا خيري الساعي قال حممد خيري إال أن يضر برب املال أربع حقاق وروى ابن القاسم 
إذا فقدا أخذ الساعي أي السنني أتى به رب املال قال أصبغ وليس هذا بشيء بل هو خمري وروي عن مالك إذا 

ئة والعشرون واحدة ال خيري بني احلقتني وبنات اللبون إال إذا اجتمعا يف املال والغنم املأخوذة يف اإلبل زادت املا
يتعني فيهما الضأن واملعز حبسب حال غنم البلد وقال يف كتاب ابن سحنون يعترب حال املالك إذا كان خمالفا للبلد 

شرة وقال ابن حبيب إىل تسع وما فوق التسع شق إىل أربعة يف غنمه فائدة قال سند الذود ملا بني الثالثة إىل الع
وعشرين وال ينقص الذود عن ثالثة كالبقر وقال غريه ال واحد للذود من لفظه كالنساء واخليل وقال عيسى بن 
دينار يقال الواحد واجلماعة ذود قال واألول هو املعروف يف اللغة واحلديث يؤكده فانك تقول مخس رجال وال 

س رجل قال املطرزي وغريه من اللغويني هو اسم لإلناث دون الذكور ولذلك حذفت التاء من اخلمس يف تقول مخ
) فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب ( احلديث وتكون الزكاة يف الذكور باإلمجاع ال باحلديث نظريه 

ع بغري موضع الشاة يف اخلمس يتخرج واحلق هبن العبيد عكسه من أعتق شركا له يف عبد تفريع قال ودف ٢٥النساء 
عندنا على جواز إخراج القيم يف الزكاة وجوز ح الوجهني وش البعري يف اخلمسة دون القيمة والبعري عن شاة يف 

أربعني من الغنم والفرق أن األصل إخراج الزكاة من اجلنس وال يأخذ ابن اللبون مع وجود ابنة خماض على 



ا كان بقسمها لنا ما يف النص من اشتراط عدم وجداهنا يف أجذه والفرق لنا بني املشهور وقاله ش وجوزه ح إذ
جواز أخذ األعال سنا وبني أخذ األدىن أن األعال كاملتضمن لألدىن يف ذاته فال قيمة واألدىن إمنا يساوي األعال 

لى مثنها قياسا على القدرة بقيمته ال بذاته ومنع قوم من أخذ ابن اللبون إذا مل يكن عنده بنت خماض وهو قادر ع
على مثن املاء يف الطهارة والرقبة يف الظهار والفرق أن اهللا تعاىل اشترط فيها عدم املاء والرقبة مطلقا فعم العني ومثنها 
واشترط هنا عدمها خالصا باملال فقال إن مل توجد فيها بنت خماض فابن لبون ذكر وألن الزكاة مواساة فتحبس فيها 

فهما وإذا كان يف املال بنت خماض معيبة جاز ابن اللبون فإن أخرج ابن اللبون وزاد مثنا وعنده بنت الرفق خبال
خماض أو بنت خماض مكان بنت لبون وزاد مثنا قال ابن القاسم ال خري فيه فإن وقع أجزأ وقال أصبغ عليه يف األول 

صل قال واألحسن اإلجزاء يف الوجهني ألن الساعي رد الثمن ألخذه إياه بغري حق وعلى املالك يف الثاين إعطاء األ
حاكم فال ينقص حكمه وإذا مل يكن يف املال الشيئان وخري على بنت خماض وأتى بابن لبون ففي الكتاب البن 

القاسم ذلك إىل الساعي وقال مالك يف املوازية اليأخذ إال ابنة خماض ألهنا افضل للمساكني وإمنا جوز الشرع أخذه 
وده يف املال املتيسر وهاهنا مها معدومان فريجع إىل األصل ولو وجبت بنت لون فلم توجد ووجد حقا مل وحالة وج

يؤخذ خبالف ابن اللبون عن بنت خماض والفرق أن ابن اللبون ميتنع عن صغار السباع ويريد املاء ويرعى الشجر 
حقة فدفع ابن لبون مل جيز خالفا ل ش حمتجا  فعادلت هذه الفضيلة فضيله األنوثة واحلق ال خيتص مبنفعة فلو وجبت

بأهنما جيزئان عن السبعني فأوىل عن الستني كما كان يف بنت خماض مع الشاة يف اخلمس وهذا عندنا خبالف إخراج 
اجلذعة عن احلقة أو حقتني عن بنيت لبون حلصول الواجب عددا ومعىن مع زيادة الفضيلة أما إذا مل يكن يف املائتني 

ذ السنني احلقاق أو بنات اللبون مل جيرب رب املال على الشراء وقاله ش خالفا لبعض املتأخرين منا فان فقدا إال اخ
ففي الكتاب يتخري الساعي وإذا زادت على مائة وعشرين قال ح رجعت الزكاة إىل الغنم يف كل مخس شاة فما زاد 

ائة وعشرين وبنت خماض خلمسة وعشرين إىل مائة يضاف إىل اإلبل املأخوذة إىل مائة ومخسة وأربعني فحقتان مل
ومخسني فثالث حقاق فما زاد فبالغنم حىت تبلغ مخسا وعشرين فبنت خماض ألنه عليه السالم كتب لعمرو بن حزم 
يف الصدقات والديات وفيه إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة وروي تعاد الفريضة على أوهلا وجوابه 

ري هذا وحديث انس مشهور بني اخللفاء خبالفه واإلبل فيه مرتبة إىل املائتني وفيه يف كل أربعني بنت انه روى على غ
لبون ويف كل مخسني حقة وألن كل مال وجبت فيه الزكاة من جنسه ال جتب فيه من غري جنسه أصله البقر والغنم 

عي رأي ح أجزأ ألنه حاكم وله عندنا أن جيمع وإمنا ذلك ابتداء لضعف املال عن املواساة بعني املال فإن رأى السا
بني احلقاق وبنات اللبون وأن يفردا إذا يفردا إذا بلغت أربع مائة خالفا لبعض الشافعية اجلميع لنا انه وجد الشأن 

  فيتخري أما زادت واحدة فيتخري عند مالك بني احلقتني وثالث بنات لبون لظاهر قوله 
بعني بنت لبون فعلق احلكام مبطلق الزيادة وجه قول ابن القاسم ما روي عن نسخة فما زاد ففي كل مخسني حقة وأر

كتاب عمرو رضي اهللا عنه فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثالث بنات لبون حىت تبلغ تسعا وعشرين ومائة 
خر وال يوجد وقصان وألن الزائد على أحد وتسعني إىل عشرين ومائة وقص فإذا مل يتعني بالواحدة اتصل به وقص آ

  وروي عن مالك ليس له إال حقتان إىل ثالثني ومائة لقوله 
فما زاد ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة وهو يقتضي اجتماع الفرضني فال بد من عشرة حىت حتصل 

الفرض كاخلامس مخسون بعد أربعني ولو أراد التخيري لقال يف كل مخسني حقة وألن الزيادة هي اليت تتعلق هبذا 
والعشرين والسادس وثالثني وكذلك سائر الزوائد وثالث بنات لبون متعلقة مبائة وعشرين فالزايدة مل يتعلق هبا 

فرض فال تغريه كسائر ما مل يتعلق به فرض وإذا قلنا بالتخيري قال ابن املواز سواء كان السنان يف اإلبل أم ال وخرج 



مل جيد يف املائتني إال أحد السنني ليس له إال إياه فكذلك ها هنا وإذا قلنا يتغري بعض املتأخرين على قول مالك إذا 
الفرض بواحدة إىل ثالث بنات لبون فزادت بعض واحدة مل يؤثر خالفا لبعض الشافعية محال للزيادة على املعتاد 

نا وال يشتري من الساعي فروع يف الكتاب ال يأخذ الساعي دون الشيء املفروض وزيادة مثن وال فوقه ويؤدي مث
شيئا قبل خروجه إذ ال يدري صفة ما يقتضيه وال يشتري اإلنسان ما عليه بدين ألنه دين بدين وال يأخذ الساعي 
فيها دراهم واستحب عدم شراء الصدقة وأن قبضت قال سند إخراج القيم يف الزكاة ظاهر املذهب كراهيته وإن 

موعة وقاله مالك ومنع أصبغ الصحة هذا إذا مل جيد املفروض وأما إذا وقع صح قاله ابن القاسم وأشهب يف اجمل
وجده فال جيوز العدول عنه إال عند ح وجه الكراهية تعيني النصوص ألسنان املاشية ويف البخاري يف كتاب أيب بكر 

مها أو شاتني رضي اهللا عنه من ليست عنده بنت خماض وعنده بنت لبون فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين در
ومن بلغت عنده صدقة احلقة وليست عنده إال بنت لبون قبلت منه ويعطي شاتني أو عشرين درمها وإذا قلنا 

باجلربان فاملذهب عدم التحديد بل تطلب القيمة ما بلغت نظرا حلق املساكني وحده ش مبا يف احلديث السابق حىت 
ا فقدت احلقة املفروضة ووجدت اجلذعة وبنت اللبون وأراد منع أخذ شاة وعشرة دراهم ورأى التحديد تعبدا وإذ

الساعي احدامها ورب املال األخرى فاملذهب ال جيرب أحدمها اآلخر بل ليس للساعي إال املفروض وخريه بعض 
الشافعية كاملائتني من اإلبل واملذهب اختصاص ذلك مبا جيوز أخذه من اإلبل ال مبا يكون كالقيمة وأما قوله يف 

راء أنه دين بدين فظاهر يف زكاة الفطر والغنم املأخوذة يف اإلبل لتعلقها بالذمة فيكون دينا واختلف فيما عدا الش
ذلك من احلرث والمثار واملاشية فظاهر قوله التسوية وأن اجلميع متعلق بالذمة وقال العراقيون منا و ح متعلقة 

فجعله يف األموال ال يف الذمم لنا  ٢٤املعارج ) واهلم حق معلوم والذين يف أم( بالعني وللشافعية قوالن لقوله تعاىل 
  أن له العدول عن املال والدفع من غريه فتكون متعلقة بالذمة واملال سبب التعلق ولفظه يف السبيبة يف اآلية كقوله 

س وأما سقوطه يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل أي سبب قتلها يوجب مائة من اإلبل لتعذر حصول اإلبل يف النف
بالتلف فلذهاب شرط الوجوب الذي هو التمكن وإذا قلنا جيب يف العني فيمتنع البيع للجهالة وأما شراؤها بعد 

القبض فلما يف املوطأ قال عمر رضي اهللا عنه محلت على فرس عتيق يف سبيل اهللا وكان الرجل الذي هو عنده قد 
  رخص فسألت عن ذلك النيب فقال أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه ب

ال تشتره ولو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه فإذا صنع ذلك يف غري الواجب 
فأوىل يف الواجب إال أن تدعو لذلك حاجة قاله مالك وقال أكره شراءها من املتصدق عليه ومن غريه وخصص 

الك أيضا وباألول أخذ ابن القاسم نظرا إىل أن ما ترك اهللا ال ينبغي له العود أشهب الكراهة باملتصدق عليه وقاله م
فيه وهذا حكم عطية هللا وإن كانت القربة إمنا تتعلق بثمنها كامرأة جعلت خلخاهلا يف سبيل اهللا فال خترج قيمته قاله 

أن له شراء ذلك ألجل ضرورة سحنون ومل خيتلف ملك وأصحابه يف املتصدق بغلة أصل سنني أو حياة احملبس عليه 
املالك يف األصل ولترخيصه يف شراء العرية ومنع عبد املبلك ملا تقدم فإن كانت العطية سكىن أو إخدا ما فجوزه 

مالك أيضا لدرء الضرر ومنع من ركوب الفرس اجملعول يف سبيل اهللا وقال عبد الوهاب جبواز اليسري من ذلك 
ى ولده فيجوز شراؤه خبالف األجنيب قاله ملك يف املدونة وكذلك شرب اللنب وشرب لنب الغنم وأما لو تصدق عل

والكسوة من الصوف لتمكن حق األب من مال اإلبن وروى أشهب املنع طردا للقاعدة وإذا جوزنا فروى ابن 
غري القاسم ختصيصه بالصغري ألن األب ينمي له ماله وروى غريه ختصيص ذلك بالكبري العتبار إذنه خبالف الص

واألم يف ذلك كاألب ولو رجعت الصدقة مبرياث فال كراهة ألنه جربي ولو ترافقا يف الطريق فأخرج املتصدق عليه 
من دراهم الصدقة وأخرج املتصدق مثلها أجازه مالك خلفته فإن وقع البيع املكروه فاجلمهور على عدم الفسح 



قال سند أسنان اإلبل أحوار فإذا فصل عن أمه فهو فصيل خالفا البن شعبان وال يكره لغري املتصدق شراؤها فوائد 
فأجأها املخاض إىل جذع ( وبعد سنة بنت خماض إىل سنتني ألن أمها تكون حامال واملخاض وجع الطلق لقوله تعاىل 

 فإذا دخلت يف الثالثة فبنت لبون ألن أمها ذات لنب فإذا متت الثالثة فهي حقة وحق للذكر إىل ٢٣مرمي ) النخلة 
أربع الستحقاقها احلمل والفحل وبدخوهلا اخلامسة جذعة والسادسة ثنية وللذكر ثين اللقائها ثنيتها والسابعة رباعية 
ورباع للذكر اللقائها رباعيتها والثامنة تلقي سن السدس الذي بعد الرباعية فهي سدس وسديس ويف التاسعة يبزل 

له اسم بل خملف عامني وخملف ثالث إىل مخس سنني وتسمى ناهبا أي يطلع فهي بازل ويف العاشرة خملف وليس 
إذا سهيل آخر ( احلامل خلفة قال ابن حامت واجلذعة وقت ليس بسن وفصول األسنان عند طلوع سهيل لقوهلم 

واهلبع هو الذي يولد لغري حينه ** ) مل يبق من أسناهنا غري اهلبع ) ( فابن اللبون احلق واحلق اجلذع ** الليل طلع 
روى عبد احلق يف األحكام مغرب الشمس بدل آخر الليل ورواه أبو داود أول الليل واألول أقرب للصواب فإن و

اإلبل تنزو فحوهلا على إناثها أول الصيف وهي حتمل سنة فتلد حينئذ فتنتقل األسنان حينئذ وسهيل يطلع أول الليل 
إن الفجر يكون باجلبهة وقد مضي من الصيف النثرة أول الشتاء وآخر الليل أول الصيف فيستقيم املعىن حينئذ ف

والطرف وأما على رواية أول الليل فيكون الفجر بسعد الذابح فلم تكمل اإلبل سنة حىت تنتقل والذي مل يولد أول 
الصيف ال ينتقل معها لتقدمه أو لتأخره فيسمى اهلبع وقال األزهري أول نتاج الناقة ربع واألنثى ربعة ويف آخره 

واألنثى هيجة والشارف هي املسنة اهلرمة والبكر الصغري من ذكور اإلبل واملهاري اإلبل املسنونة إىل مهرة بن  هيج
حيدان قوم من أهل اليمن واألرجية من إبل اليمن وكذلك احليدية والعقيلية جندتة صالب كرام تبلغ الواحدة مائة 

يف العراب فتنتج البخت الواحد خبيت واألنثى خبتية والناضح  دينار والقرملية إبل الترك والقواحل فحول سندية ترسل
  الذي يسقي عليه املاء فارغة 

  الباب السادس يف زكاة اخللطة

  وهي عندنا وعند ش وابن حنبل مؤثرة مشروعة خالفا ل ح لنا قوله 
بالسوية فلوال تأثريها ملا  ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وما كان من اخلليطني فإهنما يترادان

هني عنها وال ميكن محلها على الشريكني ألن الشريكني ال فرق بني اجتماعهما وافتراقهما فال معىن للنهي حينئذ 
وكذلك املالك الواحد له أن جيمع ويفرق إمجاعا وألن االختالط فيؤثر يف املؤنة يف الزكاة كالسقي يف الزرع ويتجه 

وطها وتراجع أهلها وتعددها واجتماع االنفراد معها فهذه مخسة فصول الفصل األول يف الفقه يف حقيقتها وشر
حقيقتها وهي ضم املاشيتني لنوع من الرفق ويف اجلواهر ال تأثري هلا يف شيء من األموال سوى املاشية يف مجلة 

حصته عن النصاب فال  أنواعها الفصل الثاين يف شروطها وهي ستة الشرط األول النصاب ويف الكتاب من نقضت
زكاة عليه فإن أخذ الساعي منهما فإهنما يترادان إن كان اجلميع نصابا لنا أن النصاب هو السبب وال زكاة مع عدم 
السبب وأما التراجع فألن الساعي حاكم أخذه كحكم احلاكم إذا اتصل مبواقع اخلالف وتعني ما حكم به وقال ش 

زكاة اخللطة ألن اخللطة تصري األموال كمال وأخذه قياسا على احلوائط احملبسة إذا كان ألربعني أربعون شاة زكوا 
على غري املعينني واجلواب عن األول إمنا نسلمه بعد حتقق النصاب وعن الثاين أن اجلميع على ملك الواقف وهو 

لنصاب كما واحد ويتخرج على قول عبد امللك إن صاحب النصاب يزكي حبساب اخللطة دون ناقص امللك عن ا
قال يف العبد والذمي فإن كان ألحدمها أربعون ولآلخر دوهنا فال يرجع صاحب األربعني عليه ألنه مل يدخل عليه 
مضرة قال الباجي وحيمل عندي إذا قصد الساعي أحدها منهما أن يرجع عليه فلو كان اجلميع دون النصاب فال 



ا ويف الكتاب لو كان ألحدمها أربعون ولآلخر مخسون وللثالث يرجع ألهنا مظلمة إمجاعا بل يرجع هبا على من أخذه
شاة فأخذها الساعي يرجع عليهما بقيمتها إال أن تكون من كرائم األموال فليسقط ما زاد على قيمة اجملزي إال أن 
 يأخذها برضامها وإذا كان ألحدمها مائة وعشرة ولآلخر أحد عشر تراجعا قيمة الشاتني إلدخال صاحب القليل

املضرة على صاحب الكثري فلو كان له ألف شاة أو أقل ولآلخر أربعون فأكثر تراجعا قال سند شأن الساعي أن ال 
يأخذ إال شاة من األكثر دون األحد عشرة فإن أخذ شاتني فهو قول قائل فال خيتص أحدمها بالثانية قال ابن القاسم 

ا ومن أحدمها وقال ابن عبد احلكم خيتص التراجع بالشاة وصفة التراجع أن يتراجعا على عدد غنمهما أخذتا منهم
الثانية ويف اجلواهر إذا تراجعا بالقيمة فيوم األخذ عند ابن القاسم ويوم الوفاء عند أشهب نظرا إىل أنه كاملستهلك 

ان واملستسلف الشرط الثاين احلول ويف اجلواهر إذا حال حول أحدمها دون اآلخر زكى زكاة املنفرد كما لو ك
  خليطه بغري اجلنس وعند عبد امللك يزكى زكاة اخلليط فيما بيديه ويسقط عن خليطه ما يتوبه لنا قوله 

ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول وال تشترط اخللطة يف مجيع احلول بل آخره كشهرين أو أقل بيسري قاله يف 
واالفتراق يف ما دون الشهر ما مل يقرب جدا وقيل الكتاب وقال ابن حبيب الشهر وقال ابن املواز جيوز االجتماع 

ذلك غري حمدود بل يتجنب مورد النهي هذا كله إذا كان االفتراق واالجتماع منقصا للزكاة وإال فيزكيان على ما 
يوجدان عليه وقال ش وابن حنبل يشترط مجيع احلول لنا أن احلديث مل يتعرض له فال يشترط وألهنما لو اجتمعا 

ترقا آخره فلهما حكم االفتراق فكذلك عكسه قال يف الكتاب لو أصدق ماشية بعينها فلم تقبضها املرأة أوله واف
حىت حال احلول عليها عند الزوج فطلقها قبل البناء وجميء الساعي مث أتى ومل يقتسماها أو خلطاها بعد القسمة 

ما استأنفا احلول ومنشأ اخلالف هل ملك زكى زكاة اخلليطني وقال ش إن مل يقتسما بنيا على احلول وإن اقتس
الزوج النصف الراجع بالطالق أو هو باق على أصل ملكه قال سند وهو املذهب وعليه خترج الفوائد فاملخالف 
يراها للزوجة واملذهب أهنا بينهما وقال أشهب يستأنف الزوج احلول فإن عادت على أصل ملكه ملا للمرأة من 

ومها غري خليطني قال سند فيه نظر ألن النية إمنا تشترط يف ابتداء اخللطة ومها بالطالق  القلة فإن أتى قبل القسمة
شريكان كالورثة وهم خلطا وإن مل يقصدوا اخللطة الشرط الثالث قال سند أهلية الزكاة يف كل واحد منهما فلو 

ل سند اعتربها مالك ألنه معىن يغري كان أحدمها ذميا أو رقيقا فال خلطة خالفا لعبد امللك الشرط الرابع النية قا
موجب احلكم فيفتقر إىل النية كاالقتداء يف الصالة خالفا ألشهب حمتجا حبصول الرفق املقصود وإن عدمت النية 

الشرط اخلامس إحتاد نوع املاشية فال بد أن تكون كلها غنما أو إبال أو بقرا أما إذا اجتمع نوعان زكيا زكاة املنفرد 
س قال سند ال تشترط اخللطة يف مجلة أسباب الرفق اليت هي الراعي واملسرح واملراح والفحل واملبيت الشرط الساد

والدلو الذي يورد به املاء واخلالف عند الشافعية خالفا لنا فيه واملراح الذي ترجع املاشية إليه وجتمع فيه لالنصراف 
الدليل عليه وحلصول الرفق يف بعضها وقال يف الكتاب وقيل موضع اإلقالة فال يشترط اجتماع اجلملة لعدم داللة 

يكفي بعضها من غري تعيني وقال ابن القاسم وأشهب ال بد من االجتماع على أكثر األوصاف وألن األقل تبع 
لألكثر ال سيما يف الزكاة وقال ابن حبيب الراعي وحده كاف تشبيها له باإلمام يف الصالة يف تغيري حكم اجلميع 

ا الراعي واملرعى ألن اجتماعهما يوجب اجتماع الفحل وقال األزهري يكفي أي صفتني كانتا يريد من وقال أيض
الدلو والراعي والفحل واملراح واملبيت الفصل الثالث يف تراجع اخللطاء ويف الكتاب إذا كان ألحدمها مخس من 

ة والفرق بني الوقص ها هنا وبني االنفراد اإلبل ولآلخر تسع فعلى كل واحد منهما شاة مث رجع إىل التراجع بالسوي
على املشهور أن اخللطة يف حكم الشركة حىت لو كان ألحدمها سبع ولآلخر مثان وجبت الزكاة يف الزائد قال سند 

لو كان لكل واحد من مخسة بقر مخس من اإلبل رجع من أخذت منه بنت املخاض على كل واحد خبمس قيمتها 



فلو كان ألحدمها أربعون جاموسا ولآلخر ثالثون بقرة فأخذ مسنة من اجلواميس وتبيعا وكذلك التراجع يف البقر 
من البقر فاألظهر عدم التراجع وحيتمل التراجع بالقيمة وكذلك إذا كان ألحدمها مائة ولآلخر أربعون فأخذ منهما 

وقال أشهب يرجع بالرأس حقتني وإذا أخذ الساعي الواجب فاملشهور الرجوع بالقيمة سواء دفع رأسا أو جزأ 
وخريه يف اجلزء بني نسبته وبني القيمة وجه األول أنه يف معىن االستحقاق واالستهالك ألنه أخذ منه بغري رضاه وجه 
الثاين القياس على السلف وإذا قلنا بالقيمة فيوم قبض املتصدق فإن اختلفا فالقول قول املرجوع عليه مع ميينه ألنه 

واحد من ثالثة نفر أربعون فأخذ الساعي ثالث شياه من ملك أحدهم ففي املوازية يرجع على الغارم ولو كان لكل 
صاحبيه بثلثي شاة وفيه نظر ألنه قد يرى مذهب احلنفية يف عدم اعتبار اخللطة الفصل الرابع يف تعدد اخللطة يف 

أمواهلم قاله ابن القاسم وأشهب اجلواهر إذا خلط مع أكثر من واحد عم احلكم اجلميع ويتوزع الواجب على نسبة 
وقال ابن املواز هو خليط لكل واحد جلميع ماله وليسوا خلطاء فيزكي كل واحد ما خيصه مع مجلة ماشية خليطه 

وقيل هو خلطائه خاصة واحد بالذي معه دون ما خرج فيزكي كل واحد مبا خيصه مع خلطائه خاصة واختلف 
لى ضم ماله بعضه إىل بعض وقيل يفرد كل مال بالزكاة مع خليطه القائلون بذلك يف حكمه هو فقيل يزكي ع

وسبب اخلالف اجتماع أمرين متناقضني أحدمها اخلليط األوسط جيب ضم ماله بعضه إىل بعض مع عدم اخللطة 
والثاين الطرفان ليس بينهما خلطة فال جيب الضم بينهما فمن غلب حكم الوسط ورأى أن كل واحد منهما جيب 

وهو جيب ضم ملكه عمم احلكم ومن غلب حكم الطرفني أفرد حكم الوسط فجعله كمالني ملالكني ومل  ضمه إليه
يضم بعضه إىل بعض وهذا هو القول الرابع ومن رأى أن الوسط جعل الطرفني خليطني واخلليط جيب ضم ماله وهو 

آخر فعلى القول األول جتب  القول الثاين وبيان ذلك باملثال من خلط عشرة من اإلبل بعشرة وعشرة أخرى مع
بنت خماض على الوسط نصفها وعلى كل واحد من الطرفني ربعها وعلى الثاين جيب أيضا على الوسط نصفها 
وعلى كل واحد من الطرفني ثلث بنت خماض وعلى الثالث على الوسط ثلث بنت خماض وعلى كل واحد من 

لى الوسط أربع وعلى كل واحد من الطرفني شاتان فرع إذا الطرفني شاتان وعلى الرابع جيب يف اجلمع مثان شياه ع
وجبت حصة من شاة أو غريها أخذت القيمة ذهبا أو ورقا وقيل يأيت هبا فيكون شريكا فيها الفصل اخلامس يف 

اجتماع اخللطة واالنفراد يف الكتاب من له أربعون شاة وخلليطه أربعون وله يف بلد آخر أربعون منفردة ضمها إىل 
لطة وأخذ الساعي من اجلميع شاة عليه ثلثاها ووافقنا ش وح ضم غنم البلدين وقال ابن حنبل يعترب كل مال اخل

  بنفسه فإن كان له أربعون ببلدين فال زكاة لقوله 
ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع ومحله مالك رمحه اهللا على ما ينقص الزكاة باعتبار اخللطة فقط مجعا بينه 

  وله وبني ق
يف كل أربعني من الغنم شاة وألنه غين باألموال يف البلدان كالبلد الواحد وقياسا على النقدين وقد سلمهما قال 
سند إذا أخرج زكاة اجلميع يف أحد البلدين خيرج من اخلالف يف نقل الزكاة ووافق ش مالكا يف ضم املنفرد إىل 

املنفرد واملذهب ينظر إىل اإلرنفاق يف جنس ذلك املال وعلى  املختلط وقال عبد امللك ال يضم لعدم اإلرتفاق يف
القول بالضم فعلى القول بأن الوقص ال شيء فيه تكون الشاة بينهما نصفني وعلى املذهب يف وقص اخللطة تكون 

لك وعلى أثالثا وإذا قلنا بعدم الضم فإنه يضم املنفرد إىل ما خالط به ويكون عليه ثلثا شاة نظرا للخلطة يف حصة امل
صاحبه نصف شاة نظرا إىل أنه مل خيلط إال أربعني ويف اجلواهر قال سحنون على األربعني نصف شاة وعلى الثمانني 
شاة وسبب االختالف النظر إىل أثر اخللطة فاألول اعتربها يف مجيع املال والثاين اعتربها يف حق األربعني فيما خالط 

وقعت به فيه اخللطة فقط ولو خلط عشرة من اإلبل بعشرة لغريه وبقيت له  به خاصة ويف الثالث اعترب القدر الذي



عشرة أخرى منفردة فعلى األول تكون عليهما بنت خماض أثالثا وعلى الثاين يكون على صاحب العشرة شاتان 
له  وعلى صاحب العشرين ثلثا بنت خماض وعلى الثالث يزكي اجلميع بالغنم قال سند فلو خالط بدون النصاب من

نصاب وله مال منفرد يكمل النصاب ضم على املشهور وعلى القول اآلخر ألحدمها عشرون خالط هبا عشرين وله 
  عشرون منفردة فاملأخوذ على صاحب األكثر ألن اآلخر مل يضره 

  الباب السابع يف أداء الزكاة

 الوقت ويف اجلواهر جيب أداؤها على وله ثالث حاالت أداؤها يف وقتها والتعجيل والتأخري احلالة األوىل األداء يف
وما وجب  ١٠٣التوبة ) خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم ( الفور لإلمام العدل الصارف هلا يف وجوهها لقوله تعاىل 

عليه وجب علينا متكينه منه وقيل ألرباب الناض تفريقه على مستحقيه وإن كان عدال ألهنا قربة واألصل مباشرة 
عموم بل لفظ صدقة مطلق يكفي فرد من أفراده فروع ثالثة األول ) خذ من أمواهلم ( تعاىل القرب وليس يف قوله 

يف الكتاب يسأل اإلمام الناس على الناض وإن مل يتجروا وال يبعث يف ذلك أحدا بل يكتفي بأمانة الناس إال أن يعلم 
فزكاة واحدة يف العام خبالف الذمة يف اإلمام العدل منعها فيأخذها كرها ومن جتر من املسلمني من بلد إىل بلد 

العشر وال تقوم على جتار املسلمني وال الذمة أمتعتهم بل إذا باعوا أدوا ومن أدعى قراضا أو دينا أو عدم احلول 
صدق بغري ميني قال سند فإن فرقها رهبا واإلمام عدل أجزأته عند اجلمهور وكذلك لو طلبه فأقام على إيصاهلا إىل 

قال ابن القصار إن طلبه اإلمام العدل غرمها وإال أجزأته فإن مل تقم بينة قال ملك وابن القاسم ال يقبل رهبا بينة و
قوله إن كان اإلمام عدال وقال أشهب يقبل إن كان صاحلا فإن كان اإلمام جائرا فال تدفع إليه ليال تضيع على 

مل جتزئه إال أن يكرهه فلعلها جتزئ وقال ابن  مستحقيها قال أشهب إن دفعها إىل غري العدل مع إمكان إخفائها
القاسم إن أخذها اجلائر أو عوضا منها وهو يضعها مواضعها أجزأت وإال فال جتزئ طوعا وال كرها صدقة وال 

عوضها قال أصبع والناس على خالفه وإهنا جتزئ مع اإلكراه قال أصبغ فلو دفعها طوعا إليه فأحب إيل أن يعيد 
الزكاة شبه الوديعة ودفع الوديعة لغري رهبا يوجب الضمان إال مع اإلكراه وشبه الدين والنصيب متهيد اجتمع يف 

املشترك وإذا دفعها لوكالء مستحقيها والوكيل فاسق أبرأ الدافع واإلمام أقامه الشرع وكيال للفقراء قال فلو كتم 
إذا قلنا باإلجزاء وإذا قلنا بعدم اإلجزاء حيلف وال ماله فحلله اجلائر قال يف اجملموعة ال حيلف ويدفع إليه وهو متجه 

شيء عليه ألنه مكره على أخذ ماله فإن كان السلطان من أهل األهواء قال مالك جيزئ قال أشهب طوعا أو كرها 
ألن تصرفات اخلوارج نافذة وإال فسدت أنكحة الناس ومعامالهتم وذلك فساد عظيم وال ينقض إال اجلور قال 

ثالثة أقسام معروف باخلري يقبل قوله ومعروف مبنع الزكاة يبحث اإلمام عنه وقال ح إذا منعها ال جيرب والناس على 
على أخذها من ماله لكن يلجأ إىل دفعها باحلبس وغريه الفتقارها إىل النية لنا فعل الصديق رضي اهللا عنه والقياس 

ة العبادة اليت هي تبع لسد اخللة فإذا منع املتبوع ال يسقط على الزرع وأما النية فإهنا إمنا اشترطت ملا فيها من شائب
لتعذر التابع أو نقول نية اإلمام تقوم مقام نيته وال يؤخذ من أمواهلم أكثر من الزكاة وقال ش يؤخذ شطر ماهلم 

كانت  عقوبة هلم ملا يف أيب داود أنه قال فيمن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله جوابه أن ذلك أول اإلسالم حيث
النفوس تشح بالزكاة ولقوله ليس يف املال حق سوى الزكاة فإن مل يوجد له مال وهو معروف املال قال ابن شعبان 

له سجنه كديون املعامالت الثالث جمهول احلال فإن أدعى دفعها مل يقبل قوله ألن األصل بقاؤها وإن ادعى عدم 
  ة يف أداء الزكاة عند مالك واألئمة لقوله النصاب صدق ألن األصل عدمه الثاين قال النية واجب

إمنا األعمال بالنيات وألهنا عبادة متنوعة إىل فرض ونفل وحكمة إجياب النية إمنا هو متييز العبادات عن العادات 



ومتييز مراتب العبادات فتفتقر للنية لتمييزها عن اهلبات والكفارات والتطوعات ويف اجلواهر ينوي ويل الصيب 
وقال بعض أصحابنا ال تفتقر الزكاة إىل النية قياسا على الديون وإلجزائها باإلكراه وعمن ال تتأتى منه النية  واجملنون

كاجملنون قال القاضي أبو احلسن وال حيتاج اإلمام إىل نية ألن فعله يقوم مقام النية قال سند وينوي املزكي إخراج ما 
جتب بالتعيني فلو تلفت بعد عزهلا أجزأت إذا عينها وإذا عينها مل وجب عليه يف ماله ولو نوى زكاة ماله أجزاه و

حتتج إىل نية عند دفعها للمساكني وإن مل يعينها وعزهلا عن ملكه وجبت النية عند التسليم ألن صورة الدفع 
على مشتركة بني دفع الودائع والديون وغريها وجوز بعض الشافعية تقدمي نيتها عليها من غري استصحاب قياسا 

تقدمي الزكاة على أصلهم وألنه قد يأمر وكيله بإخراجها فلو مل جيز تقدميها لكان تغريرا باملال وحنن نضمن الوكيل 
إن مل يفعل ما أمر به فال ضرر وينقض عليهم بالنيابة يف احلج مع افتقاره إىل نية تقارنه الثالث قال لو تصدق جبملة 

ال فال خالفا ل ح حمتجا بأنه مل يبعد عن املقصود ويشكل عليه مبا لو صلى ماله ونوى زكاته وما زاد تطوع أجزأ وإ
ألف ركعة ينوي هبا اثنتني للصبح والبقية للنفل فإهنا ال جتزئ احلالة الثانية تعجيل الزكاة ويف الكتاب ال ينبغي 

ويف اجلواهر يف اليسري إخراج زكاة عني وال ماشية قبل احلول إال بيسري فإن عجل زكاة ماشيته لعامني مل جيزه 
خالف واختلف يف حده إذا جوزناه فقال ابن القاسم حنو الشهر وقال ابن املواز اليومان وحكى ابن حبيب عمن 

لقي من أصحاب مالك العشرة وقيل نصف الشهر وهذا اخلالف خيتص بالعني واملاشية وأما احلرث فال جيوز التقدمي 
ه ح عن سنني ويف احلرث والثمار قبل ظهورمها ويف أيب داود أن العباس سأل فيه وخالفنا األئمة يف التعجيل وأجاز

النيب يف تعجيل صدقته قبل أن حيل فرخص له فيها وألن القاعدة أن تقدمي احلكم على شرطة إذا تقدم سببه جائز 
ا تقدم السبب كالتكفري قبل احلنث لتقدم احللف والعفو عن القصاص قبل الزهوق لتقدمي اجلرح فكذلك هاهنا مل

الذي هو النصاب ال يضر فقدان احلول ولذلك اجتمعت األمة على منع التعجيل قبل كمال النصاب وقياسا على 
الديون فإن احلول حق لألغنياء فإذا أسقطوه سقط كأجل الدين واجلواب عن األول أنه حمتمل التعجيل قبل احلول 

صدقة التطوع وعن الثاين أن قصد احلنث عندنا يقوم مقام  بيسري أو بعده وقبل الساعي أو يعجل له الساعي أو
احلنث إذا كان على حنث فلم يفقد الشرط وبدله وعن الثالث أن مصلحة العفو تفوت باملوت فجعل له استدراكها 
لنا وهاهنا ال تفوت وعن الرابع أن الزكاة فيها شائية العبادة ولذلك افتقرت إىل النية خبالف الديون ويدل على ما ق
القياس على الصالة وألن النصاب إذا هلك قبل احلول إن قلتم أن املعطي واجب ال يكون احلول شرطا وليس 

كذلك وإن مل يكن واجبا فال حيل للفقري التصرف فيه وهو مل يعط له فتبطل حكمة التعجيل ويف اجلواهر لو عجل 
ائمة إن ثبت ذلك وإال فال يقبل قوله أما لو ذبح باملدة اجلائزة وهلك النصاب قبل متام احلول أخذها إن كانت ق

شاة من األربعني بعد التعجيل مث حال احلول مل يكن له الرجوع الحتمال نية الندم فيتهم يف الرجوع قال سند إذا 
دفع شاة من أربعني أو نصف دينار من عشرين وبقي الباقي إىل متام احلول فظاهر قول ابن القاسم أن املدفوع زكاة 

روضة وقاله ش ألن املدفوع يقدر بقاؤه يف يد املالك حىت قال الشافعية لو كانت املاشية مائة وعشرين فولدت مف
شاة الصدقة يف يد الفقري سخلة وجب عليه إخراج شاق أخرى لتجدد النصاب وقال ح يف األول ال تكون زكاة 

يد الساعي قبل إيصاله إىل املساكني مل يضمنه  ويستردها من اإلمام ألنه مل حيل احلول على نصاب عنده ولو تلف يف
على مقتضى املذهب لوقوعه املوقع فلو تغريت حال رب املال قبل احلول مبوت أو ردة قال ح إن كان بيد اإلمام 
استرجعه وإن وصل إىل الفقراء فال وقال ش وابن حنبل له ذلك مطلقا كما لو دفع كراء مسكن فاهندم ولو تغري 

وت أو ردة فقال ابن القاسم و ح وقعت املوقع اعتبارا حبالة األخذ وقال ش وابن حنبل يسترد منه وال حال الفقري مب
جيزئ رهبا فلو عجل زكاة زرعه قبل حصاده وهو قائم يف سنبله قال مالك جيزئه للوجوب بالطيب فلو عجل زكاة 



ال جيوز له فقوالن مبنيان على أن الساعي  ماشية مث جاء الساعي عندما وجده دون ما دفعه للمساكني إذا عجلها مبا
شرط يف الوجوب أم ال احلالة الثالثة التأخري مع اإلمكان يف اجلواهر هو سبب اإلمث والضمان فلو تلف النصاب بعد 

  احلول وقبل التمكن فال زكاة 

  الباب الثامن يف صرف الزكاة والنظر يف املصرف وأحكام الصرف

إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها ( لطوائف الثمانية اليت يف قوله تعاىل النظر األول يف الصرف وهو ا
فحصرها بصيغة إمنا فيهم فإن مل يوجد  ٦٠التوبة ) واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل 

ا غابوا إال واحدا أخذها وإن وجد األصناف إال صنف واحد أجزأ اإلعطاء له إمجاعا كاستحقاق اجلماعة للشفعة إذ
كلها أجزأه صنف عند مالك و ح وقال ش جيب استيعاهبم إذا وجدوا واستحبه إصبع ليال يندرس العلم 

باستحقاقهم وملا فيه من اجلمع بني مصاحل سد اخللة واإلعانة على الغزو ووفاء الدين وغري ذلك وملا يرجى من بركة 
مصادفة ويل فيهم قال سند وانعقد اإلمجاع على عدم استيعاب آحادهم بل قال ش يدفع دعاء اجلميع بالكثرة و

ثالثة من كل صنف ولإلمام إذا مجع الصدقات أن يدفع زكاة الرجل الواحد لفقري واحد هاتان الصورتان هتدمان ما 
هل هي للتمليك ) واملساكني  إمنا الصدقات للفقراء( يقوله الشافعي من التملك ومنشأ اخلالف الالم اليت يف قوله 

أي الطالق خمتص  ١الطالق ) فطلقوهن لعدهتن ( كقولنا املال لزيد أو لبيان اختصاص احلكم بالثمانية كقوله تعاىل 
  هبذا الزمان وقوله 

صوموا لرؤية اهلالل أي وجوب الصوم خمتص هبذا السبب فليس يف اآلية على هذا تعرض مللك وهذا هو الظاهر ملا 
ن عدم املخالفة لظاهر اللفظ بذينك الصورتني ومن قال بالتمليك يلزمه خمالفة ظاهر اللفظ هبما وقد نص اهللا فيه م

تعاىل يف الكفارات على املساكني ومع ذلك جيوز الصرف للفقراء وكذلك هاهنا وهلذه األصناف شروط تعمها 
كر يف املؤلفة قلوهبم الشرط الثاين خروجهم وشروط ختتص ببعضها فالعامة أربعة الشرط األول اإلسالم إال ما يذ

عن القرابة الواجبة نفقتهم ويف الكتاب ال يعطيها ملن تلزمه نفقتهم ومن ال تلزمه نفقتهم فال يلي هو إعطاءهم 
ويعطيهم من يلي تفريقها بغري أمره كما يعطي غريهم قال سند واختلف يف تعليل املنع فقال مالك ألنه يوفر نفقته 

عليه قال عبد الوهاب ألهنم أغنياء بنفقته فيدفع هلم مخس ركازه على الثاين دون األول وجيوز لغريه الدفع الواجبة 
هلم من الزكاة على األول دون الثاين ومن ال جتب نفقتهم املشهور أهنم سواء وقال ابن حبيب ال جيزئه إعطاؤها ملن 

نني والبنات مراعاة ملن يقول هلم النفقة ويلزمه أن يقول تلزم نفقته وال ملن يشبههم كاألجداد واجلدات وبين الب
ذلك يف العم والعمة واخلال واخلالة ومن ال تلزمه نفقته من أقاربه إن كان يف عياله وقطع بالدفع إليهم نفقته مل جتزئه 

كون غريهم أوىل قاله ابن حبيب ألنه استعان على ما كان التزمه بزكاته قال وفيه نظر ألنه له قطع النفقة عنهم في
فقط وإن مل يقطع نفقته أجزأه مع الكراهة قاله ملك وروي عنه ال بأس إذا ويل هو تفريقها أن يعطي أقاربه الذين ال 
تلزمه نفقتهم وإن كان مالك يفعل ذلك وهو قول ش للجمع فيها بني الصدقة وصلة الرحم ويالحظ عدم اإلخالص 

ليسوا أهال فرع ويلحق بالقرابة الزوج قال ابن القاسم يف الكتاب ال بدفع الذم عن نفسه وخشية أن يعطي هلم و
تعطي املرأة زكاهتا لزوجها وقاله ح ألنه يتسع هبا فيكون وقاية عن نفقة الزوجة وكرهه أشهب و ش وإن مل يردها 

ال جتزئه ألهنا  يف نفقتها ملا يف الصحيحني أنه سئل عن ذلك فقال فيه أجران قال سند فان دفع الزوج زكاته إليها
غنيه بنفقته قال ابن القصار إذا أعطى أحد الزوجني اآلخر ما يقضي به دينه جاز لعدم عود املنفعة قال وهذا يقتضي 
أن الدفع لألب لوفاء الدين جائز إال أن يكون الدين ألحد األبوين على اآلخر وصاحب الدين فقري الشرط الثالث 



ة حمرمة على النيب إمجاعا ومالك واألئمة على حترميها على قرابته قال األهبري خروجهم عن آل النيب قال سند الزكا
  حيل هلم فرضها ونفلها وهو مسبوق باإلمجاع وملا يف مسلم قال 

إن هذه الصدقة إمنا هي أوساخ الناس وإهنا ال حتل حملمد وال آلل حممد واختلف يف تعيينهم فقال ابن القاسم هم بنو 
وقاله ح واستثىن بين أيب هلب وزاد ش وأشهب بين عبد املطلب ألنه أعطاهم من سهم ذوي هاشم دون مواليهم 

القرىب دون العرب ملا حرموا من الزكاة وقال اصبغ هم عترته األقربون آل عبد املطلب وهاشم وعبد مناف وقصي 
  فع مواليهم منهم لقوله دون مواليهم واألول اظهر فإن األول إمنا يتناول عند اإلطالق األدنني وقال ابن نا

موىل القوم منهم قال ابن القاسم معناه يف الرب واحلرمة كما قال أنت ومالك ألبيك وقال ابن نافع وش و ح حترم 
  عليهم صدقة التطوع والواجبة لعموم اخلرب وجوز ابن القاسم التطوع لقوله 

رضي اهللا عنهما يدفعان من ذلك لعلي والعباس إنا معاشر األنبياء ال نورث ما تركنا صدقة مث كان أبو بكر وعمر 
رضي اهللا عنهما ويف اجلواهر من أصحابنا من جوز هلم الواجبة دون التطوع لعدم املنة فيها فتكون أربعة أقوال 

الشرط الرابع احلرية ألن العبد مكفي بنفقة سيده قال سند قال الباجي جيوز أن يستأجر على حراستها وسوقها وإن 
يكون عامال عليها ألهنا أجرة حمضة وقدمت هذه الشروط لعمومها والعام جيب تقدميه على اخلاص ولنتكلم  مل جيز أن

اآلن على األصناف وشروطها اخلاصة فنقول الصنف األول الفقري ويف اجلواهر هو الذي ميلك اليسري ال يكفيه 
طى وإال فال قال سند مذهب الكتاب تراعى لعيشه ويف الكتاب من له دار وخادم ال فضل يف مثنهما عن غريمها فيع

احلاجة دون قدر النصاب من غري العني فإن من ملك من نصابا من العني فهو غين جتب عليه الزكاة فال يأخذها 
والفرق أن الشرع حدد نصاب العني ومل حيدده من غريها وروي عنه املنع مع النصاب من غري العني إذا فضل عن 

ز األخذ مع النصاب من العني وأما املستغين بقوته وصنعته فعلى مراعاة القوة ال يعطي شيئا قيمة املسكن وروي جوا
وقاله ش قال ملك و ح يعطى ألنه ليس بغىن وإمنا هو يقدر على شيء ما حصل إىل اآلن قال اللخمي وقال حيىي بن 

يح مخسة أقسام من له قوة صناعة عمر ال جيزئ لقوله يف أىب داود ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي والصح
تكفيه ال يعطى لقيام الصنعة مقام املال ومن ال تكفيه يعطى متام الكفاية ومن كسدت صنعته يعطى ومن ليس له 
صناعة وال جيد يف املوضع ما يتحرف به يعطى ومن وجد ما يتحرف لو تكلف ذلك فهو موضع اخلالف ويؤكد 

ر على الكسب كمواساة القرابة بطريق األوىل لتأكيد القريب على األجنيب ويف املنع إمنا هي مواساة فال حتل للقاد
اجلواهر ال تشترط الزمانة وال التعفف عن السؤال واملكفي بنفقة ابنه والزوج ال يعطى الصنف الثاين املسكني قال 

أما ( ري اشد لقوله تعاىل سند املشهور إن املسكني أشد حاجة من الفقري وقاله ح وقال الشافعي وبعض أصحابنا الفق
فجعل هلم سفينة وألن الفقري مأخوذ من فقار الظهر إذا انكسرت  ٧٩الكهف ) السفينة فكانت ملساكني يعملون 

وذلك شأن املوت وقال ابن اجلالب مها سواء ملن له شيء ال يكفيه فعلى هذا تكون األصناف سبعة وقاله ابن وهب 
  جة واملسكني الذي يسأل يف األبواب والطرق لقوله يف مسلم الفقري املتعفف عن السؤال مع احلا

وهو الذي ألصق جلده بالتراب  ١٦البلد ) أو مسكينا ذا متربة ( ليس املسكني هو الطواف احلديث لنا قوله تعاىل 
  ولقوله 

يا رسول اهللا قال  ليس املسكني هو الطواف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما املسكني
أما الفقري الذي كانت ( الذي ال جيد غىن يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يسأل الناس شيئا وقول الشاعر 

فجعل له حلوبا قال األخفش والفقري من قوهلم فقرت له فقرة من مايل ) وفق العيال فلم يترك له سبد ** حلوبته 
ن املال واملسكني من السكون ولو أخذ الفقري من الذي قالوه فالذي سكن أي أعطيته فيكون الفقري من له قطعة م



) ضربت عليهم الذلة واملسكنة ( عن احلركة اقرب للموت منه وأما اآلية فاملراد باملساكني املقهورون كقوله تعاىل 
عل الثاين أن املراد وذلك ال ينايف الغىن ومعىن اآلية ال طاقة هلم بدفع امللك عن غصب سفينهم وورد  ٦١البقرة 

باملسكني يف قوله ليس املسكني هبذا الطواف أي املسكني الكامل املسكنة وال يلزم من نعته بصفة الكمال نفيه مطلقا 
والالم تكون للكمال قاله سيبويه وجعلها يف اسم اهللا له وعن البيت إن احللوبة مل يتمها له إال يف الزمن املاضي لقوله 

اه فقريا فلعله كان يف ذلك الزمان غنيا الصنف الثالث هو العامل ويف اجلواهر حنو الساعي كانت يف زمن من مس
والكاتب والقاسم وغريهم أما اإلمام والقاضي والفقيه والقارئ فرزقهم من اخلراج واخلمس والعشر وغري ذلك قال 

عامل غنيا لقوله يف املوطأ ال حتل سند وروي عن مالك من يسوقها ويرعاها وهو شاذ قال اللخمي وجيوز أن يكون ال
الصدقة لغين إال خلمسة لغاز يف سبيل اهللا أو العامل عليها أو الغارم أو لرجل اشتراها مباله أو لرجل له جار مسكني 
فتصدق على املسكني فأهدى املسكني للغين وأجاز أمحد بن نصر ان يكون من آل النيب أو عبدا أو ذميا قياسا على 

أهنا أجرة له فال تنايف الغين وكوهنا أوساخ الناس ينايف آل البيت لنفاستهم ولكوهنا قربة تنايف الكفار  الغين والفرق
والعبيد خلساستهم قال أبو الطاهر وشروطه أربعة العدالة واحلرية والبلوغ والعلم بأحكام الزكاة الصنف الرابع 

اإلسالم فيؤلفون بالعطاء لينكف غريهم بإنكفافهم  املؤلفة قلوهبم ويف اجلواهر كانوا يف صدر اإلسالم يظهرون
ويسلم بإسالمهم وقد استغىن اآلن عنهم قال عبد الوهاب فال سهم هلم إال أن تدعوا حاجة إليهم وقيل هم صنف 

من الكفار يتألفون على اإلسالم ال يسلمون بالقهر وقيل قوم إسالمهم ضعيف فيقوي بالعطاء وقيل عظماء من 
سلموا فيعطون ليتألفوا أتباعهم ألن اجلهاد يكون تارة بالنسيان وتارة بالبيان وتارة باإلحسان يفعل مع ملوك الكفار أ

كل صنف ما يليق به الصنف اخلامس فك الرقاب يف اجلواهر يشتري اإلمام الرقاب من الزكاة فيعتقها عن املسلمني 
يف الرقاب الواجبة خالفا البن حبيب يف األعمى والوالء جلميعهم قال ابن القاسم وال جيزي فيها إال ما جيزي 

واألعرج واملقعد وقال ابن وهب هو فكاك املكاتبني قال حممد يعطي مكاتبه من زكاته ما مل يتم به عتقه ويف قطاعة 
مدبرة ما يعتق به ومها ال جيزئان يف الواجب فرع قال لو اشترى من زكاته رقبة فأعتقها ليكون الوالء له النية ال 

زئه عند ابن القاسم الستثنائه الوالء خالفا ألشهب حمتجا مبن أمر عبده بذبح أضحيته فذحبها عن نفسه فإهنا جتزئ جي
عن اآلمر أو أمره بعتق عبده عن نفسه فأعتقه الوكيل عن نفسه فإن العتق عن اآلمر وال جيزئ فك األسري عند ابن 

اجتمع فيه العرف الشرعي واللغة أما العرف فألنه تعاىل ) لرقاب ويف ا( القاسم خالفا البن حبيب متهيد قوله تعاىل 
أطلق الرقبة يف الظهار والقتل ومل يرد هبا إال الرقيق الكامل الرق والذات وأما اللغة فإن الرقبة تصدق لغة على 

اسخ للغة األحرار والعبيد ومن كمل ومن نقص فاملشهور قدم العرف الشرعي وهو املشهور يف أصول الفقه بأنه ن
ومن الحظ اللغة لكوهنا احلقيقة وغريها جماز أجاز املكاتب واملدبر واملعيب واألسري وعتق اإلنسان عن نفسه وإن 

كان الوالء له دون املسلمني فألن مقصود الزكاة إمنا هو شكر النعمة وسد اخللة وهذا حاصل والوالء للمعتق فإن 
ك سائر مصارف الزكاة ال يعم منها شيء للمسلمني وقياسا على الرقاب حق املسلمني إمنا يتعني يف بيت املال وكذل

يف غري الزكاة فإنه جيزئ والوالء للمعتق قال سند وجوز ابن حبيب عتق من بعضه حر تفريعا على املكاتبني قال 
فيبقى  اللخمي اختلف يف مخسة املعيب وإعطاء املكاتب وإعطاء الرجل ماال لتعتق عبده واألسري وعتق بعض عبد

الباقي رقيقا أو كان بعضه حرا قال وقول ملك وأصحابه إجزاء املعيب ومن اشترى رقبة من زكاته وقال هي حرة 
عن املسلمني وال والء يل فوالؤها للمسلمني وجتزئه وإن قال حر عين ووالؤه للمسلمني قال ابن القاسم ال جيزئه 

السادس الغارم وهو من أدان يف غري سفه وال فساد وال  ووالؤه له وقال أشهب جيزئه ووالؤه للمسلمني الصنف
جيد وفاء أو معهم أموال ال تفي ديوهنم فيعطون من الزكاة قضاء ديوهنم وإن مل تكن هلم أموال فهم فقراء غارمون 



رط يعطون بالوصفني ويف الدفع ملن أدان يف سفه مث نزع عنه خالف ويف دينه هللا تعاىل كالكفارات والزكوات اليت ف
فيها خالف قال أبو الوليد وجيب أن يكون الغارم حبيث ينجرب حاله بأخذ الزكاة ويفسد بتركها بأن تكون له أصول 

يستغلها فليجئه الدين إىل بيعها فيفسد حاله فيؤدي ذلك من الزكاة وأما إن كان يتدين أموال الناس ليكون غارما 
دعه قال سند من تداين لفساد مث حسنت حاله دفعت إليه وقال ابن فال ألن الدفع يدميه على عادته الردية واملنع ير

املواز ال يقضي منها دين امليت خالفا البن حبيب قال أبو الطاهر يف نظائره وشروط الغارم أربعة أن ال يكون عنده 
نف السابع ما يقضي هبا دينه وأن يكون الدين آلدمي وأن يكون مما حيسن فيه وأن ال يكون استدانه يف فساد الص

  سبيل اهللا تعاىل ويف اجلواهر هو اجلهاد دون احلج خالفا البن حنبل لنا قوله 
ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة لغاز يف سبيل اهللا احلديث ومل يذكر احلج وألن أخذ الزكاة أما حلاجته إليها كالفقري 

ينئذ أن كان فقريا وألن عنده كفايته إن كان أو حلاجتنا إليه كالعامل واحلاج ال حيتاج إليها لعدم الوجوب عليه ح
غنيا وال حنتاج حنن إليه قال سند قال عيسى بن دينار و ح إن كان غنيا ببلده ومعه ما يغنيه يف غزوه فال يأخذها 
ووافقنا الشافعي لنا أن اآلية مشتملة على الفقراء فيكون سبيل اهللا تعاىل غريهم عمال بالعطف ويؤكده احلديث 

قال ابن عبد احلكم ويشتري اإلمام منها املساحي واحلبال واملراكب وكراء النواتية للغزو وكذلك  املتقدم
اجلواسيس وإن كانوا نصارى ويبىن منها حصن على املسلمني ويصاحل منها العدو وقال أبو الطاهر يف ذلك قوالن 

لسبيل ويف اجلواهر وهو املنقطع به بغري بلده واملشهور املنع ألهنم فهموا من السبيل اجلهاد نفسه الصنف الثمن ابن ا
املستدمي السفر وإن كان غنيا ببلده وال يلزمه التداين الحتمال عجزه عن األداء وقيل أن قدر على السلف ال يعطى 
فإن كان معه ما يغنيه فال يعطى لكونه ابن السبيل أو يعطى روايتان واألول املشهور وما أخذ ال يلزمه رده إذا صار 

بلده ألخذه إياه باستحقاق ولصرفه يف وجوه الصدقة قال سند إن كان مستمر السفر فال خالف وإن أقام مدة مث ل
أراد اخلروج أجاز مالك و ش الدفع له ألنه غريب يريد السفر قياسا على املستدمي جبامع احلاجة ومنع ح ومن 

فر به وإن كان ذاهبا إىل غري مستعيب دفع له نفقة اضطر إىل اخلروج من بلده زعم بعض املتأخرين الدفع له ملا يسا
الرجوع شبهه بابن السبيل وإن مل يقع عليه ومنع عبد الوهاب مطلقا ولو احتاجت زوجة ابن السبيل اليت خلفها 
النفقة قال مالك يعطى هلا ويف الكتاب احلاج ابن السبيل قال أبو الطاهر يف نظائره شروط ابن السبيل ثالثة أن 

فره غري معصية وأن يكون فقريا يف املوضع الذي هو فيه وأن ال جيد من يسلفه النظر الثاين يف أحكام يكون س
الصرف وهي سبعة األول يف الكتاب إن وجد األصناف كلها آثر أهل احلاجة من غري حتديد قال سند إن استوت 

أهل احلاجة ويقول الفضائل الدينية هلا  احلاجة قال ملك يؤثر األدين وال حيرم غريه وكان عمر رضي اهللا عنه يؤثر
أجور يف اآلخرة والصديق رضي اهللا عنه يؤثر بسابقة اإلسالم والفضائل الدينية ألن إقامة بنية األبرار أفضل من 

إقامة بنية غريهم ملا يترتب على بقائها من املصاحل وإذا أعطي احملتاج فروى ابن نافع ذلك غري حمدود ويعطيه قوت 
قسوم وقد تقل املساكني وتكثر وروى املغرية ال يعطى نصابا وقوله ح ألن الدفع لو صف الفقراء فال خيرج بقدر امل

به عنه وعلى األول يعطيه قوت السنة وإن اتسع املال زاده مثن العبد ومهر الزوجة ويف اجلواهر يعطى الغارم قدر 
در ما يوصله إىل مقصده أو موضع ماله والغازي ما يقوم دينه والفقري واملسكني كفايتهما وكفاية عياهلما واملسافر ق

به حالة الغزو واملؤلفة باالجتهاد والعامل أجره مثله ومن مجع وصفني استحق سهمني وقال القاضي أبو احلسن بل 
باالجتهاد قال سند قال ابن القاسم يعطى منها العامل بقدر كثرة ماله وقلته وكثرة املتحصل وقلته وعمله وصف 

تحق به كالفقر ألهنا أجرة فإن كان ذميا أعطي من غريها وقال ابن جلالب يدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر يس
عملهم وال جيوز أن يستأجروا جبزء منها للجهالة بقدره قال فنحا هبا منحى اإلجارة وهو خالف املشهور احلكم 



اء مث الفقراء واملساكني على العتق ألن سد اخللة أفضل الثاين يف الترتيب قال اللخمي يبدأ بالعاملني ألهنم كاألجر
وألنه حق لألغنياء ليال جتب عليهم املواساة مرة أخرى وإذا وجدت املؤلفة قلوهبم قدموا ألن الصون عن النار مقدم 
ه على الصون عن اجلوع كما يبدأ الغزو إن خشي على الناس وابن السبيل إن كان يلحقه ضرر قدم على الفقري ألن

يف وطنه احلكم الثالث يف اإلثبات ويف اجلواهر ما خفي من هذه الصفات كالفقر واملسكنة من ادعاه صدق ما مل 
يشهد ظاهره خبالفه أو يكون من أهل املوضع وميكن الكشف عنه فيكشف والغازي معلوم بفعله فإن أعطي بقوله 

ان عن مبايعة إال إذا كان عن طعام أكله وابن ومل يوف استرد ويطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن ك
السبيل يكتفي فيه هبيئة الفقر احلكم الرابع مباشرهتا يف الكتاب ال يعجبين أن يلي أحد صدقة نفسه خوف احملمدة 

وليدفعها ملن يثق به فيقسمها وقال ش أحب إيل أن يتوالها قياسا على األضحية وليتقن أداءها ويف اجلواهر إذا كان 
مام يعدل يف األخذ والصرف مل يسع املالك أن يتوىل الصرف بنفسه يف الناض وال يف غريه بل اإلمام الحتياجها اإل

إىل االجتهاد يف تعيني األصناف وحتقيق صفاهتم وشروطهم وتعيني البلدان يف احلاجات وهي أمور ال يطلع عليها إال 
وقيل زكاة الناض إىل أربابه قال عبد امللك ذلك إذا مل يكن  الوالة غالبا وأما احلرث واملاشية فيبعث اإلمام فيها

املصرف الفقراء واملساكني خاصة الحتياج غريمها إىل االجتهاد وحيث قلنا يليها رهبا فاألفضل له أن يوليها غريه إال 
 توىل الناس أن جيهل أحكامها فيجب وإذا كان اإلمام جائرا مل جيز دفعها له قال اللخمي إذا كان اإلمام مشغوال

احلرث والعني وانتظروا باملاشية اإلمام وفيه خالف قال سند وملفرقهما أن يأخذ منها باملعروف إن كان أهال احلكم 
اخلامس يف اخلطأ فيها قال سند إن دفعها لكافر أو عبد أو غين ومل يعلم فإن كان اإلمام مل يضمن ألنه عليه باالحتهاد 

الكتاب ال جيزئه وقال ابن القاسم ال ضمان عليه وفرق بعض الناس بني الكافر والعبد وقد فعله أو رب املال فظاهر 
فال جيزئ الشتهارمها غالبا وبني الغين فيجزئ ألن الرجل قد يكتم غناه كثريا يف الناس وحيرم الدفع ألهل األهواء 

  وتارك الصالة على اخلالف يف تكفريهم وجوز ح الدفع للذمي لنا قوله ملعاذ 
علمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم فالظاهر اختصاص الفقراء باملأخوذ منهم قال اللخمي فأ

إلن كان عاملا بالغين أو بالذمي أو العبد مل جيزه وإن مل يعلم وهي قائمة انتزعت وإن أكلوها غرموها على املستحسن 
من اهللا تعاىل وكانوا غروا من أنفسهم غرموا وإال فال مث خيتلفوا من القول ألهنم صانوا هبا أمواهلم وإن هلكت بأمر 

يف تغرمي من وجبت عليه وكذلك اإلمام قال أبو الطاهر فإن دفعها ملستحقها مث زال سبب االستحقاق كابن السبيل 
ينه أو نؤديه ال ينفقها حىت يصل إىل موضعه أو يصله ماله والغازي يقعد عن الغزو انتزعت وتردد يف الغارم يسقط د

من غريها قال صاحب هتذيب الطالب إن استهلكها العبد هل تكون جناية يف رقبته أم ال ألنه متطوع فيه خالف فإن 
دفع ملسلم ما ال جيزئ كالعوض رجع إن كان قائما وال يرجع إن فات ألنه ظامل مسلط له عليه أما لو مل يبني أهنا 

م السادس تفريقها بغري بلدها ويف الكتاب من حال عليه احلول بغري زكاة محلت على التطوع وال رجوع له احلك
بلده زكى ما معه وما خلف ببلده وكذلك إذا كان اجلميع ببلده إال أن خيشى احلاجة على نفسه وال جيد سلفا وقد 

ه ذلك كان يقول يقسم ببلده واستحبه أشهب إال أن يكون مبوضع حاجة فإن خشي أهنا تؤدي عنه ببلده فليس علي
وال يدفع اإلمام منها شيئا إىل بيت املال وتنفذ الزكاة مبوضع وجبت إن أمكن وإال نقلها ألقرب البالد إليهم لتعلق 
آمال فقراء كل بلد بأغنياء أهلها فإن بلغه حاجة من غري بلده أعطى منه أهل بلده مث نقله إىل بلد احلاجة قال سند 

لت لألقرب إليه خلفية املؤنة وإن كان فيه مستحق لكان حاجة غريه أشد إن كان موضع الزكاة ليس فيه مستحق نق
نقلها كما نقل عمر رضي اهللا عنه زكاة مصر إىل احلجاز وإن مل تكن حاجة غريه أشد فقول ح و ش وغري املشهور 

فضاعت فإن  عن مالك النقل وحيث قلنا بعد النقل قد استثىن ابن القاسم املوضع القريب وإذا قلنا ال تنقل فنقل



كان اإلمام مل يضمن ألنه موضع اجتهاد وإن كان رب املال ضمن وحيث قلنا جواز النقل فاألظهر إرساهلا بعد 
احلول وال يضمن أن تلفت ويف اجلواهر نقل الصدقة عن موضع وجوهبا وهو البلد الذي فيه املال واملالك 

زئ فإن أفترق املال واملالك فهل يعترب مكان املال واملستحقون غري جائز فإن فعل كره وأجزأ وقال سحنون ال جي
عند متام هبا فيخرجها حيث هو قوالن وأما صدقة الفطر فإهنا ينظر فيها إىل موضع املالك فقط وحيث قلنا ينقلها 
فروى ابن القاسم أن اإلمام يتكارى عليها من الفيء وقال ابن القاسم ال يتكارى ولكن يبيعها مث يشتري مثلها 

وضع ويف العتبة من ليس مبوضعه مساكني محلها من عنده مث تصل اىل املساكني احلكم السابع يف الكتاب ال خيرج بامل
يف زكاته إسقاط دينه عن الفقري ألنه مستهلك عند الفقري قال سند فإن فعل فقال ابن القاسم ال جيزئه وقال أشهب 

   جيزئه مبنزلة الدفع للغارم جبامع السبب لرباءة الذمة

  الباب التاسع يف زكاة الفطر

ويف اجلواهر هي واجبة عند مالك واألئمة وحكى أبو الطاهر قوال بأهنا سنة ملا يف املوطأ أنه فرض زكاة الفطر على 
الناس من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من املسلمني وقوله على كل 

هللا عين ورضي علي ولوال ذلك مل يكن لقوله على الناس فائدة حجة السنة أن فرض حر أو عبد كما تقول رضي ا
معناه قدر والسنة مقدرة ويروى أن سعد بن عبادة قال أمرنا النيب بزكاة الفطر قبل نزول الزكاة فلما نزلت مل 

ري دليل حتكم وعن الثاين يأمرنا ومل ينهنا وحنن نفعلها واجلواب عن األول أن ظاهر الفرض الوجوب فالعدول عنه لغ
نقول مبوجبه فأن ظاهر األمر السابق الوجوب والسكوت بعد ذلك ال يكون نسخا بل اكتفي مبا تقدم ويتمهد الفقه 
ببيان سبب وجوهبا والواجب عليه والواجب عنه والواجب فهذه أربعة فصول الفصل األول يف سبب الوجوب وقد 

تعينه أقوال وأمورا خاصة وهي القرابة وامللك والنكاح وملا كانت الثالثة  اعترب الشرع فيه أمرا وهو الوقت وفيه
أسبابا للنفقات كانت أسبابا للزكوات عن املنفق عليه جبامع حتمل احلق املايل ودل على ذلك قوله وأدوا الزكاة 

هلذا املعىن عمن متونون واعترب أيضا غري هذا وهو تطهري الصائم من رفث صومه وقد روي ذلك يف احلديث و
وجبت على اإلنسان عن نفسه ليطهرها من رفثه ومل جتب عن عبيده الكفار ألهنم ليسوا أهال للتطهري تنبيهان األول 
قد جتب النفقة وال جتب الزكاة كاملستأجر بنفقته وجتب الزكاة دون النفقة بل مبجرد امللك كالعبد اهلارب واملكاتب 

يف احلول مع النصاب فإن الشرط ما ظهرت مناسبته يف غريه كاحلول مكمل الثاين أن الوقت هنا ليس كما قلنا 
لتنمية النصاب والوقت ها هنا ليس مكمال حلكمه القرابة أو امللك أو التطهري فليس شرطا وقد دل الدليل على 

العمد  اعتباره فتعني ضمه إىل أحد األسباب األخر فيكون اجملموع هو السبب التام وكل واحد جز سبب كالقتل
والعدوان ويف اجلواهر قال مالك وابن القاسم و ح حتب بطلوع الفجر يوم الفطر وروي عن مالك جتب بغروب 
الشمس ليلة العيد وقاله ش وبطلوع الشمس يوم الفطر قياسا على الصالة وبغروب الشمس ليلة الفطر وجوبا 

الصحيح ويف اجلالب من اشترى عبدا ليلة  موسعا إىل غروب الشمس من يوم الفطر قال القاضي أبو بكر واألول
الفطر فهل زكاته على البائع أو على املبتاع روايتان تنبيه القائل جتب بغروب الشمس قال جتب وجوبا موسعا إىل 

غروب الشمس من يوم العيد فيكون هو هذا القول وال فرق بينهما واعلم أن األقوال األربعة متفقة على أن الوقت 
غروب الشمس وإمنا القضاء بعده والفرق بني القولني أن القائل بغروب الشمس حيصر السبب يف وقت أداء إىل 

غروب الشمس وبقية اليوم عنده صرف لإليقاع فجملة اليوم عنده واجب فيه ال بسببه والقائل الرابع كل فرد من 
ضي الوجوب وجوبا موسعا إىل أفراد زمنه اليوم سبب للوجوب وظرف لإليقاع فكل فرد من أفراد زمنه اليوم يقت



غروب الشمس فال جرم كل من جيد يف أي وقت كان من أجزاء اليوم وجب عليه اإلخراج باعتبار ما يتجدد بعده 
من األزمان فإذا اسلم كافر عند الزوال جيب عليه اإلخراج ألجل ما يقارنه من األزمنة الكائنة بعد الزمان بعد 

ب الوجوب لظاهر قوله أغنوهم عن سؤال هذا اليوم فاخلالف بني القائلني هل الزوال ألن كل جزء من اليوم يسب
مجيع أجزاء اليوم ظرف لإليقاع فقط والسبب الغروب فقط أو ظرف وأسباب ويكون املعتربيف السببية القدر 

وإىل واجب املشترك بينهما فينقسم على رأي هذا القائل املشترك بني األغنياء إىل واجب فيه كعام لقضاء الصوم 
بسببه كأجزاء اليوم وإىل واجب عليه كاملشترك بني الفرق ويف فروض الكفاية وإىل الواجب نفسه كاملشترك بني 

خصال الكفارة أربعة أقسام واقعة يف الشرع إمجاعا وإمنا اخلالف يف بعض الصور هل هي فيها أم ال وسبب اخلالف 
لى الفطر الشرعي الذي مل يوجد يف رمضان وذلك إمنا يتحقق أن الفطر الذي أضيفت إليه يف احلديث هل حيمل ع

بطلوع الفجر وهو املشهور أو على مطلق الفطر الشرعي الكائن بعد رمضان وهو غروب الشمس ليلة الفطر أو 
يالحظ إمياؤه يف قوله أغنوهم عن سؤال هذا اليوم والليلة مندرجة يف اليوم فتجب وجوبا موسعا من أوله إىل آخره 

ه مل خيصص منه شيئا أو يالحظ قاعدة أخرى وهي أن احلكم إذا علق على اسم هل يقتصر على أوله أو يستوعب ألن
فيه خالف يف األصول فإذا قلنا باالستيعاب فهو املوسع أو باالقتصار فيالحظ قاعدة أخرى وهي أن الليلة هل هي 

فجر إىل الشمس هل هو من الليل أو من النهار أو لليوم اآليت أو املاضي فيه خالف وإذا فرعنا على اآلخر فمن ال
قائم بنفسه ثالثة أقوال ويف املقدمات قال عبد امللك آخر وقتها زوال الشمس من يوم الفطر قياسا على الصالة 

ويتخرج على اخلالف وجوهبا وسقوطها عن املولود واملشتري وامليت واملعتق واملطلقة ومن أسلم ويف الكتاب من 
لفطر بعد الفجر استحب له زكاة الفطر واألضحية ألهنم خماطبون بالفروع وال تؤدي عن اجلنني إال أن أسلم يوم ا

يولد ليلة الفطر وإن كانت النفقة واجبة للحامل ألن النفقة وجبت للحامل بسبب احلمل ال للحمل فروع ثالثة 
  املصلى وقاله األئمة ويف أيب داود األول يف الكتاب ويستحب أن تؤدى بعد الفجر يوم الفطر قبل الغدو إىل 

قال ملا ذكرها من أدها قبل الصالة فهي مقبولة ومن أدها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات وألن املستحب 
األكل قبل الغدو فتقدم للفقري ليأكل منها ويستغين عن السؤال من أول اليوم وألنه مبادرة إىل اخلريات وإن أداها 

ومني جاز ويؤديها املسافر حيث هو وإن أداها أهله عنه أجزأه قال سند من قال ان وقتها طلوع قبل الفطر بيوم أو ي
الشمس ال يستحبها قبل ذلك لعدم الوجوب قال ابن القاسم إن عزهلا فتلفت مل يضمنها وإن دفعها قبل يوم الفطر 

الباجي أن هذا هو مشهور املذهب ألن  ملن يفرقها جاز اتفاقا فإن دفعها للفقري مل جتزه عند عبد امللك قال وزعم
القول اآلخر ينزع إىل إخراج الزكاة قبل وقتها وتأول عبد الوهاب ظاهر الكتاب على اإلخراج ملن يفرقها ألهنا 
كانت عادهتم باملدينة واألكثرون على خالفه مث ينتقض قوله بتجويزه الدفع إىل اإلمام باليومني ويده يد الفقراء 

ومني وأول الشهر أن العباد اضياف اهللا تعاىل يوم الفطر لذلك حرم عليهم صومه ففي اليومني يتمكن والفرق بني الي
الفقري من هتيئتها ليوم العيد ويتسع فيه وقبل ذلك تذهب منه ومقتضى هذا أن يكون التقدمي أفضل لكن روعي 

السنة وقال ش جتوز يف رمضان  سبب الوجوب فاقتصر على ذلك وقال ح جيوز إخراجها قبل رمضان ألول يوم من
ال قبله فجعل ح وجود املزكي كوجود النصاب يف األموال فإنه إمنا خيرجه عن نفسه ورأى أهنا متعلقة بسببني 

الصوم والفطر منه فيجوز بعد أحدمها كالكفارة بعد احللف وقبل احلنث وتعلقها عندنا بالفجر فال جتزئ قبله إال 
وقت كما تقدم ولو أخرجها بيومني فهلكت قال ابن املواز مل يضمنها لتعيينها بفعله بالسري حلصول املقصود يف ال

كزكاة املال قال سند ال يفيد الضمان كاإلخراج قبل احلول فتضيع قبله الثاين قال سند وال يأمث بالتأخري ما دام يوم 
ر عن عبيده وأهله الغائبني عنه يتخرج الفطر قائما فإن أخرها عنه أمث مع القدرة وقاله ش وابن حنبل واخرج املساف



عن تزكيته ملال الغائب مع ما يف يده فإذا أخرج أهله وكان ذلك عادهتم أو أمرهم أجزأه وإال خترج على اخلالف 
فيمن اعتق عن غريه بغري بغري أذنه وعلمه واإلجزاء أحسن ألنه حق مايل كالدين الثالث يف الكتاب من مات يوم 

ن تلزمك نفقته مل يسقطها موته ومن مات حينئذ فأوصى هبا كانت يف رأس ماله ولو مل يوص هبا مل الفطر أو ليلته مم
جيرب الورثة عليها ويندبون كزكاة العني حتل يف مرضه وإمنا يكون يف الثلث ما فرط فيه صحته إذا أوصى به وقوله مل 

مس وقد صرح يف غري هذا املوضع بأنه يسقطها موته مع موته ليلة الفطر يدل على أن وقت الوجوب غروب الش
طلوع الفجر الفصل الثاين يف الوجوب عليه ويف اجلواهر هو احلر املسلم املوسر وال زكاة على معسر وهو الذي ال 

يفصل عن قوته ذلك اليوم صاع وال وجد من يسلفه إياه وقيل هو الذي جيحف به يف معاشه إخراجها وقيل من حيل 
فقيل من له أخذ الزكاة وقيل الذي ال يأخذ منها يف يومه فعلى األول جيوز أن يعطي مسكني له أخذها واختلف فيه 

واحد أكثر من صدقة إنسان واحد وهو املشهور وعلى الثاين فال وروى مطرف عن مالك يستحب أن يعطي 
ن له عبد ال املسكني ما خيرج عن نفس واحدة فإن أعطي زكاة نفس واحدة ملساكني عدة جاز يف وجوهبا على م

ميلك غريه وعلى من عليه دين خالف ويف الكتاب جتب على من حيل له أخذها وعلى احملتاج إن وجد أو وجد من 
يسلفه وإال فال وال يقضيها بعد ذلك إال أن يؤخرها مع القدرة ووافقنا ش وابن حنبل يف أجياهبا على الفقري 

وأثاثه لنا عموم احلديث املتقدم وما يف أيب داود أنه ذكر  وخصصها ح مبن ميلك نصابا أو قيمته خارجا عن مسكنه
  زكاة الفطر 

  وقال أما غنيكم فيزكيه اهللا تعاىل وأما فقريكم فريد اهللا عليه أكثر مما أعطاه ويف حديث 
ابن عباس رضي اهللا عنه فرض زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو وهو عام ألهنا لو تعلقت بالغين لكثرت بكثرته 

ائر الزكوات وملا مل يكن كذلك لكانت كالكفارة قال سند وظاهر الكتاب ال يسقطها الدين ويف الكتاب من كس
عنده عبد وعليه عبد من سلم ال تلزمه الزكاة عنه قال عبد احلق الفرق بينها وبني املاشية يف عدم إسقاط الدين إياها 

دونة أن ال مال فلو وجبت عليه أمر ببيع العبد فيتعني مثنه أهنا موكولة ألرباهبا فأشبهت النقدين وألنه شرط يف امل
دينا عليه والدين أوىل به فتسقط الزكاة بالدين ويف املوازية مل يشترط عدم القدرة على الفطر فيبطل الوجه الثاين 

فاعترب  وقال عبد الوهاب من عنده صاع ال يضره أخراجه يف معيشته وال جيوع عياله أو دين يضربه فعليه إخراجه
الدين كزكاة النقدين وجه األول أهنا أشبهت الزرع من جهة عدم اشتراط احلول وكذلك أيضا أشبهت املعدن فلو 

  قدر على بعض الزكاة فاملذهب وجوبه 
لقوله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقاسه بعض الشافعية على بعض الكفارات يف عدم الوجوب والفرق 

على مالك بعض عبد خبالف الكفارة فإن مل يقدر إال مما أخذ من الزكاة يوم الفطر قال مالك يؤديها أهنا جيب بعضها 
واستحبها ابن اجلالب حلدوث القدوة بعد سبب الوجوب قال وحيتمل قول مالك الوجوب وليس ببعيد ألن وقت 

لوجوب ليس مبوسع كوقت أدائها قائم كطهور احلائض آخر الوقت واملشهور االستحباب وقاله ش ألن وقت ا
طيب الثمار سؤال من أخر زكاة الفطر قضاها خبالف األضحية فما الفرق جوابه أن املقصود سد اخللة وهو حاصل 

يف سائر األوقات واملقصود يف األضحية التضافر على إظهار الشعائر وقد فات وألن القضاء من خواص الواجب 
هو كل من وجبت نفقته مبلك أو قرابة أو نكاح إال الكافر والبائن الفصل الثالث يف الواجب عنه ويف اجلواهر 

احلامل وقال ش و ح ال جتب عن الزوجة ألهنا يف معىن املعاملة وكاملستأجر بنفقته ووافقنا ش يف الزوجة خالفا ل ح 
أو أقل أصحاء أو  فروع مثانية األول يف الكتاب يؤديها عن عبيده املسلمني كانوا للتجارة أو للقنية قيمتهم نصابا

مرضى جمذمني أو عميانا ووافق ش يف عبيد التجارة خالفا ل ح ومن له بعض عبد ال يؤديها إال عن حصته كان 



باقيه رقيقا أو حرا وال شيء على العبد فيما كان منه معتقا وال على املكاتب بل على سيده خالفا لألئمة وال يزكي 
قراض على رب املال وقال أشهب إذا بيعوا فربح فيهم مثل الثلث من الثمن عن اآلبق إال أن يرجتى لقربه وزكاة ال

فعلى العامل سدس تلك الزكاة أو الربع فعليه الثمن إن قارضه على النصف واألصل يف هذا الباب قوله على كل 
  حر أو عبد احلديث املتقدم ولقوله 

له اللخمي وهي واجبة عندنا على السيد باألصالة ادوا الزكاة عمن متونون فلم خيرج من ذلك املستأجر بنفقته قا
وعند الشافعية بطريق التحمل على العبد والرق واملالكية سبب التحمل قالوا ألن العبد لو كان كافرا مل جيب على 
السيد شيء وجواهبم أن الكافر ليس أهال للتطهري ولو كان بطريق التحمل الختلف باختالف فقر العبد وغناه قال 

أعتقهم عند زمانتهم صح العتق إمجاعا ويف سقوط نفقتهم خالف وأما املشترك فوافق املشهور ش وابن  سند لو
حنبل ويف اجلواهر قال عبد امللك على كل واحد من الشريكني صاع كامل وقيل خيرج كل واحد نصف صاع ومل 

حصته فقط وقال مطرف بل مجلتها يعترب النصاب وأسقطها ح مطلقا لعدم الوالية ولو كان حر وعبد قيل على احلر 
وجه املذهب أهنا تابعة للنفقة فهي متبعضة فتتبعض نظائر قال أبو عمران يف نظائره ثالثة مسائل تعترب فيها األنصباء 

الفطرة عن العبد املشترك والشفعة والتقومي يف العتق وست مسائل ختتص بالرؤس دون األنصباء أجرة القاسم 
أعدال املتاع وبيوت الغالت وأجرة السقي على املشهور وحارس الدابة والصيد وال وكانس املراحيض وحارس 

يعترب فيه كثرة الكالب وزاد العبدي كنس السواقي قال سند وأما املعتق بعضه فخمسة أقوال مذهب الكتاب 
لرق بعضه فتعني الكل املتقدم وروى عبد امللك أن مجيعها على السيد ألهنا ال تتبعض واملعتق بعضه ليس أهال للزكاة 

على السيد وروي عنه على السيد بقدر ملكه واملعتق بقدر ما اعتق منه وقاله ش وابن حنبل ألن املعتق كالشريك 
لقسمته مع املنافع والنفقة وقال ابن مسلمة إن كان للعبد مال فكذلك وإال فعلى السيد اجلميع ألن الزكاة تبع 

صله يف استسعاء العبد لتكملة العتق وأما املكاتب فروي عن مالك وش وح للسيار وأسقطها ح عنهما بناء على أ
سقوطها مطلقا لنقصان ملك السيد حلرزه ماله نفسه وخصصها ابن حنبل به يف كسبه كنفقته قال وال يبعد ختريج 

  مثله على قول مالك فيمن بعضه حر وقال ح يزكى عن الكافر ملا يروى عنه أنه قال 
عن كل حر أو عبد صغري أو كبري يهودي أو نصراين أو جموسي نصف صاع من بر وقياسا على أدوا زكاة الفطر 

رقيق التجارة واجلواب عن األول أنه غري معروف يف كتب احلديث وعن الثاين أن املزكي مث القيم ال الرقيق ويؤكد 
فرا وأسلم عبده ومل ينزع من يده قولنا قوله يف املوطأ من املسلمني والقياس على األب الكافر فلو كان السيد كا

شيء خالفا ل ش وابن حنبل ألن الكافر غري خماطب فيخرج من العموم فلو ارتد قال مالك و ح ال جيب عليه 
املسلم وقت الوجوب مث تاب بعده سقطت زكاة رقيقه عنه عند مالك و ح وكذلك لو ارتد بعد الوجوب قبل 
ة وأما األداء خالفا ل ش واخلالف يتخرج على قاعدتني إسقاط الردة للعمل وإن مل ميت عليها وزوال ملكه بالرد

اآلبق غري املرجو ال يزكى عنه عند مالك و ح خالفا ل ش قياسا على األسري فلو غاب غري آبق ففي املوازية يزكى 
عنه وإن طالت غيبته الستصحاب امللك واملغضوب يف التفرقة بني املرجو وغريه وأما رقيق القراض فأربعة أقوال 

باملالك ال مبال القراض خبالف زكاة ماشية القراض وقال أشهب يؤخذ من مال رب املال وهو ظاهر الكتاب لتعلقها 
خيرج من مال القراض ألنه سبب وجوهبا وال يلغى خبالف النفقة ألن النفقة ملصلحة املال وقال مالك تلغى كالنفقة 

وروي عنه تسقط عن النصيبني بناء على أن العامل ميلك بالظهور قال صاحب االستذكار قال ش يزكى عن 
صوب واآلبق امليئوس منهما إن علمت حياهتما وأسقطها ح وقال مالك يزكى عن املرهون وقال ش إن كان املغ

عنده وفاء للدين وفاضل مائيت درهم زكى وإال فال والعبد يباع باخليار يزكى عنه البائع عند مالك وقاله ش إن كان 



قال ح على من يصري إليه العبد الثاين يف الكتاب إذا اخليار له وانفذ البيع وإن كان للمشتري أوهلما فعلى املشتري و
أوصى برقبته لرجل وخبدمته آلخر فزكاته على املوصى له برقبته إن قبل الوصية وقاله ش و ح لتعلق الزكاة بالعني 

بوتت  قال سند وهو الذي رجع إليه ابن القاسم والنفقة على املخدم ألهنا قوام املنفعة وهلذا جيب على رفع األمة إذا
معه بيتا وكذلك نفقه الفرس احملبس للجهاد واإلبل للحمل على من هي حتت يده وحكى ابن املواز أن النفقة 

والزكاة على املخدم طالت املدة أو قصرت ألن اإلخدام يعتمد احلوز فيضعف امللك وقال سحنون كالمها على 
ر املدة يف اخلدمة فعلى املالك وبني طوهلا فعلى املخدم املالك كالعبد املستأجر وتغليبا للعني والرابع الفرق بني قص

كاحملبس فلو أخدم عبده مث هو حر فعلى قولنا الزكاة متت عليه ال جيب على صاحب املنفعة ها هنا شيء كمن آجر 
عبده وعلق عتقه بفراغ اإلجارة وجتب على صاحب الرقبة وروي عن مالك جتب على املخدم ألهنا حمبوسة له وما 

فيها مرجع الثالث يف الكتاب زكاة العبد زمن اخليار واألمة زمن املواضعة ونفقتها على البائع ألن ضماهنا منه  لسيد
خبالف املبيع بيعا فاسدا وهي يف زمن الفطر عند البائع واملوروث إذا مل يقبض إال بعد يوم الفطر فعلى الوارث قال 

زكاة عليه ومن قال هو موقف رتب الزكاة على اإلمضاء والرد سند أما من يقول امللك يف زمن خيار للمشتري فال
وقد تقدم اخلالف يف زكاته بني األئمة وأما املواضعة فقال أشهب إن حاضت ليلة الفطر أو يومه فعلى كل واحد 
ي منها زكاة كاملة وكذلك العبد يباع بعهده الثالث فتنقضي قبل يوم الفطر أو ليلته ولو تأخرت عن يوم الفطر فه

على البائع فقط ألن الزكاة عنده تبع للملك مبجرد وكذلك أوجب الزكاة على املعمر املالك وإن مل تكن نفقته عليه 
وامللك عنده يف املواضعة والعهدة للمبتاع ووافق يف أن امللك يف بيع اخليار للبائع ولذلك جعل الولد له وأما البيع 

عليه الستقرار ملكه وإن مل يفت فقال عبد امللك إن فسخ حبدثان ذلك  الفاسد فإن قبض املبتاع العبد وفات فزكاته
فعلى البائع تغليبا ملا تقدم من امللك وإن فات السيد ملك املبتاع إىل يوم القبض ألنه يوم وجوب القيمة فيعترب زمن 

لفطر غري فائت الفطر حينئذ هل صادف أم ال وابن القاسم يراعي النفقة والضمان وقال أشهب إن أدركه يوم ا
فعلى البائع وإال فعلى املبتاع فراعى الفوت دون الرد وقال أيضا على كل واحد من البائع واملبتاع صلع كامل كما 

قال يف املواضعة نظرا مللك البائع وأن النفقة على املبتاع ومها سببان للزكاة يف العبد الغائب والزوجة الرابع يف 
خالفا ل ش و ح ألنه ليس ملكا له ألن العبد عندنا ميلك ولو أعتق سيده ال يعتق الكتاب ال يؤديها عن عبد عبده 

عبد عبده اخلامس يف الكتاب تسقط زكاة الولد ببلوغ الغالم ودخول البنت على زوجها ويدعى للدخول فتنقل 
عن والده الفقري وال عن إليه ألهنا عند مالك وش وابن حنبل تتبع النفقة وعند ح تتبع الوالية التامة فال يزكي عنده 

  ولده الكبري الزمن وإن لزمه نفقتهما لعدم الوالية الكاملة لنا قوله فيما يروى يف احلديث املتقدم 
عمن متونون من املسلمني بالقياس على النفقة ووصف الوالية باطل طردا وعكسيا وعكسا ألن اجملنون والفاسق ال 

حلاكم له الوالية وال زكاة عليه قال والولد الصغري املوسر ال جتب على أبيه والية هلما مع وجوب الزكاة يف ماهلما وا
فطرته عند مالك واألئمة وخالف حممد بن احلسن تعلقا بالوالية وأما الزوجة فقال أشهب إذا دعي إىل البناء فلم 

ن أيسر بالنفقة فقط مل جيد ما ينفق بقيت على األب لبقاء احلاجة وإذا أعسر الزوج سقطت عنه النفقة والفطرة فإ
تلزمه الفطرة كفطرته وال يلزمها ألهنا ال تلزمها النفقة قال أبو طاهر إذا مل يدع الزوج للدخول وسكت عنه فهل 

جتب عليه الفطرة ألن العقد متكني أم ال قوالن مبنيان على العوائد السادس يف الكتاب يزكي عن خادم واحدة من 
ا للزوم نفقتها وإن كانت الزوجة ملية قال سند إذا كانت حيتاج مثلها إىل خادم خري خدم زوجته اليت ال بد هلا منه

بني أربعة أشياء شراء خادم أو اكرائها أو ينفق على خادمها إذا طلبت ذلك أو خيدمها بنفسه وهو خمتلف فيه عندنا 
ثاين ويف الثالث خالفا ل ح حمتجا وعند الشافعية لعدم استيفائها املنافع منه فتجب عليه الفطرة يف األول دون ال



بعدم الوالية فإن كانت ذات شرف أخدمها أكثر من خادم قاله ابن القاسم ويزكي عن ذلك قال أصبع إن كانت 
بنت ملك أخدمها إىل اخلمسة فلو كان هلا خادم واتفقا على اإلنفاق عليها ودعا إىل البناء قال عبد امللك عليه 

تها بالتمكني ونفقة اخلادم خبدمة البيت وهلذا لو دخل وحاضت الزوجة بقيت نفقتها ولو فطرهتا دون اخلادم ألن نفق
مرضت اخلادم سقطت نفقتها وهو خمالف لقول ابن القاسم يف الكتاب فيمن تزوج على خادم بعينها والزوجة ال بد 

ا الزوج فزكاة اخلادم على الزوج هلا من خادم فمضى يوم الفطر واخلادم عندها ومل حيولوا بني الزوج وبينها مث طلقه
ألن اإلخدام بعض النفقة فيجب تبعا مع أن أشهب قال ها هنا لوال االستحسان لكان عليه زكاة بعضها إن طلق 

يوم الفطر وهو القياس السابع يف الكتاب إذا أمسك عبيد ولده الصغار خلدمتهم وال مال للولد سواهم أدى الفطرة 
ولد وهو العبيد ألنه غين هبم وإذا كان للعبيد خراج أنفق منه وزكى وإن مل يكن هلم عنهم مع النفقة من مال ال

خراج وامتنع األب من النفقة أجربهم السلطان على بيعهم لإلنفاق قال سند إن كان الولد حيتاج للعبد لصغره أو 
عية ومذهب الكتاب أظهر فإنه زمانته فنفقته وفطرته على األب وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وأشهب وقاله الشاف

ال جيب على األب إخدام خادم معني بل يبيع العبد وخبدمه منه الثامن يف الكتاب يؤديها الوصي عن اليتامى وعن 
عبيدهم من أمواهلم وقاله األئمة وإن كان ح خالف يف عبد الصيب وماشيته وسلم الفطرة والزرع وقد تقدم يف أول 

اب خطاب الوضع ال من باب خطاب التكليف كأروش اجلنايات وقيم املتلفات قال الكتاب أن اخلطاب هبا من ب
ومن يف حجره يتيم بغري إيصاء وله عنده مال رفع أمره إىل اإلمام فإن مل يفعل فهو مصدق إذا بلغ الصيب يف نفقة 

من دين إنسان الفصل  مثله وفطرته كانوا عنده أو عند أمهم فينفذ تصرفه كما لو أنفق على أوالد الغائب أو أدى
الرابع يف الواجب والبحث عن جنسه وقدره وصفته ومصرفه فهذه أربعة أحباث البحث األول يف جنسه وهو املقتاة 

ويف الكتاب هو القمح والشعري والسلت والذرة والدخن واألرز والتمر والزبيب واألقط قال سند يف املختصر 
وته فعلى هذا يؤديها من القطنية وزاد ابن حبيب على ما يف املدونة يؤديها من كل ما جتب فيه الزكاة إن كان ق

العلس فجعلها عشرة وقال أشهب ال جيزئ إال األربعة اليت يف احلديث القمح والشعري والتمر واألقط وقال ابن 
صاعا من حنبل باخلمسة اليت يف رواية أيب سعيد وهو ما رواه مالك عنه كما خيرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو 

شعري أو صاعا من متر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وهو قول أشهب ألن القمح عنده من جنس الشعري لنا 
أن تعديد هذه األمور ال مينع من قياس غريها عليها إما ألن هذا من مفهوم اللقب الذي هو أضعف املفهومات 

  د القياس قوله العشرة فيقدم القياس عليه أو القياس على باب الربا ويؤك
أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم فأشار إىل أن املقصود إمنا هو غناهم عن الطلب وهم إمنا يطلبون القوت فوجب أن 

يكون هو املعترب ومنع ح إخراج األقط إال بالقيمة وأن يكون أصال قياسا على القث الذي هو حب الغاسول 
فاسدا سلمنا صحته لكن الفرق أن األقط يقتات مع اإلدخار كالتمر وجوابه أنه وارد يف النص فيكون القياس قبالة 

خبالف القث فرع قال فإن مل يعمل األقط وكان القوت اللنب فظاهر املذهب املنع من إخراج اللنب وينظر إىل قوت 
تح اهلمزة أقرب املواضع إليهم وجوزه الشافعية مع وجود األقط والفرق لنا اإلدخار فائدة يف التنبيهات األقط بف

وكسر القاف جنب اللنب املخرج زبده ويقال أيضا بكسرها وسكون القاف ويف الكتاب ال جيزئ يف شيء من 
القطاين وإن أخرجت عن غريها بالقيمة وال جيزئ دقيق وال سويق وكره التني ومنعه احلنفي قال ابن القاسم وأرى 

زيء كالقطنية وحنوها إذا كان قوت قوم أجزأهم ويف أن جيزئه خالفا ل ش وابن حنبل قال ابن القاسم وما ال جي
اجلواهر قال ابن حبيب إذا اخرج الدقيق ومعه ريعه أجزأه ورأى القاضي أبو بكر أن خيرج من عيش كل أمة لبنا أو 
ق حلما أو غريها ألن األصل تسوية الفقراء واألغنياء فيما يف أيدي األغنياء وقال ح وابن حنبل خيرج الدقيق والسوي



ومها أصالن ألنه قد روي يف بعض الطرق الدقيق وقياسا عن احلب جواهبما أن الرواية غري ثابتة وأن منافع احلب 
الصلق والبذر وغريها خبالف الدقيق وقد سلمنا أن اخلرب ال جيزئ قال سند وإذا أجزنا الدقيق فأجاز ابن حبيب 

لدقيق واخلبز جنسني أو جنسا يف البيع واملستحب غربلة اخلبز وفيه نظر ويتخرج اخلالف فيه على اخلالف يف عد ا
احلب وال جيب إال أن يكون غلة قاله مالك وال جيزي املسوس الفارغ خبالف القدمي املتغري الطعم عندنا وعند 

الشافعية البحث الثاين يف صفته ويف الكتاب خيرج أهل كل بلد من غالب عيشهم ذلك الوقت ويف اجلواهر قال 
  عيشه هو وعيش عياله إذا مل يشح على نفسه وعليهم لنا قوله اشهب من 

أغنوهم عن سؤال هذا اليوم واملطلوب هلم غالب عيش البلد وقياسا على الغنم املأخوذ يف اإلبل قال سند إن عدل 
عن غالب عيش البلد أو عيشه إىل ما هو أعال أجزأ وإىل األدىن ال جيزئ عند مالك خالفا ل ش وح وقال ابن 

بيب إن كان يأكل من أفضل القمح والشعري والسلت فأخرج األدىن أجزأ وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما خيرج ح
التمر والشعري ويأكل الرب واحتجوا بأن اخلرب ورد بصيغة التخيري فيخري جواهبم أن أو فيه ليست للتخيري بل للتنويع 

فهو تنويع للحال كما قال فيه حرا أو عبدا ذكرا أو ومعناه إن كان غالب العيش كذا فأخرجوه أو كذا فأخرجوه 
  أنثى ويؤكد ذلك قوله 

أغنوهم عن الطلب يف هذا اليوم البحث الثالث يف قدره ويف اجلواهر صاع وقاله ش وابن حنبل وقيل جيزئه نصف 
حده سد الذريعة صاع من الرب خاصة وقاله ح وقيل ملالك يؤدي باملد األكرب قال ال بل مبده فإن أراد خريا فعلى 

تغيري املقادير الشرعية لنا ظاهر احلديث ونصف الصاع من الرب مروي ومل يصح بل قال به معاوية ومجاعة من 
الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني وبتقدير الصحة فما ذكرناه أحوط وأما قدر الصاع ونسبته إىل رطل مصر فقد 

رفه ويف الكتاب يصرفه كل قوم يف أمكنتهم من حضر أو بدو وال تقدم يف الكالم على الوسق البحث الرابع يف مص
يدفع لإلمام إال أن يعدل فيها فال ينبغي العدول هبا عنه فإن كان موضعهم أغنياء نقلت إىل أقرب املواضع وتعطى 
 زكوات ملسكني واحد وال تعطى لذمي وال عبد وروى مالك أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذي جتمع
عنده بيوم أو ثالث ألن اإلمام أعرف بأهل احلاجة ألهنم يقصدونه قال سند قال عبد امللك إذا كان عدال وجب 

دفعها إليه وليس لإلمام أن يطلبها كما يطلب غريها وقال ش تفريق صاحبها أفضل ويقسم كل صاع على ثالثة من 
مالك استحباب إعطاء كل زكاة لكل مسكني  كل صنف من األصناف الثمانية املذكورة يف اآلية وروى مطرف عن

تشبيها بالكفارات وقال ح تعطى للذمي خبالف الزكوات قال مالك وال يعطى منها من يليها وال من حيرسها قال 
ويتخرج فيه خالف على اخلالف يف زكاة املال ويف الكتاب إن أخرجها عند حملها فضاعت أو تبدلت مل يضمن ولو 

ا وكان قد فرط فيها فضاعت بغري تفريط ضمنها والفرق أنه إذا فرط انتقلت إىل الذمة وكل أخرجها لعذر من أدائه
ما يف الذمة من احلقوق ال تربأ منه إال بإيصاله ملستحقه وإذا مل يفرط كانت يف املال وإفراده كالقسمة مع الشريك 

مث ذهبت أو ذهب ماله أو حلقه دين  فيتعني نصيب الفقراء فال يضمن ووافقنا ش ومل يضمنه ح مطلقا وحيث تعينت
  مث وجدها قال سند قال ابن املواز ينفذها وال شيء عليه ألهل الدين كمن أعتق عبده مث حلقه دين صفحة فارغة 

  كتاب احلج

ويف الصحاح هو يف اللغة القصد ورجل حمجوج مقصود وحج فالن فالنا أي أطال االختالف إليه واحلج بالكسر 
رة الواحدة وهو شاذ ألن القياس الفتح وهي أيضا شحمة األذن قال سند احلج التردد للقصد قال االسم واحلجة امل

اخلليل هو كثرة القصد ومسيت الطريق حمجة لكثرة التردد ووافغه صاحب املقدمات وقيل إمنا مسي احلاج حاجا ألنه 



وهللا ( رها وقرىء هبما يف قوله تعاىل يتكرر للبيت لطواف القدوم واإلفاضة والوداع واملصدر حج بفتح احلاء وكس
واحلجيج واحلجاج مجع حاج مث نقل احلج يف الشرع إىل قصد خمصوص  ٩٧آل عمران ) على الناس حج البيت 

ومل يقل يف الصالة وغريها هللا  ١٩٦البقرة ) وأمتوا احلج والعمرة هللا ( كسائر األمساء الشرعية تنبيه قال اهللا تعاىل 
لرياء فيهما جدا ويدل على ذلك االستقراء حىت إن كثريا من احلجاج ال يكاد يسمع حديثا يف شيء ألهنما مما يكثر ا

  من ذلك إال ذكر ما اتفق له أو لغريه يف حجه فلما كانا مظنة الرياء قيل فيهما هللا اعتناء باإلخالص فائدة قوله 
هه يوم اخلروج من البطن يقتضي أن ال من حج البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه تشبي

تبقى عليه تبعات العباد وال قضاء الصلوات وال الكفارات وجوابه أن لفظ الذنوب ال يتناول هذه األمور ألن ثبوت 
حقوق اهللا تعاىل وحقوق عباده يف الذمة ليس ذنبا وإمنا الذنب املطل باحلقوق بعد تعينها وال يتناول احلقوق البتة نعم 

املطل حبقوق العباد لكن انعقد االمجاع على أن حق العبد موقوف على إسقاطه فيكون خمصوصا من احلديث  يتناول
فيتخلص أن الذي يسقط احلج إمث خمالفة اهللا تعاىل فقط سؤال كيف يسوي اهللا بني الفعل العظيم واحلقري يف اجلزاء 

  مع قوله 
املربور ورتبه على قيام رمضان وقيام ليلة القدر وموافقة  أجرك على قدر نصبك فالغفران قد رتبه اهللا على احلج

التأمني تأمني املالئكة وعلى التوبة جوابه استوت هذه األمور يف التكفري واختلفت يف رفع الدرجات قاعدة قال سند 
  قال مالك احلج أفضل من الغزو لقوله 

ي اهللا عنهما يكثر احلج وال حيضر الغزو مع بين اإلسالم على مخس فذكر احلج ومل يذكر الغزو وكان ابن عمر رض
أنه قد ورد ما مجيع أعمال الرب يف اجلهاد إال كنقطة يف حبر فيجوز أن حيمل على ما إذا تعني ويكون جوابا يف حق 

  سائل لفرط شجاعته كما سئل 
  أي األعمال أفضل قال بر الوالدين وسئل مرة أخرى فقال 

ء وأفضل أركان احلج الطواف ألنه مشتمل على الصلوات وهو يف نفسه مشبه الصالة ألول وقتها قال بعض العلما
  بالصالة والصالة أفضل من احلج فيكون أفضل األركان فإن قيل قوله 

احلج عرفة يدل على فضيلة الوقوف على سائر األركان ألن تقديره معظم احلج وقوف عرفة لعدم إحنصار احلج فيه 
وهو إدراك احلج وقوف عرفة وهذا جممع عليه فيكون أوىل من املختلف فيه وقد  باإلمجاع قيل بل يقدر غري ذلك

صرح مالك بأن الطواف للغرباء أفضل من الصالة خبالف املكيني فيحتمل أن يفضله على سائر األركان وحيتمل 
قه غري ذلك ويتمهد فقه هذا الكتاب يف بيان سبب وجوب احلج وشروطه وموانعه وسوابقه ومقاصده ولواح

  وحمظوراته وأوضح ذلك إن شاء اهللا تعاىل على هذا الترتيب يف أحد عشر بابا 

  الباب األول يف سبب وجوبه

وترتيب احلكم على الوصف  ٩٧آل عمران ) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ( قال اهللا تعاىل 
جد وسرق فقطعت يده وقد رتب اهللا تعاىل يدل على سببية ذلك الوصف لذلك احلكم كقولنا زنا فرجم وسها فس

الوجوب حبرف على مع االستطاعة فتكون سببا له ويف اجلواهر هي معتربة حبال املكلف يف صحته وماله وعادته 
وقدرته من غري حتديد وذلك خيتلف ببعد املسافة وقرهبا وكثرة اجللد وقلته قال فعلى املشهور من قدر على املشي 

ملركوب وكذلك األعمى إذا وجد قائدا وكذلك من ال جيد إال البحر إال أن يكون غالبه وجب عليه وإن عدم ا
العطب وقال ح أو يعلم أنه يبطل الصلوات بامليد ولو كان ال جيد موضعا لسجوده للضيق إال على ظهر أخيه قال 



يأتوك ( ون الرب لقوله تعاىل مالك ال يركب قال سند وملالك ال حيج الرجل يف البحر إال مثل األندلس الذين ال جيد
ومل يذكر البحر واختلف فيه قول ش ويف اجلواهر خيتلف يف إلزام املرأة احلج  ٢٧احلج ) رجاال وعلى كل ضامر 

إذا عدمت املرأة الويل ووجدت رفقة مأمونني ومع احلاجة إىل البحر قال سند قال بعض العلماء وإذا ذكر العشاء 
لصالة الواحدة على احلج وعلى قول أشهب يف اجلمعة إذا تعذر عليه السجود سجد صالها وإن فاته احلج فقدم ا

على ظهر أخيه جيزئه يف البحر وال يسقط عنه وخرج بعض املتأخرين العجز عن القيام على ذلك وليس كذلك ألن 
و يطلب النفس السجود ركن بدليل سقوط القيام يف النوافل واملسبوق ويف اجلواهر يسقط إذا كان يف الطريق عد

أو من املال ما ال يتجدد أو يتجدد وجيحف ويف غري اجملحف خالف وقال أصحاب ح وش وإذا مل ميكنه السفر إال 
بدفع شيء من ماله ال يلزمه احلج وجيب على عادته السوال إذا غلب على ظنه أنه جيد من يعطيه وقيل ال يلزمه ولو 

يبيع منها ما يباع للدين وألزمه ابن القاسم بيع فرسه وترك أوالده  مل يكن عنده إال عروض التجارة وجب عليه أن
بغري شيء بل للصدقة وقال ابن حبيب واألئمة االستطاعة زاد ومركب ملا يف أيب داود أن رجال قال يا رسول اهللا ما 

السائل وظاهر يوجب احلج قال الزاد والراحلة وجوابه أنه خرج خمرج الغالب فال مفهوم له أو لعله حال مفهوم 
( يقتضي أن كل أحدا على حسب حاله فإن االستطاعة القدرة لقوله تعاىل ) من استطاع إليه سبيال ( قوله تعاىل 

ويؤكده أن من كان دون مسافة القصر ال تعترب  ١٢٩النساء ) ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم 
ادة لعمت وكذلك الزاد قد يستغين عنه من قربت داره فليسا الراحلة يف حقه إمجاعا فلو كانت شرطا يف العب

مقصودين ألنفسهما بل للقدرة على الوصول وإذا تيسر املقصود بدون وسيلة معينة سقط اعتبارها قال سند قال 
مالك ويقدم احلج على زواجه ووفاء دين أبيه ولو قلنا أن احلج على التراخي خشية العوائق واحلج قربة والنكاح 

وة وإن قلنا على الفور وجب ودين األب ال جيب إال أن خياف العنت فيتزوج ألن مفاسد الزنا أعظم واملرأة إذا شه
قلنا لزوجها منعها قدمت احلج وإال فال وعلى التقديرين لو تزوجت املرأة أو الرجل فالنكاح صحيح وال جيوز 

ب القتب واحململ مشقة ال ميكنه حتملها مل يلزمه زواج األمة لتوفري املال للحج لوجود الطول ولو شق عليه ركو
وإذا كان عنده من تلزمه نفقته وقلنا احلج على التراخي اعتربنا قدرته على النفقة ذاهبا وراجعا وما ينفقه على 

خملفيه يف غيبته فإن كانت له حرفة يعملها يف سفره اعتربنا نفقة أهله فقط وإن قلنا هو على الفور قدم على نفقة 
لزوجة ألن صربها بيدها ونفقة بعض األقارب املتأخرين مواساة جتب فيما يفضل عن الضرورة فإن وجد النفقة ا

لذهابه فقط قال بعض املتأخرين جيب عليه إال أن خيشى الضياع هناك فتراعى نفقته العود إىل أقرب املواضع إىل 
ند اجلميع ألن أسباب الوجوب ال جيب على أحد موضع يعيش فيه وإذا مل يكن له مال وبذل له مل يلزمه قبوله ع

حتصيلها وكذلك لو بذل له قرضا ألن الدين مينع احلج وإن غصب ماال فحج به أجزأه حجه عند اجلمهور وقال 
ابن حنبل ال جيزئه ألنه سبب غري مشروع فال جيزئ كأفعال احلج وهو على أصله يف الصالة يف الدار املغصوبة 

  نبية عن احلج بل هو كمن غرر بنفسه وحج فإنه جيزئه وجوابه أن النفقة أج

  الباب الثاين يف الشروط

  ويف اجلواهر هي أربعة البلوغ والعقل واحلرية ملا يف أيب داود قال 
أميا صيب حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه احلج وأميا عبد حج به أهله أجزأ عنه فإن أعتق فعليه احلج 

ى اخلالف خبطاب الكفار بالفروع وهو املشهور فال يكون شرطا يف الوجوب ووافقنا األئمة يف واإلسالم جيري عل
األربعة وزاد الشافعي شرطني ختلية الطريق وإمكان السري ومها عندنا من فروع االستطاعة وزاد ح وابن حنبل 



  سابعا وهو ذو احملرم يف حق املرأة لقوله 
مسلم هنى أن تسافر املرأة مسرية يومني إال ومعها زوجها أو ذو حمرم وجوابه  ال حتجن املرأة إال مع ذي حمرم ويف

والقياس على اهلجرة وما  ٩٧آل عمران ) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ( املعارضة بقوله تعاىل 
اء مرضيني وإن امتنع ذكروه حممول على التطوع أو حالة اخلوف قال مالك يف الكتاب حتج بال ويل مع رجال ونس

واليها وقال خترج مع املرأة الواحدة املأمونة إذا اثبت أن احلرم ليس شرطا فهل خترج مع الرجال الثقات قال سند 
منعه ابن عبد احلكم قال سند وهو حممول على الكراهة قال سند وهذا يف حجة اإلسالم أما يف غري الفرض فال 

لعموم النهي قال سند فعدم هذه الشروط قد تقتضي عدم الوجوب والصحة  خترج إال مع ذي حمرم قاله ابن حبيب
كالعقل واإلسالم على اخلالف فيه أو الوجوب واإلجزاء عن الفرض دون النفل كالبلوغ واحلرية وأما عدم السبب 

ند فإن الذي هو االستطاعة فيمنع الوجوب دون اإلجزاء فروع ثالثة األول إذا اجتمعت الشروط مع السبب قال س
كان الوقت واسعا كان الوجوب موسعا فإن مات سقط عنه فإن فات احلج استقر يف ذمته فإن مات سقط عنه وال 

يلزم الورثة إذا مل يوص به وقاله ح وقال ش وابن حنبل يف رأس ماله والظاهر من قول مالك يف تأخري احلج مبنع 
تضي أنه على التراخي وقاله ش وقال ابن القاسم يف املوازية الوالدين وقول ابن القاسم يف منع الزوج الزوجة منه يق

له خمالفة أبويه يف الفريضة وقول اشهب ليس للزوج منع زوجته يقتضي الفور وقاله ح وحكاه العراقيون وهو 
ن املشهور ويف اجلواهر قال ابن حمرز وغريه من املتأخرين مسائل املذهب تدل على التراخي قال أبو الطاهر وميكن أ
يكون أمر اآلباء وغريهم من باب تعارض الواجبني ال ألنه على التراخي حجة ش أن فرض احلج نزل سنة ست 

وأخره إىل سنة عشر وحج أبو بكر رضي اهللا عنه سنة تسع أمره النيب وقعد باملدينة من غري مانع وتأخر معه أكثر 
ضاء بعد ذلك كما إذا أحرم به وألن املقصود املهم الناس ومل يسأهلم عن أعذارهم وألنه لو كان على الفور يسمى ق

منه إمنا هو ثواب اآلخرة وهو يتأخر وال يفوت خبالف الزكاة وغريها تفوت املصلحة املقصودة منها بالتأخري 
هو الذي نزل يف سنة ست وهو ال  ١٩٦البقرة ) وأمتوا احلج والعمرة هللا ( واجلواب عن األول أن قوله تعاىل 

نزل سنة  ٩٧آل عمران ) وهللا على الناس حج البيت من استطاع ( احلج بل إمتامه وقوله تعاىل يقتضي وجوب 
تسع ولعل الوقت كان ال يتسع وعن الثاين أن القضاء ال يكون إال فيما يتعلق بوقت معني كالصلوات وكذلك إذا 

وإن كانت فورية وعن الثالث أحرم تعني الوقت بدليل أن رد الغصوب ووفاء الديون إذا تأخرت ال تسمى قضاء 
أن الثواب قد يفوت باملوت نعم هو حيسن فارقا ال مستندا متأصال ويوضح مذهبنا أن األمر على الفور وإهنا عبادة 
جتب بإفسادها الكفارة فتكون على الفور كالصوم قال سند وإذا قلنا بالتراخي فما مل خيف العجز كالكفارات فعلى 

ال يأمث وقال بعض الشافعية يأمث ألن التأخري جوز بشرط السالمة واختلفوا يف زمن اإلمث فقيل هذا إذا اخترمته املنية 
أول سنة وقيل بالتأخري عن آخر سنة اإلمكان الثاين قال سند قال مجاعة من العلماء احلج راكبا أفضل اقتداء به 

  بخاري قال وجواهبم اإلتفاق على أن من نذر الركوب أجزأه املشي من غري عكس ويف ال
ما اغربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النار ولو مشى ما ركب أحد وذلك مشقة عظيمة وألنه كان يركب لرياه 

الناس للمسألة أو لفرط مشقة املشي عليه ألنه كان يتنفل جالسا الثالث يف اجلواهر يكره التنفل باحلج قبل أداء 
  غة فرضه فإن فعل ال ينقلب فرضا بل نفل صفحة فار

  الباب الثالث يف املوانع



وهي مثانية األول األبوة ويف اجلواهر لألبوين منع الولد من التطوع باحلج ومن تعجيل الفرض على إحدى الروايتني 
قاعدة إذا تزامحت الواجبات قدم املضيق على املوسع والفوري على التراخي واألعيان على الكفاية ألن التضييق يف 

الشرع به وكذلك املنع من تأخريه خبالف ما جوز تأخريه وكذلك ما أوجبه على كل أحد  الواجب يقتضي اهتمام
أهم عنده مما أوجبه على بعض األفراد واألهم مقدم عند التعارض فلهذه القاعدة قدم حق الوالدين لكونه على 

نع عبده إن أحرم بغري أذنه الفور وكذلك حق السيد والزوج والدين احلال املانع الثاين الرق ويف اجلواهر للسيد م
ويتحلل إذا منعه كاحملصر وليس له حتليله بعد اإلحرام بإذنه ألنه أسقط حقه قال سند ظاهر الكتاب يقتضي أنه ليس 
له منعه بعد اإلذن وإن مل حيرم وقال اللخمي إذا مل حيرم فله ذلك عند مالك وهو قول ح وش بناء على أن التربع ال 

نا مبنعه فرجع يف إذنه فلم يعلم العبد فأحرم خيرج على تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم يلزم بالقول وإذا قل
بالعزل وقال ح له إحالله خالفا ل ش وابن حنبل فإن إذنه له إعارة منافع وله عنده الرجوع فيما أعاره له والفرق 

ن ويف اجلواهر ما لزمه من جزاء صيد خطأ أو على هذا التقدير تعلق حق اهللا تعاىل باإلحرام فهو كما لو إذن له لريه
فدية إلماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغري عمد ال خيرجه من ماله إال بإذن سيد فإن أذن له وإال صام وال مينعه 

الصيام وإن أضر به إال أن يهدي عنه أو يطعم وما أصابه عمدا فله منعه من الصيام الضاربة يف عمله ألن العبد 
ى نفسه وليس مر إذن السيد وقال ابن حبيب ليس له منعه نظرا ألصل اإلذن وعليه قضاء احلج الفائت أدخله عل

إن أحرم بإذنه مع اهلدي إذا أعتق وإن أفسد حجه قال أشهب ال يلزم سنده أن يأذن له يف القضاء ألهنا عبادة ثانية 
الكتاب إذا باع رقيقه حمرما جاز البيع وليس وقال أصبغ عليه ألنه من آثار أذنه قال حممد واألول الصواب ويف 

للمشتري إحالال وقال ش و ح قياسا على النكاح وبيع املعتق واملريضة اجملنونة وبيع السفن يف الشتاء وقال سحنون 
يف التبصرة ال جيوز بيعه لتعذر االنتفاع به وإذا صح البيع فاخليار للمشتري يف الرد بالعيب إن مل يعلم وقال ش إن 

ان إحرامه بغري إذن سيده فله إحالله ألنه انتقل إليه ما كان للبائع والبائع كان له إحالله وقال ح ال يرد املشتري ك
البيع حبال ألن له إحالله إذن البائع يف اإلحرام أم ال قال ابن القاسم إذا أحرم بغري إذن سيده كان له فأحله مث أذن 

وإن أهدى عنه أو طعم ملا حلله منه أجزأه وإال صام هو وجيزئه قال سند له عاما آخر فحج قضاء عما حلله أجزأه 
ينعقد إحرام العبد بغري إذن سيده عند الفقهاء كافة خالفا ألهل الظاهر قياسا على الصوم والصالة مث جيب على 

احلالق ألن رفض النية العبد املوافقة على التحليل فإن مل يوافق وكمل احلج أمث وال هدي عليه وحتليله يكون بالنية و
وحده ال يبطل اإلحرام واحللق شأنه أن يكون بعد كمال النسك فأبطل اإلحرام كالسالم إذا وقع يف أثناء الصالة 

فإنه يفتقر إىل النية يف أثناء العبادة خبالف آخرها ولزوم الدم له يف التحليل مبىن على أنه من بابا احملصر أو من باب 
من باب احملصر فال يلزمه قضاء ويف هدي احملصر خالف أسهب يوجبه وابن القاسم ال فوات احلج فعند أشهب 

يوجبه والبن القاسم أنه من باب الفوت ويلزمه اهلدي وجوز له يف الكتاب اإلطعام فيه والفوات ال إطعام فيه كأنه 
هنا للفوت مل جيز فيه طعام وكان  رأى أنه جزء فعليه فأشبه الفدية وقد أنكر حيي اإلطعام ها هنا وإذا قلنا الدم ها

الصوم فيه عشرة أيام وإن قلنا للتحليل فهو كالفدية وأما القضاء فأسقطه مالك وأشهب قياسا على احملصر ونظر يف 
األول ألنه ها هنا واجب عليه وإذا قلنا يلزمه فللسيد منعه من اهلدي ألنه تصرف يف ماله بغري إذنه ويبقى يف ذمته 

وأفسده قال أشهب ال يلزمه أن يأذن له يف القضاء ألن اإلذن األول ما تضمنه وقال أصبغ يلزمه  وإذا أذن فمضى
ألنه من توابع األول وإذا أذن له ففاته احلج ففي املوازية عليه القضاء واهلدي إذا أعتق وعلى قول أصبغ له أن 

ال منعه ويبقى على إحرامه إىل قابل أو يأذن يقضي قبل العتق قال أشهب ال مينعه االعتمار للفوات إن كان قريبا وإ
له يف العمرة وإن أذن له ففعل ما يوجب فدية أو هديا ففرق ابن القاسم بني تعمده وما يضر بسيده من خطأه وقاله 



الشافعي وقال ابن حبيب ال مينعه من الصيام وإن كان تعمد وأضر به وإن أذن له يف التمتع أو القران مل مينعه من 
إذا مل يأذن له يف اهلدي وأم الولد واملدبر واملعتق بعضه كالقن يف ذلك وأما املكاتب فله السفر فيما ال يضر  الصوم

بسيده فيخرج ذلك على ما ال يضر وما ال يضر بالسيد وقاله ابن القاسم املانع الثالث الزوجة ويف اجلواهر 
على القول بالتراخي فقوالن للمتأخرين كالقولني يف املستطيعة لفرض احلج ليس للزوج منعها على القول بالفور و

املبادرة لقضاء رمضان وأداء الصالة ملا فيه من براءة الذمة واملبادرة إىل القربات خشية اآلفات ولو أحرمت بالفرض 
أو قبل  مل يكن له حتليلها قال بعض املتأخرين إال أن يكون إحرامها ضارا بالزوج الحتياجه إليها كإحرامها من بلدها

امليقات وحيللها من التطوع كاحملصر فإن مل تفعل فللزوج مباشرهتا وعليها اإلمث دونه ويف الكتاب إذا حللها زوجها 
وهي صرورة مث أذن هلا من عامه فحجت أجزأها عن فريضة اإلسالم قال سند إذا كانت الزوجة أمة ال حتج إال 

بن احلسن إذن السيد كاف ألن السفر حق له فيسافر هبا ولو  بإذن سيدها وزوجها عند مالك واألئمة وقال حممد
كره الزوج وجوابه أن ذلك إذا كانت املنفعة عائدة على السيد وها هنا ليس كذلك فأشبه ما لو منعها من الزوج 
ن وإذا كانت الزوجة حرة وأحرم زوجها باحلج فليس له منعها وإن مل تكن صرورة ألهنا ال تعطل عليه استمتاعا وإ

مل حترم وهي ضرورة فقال مالك و ح وابن حنبل له منعها وقال ابن القاسم ليس له منعها واخلالف ينبين على الفور 
والتراخي وإذا قلنا له املنع فله حتليلها ووجوب الدم خيرج على ما تقدم يف العبد املانع الرابع استحقاق الدين ويف 

وج وليس له أن يتحلل بل يؤدي فإن كان معسرا أو الدين مؤجال مل اجلواهر ملستحقه منع احملرم املوسر من اخلر
وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر من ( مينعه من اخلروج املانع اخلامس اإلحصار بالعدو لقوله تعاىل 

املشركون فنحر وأمجع املسلمون على أن املراد التحليل وألنه أحرم بعمرة يف سنة ست فصده  ١٩٦البقرة ) اهلدي 
مث حلق هو وأصحابه إال عثمان قال اللخمي اختلف يف حصر وأحصر فقال أبو عبيدة أحصر باأللف يف املرض 

وذهاب النفقة وحصر يف احلبس لقول ابن عباس رضي اهللا عنه ال حصر إال يف عدو وقال ابن فارس يف جممل اللغة 
بيدة وقال ابن فارس اإلحصار عن البيت باملرض وغريه ناس يقولون حصره املرض وأحصره العدو عكس نقل أيب ع

البقرة ) للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا ( فسوى وقال أبو عمر وحصرين واحصرين إذا حبسين لقوله تعاىل 
يريد أحصرهم الفقر وقيل حصره إذا ضيق عليه وأحصره إذا منعه شيئا وإن مل يضيق عليه غريه فمن منع من  ٥٧٣

ن البلد فقد حصر ألنه ضيق عليه أو منع من دخوهلا فقد أحصر قال وللمحصر بعدو مخس حاالت يصح اخلروج م
اإلحالل يف ثالث ومينع يف وجه ويصح يف وجه إن شرط اإلحالل فالثالثة أن يكون العدو طارئا بعد اإلحرام أو 

لفعله فإنه كان يعتقد أن املشركني ال متقدما ومل يعلم أو علم وكان يرى أنه ال يصده فصده ففي هذه جيوز التحلل 
يصدونه وإن علم أهنم مينعونه أو شك مل حيل إال أن يشترط اإلحالل يف صورة الشك كما فعله ابن عمر رضي اهللا 
عنهما وإن صد عن طريق وهو قادر على الوصول من غريه مل جيز له التحلل إال أن يضر به الطريق اآلخر والبعد 

ل يف الكتاب احملصر بعدو غالب أو فتنة يف احلج أو عمرة يتربص ما رجا كشف ذلك ليس بعذر فرعان األو
ويتحلل مبوضعه إذا أيسر حيث كان من احلرم وغريه وال هدي عليه وإن كان معه هدي حنره وحيلق أو يقصر وال 

ليه قال ابن القاسم قضاء عليه وال عمرة إال الصرورة فعليه حج اإلسالم وإن أخر اخالفه إىل بلده حلق وال دم ع
وقال يف موضع آخر ال يكون حمصرا حىت يفوته احلج إال أن ال يدركه فيما بقي فيتحلل مكانه قال سند قال ابن 

القاسم إن أحصر مث أحرم ال حيله إال البيت ألنه ألزم نفسه ذلك بعد العلم باملنع كاملسافر يصبح صائما يف السفر 
احلج ولو مل حيصر مل يتحلل ألن املنع منه ال من العدو وإن كان العدو املانع وهو فإن تقدم اإلحرام وكان ال ميكنه 

وهو الذي ( كافر ومل يبد القتال فهو باخليار بني التحلل والقتال ألنه مل يقاتل من صده مع علوه الصاد لقوله تعاىل 



وترك القتال حلرمة مكة ويف  ٢٤الفتح ) كف أيديهم عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم 
اجلواهر ال جيوز قتال احلاصر مسلما كان أو كافرا ومل حيك خالفا قال سند وإن طلب الكافر ماال على الطريق كره 
دفعه نفيا للذلة فإن كان الصاد مسلما فهو كالكافر يف القتال ألنه ظامل قال ش وهو أوىل بالتحلل فإن طلب اليسري 

حلل كاحلرابة وال ذلة فيه لإلسالم وإن أرادوا قتال الصادين جاز هلم لبس الدروع واآلت من املال دفعه ومل يت
القتال وقال أشهب ال حيل احملصر إىل يوم النحر وال يقطع التلبية حىت يروح الناس إىل عرفة ألنه الوقت الذي يظهر 

السعي الطويل قطع من حينه ووافقه ش أثر الصد فيه والحظ ابن القاسم بالسعي للجمعة إذا علم أنه ال يصل بعد 
قال ابن القاسم وليس للعمرة حد بل يتحلل وإن مل خيش الفوت ألنه صد وهو حمرم بعمرة ومل يتأخر وقال عبد 

امللك يقيم مارجا إدراكها ما مل يضره ذلك فإن قدر احملضر على إرسال اهلدي فعل وإن تعذر حنره يف احلل وإن كان 
لنا القياس على  ١٩٦البقرة ) حىت يبلغ اهلدي حمله ( ل ح ال ينحر إال يف احلرم لقوله تعاىل عن واجب وقاله ش وقا

اإلحرام وال قضاء على املتطوع عند مالك وش وابن حنبل وقال ح يقضي ألنه قضى ملا صد ومسيت عمرة القضاء 
أنه أمر أحدا بالقضاء وإمنا فعله  وجوابه أن املصدودين كانوا ألفا وأربع مائة واملعتمر معه نفر يسري ومل ينقل

استدراكا للخري ويف اجلواهر قال عبد امللك ال يقضي الصرورة الفرض خالفا لألئمة ألنه وجب عليه اإلحرام باحلج 
وقد فعل جهده واسقط عنه الباقي احلصر فربئت ذمته والقضاء إمنا جيب بأمر جديد واألصل عدمه لنا أن األصل 

 يأيت به وما مل يأت به تبقى مشغولة فيجب القضاء قال سند النذر املعني كالتطوع والنذر شغل الذمة بالواجب حىت
املضمون كفرض اإلسالم وأما احلالق فقال أشهب إن أخره حىت ذهبت أيام مىن فعليه هدي ألن احلالق من سبب 

شهب واألئمة على احملصر  التحلل وقد وقع البن القاسم أن النية ال تكفي يف التحلل واملشهور كفايتها وقال
وجواهبم آهنا نزلت يف حصر املرض  ١٩٦البقرة ) فإن أحصرمت فيما استيسر من اهلدي ( املتحلل اهلدي لقوله تعاىل 

أو املراد ما تيسر مقلدا وهو ظاهر اللفظ ال أنه جيب إنشاء هدي آخر وإذا قلنا باهلدي فليس شرطا يف جواز 
ألن اهلدي سبب التحلل فلو كان شرطا لزم الدور وإن مل جيد اهلدي صام  التحلل عند أشهب خالفا ل ح و ش

عشرة أيام عند أشهب وابن حنبل كدم املتمتع وقال ح و ش يقيم حىت جيد اهلدي وينحر عند أشهب يف احلل 
واحلرم وخصصه ح باحلرم وإذا كان مع احملصر هدي فنحره وهو غري مضمون فحكمه يف حل األكل حكم ما إذا 

غ حله خبالف ما عطب من هدي التطوع قبل حمله لعدم التهمة وأما املضمون فعلى القول بإجزاء احلج جيزئ بل
اهلدي الثاين يف الكتاب من أحصر بعد الوقوف فقد مت حجه وال حتله إال اإلفاضة وقاله ح وعليه جلميع ما يفوته دم 

د الوقوف متعذر فكذلك التحلل قال سند وقال عبد واحد الحتاد نية الترك ألن التحلل يف حكم الفسخ والفسخ بع
امللك و ش إن كان الصاد مبكة ومل يدخلها احلاج ووقف وشهد املناسك فليحل قياسا على ما قبل الوقوف جبامع 

الضرورة والفرق أنه بعد الوقوف يتمكن من إزالة الشعث واحلالق واللباس والطيب جمنة الضرورة واألصل الوفاء 
فلو وصل إىل مكة وأحصر عن عرفة طاف وسعى وال حيلق عند  ١٩٥البقرة ) أمتوا احلج والعمرة هللا (  بقوله تعاىل

ابن القاسم حىت ييأس من عرفة ويؤخر احلالق إىل األياس من العدو وينحر وحيلق عند عبد امللك وقال أشهب ال 
عن البيت يأيت باملناسك كلها وينتظر أياما حيلق إىل يوم النحر ويف اجلواهر قال القاضي أبو الوليد إذا وقف وصد 

فإن أمكنه الوصول إىل البيت طاف وإال حل وانصرف ولو متكن من لقاء البيت وصد عن عرفة قال عبد امللك أن 
حيل دون الطواف والسعي ويؤخر احلالق فإن أيس وتضرر بالطول حلق املانع السادس املرض يف الكتاب إذا أحرم 

و من احلرم أو أحرم املتعمد باحلج بعد الفراغ من عمرته من مكة فأحصر مبرض حىت فرغ مكي باحلج من مكة أ
الناس من احلج فال بد من اخلروج إىل احلل فيليب منه ويعمل عمرة التحلل وحيج قابال ويهدي واحملصر مبرض إذا 



سنني وإن متادى مرضه إىل قابل  فاته احلج ال يقطع التلبية حىت يدخل أوائل احلرم وال حيله إىل البيت وإن تطاول
فحج بإحرامه أجزأه عن حجه اإلسالم وال دم عليه وإذا كان مع احملصر مبرض هدي حبسه حىت يصح فينطلق به 

معه إال أن خياف عليه لطول املرض فيبعث به ينحر مبكة وعليه هدي آخر إذا فاته احلج للفوات ألن األول قد تعني 
ا أجزأه عن هدي الفوت وحترير هذه الفتوى أن املرض ليس عذرا للتحلل إذا طرأ قبل الفوت ولو مل يبعث به م

على اإلحرام خبالف العدو عند مالك و ش وابن حنبل وسوى ح حمتجا مبا يف أيب داود قال من كسر أو عرج فقد 
تقدير صحته حل وعليه احلج من قابل وقياسا على العدو جبامع الضرورة واجلواب عن األول أن راويه ضعيف وب

فهو متروك الظاهر فإنه ال حيل بنفس الكسر والعرج وإن فاته احلج إمجاعا فإن أضمروا إذا أهدي أضمرنا إذا اعتمر 
ويعضده ما يف املوطأ أن رجال من أهل البصرة انكسرت فخذه فبعثوا إىل مكة وهبا ابن عباس وابن عمر رضي اهللا 

كان إمجاعا وعن الثاين الفرق بأن املريض ال يستفيد بتحلله مفارقة ما عنهم والناس فلم يأذن له أحد يف التحلل ف
حصره فهو كمن أخطأ الطريق وخاف الفوات خبالف احملصور بالعدو فإن فرض العدو قد أحاط به من مجيع جهاته 

يحتمل فهذه الصورة اختلف فيها الشافعية فمنهم من أحلق ومنهم من فرق قال سند ومل حيفظ عن مالك فيها نص ف
التحلل ليتفرغ للقتال وحيتمل التسوية باملريض فلو شرط يف إحرامه أنه يتحلل مىت عرض له عارض من مرض أو 
خطأ الطريق أو خطأ العدد أو ذهاب النفقة قال مالك و ح شرطه باطل وأثبته ش وابن حنبل ملا يروي أنه دخل 

كيك قالت أريد احلج وأنا شاكية فقال حجي على ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب وهي تبكي فقال ما يب
واشترطي أن حتلي حيث حبست لنا القياس على الصالة وإذا بقي على إحرامه إىل قابل فروى ابن القاسم ال هدي 
عليه ألنه أوقع مجيع مناسكه يف إحرامه وروى عنه يهدي كتأخري بعض أفعال احلج عن وقته ويف الكتاب إذا طاف 

إىل الطائف فأحصر بعدو أو مرض أو مبكة قبل اخلروج مل جيزئه الطواف والسعي األوالن بل  املفرد وسعى مث خرج
يأتنفهما احملصر باملرض وإذا أصابه أذى حيلق وينحر هدية أحب املانع السابع حبس السلطان ويف الكتاب إذا حبسه 

املرض ال كالعدو ويف إحلاقه بالعدو السلطان يف دم ال حيله إال البيت ويف اجلواهر من حبس يف دم أو دين فهو ك
قوالن للمتأخرين قال سند من حبس حبق ال حيله إال البيت ألن املانع من جهته أو حبس ظلما فهو كمن أحاط به 

العدو من مجيع اجلهات وقد تقدم الكالم فيه والظاهر أنه يتحلل ويف اجلواهر أما من فاته الوقوف بعرفة خبطأ الطريق 
اء اهلالل أو شغل أو بأي وجه غري العدو فال حيله إال البيت فيتحلل بالعمرة ويلزمه القضاء ودم أو العدو أو خف

الفوات املانع الثامن السفه قال سند قال مالك ال حيج السفيه إال بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإال فال 
  وإذا حلله وليه فال قضاء عليه وكذلك املرأة 

  لسوابقالباب الرابع يف ا

وهي ثالثة السابقة األوىل النيابة يف احلج قال سند اتفق أرباب املذاهب أن الصحيح ال جتوز استنابته يف فرض احلج 
واملذهب كراهتها يف التطوع وإن وقعت صحت اإلجازة وحرمها ش قياسا على الفرض وجوزها ح وابن حنبل 

جب عليه االستئجار واستحبه ابن حبيب واملذهب أن مطلقا وأما الشيخ الضعيف فقال األئمة إن كان ذا مال و
حج النائب ال يسقط فرض املنيب وقال ح يقع احلج تطوعا عن النائب وللمستنيب أجر النفقة وتسهيل الطريق 

وهو قريب من قول مالك وقال ابن حبيب جيزئ عن الكبري العاجز واملنيب املوصي ويف اجلواهر ال جتوز االستنابة 
ي اجلواز وخصصها ابن وهيب بالولد وابن حبيب بالكبري العاجز الذي مل حيج وحج الولد عن أبيه عن العجز ورو

امليت وإن مل يوص ونفذ أشهب الوصية باحلج من رأس املال إن كان صرورة وقيل ال ينفذ وقيل حيج عنه وإن مل 



فريضة اهللا تعاىل على عباده يف يوص إن كان صرورة ويف الصحاح أن امرأة أن امرأة خثعم أنت النيب فقالت إن 
احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ويف بعض الروايات كما لو 

كان على أبيك دين فقضيته نفعه وجوابه أن هذا مل جيب عليه احلج ملا ذكرت من العجز فنقول مبوجبه ألنه ينتفع 
( بالدين من جهة حصول الثواب والقياس يعضدنا ألنه أفعال بدنية كالصالة ولقوله تعاىل  بالدعاء وبالنفقة وتشبيهه

ومل يقل إحتجاج البيت وإذا مل جيب االحجاج واألصل عدم دليل يدل  ٩٧آل عمران ) وهللا على الناس حج البيت 
واملعارضة بعمل  ٣٩النجم ) ى وأن ليس لإلنسان إال ما سع( على مشروعيته فيكون فعله عبثا فيكره ولقوله تعاىل 

املدينة وإمنا صححنا اإلجارة ألنه حمل اجتهاد فال يقطع بالبطالن قاعدة األفعال قسمان منها ما يشتمل على مصلحة 
مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع وقضاء الديون وحنوها فتصح فيها النيابة إمجاعا ألن املقصود انتفاع أهلها هبا 

الدفع ولذلك مل يشترط فيها النيات ومنها ما ال يتضمن مصلحة يف نفسه بل بالنظر إىل فاعله  وذلك حاصل بنفس
كالصالة فإن مصلحتها اخلشوع واخلضوع وإجالل الرب سبحانه وتعظيمه وذلك إمنا حيصل فيها من جهة فاعليها 

وهنا حينئذ مشروعة يف حقه فال جيوز فإذا فعلها غري اإلنسان فاتت املصلحة اليت طلبها اهللا تعاىل منه فال توصف بك
فيها النيابة إمجاعا ومصاحل احلج تأديب النفس مبفارقة األوطان وهتذيبها باخلروج عن املعتاد من املخيط وغريه ليذكر 

املعاد واالندراج يف األكفان وتعظيم شعائر اهللا تعاىل يف تلك البقاع وإظهار االنقياد من العبد ملا مل يعلم حقيقته 
مي اجلمار وهذه مصاحل ال حتصل إال للمباشر كالصالة فيظهر رجحان املذهب هبذه القاعدة ومن حاول الفرق كر

بني احلج والصالة الحظ ما فيه من القربة املالية غالبا يف األنفاق يف السفر فأشبه العتق والصدقة عن الغري فروع اثنا 
يف احلج وأما اإلجازة بأجرة معلومة فقال هبا مالك و ش عشر األول قال سند اتفق مالك واألئمة على اإلرزاق 

ومنعه ح وابن حنبل واألفعال ثالثة أقسام ما جيوز فيه اإلزراق واإلجازة حنو بناء املساجد وتفريق الصدقات وما 
والصالة  متنع فيه اإلجازة دون اإلزراق حنو الفتيا والقضاة وما اختلف يف جواز اإلجازة فيه دون اإلرزاق حنو األذان

واحلج فإن قاسوا على صور املنع فرقنا بأن العمل مثة غري منضبط خبالفة ها هنا وقسنا على صورة اجلواز ومنع ش 
االستئجار بالنفقة للجهالة وقسناها على نفقة النظري وأجبناه بأنه منضبط عادة واملعارضة تقع يف احلج ثالثة اقتسام 

وعلى وجه اجلهالة وهو أن ال يلزم نفسه شيئا ولكن أن حج كان له كذا بأجره معلومة وبالنفقة وتسمى البالغ 
وكذا وإال فال والثاين يف الكتاب من أخذ ماال حيج به عن ميت فصده عدو عن البيت فإن أخذه على البالغ رد ما 

مات  فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا وإن كان أجريا كان له من األجرة حبساب مسريه إىل موضع صده وكذلك من
يف الطريق وقال ش ال شيء له وإن أحصر صاحب البالغ فمرض فنفقته يف مال امليت مدة مرضه وإن أقام إىل قابل 

أجرأ عن امليت حجة ش بأن اإلجارة مقابلة املقصود ال الوسيلة فإذا مل يأت باملقصود فال شيء له كمن استؤجر 
ن أكثر املبذول ها هنا لقطع املسافة فهي أعظم املقصود يف أخذ على البناء أو اخلياطة فهيأ اآلالت ومل خيط وجوابه أ

العوض ولذلك يكثر املبذول ويقل بكثرة املسافة وقلتها خبالف آالت اخلياطة وأما اخلياطة والبناء إن وقعا على وجه 
ة فنحن مننع اجلعالة فمسلم أنه ال يستحق شيئا وكذلك يف صورة النزاع وإال فنحن نلزمه بالعمل وال تسقط األجر

احلكم يف األصل قال سند إذا صد يف اجلعالة فال شيء له ويف البالغ له ما جرت العادة به مما ال بد منه كالعسل 
والزيت واللحم املرة بعد املرة والوطاء واللحاف والثياب ويرد ما فضل من ذلك والفرق بني املستأجر ال ينفق 

عقد وإذا أحصر بعد اإلحرام وحتل فإن أوجبنا اهلدي على قول أشهب راجعا وذي البالغ أن رجوعه مل يتناوله ال
فعلى املستأجر وكل ما فعل من أعمال احلج واقع عن املستأجر وقال بعض الشافعية عن احملصور والدم عليه 

قابل واملستأجر على البالغ إذا حتلل بعد احلصر وبقي مبكة حىت حج من قابل أو بقي على إحرامه الذي دخل به إىل 



فحج به فال شيء على املستأجر إن كانت اإلجارة على العام األول كما لو أكرى داره سنة فغصبت مث سلمها 
الغاصب يف تلك السنة وإن كانت على مطل احلج من غري تعيني سقط من نفقته من يوم إمكان التحلل مدة مكة 

ا حىت يأيت من قابل الوقت الذي أحصر فيه فإن سار بعد ذلك ليحج فله نفقته مسريه وال نفقة له يف مقامه هب
ويذهب من الوقت الذي أحصر فيه ويذهب من الوقت قدر السري إىل مكة فتكون له النفقة بعد ذلك وأما األجري 
بأجرة معلومة فله منها من احلصر إىل الفوت أحرم أو مل حيرم وأما اجملاعل فليس له بعد اإلحرام الرجوع للعبادة ال 

شرط عاما معينا ففات سقط العقد وإال فهو على عقده وقال ابن حبيب يف األجري إذا مات بعد دخول للعقد وإن 
مكة له مجلة األجرة وهو ضعيف لبقاء بعض ما اقتضاه العقد ولو كان احلج مضمونا ال معينا مثل قوله من يأخذ 

مات بعد اإلحرام فللوارث أن حيرم إن  كذا يف حجه مث مات اآلخذ ومل حيرم قام وارثه مقامه كسائر اإلجارات فإن
مل يفت السنة يف السنة املعينة وإن فاتت يف غري املعينة وحيرم من موضع شرط املستأجر أو من ميقاته وال حيتسب مبا 

فعل مورثه وقال ش يف اجلديد مثلنا ويف القدمي يبين كبناء الويل على أفعال الصيب والفرق أن الويل مل جيد إحراما 
ناب يف بعض األفعال وأما أجري البالغ ميرض فله مدة مرضه نفقته الصحيح الثالث يف الكتاب من ضعف من  وإمنا

كرب ال حيج أحدا عن نفسه صرورة كان أو غري صرورة ومن مات صرورة ومل يوص باحلج وأراد أحد أن يتطوع 
سند اخلالف هنا إمنا هو يف الكراهة عنه بذلك فليتطوع بغري هذا من صدقة أو غريها فإن أوصى بعمرة نفذت قال 

واجلواز فكما يكره عن امليت فهو عن احلي أشد ويصح احلج عن امليت وتنفذ الوصية بإحجاج مسلم حر بالغ 
لتنزل حجة منزلة حج املوصي فإن أوصى بذلك لعبد أو صيب وهو صرورة قال ابن القاسم يف املوازية دفع ذلك 

ى وهو صرورة ال حيج عنه إال بالغ حر إال أن يوصي بذلك وإن مل يكن صرورة لغريمها وقال ابن اجلالب إن أوص
جاز إال أن مينع من ذلك وقال يف كتاب الوصايا من املدونة تنفذ وصية العبد والصيب الحتمال أن يكون إمنا أراد 

 يقع عن النائب ملا نفعهما وأما إن كان األجري صرورة فأجاز إجارته مالك و ح ومنعها ش وابن جنبل فإن وقع فال
يف أيب داود أنه مسع رجال يقول لبيك عن شربمة قال من شربمة قال أخ يل أو قريب يل فقال حججت عن نفسك 
قال ال قال حج عن نفسك مث حج عن شربمة وجوابه أنه وقع عام الفتح حني فسخ النيب والناس حجهم إىل عمرة 

ن شخص إىل شخص ويدل عليه قوله حج عن نفسك ولقوله فلما جاز الفسخ من قربة إىل قربة جاز الفسخ م
األعمال بالنيات قال واخلالف يف العمرة كاخلالف يف احلج فيما جيوز وميتنع ألهنما عبادة بدنية فائدة الصرورة لغة 

ذا من مل يتزوج أو مل حيج كأنه من الصر ومنه الصرة ال جنماعه وعدم اتصاله هبذين املعنيني الرابع يف الكتاب إ
استؤجر على احلج فاعتمر عن نفسه وحج عن امليت مل جيزه عن امليت وعليه حجة أخرى عنه كما استؤجر قال ابن 
القاسم وكذلك لو قرن ونوى العمرة عن نفسه وعليه دم القران قال سند إن شرط عليه موضع اإلحرام صح وفاقا 

ئه فال يرجع عليه بشيء من األجرة وقال ش يرجع وإال فاملذهب صحته من ميقات امليت أنه إذا اعتمر وقلنا جتز
بقدر ما ترك من امليقاة إىل مكة لنا أن عمله صحيح وإمنا وقع فيه خلل جربه بالدم فأشبه ما لو رجع إىل امليقاة بعد 

فأحرم العمرة وقد سلمه الشافعي وقاله أبو حنيفة ألن املقصود إمنا هو احلج وإن قلنا ال جيزئه ولو رجع إىل امليقاة 
عن امليت قال ابن املواز جيزئه إن كان ميقاة امليت وحيتمل إن يقال إنه ملا اعتمر لنفسه كان سفره لنفسه فال جيزئه 
إال العود وكما أنه إذا فات احلج يرد مجيع األجرة وقد قال ابن القاسم بعد هذا إذا شرطوا عليه أن ال يقدم عمرة 

ل يسقط ما بعد من امليقاة وإذا كانت اإلجارة على عام بعينه وقلنا ال جيزئه فقدمها يرد عليهم ما قبض منهم ومل يق
رد األجرة مع قولنا إنه لو رجع إىل امليقاة أجزأه ولو مات عنده كمن استؤجر على متاع فغصبه ببعض الطريق 

مجلة األجرة ولو  ضمنه وال كراء له ألن الغيب كشف أنه إمنا محله لنفسه ولو رد املتاع وأمت احلموله كانت له



كانت اإلجارة مضمونة كان عليه الوفاء هبا فلو متنع وجعل مجيع ذلك عن امليت قال مالك جيزئه فلو شرطوا عليه 
أال يقدم عمرة قال ابن القاسم و ح عليه أن يوفيهم مث رجع إىل قول مالك ألنه رآه خريا ويف اجلالب عن ابن 

العمرة عنه وال عن امليت وحكي اإلجزاء عن ابن احلكم ومل يفصل قال القاسم عدم اإلجزاء ومل يفصل بني وقوع 
سند وإذا قلنا باإلجزاء فعليه اهلدي كدم الصيد والفدية ولو شرط عليه ميقاة فأحرم من غريه فظاهر املذهب ال 

لنا القياس على  جيزئه ويرد املال يف احلج املعني إن فات وقال ش ال يرد وإن أحرم من األقرب ألن املقصود هو احلج
ما إذا استؤجر لسنة معينة فحج يف غريها وألنه خالف املعقود عليه ولو أطلق العقد ففي تعيني ميقاة امليت قوالن 

وأما إذا قرن فال جيزئ عند ابن القاسم و ش ألنه أحرم واحد ال ميكن أن يكون عن اثنني وتقع عن األجري ويكون 
عه عن املستأجر فإن كانت السنة معينة ال بد أن ينفق على سنة أخرى ألنه دين احلج ها هنا تبعا للعمرة لتعذر وقو

يف دين أو غري معينة فالقياس أن عليه الوفاء هبا وقيل إن عرف ذلك من قوله وكذلك إن كتم ذلك مث فطن له 
زمه شيء والظاهر أن فسخت اإلجارة ألنه ال يوثق به يف السنة الثانية فلو أذنوا له يف القران بعمرة لنفسه مل يل

العمل يبطل لوقوع التشريك يف الطواف الواحد وقال أشهب إذا حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمره بذلك 
أن دم القران على املعتمر وحج حجه وإذا جازت اإلجارة عليهما مفردتني جازت جمتمعتني فلو اشترط القران فأفرد 

يه وكان سفره له وقال ش جيزئه ويرد من اإلجارة بقسط العمرة فلو فاملذهب ال جيزئه إلتيانه بغري املعقود عل
استؤجر ليقرن فتمتع مل جيزئه وال يرد عند ش هاهنا شيئا ولو استؤجر ليتمتع فقرن مل جيزئه وقال ش جيزئه ألن عليه 

ر بعد احلج ألن اإلحرام من مكة فأحرم من امليقاة فلو استؤجر على أن يتمتع فأفرد مل جيزئه وال جيزئه أن يعتم
الشرط ال يتناوله وال ينظر إىل فضل اإلفراد عندنا ألنه لو استؤجر على العمرة فحج مل جيزئه وإمنا النظر إىل خمالفة 
العقد اخلامس يف الكتاب من حج عن ميت أجزأته النية دون لبيك عن فالن قال ابن القاسم ولو ترك ما يوجب 

جة عن نفسه أجزأت عن امليت وكل ما مل يتعمد من ذلك أو فعل لضرورة أو الدم مع بقاء اإلجزاء أن لو كانت احل
أغمي عليه أيام مىن حىت رمي عنه غريه أو أصابه أذى فالفدية واهلدي يف مال امليت إن كان على البالغ وما كان 

يدل على قبول قوله من ذلك بتعمده ففي ماله وإن كانت إجارة فالعمد وغريه يف ماله قال سند االقتصار على النية 
وفيه خالف بني األصحاب فعلى القول باألشهر يعلن تليبته عنه ومقصود الكتاب إمنا هو انعقاد احلج مبجرد النية 
فإذا قبض األجرة فهو أمني حىت تثبت خيانة وإن مل يقبض فال شيء عليه حىت تثبت التوفية وال يصدق إن اهتم إال 

حنوه مل جيزئ ألنه بيع جمهول ضم إىل اإلجارة السادس قال ابن القاسم يف الكتاب بالبينة فلو شرط عليه دم التمتع و
من أخذ ماال على البالغ فسقط منه رجع من موضع السقوط ونفقته يف رجوعه على مستأجره فإن متادى فهو 

عا على الذي مقطوع وال شيء له يف إذهابه إال أن يسقط بعد إحرامه فليمض لضرورة اإلحرام ونفقته ذاهبا وراج
دفع إليه املال ولو أخذه على اإلجارة فسقط ضمن احلج أحرم أو مل حيرم قال سند القياس يف البالغ إذا مل يكن 

شرطا أن يتمادى ألن األجرة مل تتعني والعقد الزم ورأى ابن القاسم أن املال ملا تعني صار حمل العقد كما لو استأجر 
فقه له يف رجوعه النفساخ العقد بالسقوط وابن القاسم يرى أن املقطوع من لغرض معني فتلف وقال ابن حبيب ال ن

املسافة استقر يف العقد ذهابا ورجوعا فإن كان امليت أوصى بأن حيج عنه ومل يعني لذلك شيئا كان ذلك يف متام 
ري علمهم أو الثلث إن رضي الورثة كلهم هبذه اإلجارة وهو قول ابن القاسم فلو فرضوا ذلك ألحدهم ففعله بغ

فعله وصي قال ابن القاسم وغريه الغرامة على الوصي دون مال امليت ألنه غرر بالعدول عن اإلجارة املعلومة إىل 
البالغ وقال ابن حبيب يف مال امليت ألنه فرض إليه النظر يف املصلحة وقد رآها كذلك فأن مل يبق للميت ثلث 

النفقة ورجع قال ابن القاسم سقطت الوصية وإن كان يف الثلث فذلك على العاقد من وصي أو غريه وإذا سقطت 



فضل وقال أشهب عليهم أن حيجوا عنه من بقية الثلث ألنه مل يسم كالوصية بإعتاق رقبة تشتري فتهلك قبل العتق 
والفرق أنه ال جيب عتق العبد بشرائه كما جيب حج األجري بالعقد فلو مل يسقط لكن نفدت يف الكلف ال يرجع 

نفقته عليهم والفرق أن املال حمل العقد فإذا سقط فكأنه مل يسلم العقود عليه ألنه كان معه أمانة وهذا قد سلمه و
والقول قوله يف السقوط مع ميينه سواء ظهر ذلك عند الضياع أو بعد الرجوع السابع قال ابن القاسم يف الكتاب 

فضل منها عشرين ردها عليهم كما لو قال اشتروا عبد إذا أوصى بأن حيج بأربعني فدفعوا لرجل على البالغ فأ
فالن مبائة وعتقوه فاشترو بأقل فالبقية مرياث وإن قال أعطوا فالنا أربعني ليحج هبا عين فاستأجروه بثالثني فالعشر 

ري مرياث قال سند وإن كان املوصى له وارثا ال يزاد على النفقة والكراء شيئا قاله يف كتاب الوصية وإن كان غ
وارث فعلم ورضي بدونه فقد أسقط حقه وإن مل يعلم فرأى ابن القاسم أن املقصود احلج وقال ابن املواز يدفع 
اجلميع له يف احلج ألنه وصية للغري وإذا قلنا يعطى الزائد فقال أحجوا غريي وقال أعطوين الزائد مل يوافق ألنه 

إن مل يكن صرورة قال ابن القاسم يف الوصايا يرجع مرياثا أوصى له بشرط احلج فإن امليت قصد التوسعة يف احلج و
إن امتنع املوصى له وقال غريه ال يرجع حتصيال للمقصود من احلج فإن قال أحجوا عين هبذا املال فعل فيه ما يفعل 

فهي أربعة  يف الوصية املطلقة فإن اإلطالق تارة يكون يف األجرة وتارة يف األجري وتارة فيهما وتارة يكونان معينني
أقسام فإذا أطلقت األجرة وقال أحجوا عين أخرجت من ثلثه أجرة حجه موضعه قاله أشهب كاحلالف حينث إن مل 
تكن له نية ميشي من موضع احللف وإن مل حيمل الثلث فمن موضع حيمله قال مالك إن كان يسريا مثل الدنانري رد 

وإال قال ابن القاسم يرجع مرياثا وفرق بني تعيني املوضع  إىل الورثة وإن مسي موضعا أحجوا منه إن محل الثلث
وإطالقه الرتباط الوصية باملوضع كما لو استؤجر ليحرم من موضع يعينه فأحرم من غريه فال شيء له وقال أشهب 

بتنفيذها إىل ثلثه إن وجد من حيج هبا عنه وقال ابن املواز إن كان صرورة فقول أشهب أحسن وإال فقول ابن 
اسم ولو قال أحجوا عين بثلثي حجة واحدة فأحجوا بدونه فالباقي هلم عند ابن القاسم وعند أشهب خيرجونه يف الق

حجة أخرى وفعلهم لألقل جائز وال جيزئهم عند سحنون ويضمنون املال للمخالفة الثامن قال سند جيب اتصال 
از فاألحسن أن تكون يف األشهر احلرم ليشرع العمل بالعقد يف اإلجارة املعينة كسائر اإلجارات وإن كانت باحلج

فيها عقيب العقد وجيوز التأخري يف املضمونة والسنني التاسع قال من عليه مشي إىل مكة فأوصى به قال مالك ال 
ميشي عنه ويهدي هديني للحج وصفته باملشي فأن مل جيد فهدي واحد وال ميشي أحد عن أحد فإن وعده ابنه بذلك 

ألصحاب من محل هذا من مالك على املنع من االستنابة يف احلج واألحسن أن حيمل على أنه ال بطل وعده فمن ا
جيب الوفاء بذلك ألنه لو كان ممنوعا ملا خص الولد عليه على أحد قوليه ويف األوىل أحلقه بالصوم والصالة ومع أن 

  بعض الناس قد جوزه يف الصوم والصالة ملا يف البخاري عن ابن عمر 
  مرأة جعلت أمها على نفسها صالة بقباء قال فصلى عنها ويف مسلم أن ا

أن امرأة سألته عن أمها أهنا ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي واحلج أبني وإن عني امليت لذلك ماال 
دي لتعذر أداء ال خيتلف قول مالك يف تنفيذه فان مل يوص باملشي وقال ما لزمين فافعلوه فعلى قول مالك يلزمهم اهل

الواجب باملوت وعند سحنون ال يفعلون شيئا ألنه ال يلزمه أن حيج من ماله وال أن يهدي لتعلق الوجوب بالبدن 
وأن قال على حجتان فرض ونذر فاستأجروا اثنني لعام واحد صح خبالف من حج لفرضه ونذره يف عام واحد 

ؤدي النذر ال بعد الفرض العاشر قال لو أحرم عن أبيه وأمه مل لتعذر اإلحرام وقال بعض الشافعية ال جيوز ألنه ال ي
ينعقد وقال ش وقال ح ينعقد وجيعله بعد ذلك عن أيهما شاء وسلم عدم االنعقاد يف األجنبيني ويقع عن نفسه ألن 

واحدة  املقصود مث إمنا هو الرب وهو جهة واحدة خبالف األجنبيني فلما أمكن أن يقول أن األجنبيني املقصود جهة



وهي اخلروج عن حقهما فلو أحرم عن أحدمها من غري تعيني مل تقع إال عن نفسه وقال ش و ح يصرفه إىل من شاء 
منهما لنا أنه إحرام من غري تعيني فال يصح تعيينه بعد ذلك كما لو أحرم عمن لعله يؤاجره وخيالف إحرامه عن 

أحد النسكني شأن أن يدخل يف اآلخر احلادي عشر قال إذا نفسه مث يعني بعد ذلك حبج أو عمرة ألنه يعني نفسه و
أوصى أن حيج عنه مبال فتربع عنه بغري مال فعلى أصل ابن القاسم يعود مرياثا وعلى قول أشهب يستأجر به كما لو 

رة استأجر عنه بدون مال الثاين عشر إذا أحرم األجري عن امليت مث صرفه إىل نفسه مل جيزئ عنهما وال يستحق األج
وقال الشافعي يقع عن امليت واختلفوا يف استحقاق األجرة ويف اجلواهر يف افتقار العقد إىل تعني الزمان الذي حيج 
فيه قوالن للمتأخرين واختلفوا يف تعلق الفعل بنفس األجري أو بذمته وعليه خيرج اخلالف إذا امتنع العني وإذا صد 

ان أو حتلل وأراد البقاء على إجارته ليحج يف العام الثاين فللمتأخرين يف األجري فأراد اإلقامة على إحرامه إىل عام ث
املسألتني قوالن ويف اجلالب ال جيوز لألجري استئجار غريه إال بأذن املؤجر السابقة الثانية امليقات الزماين ويف اجلواهر 

اسك تكمل فيه أو اعتبار مجيعه هو شوال وذو القعدة وذو احلجة ويف االقتصار على العشر األول منه لكونه الن
لظاهر النص أو إىل آخر أيام التشريق ثالث روايات وفائدة اخلالف تعلق الدم بتأخري طواف اإلفاضة وأما العمرة 

فجميع السنة وقت هلا لكن تكره يف أيام مىن ملن حيج ويكره تكرارها يف السنة الواحدة وقال مطرف ال تكره 
( قيل واجبة ومن أحرم قبله انعقد وصح وقيل ال ينعقد وقاله ش واألصل فيه قوله تعاىل ومراعاة هذه املقياة أوىل و

وأقل اجلمع ثالثة ويف الكتاب يستحب إهالل أهل مكة إذا أهل ذو احلجة  ١٩٦البقرة ) احلج أشهر معلومات 
ا أبا عبد الرمحان رأيتك وقال ش يستحب يوم التروية ويف املوطأ أن ابن جريج سأل ابن عمر رضي اهللا عنهم فقال ي

تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها وساق احلديث إىل أن قال ورأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا رأوا 
هالل ذي احلجة ومل هتل أنت حىت يأيت يوم التروية فقال وأما اإلهالل فإين مل أر النيب يهل حىت يبعث راحلته وألنه 

لنا ما يف املوطأ أن عمر رضي اهللا عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم يعقبه السعي يف املناسك 
مدهنون أهلوا إذا رأيتم اهلالل ومل ينكر عليه أحد فكان إمجاعا ولذلك قيل البن عمر مل أر أحدا من أصحابك يفعل 

عني واحدة واألشهر زمان واحلج مبتدأ وخرب فيجب أن يرجعا ل) احلج أشهر معلومات ( ذلك قواعد قوله تعاىل 
ليس بزمان فيتعني حذف أحد مضافني تصحيحا للكالم تقديره زمان احلج أشهر معلومات أو احلج ذو أشهر 

معلومات فيتحد املبتدأ واخلرب يف الزمن أو يف األفعال مث املبتدأ جيب أن يكون حمصورا يف اخلرب فيجب احنصار احلج 
ها كاإلحرام بالظهر قبل الزوال غري مشروع وهو قول الشافعي ال ينعقد به احلج بل يف األشهر فيكون اإلحرام قبل

يكون معصية جوابه أن اإلحرام شرط ألنه نية احلج املميز له واملميز جيب أن يكون خارجا عن حقيقة املميز فيكون 
العورات مع الصلوات شرطا فيجوز تقدميه ألن الشروط جيب تقدميها على أوقات املشروطات كالطهارات وستر 

ويكون احملصور يف األشهر إمنا هو املشرط وليس بني هذا وبني قول األصحاب أنه ركن منافاة ألن معىن قوهلم أنه 
ركن أنه واجب ال جيرب بالدم وهذا ما ينايف ما ذكرته وليس إصطالحهم يف الركن أنه جزء حىت يلزم التنايف بل 

و نقول هو ركن وظاهر النص يقتضي حصر ذات احلج يف األشهر ويلزم الرمي عندهم جزء عندهم وليس بركن أ
من حصر كل ذات يف زمان أو مكان حصر صفاهتا معها الستحالة استقالل الصفة بنفسها وصفات احلج اإلجزاء 
والكمال فيكون احملصور يف األشهر هو احلج الكامل وحنن نقول إن اإلحرام فيها أفضل فلم خنالف النص ويؤكد 

ك أن التحديد وقع يف املقياة املكاين واإلمجاع على جواز التقدمي عليه وإمنا اخلالف يف الكراهة ويوضح ذلك ذل
وهو عام من مجلة األهلة فتكون  ١٨٩البقرة ) يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج ( أيضا قوله تعاىل 

ن مالكا جوز يف الكتاب تقدمي طواف احلج وسعيه يف ميقاتا للحج وهذا التعليل الثاين أنسب للمذهب من جهة أ



مسألتني قبل اشهر احلج القارن يفعلهما قبل أشهر احلج وجيزئانه حلجة قرانه ومن فاته احلج وبقي على إحرامه إىل 
ت قابل يفعلهما حلج قابل قبل أشهر احلج سؤال ما الفرق بني امليقاتني مع أن مراعاة املكان أوىل لشرفه بقرب البي

  جوابه أنه قال يف املكاين 
هن هلن وملن أتى عليهن يريد احلج أو العمرة فبني أن هذه املواقيت حمصورة يف الناسكني ومل حيصر الناسكني فيها 

فجاز التقدمي عليها واملقياة الزماين على العكس فظهر الفرق السابقة الثالثة امليقاة املكاين ويف اجلواهر وهو ذو 
واجلحفة للشام ومصر ويلملم لليمن وقرن لنجد وذات عرق للعراق وهو معترب ألهل مكة يف احلج  احلليفة للمدينة

ال يف العمرة وال يف القران وقيل يعترب يف القران ويعترب اآلفاقي مطلقا فأن جاوزه ضررة ففي إجياب الدم عليه وأن مل 
خي والعمرة كاحلج يف املقياة يف حق املقيم يرد حجا وال عمرة خالف مبين على وجوب احلج على الفور أو الترا

واآلفاقي عليه اخلروج إىل طرف احلل فإن مل يفعل حىت طاف وسعى مل يعتد بعمرته ألنه مل جيمع بني احلل واحلرام 
واحلاج جامع بينهما بسبب الوقوف بعرفة واألفضل للمعتمر اإلحرام من اجلعرانة أو التنعم ويف اجلالب ال بأس 

  كي بالقران من مكة ومنعه ابن القاسم اعتبارا بالعمرة واألصل فيه ما يف الصحيحني قال ابن عباس بإحرام امل
وقت النيب ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم قال هن هلن وملن 

ن فمن أهله حىت أهل مكة يهلون منها زاد مسلم أتئعليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج والعمرة فمن كان دوهن
ويهل أهل العراق من ذات عرق وهذا وإن كان بلفظ اخلرب فمعناه األمر الستحالة اخللف يف خرب املعصوم واألمر 
للوجوب فال جتوز جماوزة املقياة لغري عذر فائدة يروى أن احلجر األسود يف أول أمره كان له نور يصل آخره إىل 

د فلذلك منع الشرع من جماوزهتا ملن أراد احلج تعظيما لتلك اآلثار قال سند ويستحب ملن جاوز ميقاته هذه احلدو
ال يريد احلج مث أراده أن يرجع إليه وذو احلليفة مجيع الوادي واملستحب املسجد وملالك يف جماوزة املريض ذا 

ورائه مث رجع يريد الدخول مكة فله اإلحرام من  احلليفة إىل اجلحفة قوالن ومن كان منزله دون امليقات فسافر إىل
امليقات ومن منزله كما يؤخر املصري من ذي احلليفة إىل اجلجفة وال يؤخره إىل مسكنه إن كان مبكة ألنه ال يدخل 

إال بإحرام ويتعني عليه امليقات وقال ش إهالل أهل العراق من العتيق لقول ابن عباس وقت ألهل املشرق العقيق 
ه إمجاع الناس على أهنم إذا جاوزوه إىل ذات عرق ال دم عليهم فلو كان ميقاتا لوجب الدم وإن كان منزله وجواب

بني ميقاتني فميقاته منزله قاله مالك ألن املواقيت ألهلها وملن مر عليها وهذا ليس منهما فال يؤمر لكن منزله حذو 
ا أنه ملا مل يبلغ عمر رضي اهللا عنه احلديث يف ذات عرق ميقات ومن مر علي غري ميقاة اعترب حماذاته للميقاة كم

جعلها ميقاتا باالجتهاد حملاذاهتا قرن وقاله األئمة ومن أتى يف البحر إىل جدة من مصر وحنوها قال مالك حيرم إذا 
اب معروفا حاذى اجلحفة قال وهذا إذا سافر يف حبر القلزوم ألنه يأيت ساحل اجلحفة مث خيلفه ومل يكن السفر من عيذ

حينئذ ألهنا كانت أرض جموس فمن سافر يف البحر منها فعلى حسب خروجه للرب إال أن خيرج أبعد من ميقاة أهل 
الشام أو أهل اليمن وال يلزمه اإلحرام يف البحر متحريا اجلحفة ملا فيه من التغرير برد الريح فيبقى عمره حمرما حىت 

خيتلف يف دفع احلرج بترك اإلحرام إىل الرب وإذا ثبت اجلواز فال جيب دم يتيسر السفر السامل وهذا حرج عظيم وال 
لعدم الدليل عليه وإمنا أوجبتاه يف حبر القلزوم لتمكنه من الرب واإلحرام من اجلحفة وهل حيرم إذا وصل إىل جدة 

عة األول يف الكتاب النتقاء الضرورة أو إذا سار منها وهو الظاهر ألن سنة اإلحرام عند ابتداء السري فروع سب
يستحب ألهل مكة ومن دخلها بعمرة أن حيرم باحلج من املسجد احلرام فإن كان من املعتمر اآلفاقي سعة فاملستحب 

خروجه مليقاته واألفضل ألهل الشام ومصر واملغرب التأخري لذي احلليفة ألنه ميقاته وهو طريقهم فإن مروا من 
اق إذا مروا بغري مواقيتهم أحرموا منه إال إذا احلليفة كما تقدم قال سند العراق فمن ذات عرق وكذلك سائر اآلف



قد أحرمت عائشة رضي اهللا عنها باحلج من مكة وروى أشهب حيرم من جوف املسجد ال من بابه خبالف مسجد 
ابن حبيب من  ذي احلليفة حيرم من بابه ألن التلبية ال يكره إظهارها يف املسجد احلرام ألنه موضع شعار احلج وروى

باب املسجد ألن املساجد مل توضع إال للصالة ومن أحرم من منزله فاإلبعاد أفضل له الثاين يف الكتاب من جاوز 
امليقات يريد اإلحرام جاهال رجع فأحرم منه وال دم عليه فإن خاف فوات احلج أحرم من موضعه ومتادى وعليه دم 

لدم كاللباس والطيب ولو أحرم بعد جماوزة امليقات وليس مراهقا مل ألن حمظورات احلج تستباح بالضرورة ويلزم ا
يرجع وعليه دم وقال ش و ح يرجع كاملكي إذا أحرم بعمرة من مكة مث رجع إىل احلل والفرق إن احلل شرط يف 
نه اإلحرام خبالف امليقات ولذلك فأن طاف احلاج ال يرجع وفاقا قال سند فلو رجع بعد إحرامه ال يسقط الدم ع

عندنا وعند ابن حنبل وقال ش و ح يسقط قياسا على ما إذا أحرم من امليقات ابتداء لنا أنه أحرم من امليقات وقال 
خذوا عين مناسككم وقال من ترك نسكا فعليه دم وقد ترك نسكا فال يربئه من الدم إال إراقته كسائر الواجبات 

عند مالك واألئمة واملذهب أن هذه املواقيت حتديد لظاهر فلو أراد رفض إحرامه وابتدأه من امليقات مل يرتفض 
احلديث وقال ابن حبيب تقريب فإذا أحرم قريبا منه فال دم عليه الثالث يف الكتاب من أهل من ميقاته بعمرة 
راده وأردف احلج مبكة أو قبلها فال دم عليه ألنه مل يترك اإلحرام من امليقات ومن جاوز ميقاته ال يريد إحراما مث أ

أحرم من موضعه وال دم عليه وقال األئمة ملا يف املوطأ أنه جتاوز ميقاته وأحرم بعمرة من اجلعرانة ومن تعدى امليقاة 
ضرورة مث أحرم لزمه الدم ومن تعدى امليقات فأحرم باحلج مث فاته فال دم عليه لترك امليقات ألنه يقضي احلج وإن 

لتمادي قال سند وقال أشهب ال يسقط الدم بالفوات ألن انقالب احلج أفسده جبماع فعليه دم امليقات لوجوب ا
إىل العمرة كانقالب العمرة إىل احلج إذا جاوز امليقات يريد العمرة مث أحرم هبا مث أردف احلج فإنه ال يسقط عنه 

ه الرابع يف الكتاب دم الدم ورأى ابن القاسم أن الدم املتعلق ببعض اإلحرام فرغ إمتامه ألنه لو فعله قبل ذلك مل جيز
تعدي امليقات جيزئ فيه الصوم أن تعذر خبالف اإلطعام ألنه لترك نسك كترك املبيت ودم القران وهو مرتب كدم 
التمتع خبالف دم احملظورات على التخري اخلامس يف الكتاب إذا أحرم من خارج احلرم مكي أو متمتع فال دم عليه 

فإن مضى إىل عرفات ومل يدخل احلرم وهو مراهق فال دم عليه فإن أحرم املكي باحلج ألنه مل جياوز امليقات إال حمرما 
من احلل أو التنعيم أو غري املكي فعليه أن يطوف ويسعى قبل الوقوف فإن مل يكن مراهقا خبالف من أحرم باحلج من 

يريد النسك وجب اإلحرام احلرم ومن دخل مكة غري حمرم متعمدا أو جاهال أساء وال شيء عليه قال سند إن كان 
من امليقات وإن مل يرد وخاف ضررا شديدا مثل دخوله لقتال البغاة أو خياف من سلطاهنا فال يكره له دخوهلا حالال 

يف ظاهر املذهب جلوازه مع عذر التكرار فأوىل اخلوف وقاله ش ولدخوله عام الفتح حالال سؤال قال مكة حرام 
د بعدي وإمنا أحلت يل ساعة من هنار يقتضي بطالن ما ذكرمتوه جوابه أنه إن كان وال حتل ألحد قبلي وال حتل ألح

آمنا فذلك خاص به وأن كان خائفا فاإلشارة إىل صفته أي أحلت ملن كان بصفيت ويدل على التخصيص دخول 
وقال أبو مصعب  احلطابني وحنوهم ويف اجلواهر حيرم على غري املترددين دخوهلا حالال وإن مل يرد نسكا وقيل يكره

يباح وجوز ح ملن كان دون امليقاة الدخول بغري إحرام ومنع من قبل امليقاة وجعل احلرمة للمقياة وهو باطل ألن 
حرمة املقياة حلرمة احلرم واإلحرام حتية مشروعة لبقعة مباركة فال بد منها قال سند وإذا أوجبنا الدم فهو جملاوزة 

ال عند حممد وفائدة اخلالف فيما إذا جتاوزه مث أحرم قبل مكة وأما الدخول يف امليقاة عند مالك ولدخول مكة حال
احلطابني والصيادين والفكاهني ممن يشق عليهم تكرار اإلحرام فيدخلوهنا بغري إحرام وأحلق هبم سحنون من دخل 

غري حمرم فأراد احلج  بعمرة فحل منها مث خرج ينوي الرجوع للحج جبامع التكرار وإذا قلنا ال دم على داخل مكة
خرج مليقاته فإن أحرم من مكة فال دم عليه ألن له حكم أهل مكة السادس يف الكتاب جيوز للسيد إدخال رقيقه 



مكة بغري إحرام وإن أذن السيد يف اإلحرام بعد ذلك فال دم وقاله ش ألن حق السيد يف امللك أسقط احلج فأوىل ما 
تق عبد أو بلغ صيب بعد خول مكة فأحرموا حينئذ فال دم للميقات وقال ح يترتب عليه ولو أسلم نصراين أو اع

وقال ش وابن حنبل على الكافر الذي اسلم الدم لنا أنه قام به مانع احلج فأشبه اجملنون السابع يف الكتاب يكره 
(  يف قوله تعاىل اإلحرام قبل امليقات وقال ش و ح األفضل أن حيرم من بلده ألن عمر وعليا رضي اهللا عنهما قاال

  أن متامها أن حترم هبا من دويرة أهلك ويف أيب داود  ١٩٦البقرة ) وأمتوا احلج والعمرة هللا 
قال من أحرم من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام حبج أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له 

 مناسككم وقياسا على ميقات الزمان أو ألنه خالف النص يف اجلنة لنا أنه مل حيرم إال من امليقات وقال خذوا عين
  حتديد املواقيت وما رووه أمكن محله على النذر مجعا بني األدلة صفحة فارغة 

  الباب اخلامس يف املقاصد

ويف اجلواهر هي ثالثة أقسام واجبات أركان يأيت بتركها وال جيربها الدم وهي أربعة اإلحرام والوقوف بعرفة 
اإلفاضة والسعي زاد عبد امللك مجرة العقبة وواجبات ليست بأركان وهي ما يوجب تركه الدم كالتلبية  وطواف

وامليقاة وطواف القدوم لغري املراهق واجلمار أو بعضها ونزول مبزدلفة وحنوها ومسنونات مستحبة ال يأمث بتركها وال 
ن املسيل بني الصفا واملروة واستالم الركن وترك توجب دما كالغسل لإلحرام أو لغريه والرمل يف الطواف أو بط

الصالة قبل الوقوف بعرفة واحلالق مبىن يوم النحر وطواف الوداع واملبيت مبىن ليلة عرفة واملبيت مبزدلفة مث الدفع 
منها والوقوف مع اإلمام وعند اجلمرتني للدعاء واألصل يف هذه املقاصد ما يف مسلم عن جابر بن عبد اهللا قال 

كث تسع سنني مل حيج مث أذن يف الناس يف العاشرة أن رسول اهللا حاج فقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس أن يأمت م
برسول اهللا ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر فأرسلت 

أحرمي وصلى رسول اهللا يف املسجد مث ركب القصوي إىل رسول اهللا كيف أصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب و
حىت إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إىل مد بصري بني يديه من راكب وماش وعن ميينه مثل ذلك وعن 

يساره ومن خلفه مثل ذلك ورسول اهللا بني أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا 
بيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك وأهل الناس فأهل بالتوحيد ل

هبذا الذي يهلون به فلم يرد رسول اهللا شيئا منه ولزم رسول اهللا تلبيته قال جابر لسنا ننوي إال احلج لسنا نعرف 
واختذوا من مقام ( مث نفذ إىل املقام فقرأ العمرة حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشي أربعا 

فجعل املقام بينه وبني البيت فكان أيب يقول وال أعرف ذكره إال عن النيب كان يقرأ  ١٢٥البقرة ) إبراهيم مصلى 
مث رجع إىل الركن فاستمله مث  ١الكافرون ) قل يا أيها الكافرون (  ١اإلخالص ) قل هو اهللا أحد ( يف الركعتني 

أبدأ مبا بدأ اهللا  ١٥٨البقرة ) إن الصفا واملروة من شعائر اهللا ( الباب إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأ خرج من 
به فبدأ بالصفا فرقي عليها حىت رأى البيت فاستقبل البيت فوحد اهللا وكربه وقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

ال اهللا أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث دعا بني له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إ
ذلك قال مثل هذا ثالث مرات مث نزل إىل املروة حىت انصبت قدماه يف بطن الوادي حىت إذا صعدنا مشى حىت أتى 
ما  املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا حىت إذا كان آخر طواف على املروة قال لو أين استقبلت من أمري

استدبرت مل اسق اهلدي وجلعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن 
جعشم فقال يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم لألبد فشبك رسول اهللا أصابعه واحدة يف األخرى وقال دخلت العمرة يف 



ببدن رسول اهللا فوجد فاطمة رضي اهللا عنها ممن حل  احلج مرتني ألبد أبد األبد وقدم علي رضي اهللا عنه من اليمن
ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت أيب أمرين هبذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إىل 
رسول اهللا حمرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول اهللا فيما ذكرت عنه فأخربته أنين أنكرت ذلك عليها 

دقت ماذا قلت حني فرضت احلج قال قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسول اهللا قال فإن معي فقال صدقت ص
اهلدي قال فال حتل قال فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النيب مائة قال فحل الناس 

 فأهلوا باحلج فركب رسول اهللا كلهم وقصروا إال النيب ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن
فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر مث مكث قليال حىت طلعت الشمس فأمر بقبة من شعر تضرب له 
بنمرة فسار رسول اهللا وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية فأجاز 

د القبة ضربت له بنمرة فنزل هبا حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له رسول اهللا حىت أتى عرفة فوج
فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف 

دمائها بلدكم هذا أال كل شئ من أمر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من 
ابن ربيعة بن احلارث كان مسترضعا يف بين سعد فقتله هذيل وربا اجلاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربانا ربا 
العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله فاتقوا اهللا يف النساء فإنكم اخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن 

ه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم بكلمة اهللا ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهون
رزقهن وكسوهتن باملعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا به إن اعتصمتم به كتاب اهللا وأنتم تسألون عين فما أنتم 

قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكسها إىل الناس 
شهد اللهم أشهد ثالث مرات مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقام وصلى العصر ومل يصل بينهما مث ركب اللهم أ

رسول اهللا حىت أتى املوقف فجعل بطن فاقته القصوى إىل الصخرة وجعل جبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة فلم 
فع رسول اهللا وقد شنق القصوى الزمام يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال وأرت أسامة خلفة ود

حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمىن أيها الناس السكينة كلما أتى حبال من احلبال أرخى هلا قليال 
حىت تصعد حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء بإذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا مث اضطجع 

ع الفجر فصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة مث ركب القصوى حىت أتى املشعر احلرام رسول اهللا حىت طل
فاستقبل القبلة فدعا اهللا وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفا حىت اسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف 

عن جيرين وطفق الفضل ينظر الفضل بن العباس وكان رجال حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول اهللا مرت ظ
إليهن فوضع رسول اهللا يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إىل الشق اآلخر ينظر فحول رسول اهللا يده من 

الشق اآلخر على وجه الفضل فصرف وجهه من الشق اآلخر حىت أتى بطن حمسر فحرك قليال وسلك الطريق 
لشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها من حصى الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى اليت عند ا

اخلذف رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بدنة مث أعطى عليا فنحر ما غرب وأشركه يف 
هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا من مرقها مث ركب رسول اهللا 

 البيت فصلى مبكة الظهر فأتى بين عبد املطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بين عبد املطلب فلوال أن فأفاض إىل
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه قال صاحب املقدمات كانت حجته هذه يف عام 

ها وحج مبكة قبل فرضه حجتني فوائد العاشر من اهلجرة وهي حجة الوداع مل حيج رسول اهللا بعد فرض احلج غري
من املعلم قوله كلما أتى حبال احلبال دون اجلبال وهي مستطيلة الرمل وقوله واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا تعاىل 



قال وحيتمل أن تكون إباحة اهللا تعاىل  ٢٢٩البقرة ) فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ( قيل الكلمة قوله تعاىل 
من مرق اجلميع ملا يف األكل من اجلميع من الكلفة وحنر ثالثا وستني إشارة إىل عمره عن كل سنة يف كتابه وشرب 

بدنة واخلذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بني سبابتيك تنبيه اصطالح املذهب أن الفرض والواجب سواء إال يف 
حلج أربعة وليس املراد الواجبات احلج فقد خصص ابن اجلالب وغريه اسم الفرض مبا ال جيرب بالدم فقال فروض ا

ألن كل ما جيرب بالدم واجب كما خصص يف كتاب الصالة يف السهو السنة مبا جيرب بالسجود فجعلها مخسة مع أن 
سنن الصالة عدها صاحب املقدمات مثانية عشر وقال يسجد منها لثمانية فليعلم ذلك ولنشرع اآلن يف بيان 

ول اإلحرام ويقال أحرم إذا دخل احلرم وأحرم إذا دخل يف حرمات احلج أو املقاصد وهي اثنا عشر املقصد األ
ال ( الصالة كما نقول أجند وأهتم وأصبح وأمسى إذا دخل جندا أو هتامة والصباح واملساء ولذلك يتناول قوله تعاىل 

حث األول عن حقيقته الفريقني مث البحث عن حقيقة اإلحرام وعن سنته الب ٩٥املائدة ) تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
ويف اجلواهر ينعقد بالنية املقترنة بقول أو فعل متعلق باحلج كالتلبية والتوجه على الطريق واشترط ابن حبيب التلبية 

عينا ال تنعقد بدوهنا فلو جتردت النية عنهما فاملنصوص أنه ال ينعقد وأجرى اللخمي هذا اخلالف على اخلالف يف 
وأنكره أبو الطاهر وقال ال خالف يف املذهب أن العبادات ال تنعقد إال بالقول أو النية أو  انعقاد اليمن مبجرد النية

بالدخول فيها ويف الكتاب قال ابن القاسم وإن توجه ناسيا للتلبية أراه حمرما بنيته قال سند وقاله ش وابن حنبل 
ري عنده مقام التكبري يف الصالة ملا يف املوطأ واشترط مع النية التلبية ويقوم مقامها سوق اهلدي كما يقوم غري التكب

قال أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أو من معي أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية أو باإلهالل وألهنا عبادة هلا حترمي 
فيكون له نطق كالصالة واجلواب عن األول أنه ورد برفع الصوت وهو غري واجب اتفاقا فأن مل جيب ما تناوله 

فأوىل ما تضمنه وعن الثاين املعارضه بأهنا عبادة ال جيب يف آخرها نطق فال جيب يف أوهلا كالصوم والطهارة  النص
عكسه الصالة ويف الكتاب ينوي بتلبيته اإلحرام إما حج أو عمرة ويبدأ القارن بالعمرة قال بن القاسم وقال يل 

نعقد مبجرد النية وكره ملك وش التسمية واستحبها ابن مالك النية تكفي يف اإلحرام وال يسمى قال سند اإلحرام ي
حنبل ملا يف أيب داود قال أتاين الليلة أت من ريب وقال قل عمرة يف حجه وجوابه أنه حممول على الكالم النفساين 

( وحديث جابر ليس فيه تسمية ومسع ابن عمر رضي اهللا عنهما رجال يقول لبيك حبجة فضرب يف صدره وقال 
تنبيه يف اجلواهر وصرح ابو الطاهر يف كتابه واللخمي يف  ١١٦املائدة ) يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك تعلم ما 

التبصرة بأن النية إذا جتردت عن القول أو الفعل املتعلق باحلج ال ينعقد احلج وقد تقدم تصريح الكتاب وسند أن 
قاد دخول يف احلج وبذلك يصري حمرما وهذا يف غاية النية كافية وبه صرح القاضي يف التلقني فقال اإلحرام هو اعت

التصريح قال صاحب املعلم ينعقد احلج بالنية وحدها كما ينعقد الصوم عند مالك وش فهذا الصريح والتشبيه يف 
غاية القوة وبذلك صرح صاحب القبس ومجاعة من الشيوخ وقال سند لو نوى وأقام كان حمرما وهو احملكي عنهما 

ت فليعلم ذلك قاعدة النية إمنا شرعها اهللا تعاىل لتمييز العبادات عن العادات أو لتمييز مراتب العبادات يف اخلالفيا
وقد تقدمت مباحث النية مستوعبة يف الطهارة فلتراجع من هناك ومن شرط املميز أن يفارق الذي مييزه وإال فليس 

رة ويف الطهارة مع القرب اليسري على اخلالف يف نسبته إليه أوىل من غريه خولف هذه القاعدة يف الصوم للضرو
اليسارة فإذا جعلنا اإلحرام جمرد النية كما صرح به املازري وغريه من احملققني وكما قاله يف الكتاب فأفعال احلج 

تتأخر عليه بالشهور وال ميكن أن يقال هو مالبس لالنكفاف عن حمرمات احلج ألنه لو البسها إال اجلماع صح 
وال ميكن االكتفاء باالنكفاف عن اجلماع لصحة إحرام اجلاهل بتحرميه فال يكون منويا له جبهله به ومن  إحرامه

شرط النية أن يدخل هبا يف املنوي بل قد نقل سند أن اإلحرام ينعقد منه وهو جيامع ويلزمه التمادي والقضاء ومل 



ما من اشترط التلبس ببعض أفعال احلج أو أقوله حيك خالفا بل ذكر ما يدل على االتفاق على ذلك من املذاهب أ
أو التلبيه عينا أو التلبية وسوق اهلدي فهو متجه لدخوله بالنية يف املنوي تفريع يف اجلواهر لو أحرم مطلقا ال ينوي 

حجا وال عمرة قال أشهب واألئمة من هو باخليار يف صرفه إىل أحدمها وإىل احلج أفضل وقال أيضا إىل القران 
ل ملا تقدم من إحرام علي رضي اهللا عنه يف حديث جابر وألنه يصح التزامه مطلقا فينعقد كذلك ورأى يف أفض

القول الثاين أنه ملا صح هلما صرف هلما لعدم األولوية ولو اختلف العقد والنية فاالعتبار بالعقد وروي ما يشري إىل 
ن أو تكلم بالعمرة فليس بشيء وهو على حجه وقاله ش النطق وروى ابن القاسم إن أراد أن حيرم مفردا فأخطأ فقر

وقال يف العتيبة رجع مالك فقال عليه دم والفرق على القول باعتبار النطق بني احلج والعبادات أن اإلحرام له قوة 
مع االنعقاد مع منايف العبادة وهو اجلماع كما قاله سند فلما قوي أمكن أن يعترب نطقه خبالف العبادات ال تنعقد 

بطالهنا وإن أحرم مفصال فنسي ما أحرم به فهو قارن عند أشهب احتياطا وقال غريه حيرم باحلج ويعمل حينئذ على 
القرآن ولو شك هل قرن أو أفرد متادى على نية القران احتياطا وإن شك هل أحرم باحلج وحده أو بالعمرة طاف 

حلج ويهدي لتأخري احلالق ال للقران ألنه مل حيدث نية وسعى جلواز العمرة وال حيلق إلمكان احلج ويتمادى على ا
وإمنا أحرم بشي واحد إما حجا ويكون ما تقدم من الطواف والسعي له أو بغريه فال يضره متاديه بعد ذلك قال سند 

ولو نوى احلج ومل ينو حجة اإلسالم انصرف إليها إن كان صرورة لقوهتا فإن نوى النفل فقال ش ينصرف إىل 
وكذلك إذا نوى عن غريه ولو أحرم مبا أحرم به فالن وهو ال يعلمه جاز عند أشهب الشافعية لقضية علي الفرض 

رضي اهللا عنه ولو أحرم مطلقا ومل يعني حىت طاف فالصواب أن جيعل حجا ويكون هذا طواف القدوم ألن طواف 
ألفضل يف اإلحرام تعيني النسك خالفا القدوم ليس ركن يف احلج والطواف ركنا يف العمرة وقد وقع قبل تعينها وا

ل ش حمتجا بأنه خرج من املدينة ال ينوي حجا وال غريه ينتظر القضاء ينزل فنزل عليه بني الصفا واملروة فأمر 
أصحابه من أهل ومن مل يكن معه هدي أن جيعلها عمرة وألنه أحوط الحتمال طريان املوانع لنا حديث جابر أنه 

 هو األصل يف العبادات وحيمل احلديث على أنه خرج من املدينة كذلك وأحرم عند امليقات أهل احلج وألن التعيني
وكذلك خرجه ابن داود عن أبو عمر مجعا بني األحاديث ويف الكتاب ال يكون حمرما بتقليد اهلدي وإشعاره ولو 

من شعار اإلحرام فأشبه النية  أراد الذهاب معه وقاله ش ألن األحرام بالنية وقال ح وابن حنبل هو حمرم ألن ذلك
والتلبية ويبطل عليها مبا لو أرسله مع غريه ولو نوى وأقام كان حمرما ولنا القياس على التجريد من املخيط ويف 

الكتاب قال ابن القاسم إن أتى امليقاة مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه ال جيزئ خالفا ل ح حمتجا بأن ذلك معلوم من 
ولوال ذلك وجوابه أنه لو وكل يف ذلك مل يصح مع تقدم القصد منه والفرق عندنا بينه وبني  قصده وتلحقه املشقة

الصيب وإن كان حجا ال يصح اإلحرام عن الصيب أن الصيب تبع لغريه يف اصل الدين واحلج ركن الدين خبالف هذا 
ال سند فأن أفاق قبل الوقوف وألن الصيب ثبت بالنص والصبا يطول خبالف غريه ولذلك سلم ح اجملنون املطبق ق

فاألحسن رجوعه مليقاته فإن أحرم من مكانه قال ابن القاسم ال دم عليه ويف الكتاب قال ابن القاسم إن رفض 
إحرامه ال يضر قال سند إن رفضه للدخول يف جنسه كفسخ يف عمرة أو حج يف حج وال خيتلف يف بقائه على 

فأراد بقاءها مع احلج والوقت قابل لإلرداف فهو قارن وإن أراد قلب األول أو غري جنسه فإن كان األول عمرة 
األول إىل احلج فهو اعتقاد فاسد ال ينقلب وإن كان األول حجا فاعتقد بطالنه فهو باق عليه وال تدخل العمرة 

أنه أهل هو  على احلج وإن اعتقد انقالبه عمرة مل ينقلب وقال ابن حنبل ينقلب إن مل يسق هديا ملا يف حديث جابر
وأصحابه باحلج وليس مع أحد منهم هدي إال النيب وأبو طلحة فأمر عليه السالم أن جيعلوها عمرة وألن من فاته 
احلج يصري إحرامه عمرة فكذلك يصري بالفسخ لنا ما روي أنه قيل له يا رسول اهللا الفسخ لنا خاصة أم ملن بعدنا 



ا بالفوت فال خيرج بالنية كالعمرة وإمنا أمر بالفسخ ألن اجلاهلية كانت قال بل لنا خاصة وألهنا عبادة ال خيرج منه
تنكر االعتمار يف أشهر احلج ويقولون إذا عفا الوبر وبرئ الدبر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة ملن اعتمر والفرق 

هو باق عند مالك بني الفوت الفسخ أنه لدفع صرورة البقاء سنة خبالف الفسخ أما لو رفض إحرامه إىل غري شيء ف
واألئمة خالفا لداود ألهنا عبادة ال يبطل إحرامها باملنافيات وأعظم أحوال الرفض أن يكون منافيا فائدة املراد بعفا 
الوبر أي كرب على ظهور اإلبل بسبب إراحتها من السفر للحج وهو من أمساء األضداد عفا زاد وعفا نقص وزال 

أي كثريوا ومن الثاين عفا اهللا عنا ي حما ذنوبنا وأزال آثارها  ٩٥األعراف ) حىت عفوا ( فمن األول قوله تعاىل 
ويروى عفا الدبر وهو تقرح ظهور اإلبل من السفر للحج متهيد قال صاحب النكت رفض النية يف احلج والوضوء 

راتب العبادات واحلج ال يضره خبالف الصوم والصالة ألن النية مرادة للتمييز يف العبادات عن العادات أو لتمييز م
متميز مبواضعه املخصوصة والوضوء بأعضائه املعينة خبالف اآلخرين فكان احتياجهما إىل النية أقل فكان تأثري 

الرفض فيهما أبعد قال سند والصيب الذي ال مييز يصري حمرما بإحرام وليه عند مالك وش وابن حنبل ملا يف 
يث إىل أن قال فرفعت له امرأة صبيا من حمفتها فقالت أهلذا حج قال الصحيحني أنه لقي ركبا بعسفان وذكر احلد

نعم ولك أجر وقال ح ال يكون حمرما بإحرام وليه كما ال يلزمه نذر وليه البحث الثاين يف سننه ويف اجلواهر هي 
واألئمة ملا يف أربع الغسل والتجرد من املخيط وركعتني قبله وجتديد التلبية السنة األوىل الغسيل وهو قول مالك 

الترمذي أنه جترد إلحرامه واغتسل ويف الكتاب تغتسل احلائض والنفساء لإلحرام وقاله األئمة ملا يف مسلم قال 
والنفساء واحلائض إذا أتتا املوقف تغتسالن وحترمان وتقتضان املناسك كلها غري الطواف بالبيت قال سند هذا 

يتيمم له إذا عدم املاء كغسل اجلمعة خالفا للشافعية فإن جهلت  الغسل غري واجب قياسا على غسل اجلمعة وال
احلائض والنفساء الغسل حىت أحرمت قال مالك تغتسل إذا علمت وقال عبد امللك إذا نسي الغسل وذكر بعد 
اإلهالل متادى وال غسل عليه ألنه تبع لإلحرام وإذا أحرم سقط كغسل اجلمعة وراعى مالك بقاء اإلحرام وإذا 

احلائض الطهر إذا وصلت اجلحفة قال مالك ال تؤخر عن ذي احلليفة ألن اإلحرام بذي احلليفة أفضل إمجاعا  رجت
وألن املبادرة إىل العبادة أفضل وال خالف أهنا ال تركع إلحرامها إذا اغتسلت والعمرة كاحلج يف الغسل ويغتسل 

ة للصالة بعرفة وزاد ش للوقوف باملزدلفة ولرمي عند مالك يف احلج يف ثالثة مواضع لإلحرام ولدخول مكة ورواح
اجلمار الثالث ولطواف الزيارة وطواف الوداع وللحالق ويف اجلالب يغتسل ألركان احلج كلها فعلى قوله يغتسل 
لطواف اإلفاضة وقال أشهب يغتسل لزيارة قربه ولرمي اجلمار ملالك ما يف املوطأ أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان 

حرامه قبل أن حيرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة وال تغتسل احلائض والنفساء لدخول مكة ألنه يغتسل إل
للطواف ودخول املسجد ومها ممنوعان منهما وقال مالك وغسل اإلحرام آكدها لترتيب سائر املناسك عليه فالغسل 

ه ويستحب غسل مكة قبل دخوهلا بذي له سنة ولغريه فضيلة قال مالك ال يتدلك يف غسل مكة وعرفة وباملاء وحد
طوى كفعل ابن عمر رضي اهللا عنهما وليس يف ترك غسله دم وال فدية اتفاقا ويف الكتاب إن اغتسل باملدينة ومضى 

لذي احلليفة من فوره أجزأه لقرهبا منه فإن تأخر بياض هناره أعاده قال سند استحب عبد امللك تقدميه من املدينة 
ابت وعلى هذا يتجرد من املخيط من املدينة ويلبس ثويب إحرامه وقاله ابن حبيب وسحنون لفعله ذلك وليس بث

وكل من كان منزله عن امليقاة بثالثة أميال جاز أن يغتسل منه كاملدينة مع ذي احلليفة واغتساله جلنابته وإحرامه 
بالغسول والصمغ ويظفر ليقل غسال وأحدا جيرئ وال بأس أن يقص شاربه وأظفاره وعانته ويكتحل ويلبد شعره 

قملة كما فعل ومتتشط املرأة قبل إحرامها باحلناء وما ال طيب فيه وخيتضب واستحبه ش كان هلا زوج أم مل يكن 
لقول ابن عمر رضي اهللا عنهما السنة أن تدلك املرأة يديها باحلناء قال مالك وال جيعل برأسه زئبقا يقتل القمل بعد 



الرأس منه فال يكره ومنع مالك الطيب املؤنث عند اإلحرام فإن فعل فاملشهور ال شيء اإلحرام فإن كان ينظف 
عليه ألن األئمة قالوا باستحبابه ملا يف الصحاح قالت عائشة رضي اهللا عنها كنت أطيبه إلحرامه قبل أن حيرم وحلله 

يف املوطأ أن عمر رضي اهللا عنه  قبل أن يطوف بالبيت وكأين أنظر إىل وبيض الطيب يف مفرقه وهو حمرم ملالك ما
وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أيب سفيان مين يا أمري املؤمنني فقال منك 
لعمر اهللا فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتين يا أمري املؤمنني فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه واجلواب عن 

مل يكن مؤنثا وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت طيبته إلحالله وإحرامه طيبا ال يشبه األول أن ذلك الطيب 
طيبكم هذا أو ألنه كان قبل غسله مث اغتسل وهو خاص به مجعا بني األدلة وعند مالك حممول على الكراهة فال 

ما يوجب الفدية محال لالستصحاب  فدية ألنه مل يستعمل طيبا بعد اإلحرام وإن وجد رحيا أشار بعض القرويني إىل
كاالبتداء كاملخيط وعلى املذهب يؤمر بغسله بصب املاء فإن مل يزل إال باملباشرة باشره وال شيء عليه ألنه فعل 

مأمور به فإن كان الطيب يف ثوبه نزعه وإن عاوده وقلنا ال فدية عليه فيحتمل أن يقال ال فدية عليه يف العود ألنه 
إذا نقل الطيب يف املوضع من البدن إىل غريه أو الثوب أو حناه مث رده إىل موضعه وقال الشافعية  معفو عنه وكذلك

عليه الفدية ألنه ابتداء تطيب السنة الثانية التجرد من املخيط يف أزار ورداء ونعلني ملا يف الصحاح أن رجال سأله ما 
وال السراويالت وال الربانس وال اخلفاف إال أحد ال جيد يلبس احملرم من الثياب فقال ال يلبس القميص وال العمامة 

نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران وال الورس قال سند 
فنبه بالقميص عن اجلبة وحنوها وبالسراويالت عن التبان وحنوه وبالربانس عن القلنسوة وحنوها وباخلفني على 

قفازين والساعدين وحنومها وقال بعض الشافعية حيرم املخيط أو احمليط كما لو سلخ عجال على هيئته فلبس رقبته ال
يف رقبته ويديه يف يديه وجسده يف جسده من غري خياطة ويف الكتاب ليس يف الثوب الدنس بأس من غري غسل قال 

قد يكون أفضل من جديد فلو كان عليه طيب سند إن كان جنسا غسل وقال ش اجلديد أفضل لنا إن كان خلقا 
فأزاله ببوله صح إحرامه والبياض افضل لقوله خري ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم واملصبوغ 

بغري طيب يكره ملن يقتدي به وجائز للعامة ملا يف املوطأ أن عمر رضي اهللا عنه رأى على طلحة بن عبيد اهللا ثوبا 
هو حمرم فقال عمر ما هذا الثوب املصبوغ يا طلحة فقال إمنا هو مدر فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة مصبوغا و

يقتدي بكم الناس فلو أن رجال جاهال رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد اهللا قد كان يلبس الثياب املصبغة يف 
ملمنوع اتفاقا ما صبغ بطيب كالزعفران وورس ومنع اإلحرام فال تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب املصبغة وا

مالك و ح ما ينفض وجوزه ش وابن حنبل ومل يره من الطيب ملا يف املوطأ أن أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها 
كانت تلبس املعصفرات وهي حمرمة وألن احلديث املقدم نص على الزعفران والورس ومفهومه جواز ما عدامها 

يف كونه حمرما أو مكروها فقال أشهب ال فدية عليه وقيل فيه الفدية ألنه كالطيب أما ما مل ينفض  واختلف أصحابنا
فليس مبكروه للنساء دون الرجال فإن كان يف ثوبه ملعة زعفران فال شيء عليه ويغسله إذا ذكر فلو لبس ثوبا فيه 

ح ال فدية ألنه مل يستعمل الطيب كما لو  ريح الطيب دون جرمه فعليه الفدية عندنا وعند ش حلصول التطيب وقال
جلس يف العطارين والفرق أنه يعد مستعمال للطيب عرفا خبالف اجلالس ويف الكتاب إذا وجد مثن النعلني فال يقطع 

اخلفني أسفل من الكعبة كواجد مثن املاء يف التيمم أو مثن الرقبة يف الظهار قال سند وقد وهم الربادعي يف هذا يف 
رع فقال إذا مل جيد احملرم نعلني وهو مليء جاز له لبس اخلفني إذا قطعهما ولعل الوهم من النساخ ووافق هذا الف

مالكا ش و ح يف منع اخلفني وأجاز ابن حنبل لبسهما غري مقطوعني لقوله السراويل ملن مل جيد إزارا واخلف ملن مل 
لى املطلق فإن وجد نعلني مل جيد لبسهما مقطوعني جيد نعلني وهو غري مقيد أو هذا مطلق واملقيد مقدم مطلق ع



والشمشكني وعليه الفدية خالفا لبعض الشافعية الشتراطه فقدان النعلني وقال ابن حبيب إمنا رخص يف قطع اخلفني 
 قدميا لقلة النعال أما اليوم فال ومن فعله افتدى فإن وجد النعلني غاليني قال ابن القاسم إن كان ذلك قليال اغتفر

وإال فال ويف الكتاب إحرام الرجل يف رأسه واملرأة يف وجهها ويديها ويكره احملرم تغطية ما فوق ذقنه فإن فعل فال 
شيء عليه ملا جاء عن عثمان رضي اهللا عنه قال سند جيب على الرجل كشف رأسه عند مالك واألئمة لنهيه عن 

ها ويكشف الرجل وجهه عند مالك وقال ش يغطيه ملا يف العمائم والربانس وال تكشفه املرأة عندهم ألنه عورة من
املوطأ أن عمري احلنفي رأى عثمان بن عفان رضي اهللا عنه بالعرج يغطي وجهه وهو حمرم لنا قوله يف احملرم الذي 

  وقصت به ناقته 
شعث والغربة يف ال ختمروا رأسه وال وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولقوله احملرم أشعث أغرب وأكثر ظهور ال

الوجه وحيتمل أن عثمان رضي اهللا عنه وضع يده على حاجبه من الشمس إذ كان نائما ومل يشعر أو وارى وجهه 
بثوب ومل يلصقه أو فعله لضرورة ومن وجهة النظر لو جاز ذلك للرجل جلاز للمرأة بطريق األوىل فإن ستر وجهه 

جي إذا قلنا بتحرمي التغطية فغطاه فعليه الفدية وإن قلنا بالكراهة فال فقال ابن القاسم وأشهب ال فدية عليه وقال البا
وإحرام املرأة يف وجهها اتفاقا لقوله ال تنتقب املرأة فائدة إمنا منع الناس من املخيط وغريه يف اإلحرام ليخرجوا عن 

خرة مبفارقة العوائد يف لبس عادهتم والفهم فيكون ذلك مذكرا هلم مبا هم فيه من طاعة رهبم فيقبلون عليها وباآل
املخيط واإلندارج يف األكفان وانقطاع املألوف عن األوطان واللذات السنة الثالثة يف اجلواهر يصلي ركعتني مث يليب 

ناويا فالراكب يبتدئ إذا ركب وأراد األخذ يف السري واملاشي إذا أخذ يف املشي واألفضل اختصاص الصالة 
فرض جاز ويف املوطأ أنه صلى يف مسجد ذي احلليفة ركعتني فإذا أستوت به راحلته باإلحرام فإن أحرم عقيب ال

أهل فلو أتى مليقاة يف وقت هني انتظر خروجه إىل اخلائف املراهق قال قال مالك إن أتى وقت مكتوبه ال يتنفل قبلها 
جد إذا ركب وال ينتظر سري تنفل بعدها فإن نسي حىت أحرم فخرج على نسيان الغسل قال مالك حيرم يف فناء املس

دابته وقال األئمة يف املسجد عقيب سالمه ملا يف أيب داود قال سعيد بن جبري قلت لعبد اهللا بن عباس عجبت من 
اختالف أصحاب النيب يف إهالله حني أوجب فقال أين ألعلم الناس بذلك إمنا كانت منه حجة واحدة فمن هناك 

سجد بذي احلليفة ركعتني أوجبه يف جملسه فأهل باحلج حني فرغ من ركعتيه اختلفوا خرج حاجا فلما صلى يف امل
ومسع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه مث ركب فلما استقلت به راحلته أهل ورأى ذلك منه أقوام فقالوا إمنا أهل حينئذ 

نة الرابعة يف فلما عال شرف البيداء اخل لنا احلديث السابق وهو مقصود بالعمل من عمر وغريه من السلف الس
اجلواهر من سنن اإلحرام جتديد التلبية عند كل صعود وهبوط وحدوث حادث وخلف الصلوات وإذا مسع من يليب 
وصفة تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال أشهب إن 

بيك ذا النعماء والفضل احلسن لبيك لبيك مرهوبا منك اقتصر عليها فحسن وال بأس بالزيادة فقد زاد عمر ل
ومرغوبا إليك وزاده ابن عمر رضي اهللا عنهما لبيك لبيك لبيك وسعديك واخلري بيديك والرغباء إليك والعمل 

فوائد يف الصحاح ألب باملكان إذا قام به ويف لغة لب ولبيك مصدر أي إقامة على طاعتك كقولك محدا هللا وشكرا 
األصل أن يقال لبا لك وإلبابا لك وهي تدل على التكرار الدائم أي إقامة بعد إقامة على طاعتك أبدا كما له فكان 

 ٢٤ق ) ألقيا يف جهنم ( أي أرجعه دائما فال ترى يف السماء شقوقا و  ٤امللك ) فارجع البصر كرتني ( قال تعاىل 
ا عليه ونظريه حنانيك أي هب لنا رمحة بعد رمحة أو مع أي إلقاء بعد إلقاء ألن التثنية أول مراتب التكرار فدل هب

رمحة ودواليك أي لك دولة بعد دولة وقال اخلليل بل معناه من قوهلم دار فالن تلت داري أي حتاذيها أي أنا مواجه 
م امرأة ملا حتب أجابة لك وزاد صاحب التنبيهات قيل معناها اإلجابة أي أجابة بعد إجابة وقيل معناها احملبة من قوهل



لبة إذا كانت حتب ولدها زاد املازري يف املعلم وقيل معناه اإلخالص أي إخالصا لك ونسب لباب إذا كان خالصا 
ولب الطعام ولبا به قال ومذهب يونس أنه اسم مفرد قلبت ألفه ياء حنو عليك ولديك ومذهب سيبويه واجلماعة 

اهلمزة على تقدير نفعل ذلك ألن احلمد لك وبكسرها على  أنه تثنية قال سند ويروى أن احلمد والنعمة لك بفتح
معىن اإلخبار بثبوت احملامد هللا واستحبه حممد بن احلسن ألنه ثناء واألول تعليل والرغب املسألة يقال بفتح الراء 

ىل باإلقامة على ومع املد وبضمها مع القصر كالعلياء والعليا والنعماء والنعما تنبيه التلبية خرب ومعناه الوعد هللا تعا
طاعته أو باإلجابة له والوعد إمنا يتعلق باملستقبل ومقتضى هذا أن يستمر إىل آخر املناسك يف كل حالة تبقى بعدها 

قربة من املناسك وكل من قال باستصحاهبا إىل آخر املناسك كان أكثر إعماال ملقصودها وإذا قلنا معناها اإلجابة 
وقال سند ويليب  ٢٧احلج ) وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال ( سالم حيث قيل له فقيل هي إجابة إبراهيم عليه ال

األعجمي بلغته سننها املواالة قال مالك وال يرد سالما حىت يفرغ وقال الشافعية يرد ألنه واجب وهي سنة ويبطل 
راغ وليس فيها دعاء وال الصالة عليهم باألذان مث الواجب إمنا يقدم إذا تعذر اجلمع وهو ها هنا ممكن بالرد بعد الف
 ٤الشرح ) ورفعنا لك ذكرك ( عليه ألنه مل ينقل عن تلبيه واملناسك إتباع وقال ش يصلي على النيب لقوله تعاىل 

  أي تذكر حني أذكر كاألذان ويدعو ملا روي عنه 
اذ برمحته من النار وجوابه أن أنه كان إذا فرغ منن التلبية يف حج أو يف عمرة سأل اهللا تعاىل رضوانه واجلنة واستع

ذلك كان عند قطع التلبية يف احلج ودخول املسجد يف العمرة وهي حالة الدعاء غري مرتبط بالتلبية ويستحب رفع 
  الصوت يف التلبية للرجال 

حلج قال أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أو من معي أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية أو باهالل وروي أنه سئل أي ا
أفضل قال الثج والعج ومعىن الثج إراقة الدماء واحلج رفع الصوت قال مالك ويليب خلف النافلة ويف الفريضة ويف 

املنازل والطرق وحني يلقي الناس وبطن كل واد راكبا وماشيا ونازال عند اليقظة وعند النوم ألن ذلك عادة السلف 
ورجع إليها قال مالك ال يليب أن هذا السعي ليس من سعي وهذا إذا كان ذاهبا يف إحرامه أما لو نسي حاجة 

اإلحرام وال تكره التلبية للجنب واحلائض لقوله لعائشة رضي اهللا عهنا حني حاضت افعلي منا يفعل احلاج غري أن 
ال تطويف بالبيت وقياسا على التسبيح ويف الكتاب يرفع وال يسرف وال يرفع يف املسجد وال املسجد احلرام 

د مىن وترفع املرأة صوهتا قدر إمساع نفسها قال سند وروي عنه يرفع يف املساجد اليت بني مكة واملدينة وقال ومسج
ش يف مسجد مكة ومسجد مىن ومسجد عرفة واختلف يف علة املنع فقال أشهب ألهنا تكثر يف املسجد احلرام 

ان املسجدان هلما تعلق باحلج فلهما تعلق ومسجد مىن فال يشتهر املليب وقيل ألن املساجد مل توضع لتلبية وهذ
بالتلبية وإذا قلنا يرفع صوته ويسمع نفسه ومن يليه وملالك يف زمن قطع التلبية يف احلج مخسة أقوال فروى ابن 

القاسم يف الكتاب ثالثة إذا زالت الشمس وراح يريد الصالة بعرفة واختاره ابن القاسم ملا يف املوطأ أن عليا رضي 
  كان يفعل ذلك وبعد الزوال والرواح إىل الصالة مبسجد عرفة ألن التلبية إجابة وقد أجاب  اهللا عنه

لقوله احلج عرفة فقد أخذ يف الصالة واخلطبة وتكملة الوقوف ونظريه املعتمر يدخل احلرم ويأخذ يف أسباب 
شة رضي اهللا عنها كانت تفعل ذلك الطواف فإنه يترك التلبية وإذا فرغ من الصالة عند الرواح ملا يف املوطأ أن عائ

وبعد الوقوف بعرفة لتكمل اإلجابة وبعد مجرة العقبة وقال ش و ح ومجهور العلماء ملا يف الصحيحني أنه مل يزل يليب 
حىت رمى مجرة العقبة وقد تقدم أن التلبية وعد وأن األفضل استمرارها إىل آخر الطاعات وفرق ابن اجلالب بني من 

ا فيقطع يوم عرفة وبني من حيرم بعرفة فيليب حىت يرمي مجرة العقبة ويف الكتاب إذا قطع التلبية فال يأيت عرفة حمرم
بأس بالتكبري ويكره أن يكرب وال يريد احلج ومن اعتمر من ميقاته قطع التلبية إذا دخل احلرم وال يعاودها وكذلك 



ذي أنه كان ال يقطع التلبية يف العمرة حىت يستلم من فاته احلج وقال ش ال يقطع حىت يفتتح الطواف ملا يف الترم
احلجر ويف البخاري أن ابن عمر كان يقطع التلبية إذا دخل احلرم وإن أحرم من اجلعرانة أو التنعيم قطع إذا دخل 

بيوت مكة أو قرب املسجد لقرب املسافة قال سند وفرق يف املختصر بني من أحرم من التنعيم فقطع عند رؤية 
من اجلعرانة إذا جاء مكة وهذا كله استحسان والواجب التلبية من حيث اجلملة ويف الكتاب وإذا دخل  البيت أو

املسجد احلرام مفردا باحلج أو قارنا فال يليب حىت يبتدئ الطواف بالبيت إىل الفراغ من السعي فإن أىب فواسع فإذا 
 يفسده وبني أهل مكة وغريهم يف قطع التلبية فرغ عاد إليها قال سند وال فرق بني من أفسد حجه جلماع ومن مل

وروي عنه يقطعها إذا وصل أوائل احلرم ويعاودها بعد الطواف ألنه وصل إىل مقصوده وهو فعل ابن عمر وروي 
عنه إذا دخل مكة ألنه يأخذ يف عمل الطواف من االغتسال وغريه وهو وسيلة العذر املانع منها وقال ش وابن حنبل 

لنا عمل املدينة أكثر السلف والقياس على طواف العمرة وروى أشهب يعاودها بعد الطواف قبل  يليب وهو يطوف
السعي ألن السعي ال تعلق له بالبيت وقال صاحب النكت قوله يف الكتاب إذا توجه ناسيا للتلبية وتطاول ذلك أو 

من لىب أول إحرامه مث يترك  نسيه حىت يفرغ من احلج عليه دم وإن رجع مع الطول وال يسقطه الرجوع خبالف
ناسيا أو عامدا ال دم عليه ألنه أتى بالتلبية أوال حني خوطب هبا وليست حمصورة بعد ذلك فاستحقت املقصد الثاين 
دخول مكة ويف اجلواهر يغتسل بذي طوى ويدخلها من ثنية كداء بفتح الكاف واملد وهي الصغرى اليت بأعال مكة 

قربة فيها على يسارك وأنت نازل منها وخيرج من ثنية كدي بضم الكاف وفتح الدال ويهبط منها على األبطح وامل
وتشديد الياء على التصغري وهي الوسطى اليت بأسفل مكة ملا يف املوطأ أنه كان يدخل مكة من الثنية العليا وخيرج 

لبيت إليه كنبسة وجه اإلنسان من الثنية السفلى وروي الفتح يف كاف االثنني والسر يف هذا الدخول أن نسبة باب ا
إليه وأماثل الناس إمنا يقصدون من جهة وجوههم ال من ظهورهم ومن أتى من غري هذا الوجه مل يأت من قبالة 
الباب مث يدخل املسجد احلرام من باب بىن شيبة ألنه قبالة البيت فيأيت الركن األسود ألن جنيب الباب كيمني 

ني املستقبل للبيت يسار البيت وميني البيت قبالة يسار املستقبل له ويف هذا املوضع اإلنسان ويساره فالذي يقابل مي
احلجر فجعل البداية باليمني لفضله أو لفضيلة احلجر يف نفسه فيبتدئ بطواف القدوم ألن القدوم على األماثل 

القدوم إظهارا الحترام العبد يوجب التحية عليهم وبيت اهللا يف أرضه كبيت امللك يف دولته فشرع اهللا تعاىل طواف 
لبيت الرب ومتيزا له عن غريه كما شرع الصالة يف دخول املساجد لذلك وكذلك شرع طواف الوداع ألن القادم 

ينبغي له السالم إذا فارق وملا كان السالم على اهللا تعاىل حماال لكونه ساملا لذاته فال يدعى له بالسالمة جعلت 
تمييز جناب الربوبية عن غريها ويف الكتاب يستحب دخوهلا هنارا ملا يف املوطأ أن ابن الصالة والطواف بدال منه ل

عمر رضي اهللا عنه كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بني الثنيتني حىت يصبح مث يصلي الصبح مث يدخل من التثنية 
دنا مكة بذي طوى ويأمر من اليت بأعال مكة وال يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حىت يغتسل قبل أن يدخل إذا 

معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا وملا فيه من التمكن من آداب الدخول وذو طوى ربض من أرباض مكة يف طرفها 
فإذا دخل املسجد استلم احلجر األسود بفيه إن قدر وإال فليمسه بيده ويضعها علي فيه من غري تقبيل وإذا مل يصل 

شاء ترك مجيع ذلك وال يقبل بفيه الركن اليماين ولكن يلمسه بيده ويضعها على كرب إذا حاذاه وال يرفع يديه وإن 
فيه من غري تقبيل وإن مل يستطيع كرب ومضى وكلما مر به يف طواف واجب أو تطوع إن شاء استلم أو ترك وال 

بالن وال يكرب إذا يدع التكبري كلما حاذاه يف طواف واجب أو تطوع وال يستلم الركنني اللذين يليان احلجر وال يق
حاذامها وأنكر مالك قول الناس إذا حاذوا الركن األسود إميانا بك وتصديقا بكتابك ووضع اخلدين واجلبهة على 
احلجر األسود ألنه بدعة ويستلمه غري الطائف وبعد ركعيت الطواف قبل اخلروج إىل الصفا واملروة إن شاء وليس 



رواح ملنزله إال أن يشاء قال سند قال مالك ويغتسل النساء والصبيان عليه أن يرجع من السعي ليستلمه قبل ال
لدخول مكة بذي طوى قال ابن حبيب ويغسل جسده دون رأسه وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما ال يغسل رأسه 

وهو حمرم إال جلنابة واملعروف من املذهب غسل اجلسد والرأس مع الرفق يف صب املاء قال مالك زال تغتسل 
ساء وال احلائض وقال ش يغتسالن لقوله لعائشة رضي اهللا عنها ملا حاضت افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال النف

تطويف بالبيت وألن مقصوده التطيب قال حممد إن قدم بعد العصر أقام بذي طوى حىت ميسي ليصل بني طوافه 
يسعى إن كان بطهر واحد فإن وركوعه وسعيه فإن دخل فال باس بتأخري الطواف حىت تغرب الشمس فريكع و

انتقص وضؤه أعاد الطواف والسعي ويقدم املغرب على ركعيت الطواف فإن دخل قبل طلوع الشمس فاملذاهب أنه 
ال يطوف فإن طاف فال يركع حىت تطلع الشمس وجوز مطرف الركوع فعلى قوله يدخل فيطوف واستحب مالك 

يل قال مالك وما مسعت رفع اليدين عند رؤية البيت أو عند الركن للمرأة إذا قدمت هنارا أن تؤخر الطواف إىل الل
واستحبه ابن حبيب ملا روي عنه أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة 

يف املسجد  وزد من شرفه وكرمه ممن حج البيت أو اعتمر تشريفا وتعظيما وقاله ش وابن حنبل قال مالك وال يبدأ
بالركوع ولكن باستالم الركن والطواف لفعله ذلك وهو متفق عليه وألن طواف القدوم واجب فيقدم على 

الركوع إال أن جيد اإلمام يف فرض فيصلي معه مث يطوف أو خياف فوات املكتوبة وروي عن مالك و ش تقبيل يده 
يست اليد باحلجر حجة ش أنه طاف يف حجة الوداع كما يقبل احلجر وحجة املشهور أن التقبيل يف احلجر تعبد ول

على بعري يستلم الركن مبحجن ويقبل احملجن جوابه أنه كان يرى يلصق احملجن على فيه فاعتقد تقبيله واحملجن عود 
معقوف الرأس ويروى عنه أنه قال احلجر واملقام ياقوتتان من يواقيت اجلنة فلوال أن اهللا تعاىل طمس نورمها الضاآ 

بني املشرق واملغرب وأن احلجر األسود جييء يوم القيامة له عينان ولسان يشهد ملن استلمه حبق ويف الترمذي أنه  ما
من اجلنة وكان أشد بياضا ماللنب فسودته خطايا بىن آدم وروي أنه ميني اهللا يف األرض ومعناه أنه عهد اهللا الذي من 

عند العرب بوضع اليمني يف اليمني من املتعاهدين مسي العهد ميينا أو  التمسه كان له عند اهللا عهد وملا كانت العهود
ضرب مثال للقرب من اهللا تعاىل كما جاء املصلي يسجد على قدم الرمحان فمن وصل إىل قدم امللك فقد قرب منه 

قام ربه أقيم نسبة أو ألنه ميني البيت وهو بيت اهللا تعاىل وقد أقيم الطواف به مقام السالم عليه فلما أقيم البيت م
ميينه إليه واختلف يف االستالم فقيل من السالم بكسر السني اليت هي احلجارة وملا كان ملسا للحجر قيل له استالما 

وقيل من السالم بفتح السني فإن ذلك الفعل سالم على احلجر وقيل أصله مهموز استألم من املالئمة اليت هي 
أو الشرع يف تعظيمه املقصد الثالث الطواف وصفة الطوافات كلها واحدة وفيه املوافقة كأنه موافق لتعظيم احلجر 

فصالن الفصل األول شرائطه وهي تسعة فالثالثة األوىل يف اجلواهر طهارة احلدث وطهارة اخلبث وستر العورة 
بكت فأمرها أن  لقوله الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا تعاىل أباح فيه الكالم وملا حاضت عائشة رضي اهللا عنها

تردف احلج على العمرة ولوال ذلك ألباح هلا الطواف وقاله ش وقال ح واملغريه ال يشترط الطهارة قياسا على 
الوقوف بل هي سنة إن طاف حمدثا فعليه شاة أو جنبا فعليه بدنة وجوابه أن القياس يف معرض النص فاسد وألهنا 

لوقوف وإذا قلنا باشتراط الطهارة يف الصالة على اإلطالق مع الذكر عبادة متعلقة بالبيت فأشبهت الصالة خبالف ا
والنسيان فكذلك ها هنا وإن قلنا ليست شرطا مطلقا فكذلك يف الطواف وإن قلنا مع الذكر فكذلك يف الطواف 
ان ويف الكتاب من طاف الطواف الواجب ويف ثوبه أو جسده جناسة مل يعد وإن صلى الركعتني بذلك أعادمها إن ك

قريبا ومل ينتقض وضؤه فإن انتفض وضؤه أو طال فال شيء عليه خلروج وقت الصالة وقال أصبغ سالمه كخروج 
الوقت ويف اجلواهر إن طاف غري متطهر أعاد فإن رجع إىل بلده قبل اإلعادة رجع من بلده على إحرامه فطاف 



جزأه وقال أشهب بعد فراغه بالنجاسة أعاد وقال املغريه يعيد ما دام مبكة فإن أصاب النساء وخرج إىل بلده أ
الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا وإن تباعد فال شيء عليه ويهدي وليس بواجب الشرط الرابع املوالة 

لفعله الطواف كذلك ويف الكتاب إذا نسي املعتمر شوطا ابتدأ الطواف وركع وسعى وأمر املوسى على رأسه 
حلج على عمرته بعد إكمال حجه مث ذكر بعرفة شوطا من طوافه مضى علي قرانه وقضى عمرة وأهدى ولو أردف ا

قال سند هذا على املشهور يف وجوب السبعة وبه قال األئمة وقد كان ابن القاسم يغتفر الشوطني ألن األقل تبع 
إىل الصالة وإن  لألكثر وعلى املشهور لو ذكر شوطا بالقرب ومل ينتقض وضوؤه عاد إليه بالقرب اتفاقا كما يرجع

طال بطل الطواف عند مالك وش وابن حنبل قياسا على الصالة وال يبطل عند ح قياسا على الزكاة واملذهب 
بطالنه بنقض الوضوء وإن قرب كالصالة وروي عن ابن القاسم ال يبطل قال مالك الشك يف اإلكمال كتيقن 

 أثناء طوافه فصلى على جنازة أو طلب نفقة نسيها النقض ولو أخربه آخر باإلكمال أجزأ ويف الكتاب إن خرج يف
ابتدأ الطواف وال خيرج من طوافه إال لصالة الفريضة ألن التفريق اليسري ال يبطل ال سيما لضرورة الصالة قال سند 
ويف املوازية يبين قبل أن ينتقل واملستحب أن خيرج على كمال شوط عند احلجر فإن خرج من غريه قال ابن حبيب 

ل من موضع خرج فإن بقي من الطواف شوطان أمتهما إىل أن تعتدل الصفوف فإن صلى على جنازة قال ابن يدخ
القاسم يبتدئ طوافه وقال أشهب مع األكثرين يبين وال يقطعه لركعيت الفجر إال يف التطوع وعلى قول أشهب يبين 

يب خالفا ل ح ووافقنا ش ويف اجلواهر هو إذا خرج للنفقة إن مل يطل وهو أعذر من اجلنازة الشرط اخلامس الترت
أن جيعل البيت على يساره ويبتدئ باحلجر األسود ولو جعله على ميينه مل يصح ولزمته اإلعادة ألن جنيب باب البيت 
نسبتهما إليه كنسبة ميني اإلنسان ويساره إليه فاحلجر موضع اليمني ألنه يقابل يسار اإلنسان وباب البيت وجهه فلو 

جر على ميينه ألعرض عن باب البيت الذي هو وجهه ولو جعله على يساره أقبل على الباب وال يليق جعل احل
باألدب اإلعراض عن وجوه األمائل وتعظيم بيت اهللا تعاىل تعظيم له وقيل إن رجع إىل بلده مل تلزمه إعادة ولو بدأ 

منه يبتدئ االحتساب قال سند البداية عند مالك بغري احلجر األسود مل يعتد بذلك الشوط إىل أن ينتهي إىل احلجر ف
باحلجر سنة فإذا بدأ بالركن اليماين فإذا فرغ من سعيه أمت ذلك ومتادى من اليماين إىل األسود فإن مل يذكر حىت 

وليطوفوا بالبيت العتيق ( طال أو انتقض وضؤه أعاد الطواف والسعي فإن خرج من مكة أجزأه وأهدى لقوله تعاىل 
وهذا قد طاف فإن تركه عامدا ابتدأ وإن ابتدأ الطواف من بني احلجر والباب بالشيء اليسري أجزأه  ٢٩ احلج) 

وإن بدأ بباب البيت إىل الركن ال يعتد به والبداية باحلجر شرط عند الشافعية وسنة عند مالك فلو ابتدأ بالركن 
ذكر حىت طال أو انتقض وضؤه أعاد الطواف والسعي اليماين فإذا فرغ سعيه متادى من اليماين إىل األسود فإن مل ي

الشرط السادس أن خيرج جبملة  ٢٩احلج ) وليطوفوا بالبيت العتيق ( فإن خرج مكة أجزأه اهلدي لقوله تعاىل 
جسده عن البيت ويف الكتاب ال يعتد مبا طاف داخل احلجر ويبين على ما طاف خارجا منه فإن مل يذكر حىت رجع 

واحلجر بقية البيت فال جيزئ داخله وال ) وليطوفوا بالبيت العتيق ( ع وهو كمن مل يطف لقوله تعاىل إىل بلده فلريج
شاذروانه خالفا ل ح الشرط السابع أن يكون داخل املسجد ففي الكتاب من طاف من وراء زمزم ويف سقائف 

د قال سند يستحب الدنو من البيت املسجد من زحام الناس أجزأه وإن طاف يف السقائف لغري زحام حلر أو برد أعا
كالصف األول وقال أشهب ال جيزئ من طاف خارج السقائف كالطائف خارج املسجد أو من وراء احلرم والفرق 
أن اتصال الزحام يصري اجلميع متصال بالبيت كاتصال الزحام بالطرقات يوم اجلمعة ومع عدم الزحام الطائف خارج 

البيت وخرج بعض املتأخرين املنع من وراء زمزم على منع أشهب يف السقائف املسجد يعد طائفا باملسجد ال ب
والفرق أن زمزم يف بعض اجلهات عارض يف طريق الطائفني فال يؤثر كاملقام لوجهني يف املطاف قال ابن أيب زيد من 



إذا رجع إىل طاف يف سقائف املسجد ال يرجع لذلك من بلده وقال ابن شبلون يرجع كمن مل يطف ويف اجلواهر 
بلده هل جيزئه اهلدي أو يرجع قوالن للمتأخرين الشرط الثامن إكمال العدد وهو معلوم من ضرورة الدين ويف 

حديث ابن عمر أنه خب ثالثة أطواف ومشى أربعا ويف الكتاب من نسي الشوط السابع ركع وسعى فإن كان قريبا 
تدأ الطواف وسعى فلو راح إىل بلده رجع وإن طاف شوطا واحدا وركع وسعى وإن طال أو انتقض وضؤه اب

أصاب النساء فعل كما يفعل من طاف وسعى على غري وضوء قال سند إطالق األطواف جممع عليه وجوز مالك 
األشواط وكره ش األشواط واألدوار وقد ورد يف حديث الرمل األشواط واجلميع واجب عند مالك و ش وابن 

لفعله وكان ابن القاسم خيفف يف الشوطني وجيعل األقل تبعا لألكثر مث رجع  حنبل والصحيح من قول ابن القاسم
وقال ح إن طاف أربعا لزمه اإلمتام إن كان مبكة وإال جربه بدم كإدراك السجود بالركوع الشرط التاسع اتصال 

حة الطواف ركعتني به فإن قلت الشرط جيب تقدميه على املشروط وهذا متأخر فكيف جيعل شرطا قلت املشروط ص
وهي متأخرة عن الركوع مع اإلمكان والركوع يتأخر عن الفعل فقط ويف اجلواهر قال عبد الوهاب مها سنة وقال 
أبو الوليد األظهر وجوهبما يف الطواف الواجب وجيبان بالدخول يف التطوع وقال أبو الطاهر مها تابعان للطواف يف 

ملذاهب أهنما ليستا ركنا واملذهب أهنما واجبتان جيربان بالدم الوجوب والندب قال سند وال خالف بني أرباب ا
  وقاله ح وقال ش وابن حنبل ال دم فيهما لنا قوله 

من ترك نسكا فعليه دم وألهنما عبادة بعد الطواف فيجبان كالسعي فإذا ذكرمها يف سعيه رجع فركع ليقع السعي 
واف وإن قرب قاله مالك وقال ابن حبيب إن انتقض بعدمها وهو سنة إن كان على وضوء وإال توضأ وأعاد الط

وضؤه ابتدأ الطواف إن كان واجبا وهو خمري يف التطوع ونظريه على قول مالك سجود السهو قبل السالم إذا أخره 
بعد السالم مث أحدث أعاد الصالة على قول فإن ذكرمها بعد السعي قال مالك يركعهما ويعيد السعي قياسا على 

فإن مل يذكر حىت طال ذلك أياما ورجع إىل بلده قال ابن القاسم يركعهما مكانه يف سائر الطوافات يف  الشوط ينساه
احلج والعمرة ويهدي وطئ النساء أم مل يطأ فإن ذكر مبكة أو قريبا منها ومل يطأ فإن كانتا من طواف القدوم وليس 

عليه ألن طواف القدوم متعني الوقت خبالف مبراهق رجع فطاف وسعى وأهدى أو من طواف اإلفاضة طاف وال دم 
اإلفاضة فإن كانتا من طواف القدوم الذي أخره وهو مراهق أو أحرم من مكة أو كانتا من عمرة وسعى وال دم 
عليه وإن وطئ ومها من أي طواف كان فتذكر مبكة أو قريبا منها طاف وسعى ملا فيه سعي وأهدى واعتمر وإن 

ه وأهدى وخيتلف يف جعل النسيان عذرا كاملراهقة فيسقط الدم وإذا قلنا ختتص اإلفاضة رجع إىل بلده ركعهما مكان
بوقت معني وجب الدم وعلى رأي أشهب جيب الدم يف العمرة للتفريق وقال مالك يف الكتاب إن كانتا من عمرة 

ع هلما ألن فعلهما ال ورجع مل يكن عليه شيء إال أن يلبس الثياب ويتطيب فالدم ينوب عنهما وقال املغرية يرج
يفوت واألول أحسن ألهنما ليستا بركن وال ختتصان مبكان واجب وهلذا لوصالمها بغري املقام أجزأه فال يرجع هلما 
إال مع القرب كطواف الوداع فإن مجع وهو مبكة استحب له العمرة بعد اإلصالح ألنه كان مأمورا بإعادة السعي 

الك الفدية إن لبس أو تطيب تشبها باحملرمني ويف الكتاب ال جتزئ املكتوبة والطواف لتحصيل الفضيلة واستحب م
عنهما ألن األصل عدم التداخل ومن مل يركعهما حىت دخل يف أسبوع آخر قطع وركع وإن مل يذكر حىت أمته ركع 

احلل أجزأتا إال أن لكل أسبوع ركعتني ألن السعي تفريق يسري ال خيل هبما ومن جاء يف غري إبان الصالة أخرمها إىل 
ينتقض وضؤه فيبتدئ الطواف إن كان واجبا ويركع إال أن يتباعد فريكعهما ويهدي وال يرجع قال سند ولو 

أخرمها أربعة أسابيع لركع وصح ولو أخر ذلك عامدا خيرج على اشتراط املواالة واجلواز جلواز الطواف بعد العصر 
ي ركع يف بلده ولو أن الطواف صحيح لوجب الرجوع ويف أيب داود وتأخري الركوع إىل الغروب وقد قلنا إذا نس



  قال 
ال متنعوا أحدا يطوف هبذا البيت ويصلي أي ساعة من ليل أو هنار فخص ذلك بعضهم بركعيت الطواف وبعضهم 

بالدعاء قال سند وحيتمل ختصيص ذلك بغري أوقات النهي وقد طاف عمر رضي اهللا عنه بعد الصبح ومل يركع حىت 
طلعت الشمس قال ابن القاسم وإذا أخرمها إىل الغروب قدم املغرب عليهما ولو ركع بعد العصر أعادمها استحبابا 

والقياس اإلجزاء ألن الوقت يقبل الصحة بدليل فعل املفروضات واملشهور أنه ال يركع بعد الصبح حىت تطلع 
ه فعله واملستحب فعلهما يف املسجد أو الشمس وقال مطرف يركع إن كان بغلس ويروى عن عمر رضي اهللا عن

مبكة فإن فعلهما يف طريقه بوضؤ واحد فال رجوع عليه وإن انتقض وضؤه أعاد الطواف والركوع ويف الكتاب 
ومن قدم مكة حاجا أو معتمرا فطاف وسعى ونسي الركوع حىت قضى احلج أو العمرة إن ذكر مبكة أو قريبا منها 

معتمرا فال شيء عليه إال أن يكون قد لبس الثياب وتطيب وإن كان حاجا رجع فطاف وركع وسعى فإن كان 
وكان الركوع من طواف القدوم الذي يصل به السعي فعليه اهلدي أو من اإلفاضة وكان قريبا رجع فطاف وركع 

وإن انتقض وضؤه فال شيء عليه وإن كان من طواف السعي الذي يؤخره املراهق حىت يرجع من عرفة فذكر ذلك 
مبكة بعد حجه أو قريبا منها أعاد الطواف إن انتقض وضؤه وركع وسعى وال شيء عليه ألهنما من طواف هو بعد 

وقوف عرفة وإن تباعد ركعهما مكانه وأهدى كانتا من عمرة أو حج قبل الوقوف أو بعده وال بأس باحلديث 
  اليسري يف الطواف لقوله 

ح فيها الكالم وال ينشد الشعر لشدة منافاته وال تستحب القراءة ألهنا الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا تعاىل أبا
ليست من عمل السلف واستحبها ش ألن جماهدا كان يقرأ عليه القرآن يف الطواف ومنع ابن القاسم وش من البيع 

يف عبادته وعند بيته  لشدة منافاته وألنه داخل املسجد بل ينبغي للطائف الوقار واملبالغة يف األدب مع اهللا تعاىل ألنه
وكانت اجلاهلية ألصقوا املقام بالبيت خشية السيل وبقي ذلك إىل زمان عمر رضي اهللا عنه فرده إىل مكانه زمان 

إبراهيم عليه السالم خبيوط قاسها به كانت يف خزائن الكعبة عملها اجلاهلية وقت تقدميه وهو عليه اآلن وهو الذي 
عن مواضعها قال سند قال مالك بكة موضع البيت ومكة اسم للقرية قال ابن حبيب نصب معامل احلرم بعد تغيريها 

ويستحب اإلكثار من شرب ماء زمزم والوضؤ به ما أقام هبا قال ابن عباس وليقل إذا شرب اللهم إين أسألك علما 
ألمه هاجر طعاما وشرابا نافعا وشفاء من كل داء قال وهو ملا شرب له وقد جعله اهللا تعاىل إلمساعيل عليه السالم و

الفصل الثاين يف سنته وهي أربعة السنة األوىل الرمالن قال يف اجلواهر للرجال دون النساء يف األشواط الثالثة 
األول واملعية يف الباقي وذلك يف طواف القدوم ويف مشروعيته يف اإلفاضة للمراهق ويف القدوم يف حق من أحرم من 

أيب داود قال ابن عباس قدم النيب مكة فقال املشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم  التنعيم وشبهه خالف ملا يف
محى يثرب ولقوا منها شرا فأطلع اهللا تعاىل نبيه على ذلك فأمرهم أن يرملوا األشواط الثالثة ال كلها ابقاء عليهم 

ن السبب يف الرمالن يف حقه وحق فلما رأوهم قالوا هؤالء الذين ذكرمت أن احلمى هنكتهم هؤالء أجلد منا فكا
أصحابه رضي اهللا عنهم إظهار القوة للمشركني فهو ضرب من اجلهاد وسببه يف حقنا تذكر النعمة اليت أنعم اهللا 
تعاىل هبا علينا من العزة بعد الذلة والكثرة بعد القلة والقوة بعد املسكنة ويف الكتاب إذا زوحم يف الرمل ومل جيد 

ومن جهل أو نسي فترك الرمل يف الطواف والسعي فهو خفيف قال سند يستحب الدنو من مسلكا رمل طاقته 
البيت ألن البيت هو املقصود فإن مل جيد فرجة يرمل فيها تأخر إىل حاشية الناس ألن الرمالن أفضل من الدنو وروي 

أشهب يعيد طوافه ما كان  عن مالك أن تارك الرمالن عليه دم وقال ابن عبد احلكم يعيد طوافه ما مل يفت وقال
  مبكة فإن فات أهدى وقال عبد امللك ال يعيد وعليه دم لعموم قوله 



من ترك نسكا فعليه دم واملشهور أنه هيئة للطواف فال جيب بتركه شيء كالناسي يف األربعة األخرية وإذا قلنا 
ة ويف الكتاب الرمالن يف القضاء كاألداء باإلعادة ففعله يف األربعة األخرية مل جيزه كالقراءة يف آخر ركعات الصال

وهو آكد على من أحرم حبج أو عمرة من املواقيت ممن أحرم من اجلعرانة أو التنعيم ألن األصل رمالن الطواف 
الذي يسعى عقيبه ألنه إمنا أظهره فيه وألن هاجر ملا تركها إبراهيم عليه السالم هناك مع إمساعيل عطش فصعدت 

ملوضع ماء فلم تر شيئا فنزلت وسعت يف بطن املسيل حىت علت املروة فجعل ذلك نسكا إظهارا الصفا تنظر هل با
لشرفها وتفخيما ألمرها قال سند وال خيتلف يف طواف الوداع أنه ال رمل فيه وال يرمل يف طواف التطوع ويف 

مل باملريض ويف الصيب قوالن اجلواهر إذا طيف باملريض الذي ال يقدر على الطواف بنفسه أو بالصيب فاملنصوص ير
أجرامها اللخمي يف املريض وإذا طاف احملرم بالصيب ولو كان الطائف مل يطف عن نفسه مل ينتقل إليه وال يكفيهما 
طواف واحد خبالف ما إذا محل صبيني فطاف هبما طوافا واحدا كفامها كراكبني على دابة السنة الثانية أن يطوف 

ب من طاف حمموال من عذر أجزأه وإال أعاد أن يرجع إىل بلده فعليه دم وإن طاف راكبا ماشيا ال راكبا ويف الكتا
أعاد إن مل يفت وإن تطاول فعليه دم ويف اجلواهر املشي من سننه األربع قال سند الطواف عبادة بدنية تتعني 

وف لنفسه جاز للعذر فإن كان مباشرهتا والراكب أقرب من احملمول ألن حركة دابته منسوبة إليه فإن محله من ال يط
يطوف لنفسه وطاف طوافا واحدا عنه وعن احملمول فأربعة أقوال جيزئ عنهما قاله ابن القاسم ال جيزئ عنهما حكاه 

ابن شعبان وعن احلامل فقط وعن احملمول فقط وإذا قلنا جيزئ عنهما فكذلك إذا ذهب العذر وإذا قلنا ال جيزئ 
وإذا قلنا عن احملمول وحده وجب على احلامل اإلعادة وتستحب للمحمول وإذا قلنا عنهما فأوىل إذا ذهب العذر 

جيزئ عن احلامل فقط أعاد احملمول فقط فإن كان احلامل ال يريد الطواف أمر احملمول باإلعادة ليأيت بسننه فإن رجع 
السهو مع الصالة قالت أم إىل بلده صح ألنه لو كان شرطا ملا صح مع فقده كالطهارة مع الصالة بل هو كسجود 

  سلمة قلت له إين أشتكي فقال 
طويف من وراء الناس وأنت راكبة وطاف راكبا لكن لعذر رؤية الناس له ليستفتوه فإن رجع إىل بلده فعليه دم جربا 
ر للتحلل وقاله ح وقال ش ال دم عليه وجيوز الركوب ملن ال يطيق املشي وملالك يف الكلفة وحدها قوالن واملشهو
املنع ويف اجلواهر إن طاف حمموال أو راكبا من غري عذر قال عبد الوهاب يكره له ذلك السنة الثالثة الدعاء ويف 

اجلواهر ليس مبحدود وقال ابن حبيب يقول عند ابتداء الطواف واستالم احلجر بسم اهللا واهللا أكرب إميانا بك 
ويف أيب داود كان يقول ما بني الركنني ربنا آتنا يف الدنيا وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد 

حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار واستحب ش اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا قال 
ن سند ويستحب له إذا فرغ من طوافه ودعائه أن يقف بامللتزم للدعاء قال مالك وذلك واسع وامللتزم ما بني الرك

والباب وقال مطرف ونعين بامللتزم أنه يعتين ويلح بالدعاء عنده قال مالك ويقال له املتعوذ أيضا وال بأس أن يعتنق 
ويتعوذ به وال يتعلق بأستار الكعبة وال حيول ظهره للبيت إذا دعا ويستقبله وكان ابن عباس رضي اهللا عنهما يدنو 

عبة استلم هو وأصحابه البيت من الرب إىل احلطيم ووضعوا خدودهم منه وال يلتصق ويف أيب داود ملا خرج من الك
على البيت وهو يف وسطهم واحلطيم ما بني الباب والركن كان من ظلم دعا فيه على الظامل فيتحطم ويف أيب داود 

كان ابن عمر رضي اهللا عنهما يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويبسطهما مث يقول هكذا رأيته يفعل قال 
زهري وخيرج وبصره يتبع البيت حىت يكون آخر عهده به ويف الكتاب يكره دخول البيت بالنعلني واخلفني قال ال

ابن القاسم وال أرى بذلك يف احلجر بأسا ومل يكره مالك الطواف بالنعلني واخلفني قال سند يستحب دخول البيت 
عدت األمان داخل بيتك وأنت خري منزول به يف لفعله ذلك وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا دخله اللهم إنك و



بيته اللهم اجعل أماين ما تأمنين به أن تكفيين مؤنة الدنيا وكل هول دون اجلنة حىت تبلغنيها برمحتك وأما احلجر 
فكره أشهب ذلك فيه ألنه من البيت الذي بناه إبراهيم عليه السالم وكان بابه باألرض يدخله السيل فهدمته 

ت بابه وضمته من ناحية احلجر ستة أذرع قال مالك وبناء الكعبة هذا بناء ابن الزبري إال احلائط الذي العرب ورفع
يف احلجر فإن ابن الزبري كان أخرجه إىل احلجر فهدمه احلجاج ورده إىل بناء العرب وردم البيت حىت عال السنة 

بن القاسم يف الكتاب الطواف للغرباء أوىل من الرابعة استالم احلجر وقد تقدمت فروعها يف دخول مكة فصل قال ا
  الصالة ألهنم جيدون الصالة ببلدهم وقال 

ينزل على البيت مائة وعشرون رمحة ستون للطائفني وأربعون للمصلني وعشرون للناظرين وجواب هذا احلديث 
فضل من الصالة إذا قيل إن الصالة أفضل أن الطواف يشتمل على صالة ركعتني فيكون الطواف مع الصالة أ

وحدها فال منافاة قال مالك يف املوازية الطواف للغرباء أفضل والصالة ألهل مكة أفضل والنفل أفضل من اجلوار 
وكان عمر رضي اهللا عنه يأمر الناس بالقفول بعد احلج ألنه أبقى هليبة البيت يف النفوس ويف اجلالب ال بأس أن 

تطوعا وال بأس بالطواف بعد العصر أو الصبح ويؤخر الركوع حىت يطوف احملرم من مكة قبل خروجه إىل مىن 
تطلع الشمس أو تغرب وال بأس أن يركع بعد الغروب قبل صالة املغرب أو بعدها قبل التنفل وتقدمي املغرب على 

ركوع الطواف أوىل وال يطوف بعد العصر أو الصبح إال أسبوعا واحدا ويكره مجع أسابيع وتأخري ركوعها حىت 
ركع مجلة ولريكع عقب كل أسبوع ركعتيه ومن أحدث يف طوافه قاصدا أو غري قاصد انتقض طوافه وتطهر ت

وابتدأه فإن أحدث بعده وقبل الركوع توضأ وسعى وإن أحدث يف أثناء سعيه توظأ وبىن على سعيه وإن مضى حمدثا 
طال أو انتفض وضوءه استأنفه فإن أجزأه قال اللخمي ويركع الطائف لطواف التطوع كالفرض فإن مل يركع حىت 

شرع يف أسبوع آخر قطعه وركع فإن أمته أتى لكل أسبوع بركعتيه وأجزأه ألنه أمر اختلف فيه ومقتضى املذهب 
أن أربعة أسابيع طول متنع اإلصالح وتوجب عليه االستئناف فيما تقدم وهذا الكالم من اللخمي وإطالقه اإلجزاء 

الشروع يف طواف التطوع يوجب االمتام كالصالة والصوم وهو الظاهر من املذهب ووجوب االستئناف يشعر بأن 
وكالم شيوخ املذهب وعلى هذا تكون املسائل اليت جيب التطوع فيها بالشروع سبعة احلج والعمرة والصالة 

ه حممول على والصوم واالعتكاف واألمتام والطواف وال يوجد هلذه السبعة مثان وقول املالكية التطوع جيب تكميل
هذه وقد نصوا على أن الشروع يف جتديد الوضوء وغريه من قرأة القرآن وبناء املساجد والصدفات وغريها من 

القربات ال جيب إمتامها بالشروع فيها فليعلم ذلك املقصد الرابع السعي واصل وجوبه وركنيته حديث جابر املتقدم 
إن الصفا واملروة من شعائر اهللا ( ي اهللا عنها أرأيت قول اهللا تعاىل يف املوطأ عن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة رض

وما على الرجل أن ال يطوف هبما قالت  ١٥٨البقرة ) فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما 
صار وكانوا عائشة رضي اهللا عنها كال لو كان كما تقول لكانت فال جناح عليه أن ال يطوف هبما إمنا نزلت يف األن

يهلون ملناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا واملروة فلما جاء اإلسالم سألوا رسول 
اهللا عن ذلك فأنزهلا اهللا تشري رضي اهللا عنها إىل قاعدة أصولية وهي أن نفي احلرج إثبات للجواز وثبوت اجلواز ال 

جوب فلو نفي احلرج عن الترك ابطل الوجوب وهي جديرة بذلك رضي اهللا ينايف الوجوب بل اجلواز مع لوازم الو
  عنها لقوله 

خذوا شطر دينكم عن هذه احلمرياء ويف السعي فصالن الفصل األول يف الشروط وهي أربعة الشرط األول 
عد منه الترتيب ويف الكتاب إذا فرغ من طوافه خرج إىل الصفا ومل حيد مالك يف أي باب خيرج ويستحب أن يص

ومن املروة إعالمها حيث يرى الكعبة منه وال يعجبين أن يدعو قاعدا عليهما إال من علة ويقف النساء أسفلهما 



وليس عليهن الصعود إال أن خيلوا فيصعدن وذلك أفضل هلن ومل حيد مالك يف الدعاء احدا وال لطول القيام وقتا 
حب إىل مالك يف كل شيء إال يف ابتداء الصالة فإن بدأ ويستحب املكث عليهما يف الدعاء وترك رفع األيدي أ

باملروة زاد شرطا ليصري بادئا بالصفا قال سند الناس يستحبون اخلروج من باب الصفا لكونه أقرب وجيزئ الساعي 
دون الصعود خالفا لبعض الشافعية ملا روي أن عثمان رضي اهللا عنه كان ال يصعد الصفا ومل ينكر عليه أحد وال 

ب الصاق الكعبني به على املذهب بل يبلغه من غري حتديد وقال ش جيب وهو كقوله يف الطواف يبدأ باحلجر قال جي
ابن حبيب يقول إذا صعد الصفا ورأى البيت رافعا يديه اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب واحلمد هللا كثريا ال إله إال اهللا 

ل شيء قدير مث يدعو مبا استطاع مث يكرب ثالثا ويهلل مرة مث وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على ك
يدعو مث يعيد التكبري والتهليل مث يدعو يفعل ذلك سبع مرات ويصلي على النيب وهو مروي عن عمر وغريه 

والترتيب شرط عند مالك و ش خالفا ل ح لنا حديث جابر فإن خرج إىل بلده خيتلف يف رجوعه كمن ترك شرطا 
الشرط الثاين املواالة يف الكتاب إذا جلس يف سعيه شيئا خفيفا أجزأه وإن كان كالتارك ابتدأه وال يبين من الطواف 

وال يصلي على جنازة وال يبيع وال يشتري وال يقف مع أحد حيدثه فإن فعل وكان خفيفا مل يضر وإن أصابه حقن 
لك جوز له الصالة على اجلنازة خبالف توضأ وبىن الكالم هنا وكالكالم يف الطواف وهو يف السعي أخف ولذ

الطواف الشرط الثالث إكمال العدد ويف الكتاب من ترك شرطا من حج أو عمرة صحيحة أو فاسدة فلريجع لذلك 
من بلده سؤال الصفا أفضل أو املروة جوابه املروة ألن الساعي يزورها من الصفا أربعا ويزور الصفا من املروة ثالثا 

فيه أكثر كان أفضل الشرط الرابع أن يتقدمه طواف صحيح ويف اجلواهر يشترط فيه تقدم ومن كانت العبادة 
طواف صحيح وليسع عقب طواف القدوم فإن كان مراهقا فعقيب طواف اإلفاضة ولو أخره غري املراهق عقيب 

خالفا البن عبد اإلفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم خالفا ألشهب ولو أخره عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك 
احلكم ويف الكتاب قال ابن القاسم إذا قدم مكة فطاف ومل ينو به حجا مث سعى ال أحب له سعيه إال بعد طواف 

ينوي به الفرض فإن رجع إىل بلده أو جامع رأيته جمزيئا عنه وعليه دم وأمر الدم خفيف قال سند وقد نقله الربذاعي 
ضا وال تطوعا مث سعى مل جيزئه وليس كذلك ألنه لو مل جيزئه لوجب على خالف هذا فقال إذا طاف ومل ينو فر

الرجوع إليه من بلده فإن كان هذا غافال عن الواجب أجزأه كالغفلة عن أركان الصالة فإن كان ذاكرا للواجب 
زاء وقصد التطوع فيحتمل اإلجزاء اعتماد على نية اإلحرام وأن الرفض يؤثر فيها وهو األظهر وحيتمل عدم اإلج

لوجود املعارض الفصل الثاين يف سننه وهي مخس السنة األوىل قال سند اتصاله بالطواف إال اليسري وله أن يطوف 
بعد الصبح ويسعى بعد الشمس وكذلك بعد العصر قال مالك أن طاف ليال وأخره حىت أصبح أجزأه إن كان 

أجزأه تأكيدا للتفريق باحلدث السنة الثانية بوضوء وإال أعاد الطواف والسعي واحلالق فإن خرج من مكة أهدى و
الطهارة قال ابن القاسم يف الكتاب إن سعى جنبا أجزأه قال سند يستحب الوضؤ أو الطهارة التصاله بالطواف 

  كخطبة العيد قال مالك يف الكتاب واألصل قوله يف الصحيحني لعائشة رضي اهللا عنها ملا حاضت 
 بالبيت فخص الطهارة بالطواف السنة الثالثة املشي ألنه قربة كما تقدم يف أقض ما يقضي احلاج غري أال تطويف

الطواف ويف الكتاب ال يسعى راكبا إال من عذر وقد سعى راكبا للعذر باالستفتاء سؤال كيف يصح عنه أنه ركب 
أو بالعكس  يف السعي وأنه رمل جوابه رمل بزيادة حتريك دابته وجيوز أن يكون راكب يف حجه ومشي يف عمرته

والكالم يف املشي ها هنا كالكالم يف املشي يف الطواف السنة الرابعة قال سند أن يتقدمه طواف واجب السنة 
اخلامسة الرمالن ويف الكتاب إن رمل يف مجيع سعيه أساء وأجزأه وإن مل يرمل يف بطن املسيل فال شيء عليه قال 

فه وقال مالك أيضا أن أهدى لترك الرمالن فحسن وقال أيضا سند يف نسيه من مجيع سعيه كمن نسيه يف مجع طوا



يعيد إال أن يفوت وقال أشهب يعيد ما كان يف مكة فإن فات أهدى وقال عبد امللك ال يعيد وعليه دم املقصد 
اخلامس الوقوف بعرفة قال سند خطب احلج ثالثة األوىل إذا كان سابع ذي احلجة صلى اإلمام الظهر وخطب يف 

احلرام وقال ابن املواز قبل الزوال وعلى األول اجلمهور ألنه يف حديث جابر ويأمرهم بالغدو يوم الثامن إىل املسجد 
مىن وهو يوم التروية مسي بذلك ألهنم يعدون املاء له وأن قريشا كانت حتمل املاء من مكة إىل مىن حلاج العرب 

صر واملغرب والعشاء والصبح مث يغدون إذا بزغت ويعلمهم مناسكهم وخروجهم إىل مىن ليصلوا هبا الظهر والع
الشمس إىل عرفة قال ابن املواز وال جيلس يف وسط هذه اخلطبة قال مطرف جيلس ويفتتحها بالتكبري كخطبة العيد 
ويكرب يف خالهلا وكذلك خطب احلج كلها وهو موافق للمدونه والثانية بعرفة يوم عرفة فيعلم الناس مناسكهم من 

فة ووقوفهم هبا ودفعهم ونزوهلم مبزدلفة وصالهتم هبا ووقوفهم باملشعر احلرام والدفع منه ورمي اجلمرة صالهتم بعر
واحلالق والنحر واإلفاضة والثالثة بعد يوم النحر بيوم يف أول أيام الرمي خيطب يف مجيعها قائما يظهر للناس نفسه 

على بعري أمحر وحديث جابر املتقدم يشعر أنه خطب  على منرب أو غريه واختلف يف خطبته ففي أيب داود أنه خطب
على القصوى ويف أيب داود أنه خطب على منرب أيضا فروع مخسة األول يف الكتاب من أحرم باحلج من مكة وأخر 
اخلروج يوم التروية والليلة املقبلة ومل يبت مبىن وغدا من مكة إىل عرفات فقد أساء وال شيء عليه قال ابن القاسم 

ترك املبيت مبىن كما كره تركه هبا بعد عرفات وقال على من ترك ليلة كاملة أو جلها دم ومل ير فيه قبل عرفة كره 
دما ويكره التقدم على مىن قبل التروية أو إىل عرفة وال يتقدم الناس بأقبيتهم إليها بل يقتدي به وكره البنيان الذي 

عد بين هاشم بعشرين سنة قال سند املبيت قبل عرفة مبىن أختذه الناس مبىن وبنيان مسجد عرفة ألنه حمدث ب
لالستراحة ال إلقامة نسك هبا وبعدها إلقامة النسك فيكون نسكا فيتعلق بترك الدم وإذا حضرت اجلمعة يوم 

  التروية وجبت على املقيمني واألفضل للمسافر
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شهودها عند أصبغ وتركها إلدراك الظهر والعصر مبىن عند حممد قال ابن عبد احلكم ولو أنه صلى الظهر يف 
ا حرام الطريق ومل يكره أشهب تقدم األثقال قبل التروية لتعلق املناسك باألبدان دون األثقال وكراهة البناء مبىن ألهن

ال ملك فيها فال حتجر ملا يف الترمذي قلنا يا رسول اهللا أال نبين لك بيتا يظلك مبىن ال مىن مناخ من سبق وقال مالك 
يقدم اإلمام والناس يوم عرفة قبل الشمس ومن دابته ضعيفة قبل ذلك قال مالك ويستحب الذهاب راكبا لفعله 

كان قدميا وخيطب متكئا على شيء ويصلي بالناس مثت ويؤذن املؤذن الثاين يف الكتاب موضع اخلطبة به اليوم حيث 
إن شاء واإلمام خيطب أو بعد فراغه قال سند يستحب لإلمام وغريه النزول بنمرة وهو موضع بعرفة فيضرب اإلمام 

ملسجد خباء أو قبة هبا كفعله فإذا زالت الشمس اغتسل الناس للوقوف وذهبوا للمسجد ذاكرين اهللا تعاىل وهذا ا
اليوم هو موضع خطابته واملذهب أنه ال خيطب قبل الزوال وجوزه ابن حبيب قبله بيسري إال أهنا ليست للصالة حىت 

يقف على وقتها وإمنا هي للتعليم واألول أظهر تأسيا به وتأخري األذان بعد اخلطبة أحسن حلديث جابر والنفي 
  يستحب تطويل الدعاء التخليط وقال الشافعية إذا قام اإلمام من اجللسة 

  لقوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ويف مسلم 
قال ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنوا مث يباهي هبم املالئكة فيقول ما أراد 

ل سند قال مالك من فاته اإلمام هؤالء ويف اجلالب جيمع بني الظهر والعصر بأذانني وإقامتني وقيل بإقاتني بال أذان قا
مجع يف رحله وقال أيضا له اجلمع يف رحلة ورمبا صلى مع اإلمام وقال ابن حبيب و ش و ح ال يترك اجلمع مع 
اإلمام البتة للسنة تنبيه مجع الرشيد مالكا وأبا يوسف رضي اهللا عنهما فسأل أبو يوسف مالكا عن إقامة اجلمعة 

نه وافق اجلمعة بعرفة يف حجة الوداع ومل يصلها فقال أبو يوسف قد صالها ألنه خطب بعرفة فقال مالك ال جيوز أل
خطبتني وصلى بعدمها ركعتني وهذا هو اجلمعة فقال مالك أجهر فيهما بالقراءة كما جيهر باجلمعة فسكت أبو 

ده والنزول بعرفات يوسف وسلم ملالك الثالث يف الكتاب إذا فرغ اإلمام من الصالة دفع إىل عرفات والناس بع
  ومىن واملشعر احلرام حيث شئت ملا يف حديث جابر 

  قال  ٣
حنرت ها هنا ومىن كلها منحر ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وقاله اجلميع وقال سند قال ابن حبيب إذا متت 

اإلمام أفضل  الصالة بعرفة فخذ يف التهليل والتحميد والتكبري مث أستند إىل القصبات بسفح اجلبل وحيث يقف
حلديث جابر قال مالك ال أحب الوقوف على جبال عرفة ولكن مع الناس وليس يف موضع من ذلك فضل إذا 

وقف مع الناس واتفق اجلميع على أن وادي عرفة ليس من غرفة وال جيزئ الوقوف به واختلفوا يف مسجد عرفة 
بغ ال جيزئ واختار حممد اإلجزاء ملا يف أيب داود قال مالك مل يصب من وقف به قيل فإن فعل قال ال أدري وقال أص

أنه عليه السالم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة والظاهر أن موضع الصالة موضع اخلطبة وهو خطب مكان 
املسجد اليوم والركوب أفضل عند مالك وابن حنبل خالفا ل ش للسنة ملا فيه من االستعانة على الدعاء ولذلك 

صوم فمن وقف قائما فال جيلس إال إذا أعىي الرابع يف الكتاب من وقف به مغمى عليه حىت دفع يستحب ترك ال
أجزأه وال دم عليه خالفا ل ش ألن اإلغماء إذا طرأ على اإلحرام ال يفسده إمجاعا وقد دخلت نية الوقوف يف نية 

النيب باملوقف يعين جبمع فقلت يا اإلحرام ولذلك جيزئ النائم ويف أيب داود قال عروة بن مضرس الطائي أتيت 



رسول اهللا أهلكت مطييت واتعبت نفسي واهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه فهل يل من حج فقال من أدرك 
معنا هذه الصالة وأتى قبل ذلك عرفات ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه ويف اجلواهر روي عن مالك أن من 

أو بعده قبل أن يقف أجزأه وإن أتصل به اإلغماء حىت دفع وليس عليه أن يقف  أغمي عليه قبل الزوال مل جيزئه
ثانية أن أفاق بقية الليل كالذي يغمى عليه يف رمضان قبل الفجر أو بعده وروي عنه إن وقف مفيقا مث أغمي عليه 

لنية الفعلية فأوىل أجزأه فإن وقف مغمى عليه فلم يقف حىت طلع الفجر مل جيزئه ألن اإلغماء ينايف التقرب وا
احلكمية اليت هي أضعف منها والفرق بني احلج والصوم أن الصوم ترك والترك ال يتوقف اخلروج عن عهدهتا على 

الشعور هبا وال القصد إليها بدليل اخلروج عن عهدة كل قتل يف العامل وشرب اخلمر وأن مل تشعر بذلك النفوس وال 
ند ابتداء الدخول فيه ال جرام إذا أغمى عليه حينئذ بطل واحلج فعل حقيق بذلك اخلمور إمنا يكون الصوم فعال ع

فيتعني فيه الشعور والقصد والحظ مالك يف املشهور قوة انعقاد اإلحرام مع أعظم مفسداته كاجلماع وغريه وأشار 
خلامس قال ابن القاسم إىل الزوال ألنه ابتدأ الدخول يف هذا الركن كأنه وقت النية الفعلية وهو كالفجر مع الصوم ا

يف الكتاب من تعمد ترك الوقوف حىت دفع اإلمام أجزأه أن يقف ليال وأساء ويهدي ومن مر بعرفة مارا بعد دفع 
  اإلمام أجزأه إن كان قبل الفجر واألفضل يف الوقف الطهارة وروى األهبري بإسناده قال 

قد فاته احلج فليحل بعمرة وهو نص يف اشتراط من أدرك عرفات بليل فقد أدرك احلج ومن فاته عرفات بليل ف
الليل قال سند إذا غم على الناس ليلة تسع وعشرين من ذي القعدة فأكملوا ووقفوا التاسع فثبت أنه العاشر قال 

  مالك وابن القاسم و ش و ح جيزئهم لقوله 
 جيزئهم كما لو أخطوا املكان حجكم يوم حتجون أي يوم حيجون فيه اجتهادا ولعظم مشقة احلج وقال ابن القصار ال

وقال الشافعية لو ثبت أنه العاشر قبل وقوفهم ووقفوا أجزأهم وهو باطل لتيقن اخلطأ حالة املباشرة وإمنا الرخصة 
إذا وقفوا معتقدين ولذلك صحة الصالة مع اعتقاد جهة الكعبة وبطلت مع اعتقاد خطئها ويف هتذيب الطالب قال 

قوفهم يوم النحر مضواو على عملهم تبني ذلك يف يومهم أو بعده ويتأخر النحر وعمل ابن القاسم إذا ثبت أن و
احلج كله من مل حيط وقال ح أن تبني أنه يوم التروية أجزأه ألنه بعث أبا بكر سنة مثان أمريا على احلج وأحلقه علي 

تماعهم ويأمرهم أن ال حيج بعد بن أيب طالب رضي اهللا عنهما بسورة براءة يقرؤها على املشركني بعرفة موضع اج
العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان وكان حج اجلميع يف ذي القعدة ألن اجلاهلية كانت حتج يف كل شهر سنتني 
فصادف تلك السنة ذا القعدة وتأخر حىت أتى سنة تسع فحج يف ذي احلجة فإذا صح احلج قبل عرفة بشهر فأوىل 

مل جيزئهم ووجب القضاء وحكي األجازاء عن ابن القاسم وسحنون والقاضي أيب بيوم ويف اجلواهر لوقفوا الثامن 
بكر قال سند من ردت شهادته يف اهلالل يلزمه الوقوف كالصوم وقاله اجلمهور وقال حممد بن احلسن ال جيزئه حىت 

مس وعند ابن يقف مع الناس يوم العاشر وقد سلم الصوم فيكون حجة عليه وأول الوقوف عند اجلمهور زوال الش
حنبل من طلوع الفجر حلديث عروة السابق وقياسا جلميع النهار على مجيع الليل وجوابه أنه فعله واتفاق أهل 

األعصار على ذلك وآخر الوقت طلوع الفجر يوم العاشر وال جيب استيعاب الوقت إمجاعا وقد دفع أول الليل 
دون الليل جيزئه عند مالك وجيزئه عند ح و ش وعليه دم  وأمجعت األمة على إجزاء جزء من الليل فأن وقف هنارا

حلديث عروة السابق وقياسا للنهار على الليل بل النهار أفضل ألنه يقال يوم عرفة ولذلك قال أفضل الدعاء دعاء 
فا يوم عرفة فاملشهور اليوم دون الليل وألنه وقف هنارا وانصرف عند إقبال الليل لنا حديث جابر أنه مل يزل واق

حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة وحديث األهبري املتقدم ونقول الليل أوىل لكونه جممعا عليه وإن من فاته الليل 
بطل حجه وعليه دم وعندهم وما رووه ال حجة فيه ألن أبا داود أشار إىل أن ليال أو هنارا من قول الراوي فلو دفع 



كتاب جيزئه ويستحب اهلدي وأوجبه ابن حنبل ألنه وجب قبل الغروب ورجع قبل الفجر قال ابن القاسم يف ال
بالدفع فال يسقط بالعود كمجاوزة املقياة وجوابه أنه كمن رجع للميقاة قبل اإلحرام ولو دفع حني الغروب أجزأه 

عند ابن القاسم فلو دفع قبل الغروب ومل خيرج من عرفة حىت غربت الشمس قال مالك أجزأه وعليه دم لعزمه على 
الليل ومن أتى قبل الفجر وعليه صالة إن اشتغل هبا طلع الفجر قال أبو حممد إن كان قريبا من جبال عرفة ترك 

وقف وصلى وإال ابتدأ بالصالة وإن فاته احلج وقال ابن عبد احلكم إن كان مكيا بدأ بالصالة أو آفاقيا بدأ باحلج 
ضيق يف الشرع مقدم على ما وسع يف تأخريه وما واختار اللخمي تقدمي احلج مطلقا عند خوف الفوات قاعدة امل

وسع فيه يف زمان حمصور كالصالة مقدم على ما غياه بالعمر كالكفارات وما رتب على تاركيه القتل مقدم على ما 
ليس كذلك فتقدم الصالة على احلج إمجاعا غري أن فضل الصالة قد عورض ها هنا بالدخول يف احلج وما يف فواته 

أمكن أن يالحظ ذلك ويف اجلواهر من أدرك اإلحرام ليلة العيد صح لبقاء الوقت ألن احلج عرفة ووقته من املشاق ف
باق قال سند إن مر بعرفة وعرفها أجزأه وأن مل يعرفها فقال حممد ال جيزئه واألشهر اإلجزاء ألن ختصيص أركان 

اب أكره ملن انصرف من عرفة املرور يف غري احلج بالنية ليس شرطا املقصد السادس الدفع إىل املزدلفة ويف الكت
طريق املأزمني والسنة الدفع مع اإلمام وقبله جيزئ ومن مل يكن له عذر وال بدابته علة فال يصلي املغرب والعشاء إال 

مبزدلفة فإن صلى قبلها أعاد أذا أتاها لقوله الصالة أمامك ومن مل يستطع املضي مع الناس مجع بني الصالتني عند 
يب الشفق حيث كان وأجزأه قال سند إذا غربت الشمس دفع اإلمام بالسكينة والوقار فإذا وجد فجوة أسرع مغ

ملا يف الصحاح كان حني دفع يسري العنق فإذا وجد فرجة نص والعنق السري الرفيق والنص رفع السري من قولك 
صة والفجوة الفرجة بني املكانني ففعل نصصت احلديث إذا رفعته إىل قائله ونصصت العروس إذا رفعتها فوق املن

( ذلك الراكب واملاشي ويكثر من ذكر اهللا تعاىل وحتميده ومتجيده وهتليله يف السري ملزدلفة ومقامة مبىن لقوله تعاىل 
 ٢٠٠البقرة ) فذكروا اهللا كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا ( وقوله  ١٩٨البقرة ) فماذكروا اهللا عند املشعر احلرام 

وهي أيام مىن واملأزمان جبالن مير الناس بينهما ومنهما عرب فائدة  ٢٠٣البقرة ) روا اهللا يف أيام معدودات واذك( 
من التنبيهات املأزمان تنبيه مأزم واملأزم واملأزن املضيق ومها مضيق جبلني مبىن وهو مهموز مكسور الزاي مفتوح 

ياه لعشاء أو استراحة وجيمع بني العشائني مبزدلفة قال ابن امليم قال سند قال مالك من دفع ال ينزل ببعض تلك امل
حبيب من شاء يف رحله أو مع اإلمام وهو أفضل والكالم فيه كاجلمع بعرفة وكذلك تكرر األذان قال مالك جيمع 
إذا وصل قبل حط الرواحل وقال أشهب حيط رحله أوال ويقدم العشاء ومن صلى املغرب عند الغروب والعشاء 

ب الشفق وهو يسري مع الناس قال ابن القاسم يعيد مبزدلفة استحسانا وقال أشهب و ش وابن حنبل أساء عند مغي
وال يعيد وقال ابن حبيب هو كمن صلى قبل الوقوف فعلى هذا يعيد أبدا وهو قول ح نظرا التباعه فلو وقف بعد 

مام وإال مل جيمع قال حممد وقال ابن دفع الناس وهو يطمع بلحوق اإلمام إذا أسرع أخر الصالة ليصليها مع اإل
قاسم إن طمع يف وصول مزدلفة ثلث الليل أخر الصالة وإال صلى كل صالة يف وقتها قال ابن القاسم يف الكتاب 
إذا أدرك اإلمام املزدلفة قبل الشفق فال جيمع حىت يغيب الشفق مع أنه يعيد أما التأخري فألن العشاء ال تقدم على 

منا وردت باجلمع بينهما وقت اآلخرة وأما االستيعاد فليعد ما بني عرفة ومزدلفة وال يكرب عقيب وقتها والسنة إ
املغرب والعشاء والصبح باملشعر احلرام ألن افتتاح التكبري عند مالك من الظهر وعند ح من صبح يوم عرفة وش 

وقد تقدم توجيه ذلك يف صالة العيد قال  ثالثة أقوال الظهر يوم النحر والصبح يوم عرفة وصالة املغرب ليلة النحر
مالك يف الكتاب ومن بات باملشعر احلرام فال يتخلف عن اإلمام ألن اإلمام يقيم هبا حىت يصبح فإن أدركه قبل 

الصبح أو بعده وقف معه قال اللخمي قال ابن القاسم و ح ال دم عليه لترك املبيت وقال أشهب عليه قياسا على 



وترك املبيت ويف الكتاب الوقوف باملشعر بعد صالة الصبح فمن وقف بعد الفجر وقبل الصالة من دفع مع اإلمام 
فهو كمن مل يقف لسقوط الوجوب بالفجر كفوات الوقوف مع اإلمام بعرفة وألنه يف حديث جابر املتقدم واملشعر 

هبا ومل ينزل فعليه دم وإن نزل  احلرام جبل املزدلفة يقال له قزح ومن أتى به املزدلفة مغمى عليه أجزأه ومن مر
ودفع آخر الليل أو وسطه أو أوله ومل يدفع مع اإلمام وأجزأه ويستحب الدفع مع اإلمام وال يتعجل قبله وواسع 

للنساء والصبيان التقدمي والتأخري وال يقف أحد باملشعر احلرام إىل اإلسفار بل يدفعوا قبل ذلك وإذا أسفر ومل يدفع 
س وتركوه ومن مل يدفع حىت طلعت الشمس أساء وال شيء عليه قال سند الوقوف باملشعر احلرام اإلمام دفع النا

ومزدلفة كلها موقف ومن فاته الوقوف به فال  ١٩٨البقرة ) فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام ( مستحب لقوله تعاىل 
القاسم ها هنا يف املغمي عليه مير به  دم عليه عند مالك و ح و ش ألنه إمنا أحل بدعاء يف تربص ووافق أشهب ابن

مبزدلفة وخالفه يف عرفة ألهنا ركن وأما النزول باملزدلفة فاملشهور وجوبه ومن تركه من غري عذر فعليه دم وقاله 
األئمة خالفا لعبد امللك والفرق بينه وبني املبيت أن املبيت لالستراحة غري نسك والنزول الواجب حيصل حبط 

من املبيت وال يشترط استغراق النصف األول من الليل خالفا ل ش ملا يف مسلم أن سودة استأذنته الرحل والتمكن 
ليلة املزدلفة أن تدفع قبل حط الناس فأذن هلا ومل يبني هلا وقتا خمصوصا وقال ح يقف باملشعر حىت يسفر ألنه يف 

الشمس على ثبري فخالفهم النيب فدفع قبل  حديث جابر لنا ما يف البخاري كان أهل اجلاهلية ال يفيضون حىت يروا
طلوع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبري كيما نغري قال ابن حبيب ويفعل يف الدفع مع املشعر من السكينة والوقار 

مثل الدفع من عرفة ويهرول يف بطن حمسر قدر رمية احلجر ألنه يف حديث جابر املقصد السابع مجرة العقبة ويف 
ة العقبة يوم النحر صبحا سبع حصيات راكبا ويف غري يوم النحر ماشيا وإن مشى فال شيء عليه الكتاب يرمي مجر

وجيزيء قبل الشمس ويعد الفجر وبطلوع الفجر حيل الرمي والنحر مبىن وقبله ال جيزيء ويعيد وتكون اجلمار أكثر 
مي هبا والرجال والنساء والصبيان من حصى اخلذف قليال وبأخذها من حيث شاء وال يرمي حبصى اجلمار ألهنا قد ر

يف ذلك سواء قال سند كان القاسم بن حممد يرمي بأكرب من حصى اخلذف واختلف يف حصى اخلذف فقيل مثل 
الباقي وقيل مثل النواة وقيل دون األمنلة طوال وعرضا ويكره الكبري ليال يؤذي الناس والصغري مثل احلمصة 

عدم وأكرب من حصى اخلذف أبرأ للذمة ألن فيه الواجب وزيادة واحلجر الكبري والقمحة ال يرمى به ألنه يف حكم ال
جيزئ عند اجلميع لوقوع اإلسم عليه لكنه خمالف للسنة واملستحب عند اجلمهور أخذها من املزدلفة فإن النيب قال 

ستحب مالك للفضل بن عباس غداة العقبة وهو عند راحلته هات التقط يل فالتقط حصيات مثل حصى اخلذف وا
لقطها على كسرها للسنة ويستحب تقدمي الرمي على غري إذا أتى مىن ألنه حتية احلرم وال خيتص بنجس بل ما 

يسمى حصى حجرا أو رخاما أو ترابا وظاهر املذهب منع الطني واملعادن املتطرقة كاحلديد وغري املتطرقة كالزرنيخ 
ض قياسا على املنصوص عليه وجوزه داود بكل شيء حىت قال ش وابن حنبل وقال ح جيوز بكل ما هو من األر

بالعصفور امليت وسلم ح منع الدراهم والدنانري فنقيس عليها وال يرمى مبا رمي به عند اجلمهور ألنه لو جاز ذلك 
هذا  لتبادر الناس إىل مجاره فإن رمى مبا رمى به هو قال بعض املتأخرين منا ال جيزئه خبالف ما رمى به غريه ومل جيد

الفرق إال للزموين من الشافعية وإن رمى مبا رمى به غريه أجزأه عند مالك و ش خالفا البن شعبان وابن حنبل 
حمتجني مبا روي عن ابن عباس أن ما يقبل يقابل من ذلك يرفع فال يتقرب مبا مل يقبل وقياسا على املاء املستعمل يف 

ينه والقياس على شروط احلدود والثوب يف الصالة والطعام يف الطهارة لنا أنه مل يشترط ذلك ولو كان شرطا لب
الكفارات ومينع احلكم يف قياسهم وقال الشافعية لو رمى حبجر جنس أجزأه قال وليس ببعيد عن املذهب لكنه يكره 

وقد قال مالك ليس عليه غسلها فأن قدم يف غري وقت رمي أخر الرمي حىت تطلع الشمس وليس عليه أن يركب 



الرمي راكبا إمنا يكون للعجلة واملشي يف القربات أفضل ودخول الوقت بالنحر عند مالك و ح وابن حنبل ألنه ألن 
منقول يف املوطأ عن السلف ومن جهة النظر أن الليل زمان الوقوف بعرفة والرمي حيلل وغري مناسب وقوع التحلل 

لح يف آخرها كيوم عرفة عكسه يوم النحر وجوزه ش يف يف زمن اإلحرام وألهنا ليلة ال يصلح الرمي يف أوهلا فال يص
النصف الثاين من الليل ملا يف أيب داود أنه أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت مجرة العقبة قبل الفجر مث مضت 

فأفاضت فيحتمل أن يكون املراد بالفجر صالة الفجر أو يكون خاصا هبا مجيعا بني األدلة ويف الكتاب يكرب مع كل 
حلديث جابر ويستحب رميها من أسفلها فإن رماها من فوقها أجزأه ففي حديث جابر رماها من بطن الوادي  حصاة

وقد رماها عمر رضي اهللا عنه من أعالها لزحام الناس فإن تركها أو بعضها إىل الليل رماها ليالً وإن نسي بعضها 
لى اختالف قوله يف وجوبه ويف اجلواهر للرمي رمى عدد ما ترك وال يستأنف قال ابن القاسم أحب إيل أن يهدى ع

وقت أداء ووقت قضاء فاألداء من طلوع الفجر إىل غروب الشمس يوم النحر وتردد أبو الوليد يف الليلة اليت بعده 
هل هي أداء أو قضاء والقضاء لكل يوم من أيام الرمي ما بعده وال قضاء للرابع وال خالف يف وجوب الدم مع 

سقوطه مع األداء وخيتلف يف وجوبه وسقوطه مع القضاء ففي املوطأ أنه رخص لرعاة اإلبل يف  الفوات وال يف
البيتوتة عند مىن يرمون يوم النحر مث يرمون من الغد أو بعد الغد ليومني مث يرمون يوم النفر ولوال أن الوقت الرمي 

الصلوات وال يبطل احلج بفوات شيء من ملا جاز تأخريهم ألن العبادة ال تؤخر للضرورة إال يف وقت أدائها ك
اجلمار وقال عبد امللك يبطل بفوات مجرة العقبة لقوله إذا رمى أحدكم مجرة العقبة فقد حل له كل شيء إال النساء 

  فجعلها شرطا وألهنا عبادة سبع فتكون ركنا كالطواف لنا 
تت خبروج زماهنا كالطواف والسعي وهي قوله من أدرك عرفة بليل فقد أدرك احلج وألهنا لو كانت ركنا ملا فا

تفوت خبروج أيام التشريق فال تكون ركنا كسائر اجلمرات وقياسها على اجلمرات أوىل من الطواف املقصد الثامن 
يف احلالق والذبائح وترتيبهما مع الرمي ويف الكتاب إن حلق قبل اجلمرة افتدى ويذبح بعدها فإن ذبح قبلها أو 

شيء عليه ألن الذي يفعل يوم النحر أربعة أشياء ثالثة مبىن الرمي واهلدي واحلالق والرابعة حلق قبل الذبح فال 
اإلفاضة ملا يف أيب داود أنه رمى مجرة العقبة يوم النحر مث رجع إىل منزله مبىن فدعا بذبح فذبح مث دعا باحلالق 

هل هي نسك فال جيب ألنه أحد ما يتحلل ووافقنا يف الفدية ح وابن حنبل وتردد قول الشافعية لالختالف عندهم 
به أو إطالق حمصور فيلزمه الدم وقولنا أبني ألنه وإن كان نسكا فهو من احملظورات يف اإلحرام وأما الذبح قبل 

الرمي فلما يف أيب داود عن عبد اهللا بن عمرو قال وقف النيب يف حجة الوداع للناس يسألونه فجاء فقال يا رسول 
حلقت قبل أن أحنر فقال اذبح وال حرج مث جاء رجل آخر فقال يا رسول اهللا مل أشعر فنحرت قبل أن اهللا مل أشعر ف

أرمي فقال إرم وال حرج فما سئل عن شيء قدم وال أخر إال قال افعل وال حرج ويف اجلواهر إن ابتدأ باحللق قبل 
الذبح فسقوط الفدية ملالك و ش  الرمي فقوالن يف وجوب الدم وهو املشهور وسقوطه وإن ابتدأ باحللق قبل

وال حتلقوا رؤوسكم ( ووجوهبا لعبد امللك وقال ح إن كان مفردا فال شيء عليه أو قارنا أو متمتعا لزمه لقوله تعاىل 
فشرط يف جواز احللق حنر اهلدي وقال ابن حنبل إن قدم احلالق على الذبح أو  ١٩٦البقرة ) حىت يبلغ اهلدي حمله 

جاهال فال شيء عليه أو عامدا فعليه الدم وجواب ح أنه قد بلغ حمله وإمنا بقي ذحبه ومل يقل حىت الرمي ساهيا أو 
يذبح ويف الكتاب الذبح ضحوة فإن ذبح قبل الفجر أعاد ومن جامع بعد رمي مجرة العقبة قبل احلالق فحجه تام 

ثالثة أيام يف احلج وسبعة بعد ذلك مفرقة أو وعليه عمرة وبدنة فإن مل جيد فبقرة فإن مل جيد فشاة فإن مل جيد فصيام 
جمموعة وإن جامع يوم النحر أوله أو آخره قبل الرمي واإلفاضة فسد حجه وعليه حج قابل فإن وطئ بعد يوم 

النحر قبل اإلفاضة والرمي أجرأه احلج ويعتمر ويهدي وإن وطئ يف يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد اإلفاضة 



وإن وطئ بعد اإلفاضة مث ذكر شوطا منها أو أكثر كمل األشواط وركع مث يعتمر ويهدي قال سند فإمنا عليه اهلدي 
يستحب اهلدي خبالف األضحية لتعلقها بالصالة وال صالة عيد على أهل مىن فلذلك جاز حنر اهلدي قبل الشمس 

مالك وابن حنبل ال يفسد وال خالف أن الوطئ قبل الوقوف يفسد احلج وبعد الوقوف وقبل الرمي واحلالق قال 
احلج ويفسد الطواف إذا وطئ قبل اإلفاضة وبعد الرمي قال عبد الوهاب وهو أقيس ومروي عن ابن عمر رضي 

اهللا عنهما وقال ح عليه اهلدي ألهنا حالة أمن فيها الفوات فيؤمن فيها الفساد كبعد الطواف لنا أنه قد بقي من احلج 
الوقوف وعند ح يف اهلدي البدنة و ش الشاة لنا أن الوطئ احملرم يف اإلحرام  ركنان فحكم اإلحرام باق كما قبل

سبب اهلدي وهو يصدق على اجلميع فيؤمر باألعال لعظيم جنايته وجيزئه أقل ما يتناوله اسم اهلدي فإن مل جيد انتقل 
ضة أن حجه تام وعليه اهلدي إىل الصوم ألنه بدله يف املتعة وروى عن مالك إذا جامع يوم النحر قبل الرمي واإلفا

والنهي يدل على الفساد  ١٦٧البقرة ) فمن فرض فيهن احلج فال رفث ( وباألول قال ش وابن حنبل لقوله تعاىل 
  وبالثاين قال ح 

لقوله من أدرك عرفة فقد مت حجه وقال عبد امللك إذا وطئ يف أيام التشريق قبل الرمي فسد حجه وإذا قلنا بالعمرة 
ة عن إحرامه فيؤمر بتكميل اإلحرام األول ليصح الدخول يف إحرام آخر كمن سلم يف صالته حيرم فليست خارج

لريجع إليها فإحرامه ها هنا العمرة ويف الكتاب أكره الطيب بعد الرمي حىت يفيض فإن فعل فال شيء عليه وإذا 
حيلق رأسه فال بأس بذلك ويستحب  رمى العقبة أخذ من أظفاره وحليته وشاربه واستحد ولو أطلى بالنورة قبل أن

فعل ذلك بعد اإلحالل لفعل عمر رضي اهللا عنه ذلك واحلالق يوم النحر أفضل منه مبكة يف أيام التشريق أو بعدها 
فإن أخر احلالق لبلده جاهال أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى ومن ظفر أو عقص أو لبد فعليه احلالق لعدم متكنه من 

شعره ومن ضلت بدنته يوم النحر آخر احلالق وطلبها ما بينه وبني الزوال فإن أصاهبا وإال تعميم التقصري جلملة 
حلق وفعل فعل من مل يهد من وطئ النساء وغريه كان اهلدي مما عليه بدله أو ال قال ابن القاسم وإن قصرا أو 

  قصرت بعضا وأبقيا بعضا مث جامعها عليهما اهلدي ويف البخاري 
احمللقني قالوا واملقصرين قال اللهم ارحم احمللقني قالوا واملقصرين مث قال يف الرابعة واملقصرين وهذا قال اللهم ارحم 

  يدل على أفضلية احلالق على التقصري ويف أيب داود 
وهو يقتضي  ٢٧الفتح ) حملقني رؤسكم ومقصرين ( قال ليس على النساء احللق وإمنا عليهن التقصري وقال تعاىل 

قال سند اخلالف يف استيعاب الرأس حلقا كاخلالف يف استيعابه مسحا يف الوضوء والتحلل يقع يف احلج  مجلة الرأس
يف اجلمرة لتقدم األركان ويف العمرة باحلالق ألن السعي ركن فيها فنظريه الوقوف فيقع التحلل باحللق ويف فساد 

ل أم ال والتحلل حتلالن رمي مجرة العقبة أو خروج العمرة بالوطئ قبل احلالق قوالن مبنيان على أنه شرط يف اإلحال
وقتها والثاين الفراغ من أركان احلج فيحل باألول كل ما حرم باإلحرام إال النساء والطيب والصيد قاله علي بن 
أيب طالب رضي اهللا عنه وخيتلف قبل اإلفاضة يف الثياب والصيد واللمس وعقد النكاح والطيب واملذهب التحرمي 

اإلحرام ويف اجلالب إن تطيب بعد رمي مجرة العقبة فال كفارة عليه وإن صاد فعليه اجلزاء وإن وطئ فحجه لبقاء 
تام ويهدي ويعتمر قال سند واحلالق يتعلق بزمان احلج ال مبوضع معني ألن املقصود إماطة الشعر إال أنه من مناسك 

تداء به وما هو زمان احلالق الذي يفوت به فرأى يف احلج فال خيرج به عن أشهره ويستحب فعله مبىن بعد النحر اق
املوازية أنه زمان الرمي وقال ابن القاسم إذا تباعد ذلك قال مالك ومن مل يقدر على احلالق والتقصري ملرض فعليه 

ف يف بدنة إن وجد وإال فبقرة وإال فشاة وإال صام ثالثة أيام وسبعة ويف الكتاب مير األقرع املوسى على رأسه وخيتل
وجوبه وقاله ح وعند ش ال جيب ألنه عبادة تتعلق جبزء من البدن فيسقط بذهابه كالطهارة يف اليدين وألنه ال 



يوجب فدية قبل التحلل فال حيصل به التحلل وألن القاعدة املتفق عليها إن الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر 
ن عمر رضي اهللا عنهما وإهنا عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل املقاصد وامرار املوسى وسيلة إلزالة الشعر لنا فعل اب

للبشرة عند تعذره كاملسح يف الوضوء قال ابن القاسم إن حلق بالنورة أجزأه حلصول املقصود كما حيصل التقصري 
باملقراض والفم وقال هبما الشافعية ومن قصر من مجيع شعر رأسه وما أخذ أجزأه وكذلك الصبيان وليس على 

إال التقصري يف مجلة شعورهن قال ابن أيب زيد جيز املقصر شعره منة أصوله وقال ش جيزئ النساء حلق ثلث  النساء
شعورهن وقال ح الرفع بناء على مذهبه يف املسح يف الوضوء قال سند قال مالك إذا أذى املرأة القمل أو الشعر 

رضي اهللا عنها والصغرية تفارق املرأة يف احلالق لعدم فلها احللق وتقصر املرأة عند مالك قدر األمنلة وقالته عائشة 
املثلة وال ينبغي للمعتمر تأخري خالقه بل يصله املقصد التاسع طواف اإلفاضة وهو الطواف الذي هو ركن يف احلج 
وفيه تفريعات أربعة األول يف الكتاب تعجيل طواف اإلفاضة يوم النحر أفضل وإن أخره حىت مضت أيام التشريق 

ب من مىن إىل مكة فال بأس خالفا ل ش إن أخره مع السعي بعد مىن حىت تطاول طاف وسعى وأهدى وله وذه
تأخري السعي إىل وقت تأخري اإلفاضة وكره مالك تسمية طواف الزيارة وقوهلم زرنا قرب النيب تعظيما له ألن العادة 

فيه من إهبام املكافأة واملماثلة وأصل فريضته أن الزائر متفضل على املزور وال حيسن أن يقال زرنا السلطان ملا 
حديث جابر املتقدم قال سند أما أول وقته فال جيوز قبل يوم عرفة إمجاعا وحتديد أول الوقت مبين على حتديد أول 
وقت الرمي هل هو طلوع الشمس يوم النحر أو طلوع الفجر أو نصف الليل وأما حتديد آخر وقته فاملختار عند 

ام الشهر وعليه الدم بدخول احملرم وقال ح آخره اليوم الثاين فبدخول الثالث من أيام التشريق جيب أصحابنا لتم
الدم وقال ش وابن حنبل ليس آلخر وقته حد ألنه لو كان له حد ملا صح فعله بعده كالرمي والوقوف لنا قوله تعاىل 

وبني الوقوف أنه إمنا يأيت بعد التحليل  فحصره يف األشهر والفرق بينه ١٩٧البقرة ) احلج أشهر معلومات ( 
وحصول معظم احلج بالوقوف بالطواف بعد اإلفاضة ألنه ليس من عمل الناس وإن مسع اإلقامة فله أن يقف حىت 

يصلي قال مالك وإن أفاض يوم اجلمعة أحب إىل الرجوع إىل مىن وال يقيم لصالة اجلمعة وقال ابن حبيب ملن أفاض 
يف اجلواهر لو قدم اإلفاضة على مجرة العقبة اجزأته اإلفاضة عند مالك وابن القاسم وعليه أن ينتقل بالطواف و

اهلدي وقال مالك ال جيزئه واستحب أصبغ اإلعادة الثاين يف الكتاب إذا حاضت قبل اإلفاضة أو نفست ال تربح 
من غري سقم ملا يف املوطأ أنه  حىت تفيض وحيبس عليها كريها أقصى جلوس النساء يف احليض واالستطهار أو النفاس

  عليه السالم 
ذكر صفية بنت حيي فقيل له إهنا حاضت فقال أحابستنا هي فقالوا يا رسول اهللا إهنا قد طافت فقال فال إذا ويف 
اجلواهر قال أشهب حيبس الكري مخسة عشر يوما روى غريه ذلك مع االستطهار بيوم أو يومني وقال ابن اللباد 

من أما يف هذا الوقت فيفسخ الكراء بينهما وإذا قلنا برواية ابن القاسم فيتجاوز الدم مدة احلبس هذا يف زمن األ
فهل تطوف أو يفسخ الكراء قوالن قال سند هذا إن كان الكري ميكنه اإلنفراد بالسري أما أهل اآلفاق البعيدة 

ليها بعد ذلك ألهنا لو صرحت له بذلك الذين ال يروحون األمحية فأمره حممول على زمن احلج عادة وال حيبس ع
عند العقد ألباه خبالف األول وهي كاحملصورة بالعدو وال يلزمها مجيع األجرة وحيتمل أن يقال عليها ألن االمتناع 

منها وروى سحنون أهنا تطوف للخالف يف اشتراط الطهارة يف الطواف وألنه يستباح للضرورة كقراءة القرآن 
ان وها هنا أعظم قال مالك وحتبس القافلة إن كانت إقامتها اليومني قال مالك فلو شرطنا للحائض لضرورة النسي

عليه عمرة يف احلرم فحاضت قبلها ال حيبس وال يوضع من الكراء شيء ألن املقصود احلج وفرق مالك مرة بني 
النفاس وحيث قلنا حتبسه  احلائض والنفساء إذا مل يعلم به الكري فقال احليض شأن النساء فهو دخل عليه خبالف



فال يزاد شيئا الثالث يف الكتاب إذا أحرم مكي من مكة باحلج أجزأه الطواف مع السعي بعد الوقوف ولو عجلهما 
قبله مل جيزئه وأعادها بعده فإن مل يعد ورجع إىل بلده أجزأه وأهدى ويف اجلالب إذا أخر غري املراهق الطواف 

فليطف وليسع إذا رجع ويهدي فإن تركها ناسيا فليسع من طواف اإلفاضة وال والسعي عامدا حىت خرج إىل مىن 
دم عليه عند ابن القاسم والقياس عندي يف الدم خبالف املراهق وقاله األهبري وال بأس بتأخري اإلفاضة إىل آخر أيام 

طاف للوداع أجزأه إذا التشريق وتعجيلها أفضل فإن أخرها بعد ذلك إىل احملرم فعليه دم ومن نسي اإلفاضة وقد 
بعد إما للمشقة وإما ألن أركان احلج ال نفتقر إىل النية فيما يعني الطواف الفرض من غريه قال اللخمي وقال ابن 

عبد احلكم ال جيزئه قال سند يرجع لإلفاضة إال أن يكون طاف تطوعا ومل يعني الوداع نظائر جيزئ غري الواجب عن 
ئل على اخلالف فيها من جدد وضوئه مث تبني حدثه أو اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة الواجب يف املذهب يف سبع مسا

أو نسي ملعة من الغسلة األوىل يف وضوئه مث غسل الثانية بنية السنة أو من سلم من اثنتني مت أعقبهما بركعتني نافلة 
قام إىل خامسة أو نسي طواف أو اعتقد السالم ومل يكن سلم مث كمل بنية النافلة أو نسي سجدة من الرابعة و

اإلفاضة وطاف للوداع الرابع يف الكتاب جيزئ القارن طواف واحد وقاله ش وابن حنبل لقوله يف الترمذي من 
أحرم حبج أو عمرة أجزأه طواف واحد وقال ح عليه طوافان وسعيان ملا يروي أن عليا رضي اهللا عنه حج قارنا 

قال هكذا رأيته فعل وجوابه أنه ضعيف سلمنا صحته لكن القول مقدم  وطاف هلما طوافني سعى هلما سعييني مث
على الفعل ملا تقرر يف علم األصول ومن دخل مكة مراهقا خيشى فوات احلج وهو مفرد أو قارن فليدع الطواف 

بعد الوقوف وال دم عليه ألن عائشة رضي اهللا عنها أخرته للحيض فإن كان غري مراهق فعليه دم دخل مكة أو 
احلرم أم ال وقال أشهب يف املوازية ال دم عليه ألن حكمه يتعلق مبكة ال باحلج كطواف الوداع واملذهب يرى أنه 

متعلق باإلحرام واملفرد إذا طاف الطواف الواجب وسعى على غري وضوء مث طاف لإلفاضة بعد الوقوف على 
بسا للثياب حالال إال من النساء والصيد وضوء ومل يسع حىت أصاب النساء والصيد والطيب والثياب فلريجع ال

والطيب فيعتمر ويسعى مث يعتمر ويهدي وليس عليه أن حيلق ألنه حلق مبىن وال دم عليه يف الثياب ألن مجرة العقبة 
احلتها له خبالف املعتمر ال حتل له الثياب حىت يفرغ من السعي وعليه لكل صيد أصابه اجلزاء وال دم لتأخري 

افه على غري وضوء ألنه مل يتعمد ذلك فهو معذور كاملراهق والعمرة مع اهلدي جتزئه لذلك كله الطواف الذي ط
وأكثر الناس يقولون ال عمرة عليه قال سند قال أشهب إذا أصاب النساء عليه هديان للفساد والتفريق وخيتلف يف 

يا وأما لو طاف املعتمر بغري وضوء وجوب الدم عليه لطوافه الذي طافه على غري وضوء كما اختلف فيمن تركه ناس
أو يف طواف اإلفاضة ففي الكتاب إن ذكر بعد حتلله مبكة أو بلده فلريجع حراما فيطوف وإن حلق افتدى وعليه 

لكل صيد جزاء ألنه باق على إحرامه املقصد العاشر رمي مىن ويف املقدمات يروى يف رمي اجلمار أن إبراهيم عليه 
البيت سارت السكينة بني يديه كأهنا قبة فكان إذا سارت سار وإذا نزلت نزل فلما انتهت إىل السالم ملا أمر ببناء 

موضع البيت استقرت عليه وانطلق إبراهيم مع جربيل عليهما السالم حىت أتيا العقبة فعرض له الشيطان فرماه مث 
مي اجلمار تذكريا بآثار اخلليل وتعظيما مر بالثانية فعرض له فرماه مث مر بالثالثة فعرض له فرماه فكان ذلك سبب ر

لشأنه ببقاء الذكر اجلميل صلوات اهللا عليه مث مشى معه يريه املناسك حىت انتهى إىل عرفه فقال له عرفت فقال له 
نعم فسميت عرفة مث رجع فبىن البيت على موضع السكينة ويروى أن الكبش الذي فدي به إسحاق عليه السالم 

ه السالم فاتبعه فأخرجه من اجلمرة األوىل فرماه بسبع حصيات فأفلت عندها فجاء اجلمرة هرب من إبراهيم علي
الوسطى فأخرجه عنها فرماه بأربع حصيات فأفلت عندها فجاء اجلمرة الكربى محرة العقبة فرماه بسبع حصيات 

عمال احلجارة يف إزالة األذى فأخذه عندها فجاء به املنحر فذحبه فائدة اجلمرة اسم للحصاة ومنه االستجمار أي است



عن املخرج وقد تقدم صفة اجلمار وقدرها يف العقبة واخلص هذه اجلمار يف تفريعات ستة األول يف الكتاب يرمي يف 
كل يوم من األيام الثالثة اليت بعد يوم النحر يف كل مرة سبع حصيات ماشيا بعد الزوال فإن قدم قبله أعاد بعده 

لث قبله ألنه جياوره يوم ال رمي فيه فأشبه يوم حنر لنا القياس على ما قبله وهو أوىل من يوم وجوزه ح يف اليوم الثا
النحر ويف اجلواهر للرمي وقت أداء ووقت قضاء ووقت فوات فاألداء من بعد الزوال إىل مغيب الشمس وتردد 

وال قضاء للرابع فإن ترك مجرة أتى هبا أبو الوليد يف الليل والفضيلة تتعلق بعقيب الزوال والقضاء لكل يوم ما بعده 
يف يومها إن ذكرها وال شيء عليه إال أن يكون األوىل أو الوسطى فيعيد ما بعدها للترتيب وقيل ال يعيد وإن ذكرها 
بعد يومها أعاد ما كان يف وقته وقيل ال يعيد الثاين يف الكتاب يرمي اجلمرتني األوليني من فوقهما والعقبة من أسفلها 

جلمرة األوىل تلي مسجد اخليف مث الوسطى تليها إىل مكة مث الثالثة مجرة العقبة وهي البعيدة إىل مىن وأقرهبا إىل وا
مكة وترتيب الرمي منقول خلفا عن سلف وليس يف تركه دم عند اجلميع ألنه هيئة نسك وليس نسكا فإن رمى 

ذلك مفرقا ويوايل بني الرمي وال ينتظر بني  بسبع حصيات يف مرة مل جيزئه وهي كواحدة لفعله عليه السالم
احلصاتني شيئا ويكرب مع كل حصاة وإن ترك التكبري أجزأه وال يبدل التكبري بالتسبيح ويقف عند اجلمرتني للدعاء 
وال يقف عند مجرة العقبة وال يرفع يديه وإن مل يقف فال شيء عليه قال ابن القاسم وإن وضع احلصباء أو طرحها مل 

فإن رمى حبصاة فوقعت قرب اجلمرة فإن وقعت موضع حصاة اجلمرة أجزأه وإن مل تبلغ الرأس وإن سقطت  جيزئه
يف حممل رجل فنفضها صاحب احململ فسقطت مل جيزئه ألنه ليس راميا هبا ولو أصابت احململ مث مضت بقوة الرمية 

موضعا صلبا أو عنق بعري أو رأس إنسان  أجزأه وقال ابن حنبل إذا كان ابتداء الرمي من فعله صح كما لو صادفت
مث طاحت للرمي والفرق أن هذا منسوب إىل فعله خبالف األول قال سند العقبة جبل معروف واجلمرة اسم للكل 
فلو وقعت دون اجلمرة وتدحرجت إليها أجزأه ألنه من فعله فلو شك يف وصوهلا فالظاهر عدم اإلجراء وعند ش 

فلو وقعت دون املرمى على حصاة فصارت الثانية يف املرمى مل جيزئه وكذلك إذا رمى قوالن نظرا لألصل والغالب 
لغري اجلمرة قصدا فوقعت فيها لعدم النية ولو قصد اجلمرة فتعدهتا مل جيزئه لعدم االتصال ولو تدحرجت من مكان 

ثالث يف الكتاب إن فقد عال فرجعت إليها فالظاهر عدم اإلجزاء ألن الرجوع ليس من فعله وللشافعية قوالن ال
حصاة فأخذ مما بقي عليه من حصى اجلمرة فرمى به أجزأه ومن ترك مجرة من هذه حىت غابت الشمس رماها ليال 

واختلف قول مالك يف لزوم الدم وهو أحب إيل ولو ترك مجرة أو اجلمار كلها حىت مضت أيام مىن فعليه بدنة فإن مل 
( جيد صام وأما يف احلصاة فعليه دم وإذا مضت أيام التشريق فال رمي لقوله تعاىل جيد فبقرة فإن مل جيد فشاة فإن مل 
وهي أيام التشريق والقضاء إمنا يكون بأمر جديد ومل يوجد وإذا رمى  ٢٠٣البقرة ) واذكروا اهللا يف أيام معدودات 

مىن حبصاتني مث الوسطى بسبع مث اجلمار الثالثة خبمس يوم ثاين النحر مث ذكر من يومه رمى األوىل اليت تلي مسجد 
العقبة بسبع وال دم عليه واو ذكر من الغد رماها كذلك وأهدى على قويل مالك ولو رمى من الغد مث ذكر قبل 
مغيب الشمس أنه نسي حصاة من األوىل باألمس فلريم األوىل حبصاة واالثنتني بسبع سبع مث يعيد رمي يومه لتفا 

الف وإن ذكر ذلك قبل مغيب الشمس من اليوم الثاين رمى عن أمس كما تقدم وقته وعليه دم لألمس على اخل
وعليه دم ومل يعد رمي يومه وإن مل يذكر ذلك إال بعد رمي يومه قبل مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمي 

ليوم الذي بينهما األوىل حبصاة االثنتني بسبع سبع عن أول يوم وأعاد الرمي ليومه إذ عليه بقية منه وال يعيد رمي ا
ألن وقت رميه قد مضى عليه دم على اخلالف وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم ال يدري من أي اجلمار هي 
قال مالك مرة يرمي األوىل حبصاة مث يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع قال ابن القاسم وبه أقول مث قال يرمي كل 

ع ليوم النحر يف مجرة العقبة ويف األيام بعدها ثالث وستون كل مجرة بسبع قال سند عدد اجلمار سبعون حصاة سب



يوم إحدى وعشرون لكل مجرة سبع فتارك األوىل كتارك الثالث لوجوب الترتيب فإن ترك اآلخر قال مالك عليه 
ك بقرة قال عبد امللك اجلمرة الواحدة كاجلميع وعليه بدنة فرآها نسكا تاما وعند مالك هي بعض نسك أما إذا تر

حصاة من يومه الذاهب فإن كانت من األوىل فقد ترك األخرتني لوجوب الترتيب وإن كانت من األخرية قال مالك 
عليه شاة وبذلك قال عبد امللك إىل ست حصيات وقال ش يف احلصاة يطعم مسكينا مدا ويف احلصاتني مدين ويف 

ددها شبع فما أوجبه كلها أوجه بعضها الثالث شاة وقال مرة يف حصاة درهم وقال مرة ثلث شاة لنا أن ع
كالطواف وكوجوب الترتيب وقال ش وابن حنبل وقال ح مستحب قياسا للجمار على الرمي واحللق والذبح لنا 
القياس على الطواف والسعي ولذلك إذا رمى األوىل خبمس بطل ما بعدها فيكملها ويعيد ما بعدها إن كان قريبا 

أنف وإن قلنا الفور شرط مع ذكر بين وإن طال يف يومه أو غده ما دامت أيام وأن طال وقلنا الفور شرط است
التشريق والترتيب واجب يف أداء الرمي كالترتيب بني أركان الصلوات يف أدائها وبني القضاء واألداء كالصالة 

كترتيب الصلوات  املنسية مع احلاضرة ويف األوىل جيب مع الذكر والسهو كالصالة ويف الثاين جيب مع الذكر فقط
وإذا ذكر يف اليوم الثاين أنه ترك حصاة من اجلمرة األوىل من اليوم األول فعلى اعتبار الفور يعيد اجلمرات الثالث 
وعلى املشهور يرمي لألوىل حصاة ويعيد اللتني بعدها فإن أخذ يف ذلك فسها عن حصاة أيضا اختلف قول مالك 

ة وهو يف الصالة فقطع وذهب ليغسلها فسها وصلى هل يعيد صالته كما فيه كاالختالف فيمن رأى يف ثوبه جناس
لو صلى بذلك ابتداء أوالً يعيد نظر للسهو ولو شك بعد رمي الثالث يف إكمال األوىل خيتلف يف ابتداء اجلميع أو 

قول مالك  البناء على التيقن أو ال شيء عليه كمن شك يف ركعة بعد سالمه وعلى القول بالبناء يف الشك اختلف
يف الناسي فروى ابن قاسم االبتداء وقد كان يقول بيين والفرق أن الناسي مفرط خبالف الشاك وخيرج على هذه 

األصول من سها فرمى اجلمرة األخرية مث الوسطى مث األوىل فيعيد الوسطى مث األخرية وإن مل يذكر ذلك حىت تباعد 
رة وكرر ذلك حىت كمل كل واحد سبعا قال حممد يرمي الثانية أعاد الرمي ولو رمى الثالث حبصاة حصاة لكل مج

ستا والثالثة سبعا وهو مؤذن جبواز التفريق إال أنه رآه تفريقا يسريا كما قال ابن اجلالب من فرق رميه تفريقا فاحشا 
 مث أعاد رميه فاشترط التفاحش ويف اجلالب لو بقيت بيده حصاة ال يدري من أي اجلمار هي رمى هبا األوىل

الوسطى مث األخرية وقيل يستأنف اجلمار كلها الرابع يف الكتاب إذ بات ليلة أو جلها من ليايل مىن أو مجلتها يف غري 
مىن فعليه دم وبعض ليلة ال شيء فيه ملا يف أيب داود قالت عائشة رضي اهللا عنها أفاض النيب من آخر يوم حني صلى 

يام التشريق ويف املوطأ أرخص لرعاة اإلبل يف البيتوتة عن مىن والرخصة الظهر مث رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أ
تقتضي انتقاء الوجوب لقيام املانع وثبوت الوجوب عند عدمه واتفق أرباب ملذاهب أن من ترك املبيت مجيع أيام 

ء عليه ألنه لو مىن بأن يرمي ويبيت يف غري مىن أن الدم ال يتعدد وقد قال مالك وش عليه دم واحد وقال ح ال شي
كان يوجب دما ملا سقط بالعذر كالطيب واللباس وينتقض عليه بترك الوقف مع اإلمام هنارا لعذر فإنه ال شيء عليه 

ومع عدم العذر عليه دم إمجاعا مث الفرق أن الطيب حمرم فالدم كفارة والدم ها هنا جرب فيسقط بالعذر اخلامس يف 
ادر على الرمي محل ورمى بيده وقال ابن القاسم وال يرمي احلصاة يف كف الكتاب إذا قدر على محل املريض الق

غريه لريميها ذلك وإن عجز عن الرمي واحلمل مل جيد من حيمله رمى عنه غريه مث يتحرى املريض وقت الرمي فيكرب 
يض الدم لكل حصاة تكبرية ويقف الرامي عند اجلمرتني للدعاء ويتحرى املريض ذلك الوقوف فيدعو وعلى املر

ألنه مل يرم فإن صح ما بينه وبني غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى غريه عنه كله يف األيام املاضية 
وعليه الدم ولورمي عنه مجرة العقبة يوم النحر فصح آخره أعاد الرمي وال دم عليه صح ليال فيلزم ما رمي عنه 

صيب من رمى عن نفسه كالطواف والصيب العارف بالرمي يرمي عن وعليه الدم واملغمى عليه كاملريض ويرمي عن ال



نفسه فإن ترك الرمي أو مل يرم عن العاجز فالدم على دم أحجهما ألن النيابة عن الصيب يف اإلحرام كامليت والدم 
النساء تابع لإلحرام ويف الترمذي قال جابر كنا إذا حججنا مع النيب نليب عن النساء ونرمي عن الصبيان ويريد ب

األمهات املوتى إن حنج عنهن قال سند إذا طمع املريض يف القدرة على الرمي يف آخر أيام التشريق قال مالك ينتظر 
آخر أيام الرمي وهذا يقتضي أن اليوم األول ال يفوت بفوات يومه بل يكون أوله زوال الشمس وآخره آخر أيام 

ىت خرج يومه ويشهد له جواز التعجل للرعاة ألن الرخصة يف التشريق وعليه خيرج قوله ال دم عليه إذا تركه ح
التأخري ال خترج فيه العبادة عن وقتها كاجلمع بني الصالتني وعلى قوله عليه الدم يقتضي أن املريض ال يؤخره بعد 
دي يوم وقال أشهب ال هدي إذا أعاد ما رمى عنه وهو أحد قويل مالك فيمن أخر رمي يومه إىل غده وعند ش ال ه

وال يرمي عن نفسه ما رماه عنه غريه ألن الفعل قد سقط عنه بفعل املناسب لنا أن القياس يقتضي أن ذلك الرمي ال 
جيزئه ألن األعمال البدنية ال تدخلها النيابة لكن ملا قال بعض السلف يرمي عنه فعل ذلك استحبابا ووجب الدم 

رميا واحد عنهما فيختلف هل جيزئ عن نفسه أو املرمي لترك النسك ويرمي عنه من قد رمى عن نفسه فإن رمى 
عنه أو ال جيزئ عن واحد منهما فلو رمى مجرة العقبة عن نفسه رماها عن املريض مث كمل ذلك قال ابن حبيب 

أخطأ وأجزأ عنهما وقال الشافعية يستحب له وضع احلصاة يف يد النائب عنه ألنه املقدور له وهو غري مستقيم فإن 
ينئذ لغريه ال له فلم يأت بالواجب واختلف قول ابن القاسم يف الوقت للدعاء فرأى مرة أن الوقوف ال الرمي ح

تدخله النيابة كوقوف عرفة وقال الشافعية ال يرمي عن املغمى عليه إال أن يأذن قبل اإلغماء ومل نفصل حنن ألنه ال 
دى وإمنا اخلالف إذا أفاق فيها هل عليه دم أم ال السادس جيزئه عندنا حبال فإن أفاق يف أيام الرمي أعاد أو بعدها أه

يف اجلالب ألهل اآلفاق أن يتعجلوا يف اليوم الثالث من يوم النحر فريمون بعد الزوال وينفرون بالنهار دون الليل 
نفر الثاين وال وإذا أراد أهل مكة التعجيل يف اليوم األول فروايتان باجلواز واملنع واالختيار لإلمام أن يقيم إىل ال

يتعجل يف األول ومن تعجل هنارا وكان عمره مبىن بعد تعجله فغربت الشمس عليه هبا فلينفر وليس عليه أن يقيم 
ويف اجلواهر أخذ ابن القاسم بقوله بالتعجيل للمكانني ومن نفر يف اليوم األول سقط عنه رمي اليوم اآلخر ومبيت 

الثالث قياسا على رعاة اإلبل كما كان يرمي إذا مل يتعجل قال الشيخ أبو  تلك الليلة وقال ابن حبيب يرمي عنه يف
حممد وليس هذا قول مالك وال أحد من أصحابه قال ابن املواز وإمنا يصري رمي املتعجل كله تسعا وأربعني حصاة 

البقرة ) فال إمث عليه فمن تعجل يف يومني ( سبع يوم النحر واليوم الثاين اثنان وأربعون وأصل التعجيل قوله تعاىل 
ويف اجلالب وجيوز لرعاة اإلبل إذا رموا مجرة العقبة اخلروج عن مىن إىل رعيهم فيقيمون فيه يومهم وليلتهم  ٢٠٣

وغدهم مث يأتون يف اليوم الثالث من يوم النحر فريمون ليومهم الذي مضي وليومهم الذي هم فيه مث يتعجلون إن 
عشر الرجوع من مىن قال ابن القاسم يف الكتاب ال بأس بتقدمي األثقال إىل مكة ألنه شاؤا أن يقيموا املقصد احلادي 

يف حكم السفر املباح خبالف تقدمي األثقال إىل مىن قبل يوم التروية أو إىل عرفة يوم عرفة ألنه ذريعة لتقدم الناس يف 
نزلوا باألبطح فصلوا به الظهر والعصر  وقت السنة فيه عدم التقدم وهي يف أثناء النسك قال مالك وإذا رجع الناس

واملغرب والعشاء إال أن يكون رجل أدركه وقت الصالة قبل إتيانه واألبطح حيث املقربة بأعال مكة حتت عقبة كدا 
ومسى بذلك النبطاحه وهو من احملصب واحملصب ما بني اجلبلني إىل املقربة ومسي حمصبا لكثرة احلصباء فيه من السيل 

طح ليلة الرابع عشر مستحب عند اجلمهور وليس بنسك ويف الصحيحني إن النيب وأبا بكر وعمر رضي ونزول األب
اهللا عنهما كانوا ينزلون باألبطح ويدل على عدم الوجوب قول عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيحني نزول األبطح 

ا أنه صلى الظهر والعصر واملغرب ليس بسنة إمنا هو منزل نزله النيب وأما الصلوات فلما رواه ابن حنبل مسند
والعشاء باألبطح مث هجع هبا هجعة مث دخل مكة قال ابن أيب زيد يف النوادر قال أصحابنا يستحب ملن قفل من حج 



أو عمرة أن يكرب على كل شرف ثالث تكبريات ويقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو 
تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب على كل شيء قدير آئبون 

وحده رواه مالك عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ويف اجلالب يستحب املقام باملعرس ملن قفل إىل املدينة والصالة فيه 
وداع ويف الكتاب طواف فإن أتاه يف غري وقت الصالة فليقم حىت يصلي إىل أن يتضرر املقصد الثاين عشر طواف ال

الوداع مستحب يرجع إليه ما دام قريبا قال ابن القاسم وأنا أرى أن يرجع إليه ما مل خيش فوات أصحابه وال يؤمر 
بالوداع أهل مكة وال من أقام هبا من غري أهلها لعد م املفارقة والوداع شأن املفارق وال على من فرغ من حجه 

تنعيم ألنه ليس مبفارق ومن خرج ليعتمر من ميقاته أو حج من مر الظهران أو عرفة فخرج ليعتمر من اجلعرانة أو ال
وحنوها بالتطوع ويؤمر به من حج من النساء والصبيان والعبيد فإن أراد املكي أو غريه السعي ودع قال الفقهاء 

  كافة ملا يف مسلم قال 
ل التحليل دونه وقال األئمة بوجوبه ووجوب ال ينفر أحد حىت يكون آخر عهد بالبيت وليس ركنا أتفاقا حلصو

الدم فيه لظاهر احلديث وجواهبم أن الدم ملا يف اإلحرام من خلل الواجبات وهذا بعد اإلحرام وإذا ودع مث باع أو 
اشترى فال يرجع وأن أقام مبكة بعض يوم رجع وطاف ولو ودع وبرز إىل ذي طوى فأقام يوما وليلة فال يرجع 

ا يتمون الصالة هبا ألهنا من مكة وألنه وداع يف العادة قال سند ويروى عن مالك إن ودع وأقام للوداع وأن كانو
إىل الغد فهو يف سعة ومن خرج إىل املنازل القريبة أو املتردد منها باحلطب وحنوه ال يودع ويف الكتاب إذا خرج 

ن الوداع ألنه كتحية املسجد وإذا حاضت املعتمر أو من فاته احلج بفسخ يف عمرة من فوره أجزأه طواف العمرة ع
امرأة بعد اإلفاضة خرجت قبل الوداع وقاله األئمة ملا يف املوطأ أن أم سليم بنت ملحان استفتته وقد حاضت أو 

ولدت بعدما أفاضت بعد النحر فأذن هلا فخرجت قال سند فلو طهرت على القرب رجعت كناسي الطواف صفحة 
  فارغة 

  لواحقالباب السادس يف ال

وهي أربعة الالحقة األوىل القران وأخرت الكالم على التمتع والقران ألن املركبات متأخرة عن املفردات والقران 
هو اجتماع احلج والعمرة يف إحرام واحد أو أكثرها ويف الكتاب اإلفراد أفضل من القران والتمتع ملا يف املوطأ 

النيب عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل حبج والبخاري قالت عائشة رضي اهللا عنها خرجنا مع 
وأهل النيب باحلج زاد أبو داود مل خيالطه شيء وهو ال يفعل إال األفضل ويف املوطأ كان عمر رضي اهللا عنه ينهى عن 

مع عليه التمتع وعثمان بن عفان رضي اهللا عنه ينهى عن القران واتفقت األمة على عدم النهي عن اإلفراد فهو جم
وغريه خمتلف فيه وألن الدم يف غريه جابر اخللل وهو ال خلل فيه فيكون أفضل وأول حجة وقعت يف اإلسالم لثمان 

من اهلجرة بعث عتاب بن أسيد على الناس فأفرد مث بعث أبا بكر على الناس سنة تسع فأفرد مث حج سنة عشر 
نة الثانية وأفرد عمر عشر سنني وأفرد عثمان ثالث عشرة فأفرد وأفرد عبد الرمحان عام الردة وأفرد الصديق الس

سنة وفعله ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي اهللا عنهم أمجعني وهذا يقتضي أنه احملفوظ عندهم من فعله وأنه 
  األفضل وقال ش وابن حنبل التمتع أفضل لقوله لعائشة رضي اهللا عنها 

ي وجلعلتها عمرة وألنه مشتمل على عبادتني عظيمتني يف وقت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلد
شريف وهو شهور احلج فيكون أفضل واجلواب عن األول أنه إمنا قال ذلك لتطييب قلوب أصحابه ملا أمرهم بفسخ 
 احلج من العمرة ليظهر جواز العمرة يف أشهر احلج خالفا للجاهلية وعن الثاين أن العمرة يف غري أشهر احلج أفضل



ويؤيده وجوب الدم على املتمتع وقال ح القران أفضل ملا يف أيب داود عن أنس أنه مسع النيب يليب باحلج والعمرة 
مجيعا وألن فيه زيادة نسك وهو الدم فيكون أفضل واجلواب عن األول أن رواية أنس اضطربت يف احلج وكان ابن 

ل كان أنس يتوجل على النساء أي صغري وأنا عند شفة عمر رضي اهللا عنهما يذكر له عن أنس يف احلج أشياء فيقو
ناقة النيب يصيبين لعاهبا فلعل أنسا رضي اهللا عنه مسعه يعلم أحدا التلبية يف القران فقال مسعته يقول وعن الثاين أن 

القران أفضل الدم يدل عن املفضولية ملا تقدم وإذا قلنا بأفضلية اإلفراد عليهما فأيهما أفضل قال مالك يف اجملموعة 
لشبهه باإلفراد وقال القاضي يف املعونة والتلقني و ش التمتع أفضل الشتماله على العملني قال أبو الطاهر واملذهب 
أن القران أفضل من التمتع ويف اجلواهر التمتع أفضل من القران قال صاحب املقدمات وقالت طائفة من العلماء ال 

ا ومل يفضل بينها سؤال قالت امللحدة حج حجة واحدة وأصحابه معه جيوز تفضيل بعضها على بعض ألنه شرعه
متوافرون مراقبون ألحواله غاية املراقبة مث اختلفوا هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا مع حرصهم على الضبط 

مل يقولوا وذلك مينع الثقة بصدقهم يف نقلهم جوابه من أربعة أوجه األول أن الكذب إمنا يدخل فيما طريقه النقل و
أنه قال ذلك بل استدلوا على معتقده بقرائن أحواله وأفعاله واالستدالل بذلك يقع فيه االختالف الثاين أنه أمر 

بعضهم باإلفراد وبعضهم بالتمتع وبعضهم بالقران فأضاف ذلك الرواة إليه ألنه أمر به كما قالوا رجم ماعزا وقطع 
ونسبة الفعل إىل اآلمر به جماز مشهور الثالث أنه أمكن أن يكون قارنا  يف جمن قيمته ثالثة دراهم ومل يباشر ذلك

وفرق بني إحرامه بالعمرة وإحرامه باحلج فسمعت طائفة إحرامه بالعمرة فقالت اعتمر وطائفة باحلج فقالوا أفرد 
كن واجبة عليهم على وطائفة اإلحرام والتلبية هبما فقالوا قارن وهو يؤكد مذهب احلنفية الرابع إن معرفة ذلك مل ت

األعيان فلم تتوفر دواعيهم على ضبطه خبالف قواعد الشرائع وفروضه ويف اجلواهر يتحد امليقات والفعل يف القران 
وتندرج العمرة يف احلج متهيد يقع التداخل يف الشريعة يف ستة مواضع األول الطهارة كالوضوء إذا تعددت أسبابه 

ا اختلفت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والوضوء مع اجلناية ويف تداخل طهارة أو تكرر السبب الواحد والغسل إذ
احلدث واخلبث خالف الثاين العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وحتية املسجد مع الفرض والعمرة مع 

خالفا ل ح فب  احلج يف القران الثالث الكفارات كما لو أفطر يف األول من رمضان مرارا خبالف اليومني أو أكثر
إجيابه كفارة واحدة يف مجلة رمضان واختلف قوله يف الرمضانني الرابع احلدود إذا متاثلت وهي أوىل بالتداخل من 
غريها لكوهنا أسبابا مهلكة وحصول الزجر بواحد منها أال ترى أن اإليالج سبب احلد والغالب تكرار اإليالجات 

ارها إذا ختللت بني أسباهبا ألن األول اقتضاه سببه السابق فلو اكتفينا به فلوال تداخلها هلك الزاين وإذا وجب تكر
ألمهلنا اجلناة فيكثر الفساد وألنا علمنا أن األول مل يف بزجره فحسن الثاين اخلامس العدد تتداخل على تفصيل يأيت 

قات يف وطئ الشبهات إن شاء اهللا تعاىل السادس األموال كدية األطراف مع النفس إذا سرت اجلراحات والصد
ويدخل املتقدم يف املتأخر واملتأخر يف املتقدم والطرفان يف الوسط والقليل يف الكثري والكثري يف القليل فاألول حنو 

األطراف مع النفس واجلنابة مع احليض والوضوء مع الغسل والصداق املتقدم مع املتأخر إذا احتدت الشبهة وكان 
اق اآلخر مع األول إذا كان األول أكثر مع أن ظاهر املذهب أن املعترب هو احلالة األوىل األخري األكثر والثاين للصد

كيف كانت حلصول الوجوب عندها فال تنتقل لغريها واالنتقال هو مذهب ش واحليض مع اجلناية املتقدمة عليه 
هلا الوسطى أعظم صداقا والرابع واحلدود املتأخرة مع األول املتماثل والكفارات والثالث حنو املوطؤة بالشبهة وحا

كاألصبع مع النفس إذا سرى اجلرح والصداق املتقدم أو املتأخر إذا كان أقل والعمرة مع احلج والوضوء مع 
الغسل اخلامس األطراف إذا اجتمعت مع النفس واحلدود مع احلد األول والكفارات واالغتسال والوضوآت إذا 

الثة األول يف الكتاب أجاز الشاة يف دم القران على تكره واستجب البقرة تعددت أسباهبا أو اختلفت تفريعات ث



وهو يصدق على الشاة والبدنة أعال اهلدي إمجاعا فالبقرة وسط  ١٩٦البقرة ) فما استيسر من اهلدي ( لقوله تعاىل 
ة أو بعرفة أو فيناسب التيسري ومن أحرم باحلج مل يضف إليه حجا آخر وال عمرة فإن أردف ذلك أول دخوله مك

بأيام التشريق مل يلزمه ويتمادى على حجه وال شيء عليه ألنه انتقل من األعال إىل األدىن والتداخل على خالف 
األصل فلو أدخل احلج على العمرة كان قارنا ألنه انتقل من األدىن إىل األعال فإن أدخل العمرة على احلج قال 

ح يكون قارنا وأشار إليه اللخمي قياسا على إدخال احلج على العمرة مالك و ش وابن حنبل ال يكون قارنا وقال 
ألنه أحد النسكني وجوابه ما تقدم من الفرق وانتفاضه بإدخال احلج على احلج بل ضم الشيء إىل جنسه أقرب قال 

ف ويلزم إن وملن أحرم بعمرة أن يردف عليها احلج ويصري قارنا ما مل يطف بالبيت فإذا طاف ومل يركع كره اإلردا
فعل وعليه الدم وإن أردف يف بعض السعي كره فإن فعل كمل عمرته واستأنف احلج فإن أردف بعد السعي وقبل 
احلالق لزمه احلج ومل يكن قارنا ويؤخر احلالق وال يطوف وال يسعى حىت يرجع من مىن إال طواف التطوع وعليه 

ل منها يف أشهر احلج إن كان غري مكي واألصل يف إدخال دم لتأخري حالق عمرته وال دم عليه للمتعة إال أن حي
احلج على العمرة حديث عائشة رضي اهللا عنها أهنا أحرمت بعمرة فلما بلغت سرفا حاضت وهي بقرب مكة فدخل 
عليها النيب وهي تبكي فقال هلا إن هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فأهلي باحلج واصنعي ما يصنع احلاج غري أن ال 

ويف بالبيت فجوز هلا إدخال احلج على العمرة قال سند إذا طاف شوطا واحدا مث أردف صار قارنا عند ابن تط
القاسم ألن للعمرة ركنني الطواف والسعي فإذا مل يكمل الطواف هبا مل يكمل ركن مينع من عدم إمتام العمرة وقال 

سعي وإذا طاف شوطا اتصل املقصود باإلحرام أشهب ش و ح ال يصري قارنا ألن املقصود من العمرة الطواف وال
وألن ذلك الشوط وقع للعمرة فال ينتقل للقران ألن الرفض ال يدخل يف النسك وزعم اللخمي أن قول القاسم 
اختلف بعد الطواف وقبل الركوع ويف اجلالب روايتني إذا أردف قبل السعي أو يف أثنائه وإن قلنا يصري قارنا يف 

ه باقي العمرة وينم طوافه نافلة وال يسعى ألن سعي احلج ال بد من اتصاله بطواف واجب بعض الطواف سقط عن
وإن قلنا يصري قارنا يف أثناء السعي قطع سعيه ألن السعي ال يتطوع به منفردا وحيث قلنا ال يكون قارنا فإن كان 

لى حج أو عمرة على عمرة احلج حج اإلسالم بقي يف ذمته أو تطوعا سقط عنه عند أشهب كما لو أردف حجا ع
أو عمرة على حج يلزمه اإلحرام به ألنه التزم شيئني يف إحرامه احلج وتداخل العمل بطل الثاين فيبقى األول عمال 

باالستصحاب سؤال مشترك اإللزام إذا أردف العمرة على احلج جوابه الفرق بأنه التزم العمرة يف وقت يتعذر عليه 
ر خبالف األول قال فإن أردف احلج بعد السعي قبل احلالق وجب تأخري احلالق فعلها فكان كناذر صوم النح

ويهدي لتأخريه وقال بعض القرويني يسقط عنه اهلدي ألن حلقه حرام وليس كما قال ألن حالقه كالصالة يف الدار 
ذا كانت عمرته املغصوبة واجبة من وجه حرام من وجه فيجب الدم لتأخريه من حيث هو واجب الثاين يف الكتاب إ

يف أشهر احلج فعليه هدي للمتعة ويؤخرمها مجيعا يقف هبما عرفة وينحران مبىن وجاز تأخري ما وجب بسبب العمرة 
الرتباطها باحلج فإن أخرج هدي تأخري احلالق إىل احلل فيسوقه إىل مكة وينحره هبا وليس على من حلق من أذى 

ال حيرم أحد بالقران من داخل احلرم ألن العمرة ال حيرم هبا إال من وقوف هديه بعرفة ألنه نسك قال ابن القاسم 
احلل قال مالك وإذا أحرم مكي بالعمرة من مكة مت أردف احلج صار قارنا وليس عليه دم قران قال مالك يف 
إن متتع املوازية أكره القران للمكي فإن فعل فال هدي عليه وبالصحة قال ش وقال ح ال يصح منهم متتع وال قران ف

ذلك ملن مل يكن أهله حاضري ( فعليه دم خالفا لنا وإن قرن ارتفضت عمرته أحرم هبما معا أو متعاقبني لقوله تعاىل 
واإلشارة بذلك إىل التمتع فلذلك إضافة بالالم ولو أراد اهلدي إلضافة بعلي ألن الالم  ١٩٦البقرة ) املسجد اخلرام 

وشهد له عليه والقران مثل التمتع ألنه فيه إسقاط أحد العملني كما أنه يف ملا يرغب وعلى ملا يرهب ولذلك تقول 



التمتع إسقاط أحد السفرين وجوابه أن اإلشارة بذلك إىل اهلدي ألن اإلشارة كالضمري جيب عودها إىل أقرب 
ري مذكور وهو أقرب وملا كان حكما شرعيا حسن إضافته بالالم تقديره ذلك مشروع ملن مل يكن أهله حاض

املسجد احلرام اآلية فيسقط عن املكي قال أبو الطاهر قال عبد امللك على املكي دم القران خبالف املتمتع ألنه 
أسقط أحدا العملني مع قيام موجبه وجوابه أن موجب الدم نقصان النسكني لعدم اإلحرام من امليقاة هلما منفردين 

يف الكتاب إذا دخل مكي العمرة مث أضاف احلج مث مرض حىت  وهو مشترك بني املكي وغريه إلجياد اإلحرام الثالث
فاته احلج خرج إىل احلل مث رجع وطاف وحل وقضى قابال احلج والعمرة قارنا ومن دخل مكة قارنا فطاف وسعى 
يف غري أشهر احلج مث حج من عامه فعليه دم القران وبه قال ح وابن حنبل وقال ش يعقد إحرامه بالعمرة ال باحلج 

اء على أصله يف إشتراط امليقاة الزماين يف اإلنعقاد وقد سبق جوابه يف املواقيت قال والذي يسقط عنه دم القران بن
والتمتع أهل مكة وطوى فقط خبالف املناهل اليت بني مكة واملواقيت واملكي إذا خرج إىل مصر أو غريها ال ينوي 

ري املسجد احلرام ال دم عليهم واختلف فيهم فقال مالك االستيطان مث رجع فقرن فال دم عليه وقد تقدم أن حاض
هم أهل مكة وطوى طرف منها وقال ش وابن حنبل احلرم ومن كان خارجه مبسافة القصر وقال ح من دون 

امليقات إىل احلرم واللفظ أظهر فيما ذكرناه ويف النوادر قال ابن حبيب يلحق مبكة املناهل اليت ال تقصر يف مثلها 
و قول مالك وأصحابه قال ابن أيب زيد وليس بقول مالك وأصحابه ويف اجلواهر وقيل كل من مسكنه الصالة وه

دون املقات ويف اجلالب إذا قتل القارن صيدا فجزاء واحد وإن لبس أو تطيب ففدية واحدة ومن أحرم بعمرة 
تان نظرا لتعلق اهلدي بالعمرة وساق هديا تطوعا مث أدخل احلج على العمرة فهل جيزئه هدي عمرته عن قرانه رواي

فتجزئ عنه أو إن التطوع السابق ال جيزئ عن الواجب الالحق الالحقة الثانية التمتع وهي مأخوذة من املتاع وهو 
فجعل وقوف ) متاع قليل من حبيب مفارق ** وقفت على قرب غريب بقفرة ( ما ينتفع به كيف كان لقول الشاعر 

ع فيه إسقاط أحد السفرين فإن شأن كل واحد من النسكني أن حيرم به من امليقات وأن اإلنسان بالقرب متاعا والتمت
يرحل إىل قطره فقد سقط أحدمها فجعل الشرع الدم جابر ملا فاته ولذلك مل جيب على املكي ألنه ليس من شأنه 

احلج بالنساء والطيب ويرد امليقات وال السفر وقال عطاء يف الواضحة إمنا مسيت متعة ألهنم يتمتعون بني العمرة و
على األول أنه لو حتلل من عمرته قبل أشهر احلج فإنه مسقط ألحد السفرين وليس بتمتع وعلى الثاين أن املكي 

كذلك وليس مبتمتع قال سند ولوجوب الدم فيه شروط أن يكون غري حاضري املسجد احلرام وأن تكون العمرة 
حلج وتقدم العمرة على احلج والفراغ منها قبل الدخول فيه وقاله األئمة واحلج يف سفر واحد وعام واحد يف أشهر ا

وزاد صاحب اجلواهر أن يقع النسكان عن شخص واحد وزاد الشافعية النية واإلحرام بالعمرة من احلل ويدل على 
وحرف إىل  ١٩٦ة البقر) فمن متتع بالعمرة إىل احلج ( األول ما تقدم يف القران وعلى الثاين والثالث قوله تعاىل 

للغاية فجعل آخر العمرة متصال باحلج فإذا رجع إىل بلده أو مثله يف البعد فقد فرق بينهما وقال املغرية بل إىل 
موضع تقصر فيه الصالة وقال ح بل نفس بلده فإنه ما مل يلم بأهله فإنه مترفه بسفره األول عن سفرتني وجوابه أن 

رحال وال فرق بني بلده وما يساويه يف ذلك وقال ش بل الرجوع إىل ميقاته فيحرم الترفه إمنا حيصل بقلة السري والت
منه باحلج ألن ما بعد عن امليقاة ال جيب اإلحرام منه فال معىن العتبار اخلروج إليه أما امليقاة فاخلروج إليه معترب 

جيب عليه دم وجوابه ليس  شرعا والنص دل على الدم يف حق من وصل العمرة باحلج يف سفر وهذا مل يصل فال
املراد جمرد االتصال بل االنتفاع مبا سقط عنه من السفر وذلك مقتضى لفظ التمتع فيكون السبب هو االنتفاع 
بالسقوط وهذا قد انتفع فيجب الدم ويتأكذ ما ذكرته بأنه حمكي عن ابن عمر من غري خمالف وروي عن مالك 

أن يكون غري احلجاز لوجوب السفر وقال ابن أيب زيد إن كان أفقه ال  إسقاط الدم عنه برجوعه إىل غري أفقه إال



ميكنه الرجوع إليه والعود منه إىل احلج يكفى دونه مما خياف فيه الفوات ولو أفسد عمرته يف أشهر احلج فحل منها 
ربعة مذاهب مث حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع وعليه قضاء العمرة قال صاحب االستذكار يف التمتع أ

أحدها أنه ما تقدم وعليه مجهور الفقهاء وأنه املراد باآلية والثاين أنه القران التمتع فيه بسقوط العمل والثالث أنه 
فسخ احلج يف العمرة لتمتعه بإسقاط بقية أعمال احلج والرابع أنه اإلحصار بالعدو وفسر ابن الزبري اآلية به ولنمهد 

شرط األول قال يف الكتاب إذا كان له أهل مبكة وأهل ببعض اآلفاق فقدم معتمرا الفروع على الشروط فنقول ال
يف أشهر احلج فهو من مشكالت األمور واهلدي أحوط ويف اجلواهر قال أشهب إن كان أكثر اقامته مبكة ويأيت 

ذلك وإمنا تكلم  غريها منتابا فال هدي عليه وإن كان يأيت غريها للسكين فعليه اهلدي قال اللخمي ال خيتلف يف
مالك على مساواة إقامته يف املوضعني واملراعي يف حضور املسجد وقت فعل التسكني واإلهالل هبما ويف الكتاب 
من دخل مكة يف أشهر احلج بعمرة يريد سكناها وحج من عامه فعليه دم التمتع ألنه مل يتصف بسكناها وإمنا عزم 

امه وقال أشهب يف املوازية إن دخل بالعمرة قبل أشهر احلج فهو متمتع وقد يبدو له والعزم على الشيء ال يقوم مق
وإال فال الشرط الثاين اجتماع العمرة واحلج يف أشهره ويف الكتاب إذا حتلل من عمرته قبل أشهر احلج مث اعتمر 

الثانية وإذا فعل أخرى فيها وحتلل منها مث حج من عامه فعليه دم املتعة ألنه اسقط أحد السفرين باعتبار العمرة 
بعض العمرة يف رمضان وبعضها يف شوال مث حج فعليه الدم ولو مل يبق لشوال إال احلالق مل يكن متمتعا وقال ح إذا 

أتى بأكثر أفعال العمرة يف أشهر احلج كان متمتعا وقال ش وابن حنبل إذا مل يقع إحرام العمرة يف شوال فليس 
ماهلا وقد وقع يف أشهر احلج الشرط الثالث أن ال يرجع إىل وطنه وال إىل مثله يف بتمتع لنا أن العمرة إمنا تعترب بك

املسافة ويف الكتاب إذا حتلل من عمرته وهو من أهل الشام فرجع إىل املدينة فعليه دم املتعة إال أن يرجع إىل مثل 
هر فلم جيد فيه خالفا وقال سند يف أفقه وقد تقدم الكالم على بقية الشروط الستة وأما السابع الذي نقله يف اجلوا

املوازية متمتع وإن كان التمتع نسكا عن شخصني ومل جيد هو أيضا خالفا أجراه اللخمي على التكفري قبل احلنث 
الالحقة الثالثة فوات احلج ويف الكتاب جيب على كل من فاته احلج أن يتم على عمل العمرة باإلهالل األول وال 

ع التلبية أوائل احلرم وال ينتظر قابال إال أن يشاء ما مل يدخل مكة فليطف وليسع وال يثبت يسمى هلا إهالال ويقط
على إحرامه ويقضي حجه قابال ويهدي قال سند يريد أنه يكره له البقاء على اإلحرام خشية ارتكاب احملظورات 

على إحرامه فروى ابن القاسم ال هدي وألنه إحرام باحلج قبل ميقاته الزماين بسنة وهو مكروه يف اليسري وإذا بقي 
عليه وروى أشهب عليه استحبابا ملخالفته سنة من فاته احلج وإذا حتلل بعمرة فال هدي عليه عند ح ويف الكتاب 
إذا أراد أن يطوف ويسعى قبل أشهر احلج من قابل حبج قابل قال أخاف أن جيزئه قبل خوفه قال سند الختالف 

أشهر احلج على احلج وقيل مل يكن كذلك ألنه قال يف الكتاب إذا قرن وسعى قبل أشهر  الناس يف إجزاء السعي قبل
احلج أجزأه حلجه وإمنا كرهه ها هنا ألن هذا السعي شأنه أن يكون لعمرة التحلل ويكره جعله ركنا ألن الطواف 

ا مل تدخل أشهر احلج فكان والسعي مل يتعني بعد ألنه لو شاء أن يتحلل بعد ذلك حتلل بعمرة وعنده له التحلل م
هذا السعي موقوفا ليس جمزوما بأنه للحج وإذا قلنا بالكراهة فيعيد السعي بعد اإلضافة ويف الكتاب يكره ملن فاته 

احلج فأقام إىل أشهر احلج من قابل أن يتحلل بعمرة فإن فعل أجزأه مث إن حج من عامه مل يكن متمتعا ألنه مل يبتدئ 
ج وإمنا هذه رخصة له لقول عمر رضي اهللا عنه هلبار بن األسود ملا فاته احلج أحل واقض احلج العمرة يف أشهر احل

من قابل وأهد قال ابن القاسم إن فسخ حجه يف عمرة يف أشهر احلج فهو باطل وقال أيضا إن جهل ففعل مث حج 
عن حجة اإلسالم ومن فاته  من عامه كان متمتعا ولو ثبت على إحرامه بعد دخوله مكة حىت حج به قابال أجزأه

احلج فوطئ أو تطيب فعليه ما على احملرمني وعليه هدي الفوات وهدي الفساد يف حجة القضاء ويفعل غري ذلك 



مىت شاء قال سند روي عن ابن القاسم يف القارن جيامع مث يفوته احلج عليه أربع هدايا لفواته وألنه صار إىل عمل 
ولقضائه وروي عنه ثالثة هدايا فإن حنر هدي الفوات والفساد قبل القضاء قال ابن  العمرة فكأنه وطئ فيها ولقرانه

القاسم جيزئه ألنه لو مات قبل ذلك أهدي عنه وهو يدل على تقدم الوجوب وإمنا التأخري مستحب وقال أصبغ ال 
إلحرام فإن فعل مل جيزئه جيزئه ويف الكتاب من فاته حج مفرد أو أفسد حجا مفردا ال يقضي قارنا لتعني اإلفراد با

ومن فاته قارنا ال يقضي احلج وحده والعمرة وحدها بل قارنا خالفا ل ش وابن حنبل لتعذر القران باإلحرام قال 
سند قال ابن أيب زيد إن افسد القارن حجه فعليه يف احلج الفاسد هدي واحد ويف حجة القضاء هديان وقال ابن أيب 

ردا مل جيزئه وعليه دم القران ودم التمتع ويقضي قارنا ويهدي يف القضاء هديني قال زيد إن افسد القارن فقضاه مف
سند قال بعض املتأخرين منا إذا افسد القران بعد الطواف والسعي أو فاته فتحلل يقضي مفردا ألنه إمنا فاته احلج 

ولو كان كما قال لوجب  وحده وقد فرغت عمرته بفراغ سعيه قال وهو غلط لعدم متيز فعل العمرة يف القران
اهلدي لتأخري احلالق ولو متتع ففسد حجه فقضى قابال قال يف املوازية عليه هديان للمتعة والفساد جيعل هدي املتعة 

ويؤخر هدي الفساد إىل القضاء وقال عبد امللك يقضي احلج والعمرة قابال قال واألول أبني ألن املتعة نسكان 
قال ابن القاسم يسقط عنه دم املتعة ويف اجلالب من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته احلج  مفترقان فلو متتع ففاته احلج

وليس عليه عمل ما بقي من املناسك بعد الوقوف بعرفة ومن قدم مكة فطاف وسعى عند قدومه مث مرض فتأخر 
فصالن األول يف أفعاله ويف حىت فاته الوقوف مل جيزئه طوافه وسعيه أوال عن حتلله الالحقة الرابعة حج الصيب وفيه 

اجلواهر للويل إن حيرم عن الصيب الذي ال مييز وحيضره املواقيت فيحصل احلج للصيب نفال واملميز حيرم بإذن الويل 
ويباشر لنفسه ووافقنا ش وابن حنبل واجلمهور وقال ح ال ينعقد إحرامه بإحرام وليه ألنه سبب يلزم احلج فال يصري 

ذر وجوابه أنه ينتقض بالوضؤ فإنه ال جيب عليه بالنذر ويصح منه ويف الصحيحني عن ابن عباس الصيب به حمرما كالن
أنه لقي ركبا بعسفان فذكر احلديث إىل أن قال فرفعت إليه امرأة صبيا من حمفتها فقالت أهلذا حج قال نعم ولك 

ب ما يتجنبه احملرم فيكون حمرما أجر وقد حج معه صبيان ابن عباس وأنس وغريمها وقد سلم ح أنه إذا كان يتجن
ويف الكتاب إذا كان ال يتجنب ما ينهى عنه كابن مثان سنني فال جيرد حىت يدنو من احلرم وغريه جيرده من امليقاة 
خشية تكثري األول من حمظورات احلج وإذا كان ال يتكلم ال يليب عنه أبوه وإذا نوى بتجريده اإلحرام فهو حمرم 

لبالغ كالصالة وإذا احتاج إىل دواء طبيب فعله به وفدى عنه فإن اجلائز ال يتوقف على التكليف وجيتنب ما جيتنبه ا
كما يسجد لسهوه يف صالته وإن مل يقو على الطواف طاف به من طاف عن نفسه حمموال على سنة الطواف وال 

يب سعيا واحدا خبالف الطواف يركع عنه إن مل يعقل الصالة لتعذر النيابة فيها شرعا وله أن يسعى عنه وعن الص
خلفة السعي جلوازه بغري وضوء وقد قال ح أنه جيرب بالدم وال يرمي عنه إال من رمى عن نفسه ألن األصل عدم 
تداخل األعمال البدنية وجيوز اإلحرام بالصغار الذكور يف أرجلهم اخلالخل ويف أيديهم اإلسورة ذلك هلم من 

أبوه أو وصيه ومن له النظر يف ماله لتعلق ذلك باإلنفاق وجوز ذلك يف الكتاب  الذهب قال سند ال حيج بالصيب إال
ألمه وخاله وأخيه وعمه وشبههم نظرا إىل شفقتهم ويعضده حديث املرأة السابق وللشافعية يف غري الويل قوالن فإن 

نه يؤدي إىل لزوم املال فال أحرم املميز بغري إذن وليه فظاهر قول مالك يف العتبية عدم االنعقاد خالفا ألشهب أل
ينعقد وإذا كان الصيب يتكلم لقن التلبية وإال سقطت كما تسقط عن األخرس وإذا سقط وجوهبا سقط دمها وعلى 
قول ابن حبيب إهنا كتكبرية اإلحرام يليب عنه وليه كما ينوي عنه ويف اجلالب ال جيرد املرضع وجيرد املتحرك وكره 

 يركع عن مستأجره فريكع الويل عن الصيب فإنه كاألجري حوابه ينتقض بالوقوف مالك حج الرضيع سؤال األجري
فإن األجري يقف عن املستأجر والويل ال يقف عن الصيب بل يقف به قال وخيرج به يوم التروية ويقف به ويبيت به 



ء واهلدي ويف اجلواهر إذا باملزدلفة وإن أمكنه الرمي رمى وإال رمى عنه قال يف املوازية إذا فسد حجه فعليه القضا
بلغ الصيب يف حجه مل يقع عن حجة اإلسالم الفصل الثاين فيما يترتب عليه من املال قال ابن القاسم يف الكتاب ليس 

لألب أو ملن هو يف حجره من وصي أو غريه أن حيجه ويزيد يف نفقة الصيب إال أن خياف ضيعه فيخرجه معه ويف 
 ١٥٢األنعام ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن ( زائد يف مال الويل لقوله تعاىل اجلواهر إذا مل خيف عليه فال

وحيث كان يف مال الصيب فكذلك الفدية وجزاء الصيد وحيث قلنا يف مال الويل فكذلك جزاء الصيد وقيل يف مال 
لسفر قدر نفقته يف اإلقامة ضمن الويل الصيب إحلاقا باملتلفات يف اإلقامة قال سند لو كان كراء الصيب ونفقته يف ا

الكراء لسد خلته يف السفر بدون أجرة الكراء وعدم حاجته إليه وال ضمان على الويل فيما طرأ من صنيع اهللا تعاىل 
يف سفر الصيب معه حنو املوت والغرق واملرض ويف الكتاب ما لزم الصيب من جزاء أو فدية ال يصوم والده عنه 

  ألن ضمان األموال ممكن خبالف األفعال البدنية الصفحة فارغة ولكن يطعم ويهدي 

  الباب السابع يف حمظورات اإلحرام

ويف التلقني اإلحرام مينع عشرة أنواع لبس املخيط وتغطية الرأس والوجه ولبس اخلفني والشمشكني مع القدرة على 
القمل وقتل الصيد والوطء يف الفرج  النعلني وحلق شعر الرأس أو غريه من البدن والطيب وقص األظفار وقتل

وإنزال املاء الدافق وعقد النكاح زاد غريه إزالة الشعث بالزينة والتنظيف وكلها جترب إال عقد النكاح واإلنكاح 
ألهنما وسيلتان مل يترتب عليها االنتفاع باملقصد احملرم وغريمها انتفع فيه فتعني اجلابر لتعني اخللل قاعدة قاعدة حيتاج 

يها يف هذا الباب والباب الذي قبله وكثري من أبواب الفقه وهي أن اجلوابر مشروعة الستدراك املصاحل الفائتة إل
والزواجر مشروعة لدرء املفاسد املتوقعة وال يشترط فيمن وجب يف حقه اجلابر أن يكون آمثا ولذلك شرع اجلرب 

الصبيان خبالف الزواجر فإن معظمها على العصاة زجرا مع العمد واجلهل والعلم والذكر والنسيان وعلى اجملانني و
عن املعصية وقد تكون على غري العصاة دفعا للمفاسد من غري إمث كتأديب الصبيان ورياضة البهائم اصالحا هلم 

وقتال البغاة درءا لتفريق الكلمة مع عدم املأمث ألهنم متأولون وقد اختلف العلماء يف بعض الكفارات هل هي زواجر 
ا فيها من مشاق حتمل األموال وغريها أو وهي جوابر ألهنا عبادات ال تصلح إال بالنيات وليس التقرب إىل اهللا مل

سبحانه وتعاىل زجرا خبالف احلدود والتعزيرات فأهنا ليست قربات إذ ليست فعال للمزجورين بل تفعلها األئمة 
فع األعضاء واجلراح واألموال واملنافع فجوابر العبادات فيهم مث اجلوابر تقع مع العبادات والنفوس واألعضاء ومنا

كالتيمم مع الوضوء وسجود السهو مع السنن وجهة السفر يف الصالة والنافلة مع الكعبة وجهة العدو يف اخلوف 
مع الكعبة وصالة اجلماعة ملن صلى وحده وأحد النقدين مع دون السن الواجب يف الزكاة أو زيادة السن يف ابن 

ون مع وصف أنوثة بنت خماض واإلطعام ملن أخر القضاء ومل يصم للعجز والصيام واإلطعام والنسك يف حق من اللب
ارتكب حمظوراً من حمظورات احلج أو الدم كترك امليقاة أو التلبية أو شيء من واجبات احلج ما عدا األركان أو 

ثالثة أيام يف احلج وسبعة يف غريه وجرب الصيد يف  جربا ملا فات من السفر أو العمل يف التمتع والقران وجرب الدم
احلرم واإلحرام باملثل أو الطعام أو الصيام والصيد اململوك بذلك حلق اهللا تعاىل وبقيمته حلق املالك وهو متلف واحد 

 وال جترب جرب ببدلني فهو نادر ومل يشرع كشجر احلرم اجلائز خالفا للشافعية واعلم أن الصالة ال جترب إال بعمل بدين
األموال إال باملال وجترب العمرة واحلج والصيد بالبدين واملايل معا ومفترقني والصوم جيرب بالبدين بالقضاء ومبال يف 

اإلطعام وأما جوابر املال فاألصل أن يؤتى بغري املال مع اإلمكان فأن أتى به كامل الذات والصفات برئ من عهدته 
ن األوصاف ليست مثلية أو ناقص القيمة مل يضمن يف بعض املواطن ألن الفائت أو ناقص األوصاف جرب بالقيمة آل



رغبات الناس وهي غري متقومة يف الشرع وال قائمة بالعني وجترب األموال املثلية بأمثاهلا ألن املثل أقرب إىل رد العني 
جل اختالط لنب البائع بلنب الذي هو األصل من القيمة وقد خولفت هذه القاعدة يف صورتني يف لنب املصراة أل

املشتري وعدم متييز املقدار وفيمن غصب ماء يف املعاطش قال مجاعة من العلماء يضمن بقيمتة يف حمل عزته وأما 
املنافع فاحملرم منها ال جيرب احتقارا هلا كاملزمار وحنوه كما مل جترب النجاسات من األعيان إال مهر املزين هبا كرها ومل 

اللواط ألنه مل يقوم قط يف الشرع فأشبه القتال والعتاق وغري احملاوم منها يضمن بالعقود الصحيحة جيرب ذلك يف 
والفاسدة والفوات حتت األيدي املبطلة وال تضمن منافع احلر جبنسه ألن يده على منافعه فال يتصور فواهتا يف يد 

راه وال جيرب بالفوات حتت األيدي العادية والفرق غريه ومنافع األبضاع جترب بالعقد الصحيح والفاسد والشبهة واإلك
أن قليل املنافع جيرب بالقليل من اجلابر وكثريها بكثرة وضمان البضع مبهر املثل وهو يستحق مبجرد اإليالج فلو جرب 

بالفوات لوجب ما ال ميكن ضبطه فضال من القدرة عليه فأن يف كل ساعة يفوت فيها من اإليالجات شيء كثري 
هذا بعيد من قواعد الشرع وأما النفوس فأهنا خارجة من هذه القوانني ملصاحل تذكر يف اجلنايات أن شاء اهللا جدا و

تعاىل مث نشرع يف متهيد فقه أنواع احملظورات فنقول النوع األول لبس املخيط وليس املراد خصوص املخيط بل ما 
ان يسلخ فيلبس وقد ال مينع املخيط إذا استعمل أوجب رفاهية للجسد كان خميطا أو حميطا كالطري أو جلد حيو

استعمال غري املخيط كوضع القميص على الظهر أو ما يؤتزر به وقد تقدم يف باب اإلحرام سؤاله عما يلبس احملرم 
وما نبه عليه بذكر كل نوع على جنسه وفقه ذلك كله ونبني هنا ما حيرم مما ال حيرم تفريعان األول يف الكتاب يكره 

ل املنكبني يف القباء واليدين يف كمية ألهنم اتفقوا على أن الطرح على الظهر ال شيء فيه ووافقنا ش وابن إدخا
حنبل يف ادخال املنكبني وسوامها ح بالطرح على الظهر لنا أن لبسه باملنكبني يف العادة يوجب الفدية قال وله طرح 

 يزرر الطيلسان عليه وال جيلل كساءه فإن طال ذلك حىت قميصه على ظهره وارتداؤه به ألنه ليس لبسا له عادة وال
انتفع به افتدى ألن العقد كاخلياطة كما جتب الفدية يف العمامة قال وجيوز للمحرمة وغري احملرمة من النساء لبس 
 احلرير واحللي والسراويل ويكره هلن القباء ألنه يصف قال سند اختلف أصحابنا يف حترمي الزينة فيها كالكحل

واحللي النساء قياسا على الطيب وكراهتها آلهنا عبادة هلا حترمي وحتليل فال حترمي الزينة فيها كالصالة أو يفرق وهو 
املشهور بني ما ظهر كالكحل وما بطن كاحللي قال واألصل حل الزينة لعدم منع السنة إياها بل هي كلبس 

حاطته قال ابن حبيب واإلمجاع على الرخصة للمرأة يف املرقومات وأجناس امللونات واخلامت يلحق بالقلنسوة إل
اخلفني والسراويل ووافقنا ش وابن حنبل يف منعها من القفازين خالفا ل ح لنا هنيه إياهن يف إحرامهن عن القفازين 
ح وبالقياس على الوجه وخالف ابن حبيب يف إفتدائها هلما واألصل يف أن اللبس اليسري ال يوجب فدية ما يف الصحا
أن رجال أتى النيب وهو باجلعرانة وهو مصفر حليته ورأسه وعليه حبة فقال يا رسول اهللا أحرمت بعمرة وأنا كما 

ترى فقال له انزع عنك اجلبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا يف حجرك فاصنعه يف عمرتك قال واملعترب يف 
ضرر فكاليوم حلصول الترفه قال ش ال فدية على  الطول دفع مضرة أو حر أو برد طال أو قصر فأن مل يقصد دفع

الناسي واجلاهل خبالف العامد طال الزمن أو قصر وقال ح االعتبار بيوم كامل أو ليلة ألنه ملا قيل له ماذا يلبس 
 احملرم إمنا سئل عن اللبس املعتاد وقلة ذلك عادة يوم أو ليلة لنا على ش أن الفدية جابرة ملا وقع من خلل اإلحرام
واجلابر ال يتوقف على القصد كقيم املتلفات وإمنا يؤثر العمد يف اإلمث وعلى ح أن اللبس يصدق لغة على اللحظة 
وما ذكره من العادة عرف فعلي ال قويل فال يقضي على األقوال بالتخصيص أو التقييد كما لو حلف املالك أن ال 

ر والقالع نعم إذا غلب استعمال اللفظ يف شيء قضي يدخل بيتا فدخل بيوت العامة حنث وأن كانت عادته القصو
عليه به ألنه ينسخ وضعه األول ويصري موضوعا للثاين فيحمل عليه وفرق بني غلبة استعمال اللفظ وبني غلبة 



مباشرة بعض أنواع مسماه وال خالف يف دخول حتت السقف واخليمة واختلف يف تظللة باجلمل أجازه مالك 
ن واختلف يف استظالله إذا نزل يف بثوب على شجرة فمنعه مالك ملا فيه من الترفه وجوزه واجلمهور ومنعه سحنو

عبد امللك قياسا على اخليمة وأما الراكب فال خيتلف يف منعه من ذلك وهو راكب عندنا وعند ابن حنبل ملا روي 
وبا يستظل به وهو حمرم فقال أن ابن عمر رضي اهللا عنهما رأى رجال جعل على رجله عودا له شعبتان وجعل عليه ث

له اضح للذي أحرمت له أي ابرز للشمس وجوزه ش و ح يف احململ وعلى األرض ملا روت أم احلصني فقالت 
حججت مع النيب فرأيت أسامة وبالل أحدمها آخذ بزمام ناقته واآلخر رافع ثوبه من احلر يستره حىت يرمي مجرة 

ع يف الكثري ويف اجلواهر قال الرياشي رأيت أمحد بن املعدل الفقيه يف يوم العقبة وجوابه أن هذا يسري وإمنا النزا
ضحيت له ( شديد احلر ضاحيا للشمس فقلت له يا أبا الفضل هذا أمر خمتلف فيه فلو أخذت بالتوسعة فانشأ يقول 

حسرتا أن كان ويا ** فيا أسفا أن كان سعيك باطال ) ( إذا الظل أمسى يف القيامة قالصا ** كي استظل بظله 
وقال مالك يف الرجل يعادل املرأة يف احململ ال جيعل عليها ظال وعسى أنه يكون خفيفا وروى ) حجك ناقصا 

أشهب تستظل هي دونه وقاله ابن القاسم وقال اللخمي أن مل يكشف احملارة أفتدى وال يستظل حتتها أن كان نازال 
عنها وال ميشي حتتها واختلف إذا فعل هذا ويف جواز اخلامت فأن فعل اقتدى وال بأس أن يكون يف ظلها خارجا 

قوالن الثاين يف الكتاب إذا شد منطقتة فوق إزاره افتدى وأما من حتته فال وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
من  كانت تشد اهلميان على وسطها لضرورة حفظ النفقة وال حيتزم حببل إذا مل يرد العمل فإن فعل افتدى ملا فيه

الرفاهية بضم القماش للجسد ويكره جعل النفقة يف العضد أو الفخذ أو الساق من غري فدية ألنه خالف املعتاد فإن 
جعل نفقة غريه افتدى فإن شد نفقته مث أودع نفقته فضمها إليها أو التجأ لتقليد السيف فال فدية وأن شد جراحه 

داع افتدى فإن ألصق على القروح خرقا صغارا فال خبرق أو عصب رأسه من صداع أو وضع على صدغيه للص
شيء عليه قال سند قال أصبغ يف شد النفقة على العضد الفدية ويعفى عن السيف ملا يف أيب داود صاحل النيب أهل 
 احلديبية على أن ال يدخلوا إال جبلبان السالح يعين القراب مبا فيه فأن محله من غري خوف قال مالك ال فدية فيه ألنه

ال يصري كالشد وقال اصبغ فيه الفدية ملا فيه من لبس املخيط ولو شد فوق مئزره مئزرا قال حممد يفتدي إال أن 
يبسطهما ويتزر هبما واختلف قول مالك يف االستغفار عند الركوب والنزول بالكراهية واجلواز وقال الشافعية ال 

غطية غري الرأس إال املخيط وخرج بعض املتأخرين منا ذلك فدية يف عصائب اجلراح يف غري الرأس ألنه ال مينع من ت
على قول يف اجلرح اليسري والفرق على املشهور بني املنطقة واحلمل على الرأس للضرورة وبني شد اجلراح أن 

ال األولني ببضرورة فيها عامة فيجوز مطلقاً كالقصر يف السفر واملشقة يف اجلراح خاصة فال تباح مطلقا كأكل امليتة 
تباح إال للمضطر وقد تقدم يف اإلحرام بعض هذه الفروع الفرع الثاين تغطية الرأس والوجه ويف الكتاب إذا غطى 
احملرم رأسه ناسيا أو جاهال ونزعه مكانه فال شيء عليه وأن انتفع به افتدى واحملرمة يف تغطية وجهها كالرجل وهلا 

فال حلديث عائشة رضي اهللا عنها كان الراكبان ميرون بنا وحنن شد ردائها من فوق رأسها على وجهها للستر وإال 
مع النيب حمرمات فإذا حاذونا سدلت احدانا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه قال ابن القاسم ما علمت 

تفتدي مالكا يأمرها بتجافيه عن وجهها وأن رفعته من أسفل وجهها افتدت ألنه ال يثبت حىت تغرزه خبالف السدل و
يف الرفع والقفازين قال سند إذا لطخ رأسه بالطني افتدى كالعمامة وسواء غطى مجيع رأسه أو بعضه خالفا ل ح يف 

قوله ال يوجب الفدية إال عضو كامل ألن االنتفاع حيصل يف البعض فتجب الفدية ولو نقض رأسه مبنديل أو مسه 
الشمس أو وارى بعض وجهه بثوبه قال مالك ال شيء  بيده من احلر أو وضع على رأسه أو ستر وجهه بيده من

عليه ألن ذلك ال يدوم وكره مالك كب الوجه على الوسادة خبالف اخلد ويف الكتاب إذا جر احملرم حلافه على 



وجهه وهو نائم فانتبه فنزعه فال شيء عليه وأن طال خبالف املستيقظ ألن الرفاهية مشروطة باإلدراك عادة وهو 
ن غطى رأسه أو وجهه أو طيبه أو حلق رأسه فانتبه فلينزع ذلك والفدية على الفاعل دون النائم غري مدرك فإ

جلنايته على اإلحرام فليزم موجب اجلناية ولو قتل صيدا فكالنقصان لتحقق اجلناية منه خبالف الترفه قال سند على 
فدية ها هنا وإذا قلنا بالفدية فريعى بقاء  قول مالك يف الواطئ يف رمضان كرها ال كفارة عليها وال عليه عنها ال

ذلك مدى حتصيل االنتفاع فيها فلو طيب حمرم حمرما ففدية عند ابن أيب زيد وفديتان عند ابن القاسم ليس لترفه 
الفاعل واملفعول ولو سقط عليه طيب أو تدحرج مث استيقظ فنزعه فإن استدام افتدى ولو تقلب يف نورة أو وقعت 

قته افتدى لبقاء ذلك بعد اليقظة ويف الكتاب للرجل أن حيمل على رأسه ما ال بد له منه كاخلرج على رأسه فحل
واجلراب فإنه محله لغريه بأجر أو بغري أجر فعليه الفدية لدفع احلر عنه والربد بذلك وخروجه عن موضع الرخصة 

ه قطنا ألمر وجده فيهما افتدى ألهنما من وقاله ح ش وال حيمل على رأسه جتارة له لعدم الضرورة وإذا جعل يف أذني
الرأس فال يغطيان ويف اجلواهر إذا غطى احملرم وجهه فال فدية وروي عنه الفدية بناء على كراهة التغطية وحترميها 
النوع الثالث لبس اخلفني والشمشكني مع القدرة على النعلني وقد تقدمت فروعها يف اإلحرام النوع الرابع حلق 

) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( صل فيه قوله تعاىل الشعر واأل
تقديره فحلق ففدية واملرض القروح واألذى القمل وأحلق الفقهاء بالرأس الشارب واإلبط والعانة  ١٩٦البقرة 

( ة واإلبط أكثر فيكون مثل قوله تعاىل وإزالة سائر الشعث وخصصه أهل الظاهر بالرأس لنا أن إماطة األذى يف العان
من باب التنبيه باألدىن على األعال والفدية عندنا متعلقة بإزالة األذى فيه فما ال  ٢٣اإلسراء ) فال تقل هلما أف 

إطعام وقال ش وابن حنبل جتب الفدية كاملة بثالث شعرات ألن تقدير اآلية ال حتلقوا شعر رؤوسكم حىت يبلغ 
لشعر مجع وأقله ثالثة وقال ح جيب يف ربع الرأس على أصله يف الوضوء وجواهبم أن اسم اجلنس إذا اهلدي حمله وا

أضيف عم كقوله ما يل صدقة فتكون الفدية مرتبة على حق اجلميع أو ما هو يف معناه يف حتصيل الرفاهية وهو 
ل يتصدق بشيء من طعام فإن حلق املطلوب تفريع يف الكتاب إن حلق احملرم رأس حالل افتدى قال ابن القاسم ب

موضع احملاجم فأن تيقن عدم قتل الدواب فال شيء عليه ومنع ح حلق احلرام شعر احلالل ولو أمن قتل الدواب بأن 
ومعناه ال حيلق بعضكم رؤوس بعض وجوزه ش مطلقا  ١٩٦البقرة ) وال حتلقوا رؤسكم ( حيلق ساقه لقوله تعاىل 

اب عن األول أن اآلية خطاب للمحرمني فال تتناول حمل النزاع وعن الثانية الفرق قياسا على شعر البهيمة واجلو
بأن احللق يف صورة النزاع يؤدي إىل حمظور وهو قتل الدواب فيكون وهو حمظورا قال سند إذا حلق شعر حالل أو 

ة أطعم شيئاً من قصه أو نتف إبطه ومل يقتل دواب فال شيء عليه على املعروف من املذهب فأن قتل دواب يسري
طعام أو كسوة أو شك افتدى عند مالك وقال ابن القاسم يطعم واختلف يف تعليل الفدية فقال بعض البغدادين هي 

على احلالق وقال عبد احلق للدواب قال وهو األظهر لقوله لكعب بن عجرة أتوذيك هوام رأسك قال نعم قال 
احلديث وراعى ابن القاسم ما يقابل اهلوام وهو غري متقوم .  . .احلق وانسك بشاة أو صم ثالثة أيام أو أطعم 

فيجب شيء من طعام قال مالك وال حيلق شارب حالل وال حرام خبالف الدابة إذا أمن الفواد ملا فيه من الرفاهية 
ت ويف الكتاب جيوز له حلق موضع حماجم حمرم أخر وحيجمه إذا أمن قتل الدواب والفدية على املفعول به إن دع

لذلك ضرورة وإال فال وأصل أخر احلجامة ما يف الصحاح أنه احتجم بطرق مكة وهو حمرم وسط رأسه وأجازه 
األئمة يف غري ضرورة ومنعه مالك يف املوطأ إال لضرورة ملا يف املوطأ أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يقول ال 

وع منه قال سند وروي عن مالك ال فدية عليه يف حيجم احملرم إال إن يضطر إليه وألن فيه شد احملاجم وهو ممن
احلجامة ما مل حيلق هلا شعر لقول ابن عمر رضي اهللا عنهما من احتجم لضرورة فال شيء عليه وألهنا لو وجبت 



الفدية من ضرورة لوجبت مع عدم الضرورة كالعصائب والفرق بينهما وبني العصائب واجلبائر أهنا ال تدوم خبالف 
تكره الفصادة بشد العصابة وجتب هبا الفدية قال مالك وله أن يبطء جرحه وحيك رأسه حك رفيقا وإذا اجلبائر وال 

دعاه حمرم حللق رأسه أو موضع احملاجم من غري ضرورة فال جييبه ألنه إعانة على منكر فإن فعل وكان حمرما وأمن 
احلالق صدقة كشعر الصيد واحلكم يف  قتل الدواب ففي الكتاب الفدية على املفعول به وقاله ش وقال ح على

األصل ممنوع والفرق بني هذا وبني ما إذا أمره بقتل صيد فإن اجلزاء على القاتل دون األمر أن الشعر حتت يد 
صاحبه فهو كاملستعري واملودع إذا تلف يف يده بأمر ضمنه ويف الصيد ليس حتت يد واحد منهما فتغلب املباشرة 

ر إذا خلل حليته يف وضوئه أو غسله فسقط بعض شعره فال شيء عليه وتكمل الفدية حبلق على التسبب ويف اجلواه
ما يترفه به ويزول معه األذى وإال أطعم شيء من طعام وإن نتف ما خيفف به عن نفسه أذى وإن قل افتدى قال ابن 

قمالت والنسيان ال يكون  القاسم وال حيد مالك فيما دون اإلماطة أقل من حفنة بيدا واحدة وكذلك يف قملة أو
عذرا يف احللق وإن أكره حالل حراما فالفدية على احلالل وإن حلق حمرم رأس حالل قال مالك يفتدي وقال ابن 

القاسم جيزئه شيء من الطعام ملكان الدواب ويف الكتاب أن نتف شعرة أو شعرات يسرية أطعم شيئا من طعام وإن 
ط به أذى افتدى وال شيء فيما أزاله الشرج أو اإلكاف من ساقه لعموم البلوى كان جاهال أو ناسيا فإن نتف ما أما

النوع اخلامس الطيب ويف الكتاب يكره له شم الطيب والتجارة فيه وإن مل ميسه واملرور يف العطارين ومواضع 
بيده افتدى الرياحني من غري فدية وقاله ش و ح لقصوره على حمل اإلمجاع الذي هو مس الطيب ومن مس الطيب 

لصق به أم ال حلديث األعرايب املتقدم وال شيء فيما لصق به من خلوق الكعبة لعموم إصابة الناس وال ختلق الكعبة 
أيام احلج ويقام العطارون من بني الصفا واملروة أيام احلج ويكره الغسل باألشنان املطيب بالرحيان من غري فدية إال 

سند الطيب مؤنث كاملسك والورس ففيه الفدية عند اجلميع ومذكر ينقسم إىل  أن يكون مطيبا بالطيب فيفتدي قال
ما يوضع يف الدهن كالورد وإىل ما ال يوضع كالرحيان واملردوش والكل خيتلف فيه فعند مالك و ح ال فدية وعند 

ئل عن احملرم أيدخل ش الفدية ألن جابرا سئل أيشم احملرم الرحيان فقال ال لنا أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه س
البستان قال نعم ويشم الرحيان والقياس على العصفر والتفاح والفواكه وأما احلشائش كالزجنبيل والشيح واإلذخر 
وحنوه فال فدية عند اجلميع وهو كالتفاح واألترج وال فرق يف الفدية بني عضو أو دونه وقاله ش وابن حنبل وقال 

خذ والشارب ألنه املعدود تطبيا عادة وهو ممنوع ويف الكتاب يكره للمحرم ح ال بد من عضو كامل كالرأس والف
واحلالل شرب ما فيه كافور للترف فأن شرب احملرم دواء فيه طيب وأكل طعاما فيه طيب افتدى وإن كان طعاما 

اء من أغراض مسته النار قال سند أما السرف يف الكافور يف املاء فمحمول على كونه على الثمن وإال فتطييب امل
العقالء وقد كان املاء يستعذب له من بيوت السقيا وبينها وبني املدينة يومان وظاهر املذهب أن الطبخ يبطل حكم 

الطيب وإن بقيت رائيحته وقاله ح واشترط ابن حبيب و ش ذهاب الريح وعدم علوقه باليد والفم واختلف 
عل الطيب وقال عبد الوهاب بالطبخ خرج من كونه طيبا وحلق أصحابنا يف التعليل فقال األهبري ألن النار غريت ف

بالطعام فعلى قول األهبري يؤثر الطبخ بانفراده وعلى قول القاضي ال بد من عليه االمتزاج وأما إذا خلط بطعام أو 
إذا شراب فأن استهلك فال أثر له عند اجلميع وإن مل يستهلك فروي عن مالك ال شيء عليه وقال ح ويف اجلواهر 

محل قرورة مسك مشدودة الرأس فال فدية ويوجب الطيب الفدية عمدا وسهوا وجهال واضطرارا ومن طيب نائما 
فليزله إذا انتبه فإن خرج افتدى وعلى فاعله به الفدية بالنسك أو الطعام دون الصيام لتعذر النيابة فيه فأن كان 

من مثن الطعام أو مثن النسك وإن صام ال يرجع عليه بشيء معدما افتدى احملرم ورجع على الفاعل إذا أيسر باألقل 
النوع السادس قص األظفار ويف الكتاب إن قلم ظفره جاهال أو ناسيا أو قلم له بأمره افتدى فأن فعل به مكرها أو 



أذى  نائما فالفدية على الفاعل من حالل أو من حرام وإن قلم ظفرا واحدا إلماطة األذى افتدى وإن مل ميط عنه به
أطعم شيئا من طعام وإن انكسر ظفره فقلمه فال شيء عليه لغلبة ذلك يف األسفار وروى ابن وهب عن ابن مرمي 

يريد اهللا بكم اليسر وال ( قال أنكسر ظفري وأنا حمرم فتعلق آذاين فذهبت إىل سعيد بن املسيب فسألته فقال اقطعه 
لى قص أظفاره قصها وافتدى كإزالة الشعر لألذى وإذا قلم وإذا توقفت مدواته ع ١٨٥البقرة ) يريد بكم العسر 

أظفار حالل فال شيء عليه قال سند إن قلم أظفاره غريه وهو ساكت من غري أمر وال اكراه أو حلق شعره فالفدية 
ه عليه ألنه راض وقال بعض الشافعية الفدية على الفاعل ألنه مل يأمره فهو كما لو ألقى عليه حجرا وهو ساكت فإن
يضمنه والفرق أن األول راض بشهادة العرف خبالف الثاين والذي انكسر ظفره إن قصه مجيعه ضمنه كمن أزال 
بعض ظفره افتدى وأوجب ح يف اظفر اهلدي ومنع التخري وال خالف يف تكميل الكفارة يف مجيع األظفار أو يف 

الواحد الفدية قال يف املوازية ال شيء عليه  أصابع عضو وقال مالك يف ظفرين الفدية وأوجب أبن القاسم يف الظفر
يف الظفر الواحد إال أن مييط به أذى وقال أشهب يطعم شيئا وروي عن مالك يطعم مسكينا وقال ح ال جيب كمال 

الفدية إال يف مخسه أظفار من يد واحدة وأوجبها ش يف ثالثة فما دون ذلك يطعم عن كل واحد مدا لنا أنه اماط 
كفارة حبلق بعض الرأس قال وينبغي إذا أراد أن ينسك أن جيزئه ألنه كمال الفدية أو صام يوما أن األذى فتجب ال

جيزئه وإن أطعم مسكينا فينبغي أن يطعمه مدين ألنه اإلطعام يف باب الفدية وإذا وجب اإلطعام لظفر فأطعم مث قلم 
ناية األوىل قد استقرت قبل الثانية النوع آخر أطعم أيضا وال يكمل الكفارة خبالف قصها يف فور واحد ألن اجل

السابع قتل القمل ويف الكتاب يف القملة والقملتني حفنة من طعام ويف الكثري الفدية النوع الثامن قتل الصيد 
ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم ( ولتحرميه سببان واإلحرام واحلرم السبب األول اإلحرام لقوله تعاىل 

زاء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك متعمدا فج
واحلرم مجع حمرم واحملرم من دخل يف احلرم ويف احلرمات كقولنا أصبح وأمسى وأجند وأهتم إذا  ٩٥املائدة ) صياما 

قتلوا ابن عفان اخلليفة حمرما ( ببني ومنه قول الشاعر دخل يف الصباح أو املساء أو جند أو هتامة فتناولت اآلية الس
أي يف حرم املدينة ويف الشهر احلرام وهو ذو احلجة ويترتب احلكم على الوصف ) فدعا فلم أرى مثله مظلوما ** 

يدل على غلبة ذلك الوصف لذلك احلكم فيكون اإلحرام واحلرم سببني ويتمهد ويتبني الفقه بيان حقيقة الصيد 
وم واألفعال املوجبة للضمان وجواز األكل من حلمه واجلزاء املرتب على الضمان فهذه أربعة فصول الفصل املعص

) أحل لكم صيد البحر وطعامه ( األول يف حقيقة الصيد املعصوم ويف اجلواهر الصيد إما حيري فيباح فلقوله تعاىل 
ما أكل حلمه وما مل يوكل كان متأنسا أو متوحشا وسيأيت فيه تفصيل وأما بري فيحرم إتالفه مجيعه أ ٩٩املائدة 

مملوكا أو مباحا وحيرم التعرض ألجزائه وبيضه ويلزم اجلزاء بقتله وبتعريضه للتلف إال أن تعلم سالمته إال ما يف 
قوله يف الصحاح مخسة من الدواب كلهن فواسق يقتلن يف احلل واحلرام احلدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب 

ور فائدة الفسق يف اللغة اخلروج ومنه فسقت النواة عن الثمرة أي خرجت عنها ومسي العاصي فاسقا خلروجه العق
عن طاعة اهللا وهذه اخلمس مسني فواسق خلروجهن عن احليوانات يف األذى قال واملشهور قتل احلدأة والغراب وإن 

فال تقتل وإن قتلت فال شيء فيها وقال اشهب إن مل يبديا األذى وروي املنع وقال ابن القاسم إن آذت قتلت وإال 
قتلها من غري ضرر ودامها واملشهور محل الكلب على املتوحش فيندرج فيه األسد وحنوه وقيل اإلنسي املتخذ ويف 
الطراز احليوان املتوحش يف حق احملرم ثالث أقسام مباح القتل وهو ما كان ضررا من كل وجه كاحلية والعقرب 

ر وحنوها وحمرم القتل وهو ما يبلغ الضرر كصغار أوالد السبع وقال ش كل ما ال يأكل حلمه جيوز والكلب العقو
للمحرم قتله إال ما مل يبلغ الضرر كصغار أوالد السباع وقال ش كل ما يؤكل حلمه جيوز للمحرم قتله إال ما تولد 



 جزاء عليه فيما جيوز له قتله وقال ح كل ما عدا من نوعني حنو السبع والبزاة املتولد بني املعز الوحشية واألهلية وال
اخلمس اليت يف احلديث فيه اجلزاء إال الذئب فإنه سئل عما يقتل احملرم فقال مخس فاقتصر عليها لنا على الفريقني 
 تنبيهه بقوله والكلب العقور نبه بالعقر على صفة األذى املوجود يف السباع بل هو فيها أشد ويف أيب داود الكلب

العقور والسبع العادي وقد دعا إليه على عتيبة ابن أيب هلب اللهم سلط عليه كلبا من كالبك فافترسه األسد وألن 
الكلب املعروف ال تعلق له باإلحرام منعا موا إباحة ولو قتله احملرم وليس بعقور ال شيء عليه كما لو قتل محاره 

وجودة يف غريه وألن ذكر هذه مخسة كذكره األنواع الستة يف فدل ذلك على أن املراد التنبه على صفة العقر امل
حديث الربا والعيوب األربعة يف الضحايا فيطرد احلكم يف معانيها وينعكس بدوهنا كما يف ذينك املواطنني تفريعات 

 األول يف الكتاب ليس على احملرم يف قتل سباع الوحش اليت تعدو وتفترس وإن مل تبتدئ شيء وال يقتل صغار
أوالدها اليت ال تعدو قاله ح خالفا ل ش ويكره له قتل اهلر الوحشي والثعلب والضبع فإن فعل ضمنها إال أن 

يفتدياه ويكره قتل سباع الطري وغري سباعها وعليه اجلزاء إال أن تعدوا وجيوز صيد البحر واألهنار والربك وعليه يف 
ر األسود وحنوها اجلزاء وملالك يف قتل الذئب روايتان ألنه أضر طري املاء اجلزاء ويف الطراز قال أشهب عليه يف صغا

من الثعلب وقتله حسن وهو قول األئمة وعنه يف القرد واخلنزير روايتان وتردد ابن املواز يف خنزير املاء قال 
ا يف والصواب أنه من صيد البحر وعند ابن حبيب يف الدب اجلزاء ومنع مالك قتل احملرم الوزغ من إباحة قتله

احلرم والفرق أن اإلحرام سريع الزوال ولو مل تقتل يف احلرم لكثرت فإن قتلها تصدق مبثل ما تصدق يف شحمة 
األرض واتفق مالك واألصحاب واألئمة على قتل الفأر ويلحق به ابن عرس وما يقرض األثواب من الدواب 

عقرب وإن مل يوذين خبالف األشبال والفرق من ويلحق بالعقرب الزنبور والرتيالء ويقتل صغار الفأرة واحلية وال
جهني أهنن يؤذين خبالف األشبال وتصدق اسم كبارها عليها خبالف الكلب العقور والسبع الضاري الوارد يف لفظ 

احلديث وكذلك صغار الغربان ال تقتل فإن فعل وداها عند أصبغ وأوجب اصبغ اجلزاء يف الضبع والثلعب واهلر 
هب يف سباع الطري واجلمهور على قول ابن القاسم ألن الصيال يسقط حرمة اإلنسان فأوىل وإن عدت وقاله أش

غريه من احليوان وأما الصيد فما اختلف يف احتياجه إىل الذكاة خيتلف يف ديته الرومية الثاين يف الكتاب كره مالك 
صلها يطري ويصاد وأجاز ذبح األوز ذبح احملرم احلمام الوحشي وغري الوحشي واحلمام الرمي اليت ال تطري ألن أ

والدجاج ألهنا ال تطري حىت تصاد قال سند قال مالك ليس يف احلمام املتخذ يف البيوت جزاء كالدجاج وقال أصبغ 
عليه اجلزاء كالصيد إذا تأنس وأما محام األبرجة فحكمها حكم الصيد قال وال يذبح فراخها حمرم وال يأكل ما ذبح 

أنس من األوز واحلجل والقط وحنوه فال حيل حملرم ذحبه وما يتناسل يف البيوت وليس له هنضة له وكل ما صيد واست
الطريان من البط واإلوز وحنوه فله ذحبه كالدجاج وما هنض للطريان مل يذبح كاحلمام ويف املوازية قال مالك يف 

عم ألنه عرض نفسه إلتالفه ومينع من الذباب يكثر حىت يطأ عليه فليطعم مسكينا أو مسكينني وقال بعد ذلك ال يط
لنب الصيد كما مينع من بيضه فإن وجد حملوبا فال شيء عليه كلحم الصيد وقال ح إن حلبه فتقص ضمن ما نقص 

وقال ش يضمن اللنب بقيمته كالبيض وال يضمن عندنا ألنه ليس من أجزاء الصيد وال يكون منه صيد واألصل براة 
وكر طائر فال شيء فيه إال أن يكون فيه بيض أو فراخ فعليه ما تقدم بيانه لتعريضهما الذمة ويف الكتاب إذا فسد 

للهالك وإن طرح جنني صيد ميت وسلمت أمه فعليه عشر قيمتها فإن ماتت بعد ذلك فعليه جزاؤها أيضا الفصل 
ف أو وضع اليد اليت الثاين يف موجب الضمان قاعدة أسباب الضمان يف الشريعة ثالث اإلتالف أو التسبب لإلتال

ليست مؤمنة كيد الغاضب واملشتري يف اخليار وإذا اجتمع التسبب واملباشرة غلبت املباشرة إال أن تكون معمورة 
كقتل املكره وتقدمي السم إلنسان فأكله وإذا مل يترتب على السبب مسببه سقط اعتباره وعلى هذ القاعدة خترج 



تفريعات سبعة األول يف الكتاب ال شيء يف الصيد إذا جرح وسلم وقال فروع هذا الفصل واجلنايات والضمانات 
ابن القاسم ولو زمن ومل يلحق بالصيد ففي اجلالب عليه جزاؤه وقاله ح وش فلو رمى على شيئني قال ابن القاسم 

على أجزاء يف الكتاب ال شيء عليه ألن الضمان رتبه اهللا تعاىل على القتل وقد مساه كفارة والكفارة ال تتبعض 
املكفر عنه قال سند وقال اشهب وش عليه ما نقص بناء على أن اجلراحات واجلوابر تتبعض كقيم املتلفات 

واملشهور أنه كفارة لوجوب كفارات عدة على قتله صيد واحد كالشركاء يف قتل املسلم قال وعلى هذا خيرج إذا 
يء عليه وقيل عليه بقدر النقص وإذا قلنا يضمن ما من قطع عضوا من أعضائه وسلمت بقيته قال ابن اجلالب ال ش

نقص ففي غري اهلدي لتعذر تبغيض اهلدي بل يضمن طعاما أو صياما وقال ش إن نقص قيمتهعشر قيمتة شاة وهو 
على أصله يف تقومي املثل من النعم ملزيد اإلطعام وعندنا يقوم الصيد نفسه وإن برئ من غري شني فعلى رأي ابن 

نه قال يطعم إذا نتف ريش طائر أو مسكه حىت تنسل وعلى قول مالك يف الطائر إذا نتف ريشه حبيب يطعم أل
حببسه حىت ينسل حيبس الصيد ها هنا إذا كان اجلرح خموفا وليس هو مثل الصيد املمنوع ألن هذا إمساك حفظ ال 

ح وقال عبد امللك إن كان يتيقن إمساك متلك وأن أرسله واجلرح عظيم قال يف الكتاب عليه اجلزاء ومل حيدد اجلر
موته ضمن وإذا قلنا باجلزاء فليؤخره ليال يكفر قبل فوت الصيد فإن كفر مث عطب الصيد فعليه جزآن قال عبد 
امللك إال أن يتيقن أن عطبه من غري اجلراحة فإن شك إضافة للجراحة ألن األصل عدم سبب آخر فإن قتله بعد 

ليهما قال حممد إن كان فور واحد خبالف اإلنسان جيهز عليه غري من جرحه ألن اجلراحة أخر قال أشهب اجلزاء ع
الصيد لو مل يقتله الثاين لزم األول اجلزاء فلو حبسه ليربأ فحل قبل برئه فعلى رأي أشهب ال يضمنه ولو ذحبه بعد 

ن اجلرح األول فجزاء ذلك وقال ابن القاسم يضمنه إن خاف هالكه ولو جرحه مث قتله من فوره أو قبل األمان م
واحد قال حممد وإن برئ من األول فجزآن الثاين يف الكتاب إذا تعلق بأطناب فسطاطه صيد فعطب أو حفر بئرا 

للماء فوقع فيها صيد فعطب فال جزاء فيه ألن ذلك من فعل الصيد ويف اجلالب عن ابن قاسم عليه اجلزاء يف 
ز فعطب ووجه املذهب أن هذا ال يضمن دية اآلدمي فال يضمن الفسطاط كما لو جاز الطائر على رحمه املركو

الصيد وإذا أخذ احملرم بيضا فحصنه حىت خرج فراخا وطار فال شيء عليه فإن جعله مع بيض وحش فنفر الوحش 
وفسد اجلميع ضمن اجلميع الثالث يف الكتاب إذا رأى الصيد حمرما فهرب منه وفزع ومات يف هربه فعليه جزاؤه 

ته مكرهة له على اهلرب خبالف حفر البئر قال ابن القاسم ولو نصب شركا ليصيد به ما يفترس غنمه ألن رؤي
فعطب فيه صيد ضمنه كمن حفر بئرا للسارق فعطب فيها غري السارق وداه قال ابن يونس قال ابن سحنون ال 

ال صيد كان معه فظن العبد أنه شيء عليه ألن العطب من قتل الصيد الرابع يف الكتاب إذا أمر احملرم عبده بإرس
أمره بذحبه فذحبه قال ابن القاسم على السيد جزاؤه ألنه عطب حتت يده ولو أمره فأطاعه يف الذبح فعليهما مجيعا 
اجلزاء وإن دل حمرم حمرما أو حالال على صيد فقتله فليستغفر الدال اهللا وال شيء عليه وكذلك إن أشار إليه أو 

أمور عبده فعليه اجلزاء وعلى العبد جزاء آخر إن كان حمرما وقاله ش وقال ح على الدال جزاء أمره إال أن يكون امل
وعلى املدلول آخر إن كان حمرما وإال فعلى الدال فقط وقال ابن حنبل عليهما جزاء واحد إن كانا حمرمني أو على 

ما جزاء ألنه أمر أمرا حمرما واملدلول احملرم منهما قال ابن يونس وقال أشهب إن كانا حمرمني فعلى كل واحد منه
حالال فال شيء على الدال ألنه مل يأمر احملرم قال سند وروي عن أشهب الفدية وإن كان املدلول حالال وإذا قلنا ال 

جزاء عليه فال يأكل منه فإن فعل فعليه اجلزاء قال عبد الوهاب ملا يف الصحيحني يف حديث أيب قتادة قال ما منكم 
ه وأشار إليه ويف اجلواهر لو دل على صيد عصى وال جزاء عليه وقيل عليه وقيل خيتص بداللة احملرم دون أحد أمر

احلالل وقيل بالعكس اخلامس يف الكتاب وإذا اجتمع حمرومون على قتل صيد أو خملوق على قتل صيد يف احلرم أو 



ش على اجلميع جزاء واحد واخلالف بنبين حمل وحرام فقتال يف احلرم فعلى كل واحد جزاء كامل وقاله ح وقال 
على أنه كفارة أو قيمة وقد تقدم تقريره وإذا جرح حمرم صيدا فغاب عنه فعليه جزاؤه قال ابن القاسم قال مالك 

إذا جرح حمرم صيدا فغاب عنه فعليه جزاؤه قال سند يريد أن مالكا أوجب اجلزاء مبجرد اجلرح وكل واحد منهم 
حمرم صيد الرب ملثله فقتله حرام فعلى القاتل جزاؤه أو حالل فعلى املمسك جزاؤه وإن  جارح قال وإذا أمسك

أمسكه ملن يقتله فقتله حمرم فعليهما جزآن أو حالل فعلى احملرم جزاؤه وحده قال سند إن أراد إرساله فقتله حالل 
لقاسم فيمن أحرم وبيده صيد وكان ملك احملرم على الصيد متقدما فيختلف يف ضمانه لربه بقيمته فروى ابن ا

فأرسل فال ضمان عليه وروى أشهب يضمنه بقيمته ومنشأ اخلالف أن اإلحرام هل يزيل امللك وهو مذهب ابن 
القاسم أو ال يزيل وإمنا عليه اإلرسال وهو مذهب األهبري ويتخرج القتل على هذه القاعدة ولو أمسكه ومل يرد 

اؤه دون املاسك ألنه مل يقصد إتالفه وجعل بعض الشافعية اجلزاء عليهما وهو إرساله وال قتله فقتله حمرم فعليه جز
باطل كمن أمسك إنسانا بقصد القتل فقتله آخر فال شيء على املمسك إمجاعا وأما لو قتله حالل فاجلزاء على ربه 

آخر من يده مل يضمنه  ألنه بإمساكه قتل واآلخر مأذون له السادس يف الكتاب ما صاده يف إحرامه أرسله فإن أرسله
وإن نازعه حمرم فقتاله فعلى كل واحد منهما اجلزاء وإن نازعه حالل فال شيء على احلالل وال يضمن له هو شيئا 

قال سند وكما حيرم االصطياد حيرم ابتياعه حبضرته وقبول هبته ففي املوطأ أن رجال أهدى له محار وحش وهو 
ما رأى ما يف وجهي قال أنا مل نرده عليك إال أنا حرم فإن ابتاعه ففي املوازية باألبواء أو بودان فرده قال الرجل فل

عليه إرساله قال ابن حبيب فإن رده على بائعه فعليه جزاؤه وقال يف املوازية أيضا يرده على البائع ويلزمه القبول 
احرما فإن اختار املبتاع البيع غرم  ألنه بيع فاسد مل يفت جزاء البيع قبل حرام فلو ابتاعه باخليار ومها حالالن مث

الثمن وأطلق الصيد وإن رده فال مثن عليه ويطلق على البائع فلو تأخر البيع قبل اإلحرام مث احرم البائع وفلس 
املبتاع فله أخذه وإرساله أو يتبع املبتاع بثمنه وقال الشافعية ليس له الرجوع فيه ألنه ممنوع من متلك الصيد وهذه 

ات التملك وما قلناه أبني ألنه خيتاره من بيعه املاضي وهو صحيح ولو ابتاع به سلعة قبل اإلحرام جهة من جه
فوجد هبا عيبا بعده فردها ما مل يلزم البائع غرم الثمن مع وجوده وله رده عليه وكذلك لو كان العيب بالصيد بقي 

صيدا فقتله يف يده حالل يف احلرم فعلى كل  على ملكه أو حتصن به ملكه وأرسل عليه قال أشهب وإذا صاد احملرم
واحد منهما جزاء ويغرم احلالل قيمته للمحرم كان القاتل حرا أو عبد اوصبيا أو كافرا غري أن الكافر ال جزاء 
عليه قال وظاهر هذا الكالم أنه أثبت ملكه عليه باالصطياد وإمنا جيب أرساله عليه لينجو الصيد بنفسه فإذا قتله 

ملكه بغري الوجه الذي وجب إرساله وخالفه ابن القاسم يف تضمني احلالل القيمة ولو أرسله احملرم فأخذه  فقد أبطل
حالل فليس للمحرم أخذه منه بعد إحالله قاله ابن القاسم وأشهب السابع يف الكتاب قال ابن القاسم من طرد 

يدا يف احلرم من احلل أو من احلل يف احلرم أو صيدا من احلرم إىل احلل فعليه جزاؤه لتعريضه لالصطياد وإن رمى ص
يف احلل من احلل وأدركته الرمية يف احلرم فعليه جزاؤه وقاله ش و ح نظرا لبداية الفعل كالعقد يف العدة والوطئ 

 بعدها وهنايته وإن أرسل بازه على صيد يف احلل بقرب احلرم فقتله يف احلرم او أدخله احلرم وأخرجه معه فقتله فعليه
جزاؤه لتغريره فلو كان يبعد من احلرم فال جزاء عليه يف الصورتني وال يؤكل ألن ذكاته غري مشروعه لعصمة 

الصيد باحلرم ابتداء وانتهاء ولو أرسل سهمه بقرب احلرم فأنفذ مقاتله يف احلل فمات يف احلرم فال جزاء عليه يؤكل 
رم فأنشال رجل آخر بانشالئه فعليهما جزاآن وإن أرسل لنفوذ املقاتل يف احلل وإذا أرسل كلبه على صيد يف احل

كلبه على ذئب يف احلرم فأخذ صيدا فعليه جزاؤه لتفريطه إذ ذلك من طبع اجلارح قال ابن يونس إذا طرد الصيد 
من احلرم إىل احلل إمنا يضمنه إذا كان ال ينجو بنفسه وقال أشهب إذا رماه بقرب احلرم ومل تنفذ مقاتله ومات يف 



احلرم يؤكل لكمال الفعل قبل الدخول وقال عبد امللك له إرسال كلبه من احلرم على ما يف احلل ويؤكل ألن املعترب 
من الصيد غايته وكذلك قال أشهب يف الرجل املعني باشالئه ال شيء عليه ألن أصل االصطياد اإلرسال واحلكم له 

واختلف قول مالك فيما يقرب من احلرم هل مينع الصيد بدليل أنه لو نوى بعده أو مسى مل يؤكل صيده قال سند 
كما مينع احلرم احتياطا ألن حتديده باجتهاد عمر رضي اهللا عنه فرواية ابن القاسم ال مينع ولو قتل طائرا يف احلرم 

وله فراخ فماتوا بذلك ضمنها فإن دنت إىل احلل فماتت فيه ضمنها على أصل ابن القاسم وكذلك لو حبس الطائر 
يف احلرم وله فراخ يف احلل فماتت ولو نقل فراخا من احلل إىل احلرم فماتت فيه ضمنها ألنه صيد تلف يف احلرم 
بسببه ولو كان اصل شجرة يف احلرم وهلا غصن يف احلل جاز صيد ما عليه من الطري عند ابن القاسم وتوقف فيه 

وقال عبد امللك ال يصاد ما عليه وإن كان بعض مالك فإن كان أصلها يف احلل فال يصاد ما عليه وجيوز قطعه 
الصيد يف احلرم وبعضه يف احلل ففيه اجلزاء وقاله ش و قال ح إن كانت قوائمه يف احلرم ضمن وإن كان رأسه يف 
احلرم وقوائمه يف احلل فال وإن كان قائما يف احلل ورأسه يف احلرم ضمن ألن النائم ال يستقر على قوائمه خبالف 

الثامن يف الكتاب إذا صاد طريا فنتفه مث حبسه حىت نسل فطار فال شيء عليه واجلزاء على قاتل الصيد اليقظان 
عمدا أو خطأ قواعد العمد واخلطأ يف ضمان املتلفات سواء إمجاعا يف املفهوم إذا خرج حمرج الغالب فليس حبجة 

ألن التكفري فرع التأثيم وقد يوجد بدونه كما  إمجاعا األصل يف الكفارات أن ال تكون إال مع اإلمث كما يف الظهار
يف قتل اخلطأ لرفع التأثيم عن املخطئ للحديث املشهور وحنث اليمن ألمره باحلنث إذا رأى غريها خريا منها 

أو كفارة طعام ( وحنث معه وهو ال يفعل اإلمث وال يأمر به فإن جعلنا الصيد من باب الكفارات لظاهر قوله تعاىل 
تله منكم متعمدا ( وهو املشهور فنجيب عن نفي اإلمث مبا تقدم وعن مفهوم قوله تعاىل  ٩٥املائدة ) مساكني  ) ومن ق

فإنه خرج خمرج الغالب على الصيد إمنا يقتل مع القصد وإن جعلناه من باب قيم املتلفات وهو أحد  ٩٥املائدة 
لية وقال جماهد اجلزاء يف اخلطأ دون العمد ألن معىن األقوال لنا وللعلماء سوينا بني العمد واخلطأ بالقاعدة اإلمجا

فلو  ٩٥املائدة ) ومن عاد فينتقم اهللا منه ( اآلية عنده ومن قتله منكم متعمدا لقتله ناسيا إلحرامه بدليل قوله تعاىل 
أن كان ذاكرا لإلحرام لوجبت العقوبة بدون العود ومفهومه إذا قصد مع ذكره لإلحرام ال شيء عليه وجوابه 

املراد بالعود أي يف اإلسالم بعدما تقدم يف الكفر ويف الطراز قال ابن عبد احلكم ال جزاء يف اخلطأ ملفهوم قوله تعاىل 
متعمدا التاسع يف الكتاب من قتل صيودا فعليه بعددها كفارات وإذا أصاب املعتمر الصيد قبل السعي فعليه اجلزاء 

ا قتل بازا فعليه جزاؤه غري معلم أو قيمته لصاحبه معلما وقاله األئمة قال أو بعده وقبل احلالق فال جزاء عليه فإذ
سند قال ابن عبد احلكم ال يتكرر اجلزاء بتكرر الصيد وقاله ابن حنبل إن مل يكفر عن األول لنا أن احلكم يتكرر 

ه فعلى العبد وليس له بتكرر سببه العاشر يف الكتاب إذا أحرم العبد بإذن سيده فكل ما لزمه من جزاء صيده وغري
إخراجه من مال سيده إال بإذنه ألن هذا مل يتعني عليه بإذن حىت يكون السيد أذن فيه وقاله ش فإن مل يأذن له صام 

وال مينعه الصوم وإن أضربه إال أن يهدي عنه أو يطعم أو يكون تسببه يف ذلك عمدا فله املنع إن أضر به وإن كسر 
يف احلرم وليس فيه فرج أو فيه ومات قبل االستهالل ففيه عشر قيمته األم قال ابن  حمرم أو حالل بيض طري وحش

القاسم فإن استهل ففيه جزاء أمه كامال كغرة اآلدمية وقال ش إمنا عليه قيمه البيضة ألنه قضى يف بيض النعام 
ليس بصيد وإن أصاب احملرم بقيمته واتفق األئمة على حترمي بيض الصيد على احملرم وخالف املزين ألنه يف نفسه 

بيضة من محام مبكة أو حالل يف احلرم فعليه عشر دية أمه ويف أمه شاة وقاله ش وابن حنبل وقال ح إمنا فيه قيمة أمه 
ألنه مذهبه يف مجيع الصيد لنا أنه مروي عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر رضوان اهللا عليهم وال يعرف هلم 

تكثر مالبسة الناس له فيغلظ فيه حفظا له وهو يشبه الشاة ألنه يعف كما تعف الشاة  خمالف من الصحابة وألنه



وإذا كسر احملرم بيض النعام أو سواه مل يأكله حالل وال حرام قال ابن يونس قماري مكة وميامها كحمامها وقاله 
ام عشرة أيام وليس فيه صدقة أصبغ وقال عبد امللك يف القماري واليمام حكومة فإن مل جيد الشاة يف محام مكة ص

وال خيري ألن الشاة فيه تغليظ ويف الواضحة هذه الشاة ال تذبح إال مبكة كهدي اجلزاء قال وقال يف كتاب الصيد 
جيوز صيد محام مكة يف احلل للحالل وهذا يدل على أن احملرم إذا أصابه يف احلل إمنا عليه قيمته وإن الشاة خاصة 

  بن وهب إن كان يف البيضة فرخ فما قال مالك وإال فعليه طعام مسكني أو صيام يوم مبكة أو باحلرم وقال ا
لقوله يف كل بيضة صيام يوم قال سند قال ابن نافع يف البيضة صيام يوم ومل يفصل ومالك يرى أن نطفة الطري قد 

ميته كالصيد امليت وال قيمة انعقدت بيضة كما ينعقد املين علقة فإن كانت البيضة مذرة فينبغي نفي الضمان ألهنا 
إال لبيض النعامة لقشرها ويوجب مالك يف الفرخ يستهل ما يف الكبري ويف كل صغري ما يف كبريه ألنه مروي عن 
عمر رضي اهللا عنه يف الكتاب من أحرم ويف بيته صيد فليس عليه إرساله فإن كان يف يده يقوده أو يف قفص معه 

إن أرسله من يده حالل أو حرام مل يضمن لزوال ملك ربه باإلحرام ولو حبسه معه فلريسله مث ال يأخذه حىت حيل و
حىت حل أو بعث به إىل بيته بعد إحرامه وهو بيده مث حل وجب إرساله ورأى بعض الناس أن له إمساكه وال أخذ به 

ع ابتداء النكاح ويقطعه إذا قاعدة املوانع الشرعية ثالثة أقسام منها ما مينع ابتداء احلكم واستمراره كالرضاع مين
طرأ عليه وما مينع ابتداءه فقط كاإلسترباء مينع ابتداء النكاح وال يقطعه إذا طرأ عليه وما هو خمتلف فيه هل يلحق 
باألول أو بالثاين كالطول مينع نكاح األمة ابتداء فإن طرأ عليه هل يقطعه خالف ووجدان املاء مع الصالة بالتيمم 

طرأ بعده خالف واإلحرام مينع من إنشاء امللك يف الصيد وهل يبطله إذا طرأ عليه خالف فعند  مينع ابتداء فإن
واحلرام  ٩٦املائدة ) وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما ( مالك وابن حنبل ال يبطله وعند ش يزول لقوله تعاىل 

تداءه فيمنع دوامه كاللباس واجلواب عن األول ال ميلك ألن امللك إذن يف املنفعة والتحرمي منع وألن اإلحرام مينع اب
أن الصيد مصدر اسم الفعل تقول صاد يصيد صيدا واصطاد يصطاد اصطيادا املعىن واحد فيكون احلرام هو فعل 

االصطياد ألن األصل يف الكالم احلقيقة وحنن نقول مبوجبه ألن امللك حكم شرعي ال تعاط فعلي وعن الثاين 
بقاء الطيب واللباس يف ملكه إذا تقرر هذا فال فرق عندنا بني كونه يف يده أو يف قفص معه  املعارضة بالقياس على

ألن اليد احلسبة أقوى من اليد احلكمية فبقوهتا أشبهت االصطياد بوجوب إزالة اليد احلسية قال مالك واألئمة قال 
احلل بني يديه أو خلفه وقال بعض  سند مل يفصل املذهب إذا كان صيدا يف بيته إن كان بيته يف احلرم أو يف

األصحاب إن كان بيته من وراء موضع إحرامه فال شيء عليه وإن مر ببيته فنزل فعليه إرساله وقال مالك يف املوطأ 
من أحرم وعنده صيد ال بأس جبعله عند أهله وظاهره أنه جيعله بعد إحرامه وإن أحرم وعنده صيد لغريه رده إىل 

ن كان ربه حمرما قال ابن حبيب يرسله ربه فإن كان ربه غائبا قال مالك إن أرسله ضمنه بل ربه إن كان حاضرا فإ
يودعه حالال إن وجده وإال بقي يف صحبته للضرورة فإن مات يف يده ضمنه ألن احملرم يضمن الصيد باليد وال جيوز 

طلقه وضمنه ألن اإلطالق بسبب له أن يأخذ صيدا وديعة فإن فعل رده فإن غاب ربه ومل يوجد من يودعه عمده أ
وصفه هو فهو كاملعتدي ولو وجد ربه حراما فامتنع من أخذه أرسله حبضرته وال ضمان المتناع ربه منه احلادي 

عشر يف الكتاب إذا طرح احملرم عن نفسه احللمة والقراد واحلمنان والربغوث أو العلقة عن دابته أو دابة غريه فال 
أو احللم أو القراد عن بعريه فليطعم ألهنا من الدواب اليت ال تعيش إال يف الدواب  شيء عليه وإن طرح املنان

واهلوام ضربان ما ال خيتص باألجسام كالدود والنمل فال شيء يف طرحه إلمكان حياته بعد الطرح وإن قتله افتدى 
القراد ال خيتص باآلدمي وما خيتص ال جيوز طرحه عن اجلسم الذي شأنه أن يكون فيه لتعرضه للهالك واحللم و

والربغوث ينشأ من التراب واحللم يسمى صغريا قمقاما فإن زاد فحمنان فإن ولد فقراد فإن تناهى فحلم وجوز ش 



و ح تقريد الدابة ملا يف املوطأ أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يقرد بعريه لنا أن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
د وحيمل فعله على الضرورة وقياسا على القمل قال وإن غسل رأسه باخلطمي كان يكره ذلك وعموم آية الصي

افتدى وله فعل ذلك إذا حل له احلالق وهو األشنان وقاله ش وجوزه ح وابن حنبل مطلقا من غري فدية قياسا على 
جيوز صب املاء الغسل باملاء والفرق أنه يزيل الشعث ويقتل اهلوام وإذا أجنب صب على رأسه املاء وحركه بيده و

على الرأس للحر وزوال العرق ويكره غمس الرأس يف املاء ألنه يقتل الدواب فإن فعل أطعم شيئا وإن دخل احلمام 
وتدلك افتدى ويكره له غسل ثوبه وثوب غريه خشية قتل الدواب إال أن تصيبه جنابة فباملاء وحده قال سند قال 

تطهري جسده من اجلنابة وجيوز إزالة العرق املننت قال ابن القاسم وإن ابن حبيب يدخل احلمام للتديف وال خالف يف 
اغتسل للجنابة فقتل قمال يف رأسه فال شيء عليه وعليه الفدية يف التربيد وله طرح ثوبه عنه إن مل يكن فيه هوام فإن 

لو كان على جسده كان فيه أجاز مالك طرحه ورأى أحتنون اإلطعام ملالك أن القمل كان يف الثوب وبقي فيه ف
فألقاه يف الثوب حني نزعه كان هالكا له وإبقاؤه يف الثوب كرحيله من البيت فيموت بقه الفصل الثالث يف أكل 

احملرم من الصيد ويف الكتاب إن أكل من حلم صيد صاده ليس عليه جزاء آخر وال قيمة ما أكل وقاله ش وابن 
يف الصيد كالقتل لنا القياس على صيد احلالل وصيد احلرم وما  حنبل وقال ح عليه جزاء ما أكل ألنه فعل حمرم

ذبح من أجله بأمره أو بغري أمره فال يأكله حمرم وال حالل ذحبة حالل أو حرام ألن للمحرم مشاركة فأشبه مشاركة 
( لقوله تعاىل  البازي املعلم لغري املعلم قال سند وذكاة احملل من غري إعانة احملرم وأمره مبيحة للمحرم ومنعه قوم

ويف أيب داود أنه أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال إنا حرم  ٩٦املائدة ) وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما 
واجلواب عن األول أن الصيد مصدر فهو فعل الصائد ال املصيد وعن الثاين أهنا واقعة عني فلعله فهم أنه صيد من 

لرب لكم حالل ما مل تصيدوه أو يصاد لكم زاد الترمذي وأنتم حرم قال أجله ويعضده قوله يف أيب داود صيد ا
وسواء يف التحرمي ذحبه ليهدى له أو يباع منه لوجود القصد فإن أكل وعلم قال مالك عليه جزاء الصيد كله ألن 

ألنه أكل ميتة  الصيد إمنا حرم اصطياده ألكله فهو مقصود اجلناية فأوىل بترتب اجلابر وقال أصبع و ح ال شيء عليه
وامليتة ال جزاء هلا وقال ش عليه من اجلزاء بقدر ما أكل منه لنا أنه كفارة والكفارة ال تتبعض وروي عن مالك أن 

احلالل إذا أكل منه فال شيء عليه لقول عثمان رضي اهللا عنه كلوا إمنا صيد من أجلي وإذا أكل منه حمرم غري 
جوب اجلزاء على املقصود بذلك بوجوب اجلزاء على املختلف بوجوب اجلزاء املقصود به عاملا بذلك فعلى القول بو

واختلف يف هذا فروي عن مالك ال شيء عليه وقاله ابن القاسم وروي اجلزاء فإن صيد من أجله قبل أن حيرم كره 
سم أكله له أكله بعد اإلحرام مرة وأجازه أخرى ولو صيد من أجله وهو حمرم ومل يأكله حىت حل قال ابن القا

مكروه وال جزاء عليه إن فعل ومعناه أنه مل يذبح حىت حل قال سند ويف حترمي البيض على احلالل إذا أصابه احملرم 
نظر ألن البيض ال يفتقر إىل ذكاة والظاهر جوازه ويلزم على قول ابن القاسم ال ياكل احملرم بيضا شوي من أجله 

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ( واألصل فيه قوله تعاىل  وإن يكفر إذا أكله الفصل الرابع يف اجلزاء
فالواجب  ٩٥املائدة ) النعم حيكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما 

ومل يقل ) مثل ما قتل فجزاء ( عندنا وعند ش املثل يف النعم كما قال تعاىل وقال ح القيمة لوجوه أحدها قوله تعاىل 
جزاء ما قتل فجعل اهلدي من النعم ملثل املقتول وهو القيمة فيصرف يف اهلدي وثانيها اشتراط احلكمني ولو كان 

املراد املثل من النعم الكتفى مبا حكم به الصحابة رضي اهللا عنهم بل املراد القيمة اليت ختتلف باختالف الرغبات يف 
اآلية تسلم من التخصيص وعلى القول باملثل من النعم خيرج ما ال مثل له كالعصافري سائر األوقات وثالثها أن 

عام فيه ورابعها أنه متلف عدوانا فيسوى كسائر املتلفات واجلواب ) ال تقتلوا الصيد ( والنمل والقمل وقوله تعاىل 



ن منزلتان فيجيب العمل هبما واجلمع عن األول أن اآلية قرئت فجزاء مثل ما قتل بتنوين اجلزاء وبإضافته والقراءتا
بينهما ما أمكن فعلى التنوين يكون املعىن فجزاء مماثل من النعم وهذا تصريح بأن املماثلة تقع بني املقتول والنعم 
وعلى اإلضافة حيتمل ما ذكرناه وما ذكرمتوه فريد احملتمل إىل الصريح وعن الثاين أن الصيد فيه ما هو خمتلف فيه 

قرر فيه شيء وما هو جممع عليه وعلى كل تقدير فقضاء الصحابة رضوان اهللا عليهم خمتص بتلك األعيان وما مل يت
والوقائع اليت حضرهتم ومل يوجد يف النص ما يقتضي أن ذلك قاعدة كلية يف أصناف تلك الصيود وال أن نقلدهم 

يقتضي وقوع ذلك يف الزمان املستقبل بعد بل الفعل املضارع الذي يف اآلية وهو قوله حيكم به وكونه جزاء الشرط 
قتل الصيد احملكوم فيه وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي اهللا عنهم ولذلك مل يزالوا يقضون يف النعامة ببدنه ويف 

محار الوحش ببقرة ويف الضبع بشاة ويف الغزال بعنز مع اختالف قيم املتلفات وتقدمي مثل ذلك احلكم فدل على أن 
د احلكم يف كل واقعة وعدم التقليد وإن القيمة ملغاة فنحن مننع التقليد فما حكم فيه بل إمجاعهم مستند املراد جتر

للحكمني كسائر األحكام االجتهادية ومواقع اختالفهم جيتهد فيه احلكمان يف ترجيح أحد القولني واألقوال وما 
لواقعة يف اآلية وعن الثالث أن القاعدة األصولية أن ليس فيه حكم ينظر مبا وقع فيه احلكم أو ما تقتضيه املمائلة ا

خاص مبا له مثل وال خيتص ) ومن قتله منكم ( الضمري اخلاص ال يوجب ختصيص عامة فالضمري يف قوله تعاىل 
ومن لبيان ) هديا بالغ الكعبة ) ( من النعم ( عمومة سلمنا التخصيص لكن التخصيص أوىل من إلغاء قوله تعاىل 

أو ( ء واهلدي إمنا يكون من النعم أيضا وإلغاء الظواهر كلها للتخصيص تعسف وعن الرابع قوله تعاىل جنس اجلزا
وتسميتة بالكفارة مينع قياسه على املتلفات وإنه من باب الكفارات وقال ش كل ما حكم فيه ) كفارة طعام مساكني 

ي إىل ختطئتهم وليس خمالفا لآلية وألنه قد حكم به الصحابة رضوان اهللا عليهم مبثل من النعم ال جيتهد فيه ألنه يؤد
الصحابة وجوابه ال يلزم ختطئتهم ألنا ال خنالفهم بل ال حنكم إال مبا حكموا به على ما تقدم ويلزمه أن يكون 

حكمهم ردا على النيب ألنه قد نص على أن يف الضبع كبشا ومل مينعهم ذلك من االجتهاد والواجب يف الصيد مثله 
صورة أو ما يقاربه أو طعام مبثل قيمه الصيد أو صيام بقدر الطعام لكل مد يوم وكسرة ألن اهللا تعاىل مسى يف ال

اجلزاء كفارة والكفارات اإلطعام فيها بعدد أيام الصيام إمدادا أو مساكني فإن مل يكن له مثل كالعصافري خري بني 
اب حيكم يف جزاء الصيد حكمان عدالن فقيهان خالفا ل قيمته طعاما أو عدله صياما تفريعات مخسة األول يف الكت

ش يف الفقه ليعلما مواضع اإلمجاع واخلالف وأقضية السلف وماله مثل وما ليس كذلك وجيوز أن يكونا غري اإلمام 
وال يكتفي باملروي وليبدآ باالجتهاد وال خيرجان عن آثار من مضي فإن اختلفا ابتدآ احلكم حىت حيصل فيه اثنان 

ن اخطأ خطأ بينا كوضع الشاة موضع البدنة نقص احلكم واخلرية للمحكوم عليه فيما حيكمان به من النعم أو وإ
الطعام أو الصيام يأمرمها بأيتها شاء فيحكمان به ألن أو يف اآلية للتخيري وقاله األئمة وله أن خيتار بعد احلكم غري 

 بد من احلكم يف كل شيء حىت اجلراد فإن كفر بغري حكم احملكوم به فيحكم به عليه قال ابن يونس قال حممد ال
أعاد إال محام مكة ال حيتاج إىل احلكم وأحب إلينا أن يكونا يف جملس واحد ال متعاقبني وتوقف ابن القاسم يف محام 
احلرم ويف الضب اختالف فروى ابن وهب فيه شاة وروى ابن القاسم قيمته طعاما أو عدل ذلك صياما وكذلك 

علب قال سند وال بد من لفظ احلكم واألمر باجلزاء وال تكفي الفتوى لظاهر اآلية وال جيوز أن يكون القاتل الث
أحدمها لظاهر اآلية أن احلكمني غري احملكوم عليه وقال عبد الوهاب ليس له الرجوع بعد احلكم إىل اختيار غري ما 

ابه الفرق بأن التخيري يف هذه الكفارة حكم شرعي حكم به ألنه حكم بالعدل فال ينتقض كسائر صور احلكم وجو
فال يتمكن أحد من إبطاله ككفارة احلنث وإفساد رمضان والتخيري يف مواضع اخلالف بني أقوال العلماء مستفاد 

 من الرباءة األصلية فللحاكم واملفيت رفعه قال واحلكم فيما امجع عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم بالدليل ال بالتقليد



فيكون إمجاعهم دليال فإن اختلفوا على قولني واستووا عند احلكمني ال يقلدان ويطلبان الترجيح الثاين يف اجلواهر 
الواجب يف النعامة بدنة وكذلك الفيل لكن من اهلجان العظام اليت هلا سنمان خراسانية فإن مل توجد فقيمته طعاما 

اية وال له نظري لكن جيعل يف مركب يف املاء وينظر ما نزلت به يف دون ما يشبع حلمه قال بعض القرويني ليس فيه رو
املاء ينزل بالطعام مثل ذلك وال ينظر إىل قيمته فإهنا ضرر عظيم لعظمها ويف محار الوحش واإلبل وبقر الوحش بقرة 

لصيام ويف محام ويف الضبع شاة ويف الكتاب يف الريبوع والضبع واألرنب وحنوه قيمته طعاما وخيري بني الطعام وا
واحلرام مكة شاة وكذلك الدنسي والقمري إن كان من احلمام عند الناس واليمام مثل احلمام وأما غريه من احلمام 

فحكومة ويف الذباب والنمل شيء من الطعام قال سند روي عن مالك يف الريبوع واألرنب عنز ويف الضب شاة 
لغة أن كل مطوق محام وقال ابن املاجشون يف القمري وحنوه حكومة وامجع الصحابة يف الشاة يف محام مكة وظاهر ال

الختالف هديره مع احلمام وإذا عدمت الشاة يف محام مكة صام عشرة أيام وليس فيه صدقة وال ختيري والدبا صغار 
األعور  اجلراد وجيب يف صغار الصيد من النعم مثل كبارة ويف معيبه مثل سليمه وقال ش جيب يف املعيب معيب ويف

فجزاء مثل ما قتل من ( هدي أو عور واملكسور ويراعي جنس العيب فال خيرج األعرج عن األعور لقوله تعاىل 
( وأنفقوا على إجزاء الصحيح عن املعييب واختلفوا يف إجزاء الذكر عن األنثى لنا قوله تعاىل  ٩٥املائدة ) النعم 

وألنه كفارة بالنص ولدخول الصيام فيه فال خيتلف يف الصغر والكرب واهلدي ال جيزئ فيه الصغري ) هديا بالغ الكعبة 
ككفارة اآلدمي إذا قتل وما ال مثل له يلحق صغريه بكبريه اعتبارا مبا له مثل وإذا أوجبنا عشر قيمة األم فمن وسط 

يف البيضة عشر أقل ما جيزئ ويف اجلواهر إذا مل يستهل جنني الصيد صراخا قال أشهب فيه دية خبالف اآلدميات و
الدية وقيل حكومة الثالث يف الكتاب أدىن ما جيزئ يف جزاء الصيد اجلذع من الضأن والثين مما سواه ألن اهللا تعاىل 
مساه هديا فيشترط فيه ما يشترط يف اهلدي وما مل يبلغ ذلك فطعام أو صيام وإذا أراد الطعام قوم للصيد وقت تلفه 

طعام ذلك املوضع وجيزئ يف اإلطعام ما جيزئ يف كفارات اليمن ويقوم الصيد  حيا وجيزئ التمر والشعري إن كان
وال يقوم جزاؤه وقال ش يقوم اجلزاء ال الصيد بدراهم مث تقوم الدراهم بطعام ألن كل متلف وجب مثله فإمنا جيب 

وها هنا قيمة البدنة خمالفة إذا ساواه يف القيمة وجوابه أن سائر الصور املثل فيها مساو للمتلف يف الرغبات والقيمة 
لقيمة النعامة واألصل مساواة العقوبة للجناية قال ولو قوم الصيد بدراهم فاشترى هبا طعاما أجزأه لعدم التفاوت 

غالبا والطعام أصوب فإن شاء الصوم صام عدد إمداد الطعام أياما مبده عليه السالم وإن جاور شهورا واألفضل أن 
ما وإذا أطعم فلكل مسكني مد ولو أعطى املساكني مثنا أو عرضا مل جيزئه والفراهة واجلمال يصوم مكان كسر املد يو

ال تعترب يف تقومي الصيد بل اللحم ألن التحرمي كان لألكل وإمنا يؤكل اللحم خبالف اململوكات التحرمي فيها ملا 
الثني مدا فأطعم عشرين وعدم الباقي فله يتعلق به أغراض املالك فيندرج فيه اجلمال وغريه وإذا حكم يف اجلزاء بث

ذبح النسك وليس له أن يصوم مكان العشرة وال تلفق الكفارة من نوعني ألن التخيري إمنا وقع بني األنواع ال بني 
أجزائها وتتابع الصيام أفضل من تفريقه قال ابن يونس ويقوم بغالب طعام املوضع الذي قتل فيه فإن تعذر فأقرب 

قال سند قال حيىي ينظر كم يشبع الصيد من نفس فيخرج قدر شبعهم طعاما ألن كثريا من احليوان ال  املواضع إليه
قيمة له كالضبع فيتعني مراعاة املقدار وإذا كان رأي احلكمني رأي احلنفية فحكما بالقيمة دراهم أجزأ إذا حكما هبا 

ال بد من احلكم أيضا وقال ابن شعبان يتعني عليه وإذا أراد االنتقال إىل خصلة من الثالثة لتعذر الذي حكم به ف
ذلك احلكم ويصرب حىت يتيسر له أو ييأس فيحكم عليه بغريه الرابع يف الكتاب جزاء الصيد كاهلدايا ال ينحر إال 

كة وال مبكة أو مبىن إن وقفه بعرفة وإن مل يوقفه بعرفة سيق إىل احلل وحنر مبكة وإن أوقفه بعرفة وفاته أيام مىن حنره مب
وإمنا حيكم عليه بالطعام يف املوضع الذي أصاب  ٩٥املائدة ) هديا بالغ الكعبة ( خيرجه إىل احلل ثانية لقوله تعاىل 



الصيد فيه وال يطعم يف غريه فإن فعل مل جيزئه وأما الصيام فحيث شاء أما الطعام فألنه قيمة متلف فيتعني موضع 
اهر املذهب مراعاة الزمان أيضا وأما على قول حيىي فرياعي الشبع خاصة اإلتالف وقال ش يقومه مبكة قال سند وظ

ومحل حممد قوله يطعم مبوضع اإلتالف على اختالف السعر فإن أصابه باملدينة وأطعم مبصر مل جيزئه إال أن يتفق 
كاة من موضعها سعرامها فإن أصاب مبصر وأطعم باملدينة أجزأه لغالء سعرها وهذا الفرع يالحظ فيه معىن نقل الز

وإذا قلنا يطعم بغري موضع اإلتالف قال ابن وهب خيرج بقيمة الطعام به حيث أتلف فيشتري هبا طعاما غال أو 
رخص وراعى ابن حبيب األكثر من ملكية ما وجب عليه أو مبلغ قيمته فلو مل حيكم عليه مبوضع التلف بشيء حىت 

ويصف هلما الصيد وسعر الطعام مبوضع الصيد فإن تعذر عليهما  رجع إىل أهله فأراد اإلطعام فليحكم عليه اثنني
تقوميه بالطعام قوماه بالدراهم ويبعث بالطعام إىل موضع الصيد كما يبعث باهلدايا إىل مكة وعلى قول ابن وهب 
يبتاع بتلك القيمة طعاما يف بلده وعلى قول ابن حبيب خيرج األكثر وإن أراد الصوم صام على قول ابن وهب 

بعدد ما حيفظ القيمة من أمداد الطعام مبوضعه وعلى أصل ابن حبيب يصوم بعدد ما حيفظ األكثر ويف اجلواهر ال 
جيوز إخراج شيء يف جزاء الصيد بغري احلرم إال الصيام وحكى الشيخ أبو اسحق يطعم حيث شاء وقيل يطعم يف 

ن يهدي مىت شاء ولكن إن قلده وهو يف احلج مل موضع قتل الصيد اخلامس يف الكتاب إذا حكما عليه باهلدي فله أ
ينحره إال مبىن وإن قلده معتمرا بعث به إىل مكة ألنه دم وجب الرتكاب حمظور فهو كالكفارة يف الذمة واهلدي له 

تعلق باحلج فيتعني حينئذ من حيث هو هدي ال من حيث هو كفارة السبب الثاين لتحرمي الصيد احلرم وهو أيضا 
النبات والشجر ومها حرمان حرم مكة وحرم املدينة فاحلرم األول حرم مكة واألصل فيه ما يف  يقتضي حترمي

الصحيحني ملا فتح اهللا على رسوله مكة قام فيهم فحمد هللا وأثىن عليه وقال إن اهللا حبس عن مكة الفيل وسلط 
يامة ال يعضد شجرها وال ينفر صيدها عليها رسوله واملؤمنني وإمنا أحلت يل ساعة من هنار مث هي حرام إىل يوم الق

وال حتل لقطتها إال ملنشد فقال العباس يا رسول اهللا إال اإلذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال إال اإلذخر فائدة القني 
احلداد والعضد الكسر وفيه فصالن األول يف الصيد وهو كاإلحرام يف جنس ما حيرم والتسبب لإلتالف واجلزاء 

وروي عن مالك أن قتل الصيد يف احلرم ليس مثل قتل احملرم الصيد يف التحرمي قال وهذا  قال صاحب القبس
واحلرم ما كان يف احلرم حمرما فروع ثالثة األول يف  ٩٥املائدة ) ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ( خالف قوله تعاىل 

ل وقاله ش ومنعه ح وابن حنبل الكتاب جيوز ذبح احلالل مبكة احلمام اإلنسي والوحشي والصيد يدخله من احل
بسبب احلرم قياسا على ما إذا كان عنده صيد وهو حالل فأحرم وقياسا للحرم عن اإلحرام واجلواب على األول 

املعارضة بإمجاع احلرمني والقياس على الشجر إذا عرب إىل احلرم وعن الثاين الفرق فإن اإلحرام غلظ يف الشرع 
اشرة الصيد حينئذ وساكنوا احلرم يضطرون لذلك وهو يطول عليهم أبدا الدهر لسرعة زواله وله مندوحة عن مب

وهو اجلواب عن الثالث قال سند وأما العابر بالصيد إىل احلرم وهو عابر سبيل ال يذحبه فيه لعدم الضرورة قال ابن 
ة من اهلها وغريهم القاسم وجيب عليه إرساله فإن أكله بعد خروجه من احلرم وداه خالفا ألشهب يف الذبح مبك

الثاين يف الكتاب ما وقع من اجلراد يف احلرم ال يصيده حالل وال حرام ألنه صيد الرب قال كعب بن عجرة هو من 
صيد البحر ألنه نثرة حوت وهو يف الترمذي وجوابه أن ذلك أصله واملرعي حاله احلاضرة فإنه ميوت يف املاء وقد 

هي إىل اآلن متوحشة باهلند ومع هذا فما تراعي حاهلا احلاضرة الثالث يف كانت اخليل متوحشة فأنسها إمساعيل و
املوازية قال ابن القاسم يف اجلراد قبضة من طعام وهو مروي عن ابن عباس وأوجب ش مترة وهو مروي عن عمر 

ول الفصل رضي اهللا عنه ويف اجلالب يف الكثري من اجلراد قيمته من الطعام وقد تقدم بعض فروعه يف السبب األ
الثاين يف النبات ويف الكتاب ال يقطع أحد من شجر احلرم شيئا يبس أم ال فإن فعل استغفر اهللا تعاىل وال شيء عليه 



وقال ش يف الشجرة الكبرية بقرة ويف الصغرية شاة ألنه مروي عن ابن عباس وقياسا على الصيد واجلواب عن 
ين أن الشجرة إمنا منع لريتفق به الصيد يف احلرم يف احلر واملطر األول أن مالكا ضعفه وهو إمام احلديث وعن الثا

فهو كالكهوف واملغاير ال شيء فيه ال كالصيد وألن ما ال يضمنه يف احلل احملرم ال يضمنه حالل يف احلرم واإلحرام 
بن حنبل يف كالزرع قال وال بأس مبا أنبته الناس يف احلرم من النخل والشجر والبقول وقاله ح خالفا ل ش وا

الشجر لنا أن احلديث إمنا خرج خمرج الغالب والعضد غالبا إمنا يكون يف الشجر املباح وقياسا على الزرع قال 
وجيوز الرعي يف احلرم يف احلشيش والشجر وإكراه االحتشاش للحرام واحلالل خشية قتل الدواب وكذلك احلرام 

إلذخر والسنامن احلرم أما اإلذخر فللحديث املتقدم وأما السنا يف احلل فإن سلموا فال شيء عليهم وال بأس بقلع ا
فألنه حيتاج إليه يف األدوية وحيمل لسائر األقطار ووافقنا ش يف الرعي ومنعه ح وابن حنبل ألنه تسبب يف إتالف ما 

منع ش ال جيوز إتالفه فيمنع كالسبب لقتل الصيد لنا إن احلاجة إىل ذلك فوق احلاجة إىل اإلذخر فيجوز و
االحتشاش فإن احتش ضمن ما نقصه القلع فإن استخلف ونبت سقط الضمان لنا القياس على الرعي قال سند إذا 
قطع شجرة ردها ملنبتها فإن نبتت ذهبت اجلناية وإال انتفع هبا الصيد يف احلرم ويف اجلواهر إذا نبت يف احلرم ما شأنه 

فاالعتبار باجلنس ال حباله احلاضرة احلرم الثاين حرم املدينة قال أن يستنبت أو استنبت ما عادته أن ينبت بنفسه 
مالك وش وابن حنبل حيرم صيده وقطع شجره وخالف ح حلديث أنس كان النيب يدخل علينا وابن أخ صغري يكىن 

أبا أبا عمر وكان له نغري يلعب به فمات فدخل النيب ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه قال مات نغره فقال يا 
عمري ما فعل النغري وهذا يدل على جواز صيد املدينة وجوابه أنه مل يتعني أنه من نغر احلرم وقد تكون من احلل لنا ما 

  يف مسلم 
قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت املدينة كما حرم إبراهيم عليه السالم مكة وإين دعوت يف صاعها ومدها مثل 

حرم ما بني عري إىل ثور احلديث إىل قوله ال خيتلي خالها وال ينفر صيدها وال تقطع ما دعا به وفيه أنه عليه السالم 
منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريه ويف الكتاب ليس يف صيده جزاء والكالم يف شجره كالكالم يف شجر حرم 

يف قطع العصا مكة ويكره له قطع شجر غري احلرم إذا دخل يف احلرم ألنه ينفر بذلك الصيد منه ورخص مالك 
والعصاتني من غري شجر احلرم وكره ضبط شجر احلرم للنهي الوارد فيه فأما اجلزاء فنفاه مالك و ش وأثبته ابن 
حنبل وابن نافع قياسا على حرم مكة لنا إمجاع أهل املدينة فلو كان لعلم بالضرورة عندهم لتكرره وألنه موضع 

بالطائف و ش مينع من صيده وأوجب ح يف القدمي ضمانه  يدخل بغري إحرام فال يضمن صيده كوج وهو واد
وسلب الصائد فيه ملا يف أيب داود أن سعد ابن أيب وقاص أخذ رجال يصيد يف حرم املدينة فسلبه ثيابه وقال إن النيب 

تمر حرم هذا احلرم وقال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه وجوابه أن العقربه كانت يف أول اإلسالم باملال ولو اس
ذلك باملدينة لتواتر واختلف قول مالك يف حترمي أكل هذا الصيد وهو األظهر سدا للذريعة وقال مرة يكره النوع 

احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث ( التاسع اجلماع واألصل يف حترميه وإفساده احلج قوله تعاىل 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل ( ماع لقوله تعاىل والرفث اجل ١٩٧البقرة ) وال فسوق وال جدال يف احلج 

  ويف املوطأ  ١٨٧البقرة ) نسائكم 
قال ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب وإن عمر رضي اهللا عنه وأبا هريرة رضي اهللا عنهما كانوا يسألون عن 

عليهما احلج قابال واهلدي الرجل يصيب أهله وهو حمرم باحلج فيقولون ينفران إىل وجههما حىت يقضيا حجهما مث 
وقال علي رضي اهللا عنه إذا أهال باحلج من قابل يفترقان إىل وجههما حىت يقضيا حجهما مث عليهما احلج قابال 

واهلدي وقال علي رضي اهللا عنه إذا أهال باحلج من قابل يفترقان حىت يقضيا حجهما ويف هذا النوع فصالن األول 



دماته الفصل األول يف اجلماع ويف اجلواهر يستوي يف اإلفساد اجلماع يف الفرج واحملل يف اجلماع نفسه والثاين يف مق
املكروه من الرجال والنساء كان معه إنزال أم ال وهو يوجب اإلفساد والقضاء واهلدي إن وقع قبل الوقوف فإن 

يف يوم النحر قبل الرمي وقع بعد النحر قبل الرمي فعليه عمرة واهلدي وهدي آخر لتأخري الرمي وقيل يفسده و
والتقصري املشهور الفساد وروي عدمه وإن افاض ومل يرم مث وطئ فليس عليه إال اهلدي وال عمرة عليه وقال ابن 

وهب إن وطئ يوم النحر فسد حجه إذا مل يرم وإن أفاض قال ابن القاسم فإن وطئ يوم النحر بعد الرمي قبل 
عد هذه وتفسد العمره قبل الركوع وبعد السعي روايتان وقد تقدمت قوااإلفاضة فعليه عمرة واهلدي حلق أم ال 

الفروع يف الرمي قال وجيب تتميم فاسده كصحيحه مث يقضي ويهدي بدنة فإن مل جيد فبقرة فإن مل جيد فشاة قال أبو 
احلسن ولو أخرج الشاة مع القدرة على البدنة كره ويتأدى بالقضاء ما يتأدى باألداء من فرض اإلسالم وغريه 

يه خالف ولو قدم هدي قرآن القضاء مل جيزئه ويف إجزائه إذا والقضاء واجب على الفور ويف جواز تقدمي اهلدي عل
قلده وأخر حنره إىل حجة القضاء خالف قال ابن يونس وال خالف أن اإليالج بغري إنزال أو اإلنزال بأي أنواع 
 االستمتاع كان يفسد احلج والعمرة خالفا ل ح و ش يف اإلنزال ألنه املقصود من الوطئ تفريعات أربعة األول يف

الكتاب إذا جامع زوجته يف احلج فليفترقا إذا أحرما حبجة القضاء وال جيتمعان حىت حيال سدا للذريعة وخصصه 
الشافعي وابن حنبل من املوضع الذي وطئها فيه ألن مالكا رواه عن عثمان وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم ألهنما 

ال جيب يف قضاء رمضان وال يف بقية اإلحرام قال ابن يتداركان ما كان بينهما حينئذ وقال ح ال جيب ذلك كما 
يونس االفتراق مروي عنه وال خالف فيه يف العمد وكذلك الناسي خالفا ل ش قال سند وهذا االفتراق مستحب 
خالفا البن حنبل وبعض الشافعية ألنه لو وجب لوجب بتركه الدم وال دم فال جيب قال وال يشكل بعقد النكاح 

وال جيب بفعله دم وكالمها ذريعة ألن أثر حترمي العقد يف عدم االنعقاد وها هنا ال أثر إال وجوب ألن تركه جيب 
الدم لو كان واجبا بل استصحاب الزوجة كاستصحاب الطيب واملخيط الثاين يف الكتاب حيرم يف قضاء احلج 

يقاة ووافقنا ح يف احلج وقال يف والعمرة من حيث أحرم أوال إال أن يكون األول ابعد من املقياة فيحرم من امل
العمرة حيرم هبا من أدىن احلل ألن عائشة رضي اهللا عنها قضت عمرهتا من التنعيم وجوابه أهنا كانت قارنة فأرادت 

إفراد العمرة وقال ش وابن حنبل إن أحرم أوال قبل امليقاة وكذلك ثانيا أو بعد امليقاة أحرم ثانيا منه ألن كل مسافة 
يف األداء وجب يف القضاء أو ما أوجبه اإلحرام لنا قياس املكان على الزمان وقد سلمه اجلميع قال وجب قطعها 

فإن تعدي امليقاة يف القضاء وكان أحرم يف القضاء قبل ذلك أجرأه وعليه دم لتجاوز امليقاة وإذا طاف القارن أول 
ة مجيعا وقال األئمة له أن يقضي مفردا ألنه دخوله مكة وسعى مث جامع قضى قارنا ألن طوافه وسعيه للحج والعمر

أتى بأفعال العمرة وجواهبم لو كان كذلك لوجب الدم لتأخري خالفا قال وإن أحرم حبجة القضاء قبل تتمة األداء 
فالثاين لغو وال يقضي ويتم الفاسد ألن احلج ال يقبل الرفض ولو جامع يف عمرته مث أحرم باحلج مل يكن قارنا ألنه إن 

قد صحيحا ال ميكن امتزاجه مع العمرة الفاسدة أو فاسدا فحال ألنه مل يقارنه مفسد فال ينعقد إحرامه باحلج انع
مطلقا وإن أحرم باحلج قبل قضاء عمرته لزمه وقضاها بعد حجه قال سند قال عبد امللك يلزمه اإلحرام باحلج بعد 

كالصحيح والعمرة الصحيحة ال ملنع احلج فالفاسدة فساد العمرة فيصري قارنا ألن أعال مراتب الفاسد أن يكون 
أوىل وإذا قلنا ينعقد فال جيزئه عن حجة اإلسالم أو النذر أو التطوع وعليه هدي يف العام األول لقرانه ويقضي قابال 

 قارنا ويهدي هديني لقران القضاء والفساد وإن أمت عمرته الفاسدة فال حيرم باحلج حىت يقضيها فإن أخر القضاء
وأحرم باحلج صح إحرامه قال حممد فإن كانت يف أشهر احلج فحل منها وحج من عامه قبل القضاء فهو متمتع 

وعليه قضاء عمرته بعد حله من احلج الثالث يف الكتاب إذا أفسد املتمتع حجه فعليه دم املتعة وهدي الفساد عند 



مرة بعد مرة تعددت الفدية واجلزاء واحتد حجة القضاء ومن أفسد حجه فأصاب صيدا أو حلق أو تطيب أو وطئ 
هدي الوطئ ألنه للفساد وإفساد الفاسد حمال فإن كان متأوال سقط إحرامه أو جاهال بوجوب إمتامه احتدت الفدية 

ألنه مل توجد منه اجلرأة على حمرم وعليه اهلدي ملا تقدم ويتعدد اجلزاء ألنه إتالف غري فتوقف على األمث ويتحد 
ح بالتأويل وعذره ش فلم يوجب عليه شيئا مطلقا كالوطئ يف رمضان ناسيا واحلق الناسي باجلاهل  اجلزاء عند

قاعدة انعقد اإلمجاع على أن العلم قسمان فرض كفاية وفرض عني وهو علم اإلنسان حبالته اليت يالبسها وقد تقدم 
ب عليه التوقف حىت يعلم حكم اهللا فيه تقرير ذلك يف مقدمة أصول الفقه يف أول الكتاب فكل من قدم على فعل جي

فإن مل يفعل ذلك عصى معصيتني بترك التعلم وبترك العمل وال يعذر جبهله ولذلك أجراه مالك يف الصالة جمرى 
العامد الشتراكهما يف العصيان ومل يلحقه بالناسي وها هنا عذره باجلهل فينبغي أن يعلم أن اجلهل قسمان ما ال يشق 

يعذر به وما يشق فيعذر به كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته أو شرب مخرا يظنه خال فيعذر إمجاعا دفعه عادة فال 
ومشاق احلج كثرية فناسب التخفيف والعجب إن النسيان يف احلج ال مينع الفدية وهو مسقط لإلمث إمجاعا وأسقطها 

ه نساءه حمرمات أحجهن وكفر عن كل باجلهل والتأويل الفاسد الذي يثبت األمث معهما الرابع يف الكتاب إن إكر
واحدة كفارة وأن بن منه وتزوجن ألن احلج تدخله النيابة واإلكراه يوجب الضمان كوطئها صائمة مكرهة فإن 

طاوعنه فذلك عليهن دونه وقال ابن يونس وإذا تزوجت جرب الثاين على اإلذن هلا ومن وطئ أمته وقد أذن هلا يف 
ي عنها قال ابن القاسم وطوعها له كاإلكراه قال عبد امللك ولو باعها كان ذلك عليه احلج فعليه أن حيج هبا ويهد

هلا قال حممد وهو عيب ترد به قال عبد امللك ويهدي عنها وال يصوم وإذا مل يكن عند الزوج ما حيج زوجته 
فإذا ماتت قبل ذلك  املكرهة فلتفعل هي ذلك من ماهلا وترجع عليه وإذا أفلس الزوج وقف هلا ما حيج به ويهدي

رجع إىل الغرماء إال اهلدي فيبعث به إىل مكة وقال سند اخلالف الذي يف كفارة اإلكراه على الوطئ يف الصوم ال 
يأيت ها هنا ألن الوطئ يف احلج يوجب الكفارة خبالف الصوم وقال عبد امللك إذا مل جيد اهلدي ال يصوم والبن 

الزوج قوالن نظرا إىل أن أصل الوجوب متعلق هبا وإمنا هو حيمل عنها  القاسم يف وجوب ذلك عليها إذا أعسر
اإلكراه أو يقال وجود ماله شرط يف الوجوب الفصل الثاين يف مقدمات الوطئ ويف الكتاب إذا داوم احملرم التذكر 

ه وكذلك احملرمة للذة أو عبث بذكره أو استدام احلركة على الدابة أو أدام النظر للذة أو باشر حىت أنزل فسد حج
قياسا على الصوم فإن مل يبالغ النظر وال داومه فأنزل أو باشر فالتذ ومل تغب احلشفة فحجه تام وعليه دم قال سند 
وروى أشهب إن تذكر أهله حىت أنزل ليس عليه حج قابال وال عمرة وعليه هدي بدنة وقاله األئمة ألنه ال يوجب 

جامع دون الفرج واحلاق احلج بالعبادات من الصوم واالعتكاف والطهارة احلد فال يفسد احلج وقالوا ذلك إذا 
أوىل من احلدود ويف اجلواهر إن باشر ومل ينزل فروى حممد إن قبل فبدنة أو غمز امرأة بيده فأحب إيل أن يذبح 

أفتاء املفيت يف وتكره املباشرة ومس الكف ورؤية الذراع ومحلها على احململ بل يتخذ سلما وال بأس برؤية شعرها و
أمور النساء النوع العاشر عقد النكاح واإلنكاح من احملرم ملا تقدم يف اجلماع وال فدية فيه دون سائر احملظورات 

ألنه وسيلة وغريه مقصد والذي جيرب إمنا هو املقاصد وله مراجعة زوجته ومها حمرمان ألن الرجعية زوجة ألهنما 
من الوطئ النوع احلادي عشر التزين بإماطة األذى والتنظيف واألصل يف منع هذا يتوارثان إمنا الرجعة إزالة مانع 

النوع قوله احملرم أشعث أغرب وفيه تفريعات ثالثة األول يف الكتاب إذا خضب رأسه أو حليته حبناء أو ومسة أو 
الفدية إن كان للتداوي احملرمة يديها أو رجليها أو رأسها أو طرفت أصابعها افتديا وإن خضب أصبعه جلرح فعليه 

وإال فال ويفتدي يف مداواته بالطيب مطلقا لكثرة الرفاهية يف الطيب وقال الشافعية إمنا توجب احلناء الفدية يف 
الرأس إذا سترها ألن أزواجه عليه السالم كن خيتضنب باحلناء وهن حرم ووافقنا ح إن عم العضو وإال فال لنا 



الشعث وهذه أوىل ملا فيه من العطرية ومينع صحة حديثهم قال وال بأس بالغسل القياس على الدهن جبامع إزالة 
باألشنان غري املطيب الثاين يف الكتاب من دهن كفيه أو قدميه من الشقاق فال شيء عليه وإن دهنهما لغري علة فعليه 

شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا  الفدية ملا يف املوطأ أن ابن عمر رضي اهللا عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون
رأيتم اهلالل فدل على أن الدهن مينع منه احملرم وال خالف يف الفدية يف دهن الرأس كان عليه شعر أو ال وقال 

مالك وح هبا يف دهن اجلسد خالفا ل ش وابن حنبل وقال سند إذا استعمل الدهن يف جسده لعذر افتدى إلزالته 
 الثالث يف الكتاب ال بأس باالئتدام بالسريج والسمن ويكره االئتدام واالستعاط الشعث واثر الضرورة نفي اإلمث

بدهن البنفسج وشبهه وله كحل عني باالمثد حلر جيده إال أن يكون مطيبا وإن اكتحل للزينة افتدى وخالفنا األئمة 
ك ليس على الرجل يف الكحل لنا أنه يزيل الشعث من العني كما يزيل الدهن شعث الرأس ويف اجلالب قال عبد املل

فدية ألن جنسه خاص بالنساء والفرق عندنا بني الكحل للضرورة ال فدية فيه ودهن اجلسد للضرورة فيه الفدية أن 
العني يف حكم الباطن فتشبه الشقوق يف اليد أو الرجل قال سند وأما تشقيق العني مبا ال يتحجر على اجلفن فخفيف 

كثيفا كالقرطاس على الدمل ففيه الفدية ويف كحل النساء ولبس احللي وغريه من وإن كان يستر البشرة سترا 
الزينة خالف بني أصحابنا بالكراهة والتحرمي واملعروف الفدية يف الكحل خبالف احللي ألن احللي ال يزيل شعثا 

هلوام وال يزيل شعث جسده وليس على احملرم شعوثة اللباس بل له جتديد امللبوس ويبالغ يف تنظيفه إذا أمن من قتل ا
وكره مالك النظر يف املرآة للمحرم واحملرمة ليال تبعثه على إزالة الشعث يف اجلواهر يكره له غمس رأسه يف املاء 

  خيفة قتل الدواب فإن فعل أطعم شيئا من الطعام وليس له غسله بالسدر واخلطمي ويفتدي إن فعل 

  خيص باملخيط والطيب والقاء التفث وغريهاالباب الثامن يف الفدية املرتبة على التر

البقرة ) فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ( واألصل فيها قول تعاىل 
هل هي على التخيري لورود اآلية بصيغة أو وهي تقتضي التخيري لغة ويف املوطأ كان كعب بن : ويف الكتاب  ١٩٦

اه القمل يف رأسه فأمره أن حيلق رأسه وقال صم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني مدين لكل عجرة معه حمرما فأذ
مسكني أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك وال يفتقر إىل احلكمني وإن كانت القاعدة محل املطلق على املقيد 

يد والترفه واحلكم وهو وقد أطلقت الكفارة ها هنا وقيدت يف الصيد باحلكم الختالف السبب وهو قتل الص
لوجود الشبه مثة وشاة كيف كانت ها هنا واحلمل إمنا يكون إذا احتد السبب كالوضوء والتيمم فإن السبب احلدث 

أو احتد احلكم كالعتق يف القتل والظهار على اخلالف يف ذلك قال ويستوي يف التخيري املضطر واجلاهل والنسك 
ها إىل احلل وال دخوهلا فيه وكذلك اإلطعام وهو ستة مساكني مدين لكل شاة يذحبها حيث شاء وال يشترط خروج

مسكني مبده من عيش ذلك البلد برا أو شعريا وال جيزئ الغذاء والعشاء لتعيينه مدين وأجزأ يف كفارة احلنث لكوهنا 
عرفة ملا يف أيب داود مدا مدا والغذاء والعشاء أفضل منه وقال ش و ح دم الفدية كاهلدي يذبح باحلرم قبل الوقوف ب

أنه أمر كعب بن عجرة ملا حلق رأسه أن يهدي هديا بقرة واجلواب منع الصحة أو محله على اإلستحباب وقال ش 
ال يطعم إال مبكة وقال ح جيوز دفعه ملسكني واحد ألن املقصود سد اخللة على أصله يف الكفارة قال ابن يونس قال 

ارا وإن شاء بعريا أو بقرة وله جعلها هديا وتقليدها وال ينحرها إذا قلدها إال مبىن حممد إن شاء حنر البدنة ليال أو هن
أو مبكة أن أدخله من احلل فإن افتدى قبل الفعل املوجب مل جيزئه وأفضل الفدية أفضل اهلدايا اإلبل مث البقر مث الغنم 

اء الغذاء والعشاء للمدين أجزأه ولو أطعم ألنه يفرق حلما فيستحب فيه الكثرة ومتابعة الصوم أفضل ولو تبني استو
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ( يومني أجزأه فصل يف تداخل الفدية واألصل يف التداخل قوله تعاىل 



اآلية فجعل الواجب أحد اخلصال مرتبا على املرض واألذى ومل خيص بعض املرض بشيء فيجب يف محله ما ) ففدية 
دية واحدة ويلحق به النية املتحدة واجمللس املتحذ جبامع العزم على مباشرة احملظور وقد تقدم يف يستعمل يف املرض ف

باب القران أنواع التداخل يف موارد الشرع وعدده وتفاصيله فلرياجع من هناك ويف الكتاب إذا لبس قلنسوة 
ن كان ناويا مراجعتها عند مراجعة املرض لوجع مث نزعها فعاد إليه الوجع فلبسها إن نزعها بدأ منه فيها فديتان وإ

ففدية واحدة نظرا إلحتاد النية والسبب كاحلدود وكذلك إذا وطئ مرة بعد مرة ووافقنا ح إذا وطئ وهو يعتقد 
اخلروج من إحرامه ومل خيرج أو اعتقد رفضه أو اعتقد بقاءه أو تكرر الوطئ يف جملس واحد فإن كان يعتقد اإلحرام 

ليه يف األول بدنة ويف الثاين شاة سواء كفر عن األول أم ال وعند ش إذا مل يكن كفر حىت وطئ ووطئ يف جمالس ع
قوالن يف التداخل وإذا مل يتداخل فهل جيب يف الثاين بدنة أو شاة قوالن لنا أن الثاين مل يفسد اإلحرام لتعذر إفساد 

مرة بعد مرة ناويا لبسها إىل برئه من موضعه أو مل الفاسد فال جتب فيه كفارة كما لو احتد اجمللس ولو لبس الثياب 
يكن به وجع وهو ينوي لبسها مدة جهال أو نسيانا أو جرءة فكفارة واحدة الحتاد النية وكذلك الطيب ينبع احتاد 
النية وتعددها فإن داوى قرحة بدواء فيه طيب مث قرحة أخرى بعدها فكفارتان لتعدد السبب والنية وإن احتاج يف 

واحد ألصناف فلبس خفني وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة وإن احتاج إىل خفني فلبسهما مث إىل فور 
قميص فلبسه فكفارتان لتعدد السبب وإن قلم اليوم إظفار يده ويف الغد أظفار يده األخرى ففديتان لتعدد اجمللس 

الس تعددت الفدية وقاله ح وقال ش وإن لبس وتطيب وحلق وقلم يف فور واحدة ففدية واحدة وإن تعددت اجمل
هذه أجناس ال تتداخل كاحلدود املختلفة لنا إن املعترب هو الترفه وهو مشترك بينها وبني واجب وموجب اجلميع 

واحد وهو الفدية فتتداخل كحدود املسكر املختلف األنواع قال ابن يونس قال عبد امللك إن احتاج إىل قميص مث 
لقميص ففدية واحدة لسترة القميص موضع السراويل فلو احتاج إىل السراويل أوال استحدث السراويل مع ا

ففديتان فإن احتاج إىل قلنسوة مث بدا له فلبس عمامة أو عكس فدية واحدة وكذلك لو احتاج إىل قميص مث جبة مث 
النية مثل استعمال دواء  فروة أو احتاج إىل قلنسوة مث عمامة مث إىل التظلل قال سند إن اتصل الفعل ال يضر تقطع

فيه العنرب مث يوصف له دواء فيه املسك فيقصده بفور استعمال األول ففدية واحدة وإن اتصلت النية وتقطع الفعل 
كالعزم على التداوي بكل ما فيه طيب فيستعمل املسك مث العنرب ففدية واحدة فإن تقطعا معا كما إذا مل ينجع دواء 

نرب فال يتداخالن لتباين من كل وجه واملراعى يف ذلك الفور والقرب وإذا احتاج إىل املسك فيعزم على دواء الع
خفني أو ثياب مل تتعني وله لبس خف بعد خف خبالف الطيب إذا نوى طيبا ممسكا فاستعمل بعده غريه فكفارة ثانية 

اهر حيث قلنا جتب الفدية باللبس والفرق أن الطيب يتلف عينه فيتعني واللباس إمنا تتلف منافعه فال يتعني ويف اجلو
فكذلك إذا انتفع به حلر أو برد كالنوم وأن مل ينتفع حىت ذكر ونزع فال شيء عليه وكذلك اخلف إذا نزعه على 

  القرب 

  الباب التاسع يف دماء احلج

بقاعها وأزماهنا ويف اجلواهر قال األستاذ أبو بكر جيب الدم يف احلج يف أربعني خصلة والنظر يف أنواعها وأحكامها و
فهذه أربعة فصول الفصل األول يف أنواعها النوع األول ما وجب من غري ختيري ويف الكتاب كل هدي وجب على 
من تعدى ميقاته أو متتع أو أو قرن أو أفسد حجة أو فاته احلج أو ترك الرمي أو النزول مبزدلفة أو نذر مشيا فعجز 

مل جيد هديا صام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع بعد ذلك وله أن يصوم عنه أو ترك من احلج ما جيرب بالدم إذا 
( الثالثة ما بينه وبني يوم النحر فإن مل يصم قبله صام الثالثة اليت بعده ويصل السبعة هبا إن شاء ألن معىن قوله تعاىل 



قبل يوم النحر كملها يف أيام  أي من مىن سواء أقام مبكة أم ال وأن صام بعضها ١٩٦البقرة ) وسبعة إذا رجعتم 
التشريق فإن أخرها عن أيام التشريق صام مىت شاء وصلها بالسبعة أم ال وإمنا يصوم الثالثة يف احلج املتمتع والقارن 

ومتعدي امليقات ومفسد احلج ومن فاته احلج وأما من لزمه ذلك لترك مجرة أو النزول مبزدلفة فيصوم مىت شاء 
مجرة العقبة قبل اإلفاضة ألنه إمنا يصوم إذا اعتمر بعد أيام مىن واملاشي يف نذره بعجز  وكذلك الوطئ بعد رمي

يصوم مىت شاء ألنه يقضي يف غري حج فيصوم يف غري حج وقال ش يبتدئ املتمتع الصوم من حني اإلحرام باحلج 
قيل جيوز تقدمي هدي املتعة على كما قلناه وقال ح وابن حنبل من حني حيرم بالعمرة قياساً على احلج ويف اجلواهر 

احلج بعد العمرة ألن التطوع احلج جيزء عن واجبه فهذا أوىل لنا أن حقيقة التمتع إمنا حيصل باإلحرام باحلج فلو 
تقدم الصوم لتقدم على سببه وألن اهلدي ال جيزئ قبل احلج فكذلك بدله والفرق بني هذا وبني التكفري قبل احلنث 

مني هو السبب واحلنث شرط واحلكم جيوز أن يترتب على سببه والعمرة ليست سببا بل اجتماع بعد باليمني أن الي
اإلحرامني ومل حيصل ووافق ابن حنبل يف صوم أيام التشريق ألنه مروي عن عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهم خالف 

ى العام ووافقنا ش وابن ش و ح لنهيه عن صومها وجوابه أن ما ذكرناه خاص وما ذكروه عام فيقدم اخلاص عل
 ١٩٦البقرة ) فصيام ثالثة أيام يف احلج ( حنبل أنه يصوم بعد عرفة وقال ح يتعني اهلدي عليه حينئذ لقوله تعاىل 

فشرطها يف احلج وجوابه أن الواجب يف احلج ال ينايف الواجب يف غريه فإن استدل مبفهوم الزمان فهو ال يقول 
ار فأنه مشروط بقبل املسيس وجيب بعده ولنا القياس عليه وعلى صوم رمضان وقال باملفهوم مث ينتقض بصيام الظه

ابن حنبل أن أخر الدم لغري عذر فعليه دم ويصوم كتأخري قضاء رمضان عن وقته وجوابه أن الصوم ها هنا يدل 
عمرته أو وطئ على اهلدي فلو وجب الدم الجتمع البدل واملبدل معه وهو خالف األصل قال من ترك امليقات يف 

أو فعل ما يلزمه به هدي فلم جيده فليصم ثالثة أيام وسبعة بعد ذلك وكل من مل يصم ممن ذكرناه حىت رجع إىل 
بلده وله هبا مال بعث باهلدي ومل جيزئه الصوم وكذلك من أيسر قبل صيامه ومن وجد من يسلفه فال يصم ويتسلف 

واشترط عدم اهلدي كما  ١٩٦البقرة ) فصيام ثالثة أيام يف احلج  فمن مل جيد( إن كان موسرا ببلده لقوله تعاىل 
اشترط عدم املاء يف التيمم فكما يتسلف للماء يتسلف للهدي قال سند إذا طرأ موجب الدم بعد الوقوف بعرفة 
م فلمالك يف ترخيصه بصوم أيام التشريق قوالن قياسا على التمتع جبامع وجوب الثالث والسبعة أو نظر إىل تقد

الوجوب يف التمتع ومن شرع يف صيام الثالثة مث وجد اهلدي استحب له اهلدي وكذلك أن وجد بعده الثالثة قبل 
يوم النحر كاملتيمم جيد املاء يف أثناء تيممه وإذا وجده قبل يوم النحر فقد وجب املبدل قبل حصول املقصود من 

بني التيمم أن الصوم مقصود يف نفسه وظاهر املصلحة البدل وهو التحلل لنا القياس على السبعة والفرق بينه و
والتيمم بالتراب مناف ملقصود الطهارة وإمنا شرعه اهللا تعاىل ضبطا لعادة التطهري ويصوم عشرة أيام متصلة إذا رجع 

إىل أهله وقال ابن حنبل وقالت الشافعية جيب التفريق ألنه هيئة للعبادة فلم يسقط بالفوات كهيآت الصالة 
اهبم أن هذه اهليئة واجبة للوقت فتفوت بفواته كالتفريق بني الصالتني يف األداء وإذا مل جيد اهلدي وأخر الصوم وجو

حىت مات فال شيء على الوارث فإن أراد أن يتطوع عنه فاهلدي آلن الصيام ال تدخله النيابة ويف اجلواهر قال ابن 
لسبعة واملشهور خالفه ولو مات املتمتع قبل رمي مجرة العقبة احلارث ال بد من اتصال الثالثة بعضها ببعض وكذا ا

فال شيء عليه أو بعدها أخرج هدي التمتع من رأس ماله وقال سحنون ال يلزم الورثة اهلدي إال أن يشاءوا وال 
 جبمع بني بعض البدل وبعض املبدل يف سائر اإلبدال بل وصنف واحد النوع الثاين ما وجب مع التخيري وهو جزاء
الصيد وفدية األداء كما تقدم بسط فروعها يف باهبا النوع الثالث التطوع وال أعلم يف التطوع باهلدي خالفا وقد 

بعث باهلدايا تطوعا مع ناجية األسلمي ومع غريه وما زال السلف على ذلك ويف الكتاب أن استحق هدي التطوع 



يفعل مبا يرجع به من عيب وإن ظل هدي التطوع مث استحق فعليه بدله وجيعل ما يرجع به من مثنه يف هدي كما 
وجده بعد أيام النحر حنره مبكة خبالف األضحية جيدها بعد أيام الذبح والفرق تعني اهلدي بالتقليد واإلشعار 

واألضحية ال تتعني إال بالذبح أو النذر أو التعني الفصل الثاين يف أحكامها وهي عشرة احلكم األول الشركة فيها 
لكتاب ال يشترك يف هدي تطوع وال واجب وال نذر وال جزاء صيد وال فدية وأهل البيت واألجانب سواء ويف ا

وقال ح وجيوز االشتراك يف اهلدي ملريدي التقرب كان أحدمها متطوعا أم ال فإن كان أحدمها ال يريد التقرب مل جيز 
ديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع وهو يف وقال ش وابن حنبل جيوز مطلقا يقول جابر حنرنا مع النيب عام احل

املوطأ ومسلم وقياسا على اشتراك أهل البيت يف األضحية لنا ما رواه مالك قال ابن عباس رضي اهللا عنه ما كنت 
أرى دما يقضي عن أكثر من واحد والقياس على الشاة وهي تبطل قياسهم على أهل البيت فإن الشركة جتوز فيها 

الف اهلدي اتفاقا وقياسا على الرقبة يف العتق والفرق بني األضحية واهلدي أن اهلدي شرع يف يف األضحية خب
اإلحرام تبع له واإلحرام ال شركة فيه فال شركة يف اهلدي تبعا ألصله واألضحية مل تتبع غريها قال سند وروي عن 

رين وإذا منعنا االشتراك يف التطوع مالك ال بأس أن يشترك يف التطوع ألن حديث جابر كانوا يف متطوعني معتم
فظاهر الفرق بني األجانب واألقارب ملا يف أيب داود أنه حنر عن آل حممد يف حجة الوداع بقرة واحدة وأن أجزنا 
االشتراك فال خيتص بأهل البيت وال بسبع قياسا على عتق التطوع واخلصم مينع ذلك كله اتباعا لظاهر احلديث 

قب أو عدد ومها ضعيفان يف باب املفهوم على ما تقرر يف علم األصول وإذا اشترك األجانب وليس فيه إال مفهوم ل
فال فرق أن يوهب هلم أو يبتاعوه اتفقت أجزاؤهم أم اختلفت إال أن الظاهر انه ال يشاركهم ذمي وال من ال يريد 

ا ليس بعبادة وإذا أرادوا قسمة التقرب كمريد بيع اللحم وحنوه ألن العبادة هي النحر والعبادة ال يكون بعضه
اللحم فإن قلنا القسمة إقرار حق جاز وإن قلنا بيع فال وإن تصدقوا به جاز للمساكني قسمته كما هلم بيعه وقسمة 

مثنه احلكم الثاين التقليد واإلشعار ومها من سنة اهلدي ملا يف مسلم أنه أشعر بدنة يف اجلانب األيسر مث سلت الدم 
أ أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان إذا اهدى هديا من املدينة قلده وأشعره بذي احلليفة عنها ويف املوط

ويقلده قبل أن يشعره وذلك يف مكان واحد وهو متوجه إىل القبلة يقلده بنعلني ويشعره من الشق األيسر مث يساق 
جيلل بدنه بالقباطي واألمناط واحللل مث يبعث وكان إذا طعن يف سنام هديه وهو يشعره قال بسم اهللا واهللا أكرب وكان 

قالت عائشة رضي اهللا عنها  ٢املائدة ) وال اهلدي وال القالئد ( هبا إىل مكة فيكسوها أياما وأما التقليد فلقوله تعاىل 
وابه أنا فتلت قالئد هدي رسول اهللا وقلدها هو بيده وقال ح اإلشعار بدعة لنهيه عن تعذيب احليوان وعن املثلة وج

أن ما ذكرناه خاص فيقدم على عموم ما ذكره سلمنا له التساوي يف العموم لكن حديث مسلم السابق عام الوداع 
وحديث املثلة عام أحد فيكون منسوخا وينتقض عليه بالكي والوسم يف أنعام الزكاة واجلزية لتميزها عن غريها 

لص وأن ينحرها من وجدها يف حملها فإن التقليد قد يقع فال والغرض ها هنا أيضا أن ال ختتلط بعريها وأن يتوقاها ال
يكفي مث هذه الشعرية أظهر يف اإلسالم من احتياجه لسند ويف الكتاب من أراد اإلحرام ومعه هدي فليقلده مث 
ام يشعره مث جيلله أن شاء وذلك واسع مث يدخل املسجد فريكع وحيرم وال ينبغي التقليد وال اإلشعار إال عند اإلحر

إال أن ال يريد احلج فيفعل ذلك بذي احلليفة وأن مل يكن معه هدي وأراد اهلدي فيما يستقبل فله أن حيرم ويؤخر 
اهلدي ويقلد اهلدي كله ويشعر إىل الغنم ال تقلد وال تشعر وتقلد البقر وال تشعر إال أن تكون هلا أسنمة فتشعر 

ابن القاسم وال تقلد باألوتار وال تقلد فدية األذى ألهنا نسك واإلشعار يف اجلانب األيسر من سنامها عرضا وقال 
وليست هديا ومن شاء جعلها هديا وجيزئ اهلدي كله بدون التقليد واإلشعار قال سند قال مالك يستحب القليد 

ن مبا تنبت األرض وجتزي النعل الواحدة حلصول التمييز قال ابن املواز اإلشعار يف أي الشقني شاء وقال ش واب



حنبل يف األمين واختاره عبد الوهاب يف املعونة حلديثه ابن عباس واختار مالك فعل ابن عمر فإنه فعل احلرمني 
وحيمل احلديث على بيان اجلواز فإن مل يكن للبعري سنام قال مالك ال يشعر كالبقر قال ابن حبيب و ش يشعر البقر 

تق وكالغنم قال ابن حبيب اإلشعار طوال ورواه عن ابن عمر لنا أنه إمنا ورد يف السنام فال يشرع يف غرية كالع
رضي اهللا عنهما وجيوز أن يكون اللفظ خمتلفا واملعىن متفقا هذا يريد عرض السنام وهذا يريد طول البعري قال مالك 

ق اجلالل وال تقلد املرأة وال تشعر إال أن ال جتد من يلي ذلك كالذبح قال مالك والبياض يف اجلالل أحب إلينا وش
أحب إلينا على األسنمة لتثيت أن كانت قليلة الثمن كالدرمهني وينزع العايل منها ليال خيرقه الشوك وكان ابن عمر 
رضي اهللا عنهما ال جيلل حىت يغدو من مىن ألن جالله كانت غالية قال ابن حبيب وش وابن حنبل تقلد الغنم ملا يف 

نه حممول على قالئد أطواق كانت حلقية يف أعناقها لنا ألهنا ال جتلب من الصحيحني أنه أهدى غنما مقلدة وجوابه أ
مكان بعيد فال حتتاج إىل ذلك ويف اجلواهر قيل بكراهة تقليد النعال احلكم الثالث تعيينه بالتقليد وعندنا يتعني وعند 

على الزكاة بعينها فله إبداهلا  ش و ح ال يتعني إال بالذبح كاألضحية ألنه لو زال ملكه عنه ملا أجزأه وحنره قياسا
واجلواب عن األول الفرق بأن احلكم العهدي يتعدى للولد حىت جيب حنره كاالستيالد يف أم الولد وولد األضحية 

ال ينحر معها وهو اجلواب عن الثالث فأنه إذا عزل شاة الزكاة فولدت ال يلزم دفع ولدها معها وعن الثاين أن 
زمه ويف أيب داود عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه أهدى جنيبا فأعطي هبا ثالمثائة دينار النحر تسليم ملا عينه ول

فأتى النيب فأخربه بذلك ففال أفأبيعها واشتري هبا بدنا قال ال احنرها وقياسا على تسليم الزكاة إىل اإلمام قبل 
يد دخله عيب بعد التقليد أجزأ وصوهلا للمساكني ويف الكتاب كل هدي واجب أو تطوع أو نذر أو جزاء ص

خالفا ل ش و ح لنا أنه غري متمكن من تغريه ولو ضل مث وجده بعد حنره غريه حنره ولو مات مل يتمكن الورثة من 
تغيريه قال سند أن كان ذلك بتفريط أو تعد ضمن وأن كان بغري ذلك فالتطوع واملنذور ال يضمن ولو مات وأما 

اإلبدال ويف اجلواهر إذا وجد اهلدي معيبا ال يرده على املشهور وقيل يرده قال سند  غريمها فقال األهبري القياس
وهذا مل  ٩٥املائدة ) هديا بالغ الكعبة ( وإذا قلنا بالتعيني بالتقليد فعطب اهلدي قبل حمله أبدل ألن اهللا تعاىل يقول 

ان ويف الكتاب إذا أخطأ الرفقاء فنحر كل واحد يبلغ الكعبة خبالف املنذور واملتطوع فإنه إمنا التزم حنره مع اإلمك
هدي صاحبه أجزأهم خبالف الضحايا لتعينها بالتقليد قال سند يستحب ملن ضل هديه يوم النحر تأخري خالفه إىل 

زوال الشمس لبقاء وقت النحر عساه ينحر قبل اخلالف فإن مل جيده حلق ألنه لو وجده استحب له تأخريه إىل غد 
ف أفضل من تأخريه ولو حنر الضال واجده عن نفسه قال حممد جيزىء عن صاحبه ومن حنر هدي غريه وتقدمي اخلال

عن نفسه يعتقد أنه هدي نفسه قال ابن القاسم ال جيزئ يف غري العمد لتعينه قال وهذا يقتضي اجزاءه مع العمد 
القاسم فيهما وقال مالك أيضا وروى أشهب يف الرفقاء يضمن كل واحد لصاحبه خبالف الضحايا عكس رواية ابن 

من ذبح شاة صاحبه املقلدة وأجزأته وعليه قيمتها وإذا قلنا ال جتزئ عن األوىل فله القيمة كأم الولد إذا قتلت وإذا 
مل يضمنه صاحبه وأخذ اللحم مل جتزئ الثاين ألن اإلجزاء فرع امللك وامللك فرع التحميلة وهل لألول بيع اللحم 

فمن وجد هبديه عيبا وإذا عطب املنذور قبل حمله مل يضمن إال أن يتعدى أو ميكنه ذحبه فيتركه  يتخرج على اخلالف
حىت ميوت ألنه مؤمتن على الذبح وقد فرط خبالف العبد املنذور عتقه حىت ميوت مع املكنة ألن املستحق للعتق هو 

بدنه أو هدي تطوعه حملها بعد تقليدها  العبد وقد هلك واملستحق للهدي املساكني ويف الكتاب إذا مات قبل بلوغ
ال يرجع مرياثها احلكم الرابع يف صفاهتا من اجلنس والسن والسالمة من العيوب وحكمها يف مجيع ذلك حكم 

الضحايا على ما سيأيت مفسرا إن شاء اهللا تعاىل ويف اجلواهر تعترب السالمة وقت الوجوب حني التقليد واإلشعار 
راعي وقت الذبح ويف الكتاب إذا قلده وأشعره وهو ال جيزئ لعيب به فزال قبل بلوغه دون وقت الذبح وقيل ي



حملله مل جيزئه وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه ويف اجلواهر قال األهبري القياس 
ار أو وجب لكن يشترط دوام عدم اإلجزاء قياسا على موته قال أبو طاهر يؤخذ من هذا أنه جيب بالتقليد واإلشع

كماله إىل النحر وقال ابن حنبل ينحر املعيب ويبدله وقال ش ال جيزئه كاألضحية لنا القياس على الزكاة إذا دفعها 
إىل األمام ويف الكتاب ال بأس باهلدايا والضحايا مع يسري القطع أو الشق يف األذن مثل السمة وحنوها وجيوز اخلصي 

ا وباخلربة لسمنه وطيب حلمه وجيوز الكوكب على العني مع اإلبصار هبا وال جيوز البني العرج وال يف الضحايا واهلداي
البني املرض من الدبر وال اإلبل وال اجملروح إذا كان اجلرح أو الدبر كثريا والذي جيزئ من األسنان يف اهلدايا 

ي اهللا عنهما يقول ال جيزئ إال الثين من كل والفدية اجلذع من الضأن والثين من سائر األنعام وكان ابن عمر رض
شيء قال مالك إال أن النيب أرخص يف البدن من الضأن والبدن عند مالك من اإلبل وحدها والذكور واإلناث بدن 

ومل يفصل وجيوز الذكور واإلناث من الغنم  ٣٦احلج ) والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا ( كلها لقوله تعاىل 
دى ثوبا فليبعه ويشتري بثمنه ما جيوز من اهلدي توفية بلفظ اهلدي وإذا اطلع على عيب يف هدي وغريها ومن أه

التطوع بعد التقليد أمضاه وليس عليه بدله ويرجع على البائع بأرشه وجيعله يف هدي آخر إن بلغ وإال تصدق به 
ش اجلناية ما يصنع بأرش العيب احلكم فلو كان واجبا أبدله ويستعني بأرشه يف البدل فإن جىن على اهلدي صنع بأر

اخلامس يف ضالله أو سرقته أو هالكه قبل حنره ويف الكتاب إذا ضل اهلدي الواجب أو جزاء الصيد فنحر غريه يوم 
النحر مث وجده بعد أيام النحر حنره أيضا لتعيينه أوال ومن عطب هديه للتطوع ألقي قالئده يف دمه إذا حنره ورمى 

وخلى بني الناس وبينه وال يأمر من يأكل منه فقريا وال غنيا فإن أكل أو أمر فعليه البدل سبيل  عنه جله وخطامه
اجلل واخلطام وسبيل اللحم ملا يف الصحيحني قال علي رضي اهللا عنه أمرين أن أقف على بدنه وأن أتصدق بلحومها 

تعمله رد ما نقصه ويف الكتاب أن بعث به وأجلتها قال سند فإن أخذ اجلل اختص الضأن به ويضمنه بالقيمة وإن اس
مع غريه عمل به مثل عمله وأن أكل مل يضمن ألنه ليس ملتزما للتقرب فإن أمره ربه باألكل ففعل ضمن ربه وإن 
أمره أن خيلي بني الناس وبينه فيتصدق به مل يضمن وأجازأ صاحبه كما لو عطب معه فأتى أجنيب فقسمه بني الناس 

كل هدي واجب ضل أو مات قبل حنره فعليه بدله ألنه يف عهدته حىت ينحر للمساكني وال فال شيء عليهما و
يضمن التطوع ألنه مل يشغل ذمته وإمنا التزم التقرب هبذا اهلدي املعني وإن سرق الواجب بعد ذحبه أجزأه ألن عليه 

كتاب حيمل نتاج الناقة أو البقرة أو هديا بالغ الكعبة وقد فعله احلكم السادس يف نتاجها وألباهنا وركوهبا ويف ال
الشاة وهو هدي معها على غريها إن وجده وإال فعليها فإن عجزت كلف محله ألن حق اهلدي يسري للولد 

كاالستيالد يف العتق والتدبري والكتابة قاله األئمة وقال سند قال أشهب وعليه اإلنفاق عليه حىت جيد حمال وال حيل 
ذلك كان حكمه حكم اهلدي إذا وقف فإن وجد مستعتبا أبقاه ليكثر وإال حنره موضعه له دون البيت فإن تعذر 

وخلي بني الناس وبينه فإن أكل من الولد قال عبد امللك عليه بدله وهو مثل التطوع مثل أمه يأكل منه أن أبد له 
فإن أكل منه أبدله قال ويف الواجب ليس مثل أمه ال يضمنه إذا تركه وخيلي بني الناس وبينه ويصري كالتطوع 

أشهب إن باعه عليه هديا كبريا وقال ابن القاسم إن حنره يف الطريق أبدله ببعري ال ببقرة يريد يف نتاج البدنة هذا 
كله من النتاج بعد التقليد أما قبله فال جيب واستحب مالك حنره إذا نوى بأمه اهلدي قبل اإلشعار كقوله يف 

ال جتزئ ال يتصرف يف ولدها وكان تبعا هلا يف حكم اهلدي ويف الكتاب ال يشرب من  الضحايا ولو وجد األم معيبة
لنب اهلدي ولو فضل عن ولدها ألنه من نتاجها فأن فعل فال شيء عليه ألن بعض من مضى أرخص فيه وألنه منفعة 

وقال ش ملا يف كالركوب ألجزاء كالولد ومن أحتاج إىل ظهر هديه فلريكبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته 
  الصحاح أنه رأى رجل يسوق بدنة فقال 



وركبها فقال إهنا بدنة قال اركبها وذلك يف الثانية أوالثالثة وقال ح إن ركب ضمن ما نقص وتصدق به قال سند 
قال حممد إن اضرهبا ترك احلالب حلبها وروي عن مالك ال يشرب من لبنها إال من ضرورة وروي املنع مطلقا ولو 

فصيلها وجوزه الشافعية مطلقا بعد كفاية فصيلها ألن بقاءه فيها يضر وحملوبا يفسد احلكم السابع اجلمع  فضل عن
بني احلل واحلرم وهو من أحكام اهلدي وهو ما وجب لترك نسك أو فساد اإلحرام وحنو ذلك ويف الكتاب إذا 

ي يوقف بعرفه وال جيزئ أيقاف غري ربه اشتري يف احلرم أخرج إىل احلل أو اشترى من احلل أدخل احلرم وهو الذ
واإلبل والبقر والغنم سواء يف ذلك وإن بات باملشعر احلرام ما وقف به بعرفة فحسن ألن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
كان ال يفارق هديه يف سائر املواطن وقال ح و ش ال يشترط خروجه إىل احلل ألن اهلدي مشتق من اهلدية فإذا حنره 

ملكه إىل اهللا تعاىل وحتقق معناه وجوابه أنه مهدي إىل احلرم فيلزم أن يؤتى به من غريه فيجمع بينهما  فقد أهداه من
وهو املطلوب وألن اهللا تعاىل أمر باهلدي ومل يبني أحكامه فبينه النيب وساقه من احلل إىل احلرم فوجب ذلك كما 

حلج والعمرة قال سند وروي عن مالك إذا اشتراه يف وجب السن واجلنس واملنحر وألنه قربة تتعلق باحلرم فأشبه ا
احلرم ذحبه سفيه وأجزأه والذي ال جيزئ من إيقاف الغري هو البائع وحنوه وأما عبدك أو ابنك فيجزئ لبعثه هديه مع 

فة يوم غريه فوقف به وحنره وجيوز أن يؤيت به من امليقاة مع اإلحرام مقلدا مشعرا جملال وجيوز أن يؤتى به بعد يوم عر
النحر فما أتى به قبل الوقوف وقف به فهو الذي حيله موضع إحالل احملرم ويستحب له أن يوقفه املواقف التابعة 
لعرفات فإن أرسله من عرفة قبل الغروب مل يكن حمله مىن لعدم الوقوف بالليل وإذا فات ذلك فحمله مكة ومن 

 احلل فيدخله احلرم وال نوى به اهلدي بل نوى األضحية اشترى يوم النحر هديا ومل يوقفه بعرفة ومل خيرجه إىل
فليذحبه وليس باألضحية ألن أهل مىن ليست عليهم أضاحي وكل شيء يف احلج فهو هدي قال التونسي شبه فعله 
بفعل األضاحي ملا نوى التقرب من حيث اجلملة ومل يرد أهنا شاة حلم احلكم الثامن حنره يف احلج إذا حل من حجة 

ويف عمرته بعد الفراغ من السعي عند املروة ويف الكتاب إذا حاضت املعتمرة بعد دخول مكة قبل الطواف مبىن 
ومعها هدي ال تنحره حىت تطوف وتسعى وإن كانت تريد احلج وخافت الفوات ومل تستطع الطواف للحيض أهلت 

ر احلج وساق معه هديا فطاف لعمرته باحلج أوقفت اهلدي بعرفة وحنرته مبىن وأجزأها لقراهنا ومن اعتمر يف أشه
وسعى حنره إذا مت سعيه مث حيلق أو يقصر وال يؤخره إىل يوم النحر فإن أخره مل يبق حمرما وأحرم يوم التورية وأول 
العشر أفضل وفإن أخره فنحره عن متعته إقتداء مل جيزئه لتعينه مث قال جيزئه وقد فعله الصحابة رضوان اهللا عليهم 

  دي مشروع يف العمرة عند اجلمهور ألنه قال سند اهل
حنر عمن اعتمر من نسائه بقرة فاليت تريد القران يتقلب هديها لقراهنا كما ينقلب إحرامها ويف الصحيحني قالت 

عائشة رضي اهللا عنها خرجنا مع النيب عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال النيب من كان معه هدي فليهل باحلج 
اهره أنه بعد اإلحرام وأن هديهم ذلك جيزئهم عن القران وروي عن مالك يهدي غريه أحب إيل وقاله مع العمرة وظ

ابن القاسم وهو القياس لتعني اهلدي قبل نية القران ووافقنا ش يف تأخري املعتمر هديه وأنه حيل وقال ح وابن حنبل 
ويف املوطأ قالت  ١٩٦البقرة ) غ اهلدي حمله وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبل( ال حيل حىت حيج وينحر لقوله تعاىل 

حفصة رضي اهللا عنها قلت يا رسول اهللا ما شأن الناس حلوا ومل حتل أنت فقال إين لبدت رأسي وقلدت هديب فال 
أحل حىت أحنر واجلواب عن األول أن اهلدي قد بلغ حمله عند املروة وعن الثاين أن عمرته كانت مع احلج معا ويف 

تع يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وساق اهلدي معه من ذي احلليفة وبدأ فأهل بالعمرة مث أهل باحلج الصحيحني مت
وإذا أهدى لعمرته ال يقصد التمتع قال عبد احلق ال جيزئه على متتعه عن القولني قال وليس كما قال بل اخلالف 

ما يف األوىل فلتعينه نافلة وأما الثانية فلتعينه قبل جار فيها وإن قصد به التمتع فقد كرهه ابن القاسم يف الصورتني أ



سبب وجوبه كالصالة قبل الوقت ويف الكتاب أذا بعث يهدي تطوع مع رجل حرام مث خرج بعده حاجا فإن أدرك 
هديه مل ينحره حىت حيل وإن مل يدركه فال شيء عليه وإن كان هذا اهلدي قد ارتبط باحرام األول فإن ذلك احلكم 

ما لو أحضر الرسول وأمكن ربه الوصول وألن األصل أقوى من الفرع واملوكل متمكن من عزل الوكيل ينقطع ك
قال سند فلو كان الرسول دخل حبج مث دخل ربه بعمرة قال يف املوازية يؤخره حىت ينحره يف احلج ألن النحر يف 

ون أفضل فإن سبق اهلدي يف عمرته احلج أفضل من العمرة جلعل الشرع له زمانا معينا وما اعتىن الشرع به يك
فال حتلقوا رؤسكم حىت يبلغ ( ودخل به بعمرة فأراد تأخري حىت حيج من عامه قال مالك ال يؤخره لقوله تعاىل 

احلكم التاسع صفة ذحبها يف الكتاب تنحر البدن قياما قال ابن القاسم فأن أمتنعت جاز  ١٩٦البقرة ) اهلدي حمله 
أي سقطت ويف البخاري حنر بيده سبع بدن قياما  ٣٦احلج ) فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها  (أن تعقل لقوله تعاىل 

وتنحر اإلبل وال تذبح بعد النحر للحديث املتقدم وألنه أقرب لزهوق روحها واهللا تعاىل كتب اإلحسان على كل 
قال سند والعقل  ٦٧البقرة ) بقرة إن اهللا يأمركم أن تذحبوا ( شيء والبقر تذبح وال تنحر بعد الذبح لقوله تعاىل 

ربط يديها مثنية ذراعها إىل عضدها ألن يف حديث جابر كان هو أصحابه ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة قال 
قال مالك ولو تفرقت بعد  ٣٦احلج ) فاذكروا اسم اهللا عليها صواف ( مالك وتصف أيديها بالقيود لقوله تعاىل 

هبا فينحرها باركة أحب إيل من تفرقها وميسكها رجالن رجل من كل ناحية وهي قائمة النحر إال أن خياف انقال
مصفوفة أحسن من حنرها باركة ويف الكتاب تكره النيابة يف الزكاة ألن مباشرة القرب أفضل وكذلك كان يفعل 

  فأن استناب أجزأه إال يف غري املسلم ألنه ليس من أهل القرب ويف 
اهللا عنه حنر بيده ثالثني بدنة وأمرين فنحرت سائرها ويقول من ذبح بسم اهللا واهللا أكرب  أيب داود قال علي رضي

ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم ( اللهم تقبل من فالن فإن مل يقل ومسى اهللا تعاىل أجزأ لقوله تعاىل 
حة ألنه من أهل الذكاة ويغسل الذمي قال سند روى أشهب إن ذكاة الذمي صحي ٣٤احلج ) من هبيمة األنعام 

اجلنب إذا قصد اجلنب رفع اجلنابة وكاستنابته يف العتق وموضع املنع الذبح خبالف السلخ وتقطيع اللحم واملقصود 
من التسمية ذكر اهللا تعاىل خمالفة اجلاهلية يف تسمية األصنام حىت لو قال اهللا أجزأه أما ذكر الرمحن فال يناسب حال 

ومل ير مالك قوله اللهم مثل األول مستحسنا خالفا البن حبيب ويف الكتاب ال يعطى اجلزار أجرته من حلمها اإلماتة 
وال جلودها وال خطامها وال جلها ملا يف حديث علي رضي اهللا عنه أمرين أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها 

يه من عندنا ويف اجلواهر إن ذحبها غري صاحبها وجلودها وأجلتها وأن ال أعطي اجلزار منها شيئا وقال حنن نعط
قاصدا صاحبها أجزأه وان مل يستنبه لوجوهبا بالتقليد وإن حنرها عن نفسه تعديا أو غلطا فأقول ثالثها جيزئ يف الغلط 

لوجود قصر القربة من حيث اجلملة خبالف التعدي ولو دفعها للمساكني بعد بلوغها حملها وأمرهم بنحرها ورجع 
بلده فاستحيوها فعليه بدهلا كانت واجبا أو تطوعا ألن تفريط الوكيل كتفريط املوكل احلكم العاشر األكل منها إىل 

ويف الكتاب يؤكل من اهلدي كله واجبه وتطوعه إذا بلغ حمله إال ثالثة جزاء الصيد وفدية األذى ونذر املساكني فإن 
وهدي التمتع والقران ألهنما مل جيبا بسبب حمرم فلم حيرما أكل فال جيزئه وعليه البدل وقال ح يأكل من التطوع 

عليه كالتطوع وقال ش يأكل من التطوع دون ما وجب يف اإلحرام واختلف أصحابه يف النذر ألنه هدي واجب 
وهو عام خص منه جزاء  ٣٦احلج ) فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها ( كفدية األذى وجزاء الصيد لنا قوله تعاىل 

ن بدله الذي هو اإلطعام مستحق عليه للغري فيكون هو مستحقا عليه للغري فال يأكل منه كبدله وكذا فدية الصيد أل
األذى ونذر املساكني فإن أكل من الثالثة ضمن يف جزاء الصيد ما قل أو كثر وعليه البدل قال ابن القاسم وال 

أكل وال يكون عليه البدل ألنه عند مالك ليس أدري قول مالك يف نذر املساكني وأرى أن يطعم املساكني قدر ما 



مثل األول وإمنا يستحب ترك األكل منه قال وإذا هلك هدي التطوع قبل حمله تصدق به وال يأكل منه ألنه غري 
مضمون عليه وليس عليه بدله فإن أكل فعليه البدل الهتامه يف ذحبه وكل هدي مضمون هلك قبل حمله فله األكل 

ين والفقري وال يبع منه حلما وال جال وال جلدا وال خطاما وال قالئد وال يستعني بذلك يف غري منه واإلطعام للغ
األول واملبعوث معه باهلدي يأكل من كل هدي إال الثالثة املتقدمة إال أن يكون مسكينا ويف مسلم ملا بعث اهلدي 

ملشي يقال رجف البعري إذا خر من مع ناجية األسلمي قال له أرأيت إن أزحف منها شيء على معىن ضعف عن ا
سنامه على االرض من األعياء وأوجفه اليسري فقال له احنره واخضب نعلها بدمها واضرب هبا صفحتها وال تأكل 

منها أنت وال أحد من رفقتك قال سند حكى حممد خالفا يف األكل من هدي الفساد وروي عن مالك إن أكل من 
هدي جاز أكل بعضه وجاز أكل كله وال حد فيما يستحب إطعامه على ظاهر  اجلزاء والفدية فال شيء عليه وكل

( ومرة بالثلث لقوله تعاىل  ٢٨احلج ) فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري ( املذهب وحدده ش بالنصف لقوله تعاىل 
أكلونه فال يأكل فجعل له شريكني والنذر قسمان نذر للمساكني ي ٣٦احلج ) فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر 

منه على املشهور وفيه خالف منذور النحر فقط قال مالك يأكل منها وإذا عني أفضل مما وجب عليه وقلنا يبدله 
فهل مثل ما كان يف الذمة أو مثل ما عني ألن من نذر املشي إىل مكة معتمرا فمشي يف حج فركب وأراد يقضي سنة 

مرة كما كان أوال ولو عطب بتفريطه لزمه مثل ما عني ولو كان أخرى ما ركب فإنه ميشي إن شاء يف حج أو ع
بدال عن هدي واجب ضل فعطب فأكل منه مث وجد األول حنره وبدل الثاين ألنه صار تطوعا أكل منه قبل حمله ويف 

اجلالب إذا أكل من هدي ال جيوز له األكل منه روايتان إحدامها يبدل اهلدي كله واألخرى مكان ما أكل وروي 
عن مالك ال شيء عليه ألنه عني للمساكني فأكله وأكل غريه سواء والسنة تضمني اجلميع وألنه كما ضمن إراقه 
دمه فقد ضمن أبعاضه فإذا أكل بعضها سقطت الزكاة فيه والزكاة ال تتبعض فيبطل اجلميع واهلدي يف األكل منه 

الفدية واجلزاء والنذور وما ال يؤكل منه قبل وال على أربعة أضرب ما يؤكل قبل بلوغه وبعده وهو الواجب ما عدا 
بعد وهو نذر املساكني املعني وما ال يؤكل منه قبل بلوغه يؤكل بعد وهو التطوع والنذر املطلق ألهنما غري مضمونني 
ة قبل حملهما إذا مل يتعرض فإن تعرض ضمن وما يؤكل قبل ال بعد وهو اجلزاء والفدية والنذر املضمون ألهنا مضمون
قبل وبعد مستحقة للغري وإن أكل السائق للهدي وإذا وقف قبل حمله فإن كان واجبا مل جيزئ ربه وضمن السائق 
للتهمة كالراعي يذبح الشاة يقول خفت عليها املوت فإن شهد له أحد من رفقته ممن أكل من اهلدي مل يقبل قوله 

ع السائق على أحد ممن أطعمه ألن يقول إهنم أكلوا ألن الشاهد يثبت لنفسه أنه أكل مباحا وضمن السيد وال يرج
مباحا ويضمن القيمة وقت النحر ال هديا مكانه كمن تعدى على هدي وإمنا يضمن اهلدي باهلدي وبه ألنه التزم 
بلوغ اهلدي إىل حمله من ماله فأن كان اهلدي تطوعا فليس على ربه إىل هدي بقيمة ما يرجع به وأن كان اهلدي 

ه مثل ما وجب عليه وإن طعم السائق من الواجب فال شيء عليه وال على ربه إن أمره ألنه مضمون على واجبا فعلي
ربه وإن أطعم من التطوع غري مستحق فال شيء على ربه وإن مل يأمره وإال فعليه البدل وان أطعم مستحقا فال شيء 

جزاء الفدية فعليه البدل جهل أو علم  عليه وضمن ربه إن أمره أن يطعم معينا ويف الكتاب من أطعم غنيا من
كالزكاة وال يطعم منه وال من مجيع اهلدي غري مسلم فإن فعل ضمن اجلزاء والفدية دون غريمها وهو خفيف وقد 
أساء وال يطعم من جزاء الصيد أبويه وال زوجته وال ولده وال مدبره وال مكاتبه ألهنا وجبت عليه فال يصرفها ملن 

قال سند وإذا أطعم غنيا عاملا فيختلف هل يغرم مجيع اهلدي أو قدر ما أعطي حلما أو طعاما وإن  يتعلق به كالزكاة
كان غري عامل اختلف قول ابن القاسم كما اختلف يف الزكاة وكذلك اختلف يف غري املسلم كالزكاة وإطعام الذمي 

منا النهي يف اجملوس وخفف مالك يف مكروه عند ابن القاسم وخفف ابن وهب يف إطعام الذمي من األضحية وقال إ



إطعام جريانه الكتابيني من األضحية وكره ابن القاسم إال ملن يف عياله منهم فإن أطعم أبويه أو من ذكر معهم فعلى 
أصل ابن القاسم عليه البدل وجيري فيه اخلالف يف قدر ما أطعم حلما أو طعاما فإن كان األكل بغري إذنه فإمنا عليه 

نه مل يتعد حىت يقدر سقوط إراقة الدم يف ذلك البعض إمنا وصلت إليه منفعة ذلك البعض ولو مل يكن قدر ذلك أل
األكل يف عياله مل يلزمه شيء ويف اجلواهر قيل ال يؤكل من هدي الفساد ومن أكل من نذر املساكني ففي ابدال 

مونا وجب البدل عن الكل وإذا أوجبنا بعضه أو كله روايتان وقيل إن كان معينا أطعم قدر ما أكل وإن كان مض
بدل املأكول فقيل بدل اللحم ألنه من ذوات األمثال وقال عبد امللك قيمته طعاما ألن مثل حلم اهلدي ال يوجد 

وقيل يغرم القيمة مثنا وخيتص بأكل اهلدي من جوز له أخذ الزكاة إن كان مما ال يأكل صاحبه منه وإال فال خيتص بل 
لغين الفصل الثالث يف بقاعها ويف الكتاب كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مبكة ما وقف بعرفة يأكل الفقري وا

ومن ضل هديه  ٣٣احلج ) مث حملها إىل البيت العتيق ( فنحره مبىن فإن حنر مبكة جهال أو عمدا أجزأ لقوله تعاىل 
القاسم قال مالك مرة ال جيزئه وقال مرة الواجب بعد الوقوف بعرفة فوجده بعد أيام مين فلينحره مبكة قال ابن 

جيزئه وبه أقول ومن ضل هديه بعد الوقوف بعرفة فوجده غريه فنحره مبىن ألنه رآه هديا أجزأ ربه قال ابن يونس 
قال مالك كل ما حمله مكة فعجز عن الدخول به إىل بيوت مكة وحنر باحلرم مل جيزئ وإمنا حمله مكة أو ما يلي بيوهتا 

الناس وال جيزئ حنره عند ثنية املدنيني ألنه عليه السالم حنر هديه عام احلديبية باحلرم وأخرب اهللا تعاىل أنه مل من منازل 
قال مالك و مىن كلها منحر إال ما خلف العقبة  ٢٥الفتح ) واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله ( يبلغ حمله بقوله 

عد أيام مىن قال سند خيتلف يف وجوب النحر مبكة إذا فات وأفضلها عند اجلمرة األوىل وال ينحر هدي مبكة إال ب
الوقوف بعرفة وينحر مبىن ما اجتمعت فيه ثالثة شروط الوقوف بعرفة وأن ينحر يف أيام النحر على سنة الضحايا 

وأن يكون حنره يف حج وإذا ضل هديه فنحر غريه مث وجده يف أيام مىن فنحره قال بعض الشافعية الضال الواجب 
دم تعينه على الواجب واملذهب وجوب االثنني األول عما يف الذمة والثاين لتعينه هديا كمن أحرم حبجة اإلسالم يتق

مث تبني له أنه حج قبل ذلك فإن الثاين يتعني وروى ابن القاسم إذا ساق اهلدي الواجب فضل قبل الوقوف بعرفة مث 
ه وروى أشهب جيزئه فنزل مرة نية اإليقاف منزلته ومرة مل وجده يوم النحر مبىن ال جيزئه وينحره مبكة ويهدي غري

ينزهلا ويف اجلالب إن أضل اهلدي الواجب قبل الوقوف مث وجد مبىن فروايتان ينحره مبىن مث يبدله هبدي آخر مبكة 
يبدله هبا بعد أيام مىن ويؤخره حىت ينحره مبكة وجيزئه فصار يف الفرع أربعة أقوال ينحره مبىن وجيزئه ينحره مبىن و

ينحره مبكة ويبدله هبا ينحره مبكة وجيزئه ويف الكتاب ال جيزئ ذبح جزاء الصيد وال هدي إال مبكة أو مبىن وما كان 
من هدي يف عمرة لنقص فيها أو نذر أو تطوع أو جزاء صيد حنره إذا دخل مكة أو ينحره مبىن كما يفعل بعد 

قضائها أو بعد قضائها مبكة على ما تقدم يف فساد اإلحرام ويف التحلل إال هدي اجلماع يف العمرة ويؤخره إىل 
اجلواهر قال عبد امللك جيوز النحر مبىن وإن مل يقف بعرفة وإذا حنر مبكة ما وقف بعرفة ففي اإلجزاء أقوال ثالثها 

يا قبل الفجر خيتص األجزاء مبا حنر بعد خروج أيام مىن الفصل الرابع يف أزماهنا ويف الكتاب ال جيزئ ذبح اهلدا
سخرها عليهم ( واليوم النهار لقوله تعاىل  ٢٨احلج ) يف أيام معلومات ( وكذلك نسك األذى وإن قلد لقوله تعاىل 

وألنه السنة ويف اجلواهر يراق دم الفساد والفوات يف احلجة املقضية وقيل  ٧احلاقة ) سبع ليل ومثانية أيام حسوما 
  ا فارغة يف الفائتة واملفسدة ألنه جربان هل

  الباب العاشر يف العمرة



  والعمرة يف اللغة الزيارة اعتمر فالنا فالنا إذا زاره ويف الشرع زيارة خمصوصة للبيت ويف املوطأ قال 
عليه السالم العمرة للعمرة كفارة ملا بينهما واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة وفيه جاءت امرأة إليه عليه السالم 

ت للحج فاعترض يل فقال هلا اعتمري يف رمضان فإن عمرة فيه كحجة قال سند والعمرة عند مالك فقالت إين جتهز
  و ح سنة وعند ابن حبيب واجبة وعند ش قوالن حجة األول 

قوله بين اإلسالم على مخس فذكر احلج ومل يذكر العمرة ويروى عنه احلج جهاد والعمرة تطوع وألهنا غري مؤقتة 
واألمر للوجوب وروي  ١٩٦البقرة ) وأمتوا احلج والعمرة هللا ( وع وحجة الثاين قوله تعاىل فال جتب كطواف التط

عنه احلج والعمرة فريضتان وقياسا على احلج واجلواب عن األول القول باملوجب ألنه يقتضي وجوب إمتامها وحنن 
ق بالتوقيف وهو دليل اعتناء الشرع نقول به إمنا النزاع يف اإلنشاء وعن الثاين انه غري معروف وعن الثالث الفر

باحلج وجتوز يف مجيع السنة إذا مل يصادف أفعال احلج عند مالك و ش وابن حنبل وقال ح تكره يف مخس أيام عرفة 
والنحر وأيام التشريق لقول عائشة رضي اهللا عنها السنة كلها وقت للعمرة إال مخسة أيام فذكرهتا وجوابه منع 

مل على املتلبس باحلج وال يعتمر عند مالك إال مرة واستحب مطرف و ش تكرارها ألن الصحة سلمناها لكن حي
عليا رضي اهللا عنه كان يعتمر يف كل يوم مرة وكان ابن عمر رضي اهللا عنه يعتمر يف كل يوم من ايام ابن الزبري لنا 

ن يف شوال وتنتان يف ذي القعدة وما ما يف املوطأ أنه اعتمر ثالثا عام احلديبية وعام القضية وعام اجلعرانة إحداه
رووه حيتمل القضاء فقد روي أن عائشة رضي اهللا عنها فرطت يف العمرة سبع سنني فقضتها يف عام واحد ولو كان 
ذلك مستحبا لفعله واألئمة بعده وإذا قلنا ال يعتمر إال مرة فهل هي من احلج إىل احلج أو من احملرم إىل احملرم ملالك 

عليهما االعتمار بعد احلجة يف ذي احلجة مث يف احملرم ويف الكتاب جتوز العمرة يف السنة كلها إال للحاج  قوالن ينبين
يكره له االعتمار حىت تغيب الشمس آخر أيام الرمي تعجل يف يومني أم ال قال ابن القاسم فإن أحرم بعمرة يف أيام 

بعدها لزمته كانت األوىل يف أشهر احلج أم ال أراد احلج من الرمي مل تلزمه والعمرة يف السنة مرة واحدة فإن اعتمر 
عامه أم ال قال سند راعى مالك وزمان الرمي يف االعتمار وش الرمي نفسه ملالك إن االعتمار ممنوع يف زمان الرمي 

  والزمان وقت ال رمي فيكون الزمان معتربا دون الرمي 

  المالباب احلادي عشر يف القدوم على ضرحيه عليه الس

وقد كره مالك أن يقال زرنا النيب وأن يسمى زيارة قال صاحب هتذيب الطالب ألن شأن الزائر الفضل والتفضيل 
على املزور وهو صاحب الفضل واملنة وكذلك أن يقال طواف الزيارة وقيل ألن الزيارة تشعر باإلباحة وزيارة النيب 

ة فتعذرت عليه الزيارة قال ابن أيب زيد يرد من األجرة بقدر من السنة املتأكدة ولو استؤجر رجل على احلج والزيار
مسافة الزيارة وقيل يرجع ثانية حىت يزور وقال سند يستحب ملن فرغ من حجه إتيان مسجده فيصلي فيه ويسلم 

  على النيب ويف أىب داود قال 
نه أنه قال من زار قربي ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا عز وجل علي روحي حىت أرد عليه السالم ويروى ع

وجبت له شفاعيت ومن زار قربي وجبت له اجلنة ويروى عنه أنه قال من زارين بعد وفايت فكأمنا زارين يف حيايت 
( وحكى العتيب أنه كان جالسا عند قربه عليه السالم فجاء أعرايب فقال السالم عليك يا رسول اهللا مسعت اهللا يقول 

وقد  ٦٤النساء ) اؤك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم ج
فطاب من طيبهن ** يا خري من دفنت بالقاع اعظمة ( جئتك مستغفرا من ذنيب مستشفعا بك إىل ريب مث أنشأ يقول 



مث انصرف األعرايب فحملتين ) فيه العفاف وفيه اجلود والكرم ** نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه ) ( القاع واألكم 
  عيىن فرأيت النيب يف النوم فقال يل يا عتيب إحلق األعرايب فبشره أن اهللا قد غفر له 

  الباب الثاين عشر يف فضل املدينة على مكة

قال صاحب املقدمات أمجع أهل العلم على فضلهما على غريمها وعند عبد الوهاب وبعض املالكية املدينة أفضل من 
ش و ح وغريمها مكة أفضل قال وهو األظهر وأعلم أن األزمان والبقاع مستوية من حيث هي أما  مكة وعند

األزمان فألهنا عند املتكلمني اقترانات احلوادات بعضها ببعض ومفهوم االقتران ال خيتلف يف ذاته وأما البقاع فألن 
نها قاعدة للتفضيل بني مجلة املعلومات اجلواهر مستوية وإمنا اهللا تعاىل فضل بعضها على بعض بأمور خارجة ع

عشرون سببا أحدها بالذات كتفضيل الواجب على املمكن والعلم على اجلهل وثانيها بالصفة احلقيقية كتفضيل 
العامل على اجلاهل وثالثها بطاعة اهللا تعاىل كتفضيل املؤمن على الكافر ورابعها بكثرة الثواب الواقع يف املفضل 

ر وخامسها لشرف املوصوف كالكالم النفسي القدمي على غريه من كالم احملدثني وسادسها كتفضيل ليلة القد
لشرف الصدور كشرف ألفاظ القرآن لكون الرب تعاىل هو املرتب لوصفه ونظامه وسابعها لشرف املدلول 

كشرف احلروف الدالة كتفضيل األذكار الدالة على اهللا تعاىل وصفاته العليا وأمسائه احلسىن وثامنها لشرف الداللة 
على األصوات الدالة على كالم اهللا تعاىل وتاسعها بالتعليق كتفضيل العلم على احلياة وإن كانتا صفيت كمال 

وعاشرها شرف التعلق كتفضيل العلم املتعلق بذات اهللا تعاىل وصفاته على غريه من العلوم وكتفضيل الفقه على 
ها كثرة التعلق كتفضيل العلم على القدرة واإلرادة لتعلق العلم الطب لتعلقه بوسائله وأحكامه وحادي عشر

بالواجب واجلائز واملستحيل واختصاصها باجلائزات وكتفضيل اإلرادة على القدرة لتناوهلا اإلعدام واإلجياد 
واختصاص القدرة باإلجياد وتفضيل البصر على السمع لتعلقه بسائر املوجودات واختصاص السمع باألصوات 

الم النفساين وثاين عشرها باجملاورة كتفضيل جلد املصحف على سائر اجللود فال ميس إال بوضوء وثالث والك
اجملادلة ) أولئك حزب اهللا ( عشرها باحللول كتفضيل قربه على سائر البقاع ورابع عشرها باإلضافة كقوله تعاىل 

ه على سائر النساء وسادس عشرها وخامس عشرها باإلنتساب كتفضيل ذريته على سائر الذراري ونسائ ٢٢
بالثمرة كتفضيل العامل على العابد إلمثار العلم صالح اخللق بالتعليم واإلرشاد والعبادة قاصرة على حملها وسابع 

عشرها بأكثرية الثمرة كتفضيل الفقه على اهلندسة وثامن عشرها بالتأثري كتفضيل احلياء على القحة حلثه على ترك 
الشجاعة على اجلنب حلثه على درء العار ونصرة اجلار ونصرة احلق وحتصيل املصاحل ودرء املفاسد القبائح وكتفضيل 

وتاسع عشرها جبودة البنية والتركيب كتفضيل املالئكة واجلن على بين آدم يف أبنيتهم والعشرون باختيار الرب 
لى شاة التطوع وحج الفرض على تعاىل كتفضيل أحد املتساويني من كل وجه على اآلخر كتفضيل شاة الزكاة ع

تطوعه والقراءة واألذكار يف الصالة على مثلها خارج الصالة ولنقتصر على هذا القدر من األسباب خشية اإلكثار 
مث هذه األسباب قد تتعارض فيكون األفضل من حاز أكثرها وأفضلها والتفضيل إمنا يقع بني اجملموعات وقد خيتص 

  قدح ذلك يف التفضيل املفضول ببعض الصفات وال ي
كقوله أقضاكم علي وأقرأكم أيب وأفرضكم زيد وأعلمكم باحلالل واحلرام معاذ من جبل مع فضل الصديق على 

اجلميع وكاختصاص سليمان عليه السالم بامللك العظيم ونوح عليه السالم بإنذار حنو ألف سنة وآدم عليه السالم 
لى اجلميع فلوال هذه القاعدة لزم التناقض وأعلم أن تفضيل املالئكة بكونه أبا البشر مع تفضيله عليه السالم ع

واألنبياء عليهم السالم إمنا هو بالطاعات واألحوال السنيات وشرف الرساالت وعظيم املثوبات والدرجات 



  العليات فمن كان فيها أمت فهو فيها أفضل إذا تقرر هذا ففي املقدمات فضل املدينة من وجوه أحدها 
املدينة خري من مكة وهو نص يف الباب ويرد عليه أنه مطلق يف املتعلق فيحتمل أهنا خري منها يف سعة الرزق قوله 

واملتاجر فما تعني حمل النزاع وثانيها دعاؤه هلا مبثل ما دعا به إبراهيم عليه السالم ملكة ومثله معه ويرد عليه أنه 
  ث اآلخر وهو الصاع واملد وثالثها مطلق يف املدعو به فيحمل على ما صرح به يف احلدي

قوله عليه السالم اللهم إهنم أخرجوين من أحب البقاع إيل فأسكين أحب البقاع إليك ويرد عليه أن السياق يأىب 
دخول مكة يف املفضل عليه إلياسه منها يف ذلك الوقت فيكون املعىن فأسكين أحب البقاع إليك ما عداها مع أنه مل 

جماز وصف املكان بصفة ما يقع فيه كما يقال بلد طيب أي هواؤها مع أنه مل يصح واألرض  يصح ولو صح فهو من
املقدسة أي قدس من دخلها من األنبياء واألولياء املقدسني من الذنوب واخلطايا وكذلك الوادي املقدس أي قدس 

احملبة هو وصف هلا مبا جعله اهللا موسى عليه السالم فيه واملالئكة احلالون فيه وكذلك وصفه عليه السالم التربة ب
  تعاىل فيها مما حيبه اهللا ورسوله وهو إقامته هبا وإرشاد اخللق إىل احلق وقد انقضى ذلك التبليغ وتلك القربات ورابعها 
قوله ال يصرب على ألوائها وشدهتا أحد إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ويرد عليه سؤاالن أحدمها أنه يدل 

لفضل ال األفضلية وثانيهما أنه مطلق يف الزمان فيحمل على زمانه عليه السالم والكون معه لنصرة الدين على ا
  ويعضده خروج الصحابة بعده إىل الشام والعراق وخامسها 

 قوله إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها أي يأوي ويرد عليه أن ذلك عبارة عن انسياب املؤمنني
  هلا بسبب وجوده فيها حال حياته فال عموم له وال بقاء هلذه الفضيلة خلروج الصحابة منها بعده وسادسها 

  قوله إن املدينة تنفي خبثها كما ينفي الكري خبث احلديد ويرد عليه أنه حممول على زمانه كما تقدم وسابعها 
يدل على فضل ذلك املوضع ال املدينة وثامنها قال قوله ما بني قربي ومنربي روضة من رياض اجلنة ويرد عليه أنه 

القاضي عياض أمجعت األمة على أن البقعة احلاوية ألعضائه أفضل البقاع قال القاضي عبد الوهاب ملا استدل هبذه 
  األحاديث إذا ثبت ذلك فتكون الصالة يف مسجدها أفضل من الصالة يف املسجد احلرام ويكون االستثناء يف 

 مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام معناه أنه أفضل من الصالة يف قوله صالة يف
املسجد احلرام بأقل مما فضل غريه وعليه سؤاالن أحدمها ال يلزم من أفضلية البلد على تقدير تسليمها أفضلية 

  الصالة وثانيها أن يف التمهيد 
ائة صالة فيما سواه واعلم أن تفضيل األزمان والبقاع قسمان دنيوي قال صالة يف املسجد احلرام أفضل من ألف وم

كتفضيل الربيع على غريه من األزمان وتفضيل بعض البلدان يف الثمار واألهنار وطيب اهلواء وموافقة األهواء وديين 
وكذلك الثلث  كتفضيل رمضان على الشهور وعرفة وعاشوراء وحنومها ومعناه كثرة جود اهللا تعاىل فيها على عبادة

األخري من الليل جلود اهللا تعاىل بإجابة الدعوات ومغفرة الزالت واعطاء السؤال ونيل اآلمال ومن هذا تفضيل مكة 
واملدينة ولوجوه أخرى وقد اختصت مكة بوجوه من التفضيل أحدها وجوب احلج والعمرة على اخلالف واملدينة 

بإقامته هبا بعد النبوة عشر سنني ومبكة ثالث عشرة سنة بعد النبوة يندب إتياهنا وال جيب وثانيها فضلت املدينة 
وثالثها فضلت املدينة بكثرة الطارئني من عباد اهللا الصاحلني وفضلت مكة بالطائفني من األنبياء واملرسلني فما من نيب 

على ذلك بغفر إال حجها آدم فمن دونه ولو كان ملالك داران فأوجب على عباده أن يأتوا إحدامها ووعدهم 
سيآهتم ورفع درجاهتم دون األخرى لعلم أهنا عنده أفضل ورابعها أن التقبيل واالستالم نوع من االحترام ومها 

خاصان بالكعبة وخامسها وجوب استقباهلا وسادسها حترمي استدبارها لقضاء احلاجة وسابعها حترميها يوم خلق اهللا 
زمانه عليه السالم وثامنها كوهنا مثوى إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم  السماوات واألرض ومل حترم املدينة إال يف



إمنا املشركون جنس ( وتاسعها كوهنا مولد سيد املرسلني وعاشرها ال تدخل إال بإحرام وحادي عشرها قوله تعاىل 
ملدينة وثالث عشرها وثاين عشرها االغتسال لدخوهلا دون ا ٢٨التوبة ) فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا 

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني ( ثناء اهللا تبارك وتعاىل على البيت وهو قوله عز وجل 
   ٩٦اآلية آل عمران ) فيه آيات بينات 

  كتاب اجلهاد

وغريمها وهو  وهو مأخوذ من اجلهد الذي هو التعب مث اشتهر يف الشرع بنعت خاص كما اتفق يف الصالة والصيام
  من العبادات العظيمة ففي البخاري 

قال ما من عبد ميوت له عند اهللا خري يسره أن يرجع إىل الدنيا وان له الدنيا وما فيها إال الشهيد ملا يرى من فضل 
 الشهادة فإنه يسره أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى ولروحة يف سبيل اهللا أو غدوة خري من الدنيا وما فيها

ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيد يعين سوطه خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل 
  األرض ألضاءت ما بينهما وملألته رحيا ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها 

يرجع اختيار مالك وأصحابه يف وقال من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار فلهذه الفضيلة العظيمة 
جعله يف املصنفات مع العبادات والشافعية جيعلونه مع اجلنايات ألنه عقوبة على الكفر فهم يالحظون املفعول به 

  وحنن نالحظ الفاعل وتعلق الفعل بفاعله أشد من تعلقه مبفعوله ويف الكتاب اثنا عشر بابا فارغة 

  الباب األول يف حكمه

من فروض الكفايات ال جيوز تركه إال لعذر وال يكف عنهم إال أن يدخلوا يف ديننا أو يؤدوا اجلزية ويف التلقني هو 
وقاتلوا املشركني كافة كما ( يف بلدنا قال املازري قال ابن املسيب وغريه هو فرض على األعيان لقوله تعاىل 

وما كان املؤمنون لينفروا ( منسوخ بقوله تعاىل  وجوابه أنه ٣٦التوبة ) يقاتلونكم كافة واعلموا أن اهللا مع املتقني 
وكال وعد اهللا ( مث قال ) ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون ( وقوله  ١٢٢التوبة ) كافة 

ولو أنه على األعيان ملا وعد القاعد احلسىن ومل تزل األمة بعده ينفر بعض دون بعض وقال  ٩٥النساء ) احلسىن 
حنون ليس بواجب بعد الفتح البته إال أن يأمر اإلمام فيجب االمتثال لقوله ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية س

وإذا استنفرمت فانفروا فعلق الوجوب على اإلستنفار وجوابه أن تعليقه ال يتأتى وجوبه بدونه بدليل منفصل وهو قوله 
الداودي هو فرض على من يلي الكفار بعد الفتح دون غريه  وغريه من النصوص وقال) قاتلوا املشركني ( تعاىل 

قال وميكن محل قول سحنون على من بعدت داره وقول الداودي على أن الذي يليهم يقوم هبم وال يظن أن أحدا 
يقول ال جيب مع إفضاء تركه إىل استباحة دم املسلمني ولكن مع األمن قد يظن اخلالف ويؤيد ما قلنا أن الكفر من 

نكرات وأقل املنكرات من فروض الكفاية فالكفر أوىل بذلك وإذا قلنا بفرضيته ففي سائر الفرق واختلف يف امل
احلبشة والترك فلمالك يف احلبشة قوالن وقال ابن القاسم يغزى الترك ويروى عنه اتركوا احلبشة ما تركوكم 

خر الزمان من خروج الترك على اإلسالم واتركوا الترك ما تركوكم فكان الرأي أن ال يهاجروا لتوقع شرهم آ
ومنهم التتر وذو السويقة من احلبشة هو الذي يهدم الكعبة قال صاحب املقدمات إذا محيت أطراف البالد وسدت 

الثغور سقط فرض اجلهاد عن مجاعة املسلمني وبقي نافلة إال أن ينزل العدو ببعض بالد املسلمني فيجب على اجلميع 
مام يف النفري إليهم ويف اجلواهر قال عبد الوهاب القيام بفرض اجلهاد حراسة الثغور وعمارهتا إعانتهم بطاعة اإل



باملنعة وال جتوز املهادنة إال لضرورة تدعو إليها وقال عبد امللك جيب على اإلمام إغزاء طائفة إىل العدو يف كل سنة 
هر دين اهللا عليهم ويقاتلهم حىت يدخلوا يف مرة خترج معه أو مع نائبه يدعوهم إىل اإلسالم ويكف آذاهم ويظ

  اإلسالم أو يعطوا اجلزية ويعدل اإلمام بني الناس يف اخلروج بالنوبة 

  الباب الثاين يف أسبابه

وهي أربعة السبب األول وهو معترب يف أصل وجوبه ويتجه أن يكون إزالة منكر الكفر فإنه أعظم املنكرات ومن 
وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون ( جب عليه إزالته ويدل على هذا قوله تعاىل علم منكرا وقدر على إزالته و

ويرد عليه لو كان  ١٢١البقرة ) والفتنة أشد من القتل ( الفتنة هي الكفر لقوله تعاىل  ١٩٣البقرة ) الدين هللا 
السبب ويتجه أن يكون هو سببا ال تنقض بالنسوان والرهبان والفالحني والزمىن وحنوهم فانا ال نقتلهم مع حتقق 

حراسة املسلمني وصون الدين عن استيالء املبطلني ويعضده أن من أمن شره من النسوان ومن ذكر أن ال يقتل 
وكذلك من أذعن بإعطاء اجلزية وهو الذي ينبين عليه قول ابن رشد وعبد الوهاب ويرد عليه أن ظاهر النصوص 

( و  ٧٣التوبة ) جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ( له تعاىل تقتضي ترتيب القتال على الكفر والشرك كقو
   ٣٦التوبة ) قاتلوا املشركني كافة 

وقوله قاتلوا من كفر باهللا وترتيب احلكم على الوصف يدل عليه ذلك الوصف لذلك احلكم وعدم عليه غريه مث 
دفع مفسدة افتراق الكلمة كقتال علي رضي اهللا القتال قد جيب مع تأثيم املقاتل كقتال احلريب ومع عدم تأثيمه بل ل

عنه من خالفه من الصحابة أو لدفع مفسدة يعتقدها املقاتل بتأويله كقتال الصحابة له رضي اهللا عنهم أمجعني فهذا 
سبب فرضه على الكفاية قاعدة حكمة ما وجب على األعيان أو على الكفاية أن األفعال على قسمني منها ما 

الشرعية بتكرره فيجب على األعيان كالصلوات اخلمس فإن مصلحتها تعظيم الرب تعاىل وإجالله تتكرر مصلحته 
واخلشوع له واخلضوع بني يديه وهذا يتكرر تكرر الفعل ومنها ما ال تتكرر مصلحته الشرعية بتكرره كإنقاذ 

املصلحة بعد ذلك سؤال الغريق فإنه إذا سئل من البحر حصلت املصلحة فالنازل بعده ال حيصل مصلحة لتعذر 
يشكل بالصالة على اجلنائز فإن مصلحتها إعفاء امليت من العقوبة بقبول الشفاعة وهذا غري معلوم فينبغي أن يتكرر 
وأن جيب على األعيان جوابه أن املطلوب من العباد إمنا هو فعل صورة الشفاعة وهذا علم حصوله وأما املغفرة فأمر 

وأقيمت مظنته مقامه كالرضا يف البيع هو األصل وملا كان خفيا أقيمت الصيغ واألفعال مغيب سقط اعتباره يف حقنا 
مقامه والغي اعتباره حىت لو رضي بانتقال ملكه من غري قول وال فعل مل ينتقل امللك فائدة الكفاية واألعيان كما 

ألعيان واألذان واإلقامة على يتصوران يف الواجبات يتصوران يف املندوبات كالوتر والفجر وقيام الليل على ا
الكفاية السبب الثاين وهو معترب يف تعيينه ويف اجلواهر يتعني بتعيني اإلمام فمن عينه تعني امتثاال للطاعة السبب 

الثالث وهو معترب يف تعيينه مفاجأة العدو ومن يقدر على دفعه ففي اجلواهر إن مل يستقلوا بدفعه وجب على من 
 يستقل اجلميع وجب على من علم بضعفهم وطمع يف إدراكهم ومعاونتهم املصري إليهم يقرب مساعدهتم فإن مل

وما لكم ال تقتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال ( السبب الرابع قال اللخمي استنقاذ األسرى لقوله تعاىل 
يريد تعاىل من يف مكة من  ٧٥ساء الن) والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها 

األسرى والعجزى فإن عجزوا عن القتال وجب عليهم الفداء بأمواهلم أن كان هلم مال فإن اجتمع القدرة واملال 
وجب أحد األمرين قال صاحب البيان جيب على اإلمام فك األسرى من بيت مال املسلمني فما نقص عن بيت املال 

على مقاديرها وجيب على األسري الغين فداء نفسه مباله وأكثر العلماء على أن من فدى  تعني يف أموال مجيع املسلمني



أسريا بغري أمره وله مال يرجع عليه وقال ابن سريين وغريه ال يرجع لقوله فكوا العاين وجوابه من وجهني أحدمها 
ال يفك من بيت املال إال أن يكون  أن فكه أعم من كونه جمانا وثانيهما أنه حممول على من ليس له مال ومن له مال

كاجلائزة له ومن فدى فقريا فالصحيح عدم اإلتباع لتعني ذلك على اإلمام واملسلمني وظاهر الروايات خالفه وهو 
بعيد قال ابن يونس قال يف العتبية يرجع على املفدي وإن كان أضعاف قيمته وهو مقدم على دين املفدى كالقوت 

ودابته من ملتقطها والكراء على متاعه فذلك كله يقدم على الغرماء قال حممد وهذا يف وفداء ماله من اللصوص 
ماله الذي أحرزه العدو معه ألنه فدى ذلك قال عبد امللك إمنا قدم على الغرماء ألنه يدخل يف ذمته كرها وهو 

احلرب ألنه فداه بيسري أو  أقوى ولو أشتراه من املغنم بسهمه فال شيء له عند مالك والقول قول املفدى من دار
بغري شيء مع ميينه قال ابن القاسم إذا نودي على احلر يف املغنم مل يرجع عليه مشتريه وإن كان ساكتا عمدا من غري 

عذر إن تفرق اجليش لعدم من يرجع عليه وقيل يرجع على اجلاهل الظان أن ذلك يرقه وقال ابن القاسم واحلر 
وقال غريه ال يتبع وأن كان عاملا قال ابن حبيب إذا فدى أحد الزوجني صاحبه فال ميكن نفسه ممن يبيعه ويتبع 

رجوع إال أن يفديه بأمره أو غري عامل به قال ابن القاسم وكذلك إن فدى قريبه عارفا به ألهنا قرينة تدل على التربع 
به رجع إن كان ال يعتق عليه وإال فال كان ممن يعتق عليه أم ال إال أن يكون بأمره كان يعتق عليه أم ال وغري عامل 

قال سحنون من اشترى ذوي رمحه أو فداه رجع على من يرجع عليه بثوب اهلبة أن كان عاملا وإال رجع مطلقا 
وكذلك يف األبوين والولد ألنه ال ميلك بالفداء وال يفسح نكاح الزوجة إذا فداها زوجها قال ابن حبيب ولو قالت 

أو مهري فليس إال ما ودي قال ابن القاسم إن وفت له الفداء سقط املهر وقال مالك ال  لزوجها افدين ولك كذا
شيء له من املهر إال أن يعلم أهنا امرأته وقال أشهب إن طلب العدو الفداء باخليل والسالح دفع خبالف اخلمر ومن 

مع املوسر واملعسر بالسوية إال أن فدى خبمر وحنوه ال يرجع به على املفدى وال بقيمته ومن فدى أسارى بألف رجع 
يكون العدو علم املوسر وتشاح فيه وكذلك يستوي األحرار والعبيد وخيري السيد بني اإلسالم والفداء قال املازري 
وان اختلف الفادي واملفدى فالقول قول املفدي يف إنكاره أصل الفداء ومقداره ولو ادعى ما ال يشبه لتمكنه من 

لقول قول الفادي أن وافقه املفدى على أصل الفداء ويقدم على الغرماء فيما معه ببالد احلرب إنكار اصله وقيل ا
وعند عبد امللك فيما ببلد اإلسالم وسوى بينهما حممد ويف الكتاب إذا قال كنت قادرا على التحيل واخلروج بغري 

وتبني صدقه سقط الزائد ومىت كان  شيء وظهر صدقه مل يتبع أن افتداه بغري علمه وإن قال كنت أفدى بدون هذا
عاملا بإفدائه ومل ينكر اتبعه كان قادرا على اخلروج بغري شيء أو بدون ذلك ألنه رضي بذلك فروع ستة األول يف 
الكتاب قال حيىي بن سعيد إذا أؤمتن األسري على شيء يف أمانته وله أخذ ما مل يؤمتن عليه قال ابن يونس قال ابن 

ما يهرب به ألنه مل يوجف عليه وإن كان خرج إىل دار احلرب فأسر مخس ألنه مل حيصل إال القاسم وال خيمس 
باإلجياف وال جيوز له وطء اجلارية حىت يستقر ملكه بدخوله إىل دار اإلسالم وإن كانت ال ختمس وال يعاملهم بالربا 

ل حممد إذا خان أو راىب مث ختلص تصدق قال األشهب إذا دفعوا إليه ثوبا ليخطه فال خيون فيه ألنه أؤمتن عليه قا
بقدر ما راىب وخان لتعذر وصوله إىل ربه وال شيء عليه يف السرقة قال ابن القاسم يقام عليه احلد يف الزنا سواء زىن 
حبرة أو مبملوكة خالفا لعبد امللك الثاين يف الكتاب إذا فدى ذمية ال جيوز له وطؤها وله عليها فداؤها وترجع ذمية 

حاهلا الثالث يف اجلواهر إذا ولدت األسرية املسلمة عندهم مث غنمناها فالصغار مبنزلتها والكبار إذا بلغوا  على
وقاتلوا يفء وقال يف مثانية ابن أيب زيد الولد تبع يف احلرية واإلسالم ومن امتنع منه بعد بلوغه فهو مرتد وقال أشهب 

لو كانت أمه قال ابن القاسم كبري ولدها وصغريهم لسيدها وقال عبد محلها وولدها الكبري يفء تغليبا حلكم الدار و
امللك الكبري والصغري يفء نظرا للدار وشبهة ملك الكفار باجلور وقال اشهب هم يفء إال أن تكون تزوجت 



طيق فلسيدها لوجود أبوة معتربة تستتبع أما الذمية فقال الشيخ أبو إسحاق هي مردودة إىل دينها وصغار ولدها امل
للقتال منهم يفء الرابع قال املازري إذا اشترى من بالد احلرب سلعا تتملك فلصاحبها أخذها بالثمن واملوهوب بغري 

عوض وإن اشترى من احلريب ببلدنا ففي الكتاب ال يأخذه وقال حممد يأخذه بالثمن اخلامس قال ابن القاسم إذا 
قن سالمتهما من وطء العدو وأكرهه لبقاء ذريته بأرض احلرب كان مع األسري امرأته أو أمته جاز وطؤمها إن تي

وترك األمة أحب إيل ألن احلريب أن أسلم علها كانت ملكا له قال بعض األصحاب أما احلرة فكما قال وأما األمة 
أهنم فعلى قول من يقول له أخذ ماله بعد القسم بغري مثن وأن الكفار ال شبهة هلم جيوز وطؤها وحيرم على القول ب

ميلكون وأنه ال يأخذ بعد القسم ويكره على املشهور السادس يف اجلالب إذا خرج األسري إلينا وترك ماله يف أيديهم 
  مث غزا مع املسلمني فغنموا ماله فهو أحق به قبل القسم بغري مثن وبعد القسم بالثمن 

  الباب الثالث يف شروطه

مل يأت خبطاب يتناول غري املسلمني وهبذا يظهر الفرق بني اجلهاد ويف املقدمات هب ستة اإلسالم فإن اهللا تعاىل 
والصوم والزكاة وغريمها والبلوغ والعقل واحلرية ألن حقوق السادات فرض عني فيقدم على فرض الكفاية وقياسا 

على احلج والذكورة لضعف أبنية النسوان عن مكافحة األقران والحتياجهن إىل كشف العورات واالستطاعة 
لبدن واملال ويف اجلواهر القدرة بسالمة األعضاء والقدرة على السالح ووقع للشافعية تردد يف القتال باحلجارة با

واختاروا عدم اعتباره وهو ظاهر نقل اجلواهر والركوب عند احلاجة إليه ونفقات الذهاب واإلياب فإن صدم العدو 
  فس والبضع فارغة اإلسالم وجب على العبد واملرأة لتعني املدافعة عن الن

  الباب الرابع يف موانعه

وهي اثنان األول يف اجلواهر الدين احلال دون املؤجل فإن كان حيل يف غيبته وكل من يقبضه وإن كان معسرا 
باحلال فله السفر بغري أذنه املانع الثاين يف اجلواهر الوالدة فللوالدين املنع دون اجلد واجلدة وسوى بينهم ح واألب 

كاملسلم يف منع األسفار واألخطار إال يف اجلهاد ألن منعه رمبا كان لشرعه ال لطبعه وقيل يستويان وقاله ح الكافر 
وإن جاهداك على أن ( ومن املراد املشركان لقوله تعاىل  ١٥لقمان ) وصاحبهما يف الدنيا معروفا ( لقوله تعاىل 

يعلم أن قصده وهن الدين وليس من املوانع خوف  إال أن ١٥لقمان ) تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما 
  اللصوص يف الطريق ألن قتاهلم أهم من الكفار صفحة فارغة 

  الباب اخلامس يف القتال

والنظر يف املقاتل وكيفية القتال فهذه ثالثة فصول الفصل األول يف املقاتل وهو من اجتمعت له الشروط واألسباب 
ليه القتال الفصل الثاين يف املقاتل وهم ثالث فرق احلربيون واخلوارج واحملاربون وانتفت عنه املوانع فحينئذ جيب ع

وتؤخر الثالثة إىل كتاب اجلنايات الفرقة األوىل احلربيون وقد تقدم اخلالف يف احلبشة والترك وها هنا تفريعان األول 
 الصوامع والديارات ويترك هلم من أمواهلم يف الكتاب ال يقتل النساء وال الصبيان وال املشايخ الكبار وال الرهبان يف

ما يعيشون به وهنى عليه السالم عن قتل العسيف وهو األجري ويف مسلم هنى عن قتال النساء والصبيان ويف النسائي 
ال تقتلوا ذرية وال عسيفا ويف املوطأ قال الصديق رضي اهللا عنه ليزيد بن سفيان أنك ستجد قوما زعموا أهنم حبسوا 



م هللا فذرهم وما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤسهم من الشعر فاضرب أنفسه
ما فحصوا عنه بالسيف وإن موصيك بعشرة ال تقتلن امرأة وال صبيا وال كبري هرما وال تقطعن شجرا مثمرا وال 

غرقنه وال تغلل وال ختن وقال ش يقتل الشيوخ حترقن عامرا وال تعقرن شاة وال بعريا إال ملأكلة وال حترقن خنال وال ت
  والرهبان يف أحد قوليه لقوله 

اققتلوا شيوخ املشركني واستحيوا شرخهم يعين شباهبم والندارجهم يف عمومات النصوص واجلواب عن األول أنه 
ا ح ويف حممول على ذي الرأي وخيصص منه من ال رأي له بالقياس عن النساء وهو اجلواب عن الثاين ووافقن

اجلواهر إذا شك يف البلوغ كشف عن املؤتزر يعترب نبات عانته وقيل ال يقبل حىت حيتلم وال يقتل الشيخ إال أن 
يكون ذا رأي وال الراهب إال أن يكون ذا رأي وقيل يقتل مطلقا وعلى املشهور ففي الراهبات قوالن تركهن قياسا 

ل وحكاه املازري عن مالك وال يقتل املعتوه وال األعمى وال على الرجال ويوسرن الختصاص معىن الترهب بالرجا
الزمن إال أن خيشى رأيهما وقيل ال يقتالن مطلقا وال يقتل املسلم أباه املشرك إال أن يضطره إىل ذلك بأن يعاجله 

من قتله من على نفسه وقاله ش لنهيه حذيفة عن قتل أبيه عقبة والصديق رضي اهللا عنه عن قتل أبيه فإن قتل ما منع 
امرأة أو صيب أو شيخ بعدما صار مغنما فعليه قيمته جتعل يف املغنم أو يف دار احلرب فليستغفر اهللا تعاىل وال شيء 
عليه قال املازري ظاهر املذهب أن إغزاء املرأة بالصياح ال يبيح قتلها وال حراستها العدو وقال ابن حبيب يقتل 

عدم أماننا من ضررهم وهو معىن قول الصديق رضي اهللا عنه يف احمللقني رهبان الكنائس خللطتهم ألهل احلرب و
أوساط رؤسهم وامسهم الشمامسة وإذا قاتلنا من منعنا من قتله قاتلناه وقتلناه فإن رمت املرأة باحلجارة قال يف 

وأما أموال كتاب ابن حبيب ال يبيح ذلك قتاهلم إال أن تكون قتلت مبا رمت وقال سحنون تقاتل مبا قتلت به 
الرهبان واملسائح فما ظهر أنه لغريهم أخذ وما حتقق أنه هلم ففي ظاهر املذهب ما يشري إىل املنع من أخذه وإن كان 
كثريا قياسا على النفس وما يشري إىل أخذه ألن األصل أخذ املال والنفس قال سحنون وإذ مر اجليش بعبيد الرهبان 

ك يسري للقوت فهو متفق عليه وأما العبيد فإن كانوا ممن يقاتلون أو تقاتلوا وزرعهم ال ميسهم قال فإن أراد أن ذل
جاز قتاهلم وقتلهم إال أن يكونوا ممن ال يتشاغل الرهبان إال هبم واعتزلوا أهل ملتهم قال صاحب البيان أما إذا علم 

م إال ما يستر العورة ويعيش أن األموال هلم فال تؤخذ وإن كثرت رواه ابن نافع عن مالك وقال سحنون ال يترك هل
به األيام وكذلك الشيخ وهو حنو قول مالك يف املدونة وقال يف العتبية البقرتان تكفيان الرجل وقال املازري 

واجملنون الذي يفيق أحيانا يباح قتله وال يقتل الصناع عندنا ألن اشتغاهلم بصنائعهم مينعهم عنا كاشتغال الرهبان 
يف هذا األصل وأباح قتل احلراس وقال مل يثبت النهي عن قتل العسيف وفرق بأن الصانع بالتعبد وخالف سحنون 

معني ألهل دينه بصنيعته خبالف الراهب وهو متجه على قول ابن حبيب يف قتل رهبان الكنائس بطريق األوىل قال 
فالحون وقال سحنون يقتل اللخمي قال مالك ال يقتل الصناع وال الفالحون وروي النهي عن قتل األكارين وهم ال

الفالح الثاين يف الكتاب من وجد بساحلنا من العدو وقالوا حنن جتار وحنوه فال يقتلون وليسوا ملن وجدهم ويرى 
فيهم اإلمام رأيه وأنا أراهم فيئا للمسلمني وإذا قال تاجرهم ظننت أنكم ال تعرضون للتجار أو يؤخذ ببالد العدو 

ب األمان فهو مشكل ويرد إىل مأمنه وإذا لفظهم البحر فزعموا أهنم جتار وال يعلم مقبال إلينا فيقول جئت أطل
صدقهم ومعهم السالح رأى فيهم اإلمام رأيه وال خيمسون إمنا اخلمس فيها أوجف عليه قال حيىي وال يقبل قول من 

ذمة قال صاحب البيان قال أدعى انه رسول وقال ربيعة إن كان شأنه التجارة عندنا فهو كأمان وإال فال عهد وال 
ابن القاسم جيتهد يف اجلاسوس ورأى أن تضرب عنقه وال نعلم له توبة قال وما قاله صحيح ويتخري اإلمام بني قتله 

وصلبه لسعيه يف األرض بالفساد دون النفي والقطع لبقاء الفساد معهما ويف الصحيح أن حاطب بن أيب بلتعة كتب 



مر رضي اهللا عنه دعين أضرب عنقه يا رسول اهللا فلم ينكر عليه ذلك بل أخربه أنه من إىل مكة خيربهم مبقدمه قال ع
أهل بدر قال املازري إذا كان اجلاسوس مسلما فقيل يقتل واختلف يف قبول توبته وقيل إن ظن به اجلهل وكان منه 

ملشركني قال مالك جيتهد اإلمام املرة نكل وإن كان معتادا قتل وقيل جيلد جادا منكال ويطال سجنه مبكان بعيد من ا
فيه كاحملارب قال صاحب البيان وإذا ادعى احلربيون أهنم أتوا يسلمون فثالثة أقوال ال يقبل قوهلم يف السالم وال 
التجارة وال الفداء ويرى فيهم اإلمام رأيه يف القتل واالسترقاق وسواء كانت عادهتم التكرر لبالد املسلمني أم ال 

اإلسالم أو قبلها األشهب ويقبل قوهلم ويردون إىل مأمنهم إال أن يتبني كذهبم إن أخذوا إىل بالد  أخذوا يف بالد
اإلسالم أما يف بالد اإلسالم فهم يفء ليحي بن سعيد وهو ظاهر قول مالك يف الكتاب وإن أخذوا يف بالد املسلمني 

م وإال فهم للمسلمني وروي عن مالك أما إن والثالث إن كان شأهنم التكرر إلينا قبل قوهلم أو ردو إىل مأمنه
أظهروا ذلك قبل وصوهلم إلينا فال خالف أهنم ال يسترقون ويقبل قوهلم الفرقة الثانية اخلوارج واخلارجون علينا من 

ملتنا قسمان لطلب امللك وهم عصاة الثوره ولنصرة مذاهبهم بالتأويل ويف الكتاب يستتاب أهل األهواء من 
م فإن تابوا وإال قتلوا إن كان اإلمام عدال وإذا خرجوا على إمام عدل ودعوا ملذهبهم دعاهم للسنة القدرية وغريه

  فأن أبوا قاتلهم علي رضي اهللا عنه وما كفرهم وال سباهم وال أخذ أمواهلم قال التونسي ويتوارثون عن الفقهاء 
وصيامكم إىل صيامهم ويقرأون القرآن  لقوله يف الصحيح خيرج من ضئضئ هذا قوم حتقرون صالتكم إىل صالهتم

وال يتجاوز حناجرهم ميرق أحدهم من الدين كما ميرق السهم من الرمية تنظر يف النصل فال ترى شيئا وتنظر يف 
السهم وال ترى شيئا وتنظر يف القدح فال ترى شيئا ويتمارى يف الفوق وقد سبق الفرث والدم فقوله يتمارى يف 

ف يف كفرهم وأن هلم نصيبا من الدين مشكوكا فيه ويكوون قتلهم على هذا حدا الفوق يقتضي وقوع اخلال
كالرجم فوائد يروي ضئضئ وضيضي هذا هو األصل واملعدن والذي يلف على طرف السهم والنصل والفوق 

ظاهر طرف السهم الذي جيعل فيه الوتر قال واختلف يف تكفريهم وعلى القول بالتكفري ال يتوارثون وعدم التفكري 
مذهب الفقهاء وقيل يضربون ويسجنون وال يقتلون إال أن يدعوا إىل بدعتهم فيقاتلون وال تستباح نسائهم وال 
أمواهلم ويف الكتاب إذا تاب اخلوارج بعد إصابة الدماء واألموال سقطت ادماء وما استهلكوه من األموال ألهنم 

على مرأة سبيت وال يالعنها زوجها وحيد قذفها وترد إىل متأولون خبالف احملاربني ويؤخذ من وجه بعينه وال حد 
زوجها األول بعد عدة اآلخر قال ابن يونس قال سحنون هلم حكم املسلمني يف أمهات األوالد وعدد األوالد 

واملدبرين والوصاية وال يتبعون مبا نالوا من الفروج وما ال يعرف به من األموال وقف فإن أيس منه تصدق به قال 
يونس أذا سىب اخلارجي امرأة فأولدها أحلق به والده كمستحقة من املشركني وفيه اخلالف الذي مثة وغذا كان ابن 

اخلوارج يطلبون الوايل الظامل مل جيز الدفع عنه وال جيب على الناس قتل القدرية والباغية إال مع الوالة الفصل الثالث 
املائدة ) بلغ ما أنزل إليك من ربك ( عوة قبل القتال لقوله تعاىل يف صفة القتال وفيه سبعة أحباث البحث األول الد

ويف الكتاب ال نقاتل وال نثبت قبل الدعوة إىل اهللا تعاىل قال ابن القاسم وكذلك إذا أتوا إىل بالدنا قال مالك  ٦٧
بتغاء غرة ومن قربت داره فال يدع وتطلب غرته ومن بعد ذلك فالدعوة قطع للشك قال حيىي بن سعيد جيوز ا

العدو ليال وهنارا لبلوغ دعوة اإلسالم أقطار األرض إال من تراجى إجابته من أهل احلصون فيدعى قال مالك وأما 
  بسبب مارية وهاجر  \القبط فال بد من دعوهتم خبالف الروم واختلف يف العلة فقيل لبعد فهمهم وقيل لشرفهم و 

را قال املزاري ضابط املذهب أن من ال يعلم ما يقاتل عليه وما لقوله استوصوا بالقبط خريا فإن هلم نسبا وصه
يدعي إليه ومن علم فقيه أقوال الدعوة على اإلطالق وهذا أحد قوليه يف الكتاب وإسقاطها مطلقا رواه ابن سحنون 

نه العائلة دون عنه والتفرقة بني من يعلم وبني من ال يعلم وهو أحد قوليه يف الكتاب والرابع يدعو اجليش الكثرة ألم



غريه وهو عندي ظاهر كالمه وأما إن عاجلنا العدو فال يدعى ولو أمكنت الدعوة وعلمنا أن العدو ال يعلم أيقاتل 
عن امللك أو الدين دعي وال حيسن اخلالف يف هذا القسم قال اللخمي ال خالف يف وجوب الدعوة قبل القتال ملن 

قسام واجبة من اجليش العظيم إذا غلب على الظن اإلجابة على اجلزية ألهنم مل يبلغه أمر اإلسالم ومن بلغه فأربعة أ
قد ال يعلمون قبول ذلك منهم ومستحب إذا كانوا عاملني وال يغلب على الظن اجابتهم ومباحة إذا مل يرج قبوهلم 

بن األشرف  وممنوعه إن خشي أحدهم حلذرهم بسببها واختلف يف التبييت فكرهه مالك وأجازه حممد لقضية كعب
وهو ثالثة أقسام من وجبت دعوته ال جيوز تبييته ومن تستحب دعوته يكره تبييته ومن أبيحت أبيح إال أن خيشى 

اختالط املسلمني بالليل وغذ توجه القتال ال يعملون باحلرب بل املكر واخلديعة ومعتمد هذه األقوال اختالف اآلثار 
تب إىل نافع يسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إليه إمنا كان ذلك وظاهر القرآن ففي مسلم عن ابن عون أنه ك

أول اإلسالم قد أغار عليه السالم علي بنيب املصطلق وهو غارون وأنعامهم تسعى على املاء فقتل مقاتليهم وسىب 
لدعوة سبيهم وفيه كان يغري إذا طلع الفجر وكان إذا مسع أذانا أمسك وإال أغار قال أبو الطاهر يف وجوب ا

وروايات ثالثها وجوهبا ملن بعدت عليه داره وخيف من عدم علمه باملقصود ورابعها اجليوش الكبار واختلف 
املتأخرون فيها على ثالث طرق أحدها املذهب كله على قول واحد وتنزيلها على األحوال وثانيها تبقيتها على 

والتفرقة بني قريب الدار وغريها ويف اجلواهر صفة حاهلا وثالثها أن املذهب على ثالث روايات الوجوب والسقوط 
الدعوة أن يعرض عليهم اإلسالم فإن أجابوا كف عنهم وإال عوضت هلم اجلزية فإن أبوا قوتلوا وإن أجابوا طولبوا 

باالنتقال إىل حيث يناهلم سلطاننا فإن أجابوا كف عنهم وإن أبوا قوتلوا قال املازري وحيث قلنا بالدعوة فقتلوا 
بلها واستبيح ماهلم فال دية وال كفارة وقتاهلم كقتل املرتد قبل االستتابة والنساء والصبيان وقال ش جتب الدية ق

كالذمي واملعاهد وجوابه الفرق بالعهد املانع وها هنا ال عهد والدعوة خمتلف فيها وقال بعض البغداديني لو أن 
اقتضاه كتابه ففيه دية مسلم البحث الثاين يف الكتاب ال بأس  املقتول متسك بكتابه وآمن بنبينا ونبيه على جنب ما

  باجلهاد مع والة اجلور ألنه لو ترك ألضر باملسلمني واستدل البخاري على ذلك 
بقوله اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة وألنا أإن استطعنا إزالة منكرهم أطعنا طاعتني باجلهاد وإزالة املنكرين 

وجوب اإلنكار فنطيع باجلهاد قال اللخمي وروي عن مالك ال جيب اخلروج معهم ليال يعينهم على  وإال سقط عنا
ما يقصدونه من الدماء قال اللخمي ال أرى أن يغزوا معهم إذا مل يوفوا بالعهد وهو أشد من تعديهم يف اخلمس 

ري بتأخرهم يضعف الناس البحث وبشرب اخلمور وأنواع الفسق وإمنا تكلم مالك يف وقت أكثر جماهديه أهل اخل
الثالث يف الكتاب ال بأس بإخراج األهل إىل السواحل وال يدرب هبن إىل أرض احلرب وال العسكر العظيم ملا يف 

  البخاري 
  كنا خنرج معه فنسقي القوم وخندمهم ونسقي اجلرحى ونداوي الكلمى قال اللخمي ويف مسلم 

افة أن تناله يد العدو وقاله مالك واألئمة فيكره ذلك وإن كان اجليش هنيه عن السفر بالقرآن إىل أرض العدو خم
عظيما خوف سقوطه أو نسيانه وإن مل يكن مستظهر احلرام وقال ح جيوز يف اجليوش العظيمة قال صاحب اإلكمال 

وحنوها  ومل يفرق مالك بني احلالني وحكي ذلك عن سحنون وقدماء أصحابه وأجاز الفقهاء الكتابة إليهم باآلية
اآلية  ٦٤آل عمران ) قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم ( دعوة إىل اإلسالم ألنه كتب إليهم 

واختلف يف تعليمهم شيئا منه فمنعه مالك صونا عن االستخفاف وأجازه ح لتوقع اإلرشاد وعند ش قوالن إن 
غريه معاملتهم بالدنانري عليها اسم اهللا تعاىل ومل حتدث سكة طلبوا مصحفا لينظروا فيه مل ميكنوا فقد كره مالك و

اإلسالم إال يف زمن عبد امللك بن مروان ويروى يف زمن عمر رضي اهللا عنه البحث الرابع فيمن يستعان به واألصل 



خالفا ل ح لنا ما  فيه األحرار املسلمون البالغون وجيوز بالعبيد بإذن السادة وباملراهقني األقوياء وال جيوز باملشركني
  يف مسلم 

خرج قبل بدر فلما كان حبرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جولة وجندة ففرح أصحابه حني رأوه فلما 
أدركه قال الرجل له جئت ألتبعك وأصيب معك فقال له تؤمن باهللا ورسوله قال ال قال فارجع فان استعني مبشرك 

لرجل وقال له كما قال أول مرة فقال له كما قال أول مرة قال ال فقال مث مضى حىت أدركنا بالشجرة أدركه ا
فارجع فلن نستعني مبشرك مث رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن باهللا ورسوله قال نعم فقال له 

 بأس أن يقوم فانطلق فقال ابن حبيب هذا يف الصف وازحف أما يف اهلدم واملنجنيق وحنوه فال بأس وقال أيضا ال
مبن سامله على من حاربه ألنه استعان بأهل الكتاب على عبدة األوثان واجلواب عن احلدث السابق أنه تفرس فيه 
اإلسالم إذ منعه البحث اخلامس يف الدواوين وما يتعلق هبا يروى أن من أول من دون الدواوين يف اإلسالم عمر 

رجل امسه يف ديوان مصر أو الشام أو غريمها فإن تنازع رجالن يف أسم رضي اهللا عنه ويف الكتاب ال بأس بكتابة ال
مكتوب يف العطاء فأعطى أحدمها اآلخر ماال ليترك له ذلك االسم قال ابن القاسم ال جيوز لقول مالك ال جيوز بيع 

د باع ما مل الزيادة يف العطاء بعرض وألن املعطي إن كان صاحب اإلسم فقد أخذ اآلخر حراما وإن كان غريه فق
يعلم قال ابن يونس إذا مل يعلم ذلك حتالفا واقتسماه إن رآه اإلمام ولو كان املتنازع فيه اخلروج وليس عطاء ثابتا 
أخرج اإلمام أيهما شاء وأعطاه ذلك ومراده يف الكتاب األعطية الثانية ويف الكتاب وقد وقف عمر رضي اهللا عنه 

للمجاهدين وفرضوا منه للمقاتلة والعيال والذراري فهو سنة ملن بعدهم والصحابة بعده الفيء وخراج األرضني 
فمن افترض فيه ونيته اجلهاد جاز قال ابن جرير أصحاب العطاء أفضل من املتطوعة ملا يرعون وقال مكحول 
ن أخذ روعات البعوث تنفي رواعات يوم القيامة قال اللخمي املستحب أن ال يأخذ أجرا ويغزو هللا تعاىل خالصا فإ

من الديوان جاز إذا كانت جهة جتوز وإذا أراد رجالن أن يتطاويا ومها من ما حوزين فريجع كل واحد منهما إىل ما 
حوز صاحبه جاز إذا أراد ذلك عرفاؤهم ويف التنبيهات الطوا بفتح الطاء والواو مقصور واملاحوز باحلاء املهملة 

ي يرابط فيه حنو اإلسكندرية واملنستري والطوا املبادلة فإذا كتب اإلمام والراء املعجمة ويف النكت املاحوز املوضع الذ
بعضهم للخروج إىل جهة وبعضهم إىل جهة اخرب فيجوز أن خيرج هذا لثغر هذا وهذا لثغر هذا ويف الكتاب جيوز 

ورمبا  جعل القاعد للخارج من أهل ديوانه ألن عليهم سد الثغور خالفا ش و ح ألنه قد مضى الناس على ذلك
خرج هلم العطاء ورمبا مل خيرج وال جيعل لغري من يف ديوانه ليغرو عنه وقد كره إجازة فرسه ملن يغزو عليه فإجارة 
النفس أشد كراهة قاعدة العوضان ال جيتمعان للشخص واحد ولذلك منعنا اإلجازة على الصالة وحنوها حلصوهلا 

من املتعارضني مبا يبذل له واجلهاد حاصل للمجاهد  للمصلي مع عوضها وحكمة املعارضة انتفاع كل واحد
ومقتضى ذلك املنع مطلقا وعليه اعتمد ش و ح وراعى مالك العمل قال حيىي بن سعيد ال بأس يف الطوا أن يقول 
لصاحبه وآخذ بعثي وخذ بعثك وأزيدك وكذا وكذا وكراهة شريح قبل الكتبة أما بعدها فهو جائز إال ملن انتصب 

احوز إىل ماحوز يريد الزيادة يف اجلعل قال ابن يونس أما إذا مل يتقدم كتبه قلم جيد عليهما خروج فال ينتقل من م
فائدة يف اإلعطاء قال التونسي إذا مسي اإلمام رجال فال جيعل لغريه اخلروج عنه إال بإذن اإلمام وإذا قال خيرج من 

مجلة بعث الصيف فجعل بعضهم ملن بعثه يف الربيع مل  البعث الفالين مائة وأعطى بعضهم لبعض جاز ولو قال خيرج
جيز إال بأذى اإلمام ألنه قد عني وهذا جائز إال ملن أوقف نفسه يلتمس الربح مىت وجده خرج فمكروه وأما إذا قال 

خذ بعثي وآخذ بعثك قبل وقت اخلروج فهو الدين بالدين قال ابن عمر رضي اهللا عنهما من أمجع على الغزو فال 
بأخذه ما يعطى وقال مالك ال بأس بالكراء يف الغزو إىل القفول من بلد العدو وتوسعة على الناس ألن غزوهم  بأس



معروف البحث السادس يف وجوه القتال يف الكتاب ال بأس بتحريق قراهم وحصوهنم وتغريقها باملاء وإخراهبا وقطع 
ملا يف مسلم أنه حرق خنل بين النضري وحيمل قول شجرها املثمر وقاله ش وقال األئمة جياز قطع النخل وحنوه 

الصديق رضي اهللا عنه ما يرجى انتفاع املسلمني به وإذا كان مسلم يف حصن أو مركب ال حيرق وال يغرق لقوله 
وال يعجبين ذلك أذا كان فيهم ذرية املشركني  ٢٥الفتح ) لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ( تعاىل 
هم وإذ خرق العدو سفينة املسلمني جاز خروجهم إىل البحر فرارا من املوت إىل املوت ومل يره ربيعة إذا طمع ونساؤ

يف النجاة أو األسر وقال ربيعة أيضا الصرب افضل وال يلقي الرجل نفسه بسالحة ليغرق بل يثبت ألمر اهللا تعاىل ويف 
) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ( عاىل اجلواهر جيوز إرسال املاء عليهم وقطعه عنهم لقوله ت

ويف النار خالف ما مل يكن عندهم أسارى املسلمني فال جيوز ولو تترسوا بالنساء والصبيان تركناهم إال  ٦٠األنفال 
تترسوا أن خياف على املسلمني فإن تترسوا مبسلم تركوا وإن خفنا على أنفسنا ألن دم املسلم ال يباح باخلوف فإن 

يف الصف ولو تركوا الهنزم املسلمون وخيف استئصال قاعدة اإلسالم أو مجهور املسلمني وأهل القوة منهم وجب 
الدفع وسقط مراعاة الترس وال جيوز محل رؤس الكفار من بلد إىل بلد وال إىل الوالة وقد كرهه الصديق رضي اهللا 

صون باملنجنيق وإن كان فيهم نساء وصبيان فقد رمي أهل عنه وقال هذا فعل العجم قال صاحب البيان ترمى احل
الطائف باملنجنيق فقيل له يا رسول اهللا إن فيهم النساء والصبيان قال هم من آبائهم وإذا مل يكن باحلصن إال املقاتلة 

نجنيق دون أجاز يف الكتاب رميها بالنار وروي عنه املنع وإذا كان معهم النساء والصبيان فأربعة أقوال جيوز امل
التغريق والتحريق وهو مذهب الكتاب وجيوز مجيع ذلك عند أصبغ ومنع مجيع ذلك مروي عن ابن القاسم وجيوز 
التغريق واملنجنيق دون التحريق عند ابن حبيب فإن كان معهم أسارى للمسلمني امتنع التحريق والتغريق قال ابن 

ك عن مالك وأصحابه املصريني واملدنيني وأما السفن إن مل يكن القاسم جيوز املنجنيق وقطع املاء عنهم وروي منع ذل
فيها اسارى املسلمني جاز التحريق والفرق بينها وبني احلصون أهنم إذا مل حيرقوهم فعلوا هبم ذلك وهو متعذر عليهم 

قوال يف احلصون فإن كان فيهم األسارى فمنع ابن القاسم وجوز أشهب وأن كان فيهم النسوان والصبيان جاز 
ما ( وقوله تعاىل  ٢احلشر ) خيربون بيوهتم بأيدهم وأيدي املؤمنني ( واحد واملدرك يف هذه األحكام قوله تعاىل 

   ٥احلشر ) قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني 
ف قواهم كاخليل والبغال قال املازري وقال وقال ال يعذب بالنار إال رب النار ووافقنا ح يف قتل احليوان الذي يضع

ابن وهب و ش ال جيوز إتالف اخليل والبغل لعدم املأكلة وجيوز إتالف فرس الفارس حتته بال خالف فنقيس عليه 
وعلى الشجر ويفرق اخلصم بأن مركوبه آلة للشر خبالف غريه والنبات ليس له حرمة يف نفسه خبالف احليوان 

صبيان وعلى املذهب اختار بعض األصحاب الذبح لبعده عن التمثيل وهنى بعض األصحاب فنقيس على النساء وال
عنه ليبعده عن األكل وميكن أن جتوق لبعد ذلك عن األمتعة وخري يف بعض الروايات بني الذبح والتعرقب وأما 

واشي والدواب فان كانت النحل فنهي عن إتالفه ال مكان تطريه إىل بلد اإلسالم وغريها كحمام األبرجة خبالف امل
كثرية تقويهم فروايتان أحدامها املنع ملا روي فيما تقدم واجلواز كالدواب وأما احليوان الناطق أن عجز عن وصوله 
لبلدنا ترك النساء والصبيان وقتلت الرجال إال أن يكونوا اسقطنا حكم القتل عنهم وإذا تركنا الوالدان والنسوان 

م ملن أخذهم أو يف حوزة اإلسالم فقال ابن حبيب ال ميلكون وذلك كالعتق هلم البحث والشيوخ يف بلد احلرب فه
اآلن العدد خفف اهللا عنكم ( السابع يف املبارزة فيما جتوز اهلزمية قال ابن يونس قال ابن حبيب اختلف يف قوله تعاىل 

مثيله وإن كان أشد منهم سالحا قيل التخفيف يف العدد فال يفر العدو من  ٦٦األنفال ) وعلم أن فيكم ضعفا 
وجلدا إال أن يكون بأرض احلرب مبوقع مددهم فله التولية سعة وقيل ذلك إمنا هو يف القوة دون العدد وهي رواية 



عبد امللك عن مالك وقوله قول ابن حبيب قال وهذا القول حممول على قول حممد إن االحنياز إىل وايل جيشه 
مة إىل من خلفها مما يليها وإذا نشأ القتال وكان السلطان ضعيفا فله االحنياز أكثر من األعظم وتنحاز السرية املتقد

ثالثة صفوف وإن علموا أهنم يقتلون فاالنصراف أحب إيل إن قدروا وإال تالزموا حىت يقتلوا وإذا حصرت املدينة 
وإال فالصرب أحسن قال التونسي  فضعفوا قال ربيعة خيرجوا للقتال أحب إيل من املوت جوعا وإن طمعوا يف النجاة

هلم اخلروج إىل القتال لعله أروح هلم وقد اختلف يف املركب تلقى عليها النار هل يلقى الرجل بنفسه ليغرق أم ال 
قال ابن حبيب وحممد ال جتوز املبارزة بني الصفني إذا صحت النية إال بأذن اإلمام قال وال بأس أن يعضد إذا خيف 

د ألنه مل يف بالشرط وليس جبيد ألنه إذا أخذ وجب فداؤه بالقتال وغريه قال صاحب البيان إذا عليه وقيل ال يعض
محل الرجل الواحد على اجليش العظيم أراد السمعة فحرام إمجاعا أو خوف األسر إلحاطة العدو به فجاز إمجاعا أو 

لعاص رضي اهللا عنه ألنه ألقى نفسه إىل ليلقي الرعب يف قلوب الكفار والقوة يف قلوب املسلمني فكرهه عمرو بن ا
التهلكة ومنهم من استحسنه وهو الصحيح وما زال السلف على ذلك ويف كالم مالك أشارة إىل القولني ويف 

املقدمات قال ابن القاسم ال جتوز شهادة الفار من الزحف وإن فر إمامه وإن بلغ عدد املسلمني اثين عشر ألفا ال 
  لعدو زائدا على الضعف جيوز التويل وإن كان ا

ومن يوهلم ( لقوله لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة فهذا احلديث خمصص لآلية عند أكثر العلماء وقيل أن قوله تعاىل 
آل عمران ) يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري 

ه إىل األبد فرعان األول يف اجلالب تقام احلدود يف أرض العدو وقاله ش وقال خاص ببدر والصحيح تعميم ١١١
ح كل ما يوجب احلد ال يوجبه إال مع اإلمام نفسه ألن ذلك ينفر القلوب ويفرق الكلمة ويوجب الدخول لدار 

املعاونات احلرب والردة وجوابه أن أدلة الوجوب قائمة فتجب ألنه من أعظم الطاعات فيكون من أقوى أسباب 
ويف اللباب إن زنا األسري حبربية مث خلص قال ابن القاسم عليه احلد خالفا لعبد امللك الثاين قال إمام احلرمني من 

الشافعية إذا تيقن املسلمون أهنم ال يؤثرون شيئا البتة وأهنم يقتلون من غري نكاية العدو وال أثر أصال وجبت اهلزمية 
متجه وعلى هذا ميكن انقسام الفرار إىل الواجب واحملرم واملندوب واملكروه حبسب  من غري خالف بني العلماء وهو

  اإلمارات الدالة على املصاحل وتعارضها ورجحاهنا فارغة 

  الباب السادس يف أموال الكفار

الصا وفيه مخسة فصول الفصل األول يف متييز ما خيمس من غريه قال اللخمي أموال الكفار مخسة أنواع أحدها هللا خ
وهو اجلزية واخلراج وعشر أهل الذمة وأهل الصلح يفعل اإلمام يف ذلك ما يراه مصلحة وثانيها ملن أخذه وال مخس 
فيه وهو ما أخذ من بلد احلرب من غري إجياف قال حممد إن هرب بتجارته مل ختمس إن أسر ببلد اإلسالم وإن خرج 

ولو خرج تاجرا فسرق جارية أو متاعا ملن خيمس قال مالك  إىل دار احلرب فأسر مخست ألنه خرج لذلك أو اجلهاد
وما طرحه العدو خوف الغرق فوجد ليس معه أحد منهم وال بقرب قراهم وال خيمس إال أن يكون ذهبا أو فضة 

فيجرى على حكم الركاز وإن كان بقرب قراهم مخس إال أن يكون يسريا وإن كان بقرب احلربيني فهو كاحلربيني 
إلمام وثالثها مخسه هللا تعاىل وبقيته لواجده وهي الغنيمة والركاز ورابعها خمتلف فيه هل خبمس أم ال وهو أمره إىل ا

ما جال عنه أهله وله ثالثة أحوال أن ينجلوا بعد نزول اجليش قيل يفء ال شيء فيه للجيش لعدم القتال وقيل خيمس 
خوفا منه ففيء خيتلف يف خراج أرضهم وما صوحلوا ألن اجلالء باخلوف من اجليش وإن اجنلوا قبل خروج اجليش 

عليه قبل خروج اجليش ملكاتبة أو رسل فهو يفء وإن كان بعد نزول اجليش هلم كان على القولني ألنه بإجيافهم 



والثالث ما يؤدونه كل عام وهو كاخلراج وخامسها ما غنمه العبيد بإجيفاف من أرض اإلسالم وال حر معهم قيل هو 
 ٤١األنفال ) واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه ( مس وقيل خيمس كاألحرار نظرا إىل قوله تعاىل هلم وال خي

هل يندرج العبيد يف اخلطاب أم ال وكذلك إن كانوا مع اجليش وهبم قدرة على الغنيمة خيتلف يف أنصبائهم وخيتلف 
خوذ من الغنيمة سبعة أقسام األموال والرجال فيما غنمه النساء والصبيان دون الرجال هل خيمس أم ال واملأ

والنساء والصبيان واألرضون واألطعمة واألشربة فاألموال ختمس لآلية املتقدمة والرجال خيري اإلمام فيهم بني مخسة 
أشياء القتل واملن والفداء واجلزية واالسترقاق يفعل األصلح من ذلك باملن والفداء ومن ضربت عليه اجلزية من 

على القول مبلك الغنيمة مبجرد األخذ والقتل من رأس املال واالسترقاق راجع إىل مجلة الغامنني وإذا أسقط  اخلمس
القتل أمتنع القتال ويتخري يف األربعة وان من عليه مل جيز له حبسه عن بلده إال أن يشترط عليه البقاء لضرب اجلزية 

إن استرقهم جاز أن ينتقل معه إىل اجلزية واملن والفداء وإن أبقاه وإن أبقاه للجزية االسترقاق دون املفاداة برضاه و
للفداء امتنعت احلرية والرق إال برضاه قال ابن احلاجب وله املفاداة باملال واألسرى وال فرق يف التخيري بني أسرى 

اء والصبيان يف ثالثة العجم والعرب واألحرار والفالحون خيري فيهم فيما عدا القتل على اخلالف يف قتلهم ويف النس
فاقتلوا ( املن والفداء واالسترقاق ووافقنا ش يف التخيري بني اخلمس ملا فيه من اجلمع بني األدلة ففي الكتاب العزيز 

فإما منا بعد وإما (  ٢٩التوبة ) حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون (  ٥التوبة ) املشركني حيث وجدمتوهم 
ن اعتقاد النسخ وقال ح ال جيوز املن والفداء وقال بعض العلماء يقتلون على اإلطالق وهو خري م ٤حممد ) فداء 

قال صاحب البيان وحكى الداودي أن أكثر أصحاب مالك يكرهون الفداء ) فإما من بعد وإما فداء ( لقوله تعاىل 
يري فإن كان األسري عظيم النجدة باملال ويقولون إمنا كان ذلك ببدر ألنه علم أنه سيظهر عليهم قال وإذا قلنا بالتخ

قتله أو عظيم القيمة استرقه أو فداه أن بذل فيه أكثر من قيمته أو عدمي القيمة والقدرة على اجلزية كالزمن اعتقه أو 
عدمي القيمة دون القدرة على اجلزية ضرهبا عليه واختلف قول مالك إن التبس أمره فقال مرة ال يقتله وقال مرة 

رضي اهللا عنه ال حتملوا إلينا من هؤالء األعالج أحدا جرت عليه املواسي فائدة العلج من األعالج  يقتل لقول عمر
واملعاجلة وهي احملاولة للشيء فإن العلج هو القوي القادر على حماولة احلرب ويف الكتاب يسترق العرب إذا سبوا 

م لكن ال يرق الولد إال أن تكون محلت به حال كالعجم ويف اجلواهر ال مينع االسترقاق كون املرأة حامال من مسل
كفر مث سبيت بعد اإلسالم وإذا سيب الزوجان معا أو الزوج أوال انقطع النكاح بينهما عند أشهب خالفا البن املواز 

وإذا سبيت هي أوال انقطع وقال حممد إن استربئت حبيضة فوطئها السيد قبل اإلسالم زوجها انقطع وإال فال وإذا 
وولدها الصغري مل يفرق بينهما يف البيع والقسمة والصغري مل يثغر وروي من مل حيتلم ولو قطع عن األم بيع مع سبيت 

اجلدة مل جيز وجيوز التفرقة بينه وبني األب واجلدة فرع يف البيان جيوز شراء احلربيني من آبائهم إذا مل تكن بيننا 
د األسري ال جيوز له بيع ولده ألنه ال حكم له على ولده فرع قال وبينهم هدنة وارهتاهنم وبيعهم فيما رهنوا والعب

املازري إذا من على بلد فتحت عنوة وأقروا فيها فهم أحرار واملشهور أن أرضها وقف وأما أمواهلم فينتفعون هبا 
ال يكون هلم حياهتم فإن أسلموا أو ماتوا فثالثة أقوال تكون هلم وتورث عنهم التالد والطارف ألهنم ملكوا وقيل 

التالد وال الطارف نظرا إىل اهنم ترك هلم مدة احلياة أو الكفر واألصل استحقاق املسلمني له وقيل التالد ليس هلم 
ألنه من الغنائم وهلم الطارف ألنه من كسبهم بعد املن مث نرجع إىل بقية أقسام اللخمي قال األرضون على ثالثة 

حبرق وحتت قهرنا غري أنه ال تسكن فيقطعه اإلمام ملن فيه جنده وال حق أقسام بعيد عن قهرنا فنخرب هبدم أو 
للجيش فيه وقريب مرغوب فيه فهل يوقف خراجه للمسلمني أو جتوز القسمة والوقف قوالن ملالك وقد قسم 
فتحت قريظة وفدك وخيرب وقال عمر رضي اهللا عنه لوال من يأيت من املسلمني مل ندع قرية فتحت عنوة إال قسمتها و



مكة عنوة ومل تقسم واختلف هل تركت مىن ألهلها وفيجوز هلم بيعها أو فيئا للمسلمني وروي عنه مكة حرام ال 
حتل إجارة بيوهتا وال بيع رباعها وكان كذلك على عهده واخللفاء بعده قال صاحب البيان قال مالك فتحت فدك 

ني شيء ومل يكن فيها ختميس لعدم القتال واإلجياف عنوة بغري قتال على النصف له والنصف هلم ومل يكن للمسلم
وكذلك خيرب ولذلك قطع ألزواجة فهما وكان هذا عنوة جملرد الرعب الذي أعطيه ومنه فتح بين النضري وبين 

قعيقعان وفتحت مصر سنة عشرون عنوة وقال الليث صلحا وقيل صلحا مث نقضوا العهد ففتحت عنوة ويف 
فيها وأرض الصلح ال تقسم وأهلها على ما صوحلوا عليه قال ابن القاسم وخراج الكتاب أرض العنوة جيتهد 

اجلماجم تبع لألرض عنوة أو صلحا وقال أيضا هي يفء قال ابن يونس قال حممد يقر أهل العنوة أحرارا ويكتفي 
عنه قال حممد  منهم مبا يوجد من خراج مجامجهم قال عيسى ترك األرض بأيديهم عون هلم كما فعله عمر رضي اهللا

ونساؤهم كاحلرائر يف النظر إليهن والدية كدية الذمية وإذا مل يقدر على االرض لبعدها بيع أصلها فرع قال صاحب 
البيان إذا أتت اإلمام هدية يف أرض العدو قال مالك هي جلملة اجليش إال أن يكون ذلك من قرابة أو مكافأة ومل 

عض الروم وفيه تفصيل أما من الطاغية فال تكون له قال مالك وتكون غنيمة يفرق بني أن تكون من الطاغية أو من ب
ختمس وقيل يفء املسلمني ال مخس فيه وأما أن كانت من بعض الروم فروى أشهب أهنا له إذا كان احلريب ال خياف 

ا له واملشهور منه فإن أهدي األمري من الطاغية أو من غريه من العدو وقبل دخوله بلد احلرب فحكى الداودي أهن
أهنا جلميع املسلمني وأن األمري خبالفه فيما قبله من قيصر واملقوقس وغريمها ألن اهللا تعاىل خصه مبا فتح عليه من 
أموال احلرب بالرعب بآية سورة احلشر فرع قال ابن القاسم الكلب املأذون يف اختاذه يدخل يف املقاسم مراعاة 

موم آية الغنيمة وقال مالك ال يدخل وهو القياس لنهيه عن مثن الكلب الفصل لقول من جييز بيعه والندراجه يف ع
الثاين فيما جيوز االنتفاع به من غري قسم ويف الكتاب جيوز أخذ الطعام من الغنيمة والعلف والغنم والبقر لألكل 

 ابن جعفر قال أصبت جرابا واجللود للنعال واخلفاف واحلوائج بغري إذن اإلمام وقال األئمة ملا يف مسلم عن عبد اهللا
من شحم يوم خيرب فالتزمته وقلت ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول اهللا مبتسما ووصى الصديق 

رضي اهللا عنه يزيد بن أيب سفيان ال تذحبن شاة إال ملأكلة قال ابن يونس قال ابن القاسم وإذا ضم اإلمام ما كثر 
ناس إليه أكلوا من بغري أمره ويف الكتاب يؤخذ السالح يقاتل به مث يرده وكذلك الدابة فضل عن ذلك مث إحتاج ال

ويركبها إىل بلده إن احتاج إليها مث يردها إىل الغنيمة فأن قسمت الغنيمة باعها وتصدق بثمنها وكذلك كل ما 
لو جاز ذلك جلاز أخذ العني حيتاج إىل لبسه من الثياب وروي عن ابن وهب ال ينتفع بسالح وال دابة وال ثوب و

يشتري به وما فضل من الطعام بعد رجوعه إىل بلده قال ابن القاسم وسامل يأكله ويكره بيعه وقال مالك يأكل 
القليل ويتصدق بالكثري وكل ما أذن يف النفع به ببيع رجع مثنه مغنما خيمس متهيد األصل املنع من االنتفاع مبال 

ل االشتراك يف السبب لكن احلاجة تدعو اجملاهدين لتناول األطعمة لعدم األسواق بدار الغنيمة ال بعد القسمة حلصو
احلرب وهو ضرورة عامة وضرورة إىل الدواب خاصة فتارة الحظ مطلق الضرورة فعمم وتارة راعي احلاجة املاسة 

ا أخذ هذا حلما وهذا فخص وأما النقدان فهما وسيلتان للمقاصد وليس مقصودين فال جرم امتنعا مطلقا قال وإذ
عسال فألحدمها منع صاحبه حىت يقايضه قال ابن يونس كره بعضهم التفاضل بني القمح والشعري يف هذا وخففه 
آخرون ويف الكتاب من حنت سرجا أو برى سهما ببلد العدو فهو له وال خيمس وإن كان يسريا وما كسب من 

وإن كثر قال ابن يونس قيل إن كان للسرج قدر أخذه أجره  صيد طري أو حيتان أو صنعه عبده من الفخار فهو له
ما عمل والباقي يفء وإذا باع صيدا صار مثنه فيئا وقال ابن حبيب كل ما صنعه بيده إمنا له األجرة وما صاده من 

يف البزاة وحنوها مما يعظم خطره فمغنم خبالف احليتان ألن هذه األمور إمنا وصل إليها يف أرض احلرب باجليش و



اجلواهر جيوز ذبح األنعام لألكل ويقول ال جيوز إذا ذحبت لإلنتفاع جبلدها إن احتيج إليه وإال رده إىل املغامن ويباح 
لألكل ملن معه طعام وملن ليس معه بقدر احلاجة وإن فضل شيء بعد تفرق اجليش تصدق به إن كان كثريا وإال 

و من الغلل وهو املاء اجلاري بني الشجر والغال يدخل ما يأخذه بني انتفع به الفصل الثالث يف الغلول قال املازري ه
  متاعه فقيل له غال ويقال غل يغل ويغل يف املوطأ قال 

أدوا اخلائط واملخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة واخلائط واملخيط اخليط اإلبرة والشنار 
رحله خالفا لقوم ويف أيب داود أنه وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال العيب فعندنا وعند ح و ش يؤدب وال حيرق 

وضربوه وهو ضعيف قال صاحب البيان اإلبرة وحنوها عند ملك ليست غلوال إذا أخذها لقضاء حاجته وليس عليه 
  ردها يف املغامن وقوله 

ا مل يؤدب ومنعناه إذا تاب قبل القسم أدوا اخلائط واملخيط مبالغة يف التحذير قال ابن القاسم وإذا جاء الغال تائب
ورد ما غله للمغامن قال مالك ولو أدب كان حسنا ولو تاب بعد افتراق اجليش أدب عند اجلميع قال مالك يتصدق 

به إن افترق اجليش واختلف يف مثل الدواء من الشجر واملسن والرخام فقيل مينع أخذه إذا كان له مثن وقيل جيوز 
دو وفرق مالك بني ما تنبته األرض فيجوز وبني غريه فال جيوز ألنه مل يوصل لتلك املواضع إال ألنه مل ميلكه الع

باجليش وما ال مثن له يؤخذ قوال واحدا وإذا اشترى اجلارية من الغامن مث وجد معها حليا إن كان حنو القرطني فال 
ا اشترى الشيء احملفوظ يف أرض احلرب بالثمن بأس وإن كان كثريا مما ال يشبه أن يكون من هيئتها فال أراه له وإذ

اليسري مث وجد فيه حليا من الذهب أرجو أن ال يكون به بأس لتعذر رده للجيش وقد حصل له بوجه جائز ليس 
بغلول فهو كاللقطة بعد التعريف واليأس من صاحبها فرع قال إذا علم عدم أداء اخلمس قال مالك ال يشتري 

وطأ األمة واخلمس على املشتري فإن شك فيه فالورع عدم الشراء وهذا االختالف إمنا وقال أبو مصعب يشتري وت
ينبغي إذا كان الرقيق ال ينقسم أجناسا ألن الواجب إن باع ليخمس مثنه إماما ينقسم أجناسا فهو كمن باع سلعة 

يهات والنفل بفتح اهلاء غريه تعديا فال جيوز ملن علم ذلك شراؤها الفصل الرابع يف النفل والسلب ويف التنب
وسكوهنا هو الزيادة عن السهم ومنه نوافل الصالة ويف الكتاب مل يبلغين أن السلب للقاتل كان إال يوم حنني وهو 

  الجتهاد اإلمام وقاله ح وقال ش وابن حنبل السلب للقاتل 
روة وغريمها قاعدة تصرفه يقع لقوله يف مسلم من قتل قتيال له عليه بينه فله سلبه وقضى بالسلب يف قضية عوف وع

تارة باإلمامة ألنه اإلمام األعظم وبالقضاء ألنه القاضي األحكم وبالفتيا ألنه املفيت األعلم فمن تصرفه ما يتعني 
  ألحدها إمجاعا ومنه ما يتنازع الناس فيه قوله 

اإلمام وقلنا حنن بالفتيا فإن من أحىي أرضا ميتة فهي له فقال ح ذلك من تصرف اإلمامة فيتوقف اإلحياء على إذن 
غالب أمره تبليغ الرسالة فكذلك ها هنا وكذلك قوله هلند امرأة أيب سفيان ملا اشتكت إليه تعذر وصوهلا إىل حقها 
خذي ما يكفيك وولدك باملعروف فاختلف الناس هل إذا ظفر اإلنسان جبنس حقه أو بغري جنسه املتعذر هل يأخذه 

ه بطريق الفتيا فال حيتاج إىل إذن اإلمام فطرد أصله يف املوضعني وخالفنا حنن أصلنا أم ال قال ش هذا تصرف من
وهو مقطوع به متواتر  ٤١األنفال ) واعلموا أمنا غنمتم من شيء فان هللا مخسه ( وكذلك ح لظاهر قوله تعاىل 

مها أعم وأخص من وجه واحلديث خرب واحد وليس اخص من اآلية حىت خيصصها لتناوله الغنيمة وغريها وضعا فكال
ويؤكد ذلك ترك أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما ذلك يف خالفتهما وألن احلديث يستلزم فساد نيات اجملاهدين 

وهم أحوج إىل اإلخالص من الدنيا وما فيها ويف الكتاب أكره قول اإلمام قاتلوا ولكم كذا ومن فعل كذا فله كذا 
م على أن خيرجوه إىل بالد اإلسالم وال حيل له أن يسفك دمه على مثل هذا ويكره لألسري أن يقاتل مع الروم عدوه



قال ابن يونس قال مالك ال جيوز النفل قبل الغنيمة وهو من اخلمس قال سحنون وإذا قال ذلك اإلمام قبل القتال 
كم ولو قال إن مضى ولو قال من قتل هذا منكم فله سلبه فقتله األمري مل يكن له سلبه إلخراجه نفسه بقوله من

قتلت قتيال فلي سلبه فال شيء له فيمن قتل ولو قال من قتل قتيال فله سلبه فقتل قتيلني فعندنا خيريه أو يعطيه سلب 
األول خاصة وعندنا له األول خاصة فإن الشرط اقتضى العموم يف القاتلني واملقتولني دون القتالت فإن جهل األول 

مد فإن قتلهما معا فقيل له سلبهما وقيل أكثرمها والفرق أن الشرط إمنا حتقق هبما فقيل نصفهما وقيل أقلهما قال حم
فليس أحدمها أوىل من اآلخر خبالف األول وال يدخل يف العموم سلب من ال جيوز قتله كاملرأة وحنوها إال أن تقاتل 

مام خالفا ألهل الشام يف الذمي وإذا قال اإلمام ذلك بعد القتال فال شيء للذمي وال للمرأة إال أن يعلم به اإل
وأشهب يرى اإلرضاخ للذمي وقياس قوله له السلب وسوى بني من مسع ومن مل يسمع يف الشرط قال سحنون 

حلية السيف تبع للسيف وال شيء له يف السوار والطوق والعني كلها خالفا ألهل العراق ألهنا ليست سلبا غالبا 
الترس والسرج واللجام واخلامت والرمح والسيف والبيضة واملنطقة حبليتها ولفظه حممول على املعلوم غالبا وله 

والساعد والساق دون الصليب يف العنق وإذا قال اإلمام من أصاب ذهبا أو فضة فله الربع بعد اخلمس أمضيناه 
لصعوبة بعض  وإذا قال للسرية ما غنمتم فلكم مل ميض وإن كان فيه خالف ألنه شاذ وإذا جعل أجرأ لبعض السرايا

املواضع فال شيء ملن انتقل إىل غري سريته إال إن مل يعني اإلمام ولو ضل رجل عن سريته حىت رجعوا مل يكن له شيء 
خبالف الغنيمة ولو مات الوايل أو عزل قبل أخذهم النفل ووىل من يرى رأينا مل يكن هلا شيء لعدم القبض مل 

  امس يف قسم الغنيمة ويف احلديث ينتقضوا أمضاه ابن سحنون مطلقا الفصل اخل
  كان من قبلنا يضع الغنائم فتأيت نار من السماء تأكلها وكانت حراما عليهم ملا يف مسلم قال 

فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنائم وجعلت يل األرض مسجدا 
ل ابن يونس اختلف أصحابه يوم بدر قبل نزول املنع إال عمر وطهورا وأرسلت إىل اخللق كافة وختم يب النبيون قا

ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم ( يريد يف حتليلها ) لوال كتاب من اهللا سبق ( رضي اهللا عنه فعاتبهم اهللا تعاىل بقوله 
( بالنيب فنزل اآلية مث تنازعت طائفة غنموها وطائفة اتبعوا العدو وطائفة احدقوا  ٦٨األنفال ) فكلوا مما غنمتم 

فسلموها له ببدر مث  ١األنفال ) يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم 
واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن ( نسخ ببدر بقوله تعاىل 

  فاختص باخلمس  ٤١األنفال ) السبيل 
بقوله مايل إال اخلمس واخلمس مردود عليكم وإال فظاهر اآلية يقتضي أن له السدس ويف الكتاب الشأن قسم 
الغنائم وبيعها ببلد احلرب وهم أوىل برخصها ويف اجلواهر قال حممد اإلمام خمري بني قسمة أعيان الغنائم وأمثاهنا 

ختار القاضي أبو الوليد قسم األعيان دون البيع قال حبسب املصلحة وقال سحنون إن تعذر البيع قسم األعيان وا
ابن يونس روى ابن وهب عن مالك أنه مل يقفل من غزوة أصاب فيها مغنما حىت يقسمها ومل يزل الناس على ذلك 
إىل زمن عمر بن عبد العزيز يف الرب والبحر قال حممد يقسم كل صنف مخسة أجزاء فالوصفاء صنف يقسم وصيفا 

 النساء كذلك مث جيتهد أهل النظر يف القسمة مث يفرغ فحيث وقع سهم اإلمام أخذه مث يبيع اإلمام حىت يفرغوا مث
األربعة أمخاس ويقسمها عليهم وإن رأى بيع مجلة الغنيمة فعل وكتب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لسعد بن أيب 

مال بني من حضر من املسلمني واترك  وقاص حني افتتح العراق أن اقسم ما جلب الناس إليك من كراع وسالح أو
األهنار واألرضني لعماهلا ليكون ذلك يف أعطيات املسلمني ألنك لو قسمتها بني من حضر ما بقي ملن يأيت بعدهم 



والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين ( شيء وتأول عمر رضي اهللا عنه قول اهللا تعاىل 
   ١٠احلشر ) سبقونا باإلميان 

  تفاريع أربعة

األول يف الكتاب يسهم للفرس سهمان وسهم للفارس والراجل سهم وقاله ش ملا يف الصحيحني أنه جعل للفرس 
سهمني ولصاحبه سهما وقال ح له سهمان فقط سهم له وسهم لفرسه ملا يف أيب داود أنه فرض للفارس سهمني 

ثر ومؤنته أعظم القتيات الفرس باحلشيش وما تيسر خبالف وللراجل سهما وألن نفع الفرس وإرهابه للعدو أك
اإلنسان واجلواب عن األول منع الصحة سلمنا لكن خربنا مثبت بلفظه وخربكم ناف مبفهومه واملثبت مقدم على 
النايف واملنطوق مقدم على املفهوم وعن الثاين أن السهمني ليسا للفرس بل لكون املقاتل فارسا والفارس أفضل من 

راجل إمجاعا وألن الفارس حيتاج خادما لفرسه غالبا فهو يف ثالثة فلم يلزم تفضيل الفرس على الراجل ومن له ال
أفراس ال يسهم لغري فرس وقاله األئمة وقال أبو يوسف لفرسني ألنه اعطى الزبري لفرسني وجوابه حيتمل أن يكون 

د على ما فوق اإلثنني وعلى السيوف والرماح جبامع أهنا نفال وهو جائز ولنا القياس على الثالثة فإن اإلمجاع منعق
معدة للقتال قال ابن يونس قال ابن سحنون يسهم لفرسني وجوابه حيتمل ورواه ابن وهب الثاين يف اجلواهر يشترط 

ار فيمن يسهم له أن يكون حرا مسلما ذكرا مطيقا للقتال بالبلوغ أو املراهقة فإن فقد العقل يف دار اإلسالم أو د
احلرب فقوالن فإن كان يفيق أحيانا حبيث يتأتى منه القتال أسهم له وإال فال وإذا حضر الكافر القتال بإذن اإلمام 
فأقوال ثالثها يفرق بني استقالل املسلمني فال يسهم له وبني احتياجهم للمعونة منه فيسهم وإن مل يقاتل مل يستحق 

ثها التفرقة بني أن يقاتل أم ال وإن قاتلت املرأة فقوالن وإال فال ومن والعبد كالذمي ويف الصيب املطيق أقوال ثال
خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر كالضال ففي اإلسهام له أقوال ثالثها وهو أشهرها التفرقة بني ضالله بعد اإلدراب 

يسهم له واألصل فيسهم له وإال فال ومن بعثه األمري يف مصلحة اجليش فشغله ذلك عن الشهود اسهم له وروي ال 
يف شروطها االستحقاق مبين على شروط الوجوب فإن الغنيمة تبع للقتال الثالث يف الكتاب والرباذين إذا أجازها 

الوايل كاخليل وقاله ش وح زاد يف اجلالب اهلجن لقرب منفعتها من اخليل واشتراط إجازة الوايل الختالف املواضع 
ي ومل يشترط ابن حبيب إجازة الوايل وفسر الرباذين بأهنا اخليل العظام بالسهل والعتاق خيل للعرب قال املازر

وفسرها غريه مبا كان أبوه وأمه نبطيني فإن كانت األم نبطية واألب عريب فهجني وبالعكس مطرف ومنهم من 
للفيل مع أنه  عكس ويف الكتاب قال وال يسهم لبغل وال محار وال بعري لبعد املنفعة بل اتفق الناس على أنه ال يسهم

أرهب للعدو وأقوى جسما وشجاعة ألنه ال يصلح للكر والفر وإذا كان القتال يف السفن ومعهم اخليل أو يف الرب 
وسروا رجالة وتركوا خيلهم فللفارس ثالثة أسهم ألهنا معدة للحاجة إليها كما يسهم للراجل وإن مل يقاتل وإذا 

عض السفن أو ضل رجل عن أصحابه ببلد العدو فلم حيضر قتاال خرجت سرية من املعسكر فغنمت أورد الريح ب
شارك العسكر يف الغنيمة السرية والسفن الراجعة الذاهبة والضال أصحابه لطموح نفس الغامن إلعانة غريه بتوقع 
 اإلجتماع وإن مات يف أرض العدو وقبل اللقاء واملغنم فال سهم له لعدم حتقيق السبب وكذلك لو مات فرسه ولو

شهد هو وفرسه القتال مريضا أو مات أحدمها بعد القتال وقبل الغنيمة أسهم له قال ابن يونس روى أشهب يف 
الفرس املريض ال يسهم له قال عبد امللك الغنيمة جتب بإجياف فيعطى الفارس والفرس ما يعطى باملشاهدة قال ابن 

فنفيه عنهم لعدم االستحقاق يدل  ٥احلشر ) ركاب فما أوجفتم عليه من خيل وال ( حبيب وبه أقول لقوله تعاىل 
على سببيته ويدل على قول مالك أن اإلجياف إمنا هو مقصود القتال فالسبب يف احلقيقة إمنا هو القتال قال صاحب 



البيان يف استحقاق السهم أربعة أقوال قال عبد امللك يستحق من كل ما غنم اجليش إىل حني قفوله إذا مات 
ن مل يكن يف حياته لقاعد وقال ابن القاسم ال يستحق باإلدراب إال أن يكون يف حياته لقاعد وشاهد باإلدراب وإ

القتال وقال أيضا ال يستحق إذا شاهد اللقتال فمات بعده إال ما قرب من ذلك والرابع ال يستحق مبشاهدة القتال 
ذ وبالقسمة قوالن يف املذهب وبالقسمة قال إال ما غنم بذلك القتال خاصة قال املازري وهل ميلك الغنيمة باألخ

مالك و ح ألنه انتظر هوزان أن تسلم فريد عليها ما أخذه ولو ملكت المتنع ذلك وقال ش باألخذ ألن السبب هو 
اإلجياف أو القتال واألصل ترتيب احلكم على سببه وإمنا مل تقسم غنائم مكة وأرضها إما ألهنا فتحت صلحا عند ش 

الك وسائر الفقهاء لكن له املن باملغامن لكوهنا ال متلك إال بالقسمة أو متلك باألخذ لكن ذلك من أو عنوة عند م
إنا فتحنا لك ( خصائصها لكوهنا إمنا أحلت ساعة مث عادت إىل احلرمة فلم تبح الغنائم ويدل على العنوة قوله تعاىل 

 سفيان ويف اجلواهر يتفرع على ملك الغنيمة وتأمينه من ألقى سالحه ومن دخل دار أيب ١الفتح ) فتحا مبينا 
باألخذ والقسمة لو وقع يف الغنيمة من يعتق على بعض الغامنني عتق عليه وغرم نصيب أصحابه ولو اعتق عبدا من 

املغنم قوم عليه قاله سحنون وقال ابن القاسم وأشهب ال ينفذ عتقه ولو وطئ أمة حد ومل تكن له أم ولد وإن سرق 
لعبد امللك فيهما وقال سحنون إن سرق ما يزيد على حصته بثالثة دراهم قطع وإال فال وال حد يف قطع خالفا 

الوطء ويثبت اإلستيالد وإن كان سهمه يستغرق األمة أخذ منه قيمتها يوم احلمل واألكمل من ماله فإن كان معدما 
من قيمة الولد بقدر ذلك قال ابن يونس قال  فنصيبه منها حبساب أم الولد ويباع باقيها فيما لزمه من القيمة ويتبع

سحنون يستوي يف أسهم الفارس امللك واجلنس والكراء والعارية والغصب وعليه أجرة املثل للمغضوب منه وإن 
رمى رجل من العدو عن فرسه فقاتل عليه فال يسهم له ومن حضر القتال على فرس فلم يفتح هلم يف يومهم فباعه 

م الثاين فلم يفتح هلم فباعه فقاتل عليه الثالث ففتح هلم فالسهام للبائع األول ألنه قتال واحد فقاتل عليه رجل اليو
كما لو مات بعد أول يوم وقاتل عليه الورثة ومن ابتاع فرسا بعد املغنم واشترط سهمه قال األوزاعي جيوز كمال 

العبد ميلك فماله ليس مبيعا وإمنا  العبد ومنع سحنون إن كان الثمن ذهبا ألنه ذهب وعرض بذهب والفرق أن
اشترط على السيد رفع يده وسهم الفرس مملوك للبائع ويف اجلالب إجارة الفرس ببعض سهمه فاسدة وله أجرة 

املثل والسهمان للمقاتل قال صاحب البيان إذا وجد فرسا عائدا عند القتال فقاتل عليه كان له سهمانه ولو مل يكن 
عدى عليه رجل وقاتل عليه وصاحبه حاضر ووجده عائدا به لكانت سهمانه لصاحبه للرجل إال فرس واحد فت

خبالف املتعدي إذا مل يكن صاحبه حاضرا وهذا على مذهب ابن القاسم وروايته أن السهمني إمنا تستحق بالقتال 
من الوجوه اليت يوجف وقال عبد امللك أهنا تستحق باإلجياف وال يكون للمقاتل شيء يف التعدي وال العارية وحنوها 

عليها أو يصري بيده حبد ثان اإلجياف وهذا تفصيل فيما امجله ابن يونس قال ابن القاسم يسهم لإلمام كما يسهم 
لغريه قال مالك وال حق له من رأس الغنيمة والذي كان يصطفيه منها فرسا أو بعريا أو أمة على حسب حال 

أشهب إذا ظفر بالعدو وفيهم أسارى مسلمون أسهم هلم وإن كانوا يف الغنيمة خمصوص به إمجاعا قال اللخمي قال 
احلديد الرابع يف الكتاب وإذا قاتل التاجر واألجري أسهم له وقاله ح و ش وال يسهم للنساء وال للعبيد والصبيان 

وإن قاتل ألنه  وإن قاتلوا وال يرضخ هلم قال ابن يونس من قاتل من النساء قتال الرجال أسهم هلا وال يسهم للعبد
مستحق املنافع ويستحب لإلمام أن جيزي العبد واملرأة والصيب من اخلمس وإن كان يف املعسكر نصارى فال بأس أن 
يعطوا من اخلمس وقد روي أنه رضخ ليهود ونساء وصبيان وعبيد يف املعسكر قال حممد ويسهم لغري البالغ املطيق 

األجري إذا خرج للجهاد ولإلجارة بغري خدمة كاخلياطة أسهم له قاتل أم ال  للقتال إن قاتل وإال فال قال ابن القصار
قال سحنون يسهم لألعمى واألقطع واألعرج واملخدوم فارسا قال والصواب يف األعمى أن ال شيء له وكذلك 



ان األقطع اليدين خبالف أقطع اليسرى ويسهم لألعرج إن حضر القتال وال شيء للمقعد إن كان راجال ومن ك
خروجه للغزو غري أن معه جتارة أسهم له قاتل أم ال ويف كتاب ابن مزين يسهم لألجري إذا قاتل كانت الغنيمة قبل 

القتال أو بعده وإن كان القتال مرارا قسم له يف مجيع الغنيمة وإن مل حيضر إال مرة واحدة قال ابن نافع ال يسهم اال 
ا فقط قال ابن حبيب يسهم للغالم ابن مخس عشرة سنة قاتل أم ال ان حيضر اكثر ذلك فإن حضر مرة قسم له فيه

إلجازته ابن عمر يوم اخلندق وزيد بن ثابت والرباء بن عازب رضي اهللا عنهم أبناء مخس عشرة وإن كان دون ذلك 
عليه  إن قاتل أسهم له وإال فال وقال ش و ح ال يسهم للمراهق ألن اإلسهام تبع لوجوب القتال واملراهق ال جيب

  شيء فارغة 

  الباب السابع يف قسمة اخلمس والفيء

  قال املازري اخلمس عندنا إىل اجتهاد اإلمام يأخذ منه كفايته ولو كانت مجيعه ويصرف الباقي يف املصاحل 
لقوله ليس يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس واخلمس مردود عليكم فلم خيصص جهة وقال ش يقسم مخسة أسهم 

رفه اإلمام يف املصاحل وسهم لذي القرىب غنيهم وفقرهم وسهم لليتامى وسهم للمساكني وسهم البن سهم له ويص
السبيل وجعل لإلمام التمليك كما قال يف آية الزكاة وجوابه تقدم هناك وقال ش لثالثة لليتامى واملساكني وابن 

ال الصرف إىل اهللا تعاىل صرف لبيته وعندنا السبيل وسقط سهمه ملوته وقال غريمها ستة وزاد عمارة الكعبة ملا استح
  اإلضافة إىل اهللا تعاىل مبعىن التقرب يف صرف اخلمس 

لقوله ليس يل مما أفاء اهللا عليكم إال اخلمس احلديث ومل يقل السدس ويف الكتاب اخلمس والفيء سواء يعطى من 
ن يكونوا أشد حاجة فينقل إليهم ما يفضل عن ذلك أقرباؤه باالجتهاد وال خيرج الفيء عن البلد إىل غري أهله إال أ

أهله ويغطي املنفوس ويقدم من أبوه فقري وكان عمر رضي اهللا عنه يفرض للمنفوس مائة درهم قال ابن يونس قال 
ابن عباس رضي اهللا عنه وغريه ذوو القرىب آله عليه السالم وهو األصح وقيل قريش قال سحنون وليس ذلك 

ر رضي اهللا عنه بني الناس وفضل عمر رضي اهللا عنه بسابقة اهلجرة وقدر احلاجة وقال إن مبحدود وقد سوى ابو بك
عشت إىل قابل ألحلقن أسفل الناس بأعالهم ويف اجلواهر الفيء هو اخلمس واجلزية واخلراج وما صوحل عليه 

ئمة العدل البداية بسد احلربيون وما يؤخذ من جتار احلرب والذمة ومخس الركاز قال ابن حبيب الذي مضى عليه أ
خماوف املسلمني بإصالح احلصون وآلة احلرب فإن فضل فلقضاهتم وعماهلم ومن ينتفع به املسلمون ممن يبين 

املساجد والقناطر وما حيتاج إليه مث الفقراء فإن فضل ورأى اإلمام تفرقته على األغنياء فعل أو حيبسه لعوارض األيام 
نة يف عقل جراح أو تزويج عازب أو إعانة حاج وأرزاق من يلي مصاحل املسلمني وفك األسارى وقضاء دين أو معو

والتفرقة بقدر احلاجة فإن األرزاق وضعت يف العامل لسد اخلالت دون املنوبات بل ادخر اهللا تعاىل لكل عمل صاحل 
ضائل تبعث على أجره عنده وعليه اعتمد الصديق رضي اهللا عنه والحظ عمر رضي اهللا عنه أن إكرام ذوي الف

االستكثار منها ومنهم وروي اعتبار التفرقة بالفضائل وروي أن ذلك موكل إىل اجتهاد اإلمام ويوفر سهم أقربائه 
عليه السالم المتناعهم من الزكاة ويعطى العيال والذرية دون األرفاء ويعطي أهل البوادي القارين واملرحتلني ويف 

فتتحت عنوة أو صلحا ومن أوصى بنفقة يف السبيل بدأ بأهل احلاجة منهم الكتاب يبدأ من الفيء أهل كل بلد ا
  وجيوز إعطاء اجلوائز 

  الباب الثامن فيما حازه املشركون من األموال وغريها



ويف االستذكار فيما جاره املشركون مخسة أقوال ال ميلكون مطلقا وتؤخذ من الغنيمة قبل القسمة وبعدها بغري شيء 
ل وقاله ش ألن املشركني أغاروا على سرح املدينة فأخذوا منه ناقته فنجت عليها امرأة فنذرت ويوقف لربه إن جه

حنرها إن جناها اهللا تعاىل فلما قدمت املدينة عرفت الناقة فحملت له فأخربته املرأة بنذرها فقال هلا بئس ما جزيتها ال 
نا على رقابنا وميلكون مطلقا فإذا غنمه اجليش ال يأخذه نذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلكه ابن آدم وقياسا ألموال

  ربه قبل القسم وال بعده قاله علي رضي اهللا عنه ومجاعة 
لقوله ما ترك لنا عقيل منزال وللفرق بني ما غلبونا عليه فيملكون وبني ما أبق إليهم قال الثوري وقال ح إن غلبونا 

ه بالقيمة وإن أخذوه بغري غلبة أخذه صاحبه مطلقا وقال مالك عليه فصاحبه أحق به قبل القسم بغري شيء وبعد
وابن حنبل هو أحق به قبل القسم بغري شيء وبعده بالثمن من غري تفصيل ملا يروى أن رجال وجد بعريا كان 

املشركون أصابوه فقال عليه السالم إن أصبته قبل القسم فهو لك وإن اصبته بعد ما قسم اخذته بالقيمة قال وهو 
  عيف السند ض

  تفاريغ اثنا عشر

األول يف الكتاب ما حازه املشركون من مال مسلم أو ذمي من عرض أو عبد أو غريه أو أبق إليهم مث غنمناه هلم 
فإن عرفه ربه قبل القسمة كان أحق به وإن مل يعرف ربه بعينه وعرف أنه ملسلم أو ذمي قسم فإن جاء به فهو أحق 

خيري على فدائه ومن وقع له أمة يعلمها ملسلم فال يطأها حىت يعرضها عليه فيأخذها مباله  به بالثمن بالغا ما بلغ وال
أو يدع وسواء اشتراها ببلد اإلسالم أو احلرب وكذلك العبد وما وجده السيد قد فات بعتق أو استيالد فال سبيل 

املكاتب واملدبر والفرق بني قبل له عليه وكان من مغنم أو ابتياع من حريب ووافقنا ح ووافق ش يف أم الولد و
القسم وبعده ضرر نقض القسمة أو ذهاب آخذه بغري شيء قال ابن يونس قال حممد إذا كان عرف ربه وكان غائبا 

وكان نقله له مصلحة فعل ذلك وإال باعه اإلمام له قال أشهب إن كان إيصاله من غري كلفة كالعبد والسيف 
مثن قال سحنون إذا وجد الفرس يف املغنم موسوما باحلبس ال يقسم وخيلى السبيل فباعوه بعد علمهم أخذه ربه بغري 

وقال أيضا ال عربة بذلك ألنه قد يوسم ليالً يؤخذ من ربه الثاين يف الكتاب إذا أسر أهل احلرب ذميا مث غنمناه مل 
ديهم رفيق هلم فهم أحق جبميع يكن فيئا ورد إىل ذمته قال ابن القاسم ولو أسلم أهل بلد على احراز ذمتنا ويف أي

  األمتعة من أرباهبا لقوله 
من اسلم على شيء يف يده للمسلمني فهو له وإذا قدم تاجر بأمان بعبيد املسلمني فال يؤخذوا منه وإن أسلم عندنا 
ف كانوا له ومن اشترى أم ولد رجل من حريب فعلى سيدها مجيع الثمن وإن كان أكثر من قيمتها وال خيار له خبال

العبد والفرق أن أم الولد ال جيوز االنتفاع هبا لغريه وإذا قسمت يف املغنم أخذها بالقيمة ولو اعتقت مل تؤخذ فيها 
فدية قال ابن يونس قال اشهب على سيدها األقل من مثنها أو قمتها قال سحنون إن صارت يف سهم رجل مبائتني مث 

مبائتني يأخذ منها من هي بيده مخسني والباقي لألول وكذلك غنمت فصارت يف سهم رجل آخر خبمسني فله أخذها 
لو توالت البياعات أو كانت أمة وإليه رجع سحنون وقال إذا اعتق أم الولد من صارت يف سهمه عاملا هبا فكأنه 
لدها وضع املال عن سيدها فله أخذها بغري مثن ويبطل العتق ولو أولدها املبتاع أخذها بالثمن ويرجع عليه بقيمة و

ولو مات سيدها عتقت وبطل حق امليتاع ولو قتلت مث مات سيدها قبل فدائها بيعت ألن هذا فعلها خبالف األول 
ولو ماتت بيد من صارت بيده مل يتبع سيدها بشيء وكذلك إذا ماتت يف اجلناية قبل الفداء ولو أسلم عليها أهل 

املشركون من أموال املسلمني مث أتوابه إلينا كره شراوه احلرب أخذها سيدها بقيمتها الثالث يف الكتاب ما حازه 



منهم ومن ابتاع عبدا من دار احلرب أو وهب له فكافأ عليه فلسيده أخذه ودفع ما ودى من مثن أو عرض فإمل مل 
يكاف على اهلبة أخذه بغري شيء فإن باعه بطل أخذ ربه لتعلق حق املشتري وضعف ملك ربه بشبهة ملك احلريب 

ريه يأخذه بدفع الثمن إىل املبتاع ويرجع به على املوهوب قال ابن يونس قال أشهب األمة كاألمة املستحقة وقال غ
يأخذها رهبا وقيمة ولدها وقاله ابن القاسم مث رجع والفرق عنده أن املستحق يأخذ بغري مثن فهو أقوى قال سحنون 

خذه بأي مثن شاء كالشفعة مث رجع فقال بل مبا وقع يف إذا وقع اآلبق يف سهم رجل فباعه وتداولته األمالك لربه أ
املقاسم ورواه عن ابن القاسم قال ابن القاسم ولو سيب العبد ثانية بعد تداول األمالك فال مقال للذي سيب منه أوال 

يف املقاسم والذي سيب منه آخرا أوىل منه بعد دفع ما وقع به إىل من هو بيده فإن أخذه فلربه األول أخذه مبا وقع به 
الثانية ألنه ملك ثان ومن كتاب حممد ومن ابتاع عبدا من املغنم مبائة ومل يعرف ربه مث سيب مث اشتراه رجل خبمسني 

يقال لربه ادفع مائة لألول ومخسني للثاين إن شاء ويأخذه وإال فال مث إن شاء األول فداه من الثاين خبمسني فإن 
إعطاء مخسني وأخذه الرابع قال ابن يونس قال سحنون العبد املأذون يركيه الدين أسلمه إليه فلربه األول من الثاين 

وجيين مث يأسره العدو فيقع يف سهم رجل فلربه فداؤه باألكثر مما وقع به يف املقاسم أو أرش اجلناية فإن كان األرش 
عشرة أخذ من هو بيده  عشرين ومثن املغامن عشرة أخذ من صار له عشرة واجملين عليه عشرة فإن كان األرش

العشرين وال شيء لصاحب اجلناية كما لو سيب فابتاعه رجل مث سيب ثانية وغنمه ففداه ربه باألكثر وبه قال ابن 
القاسم وقال أشهب إذا اعتق املشتري من املغنم لربه نقض عتقه وهو خالف قول ابن القاسم يف البيع واهلبة ومل 

امس قال ابن يونس ويرد املدبر من املغامن لسيده إن عرفت عينه قال سحنون خيتلف قول أشهب يف نقص البيع اخل
وإن مل يعرف بعينه دخلت خدمته يف املغامن قال عبد الوهاب يريد يؤاجر مبقدار قيمته فيجعل ذلك من املغامن أو 

ن القاسم وإن جهلوه يتصدق به إن تفرق اجليش فإذا استوىف املستأجر حقه كان باقي خراجه موقوفا كاللقطة قال اب
اقتسموه ولسيده فداؤه بالثمن ويرجع مدبرا وال يتبع املدبر بشيء فإن امتنع من فدائه أخدمه من صار إليه يف الثمن 
فإذا ويف رجع لسيده مدبرا فإن مات سيده يف أثناء اخلدمة عتق واتبع بباقي الثمن وإن مل يسعه الثلث عتق ما وسعه 

عليه من بقية الثمن كاجلناية وحيسب قيمة املدبر عبدا حىت يعلم ما حيمله الثلث وإن مل  واتبع ما عتق منه مبا يقع
يترك السيد شيئا عتق ثلثه ورق ثلثاه وال قول للورثة ويف اجلناية خيريون فيما رق يف اإلسالم أو دفع ما يقع عليه من 

 اجلناية اسلمت خدمته فإذا مل حيمله الثلث فهو اجلناية والفرق أن املشتري من املغامن إمنا اشتراه مما يرق منه ويف
كمعتق بعضه فيخري الورثة وقال غري ابن القاسم أن محله الثلث عتق ومل يتبع بشيء وإن محل البعض مل يتبع تلك 

احلصة املعتقة بشيء خبالف اجلناية اليت هي فعله وفرق عبد امللك بني وقوعه يف املقاسم وبني املشتري يف بلد احلرب 
فقال يف الثاين يتبعه مشتريه مبا بقي عليه وحياسبه مبا خيدمه به وإن محله الثلث ال يتبع بشيء كاملشتري من املغنم 

واملشتري من بلد احلرب ال حياسب بشيء ما أخذ به ويتبع بالثمن وإذا أسلم حريب على مدبر قال سحنون له مجيع 
حر أسلم عليه وإن محل الثلث بعضه رق باقيه ومل يتبع ما عتق خدمته وإن مات سيده عتق يف ثلثه ومل يتبع بشيء ك

منه بشيء وإن كان على السيد دين حميط جبميع ماله وعلى املدبر الذي أسلم عليه وقال إذا اشتربت املدبرة من 
 ومل العدو أو املغامن أو أسلم عليها حريب فوطئها فحملت كانت له أم ولد وال ترجع إىل سيدها وإن دبرها الثاين

يعلم سيدها فدفع سيدها إليه ما فداها به بطل تدبريه وعادت على حاهلا وإن أسلمها بقيت بيد سيدها ختدمه وال 
يبطل تدبريه فإن مات األول ومحلها الثالث عتقت وال يتبعها الثاين جبميع الفداء فإن مات الثاين ومحلها الثالث 

شتريه نفذ العتق خبالف أم الولد واملعتق إىل أجل لعدم قبوهلا امللك يسقط الفداء قال ابن القاسم لو اعتق املدبر م
الثاين وخالف أصبع يف املعتق إىل أجل وسحنون إن أعتقه وهو عامل به السادس قال ابن يونس قال سحنون واملعتق 



ته وإسالمها إىل أجل كاملدير إن عرف ربه وقف له وإال وقفت خدمته يف املقاسم فإن جاء سيده خر بني فداء خدم
ملشتريها ولو جهل بيع يف املقاسم فإن فداه سيده عاد مدبر وإن أسلمه أخدمه امشتري يف الثمن فإن استوىف قبل 
األجل عاد لسيد واألعتق ومل يتبع وإن فداه أحد من العدو فداه السيد بذلك إن شاء وال حياسب بعد العتق وإال 

ميع الفداء قال حممد حياسبه باخلدمة ويتبعه بالباقي إن اشتراه من صارت خدمته للفادي لألجل فإذا عتق اتبعه جب
العدو فإن اشتراه من املغنم مل يتبعه وإذا أسلم احلريب على معتقة إىل أجل وأولدها كان عليه قيمة ولدها على أهنم 

من غريه فولدها معها يف يعتقون عند األجل ألنه مل ميلكها ملكا تاما ولو قتلت فقيمتها للذي اسلم عليها ولو ولدت 
اخلدمة ولو فداها رجل من احلربيني فأولدها فدفع السيد الفداء خاصة بقيمة الولد على أنه ولد أم ولد هكذا يف 

النوادر قال والصواب ولد معتقة إىل أجل فإن أسلمها فعلى الواطئ قيمة ولدها وكذلك لو أخذها من املغامن 
املكاتب إىل ربه من املغامن غاب أو حضر فإن مل يعرف بعينه بيعت كتابته يف  فأولدها السابع قال ابن يونس ويرد

املغامن وتؤدي إىل من صار إليه فإن عجز رق وإال عتق ووالؤه للمسلمني فإن جاء سيده بعد بيع كتابته ففداه كان 
راد افتكاكه فإن كان مكاتبا وإن أسلمه وعجز رق ملبتاعه وقيل إن أتى سيده وقد قبض املبتاع بعض الكتابة وأ

املقبوض نصف الكتابة بالقيمة حسبها عليه بنصف الثمن وكذلك سائر األجزاء وعابه عليه بعض األصحاب وقال 
بل يدفع ما ودى ويأخذ مجيع املقبوض من الكتابة قال ابن القاسم ولو بيع املكاتب يف املقاسم ومل يعلم فإن رد الثمن 

خري سيده بني إسالمه رقيقا كاجلناية وإىل هذا رجع سحنون قال حممد وإن على مشتريه عاد مكاتبا وإن عجز 
  اشتراه من العدو ومل يفده سيده يقال له
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وف ملشتريك الثمن وأد كتابتك لسيدك ويعتق وإن اشتري من الغنيمة فأسلمه سيده فال يلزمه إال أداء كتابه لسيده 
أدى ويعتق وإن عجز رق ملشتريه قال سحنون وإن أسلم احلريب على مكاتب ملسلم فله كتابته وإن عجز رق له وإن 
فوالؤه للعاقد هلا الثامن قال ابن يونس قال سحنون املوصى خبدمته مث هو لفالن فأخذه العدو يف اخلدمة فابتاعه 
رجل يقال للمخدم افده بالثمن فإذا متت اخلدمة يقال لصاحب الرقبة ادفع إليه ما فداه به وإال أسلمه إليه رقيقا 

ذمية فولدت عندهم مث غنمها فالصغار مبنزلتها ليس فيئا والكبار  التاسع يف الكتاب إذا أسر العدو حرة مسلمة أو
إذا بلغوا وقاتلوا يفء ولو كانت أمة فكبري ولدها وصغريهم لسيدها قال ابن يونس قال عبد الوهاب إذا بلغ ولد 

ع ولد األمة يفء إال احلرة مل يكن فيئا وإن مل يقاتل وقال ابن شبلون هم يفء قاتلوا أم ال تغليبا للدار وقال سحنون مجي
أن تقول تزوجت فولدت فلسيدها قال مالك ولد احلرة تبع هلا يف اإلسالم كاملسلمة يغصبها النصراين يف بلدنا ولو 

اغتصبها عبد كان الولد حرا وقال أشهب ولد الذمية صغارهم وكبارهم يفء ويف ولد احلرة املسلمة ثالثة أقوال 
بري ويف ولد األمة ثالثة أقوال عبيد لسيدها يفء إن كانوا من زوج فلسيدها أو إن أحرار يف التفرقة بني الصغري والك

ملكها بالسيب أو غريه ففيء ومنشأ اخلالف يف هذه الفروع النظر إىل تغليب الدار أو تغليب اإلسالم أو تغليب 
وماله مث غنمنا ذلك فماله النسب العاشر يف الكتاب قال ابن القاسم إذا أسلم حريب ببلده وقدم إلينا وترك أهله 

وامرأته وولده يفء قال ابن يونس قال غريه ولده الصغري تبع له وماله له إال أن يقسم فيأخذه بالثمن وامرأته يفء 
قال مالك ولو أسلم فأقام ببلده فدخلنا عليه فماله وولده يفء وقال أشهب ولده أحرار تبع له وماله له إال أن يقسم 

ل مسلم وتزوج عندهم وكسب ماال وولدا فهو مثل األول قال حممد وإذا قدم حريب بأمان وامرأته يفء ولو دخ
فأسلم وغنم معنا فماله ودوابه ورقيقه وحرميه له وامرأته وولده الكبري يفء له وللجيش وينفسخ النكاح للشركة 

ملشهور انه يفء وأخذه قبل القسمة وولده الصغري تبع له ويف اجلواهر إذا أسلم احلريب وغزا معنا ففيه ثالثة أقوال ا
بغري شيء وبعدها بالثمن وقال ابن احلارث إن ضموه إىل أمالكهم من حني إسالمه وخرج هو من عندهم ففيء وإال 
فال احلادي عشر يف الكتاب من ابتاع عبدا من الفيء فدل سيده على مال له أو لغريه بأرض العدو والعبد كافر أو 

 جيش أخر فاملال للجيش اآلخر دون السيد والعبد ألنه باستيالئهم فإن دله قبل قفول أسلم أو عتق فإن دله يف
اجليش األول فهو للجيش األول وإن نزل بأمان ومعه عبيد املسلمني فباعهم مل يكن لرهبم أخذهم خبالف بيعه إياهم 

ن واخلارج إلينا لو وهبهم مل يف بلد احلرب ألن الذمي لو وهبهم يف بلد احلرب ملسلم فوفر هلم أخذهم بغري مث
يأخذهم رهبم قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا نزل احلريب بأمان فأسلم عبده أو قدم به مسلما مل مينع من الرجوع 
إذا أدى ما عليه ولو كان أمه مل مينع من وطئها وأنكر هذا ابن خلف من أهل املدينة فقال له مالك أمل تعلم أنه صاحل 

  ن يرد عليهم من جاءه منهم فهرب أبو جندل مسلما إليه فطلبه أبوه من مكة فرده أهل مكة على أ
وقال إنا ال خنفر بالعهد وقال عبد امللك يعطي يف كل مسلم أوفر قيمته وينزع منه وأما ما بأيديهم من سبايا 

وة تأىب الضرر أو ألنه اطلع املسلمني فيؤخذ منهم بالقيمة وإن كرهوا وأبو جندل إمنا أسلمه النيب ألبيه وشفقة األب
على عاقبة أمره وأما ما بأيديهم من أموال املسلمني أو رقيق كافر أو أحرار ذمتنا فال يؤخذ منهم وروي عن مالك 

وانفرد ابن القاسم بأنه ال يعرض هلم يف شيء مما أسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم من أسرى املسلمني وسبيهم ووافقه 
إذا أسلم فأحرار الذمة رقيق له وكذلك العبد املسلم إذا ارتد ال يعرض له فإن باعه استتيب  حممد قال ابن القاسم



فإن تاب وإال قتل قال حممد ويف شرائه إشكال ولو اعترف املستأمن أنه عبد أو ذمي أم مرتد قال حممد حكم عليه 
وغريه سواء وقال ابن القاسم لو  وقال ابن القاسم ال يقتل وروي عنه يف الرسول يرتد يقتل قال أصبغ الرسول

سرق املعاهد عبدا أو حرا مث قدم ثانية بأمان أخذ منه كما لو أدى مث هرب مث رجع عن أخذمها ألهنما صارا بيد 
حريب بعد الرحلة عنا الثاين عشر لو أسلم عبد احلريب بقي على ملكه إال أن خيرج العبد إلينا أو يغنمه وهو مسلم 

إىل سيده إن اسلم بعد أخذه وقد ابتاع الصديق رضي اهللا عنه بالال فلما أسلم أعتقه والدار  وسيده مشرك وال يرد
دار شرك وقال أشهب إسالم العبد ببالد احلرب يزيل ملكه عنه خرج أم ال وإن اشتري كان فدا واتبع بالثمن قال 

للمغرية املال الذي أخذه ألصحابه متهيد  ابن القاسم ولو قدم إلينا عبد بأمان معه مال سيده فاملال للعبد ألنه ترك
  عندنا من أسلم على شيء فهو له وقال ش لربه أخذه بغري مثن لنا ما رواه ابن وهب 

  قال من أسلم على شيء يف يديه للمسلمني فهو له 
خرجوا من للفقراء املهاجرين الذين أ( وقوله اإلسالم جيب ما قبله وألن للكافر شبهة ملك فيما جازه لقوله تعاىل 

فسماهم فقراء بعد هجرهتم وهلم أموال وديار حتت أيدي الكفار والنعقاد اإلمجاع على  ٨احلشر ) ديارهم وأمواهلم 
  عدم الضمان يف االستهالك فارغة 

  الباب التاسع يف التأمني

   ٢٤اإلسراء ) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤال ( واألصل فيه قوله تعاىل 
ون تتكافأ دماؤهم وجيري عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ويف املوطأ وقوله عليه املسلم

كتب عمر رضي اهللا عنه إىل عامله أنه بلغين أن رجاال منكم يطلبون العلج حىت إذا اشتد يف اجلبل وامتنع قال رجل 
كان أحد فعل ذلك إال ضربت عنقه مطرس يقول له ال ختف فإذا أدركه قتله وإين والذي نفسي بيده ال أعلم م

فائدة قوله مطرس فارسية وفيه لغتان الطاء والتاء وفيه ثالثة أطراف الطرف األول العاقد قال اللخمي األمان يف 
اجليش لألمري خاصة ليال يفتري عليه وأجازه حممد من غري األمري األعال أن ال يغزوهم أحد فإن أمن واحد من 

ضى على رأي حممد ومنعه ابن حبيب وتقدم اإلمام إىل الناس يف ذلك مث إن أمن أحد اجليش واحدا من احلصن م
قبل النهي أو بعده خيري اإلمام يف ذلك قال سحنون وإذا أمن املسلم حربيني أمنوا ويتخري اإلمام واتفق ابن حبيب 

مان العبد واملرأة والصيب إذا وسحنون أن عقده على اإلمام وعلى الناس أنه ال يلزم بل ينظر اإلمام ويف الكتاب أ
عقل األمان جائز وقاله ش وقال غريه يتخري اإلمام بني اإلمضاء والرد إىل املأمن ألن عمر رضي اهللا عنه كتب إىل 
سفيان بن عامر وهو حياصر قيسارية من أمن منكم حر أو عبد أحدا من عدوكم فهو آمن إىل أن يرد إىل مأمنه أو 

 احلرية وإن وجدمت يف عسكركم أحدا منهم مل يعلمكم بنفسه حىت قدمتم عليه فال أمان يقيم فيكون على احلكم يف
  له وال ذمة واحكموا فيه مبا هو أفضل للمسلمني قال ابن يونس قال سحنون ال جيوز أمان الذمي حبال 

 إمضاء أمانه وإال فال لقوله يسعى بذمتهم أدناهم فأضافة إليهم فيكون مسلما وإن أجاز اإلمام الصيب للقتال ختري يف
أمان له قال حممد فإن حسبنا اجملري مسلما فهل يردون إىل مأمنهم أو هم يفء قوالن البن القاسم قال حممد ولو قالوا 

علمنا أنه ذمي وظننا جواز أمانه فهم يفء قال ابن يونس قال التونسي وهو ضعيف واألشهر ردهم إىل مأمنهم يف 
أمن أمري اجليش ذميا باألمان فأمن فهو جائز فإن أمن الذمي عن مسلم من العسكر  هذا كله قال ابن سحنون وإن

فقال أمنكم فالن املسلم أو قال فالن فإن علموا أنه ذمي فهم يفء وإال فهي شبهة قال ابن سحنون ولو قال اإلمام 
مي لنا أو رقيق فكما قال ألهل احلرب من دخل إلينا بأمان فالن من املسلمني أو بأمان أحد من املسلمني فهو ذ



وقول عمر مذهبنا إال قوله فإن شككتم فإنه يفء وقول سحنون خالف ما يف الكتاب يف قوله إذا وجدنا الذمي 
مقبال إلينا فيقول جئت ألطلب األمان يرد إىل مأمنه قال مالك واإلشارة باألمان كالكالم وليتقدم إىل الناس يف ذلك 

ل احلرب جائز وقال أشهب إذا أسر رجل من السرية فلما أحسوا هبا طلبوا االمان قال سحنون وأمان اخلوارج أله
من األسري فأمنهم إن كان آمنا على نفسه جاز وإال فال وهو مصدق قال حممد وإن اختلف قوله أخذ بقوله األول 

الفتهم قال ابن القاسم قال سحنون ال يكون أمانه أمانا وال أصدقه ألنه ضرر على املسلمني وال يقدر األسري على خم
إن أمنهم بالتهديد فال أمان هلم فإن قالوا تؤمننا وخنليك فهو أمان قال ابن حبيب إن أمن العدو أسريا على أن ال 

يهرب فال يهرب ألنه يؤذي إىل التضييق على األسرى ولو خلوه على أن حلف بالطالق والعتاق جاز اهلرب ألهنم 
ول وال يلزمه ذلك ألنه مكره قال املازري املشهور جواز أمان العبد كاحلر قال يقولون أعتق أو طلق خبالف األ

سحنون و ح إن إذن له سيده يف القتال جاز وإال فال وروي عن مالك ال تأمني له واملشهور عدم اعتبار املرأة 
ه وإال فال ويف اجلواهر خبالف املراهق ومنعه ش ألن عدم التكليف خمل بالثقة به يف املصلحة وقيل إن أذن له جاز ل

وقيل يصح تأمني الذمي ألنه تبع للمسلمني وكل من أجزتا تأمينه ال يتوقف على تنفيذ اإلمام وقال عبد امللك ال 
يلزم غري تأمني اإلمام ويشترط يف املؤمن التمييز والعقل وعدم اخلوف قال اللخمي اختلف يف األمان بعد الفتح قال 

  عنه القتل دون اإلسترقاق وقال سحنون ال حيل قتله ملن أمنه ويتعقبه اإلمام وهو معىن حممد إذا أمن األسري سقط 
قوله أجرنا من أجرت يا أم هانئ يوم فتح مكة وإذا بعث األمري سرية وجعل ما رأوه صوابا جاز وإن جعل هلم القتل 

م نقض ذلك وإن جاءت من والسيب مل يتعدوا ذلك فإن جاءت سرية أخرى من ذلك اجليش أو من بلد مل يكن هل
بلد آخر وجيش آخر وال يرجع إىل أمري األويل فلهم ذلك على رأي سحنون وليس هلم ذلك على رأي غريه وإذا 
خرجت سرية بغري إذن اإلمام مل يلزمه ما عقدت الطرف الثاين يف املعقود ويف اجلواهر هو الواحد والعدد احملصور 

الثالث نفس العقد ويف اجلواهر ينعقد بصريح اللفظ وكنايته واإلشارة املفهمة وغري احملصور خيتص بالسلطان الطرف 
وإن رده الكافر ارتد وال بد من القبول ولو بالفعل ولو ظن املسلم أن الكافر أراد األمان ومل يرده مل يقتل ولو دخل 

تجارة صح منه دون اآلحاد وإن إىل سفارة مل يفتقر إىل أمان بل القصد يؤمنه ولو قال األمري أمنت كل من قصد ال
ظن الكافر صحته ويف له به بل لو ظن ما ليس بتأمني تأمينا أمن فلو أمن جاسوسا أو طليعة مل ينعقد وال يشترط فيه 

املصلحة بل يكفي عدم املضرة وإذا انعقد كففنا عن النفس واألهل واملال وإذا أمنت املرأة من اإلسترقاق صح 
ء بالشروط فلو أثخن املسلم وقصد ترقيقه منعناه على أحد القولني ولو خرج مجاعة إلعانة وجيب يف املبارزة الوفا

الكافر باستنجاده قتلناه معهم وإن كان بغري إذنه مل يعرض له ولو خرج مجاعة جلماعة ففزع بعضهم من قربه جاز له 
قال رجل من احلصن أفتح لكم على إعانة اآلخر كما فعله علي ومحزة رضي اهللا عنهما مع عبيده بن احلارث ولو 

حكم رجل صح إن كان عاقال عدال بصريا مبصاحل القتال كما اتفق لسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه ويصح من 
الفاسق ويتعقبه اإلمام باإلمضاء أو الرد إىل املأمن ولو حكموا ذميا أو امراة أو صبيا أو عبدا وهم عاملون به مل جيز 

  مبا يراه ألهنم رضوا بأقل املسلمني وهذا أعال فال حجة هلم  حكمهم وليحكم اإلمام

  تفريع

يف الكتاب إذا مات عندنا حريب مستأمن وترك ماال أو قتل فماله وديته لورثته ببلده وقال غريه يدفع إىل حكامهم 
دفع ماله لورثته قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا ظهرنا على ورثته قبل وصوله إليهم فهو يفء لذلك اجليش وإمنا ي

إذا استؤمن على أن يرجع أو كان شأنه الرجوع أما لو استؤمن على اإلقامة فماله للمسلمني وإن جهل احلال 



فللمسلمني ولو أودع املستأمن عندنا ماال مث رجع إىل بلده فمات أو قتل يف حماربتنا رد ماله لورثته ولو أسر مث قتل 
ملستأمن مسلما أو ذميا عمدا قتل به أو خطأ فديته على عاقلته مىت قدر على فماله يفء ال خيمس وإذا قتل العبد ا

ذلك وهو كالذمي يف أحكامه قال ابن القاسم وإذا داين مث عاد لبلده فغنمناه وله عندنا ودائع وديون فالذي ببلد 
قال غريه يرد ما عندنا احلرب ملن غنمه والذي ببلد اإلسالم لغرمائه ولو ال غرماؤه لكان ملن غنمه لقوة السيب و

ألهله إن مل يكن عليه دين قال ابن عبدوس إذا سرق املستأمن قطع قياساً على الذمي وقال أشهب ال يقطع وال 
السارق منه لضعف عقده بالتحديد عن عقد الذمة وال حيد يف القذف قال مالك وإن خصى عبده ال يعتق عليه كما 

ألنه عليه السالم اعتق على سندر عبده حني أخصاه وجذع انفه وسندر لو أخصاه ببلده قال أشهب خبالف الذمي 
يومئذ كافر قال صاحب البيان إذا أمن الرجل على أنه حريب فظهر أنه مرتد أو عبد ملسلم أو ذمي قال ابن القاسم 

يشترط ذلك قال  ال يستتاب املرتد وال يرد العبد إىل سيده وقال ابن حبيب ال أمان هلما وقيل ال أمان هلما إال إن
والثاين أظهر ألن الشرط مبطل حلق اهللا تعاىل يف الردة وحق السيد يف الرق وإن ظهر أنه ولد مسلم يف دار احلرب 
فثالثة أقوال اإلستيتاب قاله ابن القاسم تغليبا للدار وقيل حيكم له حبكم األب وقيل إن كان الولد مقيما معه ببلد 

 على وجه اجلزية ال تراعى يده عليه وإن ولده يف بلد اإلسالم قال ابن القاسم احلرب وهو فيه على وجه امللك ال
يقتل وال يستتاب إن أىب اإلسالم ألن والدته ببلد اإلسالم شبهة متنع رقه وإذا أسلم بعض الرسل قال مالك وابن 

د ويف الكتاب إذا أسلمت القاسم يرد وقال ابن حبيب ال يرد وإن اشترطوا الرد وقيل ال يرد إال أن يشترطوا الر
الرهائن قال مالك يردون قال ابن القاسم كانوا أحرار أو عبيدا وقال غريه ال يردون وإن اشترطوا ألن رده عليه 

وحنن خناف على  ٥٨األنفال ) وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ( السالم أبا جندل منسوخ بقوله 
  املردودين 

  ملهادنة والنظر يف شروطها وأحكامهاالباب العاشر يف ا

النظر األول يف الشروط وهي أربعة األول احلاجة إليه قال املازري فإن كان لغري حاجة مصلحته ال جيوز لوجوب 
القتال إىل غاية إعطاء اجلزية وإن كان ملصلحة حنو العجز عن القتال مطلقا أو يف الوقت احلاضر فيجوز بعوض أو 

وصاحل  ٦١االنفال ) وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا ( لرأي السديد للمسلمني لقوله تعاىل بغري عوض على وفق ا
عليه السالم أهل مكة الشرط الثاين أن ال يتواله إال اإلمام الشرط الثالث خلوه عن شرط فاسد كترك مسلم يف 

ها احلاجة يف اجتهاد اإلمام وقال أيديهم أو بذل مال من غري خوف الشرط الرابع أن ال يزاد على املدة اليت تدعو إلي
التوبة ) فسيحوا يف األرض أربعة أشهر ( أبو عمران يستحب أن ال يزيد على أربعة أشهر إال مع العجز لقوله تعاىل 

فإن استشعر جبانة فله نبذ العهد قبل املدة النظر الثاين يف حكمه يف اجلواهر جيب الوفاء بالشروط الصحيحة وال  ٢
من جاءنا منهم مسلما أو مسلمة رددناه إليهم قال املازري عندنا يرد من جاء مسلما وفاء بالعهد  جيوز أن يشترط

وألن ردهتن أقرب وقيل مينع اجلميع حلرمة اإلسالم ) فال ترجعون إىل الكفار ( من الرجال دون النساء لقوله تعاىل 
  فارغة 

  الباب احلادي عشر يف اجلزية

العقد ويتجه الفقه فيه يف سبعة مباحث البحث األول ويف اجلواهر هو التزام تقريرهم وفيه فصالن الفصل األول يف 
قاتلوا الذين ال يؤمنون ( يف ديارهم ومحايتهم والدرء عنهم بشرط بذل اجلزية واإلستسالم واألصل فيه قوله تعاىل 



وينبغي تعيني  ٢٩التوبة ) صاغرون  من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم( إىل قوله تعاىل ) باهللا 
مقدار اجلزية وقبوهلم ذلك فإن مل يعني نزلوا على مقدار جزية أهل العنوه وهو ما قدره عمر رضي اهللا عنه وإذا وقع 
العقد فاسدا فال نقتلهم ونلحقهم مبأمنهم البحث الثاين يف العاقد وهو اإلمام ويف اجلواهر جيب عليه إذا بذلوه ورآها 

إال أن خياف غائلتهم ولو عقده مسلم بغري إذن اإلمام مل يصح لكن مينع االغتيال البحث الثالث يف املعقود مصلحة 
له ويف اجلواهر وهو كل كافر ذكر بالغ حر قادر على أداء اجلزية جيوز إقراره على دينه ليس جمنونا وال مغلوبا على 

اهر املذهب وروى عن مالك استثناء الفرس لقوله تعاىل يف عقله وال مترهبا منقطعا يف دير قال يف اجلواهر هذا ظ
وهم ال كتاب هلم واستثىن ابن اجلهم كفار قريش إما إكراما هلم عن صغار اجلزية أو ) من الذين أتوا الكتاب ( اآلية 

ألهنم أسلموا يوم الفتح واستثىن ابن وهب جموس العرب وعبد امللك و ش من ليس بكتايب و ح مشركي العرب 
لتوهم إسالمهم وأما الصيب واملرأة والعبد واجملنون واملترهب فتبع ال جزية عليهم والفقري يقر جمانا وقيل جتب عليه 
لصيانة دمه وتؤخذ من الصيب عند بلوغه وال تقبل من املرتد ألنه ال يقر على دينه ويف الكتاب قال مطرف وعبد 

أما من ترهب بعد ضرهبا فال قال ابن يونس ال يقبل من العرب  امللك إمنا تسقط اجلزية عن الراهب يف مبدأ محلها
إال اإلسالم إال من دخل منهم يف مكة ويف اجلواهر قال مالك من انتقل من العدو إىل بلد اإلسالم ضربت عليه 
ها وإذا اجلزية وهو باخليار بني اإلقامة والرجوع إىل بلده واستحسنه ابن القاسم وقال حممد يسقط خيارة بعد التزام

اعتق النصراين عبده قال ابن القاسم تلزمه اجلزية وليس له اخلروج منها قال أشهب ال جزية عليه ألنه مروي عن 
علي رضي اهللا عنه فإن أعتقه مسلم قال مالك ال جزية عليه لئال يضربه العتق قال ابن احلبيب األحسن أخذها منه 

اإلسالم البحث الرابع البقعة ويف اجلواهر يقرون يف سائر البقاع إال  والذمي أن ينقل جزيته من بلد إىل بلد من بالد
يف جزيرة العرب وهي مكة واملدينة واليمن يف رواية عيسى ومن أقصى عدن وما واالها إىل اليمن كلها إىل ريف 

ا بني يثرب العراق يف الطول ومن جدة وما واالها من ساحل البحر إىل أطراف الشام ومصر يف املغرب واملشرق وم
إىل منقطع السماوة يف رواية ابن حبيب وال مينعون من االجتياز هبا مسافرين فائدة اجلزيرة مأخوذة من اجلزر الذي 

هو القطع ومنه اجلزار لقطعه أعضاء احليوان واجلزيرة النقطاع املياه عن أوساطها إىل أجناهبا وجزيرة العرب قد 
وحبر فارس من جهة املشرق وحبر اهلند من جهة اجلنوب فسميت جزيرة احتف هبا حبر القلزوم من جهة املغرب 

لذلك قال املازري إذا مل يأمن اإلمام رجوعهم عن العقد جملاورهتم العدو نقلهم من ديارهم إىل حيث يأمن وإال فال 
ية أخطأ البحث اخلامس يف تفصيل ما جيب عليهم ويف اجلواهر وهو أربعة األول اجلزية فلو أقرهم من غري جز

وخيريون بني اجلزية والرد إىل املأمن وأكثر اجلزية أربعة دنانري على أهل الذهب وأربعون درمها على أهل الورق وال 
يزاد على ذلك وخيفف على الضعيف باالجتهاد قال ابن القاسم ال ينقصون من فرض عمر رضي اهللا عنه لعسر وال 

ها ألن فعل عمر رضي اهللا عنه إمنا كان باالجتهاد فيجتهد غريه من يزاد لغين وقال القاضي أبو احلسن ال حد ألقل
  األئمة حبسب احلال وقيل أقلها دينار أو عشرة دراهم وقال ش دينار على الغين والفقري 

لقوله خذ من كل حامل دينارا وقال ح على الغين مثانية وأربعون درمها واملتوسط أربعة وعشرون والفقري اثنا عشر 
اد ولينقص على قدر طاقتهم تنبيه الدنانري عندنا مخسة ثالثة اثنا عشر درمها وهي دنانري الدماء يف الدية درمها ويز

والسرقة والنكاح واثنان عشرة دراهم الزكاة واجلزية متهيد اجلزية مأخوذة من اجلزاء الذي هو املقابلة واملأخوذ عند 
وال والذراري وهي غري مستحقة القتل فليس حقن الدم هو األصحاب مقابل للدم ويرد عليه أنه اقتضى عصمة األم

كل املقصود ويعزى للشافعية أهنا أجرة الدار ويرد عليه أن املرأة تنتفع بالدار وال جزية عليها واملتجه أن يقال هي 
صلحة الدنيا قبالة مجيع املقاصد املرتبة على العقد سؤال عادة الشرع دفع أعظم املفسدتني بإيقاع أدنامها وتفويت امل



لتوقع املصلحة العليا ومفسدة الكفر تويف على مصلحة املأخوذ من أموال الكفار جزية بل على مجلة الدنيا فلم 
أقرهم الشرع على الكفر هبذا النزر اليسري ومل الحتم القتال درءا ملفسدته جوابه أن هذا من باب التزام املفسدة 

لكافر إذا قتل أنسد عنه باب اإلميان ومقام السعادة فشرع اهللا تعاىل اجلزية الدنيا لتوقع املصلحة العليا وذلك أن ا
رجاء أن يسلم يف مستقبل الزمان وال سيما مع إطالعه على حماسن اإلسالم وإن مات على كفره فيتوقع ذلك من 

آدم على وفق احلكمة  ذريته وذرية ذريته إىل يوم القيامة وساعة من إميان تعدل دهرا من كفر ولذلك خلق اهللا تعاىل
واكثر ذريته كفار فعقد اجلزية من آثار رمحته تعاىل قال فلو أسلم أو مات بعد سنة سقطت عنه إذا اجتمعت عليه 

سنون قال أبو الوليد إن كان أقر أخذت منه أو لعسر فال تؤخذ وال تثبت يف ذمته بالعجز ألن الفقري ال جزية عليه 
ذت منه بناء على أهنا أجرة وعندنا بدل من سفك الدم وحضا على اإلسالم وقال ش إذا أسلم بعد وجوهبا أخ

فشرط يف إعطائها الصغار وهو ممتنع  ٢٩التوبة ) حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون ( بالصغار لنا قوله تعاىل 
ات قال ش وهو على املسلم ووافقنا ش على إذالل الذمي حالة األخذ منه والكراء ال يقتضي اهلوان ويف املقدم

الظاهر من املذهب وجوهبا بآخر احلول وليس عن مالك نصا وقال ح بأول احلول عند العقد مث بعد ذلك عند أول 
كل حول ألهنا بدل الدم وقد سلم هلم املبدل فيجب البدل وجوابه أهنا تؤخذ لصيانتهم سنة ومل حتصل الثاين يف 

اهللا عنه فرض مع الدنانري مدين من حنطة عن كل نفس يف الشهر  اجلواهر الضيافة وأرزاق املسلمني ألن عمر رضي
وثالثة أقساط زيتا على من كان بالشام واجلزية على من كان مبصر أردب حنطة يف كل شهر وقال وال أدري كم 
من الودك والعسل وعليهم من الكسوة اليت كان عمر رضي اهللا عنه يكسوها الناس وعلى أن يضيفوا من مر هبم 

ة أيام وعلى أهل العراق مخسة عشر صاعا كل شهر على كل رجل مع كسوة معروفة قال وال أدري كم قدرها ثالث
قال مالك وارى أن يوضع عنهم اليوم من الضيافة واألرزاق ملا حدث عليهم من اجلور الثالث اإلهانة يف اجلواهر 

  لعشر يف التجارة واألصل فيه قوله تؤخذ منهم على وجه اإلهانة والصغار امتثاال ألمره تعاىل الرابع ا
ليس على املسلمني عشر إمنا العشر على اليهود والنصارى وقال عمر رضي اهللا عنه ألهل الذمة إذا اجترمت يف 

بالدكم فليس عليكم إال اجلزية وإذا اجترمت إىل غريها أخذ منكم العشر ويف اجلواهر بؤخذ العشر من جتار احلربيني 
إال أن يتجر يف غري أفق عقد جزيته فتؤخذ منه كلما دخل ولو دخل مرارا يف السنة وقال ح ال وال بؤخذ من الذمي 

تؤخذ من السنة إال مرة كاجلزية لنا فعل عمر رضي اهللا عنه ولتكرر االنتفاع واحلكم فيتكرر بتكرر سببه واختلف 
بيب وسبب اخلالف أن املأخوذ حلق هل املأخوذ عما يعتاضون وهو رأي ابن القاسم أو عما يدخلون به قال ابن ح

االنتفاع يف القطر أو الوصول إليه وتفرع على ذلك فرعان األول لو دخلوا ببضاعة أو عني فأرادوا الرجوع قبل 
البيع أو الشراء قال ابن حبيب جيب عليهم العشر كاحلربيني وابن القاسم ال يوجبه الثاين لو دخلوا بإماء فإن ابن 

واالستخدام وحيول بينهم وبينهن لشركة املسلمني معهم خالفا البن القاسم ويف الكتاب إذا حبيب مينعهم الوطء 
قلنا ال يؤخذ منهم إال بعد الشراء قال مالك إن قدم بعني فاشترى به سلعة أخذ منه عشر السلعة وقيل عشر مثنها 

عشر قيمتها كان مشتريا منا عشر وقيل إن كانت تنقسم فعشرها وإال فعشر قيمتها ويدل على األول أن لو أخذنا 
السلعة فهي سلعة ثانية فيتسلسل ولو قدم بفضة ليصرفها أو بثياب لصبغها ترك عشرها بغري صبغ وال صرف فإن مل 
ينظر يف ذلك حىت عمل اجلميع أخذ منه قيمة العشر غري معمول فإن باع واشترى بعد ذلك يف البلد أو يف بلد آخر 

ه شيء قال حممد ال شيء عليه يف الذي صبغه أو ضربه قال ابن القاسم يؤخذ من احلريب من ذلك األفق مل يؤخذ من
عشر املعمول وإذا أكرى الذمي ابله من بلد إىل غريه أخذ عشر كرائه يف املكرى إليه وقال ابن القاسم ال يؤخذ منه 

ا وقال حممد يؤخذ منه سواء شيء إال من كراء الرجوع إىل بلده وقال أشهب ال شيء عليه جلالب ابله وأوالده



أكرى من بلده أو من غريه وقيل يسقط الكراء على قدر مسريه فيما سار يف بالده سقط وخيتلف إذا اسلم يف سلعة 
ليقبضها بغري بلده هل يراعي موضع العقد أو موضع القبض وإذا جتر عبيد أهل الذمة أخذ منهم إال عشر واحد 

اهر لو باعوا يف بلد واشتروا فيه مل يؤخذ منهم إال عشر واحد ولو باعوا يف أفق مث كاألحرار حلصول املنفعة ويف اجلو
اشتروا يف آخر بالثمن فعشران لتعدد النتفع فيه وهو سبب العشر وخيفف عن أهل الذمة فيما محلوه إىل مكة 

العشر من القطنية  واملدينة من الزيت واحلنطة خاصة فيؤخذ منهم نصف العشر ألن عمر رضي اهللا عنه كان يأخذ
ونصف العشر من احلنطة والزيت وروى ابن نافع العشر قياسا على غريمها وألن ذلك إمنا كان لتكثري احلمل إليهما 

وقد اتسع اإلسالم وإذا دخل احلريب بأمان مطلق اخذ منه العشر ال يزاد عليه إال أن يشترط عند العقد فلو نزل 
الك يؤخذ منه العشر بعد البيع فإن خيف خيانتهم جعل عليهم أمني قال ابن نافع الذمي باخلمر وما حيرم علينا قال م

ذلك إذا جلبوه ألهل الذمة ال ألمصار املسلمني اليت ال ذمة فيها وقال ابن حبيب يريق الوايل اخلمر ويقتل اخلنزير 
مباشرهتم لذلك منكرا حتب وال جيوز إنزاهلم على بقاء ذلك تنبيه مشهور املذهب أهنم خماطبون بالفروع فتكون 

إزالته وتفسد املعاوضة فيه وال ينقل الثمن عن ملك املشتري فيتضح قول ابن حبيب ويشكل قول مالك وقال إذا 
انتقل الذمي من قطر إىل قطر كمصر والشام فأوطن الثاين مث قدم بتجارة لألول قال ابن القاسم ال يؤخذ منه شيء 

ذا رجع إىل الثاين قال أصبع ذلك إذا مل حتول جزيته فلو اشترى الذمي وأخذ منه ألنه ببلد عقد ذمته ويؤخذ منه إ
العشر مث استحق ما بيده أورد بالعيب رجع بالعشر قال ابن سحنون وإذا غلب على الذمي دين املسلم قال أشهب 

الروم برقيق  ال يؤخذ منه العشر ولكن ال يصدق فيه وال يسقط العشر دين الذمي قال صاحب البيان إذا نزل
فصلحناهم على عشر ما معهم منه فأسلم الرقيق أخذ منهم ما صوحلوا عليه وهلم الرجوع هبم ويف الكتاب ليس 

الذي يؤخذ من أهل احلرب مبعلوم إمنا هو ما يصاحل عليه وقال فضل بن مسلمة إن كانت هلم عادة محلوا عليها وإذا 
ما صوحلوا عليه باعوا أم ال خبالف الذمي النتفاعهم بالنزول الذي ال نزلوا ومل يبيعوا قال ابن القاسم يؤخذ منهم 

يستحقونه والذمي يستحق املسعى يف آفاق اإلسالم إمنا العشر عليه لالنتفاع بتنمية املال وسوى ابن نافع البحث 
ترك كنائسهم السادس فيما جيب علينا مبقتضى العقد يف اجلواهر هو وجوب الذب عنهم وصيانة أنفسهم وأمواهلم و

ومخورهم وخنازيرهم فإن أظهروا مخرا أهرقناها وإال فيضمنها املسلم وقيل ال يضمن ولو غصبها وجب ردها 
ويؤدب من أظهر اخلنزير ولو باع األسقف عرصة أو حانوتا من كسبه جاز إن كان البلد صلحا ومل جيز إن كان 

حيكم حاكم املسلمني يف منع بيع الكنائس وال برده وال يعاد عنوة وال جيوز يف أحباسهم إال ما جيوز يف أحباسنا وال 
جنسها ألن التصحيح خالف الشرع واإلبطال خالف العقد وإن اتفقوا يف التحاكم إلينا فاحلاكم خمري بني احلكم 

م فإن جاؤك فاحك( والترك وقيل ال حيكم بينهم إال برضا أساقفتهم ألنه فساد عليهم ومستند املذهب قوله تعاىل 
ومىت تعلقت احلكومة مبسلم وجب احلكم تغليبا لإلسالم قال حيىي بن عمر  ٤٢املائدة ) بينهم أو أعرض عنهم 

وكذلك خمتلفا امللة لعدم احتاد األساقفة فليس أحدمها أوىل من اآلخر فيسقطون فإن ترافعوا إلينا يف التظامل حكمنا 
العقد ألنه من الذب عنهم البحث السابع فيما يلزمهم مبقتضى بينهم على كل حال للزوم ذلك إلينا باإلسالم وهلم ب

العقد وهو ثالثة أنواع النوع األول الكنائس ال ميكنون من بنائها يف بلد بناها املسلمون أو ملكوها عنوة وجيب 
نقض كنائسها فإن فتحت صلحا على أن يسكنوها باخلراج ورقاب األبنية للمسلمني وشرطوا إبقاء كنيسة جاز 

إن شرطوا الدار هلم وعليهم خراج وال تنقض الكنائس فذلك هلم مث مينعون من رمها خالفا ل ش قال عبد امللك و
إال أن يكون ذلك شرطا واملدرك أهنا من املنكرات والعني اليت تناوهلا العقد قد اهندمت والعود مل يتناوله العقد فهو 

اطنة وقيل هلم الترميم ألنه من مجلة أغراضهم امللزمة كعصري اخلمر منكر جتب إزالته ومينعون من الزيادة الظاهرة والب



وإن اشترط أهل الصلح أحداث كنيسة قال عبد امللك هذا الشرط باطل إال يف بلدهم الذي ال يسكنه املسلمون 
رنا هلم معهم فهو هلم وإن مل يشترطوه وأما أهل العنوه فال ميكنون من ذلك وإن كانوا معتزلني عن بالدنا ألن قه

أزال ذلك والتمكن منه فال نعيده وال مينع أهل الصلح من إظهار اخلمر والناقوس وحنوه داخل كنائسهم ومينعون 
خارجها ومن محل اخلمر من قرية إىل قريتهم اليت يسكنوهنا مع املسلمني منع وتكسر اخلمر إن ظهرنا عليها وإن 

اه وإن وجدنا سكرانا أدبناه وإن اظهروا صلبهم يف عيد أو قالوا ال نبيعها من مسلم وإن اظهروا ناقوسا كسرن
استسقاء كسرناها وأدبناهم وخيفون أصوات نواقيسهم وقراءهتم يف كنائسهم النوع الثاين مينعون من ركون البغال 
واخليل النفيسة دون احلمري باألكف عرضا دون السروج إما ألنه شرط يف العقد أو ألن الصغار يأىب ذلك النوع 
الثالث مينعون من جادة الطريق ويضطرون إىل املضيق إذا مل يكن الطريق خاليا ملا يروى عنه ال تبدؤهم بالسالم 

واجلؤهم إىل أضيق الطريق وال يتشبهون باملسلمني يف الزي ويؤدبون على ترك الزنانري ألن اللبس يؤدي إىل 
بن عبد العزيز أن خيتم يف رقاب رجال أهل الذمة تعظيمهم دون تعظيم املسلمني وال يدخلون املساجد وأمر عمر 

بالرصاص ويظهرون مناطقهم وجيزوا نواصيهم ويركبوا على األكف عرضا وقال عمر رضي اهللا عنه مسوهم وال 
آل عمران ) ال تتخذوا بطانة من دونكم ( تكنوهم وأذلوهم وال تظلموهم وهنى أن يتخذ منهم كاتبا قال اهللا تعاىل 

عثمان رضي اهللا عنه وكتب عمر رضي اهللا عنه أن يقاموا من األسواق وقاله مالك الفصل الثاين وهنى عنه  ١١٨
فيما يوجب نقض العهد وما ال يوجب ويف اجلواهر إذا أظهروا معتقدهم يف املسيح أو غريه أدبناهم وال ينتقض به 

سلمة على الزنا فإن أسلم مل يقتل ألن قتله العهد وإمنا ينتقض بالقتال ومنع اجلزية والتمرد على األحكام وإكراه امل
لنقض العهد ال للحد وكذلك التطلع إىل عورات املسلمني وأما قطع الطريق والقتل املوجب للقصاص فكحكم 

املسلمني وتعرضهم له أو لغريه من األنبياء يوجب القتل إال أن يسلم وروي يوجع أدبا وال يترك فإن رجع عن ذلك 
م إن كذب على رسول اهللا عزر أو كذبه فمرتد وإن سب اهللا تعاىل أو رسوله أو غريه من األنبياء قبل منه وأما املسل

عليهم السالم قتل حدا وال تسقطه التوبة فإن إظهار ذلك منه يدل على سوء باطنه فيكون كالزنديق ال تعلم توبته 
د مالك وانتقض عهده عند ربيعة وابن وقيل هو كاملرتد قال اللخمي إن زىن باملسلمة تطوعا مل ينتقض عهده عن

وهب وإن غرها بأنه مسلم فتزوجها فهو نقض عند ابن نافع وإن علمت به مل يكن نقضا وإن طاوعته األمة مل يكن 
نقضا وإن اغتصبها قال حممد ليس بنقض وفيه خالف قال فإن عوهد على انه مىت بشيء من ذلك فهو نقض انتقض 

يضرب ويترك فهو كذلك وفاء بالعهد قال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع اختلف  عهده بذلك وإن عوهد على أنه
العلماء يف نقض عهد الذمي وقتله وسيب أهله وماله إذا أخل بواحد مما نذكره وهو إعطاء أربعة مثاقيل ذهبا يف 

ال صومعة وال انقضاء كل عام قمري صرف كل دينار أثنا عشر درمها وإن ال حيدثوا كنيسة وال بيعة وال ديرا و
جيددوا ما خرب منها وال مينعوا املسلمني من النزول يف كنائسهم وبيعهم ليال أو هنارا ويوسعوا أبواهبا للنازلني 
ويضيفوا من مر هبم من املسلمني ثالثا وإن ال يأووا جاسوسا وال يكتموا غشا للمسلمني وال يعلموا أوالدهم 

وتروا املسلمني ويقوموا هلم من اجملالس وال يتشبهوا هبم يف شيء من القرآن وال مينعون الدخول يف اإلسالم وي
لباسهم وال فرق شعرهم وال يتكلموا بكالمهم وال يتكنوا بكناهم وال يركبوا السروج وال يتقلدوا شيئا من 

قادم السالح وال حيملوه مع أنفسهم وال يتخذوه وال ينقشوا يف خوامتهم بالعربية وال يبيعون اخلمر وجيزون م
رؤسهم ويشدون الزنانري وال يظهرون الصليب وال جياورون املسلمني مبوتاهم وال يظهرون يف طريق املسلمني جناسة 

وخيفون النواقيس وأصواهتم وال يظهرون شيئا من شعائرهم وال يتخذون من الرقيق ما جرت عليه سهام املسلمني 
مسلما شيئا من كفرهم وال يسبوا أحدا من املسلمني  ويرشدون املسلمني وال يطلعون عليهم عدوا وال يعرفون



فأحرى األنبياء عليهم السالم وال يظهرون مخرا وال نكاح ذات حمرم وأن يسكنوا املسلمني بينهم فمىت أخلوا بواحد 
من هذه اختلف يف نقض عهدهم وقتلهم وسبيهم متهيد هذه القيود إما أن تكون اشترطت عند العقد أو استفيدت 

وعلى التقديرين فقد يسبق إىل خاطر الفقيه أن نقض العهد بواحد منها متجه وإن ) وهم صاغرون ( ه تعاىل من قول
مذهب اجلمهور على خالف الدليل وليس كذلك وكشف احلجاب عن احلق يف املسألة أن نقول عقد اجلزية عاصم 

المه كما الزمنا الذمي هذه الشروط يف عقد للدماء كاإلسالم وقد ألزم اهللا تعاىل املسلم سائر التكاليف يف عقد إس
أمانه فكما انقسم رفض التكليف يف اإلسالم إىل ما ينايف اإلسالم ويبيح الدماء واألموال كرمي املصحف يف 

القاذورات وانتهاك حرمة النبوات وإىل ما ليس مبناف لإلسالم وهو ضربان كبائر توجب التغليظ بالعقوبة ورد 
الوالية وصغائر توجب التأديب دون التغليظ فكذلك عقد اجلزية تنقسم شروطه إىل ما ينافيه الشهادة وسلب أهلية 

كالقتال واخلروج عن أحكام السلطان فإن ذلك مناف لألمان والتأمني ومها مقصود العقد وإىل ما ليس مبناف 
السرقة وإىل ما هو كالصغرية لألمان والتأمني وهو عظيم املفسدة فهو كالكبرية بالنسبة إىل اإلسالم كاحلرابة و

بالنسبة إىل اإلسالم كسب املسلم وإظهار الترفع عليه فكما أن هذين القسمني ال ينفيان اإلسالم وال يبطالن 
عصمته للدماء واألموال فكذلك ال يبطالن عصمة عقد اجلزية وال يبطالنه لعدم منافاهتا له والقاعدة أنه ال يبطل 

يف مقصوده فكذلك ها هنا فبهذا التقدير يظهر إشكال يف إكراه املسلمة على الزنا وجعله عقدا من العقود إال ما ينا
ناقصا بل إحلاقه باحلرابة متجه بطريق األوىل لعموم مفسدة احلرابة يف النفوس واألبضاع واألموال وعدم اختصاص 

ابن القاسم وإذا تلصص الذمي ذلك بواحد من الناس فعلى هذا التقدير خترج مسائل هذا الباب ويف الكتاب قال 
فقتل وأخاف السبيل فهو كاحملارب املسلم يف حكمه فإن خرجوا نقضا للعهد وامتنعوا يف غري ظلم واإلمام عادل 
فهم يفء كما فعل عمرو بن العاص باإلسكندرية ملا عصب عليه بعد الفتح قال التونسي مل جيعل القتل يف احلرابة 

لى الوطئ نقض وهو مشكل إال أن يكون العهد اقتضاه قال ابن القاسم فإن كان نقضا وهو يقول غصب املسلمة ع
لظلم ردوا إىل ذمتهم قال ابن يونس قال ابن مسلمة حرابة الذمي نقض للعهد وال يؤخذ ولده لبقاء العهد يف حقه 

هنم مل يعاهدوا أن خبالف ماله إال أن يكون من احلرابة ألنه يف ذمته وقال الداودي إن كان من ظلم فهو نقض أل
يظلموا من ظلمهم وروي أن عمر رضي اهللا عنه أخرب أن ذميا خنس بغال عليه مسلمة فوقعت فانكشفت عورهتا 
فأمر بصلبه يف ذلك املوضع وقال إمنا عاهدناهم على إعطاء اجلزية عن يد وهم صاغرون وأن يهوديا دهن ناقته 

دمه قال ابن حبيب إذا غصب مسلمة فلها الصداق من ماله  وعليها امرأة فوقعت فانكشفت فقتله ابنها فأهدر
والولد على دين أمه ولو أسلم مل يقتل وروي عن عمر رضي اهللا عنه نقض عهده بذلك قال ابن القاسم إذا حاربت 
الذمة وظفر هبم واإلمام عدل قتلوا وسيب نساؤهم وال يعرض ملن يظن أنه مغلوب معهم كالشيخ الكبري والضعيف 

هبوا لبلد احلرب نقضا للعهد وتركوا أوالدهم مل يسبوا خبالف إذا ذهبوا هبم إال أن يكون ذلك لظلم أصاهبم ولو ذ
إال أن يعينوا علينا املشركني فهم كاحملاربني وقال أيضا إذا حاربوا واإلمام عدل استحل سبيهم وذرأريهم إال من 

ء باألقوياء يف النقص كما اندرجوا معه يف العقد وألنه يظن انه مغلوب كالضعفاء ، ومل يستثن اصبغ وأحلق الضعفا
سىب ذراري قريظة ونساءهم بعد النقص كما اندرجوا بالعهد قال ابن القاسم إذا استوىل العدو على مدينة 

للمسلمني فيها ذمة فغزونا معهم واعتذروا بالقهر الذي ال يعلم إال بقوهلم فمن قتل منهم مسلما قتل وإال أطيل 
إذا نقضوا العهد وقد سرقوا أمواال وعبيدا مث صاحلونا على العود للذمة فأن مل يطلع على السرقة إال بعد سجنه و

الصلح خريهم اإلمام بني ردها وبني عودهم إىل اجلزية وإن اشترطوها فال كالم له وكذلك ما أخذوه يف احلرابة بعد 
   النقص قال املازري وينتقض العهد إذا صار علينا للحربيني



  الباب الثاين عشر يف املسابقة والرمي

  وفيه فصالن الفصل األول يف املسابقة ويف الترمذي قال 
والسبق  ٦٠األنفال ) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ( ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر وقال اهللا تعاىل 

قد أضمرت من احلفياء وكان آخرها ثنية بسكون الباء الفعل وبفتحها ما جيعل للسابق ويف مسلم سابق باخليل اليت 
  الوداع وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق ويف البخاري قال 

من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن من أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد أمن أن يسبق 
س برهان اخليل إذا كان فيها حملل خيرج هذا سبقا وهذا سبقا ويدخل فهو قمار قال ابن يونس قال ابن املسيب ال بأ

بينهما ثالث ال خيرج شيئا فإن سبق احمللل أخذ وإن سبق مل يأخذ قال ابن عبد احلكم إذا سبق أخذ سبق الرجلني 
ن جيعل وإن مل يسبق هو وسبق أحدمها أخذ سبق صاحبه وال شيء للمحلل وهذا ال يقوله مالك وإمنا جيوز عنده أ

الرجل سبقه خارجا بكل حال فإن تسابق رجالن وجعل ثالث سبقا للخارج منهما فإن سبق هو كان السبق 
للمصلي وإن كانت خيال كثرية وكذلك الرمي وجيوز عمل سرادق من دخله أوال سبق ويف اجلواهر املسابقة عقد 

انبني وله ثالث صور األوىل أن جيعل الزم يشترط يف عوضه ما يشترط يف عوضه وليس من شرطه استواؤه من اجل
الوايل أو غريه حملال للسابق والثانية أن خيرجه أحد املسابقني والثالث أن خيرج كل واحد منهما شيئا من سبق 

أخذمها فال خيتلف يف إباحة األوىل وأما الثانية فإن كان املخرج ال يعود إليه املخرج بل إن سبق أخذه السابق أو 
ليه أو ملن حضر إن مل يكن معهما غريمها فجائز قال األستاذ أبو بكر هذا على قوله املشهور إن السبق سبق كان ملن ي

ال يعود وعلى القول اآلخر أن السبق ملن سبق من خمرجه أو غريه كما رواه ابن وهب عنه ال يكون طعمه ملن حضر 
رط رجوعه إىل خمرجه إن سبق فرويت بل للسابق ولو شرطه طعمه ملن حضر مل جيز عند معظم العلماء وإن ش

الكراهة وأخذ هبا ابن القاسم وروى ابن وهب اجلواز وأما الثالثة إن مل يكن معهما غريمها فال جيوز قوال واحدا فإن 
كان معهما من ال يأمنان أن يسبقهما يغرم إن سبق وال يغرم إن سبق واملشهور عن مالك املنع وروي اجلواز 

واملوقف إال أن يكون هلم عادة فتتعني ويتعني اخليل دون معرفة جريها وراكبها وكره مالك  ويشترط تعيني الغاية
محل الصبيان عليها خشية العطب قال صاحب اإلكمال يشترط أن تكون اخليل متقاربة احلال ويف اجلواهر وال جتوز 

بغري عوض يف غري ذلك مما ينتفع به السابقة بالعوض إال يف اخليل أو الركاب أو يف اخليل والركاب وجتوز بالعرض 
يف نكاية العدو ونفع املسلمني كالسفن والطري لتوصيل األخبار وأما طلب املغالبة فال جيوز وجتوز املسابقة على 

األقدام ويف رمي احلجارة وجيوز الصراع لقصد الرياضة للحرب بغري عوض قاعدة ال جيتمع يف الشرع العوضا يف 
حد ولذلك منعنا اإلجارة على الصالة وحنوها حلصوهلا مع عوضها لفاعلها وحكمة باب املعاوضة لشخص وا

املعاوضة انتفاع كل واحد من املتعارضني مبا بذل له والسابق له أجر التسبب إىل اجلهاد فال يأخذ السبق تنبيه 
وض لشخص واحد على املسابقة مستثناة من ثالث قواعد القمار وتعذيب احليوان لغري مأكله وحصول العوض واملع

اخلالف املتقدم واستثنيت من هذه القواعد ملصلحة اجلهاد فائدة أمساء اخليل يف حلبة السباق عشرة جيمعها قول 
وجاء ** ومرتاحها مث احلضي ومتوسل ) ( املسلي وقال بعده عاطف يسري ** أتاين اجمللي واملصلي وبعده ( الشاعر 

وهلا واملصلي الثاين لكونه عند صلى فرس األول مث هي مرتبة كذلك إىل آخرها فاجمللي أ) اللطيم والسكيت له يربي 
الفصل الثاين يف الرمي ويف اجلواهر هو كالسبق فيما جيوز وميتنع ويشترط فيه رشق معلوم وإصابة معينة وسبق إىل 

كله فجميع ذلك عدد خمصوص أو ال حيسب ألحدمها إال ما أصاب يف الدائرة وحيسب لآلخر ما أصاب يف اجللد 
صحيح الزم وخيتص بالرمي عن القوس دون غريه ولو عرض للسهم نكبة من هبيمة عرضت أو انكسر السهم أو 



القوس ال يكون بذلك مسبوقا خبالف الفارس يسقط عن فرسه أو يسقط الفرس فينكسر فإن كان السبق بني مجاعة 
أهل اخليل أن الواصل إىل الغاية سابق وأنكره واختار خرج هذا وخرج هذا وإن كان بني اثنني قال حممد الذي رأى 

أن ما كان من قبل الفارس من تضييع الشوط وانقطاع اللجام وخرق الفرس فال يعذر به وكذلك إن نفر من 
السرادق فلم يدخله ودخل اآلخر سبق املمتنع وإن كان ذلك من غريه كما لو نزع شوطه أو ضرب وجه فرسه مل 

ه قال ابن يونس وال بأس بالرمي على أن يعتق عنه عبدا أو يعتق هو عن نفسه وعلى أن يعمل يكن مسبوقا وعذر ب
 ١له عمال معروفا واهللا أعلم مت كتاب اجلهاد وبه مت اجلزء الثالث من الذخرية يليه اجلزء الرابع أوله كتاب اإلميان 

   ٢بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب اإلميان

من اليمني الذي هو العضو ألهنم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم ميينه يف ميني صاحبه فسمي واليمني يف اللغة مأخوذة 
ألخذنا منه باليمني ( احللف ميينا لذلك وقيل اليمني القوة ومسي العضو مييتا لوفور قوته على اليسار ومنه قوله تعاىل 

دم مسي ميينا فعلى هذا التفسري يكون التزام أي بالقوة وملا كان احللف يقوي اخلرب عن الوجود أو الع ٤٥احلاقة ) 
الطالق أو العتاق وغريمها على تقدير املخالفة ميينا خبالف التفسري األول ويف اجلواهر قال القاضي أبو بكر هو ربط 

العقد باالمتناع أو الترك أو باإلقدام على فعل مبعىن معظم حقيقة أو اعتقادا ويرد عليه أسئلة أحدها أن مجيع ما 
ذكره يتصور بغري لفظ والعرب ال تسمي الساكت حالفا وثانيها أن اليمني قد تكون على خالف املعتقد كما يف 

الغموس وثالثها أن اليمني قد تكون على فعل الغري أو تركه فال يكون فيها إقدام وال إحجام واحلق أن يقال هو مجلة 
لم مؤكدة جبملة أخرى من غري جنسها فقولنا خربية ألن ذلك خربية وضعا إنشائية مبعىن متعلقة مبىن معظم عند املتك

صيغتها وقولنا إنشائية ألهنا ال جتمل التصديق والتكذيب فهي حنو بعت واشتريت وأنت حر وأنت طالق وقولنا من 
غري جنسها احترازا من تكرير القسم من غري ذكر احمللوف عليه فإنه ال يسمى حالفا إال إذا ذكر احمللوف عليه 

وبقية القيود ظاهرة وقد خصص الشرع هذا املعىن يف بعض موارده وهو أن يكون املعظم ذات اهللا أو صفاته العلي 
   ١كما صنع يف الصالة والصوم وغريمها ويف الكتاب ستة أبواب 

  الباب األول يف حكمه

هو احللف بالالة والعزى وما ويف املقدمات هو مباح يف احللف باهللا تعاىل وبأمسائه احلسىن وصفاته العلى وحمرم و
يعبد من دون اهللا تعاىل ألن احللف تعظيم وتعظيم هذه األشياء كفر ومكروه وهو احللف مبا عدا ذلك وقاله ش ملا 

يف مسلم قال عليه السالم إن اهللا تعاىل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت وهو 
اق والطالق وإىل ما ال يلزم كالتزام شرب اخلمر وحنوه واحللف بالرسول عليه السالم أو ينقسم إىل ما يلزم كالعت

الكعبة أو املشي إىل السوق قال اللخمي احللف باملخلوقات كالنيب عليه السالم والكعبة ممنوع فمن فعل فليستغفر 
ز ولزوم الكفارة ، وقاله األئمة ، وروي اهللا تعاىل واختلف يف جواز احللف بصفات اهللا تعاىل كالقدرة فاملشهور اجلوا

: لعمر اهللا وأمانة اهللا وان احلف بالقران واملصحف ليس بيمني واالكفارة فيه ويف اجلواهر : الكراهة يف : عن مالك 
ال جيوز احللف بصفاته الفعلية كالرزق واخللق وال جتب الكفارة وهو موافق للخمي دون املقدمات ويدل على جواز 

لصفات القدمية ما يف البخاري أن أيوب عليه السالم قال بلى وعزتك ولكن ال غىن يل عن بركتك سؤال احللف با
قال عليه السالم يف حديث األعرايب السائل عما جيب عليه أفلح وأبيه إن صدق فقد حلف عليه السالم مبخلوق 



وخ باحلديث املتقدم ذكره صاحب وجوابه إما منع الصحة يف هذه اللفظة فإهنا ليست يف املوطأ أو بأنه منس
االستذكار وإما بأن هذا خرج خمرج توطئة الكالم ال احللف حنو قوهلم قاتله اهللا ما أكرمه وقوله عليه السالم لعائشة 

تربت يداك ومن أين يكون الشبه خرج عن الدعاء إىل توطئة الكالم قاعدة توحيد اهللا تعاىل بالتعظيم ثالثة أقسام 
وحيده بالعبادة واخللق واإلرزاق فيجب على كل أحد أن ال يشرك معه تعاىل غريه يف ذلك وما واجب إمجاعا كت

ليس بواجب إمجاعا كتوحيده بالوجود والعلم وحنومها فيجوز أن يوصف غريه بذلك إمجاعا وخمتلف فيه كاحللف 
وإذا قلنا باملنع فهل ميتنع أن يقسم  باهللا تعاىل فإنه تعظيم له واختلف العلماء هل جيوز أن يشرك معه غريه فيه أم ال

على اهللا تعاىل ببعض خملوقاته فإن لقسم هبا تعظيم هلا حنو قولنا حبق حممد اغفر لنا وحنوه وقد حصل فيه توقف عند 
بعض العلماء ورجح عنده التسوية وال يشكل على القول باملنع حلفه تعاىل بالتني والزيتون والسماء والشمس وغري 

العلماء من قال تقديره أقسم هبا لينة عباده على عظمتها عنده فيعظموهنا وال يلزم من احلجر علينا  ذلك ألن من
   ١احلجر عليه بل هو املالك على اإلطالق يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد 

  الباب الثاين يف املوجب لكفارة

ارة بنطقه من غري احتياج إىل نية ففي وفيه فصالن الفصل األول يف الصريح والكناية أما الصريح الذي يوجب الكف
الكتاب احللف جبميع أمساء اهللا تعاىل وصفاته يوجب الكفارة حنو العزيز اللطيف أو عزة اهللا وأمانته ولعمر اهللا وعلي 
عهد اهللا أو ذمته أو كفالته أو ميثاقه وقاله ح وابن حنبل وقال ش العهد والكفالة وامليثاق وقولنا وحق اهللا والرمحن 

: الرحيم والعليم واجلبار كنايات لترددها بني القدمي واحملدث إن نوى القدمي وجبت الكفارة وإال فال قال اللخمي 
: علي عهد اهللا ، واالثنان : تلزم الكفارة يف وجه ، وتسقط يف اثنني ، وخمتلف يف الرابع ، فاألول : العهد أربعة 

وهو : أعاهد اهللا ، اعتربه ابن حبيب وأسقطه ابن شعبان ، قال  :لك علي عهد اهللا وأعطيك عهد اهللا ، والرابع 
اهللا الفعلت ، استحب له  ١يعلم : إذا قال : آلها اهللا ، ميني ، حنو باهللا ويف البيان : أحسن ، وقال ابن عبد احلكم 

لكفارة ، واال فال ، إن أراد احللف وجبت ا: مالك الكفارة احتياطا ، تنزيال له منزلة أمي اهللا تعاىل وقال سحنون 
فرواية ابن القاسم الكفارة محال له على القدمي وقاله ش وابن : ألن حروف القسم قد حتذف ، وإذا حلف بالقرآن 

حنبل وروي عن مالك عدم الكفارة محال له على احلروف ألن املتبادر يف العرف إىل الذهن والفهم ويف اجلواهر أمي 
إنا عرضنا ( ملالك يف إجيابه الكفارة روايتان فوائد أمانة اهللا تعاىل تكليفه لقوله تعاىل  اهللا ميني ويف الكتاب وعزة اهللا

وتكليفه كالمه القدمي فهي صفته ) ومحلها اإلنسان ( اآلية إىل قوله  ٧٢األحزاب ) األمانة على السماوات واألرض 
( ذاته وعهد اهللا تعاىل إلزامه لقوله تعاىل تعاىل وعمر اهللا تعاىل بقاؤه وهو استمرار وجوده مع األزمان ووجوده 

أي تكليفي فهو صفة ذاته تعاىل وذمته إلزامه فريجع إىل خربه وخربه كالمه وكذلك  ٤٠البقرة ) وأوفوا بعهدي 
كفالته وامليثاق هو العهد املؤكد باحللف فريجع إىل كالمه تعاىل وأمين اهللا تعاىل قال سسيبويه هو من اليمن والربكة 

ك قال ش هو كناية لتردده بني احملدث من تنمية األخالق واألرزاق وبني القدمي الذي هو جالل اهللا وعظمته ولذل
أي عظم شأنه وكرب عالؤه وقال الفراء هو مجع  ١امللك ) تبارك الذي بيده امللك ( تعاىل ومنه قوله تبارك وتعاىل 

أنه هو صريح أو كناية ويقال أمين اهللا وأمي اهللا ومن اهللا وم  ميني فيكون الكالم فيه كالكالم يف أمين املسلمني من جهة
  اهللا 



فرع يف اجلواهر إذا قال األميان تلزمين قال األستاذ أبو بكر ليس ملالك وال ألصحابه فيها نص وإمنا تكلم فيها 
عبيد فعليه عتق رقبة املتأخرون فامجعوا على لزوم الطالق يف مجيع النساء والعتاق يف مجيع العبيد فإن مل يكن له 

  واملشي إىل مكة يف احلج والتصدق جبميع

أمواله وصيام شهرين متتابعني وقال أبو بكر بن عبد الرمحان وأكثر األندلسيني يلزمه الطالق الثالث وقال أبو 
اىل الذي هو عمران والعراقيون واحدة واختار األستاذ أن ال تلزمه إال ثالث كفارات محال لليمني على اليمني باهللا تع

املشروع قال إال أن ينوي غري ذلك أو يكون عرفا ومحال للصيغة على أقل اجلمع قال وال فرق بني األميان تلزمين أو 
الزمة يل أو مجيع األميان أو األميان كلها تلزمين وقال أبو الطاهر مل خيتلف املذهب أن مجيع األميان تلزمه عند عدم 

ه وكفارة ميني ومن اعتاد احللف بصوم سنة لزمه وهكذا جيري يف حكم أميان البيعة النية ويلزمه التصدق بثلث مال
وهي أميان رتبها احلجاج فيها اليمني باهللا تعاىل والطالق والعتاق واحلج وصدقة املال حيلف هبا الناس عند البيعة قال 

لرواية عن مالك يف أشد ما أخذ صاحب التخليص واختلف هل الطلقة بائنة أو رجعية قال ومنشأ اخلالف اختالف ا
أحد على أحد هل تلزمه طلقة أو ثالث قواعد اليمني حقيقته لغة احللف على ما تقدم من اخلالف وإطالقه على 

الطالق والعتاق والنذر جماز ألنه ليس حبلف فلو حلف بالطالق أو العتاق ال يلزمه شيء ألنه حلف حمدث والعالقة 
تزم حلكم على تقدير وهو الكفارة على تقدير احلنث واملعلق من الطالق وغريه قياسا يف هذا اجملاز أن احلالف مل

على تقدير وجوب الشرط مث هذا اجملاز منه خفي مل يترجح على احلقيقة وال سواها حنو هللا علي هدي أو بناء مسجد 
قدميا وحديثا قوله عليه  أو الغزو ومنه راجح على احلقيقة أو مساو وهو ما ذكره املتأخرون ويدل على الشهرة

السالم الطالق والعتاق ميني الفساق فسمامها أميانا ومن قواعد املذهب استعمال اللفظ املشترك يف مجيع مسمياته 
وغري املشترك يف جمازاته املستوية وجمازه وحقيقته فلذلك محل املتأخرون اللفظ على ما ذكروه دون غريه من التعاليق 

أصله من القوة ألنه يقوي املخرب عنه فالتعاليق أيضا مقويات لإلقدام واإلحجام فيكون اللفظ  وأما إذا قلنا اليمني
متواطئا يف اجلميع وقد دخلت عليه أداة العموم فيعم اجلميع إال ما خصه الدليل باإلمجاع وقد تقدم تقريره أول 

الف يف هذه القاعدة أصله فقال إن نوى الكتاب وقاعدة ش محل اللفظ على حقائقه وجمازاته وجمازه وحقيقته وقد خ
شيئا لزمه وإال فال حمتجا بأن هذا كناية فيتبع النية والصريح هو النطق باالسم املعظم ومل ينطق به وجوابه أن كل ما 

يعتقد صرحيا فلفظ اليمني صادق عليه حقيقة يف اللغة فلفظ األميان تتناول الصريح بالوضع والكناية ال تتناول 
ل تصلح للتناول فليست بكناية فإن قيل لفظ اليمني يتناول قولنا واهللا من جهة عموم كونه حلفا ال من بالوضع ب

جهة خصوص قولنا واهللا بل لفظ اليمني صادق عليه وعلى قولنا والكعبة وحيايت ولعمري والدال على األعم غري 
سلمني واألميان نطق بصيغة العموم الشاملة الدال على األخص وغري مستلزم له فيكون كناية قلنا القائل أميان امل

لكل ما يصدق عليه ميني ألن الالم للعموم واسم اجلنس إذا أضيف عم فكانت الصيغة متناولة لكل ميني خمصوصة 
فيكون صرحيا أمجعنا على سقوط ما مل يشرع وما مل يشتهر عرفا بقينا يف صفة العموم على مقتضى األصل قال ابن 

د ما أخذ أحد على أحد وال نية له وحنث طلق نساؤه وعتق عبيده ومشى إىل البيت وتصدق يونس إذا قال أش
بثلث ماله فائدة قال صاحب كتاب اخلصال املوجب للكفارة سبع وعشرون صيغة اهللا وباهللا وتاهللا ولعمر اهللا وواهللا 

اهللا وعظمة اهللا وأمانة اهللا وعهد اهللا وذمة اهللا  ويعلم اهللا ووحق اهللا وأمي اهللا وباسم اهللا وبعزة اهللا وبكربياء اهللا وقدرة
وكفالة اهللا وميثاق اهللا وأشهد باهللا وأعزم باهللا واحلف باهللا وعلي نذر هللا وبالقرآن وباملصحف ومبا أنزل اهللا 

أو وبالتوراة وباإلجنيل والكناية ما هو متردد بني املوجب وغريه على السواء ففي الكتاب إذا قال أشهد أو أقسم 
أحلف أو أعز إن أراد باهللا فهو ميني إال فال شيء عليه قال ابن يونس قال أصحابنا معاذ اهللا ليست ميينا إال أن يريد 



اليمني وقيل معاذ اهللا وحاشا هللا ليست ميينا مطلقا ألن املعاذ من العوذ وحماشاة اهللا من التربئة إليه فهما فعالن حمدثان 
 تعاىل كلها جيوز احللف هبا وتوجب الكفارة على تفصيل يأيت إما لداللتها كلها على متهيد ملا تقدم أن أمساء اهللا

الذات أما من حيث هي هي وهو قولنا واهللا ألنه على الصحيح موضوع للذات من حيث هي هي علما عليها 
لى الذات مع مفهوم جلريان النعوت عليه فنقول اهللا الرمحان الرحيم وقيل للذات مع مجلة الصفات وإما لداللتها ع

زائد وجودي قائم بذاته تعاىل حنو قولنا عليم أو وجودي منفصل عن الذات حنو خالق أو عدمي حنو قدوس مث هو 
أربعة أقسام ما ورد السمع به وال يوهم نقصاً حنو العليم فيجوز إطالقه إمجاعا وما مل يرد السمع به وهو موهم 

ورد السمع وهو موهم فيقتصر به على حمله حنو ماكر وما مل يرد السمع به فيمتنع إطالقه إمجاعا حنو متواضع وما 
وهو غري موهم فال جيوز إطالقه عند الشيخ أيب احلسن وجيوز عند القاضي وقيل بالوقف حنو السيد قال أبو الطاهر 

لفتيا وما يسمى صفة فكل ما جاز إطالقه جاز احللف به وأوجب الكفارة وإال فال فتنزل األقسام املتقدمة على هذه ا
هللا تعاىل ثالثة أقسام قدمي وحمدث وخمتلف فيه هل هو قدمي أو حمدث واحملدث قسمان وجودي حنو اخللق والرزق 

فال حيلف به وال يوجب كفارة وسليب حنو احللم واإلمهال والعفو ألن األولني تأخر العقوبة والثالث اسقاطها 
خبصوصه والقدمي ثالثة أقسام ما هو عائد إىل نفس الذات كالوجود والقدم والظاهر أنه كالوجودي ومل أر فيه نقال 

والبقاء فيجوز احللف به ويوجب الكفارة وما هو زائد على الذات وجودي وهو سبعة العلم والكالم والقدرة 
لف يف القدم واإلرادة واحلياة والسمع والبصر وما حلق هبا مما يف معناها وإن اختلف اللفظ كاألمانة والعهد واخت

والبقاء هل مها وجوديان أم ال ويف الوجه والعينيني واليدين هل ترجع إىل السبعة على حسب ما تقتضيه قاعدة 
التعبري يف لغة العرب أو هي صفات وجودية ال نعلمها واألول الصحيح وما هو سليب قسمان سلب نقص كسلب 

الكمال وهو الوحدانية والظاهر اهنما كالوجودي ومل أر  اجلوهر والعرض عن ذاته وصفاته تعاىل وسلب املشارك يف
فيها نقال خبصوصها مفصلة والثالث الذي اختلف فيه هـ هو قدمي أو حمدث كالغضب والسخط والرضا والرمحة 

فإن حقائقها اللغوية مستحيلة عليه تعاىل لكوهنا تغريات يف األمزجة وهو تعاىل منزه عن املزاج وتغرياته فحملها 
خ أبو احلسن األشعري على إرادة آثار هذه األمور لكون املتصف هبا من احملدثني يريد هذه اآلثار عند قيام هذه الشي

املعاين به فتكون هذه األمور قدمية يف حقه تعاىل ومحلها القاضي أبو بكر على آثارها لكوهنا مالزمة هلا غالبا فعرب 
فعلى هذا تكون حمدثة فال توجب كفارة قال ابن يونس احلالف عنها فاملراد بالرمحة اإلحسان والغضب العقوبة 

برضا اهللا ورمحته وسخطه عليه كفارة واحدة وهذا يدل على أن الفتيا على مذهب الشيخ دون القاضي وبسط هذا 
كله يف أصول الدين وإمنا الفقيه حيتاج ها هنا إىل ما يوجب الكفارة وما ال يوجب وقد تلخص ذلك مستوعبا بفضل 

هللا تعاىل تنبيه األلف والالم يف اللغة تكون للعهد فالقائل العلم والقدرة تنصرف إىل ما عهد احللف به وهو القدمي ا
وأن اللفظ بعمومه يتناول احملدث والقدمي وأما اإلضافة فلم توضع للعهد وعلى هذا قال وعلم اهللا وقدرته وعزته 

يف عم واإلضافة تكفي فيها أدىن نسبة كقول أحد حاملي اخلشبة اندرج فيه القدمي واحملدث ألن اسم اجلنس إذا أض
فنفخنا فيه من ( مثل طرفك واحملدثات تضاف إىل اهللا تعاىل ألنه خلقها ولذلك قال كعب األحبار يف قوله تعاىل 

م قال نفخ فيه روحا من أرواحه إشارة إىل أرواح اخلالئق كلها وإن روح عيسى عليه السال ١٢التحرمي ) روحنا 
من مجلتها قال صاحب هتذيب الطالب احلالف بعزة اهللا وعظمته وجالل اهللا يكفر كفارة واحدة وهو متجه يف إجياب 

الكفارة ال يف اجلواز أما الكفارة فألن الصيغة للعموم فيندرج فيها القدمي واحملدث وإذا اجتمع املوجب وغري 
مع ما يباح إال أن يقال غلب استعمال هذا اللفظ خبصوصه املوجب وجب احلكم وأما اجلواز فالندراج ما ال يباح 

يف القدمي حىت صار منقوال له وما هو أيضا متجه وقال أشهب إن أراد بعزة اهللا وأمانته القدمية وجبت الكفارة أو 



 إن اهللا يأمركم أن تؤدوا(  ١٨٥الصافات ) سبحان ربك رب العزة عما يصفون ( احملدثة مل جتب وقد قال تعاىل 
والقدمي ال يكون مربوبا وال مأمورا به وهلذه املدارك قال الشافعية واحلنابلة أمساء  ٨٥النساء ) األمانات إىل أهلها 

اهللا تعاىل قسمان منهما ما هو خمتص به فهي صرحية يف احللف كقولنا واهللا والرحيم ومنها ما ال خيتص به كاحلكيم 
فهي كنايات ال تكون ميينا إال بالنية ألجل التردد بني املوجب وغري املوجب  والرشيد والعزيز والقادر واملريد والعامل

كما انعقد اإلمجاع يف الطالق والظهار وغريمها من أبواب الفقه وجواهبم أن ذكر هذه األمساء يف سياق احللف 
ف فاللفظ متردد بني اشتهر عادة خيتص باهللا تعاىل فأذهب اإلحتمال اللغوي النقل العريف وأما يف غري سياق احلل

القدمي واحملدث وهذا اجلواب يستقيم يف األمساء اليت جرت العادة باحللف هبا أما احلكيم والرشيد وحنومها فلعل 
كثريا من الناس ال يعلمها أمساء اهللا ومل يشتهر احللف هبا وأصحابنا عمموا احلكم يف اجلميع ومل يفصلوا وهو مشكل 

م خالفونا يف الصفات فقالوا إن تعارف الناس باحللف هبا كانت ميينا وإال فال سواء ووافقنا مجهور احلنفية لكنه
   ٢كانت صفات الذات أو صفات الفعل فاشترطوا الشهرة دوننا وسووا بني الفعل وغريه 

 فرع يف الكتاب القائل إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراين أو بريء من اهللا وحنو ذلك ليس بيمني وليستغفر اهللا
تعاىل ألنه التزم انتهاك حرمة اهللا تعاىل على تقدير ممكن والالئق بالعبد اإلمتناع من ذلك مطلقا ووافقنا ابن حنبل يف 

  اإلمث وأوجب عليه الكفارة ملا يروى

عنه عليه السالم أنه سئل عن رجل يقول هو يهودي أو نصراين أو جموسي أو بريء من اهللا أو من اإلسالم يف اليمني 
هبا فيحنث قال عليه كفارة ميني وقال احلنفية ليس بإمث وجتب عليه الكفارة ألنه معظم هللا تعاىل ألن املفهوم من حيلف 

ذكر هذه األمور يف هذا السياق شدة قبحها عند احلالف ولذلك جعل مالبستها مانعة له من الفعل ألن املوقوف 
ارة لتعظيمه بذكر امسائه وجواهبم أن العبد لو قال لسيده إن على املمتنع ممتنع وإذا كان معظما هللا تعاىل وجبت الكف

مل أسرج الدابة فأنا أصفعك أو فسق بامرأتك الستحق األدب يف العرف لذكر هذه القبائح لسيده بل ينبغي أن 
يقول لو عرضت علي هذه األمور ال أفعلها ولو قطعت أو انطبقت السماء على األرض فإذا قبح ذلك يف حق 

 فأوىل يف حق رب العاملني سلمنا أنه تعظيم لكن ال نسلم وجوب الكفارة فإن التسبيح والتهليل تعظيم املخلوقني
اتفاقا وال يوجب الكفارة فرع يف الكتاب إذا قال لرجل اعزم عليك باهللا إال ما فعلت واسألك باهللا لتفعلن فامتنع 

ليفعلن فيحنث إذا مل جيبه الفصل الثاين فيما ينعقد فال شيء عليهما وقال الشافعي وقال ابن يونس إذا أقسم عليه 
واألميان ثالثة لغو وغموس ومنعقدة ويف االستذكار يف اللغو مخسة مذاهب أن حيلف على شيء يعتقده مث يتبني له 
خالفه وهو مذهب الكتاب وواهللا وبلى واهللا مما يغلب على األلسنة من غري قصد إىل اليمني وبه قال ش والقاضي 

عيل منا وقال ابن حنبل باملذهبني وميني الغضب البن عباس ويف الدارقطين قال عليه السالم ال ميني يف غضب إمسا
وال طالق وال عتاق وهو ضعيف واحللف على املعصية فيتركها لسعيد بن جبري وحترمي املباح البن عباس أيضا 

رسالة أو على الشك وهي أعظم من أن تكفر والغموس يف الكتاب احللف على تعمد الكذب قال ابن أيب زيد يف ال
وقاله ح وابن حنبل وقال ش تكفر بطريق األوىل ألهنا معصية والتكفري شأن املعاصي وجوابه أن كفارة األميان 

فليكفر وليأت الذي هو خري واملأمور به ال يكون معصية بل هي تشريف ( ليست لزوال اإلمث لقوله عليه السالم 
املائدة ) ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان ( تنايف شرف املخاطبة وفتح باب القربة ولقوله تعاىل بالتكليف واملعصية 

والغموس ال تقبل احلل فال تقبل العقد كما ال يقال للحائط أعمى ألنه ال يقال بصري قال ابن يونس وهي من  ٨٩



على إجياد الفعل املستقبل أو عدمه بأمساء اهللا  الكبائر ألهنا يف احلديث معدودة منها واملنعقدة يف الكتاب هي احللف
   ١تعاىل وصفاته العلى فهذه هي اليت توجب الكفارة 

  الباب الثالث فيما يوجب تعدد الكفارة واحتادها

قال أبو الطاهر إذا قصد احلالف بتكرار ميينه تعدد الكفارات تعددت أو احتادها احتدت وإن مل يقصد واملعىن واحد 
أو متعدد احتدت كاحللف بأمساء اهللا تعاىل وان تعدد املعىن تعددت كاحللف بالصفات وان حلف على واللفظ واحد 

أشياء بالعطف وقصد احتاد اليمني احتدت وهل يقع احلنث ببعضها وهو املشهور أو باجلميع قوالن وإذا أتى بلفظ 
ن يظهر ذلك من قصد احلالف كاحلالف ال يدل على التكرار تكررت الكفارة حنو كلما أو مىت وإال فال تتكرر إال أ

يترك الوتر أو ال يشرب اخلمر باملدينة النبوية ألن املقصود اجتناب ذلك يف سائر األوقات لشرف الوتر واملدينة 
خبالف ال كلمت زيدا وقالت احلنفية إذا كرر األمساء أو االسم الواحد بغري عطف فكفارة واحدة ألن الثاين جيري 

ول وبالعطف كفارتان ألن العطف يوجب التعدد ولذلك جيوز للحاكم تأكيد اليمني بغري عطف وال جمرى الصفة لأل
والليل إذا يغشى ( جيوز بالعطف ألن املستحق على اخلصم ميني واحدة وجواهبم أن العلماء اختلفوا يف قوله تعاىل 

الصحيح عندهم اهنا حفظت بالعطف ال وحنوه هل الواو الثانية للعطف أو للقسم و ١الليل ) والنهار إذا جتلى 
بالقسم ألن القسم بالشيء تعظيم له واالنتقال عنه إىل القسم بغريه إعراض عنه واإلعراض يأىب التعظيم وأما العطف 

عليه فتقدير له جيعل غريه تابعا له يف معناه فيكون القسم واحدا وقعت فيه الشركة فاملتعدد متعلقة ألهنا أقسام 
احتد القسم احتدت الكفارة ووافقنا ابن حنبل ويف الكتاب إذا قال علي عشر كفارات أو مواثيق أو متعددة وإذا 

نذور لزمه عدد ذلك كفارات قال اللخمي ألن النطق بالعدد يقتضي إرادته خبالف التكرير فحمل على التأكيد وإن 
أمساء أو كرر امسا واحدا فكفارة واحدة قال والعزيز وعزة اهللا فكفارتان قال ابن يونس قال حممد إذا حلف بعدة 

قال ابن حبيب وكذلك تعدد الصفات ألهنا ليست غري الذات وقيل بتعدد الكفارة ألن مفهوم القدرة غري مفهوم 
العلم واألمساء يعرب هبا عن مسمى واحد وما امتنع اطالق لفظ الغري إال ألن الغري يف اللغة هو الذي شأنه املفارقة 

ان فاطالق لفظ الغري عليها يوهم ذلك واطالق املوهم ممنوع قال وينبغي التفصيل فما يرجع ملعىن بالزمان واملك
واحد فكفارة واحدة كالعزة واجلالل والعظمة وكامليثاق والعهد وكالقرآن والتوراة واإلجنيل فإهنا ترجع إىل صفة 

واهللا فكفارة واحدة وأرى أهنا ثالث وقال ابن الكمال وإال تعددت الكفارة قال اللخمي ولو قال واهللا مث واهللا مث 
عبد احلكم بالتعدد يف الواو مع واو القسم ويف الكتاب إذا حلف ال أجامعكن فجامع واحدة أو اجلميع فكفارة 
واحدة ألن الكفارة ملخالفة اليمني وهي واحدة والقائل واهللا ال دخلت هذا الدار واهللا ال كلمت فالنا تعددت 

اليمني ولو كرر اليمني على شيء واحد يف جملس واحد أو جمالس فكفارة واحدة حىت ينوي التأسيس  الكفارة لتعدد
ولو كرر لفظ النذر تعددت الكفارة نوى أم ال قال ابن يونس قال حممد إذا قال علي ثالث نذور فثالث كفارات 

يد أن الطالق خمتلف فأوىل بوجوب ولفرق بني تكرار الطالق حيمل على اإلنشاء دون التأكيد واليمني على التأك
التحرمي والثانية تقرب من الثالث والثالثة حترمي إال بعد زوج آخر ومعىن اإلميان واحد وهو إجياب الكفارة وبني 

النذر واليمني أن أصل وضع اليمني لتأكيد املخرب عنه فلما كان أصلها للتأكيد محلت عليه عند عدم النية وموضوع 
ل على اإلنشاء ومن حلف فقيل له حينثك فحلف ال حينث فكفارتان وإن حلف ال باع من فالن النذر اللزوم فحم

فقال له آخر وأنا فقال واهللا وال أنت فكفارتان إن باع منهما أو من أحدمها فردها عليه فباعها من الثاين عند ابن 
ا فكفارة واحدة ويف الكتاب واحلالف القاسم ولو حلف ال باعها من فالن وال من فالن فباعها منهما أو من أحدمه



ال يكلم فالنا مث قال علي حجة أو عمرة أن كلمته فهما ميينان قال ابن يونس قال ابن القاسم وإن قال واهللا ال 
أكلمه غدا واهللا ال أكلمه بعد غد واهللا ال أكلمه غدا فكفارتان أن كلمة يف اليومني وإن قال واهللا ال أكلمه غداً وال 

ا وال بعد غد فكلمه غدا فكفارتان ألهنما ميينان على متابينني وقد تناوال غدا فإن كلمه بعد غد فال شيء أكلمه غد
عليه ألن اليمني احنلت بالغد ألنه جزء ما حلف عليه يف اليمني الثاين وإن كلمة بعد غد فقط فكفارة واحدة وال 

دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا فأنت طالق ال  ينوي أنه أراد باليمني الثانية األوىل كمن قال المرأته إن
ينوي أنه أراد بالثانية األوىل ولو قال واهللا ال كلمتك غدا أو بعد غد مث قال واهللا ال كلمتك غدا فكلمه غدا فكفارة 

قيد واحدة ألن اليمني األوىل اقتضت مطلق أحدمها والثانية خصوص الثاين وقيدت ذلك املطلق واملطلق يف ضمن امل
فاجتمعا على شيء واحد خبالف لو حلف ال يكلمه غدا مث حلف أو بعد غد ألن املطلق يف اليمني األوىل ليس حملوفا 
عليه والثانية منشئة للحلف فيه فلم يترادفا ويف الكتاب لو حلف ال يكلم زيدا عشرة أيام فكلمه فيها مرارا فكفارة 

ف بالقرآن فقال والقرآن واملصحف والكتاب فثالث كفارات عند ابن واحدة ويف البيان إذا قلنا بالكفارة يف احلل
القاسم الختالف املسميات وإن كان املعىن واحدا وهو الكالم القدمي متهيد يقع التداخل يف الشريعة يف ستة مواضع 

السبب يف الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا اختلفت أسبابه أو تكرر 
الواحد والوضوء مع اجلنابة ويف تداخل طهارة احلدث واخلبث خالف ويف العبادات كسجود السهو إذا تعددت 

أسبابه وحتية املسجد مع الفرض والعمرة مع احلج ويف الكفارات يف اإلميان وكما لو أفطر يف اليوم الواحد من 
كفارة واحدة يف مجلة رمضان واختلف قوله يف رمضان مرارا خبالف اليومني أو أكثر خالفا ل ح يف إجيابه 

الرمضانني ويف احلدود إذا متاثلت وهي أوىل بالتداخل لكوهنا مهلكة ويف لعدد على تفصيل يأيت إن شاء اهللا تعاىل ويف 
األموال كدية األطراف مع النفس والصدقات يف وطء الشبهات إذا تكرر الوطء فيالشبهة الواحدة ويدخل املتقدم 

تأخر كاألطراف مع النفس واملتأخر يف املتقدم كوطء الشبهة والكثري يف القليل كاألطراف مع النفس والقليل يف امل
   ١يف الكثري كاألصبع مع النفس والوضوء مع الغسل والعمرة مع احلج 

  الباب الرابع يف االستثناء

كما يرجع نصف الثوب على نصفه وهو مأخوذ من الثين ألن املتكلم رجع إىل كالمه بعد مفارقته فأخرج بعضه 
وهو حقيقة يف اإلخراج بإال وأخواهتا مث يطلق على قولنا إن شاء اهللا تعاىل جمازا ألنه شرط مشروط والشرط ليس 

باستثناء والعالقة بينهما أن الشرط خمرج من املشروط أحوال عدم الشرط فالشرط خمرج لبعض األحوال واالستثناء 
سمية هذا الشرط استثناء قوله عليه السالم من حلف واستثىن عاد كمن مل حيلف لبعض األشخاص ويدل على ت

ومراده ذلك فإن االستثناء بإال ال يبطل حكم اليمني إمجاعا وهاهنا حبثان البحث األول يف االستثناء احلقيقي وهو 
م والنطق به على الفور االستثناء بإال وغري وسوى وحاشا وخال وليس وال يكون وحنوها وال بد من اتصاله بالكال

عادة احترازا من العطاس أو السعال قبله بعد الكالم ويف املقدمات ال يقع االستثناء بإال من األعداد وان اتصل ما مل 
ينب كالمه عليه حنو واهللا ألعطينك ثالثة دراهم إال درمها وكذلك أنت طالق ثالثا إال واحدة خبالف العموم وخبالف 

اهللا تعاىل فإنه يكفي فيها اإلتصال وإن مل ينب الكالم عليه وال يدخل االستثناء أيضا فيما نص عليه االستثناء مبشيئة 
بالعطف حنو واهللا ألعطني زيدا أو عمرا أو خالدا إال زيدا فإن فيه إبطال حكم زيد وهو منصوص عليه وخبالف ما 

يء وأكثره واالستثناء عندنا من النفي إثبات اندرج مع املخصوص ضمنا وقال القاضي جيوز عندنا استثناء شطر الش
ومن اإلثبات نفي خالفا ل ح البحث الثاين يف االستثناء اجملازي ويف الكتاب من حلف بأمساء اهللا تعاىل أو بصفاته 



ن وال قول( العلى أو نذر نذرا ال خمرج له وقال إن شاء اهللا فإن أراد االستثناء احنلت ميينه أو التربك لقوله تعاىل 
فيمينه منعقدة ويكفي حدوث القصد إليه بعد اللفظ إذا  ٢٣الكهف ) لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا 

وصله باليمني وإال فال وال تكفي فيه النية بل ال بد من التلفظ ويف أيب داود قال عليه السالم من حلف فقال إن 
أو تثاؤب مل يضره ووافقنا األمة على وجوب االتصال وعن شاء اهللا مل حينث ويف اجلالب إن قطعه بسعال أو عطاس 

ابن حنبل أيضا جيوز االنفصال ما مل يطل وقال بعض أصحابه ما دام يف اجمللس ملا يف أيب داود قال عليه السالم واهللا 
) سيت واذكر ربك إذا ن( ألغزون قريشا مث سكت مث قال إن شاء اهللا وجوابه أنه أدب ألجل اليمني لقوله تعاىل 

قواعد كل متكلم له عرف حيمل لفظه على عرفه يف الشرعيات واملعامالت واإلقرارات وسائر  ٢٤الكهف 
التصرفات والشرع له يف احللف نوعى شرع له واختص به فهو عرفه وهو احللف باهللا تعاىل وصفاته العلى فيختص 

اق والنذور خالفا ل ش فاالستثناء جعله الشرع قوله عليه السالم من حلف واستثىن به وال يتعدى إىل الطالق والعت
سببا حاال لليمني واألصل عدم نصبه سببا حلل غريه وسالمة غريه عن احلل والنقض والنذر الذي ال خمرج له كفارته 

كفارة ميني فلذلك سوي باليمني ومل تكف النية ألن املنصوب سببا للحل إمنا هو هذا اللفظ ومل يوجد والقصد إىل 
ب الشرعية ال يقوم مقامها والنية إمنا نصبت سببا يف التخصيص والتقييد فيما مل يبق الكالم عليه فال جرم األسبا

يستقل هبما قال اللخمي اإلستثناء يصح مبشيئة اهللا تعاىل أو آدمي حي أو ميت واجملمع عليه ما فيه النطق والنسق 
وعلى القول بانعقاد اليمني مبجرد النية يصح اإلستثناء بالنية والنية قبل اليمني أو يف موضع لو سكت مل تنعقد اليمني 

وقال حممد كل ما فيه إن شاء اهللا تعاىل أو إال أن يشاء اهللا وإال حنو لقيت القوم وينوي يف نفسه إال فالنا فهذه 
ن احملاشاة تكفي فيها النية خبالف اآلخرين ومل ختتلف أ) إال ( الثالثة ال جيزئ فيها إال حتريك اللسان وقيل يكفي قي 

النية وهي اإلخراج قبل اليمني وقال حممد ال بد من نية اإلستثناء قبل حرف من اليمني ألنه لو سكت حينئذ مل تنعقد 
أما بعد اإلمتام ال ميكن رفع املنعقد والبحث معه هل اإلستثناء راجع للسبب املنعقد وهو املذهب وإمنا نصبه الشرع 

كمال احللف فظاهر احلديث مع ظاهر املذهب قال ابن ) من حلف ( هر كالم الشرع يف قوله مانعا من اإلنعقاد وظا
يونس قوله إال أن يقضي اهللا أو يريد اهللا كقوله يشاء اهللا ويف البيان قال ابن القاسم إذا قال إال أن يقضي اهللا تعاىل 

شيئة فالدليل نفي بقية ألفاظ القضاء والقدر غري ذلك ليس استثناء ألن هذا معلوم من اليمني قبل قوله خرج لفظ امل
على األصل وقال عيسى هو ثنيا للمساواة يف املعىن وكذلك إال أن يرين اهللا غري ذلك وفرق اصبغ بينهما فمنع 

األخري وهذا جيب أن يرجع إىل اخلالف يف األسباب الشرعية هل القياس عليهما إذا عقل معناها أم ال كما قيل يف 
على السرقة واللواط على الزنا ويف اجلواهر اختلف األصحاب هل اإلستثناء حل لليمني وهو قول  قياس النبش

القاضي وفقهاء األمصار أو بدل من الكفارة وهو قول ابن القاسم ويعضد األول ظاهر احلديث وأن انتفاء احلكم 
أن األصل عدم إجياب اليمني للكفارة  الذي هو الكفارة النتفاء سببه أوىل من انتفاءه لقيام مانعه ويعضد الثاين

وحيث اشترطنا النطق فيكفي فيه حتريك شفتيه من غري جهر إال املستحلف ال بد من جهره وال بد من اإلستثناء من 
   ١قصد حال اليمني أو التفويض إىل مشيئة اهللا تعاىل 

  الباب اخلامس يف مدارك الرب واحلنث

نية واعلم أن احلنث يف اللغة لفظ مشترك بني اإلمث ومنه بلغ الصيب احلنث وهي أربعة عشر مدركا املدرك األول ال
أي زمانا يكتب عليه اإلمث وبني املخالفة لليمني قال اجلوهري والرب يف اللغة ضد العقوق ومنه بر الوالدين أي 

للرب لفظان ال فعلت وإن موافقتهما فاملوافق ملقتضى اليمني بار واملخالف حانث سواء كان آمثا أم ال قال اجلوهري و



فعلت وجيمعهما التزام عدم الفعل وللحنث لفظان إن مل أفعل وألفعلن وجيمعهما التزام وجود الفعل فهو اآلن على 
خالف مقتضى اليمني خبالف األول فلذلك قيل له هو على حنث إال أن يضرب أجال فهو على بر ألنه إمنا التزم أن 

مل يتعني خلوه إال مبضي الزمان ويف اجلواهر النية تقيد املطلقات وختصص العمومات ال خيلي ذلك الزمان من الفعل و
إذا صلح هلا اللفظ كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة منه قال اخلمي هي ثالثة أقسام إن كانت يف الطالق أو 

ميينه مما ال يقضى هبا فهل هي على العتاق وأحلفه الطالب مل يصدق يف بينة وقضي بالظاهر فإن مل تكن عليه بينة أو 
نية الطالب أو احلالف قوالن وإن تطوع باليمني وكان له التخلص بغريها فله نيته وقيل على نية الطالب وإن دفع هبا 

ظلما فله نيته وإن حلف باحلرام على قضاء حق قال مالك ال تنفعه حماشاة زوجته قال ابن القاسم وسواء استحلفه 
يه حىت بدر باليمني وإن حلف هبا ابتداء من غري طلب وال إجلاء فله نيته وروي عن مالك تنفعه الطالب وضيق عل

احملاشاة يف احلرم وإن كان مستحلفا للخالف يف احلرام خبالف غريه قال أبو الطاهر إذا مل حتضره بينة ففي ظاهر 
ى قرب قبلت إن مل تقم بينة قوال واحدا املذهب قوالن والصحيح قبوهلا إذا ظهر هلا حممل وإن احتملها اللفظ عل

وإال قضى مبقتضى اللفظ حيث وجد قال صاحب اإلكمال ال خالف أن املستحلف يف حق يقضى عليه بظاهر ميينه 
فأما بينه وبني اهللا تعاىل ففي حنثه أقوال قال مالك وابن القاسم احللف على نية املستحلف وقيل على نية احمللوف له 

ال وقيل على نية احلالف وقيل عكس قول مالك للمستحلف نيته واملتطوع على نية احمللوف له  مطلقا استحلف أم
وقيل ينفعه فيما ال يقضى عليه ويفترق املتطوع وغريه فيما يقضى به وهو مروي عن ابن القاسم أيضا قاعدة جيوز 

اله ش وقال ح ال جيوز يف اإللتزامي عندنا التقييد والتخصيص يف مدلول اللفظ املطابقي والتضميين واإللتزامي وق
ويتخرج على اخلالف يف احلالف ال آكل فيجوز له عندنا ختصيصه أو تقييده إن قيل بعدم العموم ببعض املاكوالت 

فال حينث مبا سواه وعنده ال جيوز ألن الفعل إمنا يدل على املأكوالت التزاما فيحنث عنده جبملة املأكوالت وال تنفعه 
فأخرج حالة اإلحاطة من احلاالت  ٦٦يوسف ) لتأتنين به إال أن حياط بكم ( دركان أحدمها قوله تعاىل النية لنا م

اليت مل يدل عليها اللفظ إال التزاما فكذلك يصح اإلخراج بالنية لبعض املفاعيل واألزمنة والبقاع جبامع احتياج 
على ما إذا قال ال آكل أكال إن النية تنفعه واألكل  املكلف إىل متييز موضع املصلحة وكالمها إخراج الثاين ووافقنا

إمنا يدل على املأكوالت التزاما وهو بعينه املراد بالفعل تنبيه يسأل احلالف باللفظ العام فإن قال أردت بعض أنواعه 
واع ومن ال يلتفت لنيته ويعترب عموم لفظه ألن هذه النية مؤكدة للفظ يف ذلك النوع غري صارفة له على بقية األن

شرط النية املخصصة أن تكون صارفة فإن قال أردت إخراج ما عدا هذا النوع محلت ميينه على ما بقي بعد 
اإلخراج ومن شرط النية املخصصة أن تكون منافية ملقتضى اللفظ خبالف املقيدة وقاله األئمة وهذا مقام ال حيققه 

ويسمى البساط ويف اجلواهر هو عندن معترب يف ختصيص اللفظ أكثر مفيت العصر املدرك الثاين السبب املنري لليمني 
لبعض معانيه وتعميمه فيما هو أهم من مسمى اللفظ حنو قول احلالف ال شربت لك ماء من عطش عقيب كالم 
يقتضى املنة فإنا حنمله على عموم ما فيه منة ألجل السبب املؤثر لليمني وقاله ابن حنبل خالفا ل ش وح لنا إن 

بعد انضمامه للسبب يصري ظاهرا فيما ذكرناه فيحمل عليه كالعرف مع اللفظ جبامع موجب الظهور ولقوله اللفظ 
 ٧الزلزلة ) فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (  ٧٧النساء ) وال تظلمون فتيال ( تعاىل 

الم عريف معلوم وقرينة تقدمي السبب تصريه نصا أو واملراد العموم فالتنبيه ببعض أنواع الشيء أو إفراده عليه ك
ظاهرا يف ذلك املعىن يستغىن بظهوره عن النية كسائر الظواهر ومتسك بعض األصحاب بتخرجيه على خالف 

العلماء يف ورود اخلطاب عقيب السبب هل حيمل عليه أم ال وهو غري مستقيم ألن اخلالف مثة إمنا هو هل خيتص 
عموم اللفظ أما تعميم احلكم فيما هو أعم من اللفظ فلم يقل به أحد مثة فال يستقيم التخريج  بالسبب أو ينظر إىل



تفريع يف الكتاب لو من عليه هببة فحلف ال يأكل من لبنها وال حلمها حنث مبا اشترى من مثنها أكال أو لباسا خبالف 
لعرف وهو قسمان فعلي وقويل والقويل قسمان يف غري مثنها إال أن يكون نوى أن ال ينتفع منه بشيء املدرك الثالث ا

املفردات واملركبات وعرف املفردات قسمان يف بعض أفراد احلقيقة اللغوية وأجنيب منها فالفعلي هو غلبة مالبسة 
بعض أنواع مسمى اللفظ وهو غري مقدم على اللغة وال معارض للوضع كما لو حلف امللك ال يأكل خبزا وعادته 

ال نية له فإنه حينث باجلريش ألن اللفظ مل خيتص باحلوارى واألصل اعتبار اللغة والقويل يف بعض أكل احلوارى و
أفراد احلقيقة كلفظ الدابة غلب استعماله يف احلمار حىت صار ال يفهم من اللفظ غريه وكذلك الصالة وسائر 

ظ الغائط فإنه املكان املطمئن وغلب العبادات واصطالحات أرباب العلوم والصناعات واألجنيب من احلقيقة حنو لف
استعماله يف الفضلة اخلارجة من اإلنسان وهي ليست بعض املواضع املطمئنة وعرف املركبات كغلبة استعمال 
مركب خمصوص ومعىن خمصوص يف سياق خمصوص حىت يصري أشهر فيه مما ال تقتضيه لغة كقول القائل لغرميه 

تأخري عن هذه الغاية دون التأخري إىل رأس الشهر وقول القائل المرأته ألقضينك يف رأس الشهر يف قصد عدم ال
واهللا ال كسوتك يف إرادة التضييق دون خصوص الكسوة حىت حينث بدفع الدراهم إليها وهذا القسم من العرف 

مع  غري بساط اليمني فإن البساط حالة تتقدم احللف ختتلف يف صوره وهذا العرف يعلمه من نفس اللفظ املركب
اجلهل باحلالة كيف كانت فالعرف القويل كله مقدم على اللغة ألنه عليه استعمال اللفظ يف غري املسمى اللغوي فهو 

ناسخ اللغة والناسخ مقدم على املنسوخ خبالف الفعلي ليس معارضا للفظ النية ففرق بني غلبة استعمال اللفظ يف 
فطن هلذه املدارك فهي حسنة تفريع يف الكتاب احلالف ليقضينه غري مسماه وبني غلبة مالبسة بعض أنواع مسماه فت

حقه غدا فقضاه اليوم بر خالفا ل ش قال ابن يونس قال مالك لو سأله قرض مخسة عشر فحلف ليس معه إال 
عشرة فوجدها تسعة ال حينث ألن املقصود يف العادة ليس معنا إال عشرة فما دون ولو وجدها أحد عشر حنث قال 

اسم احلالف ال يبيع مبائة دينار يزاد للمائة دينار وللخمسني نصف دينار إال أن تكون له نية وقال ابن عبد ابن الق
احلكم يرب بأقل من ربع دينار ويف الكتاب احلالف ال يكسو زيدا أو امرأته فأعطاه أو إياها ما اشترى به ثوبا حنث 

حمها وأرى أن ال حينث إن واشرا ثوب أوهبه وال حنث وإن افتك ثياهبا من الرهن حنث مث عرضتها عليه فقال ا
نظائر املمحوات يف الكتاب أربعة هذه وإذا ولدت األضحية فحسن أن يذبح معها ولدها وإن أىب مل أر ذلك عليه 

مث قال احمها واترك إن ذبح فحسن قال ابن القاسم وال أرى ذلك عليه واجبا وال جيوز نكاح املريض واملريضة 
دخال وكان يقول ال يثبت وإن صحا فمحاه وقال يثبت وإذا سرق وال ميني له أو له ميني شالء قال  ويفسخ وإن

تقطع رجله اليسرى مث قال احمها بل يده اليسرى وباألول قال ابن القاسم قال واحلالف ال يهب ألجنيب أو امرأته 
يف العادة جتنب النفع فإن نوى الدنانري  دنانري فيكسومها أو يعطي الرجل فرسا أو عرضا حينث ألن املقصود هبذا

دون غريها نوي يف الزوجة دون الرجل ألن العادة كراهة دفع الذهب للنساء لسوء نظرهن قال ابن يونس ينوى 
عندي يف الرجل كاملرأة إذا علم من حاله سوء نظره يف الذهب قال أبو حممد إمنا يعين يف الزوجة غري الثياب الالزمة 

فال حينث ويف البيان احلالف ليوفينه حقه مبوضع كذا فلم جيده قال ابن القاسم ال شيء عليه املدرك أما الالزمة 
الرابع مقتضى اللفظة لغة يف اجلواهر املشهور ترتيب هذه املدارك يف االعتبار على ما تقدم إن فقدت النية فالبساط 

ن فقدت النية والبساط فهل حيمل اللفظ على اللغة فإن فقد فالعرف فإن فقد فاللغة وقال ش وح وقال أبو الطاهر إ
أو العرف أو مقتضاه شرعا إن وجد ثالثة أقوال قال أبو الوليد هذا يف املظنون أما املعلوم كقوله واهللا ألرينه النجوم 

اط بالنهار وحنوه فال خالف أنه حيمل على ما علم من ذلك من املبالغة دون احلقيقة قال اللخمي إذا اجتمع البس
والعادة واللغة قيل حيمل على اللغة دون البساط والعادة وقيل على البساط دون العادة وقيل عليهما تفريع على 



هذا املدرك يف الكتاب احلالف ال يلبس ثياب فالن وال يسكن داره وال يأكل طعامه فاشترى ذلك منه وفعل ما 
إن انتقلت إليه باهلبة دون الصدقة ففعل فيها ذلك حنث حلف عليه ال حينث إال أن يكره تلك األشياء ملعان فيها و

إن كان احللف لدفع املنة ولو أطعم احمللوف ولد احلالف خبزا فأكل منه األب غري عامل حنث ويف النكت قال بعض 
القرويني إن كان األب موسرا له رد ما وهب للصيب حنث وإال فال وهو معىن قول مالك والعبد والولد سواء إال 

يكون على العبد دين فليس له رد ما وهب له قال التونسي ومل يفرق مالك ولعله أراد أن ذلك يسري لألب رده أن 
أما ماله بال ال يقدر على رده فال ينبغي احلنث وإن حلف ال ينتفع بشيء من مال فالن فأطعم فالن ولد احلالف فإن 

ابن يونس قال سحنون حينث بالولد دون األب ومل يفصل كان يسريا ال يدفع عنه مؤنة ابنه مل حينث وإال حنث قال 
قال مالك واحلالف بالطالق ال يأكل طعام فالن فاشتريا طعاما فأكاله حيلف ما أراد إال طعاما خالصا وال شيء عليه 

 قال اصبغ ال حينث إذا أكل مثل طعامه فأقل ويف الكتاب احلالف لزوجته ال خترج إال بإذنه فأذن هلا يف سفر أو
حيث ال تسمعه وأشهد فخرجت بعد إذنه وقيل علمها بإذنه فإنه حانث خالفا ل ش ألهنا خرجت بداعيتها ال بإذنه 
واحلالف ال يأذن هلا إال يف عيادة مريض فخرجت بإذنه مث مضت إىل حاجة أخرى مل حينث ألن ذلك بغري إذنه إال أن 

 فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه احنلت اليمني فإن يتركها بعد علمه وقال ش إذا قال هلا إن خرجت بغري إذين
خرجت بعد ذلك بغري إذنه مل حينث خالفا ل ش ول ح لنا أن اليمني ال حتل إال باحلنث ومل حينث قاعدة اإلستثناء 

من النفي إثبات ومن اإلثبات نفي لغة ومقتضى ذلك أن احلالف حلف على أمرين اإلثبات والنفي فيكون معىن قوله 
لك إال يف عيادة مريض واهللا ال خترجني للمريض إال بإذين واهللا ال آذن لك يف غريها فإن خرجت ملريض ال آذن 

بغري إذنه حنث وكذلك إذا قال واهللا ال لبست ثوبا إال الكتان ينبغي أن حينث إذا مل يلبس الكتان وقعد عريانا وبه 
ه حلف شخص بالبيت املقدس ال لعبت معك قال الشافعية خالفا لنا قال صاحب القبس يف كتاب الصالة من

شطرجنا إال هذا الدست فجاء رجل فخبط عليهم ذلك الدست قال اختلفت فتاوى الفقهاء فيه حينئذ فأفىت بعض 
الشافعية بعدم حنثه وأفىت غريهم حبنثه واجتمعت بعد ذلك بالطرطوشي فأفىت بعدم احلنث حجتنا من وجوه األول 

احللف ال من احمللوف عليه فيكون الكتان غري حملوف عليه فال حينث ويؤكده أن قبل إن هذا استثناء إثبات من 
النطق باال كان حكم اليمني متقررا فقد تقدم قبلها أمران حكم اليمني وكونه حملوفا عليه فليس صرف االستثناء إىل 

لكفارة الثاين سلمنا أنه استثناء عدم اللبس بأوىل من صرفه إىل احللف بل احللف أوىل ألن األصل براءة الذمة من ا
من نفي وهو عدم اللبس فيكون خمربا عن اللبس فيما بعد إال لكن ال يلزم أن يكون حملوفا عليه ألن األصل عدم 

تعلق اليمني بأكثر من واحد الثالث قدمنا أنه يقتضى يف اللغة أن ما بعد إال حملوف عليه لكا إذا مل لكن إال مبعىن غري 
أي غري اهللا وعلى هذا  ٢٢األنبياء ) لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا ( تستعمل مبعناها لقوله تعاىل  وسواء فإهنا

التقدير يكون احمللوف عليه هو اللبس املوصوف بكونه مغايرا للكتان والكتان ليس داخال فيه الرابع سلمنا أهنا 
فإنه ال يفهم عرفا إال ذلك والعرف مقدم على اللغة ليست لصفة لكن العرف اقتضى أن ما بعدها ليس حملوفا عليه 

تفريع قال اللخمي قال حممد احلالف ال خرجت بإذين مث قال اخرجي حيث شئت فخرجت مل حينث وإن قال ال 
خرجت ملوضع إال بإذين مث قال اخرجي حيث شئت فخرجت حنث وقيل هو كاألول وإن أذن هلا ومل خترج حىت 

خرجت مث رجعت حلاجتها مث خرجت مل حينث وإن رجعت رفضا خلروجها حنث وقال منعها حنث قال مالك وإن 
ابن القاسم هو حانث ومل يفرق قال ابن حبيب إن مل تبلغ املوضع الذي خرجت إليه مل حينث واألحنث وإن حلف ال 

نعها من اخلروج خرجت إال بإذين فرآها خترج ومل مينعها حنث وإن حلف ال أذنت لك فرآها ومل مينعها فإن أراد م



حنث وإن حلف ال خرجت إال لعيادة مريض بإذنه فخرجت لغري مريض أو ملريض بغري إذنه حنث قال ابن القاسم 
  القائل أنت طالق إن خرجت إىل أهلك فخرجت ومل تبلغ أهلها حىت ردها حنث ألهنا قد خرجت هلذا الغرض 

  تفاريع اثنا عشر

  
الثوب فيقطعه قباء أو قميصا أو غريه حينث بلبسه إال أن يكرهه لضيقه وإن األول يف الكتاب احلالف ال يلبس هذا 

اتزر به أو لف به رأسه أو جعله على منكبه حنث ولو جعله يف الليل على فرجه ومل يعلم مل حينث ألن هذا ليس 
أن  لبسا قال ابن يونس من مسا أشهب إن حلف أن ال يضطجع على فراش ففتقه والتحف والتف به حنث إال

  يكرهه حلشوه 
الثاين يف الكتاب احلالف ال يركب دابة فالن فركب دابة عبده حينث إذا لو اشترى العبد من يعتق على سيده عتق 

  وقال أشهب ال حينث 
الثالث يف الكتاب إن احلالف ال ثوب له وله ثوب مرهون فحنث كان فيه فضل أم ال وإن حلف ليعلمنه أو ليخربنه 

مل يرب حىت أسره املسر آلخر مث ذكره اآلخر للحالف فقال له ما حسبت أنه أسره إىل غريي حنث  بكذا فعلماه مجيعا
واحلالف ال يتكفل باملال حينث بالكفالة بالنفس ألهنا كفالة باملال إال أن يشترط عدم املال ال حينث واحلالف ال 

ربن عبده مائة سوط فيجمعها ويضربه هبا يتكفل لفالن فتكفل لوكيله ومل يعلم أنه وكيله مل حينث واحلالف ليض
ضربة واحدة مل يرب وقاله ابن حنبل خالفا ل ش وح ألنه ضرب مبائة سوط ومل يضربه مائة سوط وكذلك لو ضربه 

  بسوط له رأسان مخسني أو ضربه ضربا غري مؤمل ألن العرف يفرق بني الضرب واملس باإليالم 
 أجل فقضاه فوجد فيه نقصا بينا أو دانقا ال جيوز واستحق من يده فطالبه الرابع يف الكتاب احلالف ليقضينه حقه إىل

بعد األجل حنث واحلالف ال يفارقه إال حبقه فأحاله مث وجد فيه ما ذكرناه بعد املفارقة حينث ولو أعطاه عرضا 
و أفلت حنث إال أن يكون يساويه بر مث استثقله مالك وباألول قال ابن القاسم واحلالف ال يفارقه إال حبقه ففر منه أ

  معىن قوله ال أتركه إال أن يفر أو أغلب عليه 
اخلامس يف اجلواهر احلالف ال يفارق غرمية إال حبقه ال يرب بالكفيل والرهن واحلوالة واحلالف ال يفارقه إال بنفقة يرب 

  بالثالثة واحلالف ال يفارقه وبينه وبينه معاملة يرب باحلوالة دون الكفيل والرهن 
السادس قال ابن يونس احلالف ليبيعن عبده إىل أجل فباعه قبل األجل فرد بعيب ففي حتنيثه أقوال ثالثها التفرقة بني 

علمه بالعيب فيحنث أو عدم علمه فال حينث وقال عبد امللك احلالف ال ينفعه ما عاش فمات فكفنه حنث ألن 
عاش خالفا لسحنون ولو حلف ال ينفعه فنفع بنهي عن الكفن من توابع احلياة وكذلك لو حلف ال يدخل عليه ما 

شتمه ال حينث ألنه دفع ضرر ال حتصيل نفع خبالف ما لو خلصه من يد خصمه قال حممد ولو أوصى به بوصية مث 
  رجع عنها حنث 

يسترخي السابع يف الكتاب احلالف المرأته ال قبلتك أو ضاجعتك فقبلته من ورائه أو ضاجعته نائما ال حينث إال أن 
  للقبلة واحلالف ال قبلتين أو ضاجعتين حيننث مطلقا 

الثامن يف احلالف ليقضينه رأس الشهر أو عند رأس الشهر او إذا استهل فله يوم وليلة أول الشهر وإن قال إىل 
مات  رمضان أو إىل استهالله حنث مبجرد االستهالل ومل يرب هببة احلق أو إسقاطه صدقة أو صلة ألنه ليس نقصا وإن

رب احلق قبل األجل دفعه لورثته أو وصية أو رق للسلطان قبل األجل واحلالف ال يهبه حينث بالصدقة والعارية 



وحنومها إال أن تكون له نية قال ابن يونس قال التونسي حنثه باالستهالل ومل ير ذلك يف املساكنة وكان جيب أن 
قيل يف قوله ألقضينك يف آخر الشهر أنه يف عشر أيام منه يكون القضاء موسعا ما دام يسمى هالال وهو ليلتان و

واحلالف ليقضينه بكرة أو غدوة ففيما بينه وبني نصف النهار وقيل يف بكرة يعجل قبل ذلك قال ابن القاسم وإذا مل 
أو عند يقل إىل شعبان بل ذكر الالم أو عند أو لدى فله ليلة يهل اهلالل أو يومه وإن قال إىل انسالخه فبالغروب 

انسالخه أو يف انسالخه وإذا انسلخ فليلة ويوم ويف انقضائه أو يف آخره هو كانسالخه وروي عن مالك أن 
االنسالخ واالستهالل أو رؤيته كل ذلك يوم وليلة قال ابن القاسم وألقضينك يف رمضان ال حينث إال بغروب 

ال نقصه فإن قضي يوم مخسة عشر حنث الشمس من آخره قال أشهب فإن قال نصفه فأربعة عشر يوما الحتم
وقيل ال شيء عليه ألنه النصف املعتاد وقاله أشهب أيضا قال صاحب البيان قال ابن القاسم احلالف ليقضينه يف 
انسالخ اهلالل أو إىل استهالل اهلالل أو إىل رؤية اهلالل أو إىل رمضان أو يف آخره أو يف انقضائه أو إىل دخول 

اهلالل أو إىل ذهاب اهلالل أو إىل رأس اهلالل أو يف رمضان وهو فيه أو إىل حلول رمضان حنث  اهلالل أو عند آخر
يف مجيع ذلك إذا غربت الشمس ولو قال حني حمله أو جميئه أو جمليئه أو إىل جميئه فكذلك ولو قال حني ينقضي أو 

هلالل أو يف رؤية اهلالل أو عند قضاء حني يستهل أو حني يذهب أو إذا استهل أو عند رؤية اهلالل أو إذا ريء ا
رمضان أو إذا دخل رمضان فله يوم وليلة فهي حنو مخسني صيغة ختتلف حبسب اللغة حينث فيها بغروب الشمس 

سواء مسى معها آخر شعبان أو أول رمضان وإذا مل يذكر إىل فما اقتضى الفعل قبل متام شعبان فكذلك أو بعد متامه 
رمضان ومنها ما هو بني ومنها ما هو مشكل حنو قولك حللول رمضان فحنث بغروب فله يوم وليلة من أول 

الشمس خبالف جمليئه ولرؤيته له يوم وليلة قال وما بينهما فرق وحنو قوله عند آخر اهلالل حينث بغروب الشمس 
الغروب إىل الضحى  وعند انسالخ اهلالل له يوم وليلة وجعل ابن كنانة فيما جعل فيه ابن القاسم يوما وليلة من

حىت تقوم األسواق ويشهد الناس على حقوقهم قال ابن القاسم احلالف ضحى ال يكلمه يوما يكف عن كالمه إىل 
مثل ذلك الوقت ولو قال أياما أمسك ذلك العدد إىل ذلك احلني وقيل يكفي بقية ذلك اليوم واحلالف بالنهار ال 

كن عليه اإلمساك بقية يومه أو ليلته ولسحنون يف احلالف ال يكلمه ليلة يكلمه ليال أو بالليل ال يكلمه هنارا مل ي
يكمل على بقية ليلته وأوله هبذه الليلة ويلزمه ذلك يف اليوم وال فيه ال بد من النهار والليلة جنوحا إىل القول بأن 

عليهم سبع ليال ومثانية سخرنا ( الليل من الطلوع إىل الطلوع ومن الغروب إىل الغروب وهو خمالف لقوله تعاىل 
بل مىت حلف ال يكلمه ليال اجتنب الليل أبدا أو هنارا اجتنب النهار أبدا إال أن ينوي التخصيص  ٧احلافة ) أيام 

وإذا حلف ليفعلن قبل البيات قال ابن القاسم هو إىل ثلث الليل األول ألنه املقصود عادة وقال أصبغ إىل غروب 
لف هنارا فإىل هدو الناس إن حلف عشاء قال والصواب إىل نصف الليل ألن الرجل الشمس نظرا إىل اللغة وإن ح

ال يكون بائتا يف املكان إال إذا أقام أكثر من نصف الليل ولذلك يسأل اين تبيت إذا لقي قبل نصف الليل ويقال له 
  بعد أين بت 

الثني قال ابن القاسم ال حينث إذا قامسهم التاسع يف البيان احملالف ال يشتري أكثر من عشرة فاشترى هو وشركاؤه ث
فحصل له عشر فأقل وإال حنث واحلالف ال يأكل ديكا ال حينث بالدجاج وبالعكس حينث ألن الديك أخص من 

الدجاج أو ال يركب فرسا حنث بالربذون خبالف العكس واحلالف ال يأخذ منه درمها فأخذ ثوبا فيه دراهم ال يعلم 
م لوجود األخذ خالفا ألصبع ويأيت فيه قول ثالث من السرقة إن كان شأنه وضع الدراهم هبا حنث عند ابن القاس

فيه حنث وإال فال واحلالف ال يدخل بيت فالن أبدا فمات فال يدخله حىت يدفن لبقاء صدق اإلضافة واحلالف 
الشمس احلمل بنصف شهر  ليقضينه يف الربيع أو يف الصيف أو اخلريف أو الشتاء قال ابن القاسم الربيع قبل نزول



وتكمل له ثالثة أشهر مث يبتدئ الصيف مث بقية الفصول كذلك وقال ابن حبيب الربيع قبل نزول الشمس احلمل 
بشهر مث تترتب الفصول على ذلك لكل فصل ثالثة أشهر مشسية قال وهو أعدل من القول األول ألن الربيع يرجع 

يليه يف احلر والربد قال ابن القاسم وإن حلف إىل احلصاد ال حينث بآخره إىل اعتدال اهلواء وآخر كل فصل شبيه مبا 
ألن الغاية تدخل يف املغيا واحلالف ال يدخل حىت يأكل زيد أو ال يبيع حىت يبيع ففعال ذلك معا حنث ألن الغاية 

ألن الليل سابق النهار وقيل  شأهنا التأخري قال أبو الطاهر احلالف ليفعلن يف العيد أو إىل العيد قيل تدخل ليلة العيد
له صالة العيد واالنصراف منه ويف انتهاء العيد ثالثة أقوال بانقضاء يومه بانقضاء ثالثة أيام التفرقة بني األضحى فله 

  ثالثة أيام وبني الفطر فينقضي بانقضاء يومه 
سيده أو سرقة من ماله إن علم  العاشر قال صاحب البيان إذا حلف عبد ليقضني غرميه إىل أجل فقضاه قبله من عني

السيد قبل األجل فأنكر مل يرب هبذا القضاء وإال بر وإن مل يعلم إال بعد األجل فثالثة أقوال احلنث البن القاسم أجاز 
السيد أم ال وهو ظاهر الكتاب فيما إذا استحق ما قضى ألنه وإن أجاز فهو بعد األجل وعكسه ألشهب حلصول 

فرقة البن كنانة بني إجازة السيد فيربأ وإال فال وهذا إمنا هو إذا قامت بينه على عني النقد أما القضاء يف األجل والت
  إذا مل تقم بينه أو قامت وقلنا النقدان ال يتعينان بر العبد ورجع السيد على عبده أو غرميه 

اجلمعة غدا أو ذلك ظنه احلادي عشر قال ابن يونس قال ابن القاسم احلالف ألقضينك غدا يوم اجلمعة أو يوم 
وظهر يوم اخلميس إن مل يقص فيه حنث ألنه التزم املشار إليه وإن قال عند صالة الظهر فإىل آخر القامة فإن قال 

قبل أن اصلي فإىل انصراف الناس من اجلامع وإن مل يصل هو فإن مل يكن هلم مسجد مجاعة فإىل آخر الوقت قال ابن 
جل أو تصدق به عليه فقبله حنث وال ينفعه القضاء قبل األجل فإن مل يقبله وقضاه حبيب إذا وهب له حلق قبل األ

بر وال قيام له باهلبة أو الصدقة إال أن ال يظهر منه رد وال قبول وإن ورثه احلالف ال حينث ألنه مكروه واستحسن 
هننه فقضاه النصف ورهن النصف يف العتبية أن يقضيه اإلمام مث يرده عليه قال حممد ولو حلف ليقضينه حقه أو لري

بر ولو حلف ليقضينه أو يرهننه داره فقضاه النصف ورهن نصف داره حنث ألنه أوال حلف على مسمى القضاء 
أو الرهن من غري تقييد وقد فعل وثانيا التزم الرهن يف مجلة الدار بدال عن القضاء ومل يقض مجلة احلق وال فعل بدله 

ه السلطان أو خشي من طلبه فوات األجل أو كان بقرية ليس فيها سلطان دفعه إىل وإذا غاب الطالب واحتجب عن
عدول وأشهد على ذلك قاله يف الكتاب خالفا لسحنون وقاله مالك أيضا إن مل جيد سلطانا مأمونا ودفع إىل ثقة من 

ع لبعض الناس من غري أهل الطالب أو وكيل ضيعته أو إىل أخيه بر ولكنه يضمنه إىل وصوله إىل ربه وقيل إن دف
عذر بر قال مالك وإن دفعها إىل اإلمام يأكلها عاملا بذلك ضمن وإن مل يعلم فال وال حيلف فال ابن حبيب فإن غاب 

احلالف وأراد بعض أهله ختليصه من احلنث بالدفع من ماله أو من مال نفسه مل يرب إال أن يوصي بذلك قبل األجل 
ى البيع والشراء ال يربأ بدفعه إليه إال أن يأذن له قال ابن حبيب وإن جن احلالف قال ابن القاسم وكذلك وكيله عل

قبل األجل قضى عنه اإلمام وبريء ألنه وكيل احملجور عليهم فإن مل يفعل حىت مضى األجل مل حينث قياسا على عدم 
ن القاسم فلو كان احلق عبدا انعقاد ميينه وحنثه أصبغ نظرا إىل انعقاد السبب حالة التكليف وهو اليمني قال اب

فاستحق أو ظهر البيع حراما أورد بالعيب ال يرب حىت يوفيه مث يرده إليه واحلالف ال يضع فينظر حنثه مالك ألن 
النظرة إسقاط يف املعىن وقيل ال حينث الستيفاء مجلة حقه قال ويف الكتاب ألقضني لك حقك يوم كذا إال أن تشاء 

وارث الكبري ووصي الصغري إن كان ال دين عليه ألنه حق ينتقل للوارث وقال ابن فمات الطالب صح تأخري ال
القاسم جيزئه تأخري الغرماء إن أحاط الدين مباله ولو مات احلالف قبل األجل مل حينث وليس على الورثة ميني وال 

لميت حىت ينتقل إىل الورثة حنث واحلالف ال يفعل كذا إال بإذن زيد فمات زيد مل جيزه إذن ورثته ألنه ليس حقا ل



ولو علق على إذن األمري فمات األمري أو عزل ناب إذن الذي يلي بعده وال يفعل إال بإذنه إن كان حتليف الوايل له 
  نظرا وعدال 

الثاين عشر قال صاحب البيان احلالف ليقضينه صدرا من حقه قال مالك الصدر الثلثان قال ولو قيل النصف لكان 
ن نافع الثلث واحلالف ال يبيع عبدا رهنه فباعه عليه السلطان جيري على اخلالف يف حنث احلالف وجها وقال اب

  ألفعل فعال فقضى عليه السلطان به وإذا قلنا حبنثه مل ترجع اليمني عليه إال على القول بأن املالك الثاين عبد ثان 
لف ليقتلن فالنا فال يفعل ويكفر عن ميينه أو يطلق املدرك اخلامس كون احمللوف عليه خمالفا للشرع ويف الكتاب احلا

أو يعتق إن حلف بذلك ورفع إىل احلاكم فإن أجترأ وفعل قبل النظر يف أمره بر ألن حنثه كان تقديرا شرعيا 
واحملسوس املناقض للمقدر يبطله ألنه أقوى منه وإال فاحلانث حمققا ال ينقلب بارا فإن ضرب أجال فهو على بر 

حيل األجل قال ابن يونس املشهور أن احلاكم إمنا يطلق عليه أو يعتق إذا كان الطالق احمللوف به ثالثا  وطالق حىت
أو تتمتها والعتق معني أما الواحدة وغري املعني فال فائدة يف تعجيل ذلك ألنه ال يتعني احلنث وروي عن مالك 

ى حنثه ويف الكتاب إن قال أنت طالق واحدة إن مل التسوية يف العتق املدرك السادس العزم على عدم الفعل وهو عل
أتزوج عليك فعزم على عدم التزوج طلقها وارجتع وبر وقال ش ال حينث بالعزم ألن حنثه مغيا بانقضاء العمر فال 

حينث قبل ذلك وجوابه أنه اآلن يف عهدة ما حلف عليه فال بد يف بره من فعله أو العزم على الفعل كما قلنا يف 
ات املوسعة ال بد من بدل وهو العزم وكما أنه يف باب العبادات إذا عزم على عدم الفعل يف مجلة الوقت العباد

تتحقق خمالفته لألمر فكذلك تتحقق خمالفته ها هنا لليمني وخمالفته اليمني هو احلنث فيحنث إال أن يضرب أجال 
األجل قال صاحب البيان املشهور يف احلالف فليس له تعجيل احلنث ألنه اآلن ليس يف عهدة اليمني حىت ينقضي 

ليفعلن أنه مغيابا لعمر وروي عن مالك أنه على التعجيل إال أن ينوي التأخري فإن أخر ومل ينو حنث وهو قول ابن 
كنانة فرع يف الكتاب احلالف إذا كان على حنث حيل بينه وبني امرأته ألن سبب حترميها عليه وهو احلنث متحقق 

منا الشرع جعل له رفع هذا السبب بالرب ومل يرفعه وإذا مل يترتب على السبب زوال العصمة فال أقل من يف احلال وإ
منع الوطئ املدرك السابع تزيل بعض احمللوف عليه منزلة كله يف سياق الرب دون احلنث وله ثالث صور إحداها أن 

و ال كلمت زيدا وال عمرا أو التثنية واجلمع يكون املسمى واحدا وحنو واهللا ال أكلت هذا الرغيف ومع العطف حن
حنو ال كلمت الرجلني أو الرجال وخالفنا األئمة يف اجلميع ألنه حلف على اجتناب مدلول اللفظ فإذا ترك بعضه 
فقد وافق مقتضاه ألنه يكفي يف نفي كل مركب نفي أحد أجزائه وإذا كان موافقا كان بارا فال حينث وهو متجه 

ألول طريقة الفرض والبناء وهي أن تقول يف صورة العطف لو قال ال كلمت زيدا وال عمرا لألصحاب مالك ا
حنث بأحدمها اتفاقا واتفق أئمة اللغة على أن ال يف العطف لألكيد والتأكيد ال يزيد على حكم األصل شيئا فكما 

ال قائل بالفرق ويرد عليه أن حينث مع ال حينث مع عدمها وإذا ثبت احلكم يف هذه الصورة عم مجيع الصور ألنه 
اخلصم ميكنه فرض الكالم يف احلقيقة الواحدة بالرغيف مثال وبني حصول موافقة اليمني بتركه جلزئه كما تقدم مث 

نقول ال قائل بالفرق فينعكس املسلك بعينه للخصم الثاين أن القاعدة الشرعية أن االنتقال من احلل إىل احلرمة 
احلرمة إىل احلل بالعكس ألن العقد على األجنبية مباح فتذهب هذه اإلباحة بعقد األب يكفي فيه أدىن سبب ومن 

عليها من غري وطئ واملبتوتة ال تذهب حرمتها إال بعقد احمللل ووطئه وعقد األول عليه واملسلم حمرم الدم ال تذهب 
دة والقتل والزنا واحلرابة واألجنبية ال هذه احلرمة إال بالردة وحنوها فإذا أبيح دمه حيرم بالتوبة وهي أيسر من الر

يزول حترمي وطئها إال بالعقد املتوقف عليها وعلى الوايل والزوج وإباحتها بعد العقد يكفي فيه الطالق الذي يستقل 
الزوج به وذلك كثري يف الشرع وكذلك اخلروج إىل احلنث يكفي فيه أدىن سبب واخلروج منه إىل الرب يشترط فيه 



هو فعل اجلميع ويرد عليه أنكم إن ادعيتموها كلية فمعناها الندراج صورة النزاع فيها وألن الدعوى سبب أقوى و
الكلية ال تثبت باملثل اجلزئية وإن ادعيتموها جزئية فتحتاجون إىل دليل آخر يوجب كون صورة النزاع كذلك فإن 

غري القياس فبينوه الثالث إذا حلف ليفعلن  كان القياس فأين اجلامع املناسب خلصوص احلكم السامل عن الفارق أو
فهو كاإلبراء أوال يفعل فهو كالنهي والنهي عن الشيء هني عن أجزائه فيكون فاعل اجلزء خمالفا واملخالف حانث 

ويرد عليه إن هذه القضية بالعكس بل األمر بالشيء أمر بأجزائه كإجياب أربع ركعات والنهي عن الشيء ليس هنياً 
كالنهي عن مخس ركعات فعم النهي عن الشيء هني عن جزء فإنه كالنهي عن مفهوم اخلنزير وهو هني عن أجزاءه 

عن اخلنزير الطويل والقصري وهذا وذلك واألمر بالشيء ليس أمرا جبزئياته كاألمر باعتاق رقبة ليس أمرا باعتاق 
ه ال فرق عندنا بني جزء احمللوف عليه هذه وتلك فيثبت ما بني حكم األجزاء واجلزئيات فال يغتر بذلك واعلم أن

وجزء الشرط يف أن كل واحد منهما يقوم مقام كله مع أنه قد وقع يف الكتاب مسألتان متناقضتان يف كتاب العتق 
إحدامها قوله ألمته لئن دخلت هاتني الدارين فأنت حرة فدخلت إحدامها عتقت واألخرى قوله ألمتيه أو زوجتيه إن 

تان أو طالقتان فدخلت إحدامها مل تعتق واحدة منهما ويف الصورتني وجد جزء الشرط مع أن أبا دخلتما فأنتما حر
الطاهر نقل يف األخرية ثالثة أقوال يعتقان ال يعتقان تعتق الداخلة فقط ويف اجلالب قول بعدم التحنيث حترير 

يان القائل إن رزقت ثالثة دنانري صمت احمللوف عليه كقول األئمة وإمنا اإلشكال على ظاهر املدونة قال صاحب الب
ثالثة أيام فرزق اثنني فصام ثالثة أيام مث رزق الثالث قال ابن القاسم يستأنف الصيام ألن الشرط اآلن حتقق وقول 
القائل إن قضى اهللا عين ثالثة دنانري صمت ثالثة أيام فقضى اهللا عنه نصفها وصام ما ذكر مث قضى الباقي أجزأه ما 

ن يضعفه قال والقياس األول إال أنه الحظ خفة ثقل الدين وهو املقصود وقيل يصوم بقدر ما قضى عليه تقدم وكا
فتحصل ثالثة أقوال وهذا أيضا على خالف القاعدة قال أبو الطاهر احلالف بطالق امرأته إن وضعت ما يف بطنها 

على الوطء حنث مبغيب احلشفة وقيل  فوضعت ولدا وبقي آخر حينث على املشهور وقيل ال حينث وإن علق الطالق
على اإلنزال وإن أحلق باليمني غري احمللوف عليه قصدا لإلحلاق لزم يف اليمني وإال فال وهذا ميشي على أن القاعدة 
خبالف ما أشار إليه صاحب البيان إال أن يكون ذلك خلصوص عدد الثالث واهللا تعاىل أعلم ويف البيان إن حلف ال 

  مماته فشهد جنازة ابنه حنث قال ألن احلنث يقع بأدىن الرجوع  يشهد حياته وال

  تفريع

قال اللخمي قال حممد إذا قال ال أكلت هذا الرغيف كله حنث ببعضه وال ينفعه قوله كله ألنه تأكيد فال يزيد على 
البعض يرفع حكم األصل وخالف ابن سحنون وقال أبو الطاهر بل التصريح بالكل يرفع اخلالف كما أن التصريح ب

اخلالف ويف الكتاب احلالف ال أجامعكن حنث بوطئ واحدة قال صاحب البيان احلالف ال يتزوج حينث بالعقد دون 
الدخول وإذا حلف ال يركب دابة فالن إن استوى جبسده عليها حينث اتفاقا وإن مل يعقد على السرج وإن عمل 

جلهة األخرى ال حينث إتفاقاً وإن وضع رجله من اجلهة رجله يف الركاب واستقل وهو متعلق ومل يضع رجله من ا
األخرى ومل يستو جبسده فقوالن احلنث ونفيه كالقولني فيما إذا حلف ال يدخل الدار فدخل برجله فرع قال ولو 

قال أنت طالق إن أعطيتين الوديعة فأعطته عشرة فادعى أن الوديعة عشرون طلقت يف القضاء دون الفتياء ألن 
ي طلق ألجله مل يتم كمن قال أنت طالق إن أعطيتين عشرة فأعطته مخسة املدرك الثامن تعارض املقاصد غرضه الذ

والوضع اللغوي والشرعي وإهنا تغلب ففي الكتاب من حلف ال يفعل شيئا أو زمانا أو دهرا فذلك كله سنة وقال 
) تؤيت أكلها كل حني ( قوله تعاىل ش حيمل على العرف فإن فقد فاللغة وقال ح وابن حنبل احلني ستة أشهر ل



أي يف كل ستة أشهر وليس كما قااله بل النخلة حتمل ويكمل محلها يف سبعة أشهر وهو أحد الوجوه  ٤٥إبراهيم 
اليت شبهت فيها اإلنسان يف قوله عليه السالم اكرموا عمتكم النخلة وروى ابن وهب عن مالك تردده يف الدهر 

بن عباس أنه سنة ال يأكل من هذه احلنطة أو هذه احلنطة حنث باخلبز والسويق ألهنا هل هو سنة أم ال وروي عن ا
كذلك تؤكل وإن حلف ال يأكل من هذا الطلع حنث ببسره وربطه ومتره إال أن ينوي الطلع نفسه أو من هذا اللنب 

غة من للتبعيض لغة والزبد حنث بزيده إال أن تكون له نية وقال ح ال حينث يف اجلميع النتقال األمساء لنا أن صي
بعض اللنب والتمر فيه أجزاء الطلع ولذلك أمجعنا على احلالف ال يأكل من هذا الرغيف أنه حينث بلبابه منه واحلالف 

ال يأكل بسر هذه النخلة أو من بسرها ال حينث بالبلح ألنه ال يكون بلحا أو من هذه احلنطة أو من هذا الطعام 
من طعام ألنه يصدق عليه أنه منها إال أن يكون الشيء فيهما من الرداءة واحلالف ال يشرب حينث مبا اشترى بثمنها 

هذا السويق فأكله حينث إال أن ينوي الشرب واحلالف ال يأكل مسنا فيأكل سويقا لت بسمن حينث وجد طعمه أو 
مرقا طبخ خبل ألنه ال ميكن  رحيه أم ال ألنه لو أريد استخراجه باملاء احلار خلرج واحلالف ال يأكل خال فأكل

استخراجه إال أن ينوي ما طبخ به وقاله ش فيهما قال صاحب هتذيب الطالب احلالف ال يأكل عسال حينث بعسل 
القصب وبالعسل مطبوخا وبالفالوذج وباخلبيص وطعام فيه عسل وحيتمل على قول أشهب أن ال حينث بعسل 

ة تشكل على مسألة اخلل يف الكتاب قال ومل يفرق ابن القاسم بني القصب ألنه ليس العادة واعلم أن هذه املسأل
وجود طعم السمن وعدمه وفرق ابن ميسر قال ولو أن الدقيق واخلبز لت خبل حنث عندي ألن اللت غري مستهلك 

ووافق أشهب ابن القاسم يف اخلل واختلفا يف السمن وحنثه سحنون يف اخلل ويف الكتاب احلالف ال يأكل حلما 
نث بالشحم خالفا ل ش ولو عكس ال حينث باللحم ألن اهللا تعاىل حرم حلم اخلنزير فحرم شحمه وحرم على بين حي

إسرائيل الشحم ومل حيرم اللحم وحينث بلحم احلوت أو ال يأكل رؤسا أو بيضا حنث برؤس السمك وبيضها خالفا 
قال رأيت رأسا يقال له رأس أي شيء ل ش ألن لفظ الرؤس والبيض مل خيتص يف العرف ببعض أنواعها بل من 

وحيسن جوابه مبا ذكرناه وإمنا اختص األكل ببعضها وقد تقدم أن العرف الفعلي ال عربة به وإمنا املعترب القويل قال 
ابن يونس قال حممد ال حينث يف مثن احلنطة وال فيها أشبهه واستحسن أشهب يف الطلع عدم احلنث بالبسر أو 

ا يف الطعم واالسم واملنفعة كاخلل مع العنب ومل ير ابن القاسم احلنث مبا خيرج من احمللوف عليه الرطب لبعد ما بينه
إال يف مخسة أشياء يف الشحم من اللحم والنبيذ من التمر والزبيب والعصري من العنب واملرق من اللحم واخلبز من 

** وشحم حلم وعصر كرم ) ( مع الزبيب  نبيذ متر** أمراق حلم وخبز قمح ( القمح وقد مجعها الشاعر بقوله 
واالقتصار على هذه اخلمسة يعسر تقريره من جهة النظر وقيل ال حينث باخلبز من القمح ) يكون حنثا على املصيب 

لبعده إال أن يقول من هذا القمح أو من هذا الدقيق واستحسنه حممد وال حينث ابن القاسم احلالف ال يأكل لبنا أو 
أو السمن وال يأكل رطبا بالتمر أو ال يأكل عسال بالرب إال أن يأيت بصيغة من وعمم ابن وهب احلنث اللنب بالزبد 

يف ذلك قياسا وفرق ابن حبيب بني أن يشار إليه ب هذا فيحنث أو ينكر فال حينث ألن اإلشارة تتناول اخلصوص 
ال يأكل زعفرانا حينث بالطعام املزعفر ألنه  جبميع أجزائه واملتولد بعد ذلك فيه من هذه األجزاء قال سحنون احلالف

ال يؤكل إال كذلك قال ابن القاسم احلالف على اللحم حينث بالكرش والرأس واملعاء والدماغ وغريها خالفا ل ش 
وابن حنبل فهما يالحظان العرف وهو يالحظ اللغة واحلالف بأحدمها ال حينث بالشحم ألهنا ال تكون شحما 

حينث بالقديد دون العكس وقال أشهب احلالف على اللحم والرؤس ال حينث إال بلحم األنعام  واحلالف على اللحم
ورؤسها كقول ش ألهنا املقصودة باألمثان عادة فهو عرف قويل يف خصوص ألفاظ األميان والعرف قد يكون يف 

رق بعدما بني األنعام والطري املركبات كما يكون يف األلفاظ املفردات كما تقدم ووافق ابن القاسم يف البيض والف



وغريه وتقارب بيض الدجاج والطري وقال ابن حبيب بيض الطري دون احلوت قال أبو حممد واحلالف ال يأكل إداما 
حينث باإلدام عرفا وقاله ابن حنبل وليس امللح منه قال صاحب البيان وحنثه أشهب بامللح ألنه عادة الضعفاء مبصر 

دة كالتمر والزيتون وحنوه ووافقنا ش وخصصه ح مبا يصنع فيه دون اللحم والشواء لقوله واملعول يف ذلك على العا
عليه السالم نعم اإلدام اخلل وائتدموا بالزيت فإنه من شجرة مباركة واجلواب عنه أنه مفهوم لقب ال حجة فيه 

ام معناه اإلئتالف ألنه يؤلف اخلبز سلمناه ولكنه معارض بقوله عليه السالم احلم سيد إدام الدنيا واآلخرة وألن اإلد
مع النفس ومنه مسي آدم عليه السالم ألنه ألف من أجزاء األرض وقوله عليه السالم هال نظرت إليها فإنه أوىل أن 

يؤدم بينكما أي تأتلفان فرع وقال واحلالف ال يأكل خبزا وإداما ال حينث بأحدمها عند أشهب ألن العادة اجلمع 
نة قال ابن يونس قال حممد احلالف ال يأكل فاكهة حينث برطبها ويابسها من التمر والعنب خالف ما يف املدو

والرمان والفتاء والبطيخ والقصب والفول واحلمض واجللبان قال ابن حبيب واحلالف على اخلبز حينث بالكعك 
واملعز واحلالف على  دون العكس ألن الكعك خبز وزيادة ومن كتاب حممد واحلالف ال يأكل غنما حينث بالضأن

أحدمها ال حينث باآلخر واحلالف على الدجاج حينث بالديك وعلى احدمها ال حينث باآلخر واحلالف ال يأكل كباشا 
حينث بكبار النعاج وصغارها لدخوهلا يف االسم ولو قال كبشا ومل يقل كباشا مل حينث بصغار الذكور وال اإلناث 

ث هبا عندنا يف الصغار وال اإلناث الكبار ألنه العرف والحظ حممد اللغة قال قال ابن يونس وكذلك الكباش ال حين
حممد واحلالف ال يأكل نعجة أو نعاجا ال حينث بصغار الذكور واإلناث وكبار الذكور واحلالف ال يأكل خروفا ال 

احلالف ال يأكل حينث بالكبش واحلالف ال يأكل تيسا أو تيوسا حينث بالعتود دون العكس قال صاحب التلخيص 
من مال فالن أو من طعامه أو ال ينتفع بشيء من ماله فانتفع بعد موته قبل مجع ماله ودفنه فثالثة أقوال ال حينث إال 
أن يكون عليه دين أو وصايا وال حينث إال أن يكون عليه دين دون الوصايا ألن الدين يقضي على ملكه والوصايا 

مباله النقطاع ملكه مبوته واحلالف ال ينفعه ما عاش أو ال يدخل عليه ما عاش  أرباهبا وال حينث وإن أحاط الدين
فدخل عليه ميتا أو كفنه فقوالن يف الكتاب واحلالف ال يكلمه فيؤم قوما فيهم فسلم من الصالة عليهم أو صلى 

ة هو فيهم حنث علم به خلفه عاملا به فرد عليه سالمه من الصالة مل حينث ألنه ليس كالما عادة ولو سلم على مجاع
أم ال إال أن حياشيه ولو سلم عليه وهو ال يعرفه ليال حنث ألن اجلهل ليس عذرا يف احلنث ولو كتب إليه أو أرسل 

إليه حنث خالفا ل ش وابن حنبل إال أن ينوي املشافهة ألن املقصود من الكالم إمنا ما هو يدل على املقاصد 
مث رجع فقال ال ينوي يف الكتاب وحينث إال أن يرجع الكتاب قبل وصوله إليه  واحلروف الكتابية يف ذلك كالنطقية

قال ابن يونس قال حممد إن سلم اثنتني فأمسعه الثانية حنث قال ابن ميسر ال حينث وإن أرتج على احلالف فلقنه 
وأشهب إن مسع رده  احمللوف عليه مل حينث خبالف العكس وأما إذا أم احلالف فرد عليه احمللوف قال ابن القاسم

وحنث قال ابن القاسم ولو مر احمللوف نائما فقال له الصالة يا نائم فرفع رأسه فعرفه حنث وكذلك إن مل يسمعه 
لشدة النوم كاألصم وكذلك لو كلمه وهو مشغول بكالم رجل ومل يسمعه ألنه يصدق أنه كلمه وقال أصبغ إن 

والبعيد ولو كلم غريه يظنه إياه قاصدا للحنث مل حينث ألن القصد إمنا تيقن نومه ومل ينتبه لكالمه ال حينث كامليت 
يوثر يف احلنث إذا كان على حنث وهو ها هنا على بر ولو كلمه يظنه غريه حنث ألن اجلهل ليس عذرا قال مالك 

قال ابن القاسم ولو حلف ال يكلمه إال ناسيا قبل قوله يف النسيان ولو قامت البينة ألن ذلك ال يعلم إال من جهته 
واحلالف ال يكلمه إال باإلشارة إليه ألن اإلشارة يف الصالة ليست كالما خبالف الكتابة ألهنا حروف كالكالم 

أال تكلم الناس ثالثة ( وحروفها دالة على حروف القول فيتنزل أحدمها منزلة اآلخر وقال غريه حينث لقوله تعاىل 
 االستثناء االتصال وقال مالك يف الرسول ال شيء عليه وقال أشهب ال واألصل يف ٤١آل عمران ) أيام إال رمزا 



حينث فيه وال يف الكتابة إال أن يسمعه الكالم الذي أرسل به الرسول ألنه لو حلف ليكلمنه مل يرب بالكتابة قال 
بقراة قلبه ولو أشهب ولو رجع الكتاب بعد قراءته بقلبه دون لسانه مل حينث ألن احلالف ال يقرأ جهرا ال حينث 

كتب احمللوف إىل احلالف فقرأ كتابه مل حينث عند أشهب واختلف قول ابن القاسم فيه ومن كتاب ابن حبيب لو 
أمر احلالف من يكتب فكتب ومل يقرأه على احلالف وال قراه احلالف مل حينث ولو قرأه احلالف أو قرئ عليه حنث 

وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب ( ال اهللا تعاىل إذا قرأه احمللوف عليه أو عنوانه وإال فال ق
فجعل ذلك كالما ويف اجلواهر يف قبول النية يف الكتاب والرسول أقوال ثالثها  ٥١الشورى ) أو يرسل رسوال 

لوف عليه إىل ما تقبل يف الرسول دون الكتاب وإن مل يقرأ احمللوف الكتاب ففي احلنث قوالن فرع قال لو انتقل احمل
ليس معدا له كاحلالف ال يأكل طعاما فيفسد بأكله فقيل حينث ألنه أكله وقيل ال حينث ألنه مل يأكل الطعام املعتاد 
وإمنا انتقل إال ما هو معد له فإن نطق ب من حنو ال أكلت من هذا فإن قرب تغريه فاملذهب كله على احلنث وإن 

طب فاملشهور احلنث وال حينث باملتولد الذي ليس جزأ كاحللف على الشاة فيأكل بعد كانتقال الطلع إىل البسر والر
من لبنها إال أن يريد ترك االنتفاع مطلقا ويف حتنيثه بولدها خالف فإن مل يذكر لفظة من ونكر فاملذهب عدم احلنث 

إال يف اخلمسة املتقدمة وإال حنث وإن قرب التغري جدا والغالب أنه ال يستعمل إال كذلك فلم يره ابن القاسم 
واحلالف ال يدخل عليه بيتا فدخل احمللوف عليه على احلالف بيتا أشار يف الكتاب إىل عدم احلنث وقيل حينث وال 
حينث بدخوله عليه املسجد اتفاقا لبعد لفظ البيت عن املسجد إال بإضافته إىل اهللا تعاىل وأحنثوه باحلمام والفرق أن 

خبالف املسجد وخالف اللخمي يف احلمام واحلالف لينتقلن من دار قال صاحب البيان ال يعود احلمام ال يلزم دخوله 
عند ابن القاسم إال بعد شهر ومل ير عليه حنثا إن رجع بعد مخسة عشر يوما قال صاحب البيان ال يعود عند ابن 

 أجل قبل أجله بشهر واحلالف ليطيلن القاسم إال بعد شهر إلن الشهر معترب يف تقدمي الزكاة وانتزاع مال املعتق إىل
اهلجران بّر بشهر ومل ير عليه حنثا إن رجع بعد مخسة عشر يوما قال ابن يونس قال عبد امللك ال أحب له االنتقال 

بنية مؤقتة قال عبد امللك واحلالف ليخرجن فالنا من داره له رده بعد شهر وأن من عليه بالدار فحلف لينتقلن 
م يف الطلب ومل جيد قال حممد ال شيء عليه واحلالف ليخرجن من املدينة ومل ينو إىل بلد معني خرج فتأخر ثالثة أيا

إىل ما تقصر فيه الصالة فيقيم فيه شهرا قال مالك وقيل إىل موضع ال جيب فيه إتيان اجلمعة فيقيم فيه ما قل أو كثر 
فباعها فسكنها يف غري ملكه حنث ألجل اإلشارة  ويرجع ويف الكتاب احلالف ال يسكن هذه الدار أو دار فالن هذه

إال أن ينوي ما دامت يف ملكه ولو قال دار فالن مل حينث لزوال اإلضافة قال ابن يونس قال ابن القاسم احلالف ال 
يسكن دار فالن حنث بدار له فيها شرك لصدق اإلضافة وهو يصدق بأدىن سبب كقول أحد حاملي اخلشبة شل 

حلالف ال يدخل منزل فالن فدخل الدار دون البيت إن كانت الدار ال تدخل إال بإذن ومن طرفك قال أشهب ا
سرق منها قطع حنث وقال غريه ال حينث قال ابن حبيب إذا حلف أن ال يدخل دار فالن حنث حبانوته وقريته 

ت خشية السيل فسميت وخبائه وكل موضع له فيه أهل أو متا وإن مل ميلكه ألن الدار من الدائرة تعمل حول البي
الدار دارا لذلك وخالف أصبغ يف احلانوت واخلباء ويف الكتاب احلالف ال يلبس ثوبا غزلته فالنة حنث مبا غزلته مع 

غريها أو حلف ال يسكن بيتا فسكن بيت شعر وهو بدوي أو حضري حنث لصدق االسم عليه أوال يكسوها 
ث ألنه جزء احمللوف عليه أو ال يدخل هذه الدار فصارت طريقا هذين الثوبني ونيته جمتمعني فكسامها أحدها حن

ودخلها مل حينث فإن بنيت ودخلها حنث ألنه يقال هذه دار فالن عمرت فاملشار إليه عاد أو ال يدخل من باب هذه 
لدار الدار أو من هذا الباب فغري أو نقل حنث بالدخول إال أن يكون الباب دون الدار قال ابن يونس إذا بنيت ا

بعد هدمها مسجدا مل حينث وقال مالك احلالف ال خرجت امرأته من الدار فهدمها سيل أو أخرجها ملك الدار فال 



شيء عليه إال يف الدار الثانية أو يرجع إىل األوىل قال سحنون وكذلك لو أخرجها السلطان ليحلفها يف حق مل حينث 
قل فإن املقصود صوهنا وقال مالك أيضا احلالف ال خترج من باب ولو انتقل الزوج باختياره فاليمني باقية حيث انت

بيتها حىت يقدم فنزلت مبوضعها فتنة فخافت فخرجت من دبر بيتها حينث ويف الكتاب احلالف ال يأكل طعاما أو 
شرابا فذاقه ومل يصل إىل جوفه مل حينث ألن املقصود التغذي ومل حيصل واحلالف ال يساكنه يف دار فسكنا يف 

مقصورتني يف دار أو كانا قبل احللف كذلك حنث وإن كانا يف منزل فال واحلالف ال يساكنه يف دار فقسمت 
واستقل كل واحد بنصفها كرهه مالك دون ابن القاسم قال ابن يونس ولو كانا من أهل العمود فحلف ال جياوره 

ته قال أبو حممد ال بد من انقطاع خلطة أو لينتقلن عنه فانتقل إىل قرية واملضرب واحد حنث إال أن ينتقل بي
الصبيان والعيال وتكون رحلته كرحلة أهل العمود قال مالك حيث ال تلتقي أغنامهم يف الرعي قال التونسي ال 
حينث بالزيادة ولو أقام أياما أو مرضه قال مالك والزيارة ختتلف كما يف احلضري والقروي وقال أشهب ليست 

ت إذا مل يكن القصد السكىن وقال أيضا إذا أكثر املبيت واملنام يف غري احلضر حنث ومن الزيارة مساكنة وإن طال
كتاب ابن املواز احلالف ال جياوره يف أمهات القرى حينث بالطريق اليت جتمعهما يف الدخول واخلروج واجملتمع وال 

يث دفنه ال حينث ألن املقصود إن حينث قال أبو الطاهر ولو رفع ماال فنسيه فحلف لزوجته لقد أخذته مث وجده ح
كان تلف فأنت أخذته واحلالف ليس معي أوزن من هذا الدرهم فوجد معه وزنه ال حينث فرع قال صاحب البيان 
إذا حلف ال يتسرى على امرأته فذهب مالك وأكثر أصحابه أن التسري الوطء وقيل اإليالد وقيل اإلختاذ للوطء 

له إال املباشرة من التقبيل وحنوه وقيل جيوز له الوطء وال ينزل وقيل وطأة كاملة وال فعلى القول بأنه الوطء ال جتوز 
حينث إال بتمامها املدرك العاشر النظر إىل التمادي على الفعل هل جيعل كابتدائه ففي الكتاب احلالف ال يسكن هذه 

 أن ينويه فإن وجد منزال ال يوافقه أو الدار وهو فيها خيرج مكانه ولو يف جوف الليل فإن أقام إىل الصباح حنث إال
غاليا انتقل إليه حىت جيد سواه وإال حنث وقال ابن حنبل ينتقل حبسب العادة ويرحتل بولده وأهله ومجيع متاعه إال 

الوتد وما ال يعبأ به فإن بقي متاعه حنث وقاله ابن حنبل خالفا ل ش يف قوله يكفي نقله بنفسه لنا أنه كل يوم ينتقل 
سه من غري ميني فال بد لليمني من غرض زائد على املعتاد وقال أبو يونس قال أشهب ال حينث بإقامته يوم وليلة بنف

وال يترك قشه فإنه ال يسمى مساكنة وقد قال ابن القاسم يف احلالف ليقضينه حقه يف اهلالل له يوم وليلة ولو ابتدأ 
لو ترك متاعه إعراضا عنه لصاحب الدار أو غريه مل حينث وروي يف النقلة وأقام أياما لكثرة عياله ال شيء عليه و

عنه إن ترك الوتد وحنوه إعراضا عنه مل حينث أو نسيانا حنث ويف اجلواهر احلالف على ركوب دابة أو لباس ثوب 
ل وهو راكب أو البس ينزع وينزل فإن متادى كان كابتداء الفعل قاله يف الكتاب وقال الشافعي ولو حلف ال يدخ
دارا وهو فيها قال ابن القاسم و ش ال شيء عليه إن مل خيرج خالفا ألشهب والفرق أنه يغدو راكبا والبسا وال 

يغدو راجال ولو قال للحائض إذا حضت أو الطاهر إذا طهرت أو احلامل إذا محلت فأنت طالق قال سحنون هو 
اليوم بل منذ مدة املدرك احلادي عشر ما يعد  على وجود هذه يف املستقبل ألنه ال يقال حاضت أو طهرت أو محلت

عذرا وهو اإلكراه والسيان واجلهل ويف اجلواهر احلالف ال يفعل شيئا حينث بوجود الفعل منه سهوا أو عمدا أو 
خطأ أو نسيانا أو جهال وال حينث مكرها ووافقنا األئمة على اإلكراه على اليمني وخالفنا ح يف اإلكراه على الفعل 

ا يف النسيان واجلهل وخالفنا ش يف النسيان واجلهل متهيد اللفظ لغة ال خيتص حبالة فقد دلت العادة على أن ووافقن
الناس يستنون هذه احلالة حىت يكون معىن قوله ال فعلت كذا ما مل أنس أو أكره أو أجهل وال يقصدون ذلك فنحن 

حديث وهو قوله عليه السالم ال طالق يف إغالق أي يف مل يثبت عندنا قصدهم فاعتربنا اللفظ واستثنينا اإلكراه لل
إكراه وإذا متهد عذرا يف الطالق متهد يف غريه جبامع عدم اإليثار للفعل و ش يرى أن هذه احلاالت مستثنيات يف 



عرف الناس وهو غري ظاهر ويف الكتاب احلالف ال مال عنده وورث ماال ال يعلم به حانث واحلالف ال يدخل دارا 
نث بدخوهلا مكرها وقال ابن يونس ولو هجمت به دابته كرها مل حينث وإن قال لزوجته إن دخلت هذه الدار ال حي

فأنت طالق فأكرهها غريه على الدخول مل حينث وأما بإكراهه هو فقال سحنون أخاف أن يكون ذلك رضا باحلنث 
حق عليه وهو يعلم ذلك وقال األئمة واحلالف  فيحنث قال مالك واملكره على اليمني ال يعترب ميينه إال أن يكون يف

بالطالق لنجاة غريه من القتل بغري حق يلزمه الطالق قاله حممد خالفا ألشهب واحلالف ليس له مال قال حممد إن 
تصدق عليه وهو ال يعلم فلم يقبل فال شيء عليه فإن قبل حنث وقيل ال حينث نظرا لتأخري كمال امللك بعد اليمني 

هتذيب الطالب احلالف لريكنب الدابة فتسرق حينث عند ابن القاسم خالفا ألشهب ألن الفعل ممكن قال صاحب 
وإمنا منعه السارق فإن ماتت بر لتعذر الفعل ومنع الغاضب واملستحق كالسارق وكذلك لو حلف ليضربن عبده 

احلالف ليطأهنا فوجدها حائضا قيل فكاتبه أو ليبيعها فوجدها حامال ألن املانع شرعي والفعل ممكن وخالفه سحنون و
حينث وقيل ال شيء عليه وقيل إن وطىء بر وقال ابن القاسم ال يرب وكذلك لو وجدها صائمة يف رمضان وقال 

أصبغ إذا نذرت يوم االثنني فصادف يوم الصيام مرض أفطرت وال شيء عليها وقال أشهب احلالف ليصومن 
فال قاعدة املانع مىت كان عقليا اعترب قوال واحدا أو عاديا أو شرعيا رمضان وشوال إن صام يوم الفطر بر وإال 

فقوالن واملدرك أن قول احلالف ألفعلن هل يعم األحوال أو خيصص حبالة التمكن ألنه املقصود للعقالء فال حينث أو 
أن اخلوف على الغري يفرق بني املتعذر عقال وغريه حمافظة على ظاهر اللفظ وهو املشهور قال أبو الطاهر املشهور 

كاخلوف على النفس ويف اإلكراه قوالن ومذهب مالك وأصحابه حتنيث الناسي واملتأخرون من حمققي األشياخ عدم 
حتنيثه وراموا خترجيه مما يف املستخرجة يف احلالف بالطالق ليصومن يوما مساه فأفطره ناسيا ال شيء عليه قال وميكن 

وهو أحد القولني يف املفطر يف النذور وفيمن حلف ال يبايع إنسانا فبايع من هو محله على نفي القضاء دون احلنث 
من سببه أو ممن اشتراه احمللوف عليه ومل يعلم وال حنث عليه وميكن محله على مراعاة ظاهر اللفظ فال حينث مببايعة 

يابة وقاله ابن حنبل خالفا ل ش غريه ألن النسيان عذر املدرك الثاين عشر تنزيل الوكيل منزلة املوكل حتقيقا للن
وقال صاحب اخلصال كل من حلف ال يفعل شيئا فأمره غريه ففعله حنث إال يف مثل احلالف ليضربن عبده إال أن 

ينوي النيابة يف ضربه ويف الكتاب احلالف ال يشتري عبدا فيأمر غريه فيشتريه له حينث واحلالف ال يضرب عبده 
املقصود عدم إيالمه إال أن تكون له نية واحلالف ال يبيع لفالن شيئا فيدفع فالن ثوبا فيأمر غريه فيضربه حينث ألن 

لرجل فيدفعه الرجل للحالف فيبيعه ومل يعلم فإن مل يكن الرجل صديقا مالطفا أو من عماله أو ناحيته وإال حنث 
ن ناحيته وال من سببه مل حينث وإال وكذلك احلالف ال يبيع منه فيبيع ممن يشتري له ومل يعلم فإن مل يكن املشتري م

حنث ولو أخربه عند البيع فحلفه فقال له أنا أبتاع لنفسي مث تبني بعد البيع أن ابتياعه للمحلوف عليه حنث إن 
كان املشتري من ناحية فالن قال ابن يونس قال التونسي لو قال أبيعك بشرط أنك إن ابتعت لفالن فال بيع بيين 

بطل البيع وال حينث ولو اشترى لنفسه مث وىل للمحلوف عليه فيحتمل احلنث ونفيه فقد قيل وبينك فتبني الشرط 
يف احلالف ال يشتري المرأته ثوبا فاشتراه لنفسه مث واله هلا استثقله مالك وقال ابن القاسم ال حينث قال صاحب 

حينث ألنه زمان وقوع العتق ال مال له البيان احلالف بعتق عبده ال يبيعه فرهنه فباعه عليه السلطان يف الرهن ال 
غريه والدين مقدم على العتق قال واملعلوم ملالك وابن القاسم وقوع العتق عليه ببيع السلطان فإن اشتراه بعد ذلك 

رجعت عليه اليمني ولو كان حلفه بغري عتق العبد جلرى يف حنثه خالف املدرك الثالث عشر تعذر احمللوف عليه قبل 
قال أو شرعا أو بآدمي ويف الكتاب احلالف ليأكلن هذا الطعام أو لريكنب هذه الدابة أو ليضربن عبده األجل إما ع

هذا إىل أجل فتعذر ذلك مبوت بر خبالف السرقة إال أن ينوي أن ال يسرق ألن الفعل ممكن يف السرقة خبالف املوت 



علي بر ولو مل يضرب أجال حلنث يف املوت  قال ابن يونس قال حممد ال حينث يف موت وال سرقة لضربه أجال فهو
والسرقة أن مكنه الفعل قبل ذلك قال حممد وإن حلف ليقطعن خشبة غدا فوجدها مقطوعة من ساعته ال حينث ولو 

امكنه القطع فتركه حنث ويف الكتاب احلالف ليذحبن محامة مث قام مكانه فوجدها ميتة ال شيء عليه وقاله ش ألن 
الفعل املمكن قال ابن يونس وهذا خبالف احلالف ليبيعن أمته فيجدها حامال عند ابن القاسم وسوى  العاقل إمنا يلتزم

بينهما سحنون يف عدم احلنث والفرق أن البيع ممكن وإمنا الشرع منعه منه خبالف املوت واصل ابن القاسم أن 
حلالف بعتق عبده ليضربن امرأته إىل سنة احلالف ليفعلن ال يعذر باإلكراه والغلبة إال أن ينوي ذلك ويف الكتاب ا

فماتت قبل ذلك مل حينث ملوهتا وهو على بر فإن مل يضرب أجال منع من بيع العبد حىت يرب فإن ماتت بعد اليمني 
واحلالف صحيح عتق العبد من رأس ماله أو مريض فمن ثلثه نظرا إيل حالة احلنث دون اليمني ألن احلنث إن كان 

حالة املرض أو الشرط يف اعتبار اليمني واليمني هو السبب فاآلن حالة اإلعتبار وقيل ذلك لغو  السبب فقد وجد يف
قال ابن يونس يصدق احلالف أنه ضرب عبده أو امرأته بغري ميني وإن مل تقم بينه على قضاء احلق طلق عليه بالبينة 

ل ابن القاسم إن صدقه الطالب وهو من اليت على أصل احلق ألن العادة اإلشهاد على قضاء احلق دون الضرب قا
أصل الصدق حلف معه وال شيء عليه وإن اهتم فال بد من البينة وقال سحنون العدل وغريه سواء يقبل قال مالك 
إذا مل تعلم ميينه إال باإلقراء قبل قوله بغري بينة لعدم التهمة قال ابن كنانة ال تقبل شهادة الطالب له وال عليه مطلقاً 

ويف الكتاب من لزمه دين لرجل أو ضمان عارية يغاب عليها فحلف بالطالق ثالثا ليودين ذك وحلف  للتهمة
الطالب بالطالق ثالثا ال يقبله فيجرب على أخذ الدين لتعني املنة يف تركه فال يلزم املديون إياها وحينث الطالب 

تعري لعدم تعيني املنة بترك شيء حمقق قبله فإن ضماهنا بالطالق ثالثا ال يقبله وال جيرب يف أخذ قيمة العارية وحينث املس
ضمان التهم فإن أراد املستعري أنه يعطيه قبله أوال مل حينث كالمها املدرك الرابع عشر النية العرية عن اللفظ هل 
حاب ينعقد هبا ميني حىت يترتب على الفعل حنث أو بر حكى أبو الطاهر قولني وإطالق لفظ النية على ألسنة األص

من مشكالت املذهب فقط غلط فيه كثري من الفقهاء الذين ال حتصيل هلم وبيان ذلك أهنم أمجعوا على ان صريح 
الطالق ال يفتقر إىل نية وقال اللخمي يف باب اإلكراه على الطالق وأبو الوليد يف صرحيه وكناياته يف املقدمات 

كان املراد بالنية واحدا فقد تناقض قوهلم ولزم خالف الصحيح من املذهب أن الصريح ال بد فيه من النية فإن 
األمجاع حىت حكوا يف الطالق بالنية قولني واإلمجاع على ان العازم على طالق زوجته ال يلزمه بعزمه الطالق فأين 
ابن حمل اخلالف وأين حمل االمجاع مث النية هي من باب القصود واإلرادات ال من باب العلوم واالعتقادات وقد قال 

اجلالب من اعتقد الطالق بقلبه ومل يلفظ به ففي لزوم الطالق له قوالن فقد عرب عن النية باالعتقاد وهو غري النية 
وهذه معميات حتتاج إىل الكشف والذي يكشف الغطاء عن ذلك أن لفظ النية عند األصحاب مشترك بني اإلرادة 

ت وبني الكالم النفساين فإذا قالوا الصريح ال يفتقر إىل نية فهو املخصصة واحلقائق املترددة وهي املشترطة يف العبادا
املعىن األول وإذا قالوا ال بد مع الصريح من النية املراد الثاين مبعىن أنه ال بد أن يطلق بكالمه النفساين كما يطلق 

رد النية قوالن مرادهم باللسان فإن اللساين دليل عليه والدليل مع عدم املدلول باطل وإذا قالوا يف الطالق مبج
بالكالم النفساين ويدل عليه استدالهم بأنه يكون مؤمنا وكافرا بقلبه واإلميان والكفر خربان نفسانيان فالتشبيه يدل 
على التساوي ومساه ابن اجلالب اعتقادا ألن كل معتقد خمرب عن معتقده فالكالم النفساين الزم للعلم واإلعتقاد فعرب 

من املالزمة واملراد ها هنا الكالم النفساين وهو احللف بالقلب دون اللسان فهل يلغوا ألن اهللا تعاىل  عنه به ملا بينهما
والعقد  ٨٩املائدة ) ولكن يؤاخذهم مبا عقدمت األميان ( إمنا نصب سبب اللفظ ومل يؤجل أو يعرب نظرا لقوله تعاىل 
  ا يليق به يف كل موضع واهللا أعلم صفحة فارغة إمنا هو بالقلب فإذا متهد هذا تنزل أقوال األصحاب على م



  الباب السادس يف الكفارة

وهي مأخوذة من الكفر بفتح الكاف وهو التستر ومنه مسي الزارع كافرا لستره احلب بالتراب والبحر كافرا  ٢
ر هلا أثر عادت لستره ما فيه واملشرك كافرا لستره احلق من الوحدانية وغريها وكفر النعمة عدم شكرها ملا مل يظه

كاملستورة واملشكورة كاملشهورة وملا كان أصل الكفارة لزوال اإلمث وستره كما يف الظهار مسيت كفارة وهي يف 
اليمني باهللا تعاىل ال تزيل إمثا ألن احلنث قد ال يكون حراما وهو أكرب مواردها وقد قال اللخمي والشافعية احلنث 

ية ومستحب إن كانت على ترك مندوب ومباح إن كانت على مباح أربعة واجب إن كانت اليمني على معص
ويضره البقاء عليه ومكروه إن كان املباح ال يضره البقاء عليه ويف مسلم قال عليه السالم إذا حلف أحدكم على 

ارة ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه وليأت الذي هو خري واملأمور به ال يكون معصية فال تكون الكف
على وضعها وقالت احلنفية احلنث حرام وهي تزيل اإلمث الذي بسبب خمالفة اليمني النعقاد اإلمجاع على تسميته 

واملؤاخذة ال تكون إال مع اإلمث  ٨٩املائدة ) ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان ( حنثا واحلنث اإلمث ولقوله تعاىل 
مث وخمالفة اليمني نقله اجلوهري وعن الثاين أن عقد اليمني ال إمث واجلواب عن األول أن احلنث لفظ مشترك بني اإل

فيه باإلمجاع وإمنا اخلالف يف احلنث فما دلت عليه اآلية ال تقولون به وما تقولون به ال تدل عليه اآلية مث النظر يف 
ا ثالثة على التخيري وهي أنواعها وأحكامها واملخاطب هبا فهذه ثالثة فصول الفصل األول يف أنواعها وهي أربعة منه

ال يؤاخذكم اهللا ( العتق واإلطعام والكسوة والرابع مرتب بعد العجز عن اثالثة وهو الصيام وأصل ذلك قوله تعاىل 
باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 

النوع األول اإلطعام  ٨٩املائدة ) مل جيد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم  كسوهتم أو حترير رقبة فمن
ويف الكتاب يطعم مد قمح لكل مسكني من أوسط عيش ذلك البلد وال تغربل احلنطة إال أن تكون مغلوثة قال ابن 

و أجوده أجزأه ألنه اطعام معتاد القاسم وال جيزئ العوض وإن غذي أو عشي باخلبز واإلدام أما الزيت واللحم وه
ويعطي الفطيم من الطعام كما يعطي الكبري ألن اهللا تعاىل وصفه بالوسط فحمل على الوسط جنسا ومقدارا فائدة يف 
التنبيهات املغلوثة بالثاء املثلثة والغني املعجمة واملهملة معاً قال ابن يونس افىت ابن وهب مبصر مبد ونصف وأشهب 

حممد وال يعطي الذرة وهو يأكل الشعري وال الشعري وهو يأكل الرب وجيزئ الشعري وهو يأكل الذرة مبد وثلث قال 
فإن أطعم مخسة الرب مث غال السعر مث انتقل إىل بلد عيشهم الشعري أجزأة الشعري قال اللخمي وقيل جيزئه اخلبز قفازا 

وقال مالك أيضا يعترب وسط عيش املكفر دون البلد والقفار بتقدمي القاف وفتحها وختفيف الفاء الذي ال إدام معه 
ومحل األهل على األخص وهو ظاهر اآلية فإن أهل البلد ال يقال هلم أهل زيد قال ابن حبيب إال أن يكون خبيال 
يضيق على أهله واختلف يف الرضيع والقياس عدم األجزاء ألنه ليس من أهل الطعام ويشترط أن يكون املعطى 

ا ال تلزم املكفر نفقته فإن أعطى عبدا أو كافرا أو غنيا مل جيزئه إن علم واختلف إذا مل يعلم وهذا ذا مسلما حرا فقري
فاتت فإن كانت قائمة انتزعت وصرفت ملستحقها وإن ضاعت مل يضمنوها إال أن يعلموا أهنا كفارة وغروا من 

حسن لقوله عليه السالم ال ضرر وال ضرار وأما أنفسهم فإن مل يعلموا وأكلوها وصانوا هبا أمواهلم فخالف والغرم أ
على القول بإجزائها فيغرموهنا للمساكني ألن املسلط غري املستحق وعدم اإلجزاء يف هذه الوجوه أحسن خبالف 

الزكاة ألهنا يف الذمة والزكاة يف املال وتسقط بالضياع بعد العزل خبالف الكفارة ويف الكتاب من عليه ميينان فأطعم 
دمها مساكني أكره أن يطعمهم لليمني األخرى وال يطعم عبدا وال ذميا وال أم ولد وإن كان السيد حمتاجا عن أح

وإن أعطى غنيا مل جيزه وكذلك الكسوة ويعطى صاحب دار وخادم ال فضل يف مثنها عن سوامها كالزكاة وال 
د إمنا كره إطعامهم من اليمني الثانية ليال يعجبين اإلعطاء لقريب الذي ال تلزم نفقته وجيزي قال ابن يونس قال حمم



ختتلط النية أما إذا متيزت تصح ووافقه أبو عمران قال صاحب املنتقى فإذا قلنا خيرج الشعري قال حممد يطعم منه 
قدر ما يشبع القمح وال خيرج السويق ألنه ال يقوت غالبا قاله أصبغ وجيزئ الدقيق إذا أعطى قدر ربعه وال جيزئه 

ة وال التني وإن كان عيش قوم ألنه ليس بقوت النوع الثاين الكسوة ففي الكتاب ال جيزئ إال ما حتل الصالة القطني
فيه ثوب للرجل وال جتزئ العمامة وللمرأة درع ومخار وقال ش و ح أقل ما يسمى كسوة منديل أو عمامة أو 

ووافقنا ابن حنبل لنا إن الكسوة أطلقت يف  غريمها ألن الكسوة أطلقت يف اآلية وجيوز إعطاء كسوة الكبري للطفل
( اآلية على الكسوة الشرعية وهي ما جيزئ فيه الصالة ألن القاعدة محل كالم كل متكلم على عرفه ولقوله تعاىل 

فأضاف الكسوة إليهم فيعترب حاهلم قال اللخمي وليس عليه مثل كسوة نفسه أو اهل  ٩٠املائدة ) أو كسوهتم 
ت يف اآلية خبالف اإلطعام وإن كسا صبيا أو صبية كسوة مثلهما أجزاه وإن مل تومر بالصالة مل تعط البلد ألهنا أطلق

مخارا أو يستحب كسوة من أمر بالصالة كما يستحب عتقه قال ابن القاسم يكسى املأمور بالصالة كسوة رجل 
ل الكبري وهو استحسان النوع قال عبد امللك تكسى الصبية كسوة رجل وقال ابن القاسم أيضا يعطى الصغري مث

الثالث العتق ويف الكتاب يستحب عتق من صلى وصام ليستخلص للوظائف الواجبات وجيزئ الرضيع ألنه رقبة 
واألعجمي وال جيزئ إال سليم مؤمن لقوله عليه السالم يف السوداء اعتقها فإهنا مؤمنة وال جيزئ املدبر واملكاتب وأم 

ز األعرج ورجع لعدم اإلجزاء إال أن يكون عرجا خفيفا وال يعجبين اخلصي وال جيزئ الولد واملعتق إىل أجل وأجا
من يعتق عليه وال من علق عتقه على شرط ومن اشترى زوجته فاعتقها مل جتزئه ألهنا تصري أم ولد باحلمل قال ابن 

فا ألشهب ألن األعجمي ليس يونس قال ابن القاسم إذا اعتق أعجميا مل جيرب على اإلسالم قبل إسالمه وأجزأه خال
مضيها على دين سابق وإمنا تبع لسيده وأجاز ابن القاسم عتق الصغري أبواه كافران إذا أراد إدخاهلما يف اإلسالم وال 

جيزئ أقطع أصبع أو األذنني أو أجذم أو أبرص أو أصم وأجاز مالك عتق األعور يف الظهار واختلف يف اخلصي 
املنتقى قال القرويون إذا كان النقص ميكن معه التصرف الكامل والتسبب غالبا  باإلجزاء أو عدمه قال صاحب

أجزاه ألن املقصود هو ختليص الرقيق الكتسابه ووظائفه الشرعية فال بأس بقطع األمنلة قال ابن حبيب واجلدع 
األخرس أو اجملنون  والصمم اخلفيف وذهاب الضرس وال جيزئ أقطع اليد أو الرجل واألشل أو األعمى أو املقعد أو

املطبق أو املفلوج وقال عبد امللك جيزئ الربص اخلفيف وال جيزئ املريض النازع وال املقطوع االهبامني من اليدين أو 
الرجلني وجيزئ احملموم والرمد وملالك يف األعرج قوالن وجوز ح أقطع اليد والرجل خالفا لنا و ش لنا إن إطالق 

ومنع ابن القاسم اخلصي لنقص خلقته كاألعور وجعله أشهب كالقبيح املنظر ألنه ال  الرقبة يقتضي السالمة عرفا
يتضرر به وإذا اعتق رقبة عن واجب مث ظهر هبا عيب رجع بأرش العيب قاله يف العتبية وال جيزئ اآلبق إال إن وجد 

له بالعمل خالفا ألشهب بعد العتق سليما وتعلم سالمته عن العيوب يوم العتق وال جيزئ األصم عند مالك خلل
النوع الرابع الصيام ويسترط فيه العجز ' وجوز الشافعية أقطع األذنني وروي عن ابن القاسم وجوز ش األخرس 

قرأ عبد عن اخلصال املتقدمة وقاله األئمة ويف الكتاب إن تعذرت اخلصال الثالثة صام ثالثة أيام وتتابعها أفضل وقد 
اهللا بن مسعود متتابعات وقاله ش وأوجبه ح وابن حنبل وإذا أفطر فيها قضاه وال جيزئ يف أيام التشريق إال الرابع 
فعساه جيزئ لقوله عليه السالم هذه أيام أكل وشرب وال جيزئ الصوم وله مال غائب إال أن يكون عليه دين مثله 

ية قال ابن يونس قيل إن كان له دين فصام ومل ينتظر أجزأه وقال وال له دار أو خادم وإن قل مثنها لظاهر اآل
صاحب البيان اإلعتبار حبال التفكري دون حال اليمني وحال احلنث يف اإلعسار واليسار فإن أيسر يف أثناء الصوم 

الفصل  أجزأه التمادي عليه فإن أيسر عند احلنث مث أعسر فصام مث أيسر قال ابن القاسم يعتق واألول املشهور
الثاين يف أحكامها وهي أربعة احلكم األول تقدميها قبل احلنث قال يف الكتاب استحب مالك تأخريها بعد احلنث فإن 



تقدمها أجزأه قاعدة اليمني عندنا وعند الشافعي وابن حنبل ال يغري حكم احمللوف عليه يف إباحة وال منع قال ح 
ليه أو ليفسقن وجب الفسوق عليه ويصري ذلك كالصالة يف يغري حىن قال من حلف ال يصلي حرمت الصالة ع

الدار املغصوبة واجبا من وجه حراما من وجه ألن خمالفة اليمني عنده حرام وقد تقدم مدركه وجوابه وبىن على 
ذلك منع التفكري قبل احلنث وإن من حرم طعاما أو غريه وجبت عليه الكفارة ألنه التزم حترميه باليمني وألن غري 

لواجب ال جيزئ عن الواجب وقبل احلنث ال جتب الكفارة إمجاعا وقياسا على كفارة فطر رمضان وقتل الصيد ا
والظهار لنا أن موضوع احللف لغة تأكيد احمللوف عليه والتأكيد ال يغري األصل وقال ش جيوز تقدمي التكفري باملال 

لى رؤية اهلالل ووافقنا ابن حنبل لنا ما يف مسلم قال لتقدمي الزكاة على احلول دون الصوم كامتناع تقدمي رمضان ع
عليه السالم إذا حلف أحدكم على اليمني فرأى غريها خريا منها فليكفر وليأت الذي هو خري ويروي فليأت الذي 
هو خري وليكفر ويروي مث يكفر قواعد إذا تقدم سبب احلكم دون شرطه جاز تقدميه عليه كالعفو عن القصاص قبل 

لروح لتقدم السبب الذي هو اجلراحة وتقدمي الزكاة على احلول لتقدم ملك النصاب على اخلالف واليمني زهوق ا
ها هنا هو السبب واحلنث شرط فجاز تقدمي الكفارة قبل الشرط بعد السبب وال جيزئ قبل السبب اتفاقا حكاه يف 

واهر هل احلنث شرط أو ركن قوالن وخرج اإلكمال بتقدم العفو على اجلراحة وإسقاط الشفعة قبل البيع ويف اجل
اخلالف عليه وهبذا يظهر اجلواب عن قول الشافعي يف الصوم فإن الصوم قبل اهلالل تقدمي على السبب وعلى قول 

ح يف القياس يف تلك الصورة ألنه يلزم التقدمي على السبب خبالف صورة النزاع وعن قوله ما ليس بواجب ال 
لزكاة الثانية الواو ال تقتضي الترتيب على الصحيح والفاء تقتضيه فمالحظة الواو يف جيزئ عن الواجب بتقدمي ا

قوله عليه السالم فليأت الذي هو خري وليكفر ال تقتضي تأخري الكفارة عن احلنث أو تقتضيه ألهنا للترتيب عند 
تضي التعقيب لرؤية ما هو خري من الكوفيني وبعض الفقهاء وبتقدير تسليمه فاجلواب عنه أن الفاء يف قوله فليكفر تق

احمللوف عليه فال يتقدم عليه احلنث فيكون تعقيبها يف هذه الرواية معارضا لترتيب الواو يف الرواية األخرى 
وينعكس هذا التقدير بعينه فيقال الفاء يف قوله عليه السالم فليأت يقتضي تعقب احلنث لرؤية ما هو خري الثالثة 

ف يدل على سببية ذلك الوصف لذلك احلكم حنو اقتلوا الكافر واقطعوا السارق وقوله ترتيب احلكم على الوص
ومل يقل إذا حنثتم يقتضي أن السبب إمنا هو احللف فهذه  ٨٩املائدة ) ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم ( تعاىل 

أربعة أقوال كراهية التكفري القواعد هي مدارك العلماء يف هذه املسألة تفريع قال اللخمي احلالف إن كان على بر ف
ملالك واإلجزاء له واملنع أيضا له وخيصص اجلواز بكفارة اليمني دون الطالق والعتق والصدقة واملشي ما مل تكن 

آخر طلقة أو عبد معينا وإن كان على حنث فاإلجزاء ملالك وإن ضرب أجال فثالثة أقوال عدم اإلجزاء يف الكتاب 
 كتاب حممد والتفرقة بني اليمني باهللا فيجزي وغريه فال جيزئ احلكم الثاين ال جيوز أن البن القاسم واإلجزاء له يف

يطعم مجلة الطعام ملسكني واحد وقاله ش وابن حنبل وقال ح جيوز حمتجا بأنه سد عشر خالت يف حمل فهو كسد 
ب امتثاله وألن الوصي لو عشر خالت يف حمال ألن املطلوب سد اخللة ال حملها وجوابه أن النص صرح بالعدد فيج

صرح بالعدد مل جتز خمالفته اتفاقا فاهللا تعاىل أوىل بذلك وألنه يتوقع يف العدد ويل تستجاب دعوته ويتعني أن حتفظ 
بنيته ما ال يتوقع يف الشخص الواحد فهذه املصاحل هي املوجبة لتصريح الشرع بالعدد فال هتمل تصرحيه احلكم 

ي اختلف قول ابن القاسم لو أطعم مخسة وكسا مخسة ففي الكتاب املنع ألن اهللا تعاىل خري الثالث تلفيفها قال اللخم
بني األنواع دون أجزائها وقاله ابن حنبل و ح ويف كتاب حممد اإلجزاء قال وهو أحسن وقاله احلنفي ألن كل 

أشرك يف اجلميع بطل واحد من النوعني سد مسد اآلخر قال حممد من عليه ثالث كفارات فأعتق وكسا وأطعم و
العتق ويعتد من اإلطعام بثالثة ويكمل عليها سبعة وكذلك الكسوة ويكفر عن ميني مبا أحب فإن أحب أن يكسو 



عما بقي عليه أو يطعم سبعة عشر ألن الذي حيصل له ثالثة قال وهذا غلط بل حيتسب بثمانية عشر على القول 
ه أطعم عشرة عن ثالثة أميان جيزيه منها ثالثة عن كل ميني ويبطل جبواز التلفيق وعلى املشهور حيتسب بتسعة ألن

مسكني واحد للشركة فيه وكذلك الكسوة فعلى األول جيزيه اثنا عشر وعن الثاين خيري بني إطعام أحد وعشرين أو 
حتتاج إال  كسوهتم ويف الكتاب من كسا وأطعم وأعتق عن ثالثة أميان ومل يعني أحدمها ألحدمها أجزأه ألن النية ال

عند االختالف ألهنا شرعت لتمييز مراتب العبادات عن العادات أو مراتب العبادات يف أنفسها وأسباب الكفارات 
مستوية وال جيوز اخراج قيمة الكسوة لداللة النص عليها كما يف الزكاة احلكم الرابع إجزاء التكفري عن الغري ففي 

 أمره أجزأه كالتكفري على امليت وقال ش جيزئه بإذنه دون عدم إذنه ألن الكتاب املكفر عن غريه بعري إذنه أو بغري
أذنه ينزل منزلة الوكالة يف التمليك والتكفري وقال ح إن مل يذكر البدل مل جيزئه ووافقنا يف اإلطعام والكسوة لنا 

نه إحسان فيكون على الفريقني أنه قام عنه بواجب فوجب خروجه عن العهدة كرد الوديعة واملغضوب عنه وأل
وإذا كان مأمورا به جيزئ وال لعرى األمر عن  ٩٠النحل ) إن اله يأمر بالعدل واإلحسان ( مأمورا به لقوله تعاىل 

املصلحة وهو خالف األصل الفصل الثالث يف املخاطب بالكفارة ويف اجلواهر هو املسلم لعدم صحة العبادة من 
انث لتحقق السبب شرطه ويف التنبيهات يف ميني الصيب حينث بعد البلوغ الكافر املكلف ألهنا من الواجبات على احل

تلزمه الكفارة وينبغي أن يتخرج هذا على أن احلنث سبب أو شرط وقال ابن حبيب ينعقد ميني الكافر وتلزمه 
اعتكف يوما  الكفارة حنث يف الكفر أو يف اإلسالم لقول عمر رضي اهللا عنه يا رسول اهللا إين نذرت يف اجلاهلية أن

يف املسجد فقال عليه السالم أوف بنذرك وألنه يستحلف عند احلاكم فينعقد ميينه كاملسلم واجلواب عن األول أن 
مراده أيام اجلاهلية بعد اإلسالم ومل يقل وأنا كافر وعن الثاين الكفارة عبادة تفتقر إىل نية فال تلزمه كالطالق ويف 

المه ال كفارة عليه وإذا أطعم العبد أو كسا بإذن سيده رجوت أن جتزئه الكتاب الكافر حيلف فيحنث بعد إس
وليس بالبني لضعف ملكه والصوم أحب إيل وال جيزئه العتق ولو أذن له السيد ألن الوالء لسيده ولو حنث وهو 

ه الصوم وقال رقيق وكفر بعد عتقه أجزأه قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا أذن السيد يف اإلطعام والكسوة مل جيزئ
أبو حممد جيزئه على مذهب املدونة لضعف إذن السيد قال بعض األصحاب إذا أذن السيد مث رجع قبل التكفري فله 

  ذلك ألن اإلطعام باق على ملكه حىت خيرجه وقيل إن كان العبد حنث مل يكن له الرجوع وإال فله 

  كتاب النذر

بالشيء ونذرت هللا تعاىل نذرا يفتحها ومعناه وعدت وقال عرفة  ويف اإلكمال نذر بكسر الذال املعجمة نذارة علم
النذر ما كان وعدا على شرط فمن قال هللا علي دينار صدقة فليس بنذر فإن قال إن شفي اهللا مريضي فهو نذر وبه 

د اجملرد قال ش ومل جيب الوفاء بغري املعلق وإن استحبه لعدم تناول النصوص إياه قال وقال مجاعة من الفقهاء الوع
الشامتي ( وقال عنترة ) ومهوا بقتلي يا بثني لقوين ** فليت رجاال فيك قد نذروا دمي ( يسمى نذرا لقول مجيل 

ويتمهد فقه الكتاب ببيان امللتزم وامللتزم وصيغة اإللتزام فهذه ) والناذرين دمي ومل ألقامها ** عرضي ومل أشتمهما 
  ثالثة أبواب 

  الباب األول يف امللتزم

( ويف اجلواهر هو املكلف املسلم ألن الصيب ال يتوجه عليه الوجوب والكافر ال تتوجه عليه العبادات أعين فعلها  ٢
وهو إما فعل أو ترك وكالمها إما مندوب فيلزم أو واجب فهو على أصله مل يتغري بالنذر  ٢) يف امللتزم ( الباب الثاين



لسالم يف البخاري من نذر أن يطع اهللا فليطعه ومن نذر أن يعصي اهللا أو مكروه أوحمرم فهو على أصله لقوله عليه ا
فال يعصه فخصص الوجوب بالطاعة فتأثريه عندنا خاص باملندوب كيف كان من جنسه واجبا أم ال وأوجب ابن 

قالت يا حنبل يف نذر املباح كفارة ميني ألهنا عنده واجبة يف نذر املعصية فقاس املباح بطريق األوىل وألن امرأة 
رسول اهللا إين نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال عليه السالم أوف بنذرك إال أنه خري بني فعل املباح وبني 
الكفارة وكذلك خري يف نذر اللجاج ومل بشترط كون املنذور قربة وال من جنسه واجب واجلواب عن األول منع 

أن يعصي اهللا فال يعصه وليكفر كفارة ميني فاملراد اإلتيان  احلكم يف األصل وما ورد يف قوله عليه السالم ومن نذر
مبا يزيل اإلمث من حيث اجلملة ألن احلسنات يذهنب السيئات ولقوله عليه السالم من قال والالت والعزى فليقل ال 

تقدمون من إله إال اهللا ومن قال تعاىل أقامرك فيصدق وعن الثاين اظهار املسرة له عليه السالم به مندوب وقال امل
الشافعية ال يلزم بالنذر إال مندوب من جنسه واجب احترازا من جتديد الوضوء ألنه ليس يف الشرع وضوء واجب 
من غري حدث وحنو عيادة املرضى وزيارة القادم وإفضاء السالم وقال متأخروهم املندوبات كلها تلزم بالنذر إال ما 

إلمتام يف السفر أو القيام يف الصالة للمريض واملباحات اليت يتصور يفضي إىل ترك رخصة احترازا من نذر الصوم وا
وقوعها قربات كاألكل ليقوى على العبادة وكذلك النوم لنا احلديث السابق وقال احلنفية ال بد أن يكون من جنسه 

شرطه قربة قربة واجبة كمتقدمي الشافعية ومل يشترطوا التعليق على الشرط خالفا ل ش وقالوا املعلق إن كان 
وجب الوفاء به أو مباحا أو معصية خري بينه وبني كفارة ميني لنا احلديث السابق وهو يقتضي وجوب الطاعة على 

اإلطالق وصفة العبادات كإطاعة الركوع واملباح الذي ميكن التقرب به كالنوم لقيام الليل فرع فإن التزم حترمي ما 
هو حالل وال كفارة عليه إال أن يكون ذلك يف أمة وينوي به عنقها  ليس حبرام كالطعام والشراب قال يف اجلالب

ياأيها النيب مل حترم ما أحل ( فتعتق وقال ح وابن حنبل كفارة ميني يف املأكول واملشروب دون امللبوس لقوله تعاىل 
بالكفارة وجوابه ما روى  وقد حرم عسال فأمره هللا تعاىل ١التحرمي ) اهللا لك إىل قوله قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم 

ابن وهب أنه عليه السالم إمنا حرم أم ولده وقياسا على امللبوس تفريع ويف اجلواهر أن التزم مطلق الصوم فيوم إال 
أن ينوي أكثر أو مطلق الصالة فركعتان أو مطلق الصدقة فأقل ما يتصدق به أو االعتكاف فليلة ويوم أو الصالة 

ام قعد وفيه أشكال من جهة أن القعود ليس بقربة أو اعتكاف ليلة قال مالك يلزمه يوم قاعدا مع القدرة على القي
وليلة ألن العرب تعرب عن اليوم بالليلة لقوله عليه السالم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ومل يقل بستة 

ية فإن عدمت فالعرف فإن وناذر صوم نصف يوم أو بعض ركعة يتمهما كاملطلق نصف طلقة واملعترب يف النذور الن
كان للفظ مقتضيان ففي محله على األول أو على األكثر قوالن نظرا إىل أن األصل براة الذمة أو إىل األحوط ومىت 
التزم ما ليس يف ملكه فاملشهور لزومه إذا ملكه ويف املنتقى إذا مل يعني لنذره خمرجا فكفارة ميني فإن قال علي نذران 

نه وبني اليمني أن موضوع اليمني للتأكيد والنذر لاللتزام فلذلك احتدت األميان وتعددت النذور فكفارتان والفرق بي
وستأيت زيادة تقرير ويف البيان اقائل علي نذر ال كفارة له إال الوفاء به عليه كفارة ميني ألن الوفاء هبذا النذر املطلق 

ول النسك ففي الكتاب إن كلمت فالنا فعلي املشي فكلمه مث أنواع القربات اليت يتسع الكالم فيها سبعة النوع األ
لزمه املشي يف حج أو عمرة وقاله ش وابن حنبل واملدرك إما ألن احلج والعمرة العادة تلزم أحدمها وأما ألن دخول 

 من موضعه مكة ال يتأتى إال باإلحرام بأحدمها فكان الفظ داال عليهما باإللتزام قال ابن يونس وإحرامه من امليقاة ال
قال اللخمي الناذر املشي إن نوى حجا أو عمرة أو طوافا أو صالة لزمه ويدخل حمرما إذا نوى حجا أو عمرة وإن 
نوى طوافا خيرج دخوله حمرما على اخلالف يف جواز دخوله مكة حالال وناذر السعي وحده خيتلف فيه هل يسقط 

فيصحح نذره حبسب اإلمكان وإن نوى الوصول خاصة معتقدا  نذره أو يأيت بعمرة ألن السعي ليس بقربة بانفراده



أن ذلك قربة فال شيء عليه أو معتقدا عدم القربة فتكون معصية فيستحب له أن يأيت بذلك املشي يف عمرة أو 
طواف ليكفر عنه فإن التقرب إىل اهللا تعاىل مبا ليس بقربة أو بقربة بدون شرطها كصالة احلائض أو جزئها كصيام 

يوم معصية ألنه سوء أدب مع اهللا تعاىل وإمنا صححنا نذره بالتكميل ألن القاعدة أن يصرف العاقل مىت دار  نصف
بني اإللغاء واإلعتبار وكان محله على االعتبار أوىل صونا لإلنسان عن خطط الفساد وإن مل يكن له نية وكان من 

الصريح أو من أهل املغرب مشى يف حج ألنه عادهتم أهل املدينة مشى يف حج أو عمرة ألهنا عاداهتم فقام مقام 
وعلى أحد قويل مالك يف أن اللفظ حيمل عند عدم النية على اللغة دون العرف يسقط نذره ألن املشي وحده ليس 
يف بقربه فرع يف البيان إذا نذرت املرأة املشي إىل بيت اهللا تعاىل لزوجها منعها كما مينعها التطوع ألهنا متعدية عليه و
الكتاب القائل علي املشي ومل يقل إىل بيت اهللا إن نوى مكة مشى وإال فال ألنه متردد فال تتعني القربة إال بالنية 

وكذلك السفر أو اإلنطالق قال اللخمي اختلف قول ابن القاسم يف اإلجياب بالركوب وأوجب أشهب هبذه كلها 
أن ينوي غريه الشتهاره وال يلزم املشي إال من قال علي املشي  احلج أو العمرة والقائل إىل بيت اهللا هو الكعبة إال

إىل مكة أو املسجد احلرام أو الكعبة أو احلجر أو الركن خبالف الصفا واملروة ومىن وذي طوى واحلرام وعرفة 
فال قال  ومزدلفة وغريها من جبال احلرم فال يلزمه ذلك وقال ابن حبيب إن نذر املشي إىل بقعة من احلرم لزمه وإال

اللخمي وإن قال علي ركوب إىل مكة فألزمه مالك مرة ومل يلزمه أخرى وإن قال علي الذهاب أو السري أو 
االنطالق إىل مكة مل يلزمه وألزمه أشهب يف ذلك كله احلج أو العمرة وقال ابن القاسم أيضا يف املشي إىل مكة ال 

ها على الوصول إىل مكة فإن محل قوله على العادة وتأخر شيء عليه قال وال فرق بني هذه األلفاظ لداللة مجيع
الوصول وهو يف احلج أو العمرة لزمه ذلك يف مجيعها وإال مل يلزمه شيء وقال أصبغ يلزمه يف ذلك كل ما هو يف 

داخل القرية كالصفا واملروة واألبطح واحلجون وقعيقعان وأيب قبيس فإنه ال وصول للبلد إال باإلحرام فاعترب 
داللة املعنوية دون العادية وقال ابن حبيب تلزمه إذا مسى احلرم أو ما هو فيه لداللته على القرية دون ما خرج ال

عنها إال عرفات ألنه من مشاعر احلج وألزمه ابن القاسم بالقرية دون الصفا واملروة ومها داخالن فيها ومن املشاعر 
وهو مشكل ألن اللغة ال تقتضي ذلك واستلزام القرية مشترك  وألزمه باملسجد دون املقام وهو داخل املسجد قال

بينهما واعلم أن الظاهر أن ابن القاسم وجد يف هذه األلفاظ عرفا يف زمانه فاعتربه مث زال وبقيت الفتوى قال 
وإال  اللخمي وناذر املشي ال جيزئه الركوب ألنه أفضل وناذر الركوب ال جيزئه املشي إن قصد نفقة ماله يف الركوب

أجزأ وإن قال علي املشي أو الذهاب أو االنطالق خيري بني املشي والركوب فرع يف الكتاب القائل علي املشي إىل 
بيت اهللا إال أن يبدو يل أو أرى خريا من ذلك يلزمه املشي وإن قال إن شاء فالن فال يلزمه إال أن يشاء فالن قال 

مت زيدا فينفعه ذلك وكذلك الطالق والعتاق قال القاضي إمساعيل ابن يونس إال أن يتضمن نذره فعال حنو إن كل
ال ينبغي اخلالف يف عدم اللزوم ألنه معلق على مشيئة آدمي وأنكر ذلك يف املبسوط وكذلك عبد احلق يف هتذيب 

ه احلجة الطالب متهيد أعلم أن كالم الكتاب وابن يونس يف غاية اخلفاء على احملصلني فضال على املبتئدين ومثل هذ
العمياء والداهية والدهياء قول صاحب اجلالب القائل إن كلمت فالنا فعلي احلج إىل بيت اهللا إن شاء اهللا فكلمه مل 

يلزمه شيء إن أعاد االستثناء على كالم زيد وإن أعاده على النذر مل يسقط عنه شيء فإعادته على كالم زيد إما 
يسقط النذر ألنه لو مل ينطق باملشيئة لكانت معلومة فإنه من احملال أن  بإعتبار وجوده أو باعتبار عدمه واألول ال

يكلم زيدا إال باملشيئة واملعلوم يف حكم إذا صرح به ال يغري ذلك احلكم والثاين معناه يلزمين احلج على تقدير 
دير وقوعه فيتناقض قوله الكالم إن أراد اهللا تعاىل عدمه وإن أراد اهللا تعاىل عدمه ال يقع بسبب عدم اللزوم والتق

والتقدير أن كالمه ال تناقض فيه وكشف الغطاء عن احلق أن يقال األسباب الشرعية قسمان منها ما وضعه اهللا 



تعاىل يف أصل شرعه وام يكله إىل خرية خلقه كالزوال للظهر ورؤية اهلالل للصوم ومنها ما فوضه خلرية عباده فإن 
روط التعليق فمن شاء جعل دخول الدار سببا لطالق زوجته بتعليقه عليه ومن مل شاؤا جعلوه سببا وإال فال وهو ش

يشأ يكن سببا يف حقه وكذلك سائر النذور وغريها وكل سبب مفوض إىل العبد ال يصري سببا إال أذا جزم بسببيته 
ا وإال فال واهللا تعاىل مل يشأ فمعىن عود املشيئة على كالم زيد أي ال أجزم جيعله سببا إال ان شاء اهللا تعاىل جعله سبب

ألنه مل شاء جلزم العبد فجعله سببا ألنه ال طريق لسببيته إال ذلك وإذا مل يكن كالم زيد سببا ال يلزم احلج به أما إذا 
أعاده على احلج فمعناه إين جزمت جبعله سببا فإن شاء اهللا تعاىل لزمين احلج به على تقدير الكالم قلنا له قد شاء اهللا 

الضرورة أنا نعلم أن من أراده اهللا تعاىل لسبب حكم فقد أراده بذلك احلكم فمن أراده اهللا تعاىل باصدار الصيغة ب
املعتربة يف البيع فقد أراده بني نقل امللك بالضرورة ومن أراده بالسرقة املعتربة فقد أراده باستحقاق القطع وكذلك 

سببا للحج فنجزم حنن بأن اهللا تعاىل أرادك حبكم هذا السبب سائر األسباب واألحكام وقد صحت فجعل الكالم 
فيلزمك احلج ومعىن قوله يف الكتاب إال أن يبدو يل أي جزمت باإللتزام وإن بدا يل نقصته وهو إذا جزم فال خرية 

ذا له بعد ذلك فإن االلتزام سبب وليس للمكلف خرية يف إبطال األسباب الشرعية وال يف اقتطاع مسبباهتا ويه
يظهر الفرق بني هذا وبني قوله علي احلج إن شاء فالن ألنه مل جيزم بالسبب الذي هو اإللتزام بل علق ذلك على 

شرط ومل يعلم وجوده إىل اآلن فإذا وجد انعقد السبب فلو فرضناه جزم باللزوم وقال إن شاء فالن مل يلزمين شيء 
عد جممع عليها عقال ونقال خيرج عليها كالمهم رمحهم اهللا فعلى مل ينفعه وإىل هذا املنهاج أشار ابن يونس فهذه قوا

هذا إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق أو عبدي حر إن شاء اهللا وإن شاء زيد أمكن انتفاعه هبذا االستثناء وعدم 
ل اليمني فال انتفاعه ومعىن قول مالك وأصحابه إن املشيئة ال تنفع يف الطالق وحنوه أي يف حل السبب امللزم كما حي

تلزم الكفارة أما إذا علق عليها سببيه املسبب فيتعني اجلزم بنفعها وان ال خيتلف فيه غري أن أبا الطاهر قال إن 
املشيئة إن عادت إىل الفعل دون اليمني فقوالن املشهور إهنا ال تنفع وهو يتجه إذا أعادها على الفعل باعتبار عدمه 

ى تقدير إرادة اهللا تعاىل لعدمه فيكون حماال فيجزي فيه اخلالف يف التعليق على حىت يكون علق على كالم زيد عل
املستحيل أما على ما قررته فال يتأتى اخلالف وهلذا قال صاحب املقدمات وعلى ابن القاسم يف قوله إن صرف 

هللا تعاىل قال واألصح االستثناء إىل الفعل ال ينفع درك عظيم ألنه علق على صفة مستحيلة وهو فعل ما ال يشاءه ا
من جهة النظر خالفه وإذا أحطت هبذه املدارك أمكنك صرف كل فتيا إىل مدرك يليق هبا وال يشكل عليك بعد 

ذلك شيء تنبيه قول األصحاب التعليق على مشيئة اهللا تعاىل تعليق على مشيئة من ال نعلم مشئيته خبالف التعليق 
ق مشيئة اهللا تعاىل إما الوجود وإما العدم والواقع أحدمها بالضرورة وهو على مشيئة آدمي هو على العكس ألن متعل

مراد اهللا تعاىل بالضرورة فمشيئة اهللا تعاىل معلومة بالضرورة اما مشيئة غريه فإهنا تعلم بإخباره وهي ال تفيد العلم بل 
ناذر املشي حافيا ينتعل ويستحب له  الظن فعلم أن مشيئة اهللا تعاىل معلومة ومشيئة غريه غري معلومة فرع يف الكتاب

اهلدى ألنه عليه السالم رأى امرأة متشي حافية ناشرة رأسها فاستر منها بيده وقال ما شأهنا فقالوا نذرت أن حتج 
حافية ناشرة رأسها فقال عليه السالم فلتتخمر ولتنتعل ولتمش ونظر عليه السالم إىل رجل ميشي إىل الكعبة 

يمش لوجهه وإن قال إن فعلت كذا وكذا محلت فالنا إىل البيت وأراد التعب حبمله حج ماشيا القهقري فقال مرة فل
واهدى وليس عليه إحجاج الرجل وإال حج راكبا وأحج الرجل معه وال هدي فإن امتنع الرجل تركه وال شيء 

ناذر محل عمود أو غريه عليه وأنه نوى احجاج الرجل من ماله فليس عليبه إال إحجاجه فإن امتنع سقط النذر وال
إىل مكة طلب املشقة حيج ما شاء غري حامل شيئا ويهدي قال ابن يونس إذا أراد التعب حبمل الرجل قال بعض 

شيوخنا يستحب اهلدي كهدي ناذر احلفا وإذا مل يرد محله قال بعض فقهائنا إمنا يلزمه احلج بنفسه إذا نوى ذلك مث 



ومنتهاه والعجز عنه فهذه ثالثة أطراف الطرف األول املبدأ ويف الكتاب ميشي إذا تعني املشي فالكالم يف مبدأه 
احلالف من مكانه حلفه ألنه موضع السبب إال ان ينوي غريه وإن قال إن كلمت فالنا فأنا حمرم حبجة أو عمرة 

يف غري أشهر احلج  فكلمه يف غري أشهر احلج مل يلزمه احلج إال إىل أشهر احلج إال أن ينوي من حيث حنثه وإن كان
وحيرم بالعمرة وقت حنثه إال أن تبعد ارفقة وخياف فيؤخرها حىت جيد فيحرم وحيرم باحلج والعمرة من موضعه ال من 
ميقاته إال أن ينوي وقد تقدم يف احلج ان امليقاة املكاين أخف من الزماين وتقدم تقريره فلذلك قال يؤخر إىل األشهر 

ئل أنا حمرم يوم افعل كذا ففعل فهو حمرم يف ذلك اليوم توفية مبقتضى الصيغة قال ابن يونس دون امليقاة املكاين والقا
قال حممد لو حلف مبصر وحنث باملدينة فلريجع إىل مصر حىت ميشي قال عبد امللك إذا حنث ببلد احللف فليمش 

ن ال يقدر على املشي فلريجع من تلك املدينة من حيث شاء قال حممد وإن حنث بغري البلد الذي حلف فيه وهو مم
إىل ذلك البلد مث ميشي فيه ما قدر مث يركب ويهدي قال أصبغ إن كان قريبا وليس عليه فيه مضرة رجع وإال مشى 
من حيث حنث وأهدى قال حممد قال مالك وله أن ميشي يف طريق أخصر من طريق قال اللخمي ان انتقل إىل بلد 

املقصود عدد اخلطى يف القربة فإن انتقل إىل أقرب منه باليسري فقيل جيزئه وقال آخر مثله يف املسافة مشى منه ألن 
أبو الفرج يهدي هديا وجيزئه وإن كثر البعد مل جيزه وإذا قال علي املشي إىل مكة وهو هبا خرج إىل احلل وأتى بعمرة 

ى املشي إىل املسجد وهو مبكة مشى ألن املفهوم من قوله أن يأيت إليها من غريها وأقل ذلك أوائل احلل والقائل عل
إىل املسجد من موضعه وقال مرة خيرج إىل احلل وإن قال وهو يف املسجد علي املشي إىل مكة خرج إىل احلل ودخل 

بعمرة وقال سحنون إذا قال فأنا حمرم فهو حمرم بنفس احلنث وهو احلج والعمرة وإن قال أنا أحرم مل ينعقد عليه 
وقال عليه أن حيرم وإن مل جيد صحبة والقائل أنا حمرم يوم أكلمه وال يكون حمرما مبضي ذلك بنفس احلنث حىت حيرم 

اليوم وجيري فيه اخلالف بني مالك وسحنون وقال ابن يونس احلالف بصقلية قال أبو عمران يلزمه املشي من أقرب 
رية ألهنم إمنا يأتون افريقية للتجر وقوله الرب الذي يليه من افريقية وهو بني ألنه العادة يف حلفهم وقيل من اإلسكند

ال حيرم حىت تدخل أشهر احلج حممول على ما إذا كان يصل أما البلد البعيد فيحرم يف الوقت الذي يصل فيه وقال 
ابن القابسي خيرج من بلده غري حمرم وحيرم حيث أدركته أشهر احلج واألول أليب حممد وهو أوىل ألنه املفهوم من 

مت فالنا فأنا حمرم حبجة الطرف الثاين هناية املشي ففي الكتاب ميشي يف العمرة حىت يسعى وإن ركب قوله إن كل
بعد السعي فال شيء عليه ويف احلج إىل طواف اإلفاضة وقاله ش لفراغ أركان النسكني وله الركوب يف رجوعه من 

الرمي لبقاء ركن احلج وله الركوب يف  مكة إىل مىن ويف رمي اجلمار مبىن وأن آخر طواف اإلفاضة فال يركب يف
حوائجه كما يركب يف املدينة فإن املشي إمنا هو قربة يف آخر العبادة وإذا ذكر حاجة نسيها ركب يف رجوعه هلا 

ويركب يف املناهل قال ابن يونس قيل البن القاسم مل ال ينتهي مشيه إذا انتهى إىل البيت وهو إمنا الزم نفسه املشي 
وحملها يف احلج مىن الطرف  ٣٣احلج ) مث حملها إىل البيت العتيق ( قال ألن اهللا تعاىل يقول يف اهلدي إىل البيت 

الثالث يف العجز عن املشي ففي الكتاب يركب فيما عجز فإذا استراح نزل مث ميشي ثانيا فيما ركب فقط ويهدي 
ملشي ثانيا مل يعد ثالثة وأهدى ومل علم يف الثانية لتفريق املشي قال ابن عباس ينحر بدنة فإن عجز عما بقي عليه من ا

عجزه عن املشي قعد وأجزأه اهلدي فإن علم عجزه ابتداء فإن كان شيخا ومنا أو امرأة ضعيفة أو مريضا ايس من 
الربء خرج راكبا ومشى ولو نصف ميل وأجزأه مع اهلدي بعد ذلك لقوله عليه السالم إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما 

طعتم وإذا رجا املريض قدرة على املشي انتظرها وإذا مشى حجه كله وركب يف اإلفاضة أو ركب األميال است
ملرض مل يعد ثانية وأهدى ولو مشى السعي فقط قضى مشيه قابال فيما ركبه قال ابن يونس ألنه ركوب كثري وألن 

لك ويهدي أحب يل من غري إجياب ومل ير ركوبه يف مواضع احلج أسهل ممن ركب يف الطريق اليوم واليومني قال ما



عليه اهلدي مثل من عجز يف الطريق عجزا يوجب الرجوع ألنه بلغ مكة وطاف ومت مشيه عند بعض الناس ويف 
الكتاب يرى عليه اهلدي والرجل واملرأة سواء وله جعل مشيه الثاين يف عري ما مشي فيه أوال إن أهبم نذره وإال ففي 

ال جيعل األول وال الثاين يف فريضة قال ابن يونس قال حممد إذا مشى الطريق كله يف عوده فال مثل األول لتعيينه و
هدي عليه ألنه مل يفرق مشيه قال ابن حبيب من ركب ليقص الطريق من غري عذر أهدى خبالف العذر قال أبو 

ذا مثل صيام التتابع ألنه لو مل الطاهر وظاهر املذهب ال فرق بني العذر وغريه وقد نص عليه يف كتاب حممد وليس ه
يصل املشي املتتابع اجزأه والقاعدة إن العبادة تلزم بالشروع كما تلزم بالنذر وإمنا جعله ميشي ثانيا يف حج أو عمرة 

إذا كانت ميينه مطلقة ألن رجوعه لنذره ال ملا شرع فيه قال ابن حبيب واهلدي ها هنا بدنة فإن مل جيد فبقرة فإن مل 
ة فإن مل جيد فصيام عشرة أيام مىت شاء وجتزئ شاة مع القدرة على الثالثة قال اللخمي أما إذا كان املشي جيد فشا

نصف الطريق فأكثر قال عبد امللك ميشي الطريق كله وحنوه ملالك وإن كان نذره من مكان بعيد حنو مصر فلمالك 
كان من املغرب مل يعد حبال وهذا كله يف املضمون يف رجوعه قوالن قال وعدم العود أحسن لعدم املشقة كما أنه لو 

أما عام تعينه فال يقضي ولو مرضه كله وإن حضر خروج احلاج وهو يف القرب مثل املدينة وهو مريض خرج 
راكبا وإن كان مضمونا أخر لعام آخر ولو نوى املريض أن ميشي قدرته مل يكن عليه هدي وكذلك الشاب الضعيف 

ة اليت مشيها عورة متشي األميال عزلة عن الناس مث تركب وهتدي وقال ابن حبيب له جعل املشي القوة واملرأة الشاب
الثاين يف حج إذا نوى األول يف عمرة الندراج العمرة يف احلج فرع يف الكتاب الناذر من املشي ما ال يبلغه عمره 

قال  ١٦التغابن ) فاتقوا اهللا ما استطعتم ( ىل ميشي ما قدر عليه ويتقرب إىل اهللا مبا قدر عليه من خري له لقوله تعا
ابن يونس قال بعض فقهائنا إن عجز هذا وركب ال يرجع ثانية ألجل ركوبه وعليه اهلدي لذلك ألنه يرجع فيما 
عليه من النذر قال أبو حممد فله أن جيعل الثاين يف حج أو عمرة لعله يريد إن مل يركب أوال يف حجته يف املناسك 

مبىن وعرفة ومزدلفة يف حجه األول كيف ينبغي أن جيعل الثانية يف عمرة وهو ال يصل أن ميشي ما ركب ولو ركب 
وعن سحنون ال جيعل الثانية يف عمرة ألهنا أقصر من عمل احلج يريد إن كان مشيه يف غري املناسك فرع يف الكتاب 

لنذره واحلج لفرضه مل جيزه من الفرض وعليه  إذا نوى حبجه فرضه ونذره أجزأه لنذره وقضى فرضه أو قارنا العمرة
دم القران وقال اللخمي وملالك يف القارن جيزيء يف النذر ويقضي الفرض لقوته وله أيضا ال جيزيء عنهما 

للتشريك قال وأرى أن جيزيء عنهما ألن القران ال حيل بفريضة اإلسالم وكل ما جاز تطوعا حاز وفاء النذر به قال 
مد يف املفرد هذا إذا مل يكن ينوي بنذره حجا وال عمرة وأما إذا نوى فال جيزيء عنهما ألنه لو ابن يونس قال حم

مشى حبج لنذره ففاته مل جتزئه عمرة التحلل عن مشيه فكذلك ها هنا ألنه يصري لكل واحد منهما نصف حجة ومها 
عيدمها مجيعا استحسانا وقال املغرية جيزئه عن حجتان أما إذا مل ينو فهو الذي قال فيه جيزئه لنذره وقال عبد امللك ي

الفريضة ألهنا أوىل باستحقاق العمل ويعيد النذر قال حممد فلو أحرم بفريضة احلج ونوى مشيها مل يلزمه ذلك إال 
بنذر قال ويلزم ذلك يف احملرم بنافلة ينوي قيامها فله صالهتا جالسا وكذلك لو نوى قراة سورة طويلة النوع الثاين 

تيان املساجد ففي الكتاب القائل علي إتيان املدينة أو بيت املقدس أو املشي إليهما فال يأتيهما حىت ينوي الصالة يف ا
مسجديهما أو ينوي فيهما أو يسميهما لتعيني القربة أو ما يالزمها وإن مل ينو الصالة فيهما أتامها راكبا وال هدي 

د صلى مبوضعه وقاله ش وابن حنبل قال اللخمي قال ابن وهب عليه أن عليه ولو نذر الصالة يف غريمها من املساج
يأيت مسجد املقدس واملدينة ماشيا وقال حممد إن قرب مشى وقال القاضي إمساعيل ناذر الصالة يف املسجد احلرام ال 

املدينة ألهنا يلزمه الشي قال واملشي يف ذلك كله أحسن ألن املشي يف القرب قربة ومقتضى أصل مالك يأيت املكي 
أفضل فإتياهنا من مكة قربة خبالف اإلتيان من املدينة إليها وقدم ش وابن حنبل املسجد احلرام عليها فإن قال علي 



املشي ومل يذكر مسجدا فال شيء عليه عند ابن القاسم وعند أشهب عليه املشي إىل مكة قال ابن يونس ميشي إىل 
ثالثة اليسرية ماشيا ويصلي فيه قال ابن حبيب إن كان مبوضعه مسجد مجعة غري الثالثة إن كان قريبا كاألميال ال

لزمه املشي إليه وقاله مالك وبه افىت ابن عباس يف مسجد قباء وهو من املدينة على ثالثة أميال ويف اجلواهر الناذر 
ليهما واملدين إىل مكة املكي أو املدين الصالة يف بيت املقدس يصلي يف مسجد موضعه ألنه أفضل واملقدسي ميشي إ

واملكي إىل املدينة للخروج من اخلالف وأصل هذا الباب قوله عليه السالم ال تعمل املطي إال لثالثة مساجد فذكر 
مسجده عليه السالم ومسجد إيليا واملسجد احلرام فاقتضى ذلك عدم لزوم املشي إىل غريها فإن كل ما وجب 

ال فال قاعدة النذر عندنا ال يؤثر إال يف مندوب فما ال رجحان يف فعله يف املشي إليه وجب أعمال الركاب إليه وإ
نظر الشرع ال يؤثر فيه وسائر املساجد مستوية من جهة أهنا بيوت التقرب إىل اهللا تعاىل بالصالة فال جيب اإلتيان إىل 

بعضها أفضل من بعض باعتبار شيء منها لعدم الرجحان وخيتلج يف نفس الفقيه أن املساجد أفضل من غريها إمجاعا و
كثرة طاعة اهللا فيها إما لقدم هجرته أو لكثرة مجاعته أو لغري ذلك من أسباب التفضيل ومقتضى ذلك وجوب 

الصالة فيها بالنذر ألجل الرجحان يف نظر الشرع ويندفع هذا اإلشكال بأن القاعدة الشرعية أن الفعل قد يكون 
أو ضم غريه له راجحا وقد يكون فمن األول الصالة واحلج راجحان وليس راجحا يف نفسه وال يكون ضمه لغريه 

ضمهما راجحا يف نظر الشرع وكذلك الصوم والزكاة بل قد يكون الفعلني راحجني وضمهما مرجوح كالصوم 
ووقوف عرفة والتنقل وصالة العيد يف املصلى والركوع وقراة القرآن والدعاء وبعض أجزاء الصالة ومما رجح 

دا ومضموما الصوم واالعتكاف والتسبيح والركوع وحنو ذلك فاعتقاد رجحان املساجد على غريها أو منفر
رجحان بعضها على بعض ال يوجب اعتقاد رجحان ضم الصالة إليها ألن اعتقاد الرجحان الشرعي يوقف على 

لثالث اهلدايا ويف الكتاب مدرك شرعي بتوقيف على مدرك شرعي ومل يرد بل ورد احلديث املتقدم بعد ذلك النوع ا
القائل علي هدي فما نوى وإال فبدنه فإن مل جيد فبقرة فإن مل جيد فشاة ولو قال بدنة فلم جيدها فبقرة فإن مل جيدها 
فسبع من الغنم فإن مل جيد فال حيب صوم فإن أحب فعشرة أيام ألهنا بدل يف دماء احلج فإن ايسر فعل ما نذر وإن 

أهديتك إىل بيت اهللا فيحنث فعليه هدي قال علي رضي اهللا عنه شاة تصحيحا لتصرف  قال حلر إن فعلت هذا
املكلف بأقرب وجوه اإلمكان فإن قال عبد فالن أو داره أو شيء من ماله هدي فحنث فال شيء عليه لقوله عليه 

لقائل علي هدي جيزئه شاة السالم ال نذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم قال اللخمي قال مالك يف احلج ا
واملدرك هل ينظر إىل أعال مراتب اهلدي احتياطا أو ألقله ألن األصل براءة الذمة كمن نذر شهرا فقيل يصوم ثالثني 

وقال ابن عبد احلكم تسعة وعشرين وهي قاعدة أصولية إذا علق احلكم على اسم هل يقتصر على أدناه أو يرتفع 
ه البقرة عند العجز ألن الناس ال يعرفون البدن إال من اإلبل وإن صدقت على البقر ألعاله وقال ابن نافع ال جتزئ

لغة قاله اخلليل ودليل الغنم حديث جابر حنرنا مع النيب عليه السالم البدنة عن سبع والبقرة عن سبع وقال مالك 
وقال أشهب إن أحب صام أيضا إذا أعسر صام عشرة أيام إن قال علي هدي وإن قال علي بدنة صاح سبعني يوما 

تسعني يوما وقال أشهب إن أحب صام سبعني أو أطعم سبعني مسكينا ألن الكفارات لكل يوم مسكني ويف الكتاب 
القائل هللا علي حنر جزور ينحرها مكانه وكذلك إذا قال بالبصرة وسوق البدن إىل غري مكة من الضالل وقال أيضا 

هبا قال ابن حبيب واحلالف بصدقة ماله على بلد يتصدق به على ينحره حيث نوى لتعلق حق تلك املساكني 
مساكني تلك البلد والبحث ها هنا كالبحث يف إتيان غري املساجد الثالث وقد تقدم والناذر هديا معينا يويف به إن 

من اإلبل  كان يبلغ ساملا من العيوب ويف سنن اهلدى ويبعث اإلبل وأن بعد املوضع وإن مل يبلغ بيع واشتري بثمنه
أن بلغ أو من البقر وإال فمن الغنم واال تصدق بالثمن عند ابن القاسم حيث شاء وقال مالك جيعله فيما حتتاج إليه 



الكعبة قال والرأي أن يتصدق به مبكة ولو شرك به يف هدي لكان له وجه ويشتري مبوضع يرى أنه يبلغ أصلح وال 
ؤخر الشراء إىل مكة مث خيرج به إىل احلل ألنه شرط اهلدي وإن وجد يؤخر إىل موضع أعال إال أن يتعذر سائقه في

شراء األقل ببعض الطريق وشراؤه مبكة يوجد أفضل اشتري االن وسيق إىل مكة وإن كان األول مخسا أو ستا من 
ن ابدنة الغنم ووجد بثمنها بقرة اشتراها وإن كانت مثاين فأكثر فشراؤها أفضل من شراء البدن إن كفاها الثمن أل

جعلت عن سبع فالسبعة أفضل وأن نذر عبدا أو دارا بيعت واشترى من موضع هو أصلح قال أشهب إن نذر بدنة 
عوراء أو عرجاء معينة أهداها أو غري معينة أهدى سليمة قال وأرى املعني وغريه سواء إذا قصد القربة وإال فهو نذر 

ي ينحر مبكة وإن قال جزور حنر مبوضعه ألنه لفظ ال خيتص مبكة معصية ويف الكتاب القائل هللا علي حنر بدنة أو هد
وإن نوى موضعا أو مساه ال خيرجها إليه كانت معينة أو غري معينة وناذر مال غريه ال شيء عليه أو ماله يشتري 

خلزنة الكعبة بثمنه هديا فإن بعث به اشترى بثمنه هناك فإن مل يبلغ هديا فأقله شاة أو فضل عنه ماال يبلغ هديا دفع 
ينفق عليها قال ابن القاسم إن أحب تصدق به حيث شاء وأعظم مالك أن يشرك مع احلجبة غريهم ألهنا والية منه 
عليه السالم لدفعه املفاتح إىل عثمان بن طلحة وإن خاف على املنذور هديا عدم الوصول للبعد باعه واشترى بثمن 

بقرا وجيوز أن يشتري بثمن البقر إبال ألهنا ملا بيعت صارت كالعني وأكره الغنم غنما وبثمن اإلبل إبال وبثمن البقر 
شراء الغنم بثمنها حىت يعجز عن البدن والبقر من مكة أوومن موضع تصل وإن ابتاعها من مكة أخرجها للحل مث 

 جيد فبقرة فإن مل أدخلها احلرم ألنه شرط اهلدي ويف اجلواهر القائل علي هدي أن نوى شيئا فعله وإال فبدنة فإن مل
جيد فشاة وقال أشهب أدىن ما جيزئه شاة إال أن ينوي أفضل منها فرع يف الكتاب القائل إن فعلت كذا فإين أحنر 
ولدي فعليه كفارة ميني قاله ابن عباس نظرا لفداء إسحاق عليه السالم أو ألنه نذر ال خمرج له لتعذر هذا املخرج 

عليه إال أن يريد التقرب باهلدي فيهدي والقائل احنر ولدي بني الصفا واملروة أو شرعا مث رجع مالك فقال فال شيء 
مبىن فعليه اهلدي ألن طرق مكة وفجاجها كلها منحر فصار للفظ داللة على التقرب باهلدي لكن مبا ال جيوز التقرب 

ويف به ويلزمه يف أبويه ما به فيسقط اخلصوص لتعذره شرعا ويبقى العموم ساملا عن املعارض وهو مفهوم اهلدي في
يلزمه بالولد قال ابن يونس قال ابن القاسم وكذلك األجنيب وقال بعض فقهائنا إمنا يهدي يف الولد إذا ذكر فعال 
حنو قوله إن فعلت وأما قوله علي حنر ولدي هللا فال شيء عليه ألنه نذر معصية قال والكل عندي سواء والصواب 

وجه اهلدي ويف اجلواهر لو كان للحالف عدة أوالد أهدى عن كل واحد منهم هديا  أن ال شيء عليه إال أن ينوي
وقيل يكفي هدي النوع الرابع الضحايا يف اجلواهر القائل هللا علي أن أضحي ببدنة مل تقم مقامها بقرة مع القدرة 

تاب اإلجزاء فيهما ويف إخراجها مع العجز خالف ويف إخراج سبع من الغنم عند العجز عن بقرة خالف ويف الك
تنيه األصل يف النذر أن ال جيزئ عنه غريه وإن كان أفضل منه عند اهللا تعاىل فناذر التصدق بدرهم ال جيزئ عنه 

ألف وكذلك سائر املندوبات ألن النذر واجب وفعل غريه غري واجب وغري الواجب ال جيزئ عن الواجب خولفت 
اخلالف ويف ناذر الركوب جيزئه املشي وليس منه ناذر الصالة يف املقدس هذه القاعدة يف هذه املسألة املتقدمة على 

وهو باحلرمني فإنه يصلي مكانه ألن اخلروج من احلرمني للصالة يف غريمها ليس قربة فلم ينعقد النذر يف أصله ألنه 
قربة كعسقالن عوض عما وجب بالنذر النوع اخلامس الرباط ففي الكتاب ناذر الرباط أو الصوم مبوضع اتيانه 

واالسكندرية يلزمه ذلك وإن كان من أهل مكة واملدينة ألن الرباط فيهما للعدو وليس فضيلة يف غريمها قال 
اللخمي ولو نذر املكي اتيان هذه للصالة فقط ويعود صلى موضعه ومل ياهتا ويف اجلواهر وال يلزمه املشي ها هنا 

اط النوع السادس الصدقة ففي الكتاب القائل هللا علي أن اهدي مايل وإن مساه لعدم الدليل على كونه قربة يف الرب
أو مايل صدقة يف سبيل اهللا أو أهدي أو حلف فحنث أجزأه الثلث وقاله ابن حنبل وإن مسى داراً أو دابة أو غريمها 



املوطأ أن أبا لبابة أخرجه وإن أحاط مباله فكذلك إن مسى حرا ولو كان أكثر من ثالثة أرباعه ما مل يقل الكل ملا يف 
حني تاب اهللا عليه قال يا رسول اهللا أهجر دار قومي اليت أصبت فيها الذنب وأجاروك وأخنلع من مايل صدقة إىل 

اهللا وإىل الرسول فقال له عليه السالم جيزئك من ذلك الثلث فقوله يدل على أنه التزم الصدقة جبملة املال ألن 
شيئا أخرجه ألنه جيوز أن يدخل يف ملكه ما ال يعلمه باملرياث واألصل الوفاء األجزاء فرع شغل الذمة فإذا عني 

بالصيغة ويف الصحيحني ال صدقة إال عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول فتكون الصدقة بكل املال غري مطلوبة للشرع 
يل من الثلث قال فال تلزم بالنذر فرع قال صاحب هتذيب الطالب إذا أخرج الثلث أنفق عليه من عنده كالزكاة وق

ابن يونس هو كذلك إن قال هدي وإن قال صدقة وليس باملوضع مساكني قال مالك النفقة من الثلث أيضا ولو 
قال الثلثان فال خالف أن النفقة من عنده قال وينبغي أن ال فرق ألن من أوجب هديا فقد أوجب على نفسه إيصاله 

اله كفارة ميني وعن ابن مسلمة زكاة ماله وقال ابن نافع من وروي عن عائشة رضي اهللا عنها تلزمه يف صدقة م
تصدق مبعني وهو ماله كله اخرج الثلث وروي عن مالك إذا مسى أكثر من الثلث اقتصرعلى الثلث قال صاحب 
البيان وروى عن مالك إن كان موسرا فالثلث وإال فربع عشره أو معدما فكفارة ميني واحلالف بصدقة ما يكتسبه 

يحنث فال شيء عليه اتفاقا فإن قيده مبدة أو بلدة فكذلك عند ابن القاسم وقال أيضا يتصدق بالثلث وإذا أبدا ف
قال كل مال أملكه إىل كذا من األجل صدقة فخمسة أقوال ثلث ما ميلكه اآلن وما ميلكه يف املستقبل البن عبد 

سم وثلث ما ميلك االن فقط ومجيع ما سيملكه احلكم وثلث ما له اآلن ومجيع ما ميلكه إىل ذلك األجل البن القا
فقط وال شيء عليه مطلقا ومنشأ اخلالف لفظ أملكه هل هو موضوع للحال أو االستقبال أو هلما وكله نقله النحاة 

املائدة ) أوفوا بالعقود ( وأما إذا نذر الصدقة جبميع ما يفيده إىل مدة أو يف بلده أخرج ذلك قوال واحدا لقوله تعاىل 
ومنهم من عاهد اهللا لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما أتاهم من فضله خيلوا ( وقوله تعاىل  ١

اآلية قال وإن كان مل ينص يف كتابه على الفرق بني النذر واليمني والوجه  ٧٥التوبة ) به وتولوا وهو معرضون 
خيرج ما ال يضر به ويف الكتاب احلالف يهدي عبده املعني  الفرق بينهما ويف اجلواهر قال سحنون عني ما ال أن ال

ومجيع ماله يهدي املعني وثلث باقي املال وكذلك الصدقة وغريها ولو قال فرسي ومايل يف سبيل اهللا فليتصدق بثمن 
ب العبد يف قوله صدقة ويف السبيل يدفع الثمن ملن يغزو به من موضعه إن وجد وإال يبعث به والفرس وآلة احلر
يبعثه بعينه فإن تعذر بعث بثمنه جيعل يف مثل املبيع خبالف مثن اهلدي يباع إذا مل يبلغ ويشتري بثمنها إبل ألن 

املقصود من اجلميع األكل وأما يف قوله صدقة فيبيع اجلميع والسبيل هو اجلهاد والرباط تفريع قال ابن يونس قال 
خرج الثلث وثلث الباقي مث قال بكفيه الثلث وباألول أخذ ابن القاسم إذا حنث مرة اخرى قبل إخراج الثلث أ

حممد وأشهب قال مالك إذا حلف بصدقة ماله مث زاد ماله فعليه ثلث ماله يوم احللف ألنه الذي يتناوله السبب وإن 
أخرج  نقص فثلثه يوم حنث ألنه املمكن وإذا حنث مث منا ماله مث حنث فنما ماله فعليه ثلث ماله مث حنث فنما ماله

ثلث ما معه اآلن ألنه ثلث األول وثلث الزيادات وإن مل يزد مل خيرج إال ثلثا واحدا ولو حنث وماله مائة مث حنث 
وهو سبعون مث حنث وهو أربعون فعليه ثلث املائة إال أن ينقص ما بيده عنه فال شيء عليه غري ما بيده إال أن 

من بالتفريط يف إخراجه قاله مالك ألنه كالشريك وقال حممد إن يذهب باتالفه أو أكله فيلزمه دينا عليه وال يض
كان على حنث ضمن ما ذهب بسببه وإال فال وإذا اخرج الثلث فمن العني والدين وقيمة الكتابة وإن عجز 

 املكاتب يوما ويف قيمة رقاهبم فضل أخرج ثلثه وال شيء يف أم الولد وال املدبر لتعذر بيعها وقال سحنون خيرج ثلث
قيمة خدمتهم فإن مل خيرج ثلثه حىت ضاع فال شيء عليه فرط أم ال وقال سحنون يضمن املفرط كالزكاة والفرق 
للمذهب أن احلالف بالصدقة قيل ال شيء عليه وقيل كفارة ميني خبالف الزكاة فإن مل يكن له يوم حلف مال فال 



الواضحة إن حلف فحنث وقد زاد ماله إن كانت شيء عليه فيما يتجدد لعدم تناول السبب إياه ويف اجلواهر يف 
الزيادة مبتجر فال يلزمه إخراج ثلثها أو بوالدة أخرج ثلثها وثلث األصل والقائل كل ما أرحبه يف هذه السلعة صدقة 
جيري على اخلالف يف قوله كل ما اكتسبه صدقة يف مدة معينة أو بلدة ويف الكتاب القائل ما يل يف الكعبة او رتاجها 

و حطيمها فال شيء عليه ألهنا ال تنقض فتبىن والرتاج الباب ومنه أرتج على اخلطيب والقارئ بتخفيف اجليم إذا أ
انغلق دونه باب الكالم فإن قال يف كسوة الكعبة أو طيبها دفع ثلث ماله للحجية وإن قال اضرب مبايل أو شيء 

ليه يف ماله ألن الضرب ليس بطاعة ويصحح لفظه بعينه حطيم الكعبة أو الركن فعليه حجة أو عمرة وال شيء ع
وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم ( حبسب اإلمكان فيحمل على الوصول إليها للقربة املعتادة قال اهللا تعاىل 

اآلية قال اللخمي قال ابن حبيب يتصدق مباله النوع السابع الصوم ويف اجلواهر الناذر الصوم  ١٠١النساء ) جناح 
ويف لزوم التتابع يف الصوم املتعدد اقوال ثالثها إن ذكر أعواما أو شهورا مجلة أو آحاد لزمه أو أياما فال  يلزمه يوم

ومذهب الكتاب عدم اللزوم مطلقا وقال يف الكتاب وناذر الشهور املتتابعة وغري املتتابعة له صومها باألهلة وبغري 
أجزأه أو بغري األهلة أكمله ثالثني وإن صام بعض شهر فله األهلة فإن صامها باألهلة وكان الشهر تسعة وعشرين 

أن يصوم باألهلة مث يكمل األول وناذر سنة غري معينة يصوم اثين عشر شهرا ليس فيها رمضان وال يوم الفطر وال 
ط أيام الذبح وما صام من األشهر فعلى األهلة وما أفطر فيه لعذر أمته ثالثني ولو عني يوما بصوم تعني ولو شر

التتابع لزمه قاله يف الكتاب والقائل أصوم هذه السنة مل يلزمه قضاء أيام العيد والتشريق ورمضان إال أن ينويه 
وروي أن ناذر ذي احلجة يقضي أيام النحر إال أن ينوي عدم القضاء والقوالن يف املدونة وباألول أخذ ابن القاسم 

شريق وما أفطره فيها لعذر فال قضاء عليه وإال قضاه وإن أفطر شهرا ويف الكتاب يصوم يف السنة املعينة أخر أيام الت
لغري عذر وكان تسعة وعشرين قضى عدد أيامه متتابعا أحب إيل وجيب قضاء ما أفطر يف السفر قال يف الكتاب ال 

نا عشر أدري ما السفر قال ابن القاسم وكأنه أحب أن يقضي وهو خالف نقل اجلواهر وناذر سنة ال يكفيه إال اث
شهرا وال يسقط رمضان وال العيدان واحليض وناذر صوم يوم يقدم فالن فقدم ليال يصوم صبيحة تلك الليلة قاله 

) فعدة من أيام أخر ( يف الكتاب وقال ش وابن حنبل ال يصوم لفوات شرط القدوم يف اليوم وهو النهار لقوله تعاىل 
عليه السالم من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال ومل يقل بستة  وجوابه أن الليلة تبع للنهار لقوله ١٨٤البقرة 

فإن قدم هنارا فقال ابن القاسم يف الكتاب و ش و ح ال شيء عليه لتعذره عليه شرعا وقال أشهب يصوم غريه ألن 
ء الشرط يقتضي مشروطه بعده والقدوم يف اليوم مشترط ولو قدم يف األيام احملرم صومها فاملنصوص نفى القضا

لتعذره شرعا والقضاء فرع سبب وجود األداء قال عبد امللك ولو علم بقدومه أول النهار فبيت الصيام مل جيزئه 
لتقدمه على سبب الوجوب كالصالة قبل الزوال وليصم اليوم الذي يليه ولو نذر صوم يوم قدومه ابدا لزمه إال أن 

يب يقضي يف املرض أول ما يصح ولو نذر صوم يوم يوافق يوما حمرما فال يقضي وكذلك إن مرضه وقال ابن حب
مساه فوافق يوم حيض أو مرض مل يقضه قاله يف الكتاب وكذلك لو كان شهرا وقيل يلزمه القضاء ويف الكتاب ناذر 
الشهر املعني يفطره متعمدا يقضي عدد أيامه متتابعات أفضل فإن نذره متتابعا بغري علة فأفطر منه ابتدأه وناذر صوم 

بعينه يقطره متعمدا يقضيه وكره مالك نذر صوم يوم لوقته وناذر صوم الدهر يلزمه وال شيء عليه أليام العيد  يوم
واحليض ورمضان وله الفطر باملرض والسفر وال قضاء لتعذره وقاله ش ونذر صوم يوم العيد أو الشك ملغى كنذر 

  الصالة يف األوقات املكروهة وقاله ش وهو مذهب الكتاب 

  ب الثالث يف صيغ االلتزامالبا



ويف اجلواهر فهي هللا علي صوم أو حنوه مطلقا أو معلقا الشرط حنو إن شفى اهللا مريضي وقد تقدم أول الكتاب  ٢
أن النذر الوعد كيف كان ومدركه فإن قال إن كلمت زيدا فعلي كذا وحنوه من الشروط املقصودة اإلعدام ال 

وحكي عن ابن القاسم تكفيه كفارة ميني وقاله ش وابن حنبل متهيد يف مسلم اإلجياد لزم على املعروف من املذهب 
قال عليه السالم كفارة النذر كفارة ميني محله ش وابن حنبل على نذر احلاج وهو ما قصد به حث على اإلقدام 

اقطين قال عليه واإلحجام حنو إن عصيت اهللا تعاىل فعلي صوم مجعا بينه وبني اإلمجاع على الوفاء بالنذر يف الدر
السالم من جعل املشي إىل بيت اهللا يف أمر ال يريد به وجه اهللا تعاىل فكفارته كفارة ميني وهو ضعيف السند ومحله 

مالك على النذر الذي ال خمرج له وهو اوىل لوجوه أحدها أن لفظ احلديث مطلق فيجمل على املطلق الذي ال تعلق 
اء بامللتزمات وهذا مل يلتزم شيئا معينا فتسلم النصوص على التخصيص خبالف له وثانيها أن النصوص دالة على الوف

ما قاله وثالثهما ما يف أيب داود قال عليه السالم من نذر نذرا مل يسمه فكفارته كفارة ميني وهو مقيد فيحمل ذلك 
إىل اختيار عبيده كالصالة املطلق عليه قاعدة األحكام الشرعية قسمان ما قرره اهللا تعاىل يف أصل شرعه ومل يكله 

وحنوها ومنها ما وكله الختيارهم وحصر ذلك يف باب واحد وهو نقل ما شاءوا من املندوبات إىل حيز الوجوب 
بطريق واحد وهو نقل النذر بأي شيء أرادوا إجيابه بذلك وجب وإال فال وملا شرع اهللا تعاىل األحكام شرع لكل 

ما قرر سببيته يف أصل شرعه ومل يكله الختيار عباده كأوقات الصلوات حكم سببا وجعل األسباب قسمني منها 
وأسباب العقوقات ومنها ما وكله الختيارهم فإن شاءوا كان سبباً وإال فال وهو شرط النذر والطالق والعتاق 

األحكام وحنوها فإهنا أسباب يلزم من وجودها الوجود من عدمها العدم ومل حيصر ذلك يف املندوبات كما عمل يف 
بل عمم ذلك يف سائر املمكنات املستقبالت من الواجبات واحملرمات وما ليس من املكتسبات كهبوب الرياح 

ونزول األمطار مما ليس فيه حكم شرعي وال اكتساب اختياري فرع يف البيان النذر إما مندوب وهو املطلق من غري 
ع األيام خمافة التفريط أو مباح وهو املعلق على شرط شرط شكرا هللا تعاىل على ما قضى أو مكروه وهو املفكر م

مستقبل ويف اجلواهر واملقدمات هذا هو املكروه عند مالك ملا يف مسلم أنه عليه السالم هنى عن النذر وقال إنه ال 
رة يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل قال والكل الزم وكيفما تصرف ال يقضي به الشتراط النية فيه وهي متعذ

  مع اإلكراه 

  كتاب األطعمة

  وفيه بابان  ١

  الباب األول فيما يباح للمختار

واملأكول إما مجاد وإما حيوان أو نبات واحليوان ضربان حبري وبري فالبحري قال مالك يف الكتاب يؤكل مجيعه  ٢
و جموسي كان له شبه بغري ذكاة وال تسمية سواء صيد أو وجد طافيا أو يف بطن طري املاء وبطن حوت صاده مسلم ا

يف الرب أم ال وقال ش السمك حالل وأما غريه من الدواب مما ليس له شيبة يف الرب أوله شيبة حالل فهو حالل ويف 
افتقاره إىل الذكاة قوالن نظرا إال كونه مسكا أم ال وما له شبه حرام كاخلنزير والكلب وهو يعيش يف الرب كالضفدع 

و السباع كالتمساح وقال ح حيرم غري السمك الذي ميون بنفسه الندراجه يف امليتة فهو حرام ألنه من اخلبائث أ
احملرمة ووافقنا ابن حنبل يف الضفدع والتمساح وتوقف مالك يف خنزير املاء وقال ابن القاسم أمقته من غري حترمي 

قال ابن نافع ما تطول حياته يف الرب ويف اجلواهر ) وحلم اخلنزير ( ونقل أبو الطاهر قوال بالتحرمي لعموم قوله تعاىل 



يفتقر إىل الذكاة واختلف يف كراهة كلب املاء وخنزيره احتج ح بنهيه عليه السالم عن أكل الطايف وقال ما جزر 
عنه البحر فكلوه وما مات فيه وطفا فال تأكلوه وألنه مات حتف أنفه فال يؤكل كالشاة واجلواب عن األول أنه 

رف بأن الربي حرمه الشرع إذا مل تستخرج منه الفضالت املستخبثة بأيسر الطرق عليه وهو ضعيف وعن الثاين الع
أحل ( الذكاة إال لضرورة كالصيد وقد سقط اعتبار الفضالت يف البحري بدليل املصيد فيحل مطلقا ولقوله تعاىل 

صحاح أن أبا عبيدة رضي اهللا عنه وال طعام بعد املصيد إال الطايف واما يف ال) لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
مع الصحابة رضي اهللا عنهم وجدوا على شاطئ البحر دابة تدعى العنرب فأكلوا منها وأدهنوا وأتوه عليه السالم 

  فسألوه عن ذلك فقال عليه السالم هل معكم منه شيء فأطعموين 

  فرع

والصحيح أنه يغسل ويؤكل كما لو وقع يف قال ابن يونس قيل إذا مات الطري واحلوت يف بطنه ال يؤكل ألنه جنس 
  جناسة وكاجلدي يرضع خنزيره والطري الذي يأكل النجاسة فإنه يغسل بعد الذبح ويؤكل 

  فرع

قال صاحب هتذيب الطالب قال شيوخنا إذا اشترى حوتا فوجد فيه جوهرة غري معمولة فهي للبائع ألنه مل يبعها إن 
ها فهي لقطة وقال أبو العباس األشباين إن كانت مثقوبة فلقطة وكذلك ان كان صيادا وإن علم تداول األمالك علي

تداوهلا األمالك وأما الربي فحالل إمجاعا كاألنعام والوحش والطري السامل عن السبعية واملخلب واالستخباث وحرام 
غالبا وقد يؤكل  إمجاعا وهو اخلنزير قال اللخمي حلمه وسحمه وجلده ولبنه وخصصت اآلية اللحم ألنه املقصود

احليوان مسموطا وخمتلف فيه وهو يف الكتاب تؤكل الضرايب ويف التنبيهات مجيع ضرب مثل مثر وهو حيوان له 
  شوك 

  فرو مخسة

األول السباع ويف اجلواهر هي مكروهة على اإلطالق من غري تفصيل يف رواية العراقيني وهو ظاهر الكتاب وظاهر 
وقال ابن حبيب مل خيتلف املدنيون يف حترمي العادي كاألسد والنمر والذئب والكلب وأما املوطأ التحرمي وقاله األئمة 

غري العادي كالضب والثعلب والضبع واهلر الوحشي واالنسي فمكروه وقال ابن كنانة كل ما يفترس ويأكل اللحم 
يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طعام ( فال يؤكل وغريه يؤكل لنا قوله تعاىل 

فخرجت السباع عن التحرمي وورد عليه أسئلة األول إن ) مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري اهللا 
هذا أجاز عن املاضي من الوحي فيبقى املستقبل فيبطل احلصر وثانيهما ينتقض بذبائح اجملوس وثالثها اهنا مكية 

ملدينة معلوم ورابعها يف املوطأ قال عليه السالم اكا كل ذي ناب من السباع حرام زاد ووجود الوحي بعد ذلك با
يف مسلم وذي خملب من الطري واجلواب عن األول أن ال لنفي املستقبل دون املاضي فليس صرفها للماضي بأوىل 

ستقبال بل هذا أوىل ألن من صرف املاضي الذي هو أرجى إىل احلالة املستمرة املشتملة على املاضي واحلال واال
التصرف يف الفعل أوىل من احلرف ألنه حمل التصريف والتصرف عن الثاين أن قيام الدليل على التخصيص ال مينع 
من التمسك بالنص وعن الثالث أن قوله ال أحد عام يف املستقبل وخربه عليه السالم حق وعن الرابع أنه حممول 



نا أنه للتحرمي لكنه ينتقض بالثعلب والضبع مع قول اخلصم بإباحتمهما سلمنا على الكراهة مجعا بني الدليلني سلم
عدم املنتقض لكن أصابة املصدر إىل الفاعل أوىل من املفعول فيكون ذوا الناب هو اآلكل فيحرم علينا ما افترسه 

ب األسود من الوحش وحنن نقول به متهيد أجرى اهللا تعاىل عادته بتغيري األغذية لألخالق حت وصف األطباء قلو
والطري للشجاعة وقوة القلب فمن أكل منها شيئا استحال طبعه إليه والسباع ظاملة غامشة قاسية بعيدة من الرمحة 
فمنع اهللا تعاىل بين آدم من أكلها ليال يصري كذلك فتعبد من رمحته بكثرة الفساد والعناد فمن العلماء من هنضت 

من مل تنهض عنده إال للكراهة الثاين ذوات احلافر املقانسة ويف اجلواهر اخليل عنده هذه املفسدة للتحرمي ومنهم 
) والبغال واحلمري لتركبوها ( مكروهة وقال ح دون كراهة السباع وقيل مباحة وقاله ش وابن حنبل وقيل حمرمة 

يل أخف من احلمري فلو كانت جيوز أكلها لكان االمتنان به أوىل ومذكورا مع الركوب قال اللخمي اخل ٨النحل 
  والبغال بينهما ويف الصحيحني هنى عليه السالم عن أكل حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل 

  فرع

يف الكتاب إذا دجن محار وحش وصار حيمل عليه مل يؤكل عند مالك نظرا حلاله اآلن وأجازه ابن القاسم نظرا 
والقنفذ والقرد والضب ويف اجلواهر اختلف يف إباحته  ألصله الثالث ما اختلف يف أنه ممسوخ كالفيل والدب

وحترميه لنهيه عليه السالم عن مثن القرد ولو أبيح أكله مل حيرم مثنه وقيل جيوز القرد إن كان يرعى كل احلشيش قال 
أمة  أبو الوليد ظاهر املذهب عدم التحرمي تنبيه يف مسلم سئل عليه السالم عن أكل الضباب فقال عليه السالم إن

مسخت وأخشى أن يكون منها مث قال بعد ذلك أن املمسوخ ال يعقب يف حديث آخر وهذا هو الصحيح فإنه عليه 
السالم كان خيرب باألشياء جمملة مث يفصل له فيقدم التفصيل على اإلمجال وكذلك أخرب بالدجال جممال فقال حينئذ 

امرء حجيج نفسه واهللا خليفيت عليكم مث أخرب أنه إمنا إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن مل أكن فيكم ف
ينزل يف آخر الزمان فتعليل هذه بالسبعية واالستخباث أوىل الرابع احليوانات املستقذرة ففي اجلواهر حيكى 

وقاله األئمة  ١٥٧األعراف ) وحيرم عليهم اخلبائث ( املخالفون لنا عنا جوازها وهو خالف املذهب لقوله تعاىل 
ح ابن حنبل الضب ألنه أكل على مائدته علبه السالم ومل ينكره خرجه مسلم واتفق األئمة على إباحة اجلراد وأبا

لقوله عليه السالم يف البخاري إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كله فإن يف أحد جناحيه شفاء ويف اآلخر 
للطعام عن النجاسة فيكون أصال ال نفس له وقوله داء والغالب موته فلو كان ينجس باملوت ملا أمر بذلك صونا 

عليه السالم أحلت يل مييتان احلوت واجلراد والعجب من نقل اجلواهر مع قوله يف الكتاب ال بأس بأكل اجللد 
والوبر وإذا ذكيت احليات موضع ذكاهتا جاز أكلها ملن احتاج إليها وال بأس بأكل خشاش األرض وهو مما إذا 

اد وتؤكل الضفادع وإن ماتت ألهنا من صيد املاء واحللزون كاجلراد فيؤكل منه ما سلق أو شوي ذكيت ذكاة اجلر
وما مات فال فأي شيء بقي من اخلبائث بعد احلشرات واهلوام واحليات فائدة ذكاة احليات ال حيكمها إال طبيب 

ح يضرب بآلة حادة رزينة ماهر وصفتها أن ميسك برأسها وذنبها من غري عنق وهي على مسمار مضروب يف لو
عليها وهي ممدودة على اخلشبة يف حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي هو وسطها ويقطع مجيع ذلك يف 

فور واحد بضربة واحدة فمىت بقيت جلدة يسرية فسدت وقتلت بواسطة جريان السم من رأسها يف جسمها بسبب 
  جسمها وهذا معىن قوله موضع ذكاهتا  عصبها أو ما هو قريب من السم من ذنبها يف

  فرع



قال اللخمي قال مالك يف الكتاب ال إكره اجلاللة من األنعام ولو كرهت ذلك لكرهت الطري اآلكل للنجاسة 
وكرهها ابن حبيب وحرمها ش أن تغريت رائحة حلمها وإال فال وقال ابن حنبل إن كان أكثر علفها النجاسة حرم 

قوالن له ملا يف أيب داود هنى عليه السالم عن أكل اجلاللة وألباهنا وأما النبات املسقي  لبنها وحلمها ويف بيضها
بالنجاسة قال اللخمي كرهه مالك وأباحه ش وفرق بينه وبني احليوان فإن نفس النجاسة املستقذرة يشاهد دخوهلا 

شتقة من اجللة بكسر اجليم وشد الالم يف احليوان فتعافه النفوس فيصان اإنسان عنه خبالف النبات فائدة اجلاللة م
( عسري وليس كذلك لقوله ) وحيرم عليهم اخلبائث ( وهي العذرة متهيد قد يتخيل الفقيه أن اجلواب عن قوله تعاىل 

 ٢٦النور ) اخلبيثات للخبيثني ( واملراد ضعف االنبات وقوله تعاىل  ٥٨األعراف ) والذي خبث ال خيرج إال نكدا 
ومثل ( واملراد به الدنية وقوله تعاىل  ١٦٧البقرة ) وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون ( وقوله تعاىل  واملراد العصاة

املراد به املؤملة وإذا كان اخلبيث يطلق على معان خمتلفة بقي حمتمال فسقط  ٢٦إبراهيم ) كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
عدة محل كالم كل متكلم على عرفه والبعد يف نظر االستدالل به أو حيمل على املستعبد يف نظر الشرع ألن القا

الشرع إمنا يعلم بدليل شرعي والنزاع فيه اخلامس الطري ففي اجلواهر كله مباح ذو املخلب وغريه وقاله يف الكتاب 
وروي عن مالك ال يؤكل ذو املخلب وقاله ش وابن حنبل لنهيه عليه السالم يف احلديث املتقدم عنه واجلواب عنه 

زيادة مل يروها الزهري وال مالك وال غريمها واملنفرد هبا قليل الرواية والفرق املشهور بأن االستخباث يف الظلم أهنا 
والسبيعة يف السباع والوحش أعظم وهو علة التحرمي والقصور يف العلة مينع من االستواء يف احلكم ويف الكتاب 

ها فيكون تعذيبا من غري فائدة وقال األستاذ أبو بكر يؤكل كراهة اخلطاف وحنوها قال أبو الطاهر ولعله لقلة حلم
مجيع احليوان من الفيل إىل النمل والدود وما بني ذلك إال اآلدمي واخلنزير وهو عقد املذهب يف رواية العراقيني إال 

فاملائع يطرح  أن منه مباح ومنه مكروه وأما النبات واجلماد ففي اجلواهر حترمي ما كان جنسا فإن خالط الطاهر جنس
مجيعه واجلامد تطرح النجاسة وما حوهلا ويؤكل وقد تقدم يف كتاب الطهارة دليله وتفصيله وال يؤكل املغري 

باألجسام وقاله ش وابن حنبل ويكره آكل الطني وحرمه عبد امللك إلفساده األجسام وما كان طاهرا وال ضرر فيه 
  ه وحنومها من املستقذرات أبيح وحرم ش املخاط واملين وإن كان طاهرا عند

  فرع

يف اجلواهر يف كتاب البيوع وغريها جواز أكل لنب اآلدميات إذا مجع يف إناء وقاله ش وابن حنبل وحرمه ح ألنه 
  جزء آدمي فيحرم لنا القياس على األلبان 

  فرع

السمك والرباغيث وغريمها قال اللخمي إمنا حرم اهللا تعاىل الدم بقيد كونه مسفوحا وسوى مالك بني مجلة الدماء يف 
يف النجاسة وكل جنس حرام وقال أيضا ال تعاد الصالة من الدم اليسري واختلف قول مالك يف غري املسفوح وقال 

التبع املسلمون ما ) أو دما مسفوحا ( ابن مسلمة إمنا حيرم املسفوح لقول عائشة رضي اهللا عنها لوال قول اهللا تعاىل 
هود وقال اللخمي ودم ما ال يؤكل حلمه حيرم قليله وكثريه وليس على رتبة من حلمه ودم ما يف العروق كما اتبعه الي

يؤكل حلمه قبل الذكاة كذلك وبعدها حيرم املسفوح وهو الذي خيرج عند الذبح ومنه سفح اجلبل ألنه يسيل عليه 
ذا استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور السيل والسفاح الذي يقابل به النكاح ألنه أراقة املين من غري فائدة زائدة فإ

دمها كاملشوية جاز أكلها اتفاقا وإن قطعت فظهر الدم فقال مرة حرام ومحل اإلباحة على ما مل يظهر نفيا حلرج 



التتبع ومرة قال حالل لظاهر اآلية فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا ودم ما ال حيتاج إىل ذكاته وهو 
هارته إذا صلي به حالل والقول بنجاسته وعدم حله أوىل وما ليس له نفس سائلة على القول احلوت فعلى القول بط

بذكاته حيرم رطوبته قبل الذكاة وخيتلف فيما ظهر بعدها وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء خيتلف فيه إذا 
  فارق 

  فرع

السفح يف جناسة الدم ال تكون جنسة وقد  يوجد يف وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم يتولد منه فمقتضى مراعاة
  وقع فيها البحث مع مجاعة ومل يظهر غريه 

  فرع

يف البيان إذا سلق بيض فوجد يف بعضها فرخ ميتة ال يؤكل البيض قاله ابن القاسم قال وينتقض بقوله إن اللحم إذا 
ا رطوبة امليتة قاله مالك وقال ابن طبخ باملاء النجس يغسل ويؤكل والبيض خيرج من الدجاجة امليتة ال يؤكل لشرهب

  نافع يؤكل إذا اشتد كما لو ألقي يف جناسة 

  فرع

قال صاحب األكمال أواين أهل الكتاب اليت تطبخ فيها امليتات وحلم اخلنزير تغسل وتستعمل ملا يف مسلم قال أبو 
ن وجدمت غري آنيتهم فال تأكلوا فيها ثعلبة اخلشين إنا بأرض قوم من اهل الكتاب نأكل يف آنيتهم فقال عليه السالم إ

فإن مل جتدوا فاغسلوها مث كلوا فيها وألن املاء طهور لكل شيء قاعدة كل ما حرم اهللا تعاىل أكله أو حلله إما 
لوصفه أو سببه فكل ما حرم لوصفه ال حيل إال بسببه وكل ما حل لوصفه ال حيرم إال بسببه فالسباع وامليتة 

ها فال حتل إال بسببها كاالضطرار والرب واألطعمة احملسبة واملالبس الشرعية واألنعام حالل واخلبائث ممنوعة لوصف
لوصفها فال حترم إال بسببها كالعقود الفاسدة وذكاة اجملوس واملرتد ولنقتصر على هذه الفروع وطعام أهل الكتاب 

  يف الذبائح 

  الباب الثاين يف االضطرار

ول يف حد الضرورة قال اللخمي هي خوف املوت أو اجلوع ألنه يوجب املواساة وفيه ثالثة مياحث املبحث األ ٢
لقوله عليه السالم أطعموا اجلائع واذا وجبت املواساه جاز أخذ مال الغري وإذا جاز ماله جازت امليتة بالقياس فعلى 

اقتصر على سد الرمق إال هذا يأكل شبعه ويتزود وعلى الثاين ال يزيد على سد الرمق قاله ش وإذا أكل مال مسلم 
ان يعلم طول طريقه فيتزود ألن مواساته جتب إذا جاع قال صاحب اإلكمال يأكل من امليتة ويتزود قال مالك يف 

املوطأ وقال غريه ما يسد رمقه وقال عبد امللك أن تغذى حرمت عليه يومه أو تغشى حرمت عليه ليلته ويف اجلواهر 
  س وال يشترط اإلشراف على املوت ألن األكل حينئذ ال يفيد الضرورة ظن خوف اهلالك على النف

  فرع



يف اجلواهر إذا كان سبب االضطرار معصية كسفر املعصية املشهور جواز األكل وقاله ح وال نقل فيها عن مالك 
و ش  والفرق بينه وبني القصر والفطر أن منعه يفضي إىل القتل وهو ليس عقوبة جنايته خبالفهما وقال ابن اجلالب

أي وال باغ باملعصية وال متعد ما جيوز له  ١٧٣البقرة ) غري باغ وال عاد ( ال يأكل حىت يفارق املعصية لقوله تعاىل 
منها وألن التوبة ممكنة فموته من جهته ال من منع الشرع واختاره القاضي أبو بكر وقال ما أظن أحدا خيالفه 

سن وقال اللخمي إن كان العاصي بالسفر يتعني قتله كاملسافر إىل والقائل بذلك خمطئ قطعا وتوقف القاضي أبو احل
القتل أو الزنا ال يباح له األكل وإال فعلى القول بوجوب األكل من امليتة لغري العاصي وهو قول ابن القصار وغريه 

ها هنا فإن حفظا للنفس جيب ها هنا وعلى القول باإلباحة قياسا على اإلستسالم للصيال وهو قول سحنون مينع 
اضطر بعد رجوعه من املعصية فكغري العاصي امليحث الثاين يف جنس املستباح ويف اجلواهر كل ما يرد عنه جوعا أو 

عطشا دفع الضرورة أو خففها كاألشرية النجسة وامليتة من كل حيوان غري اآلدمي وغري اخلمر ألهنا ال حتل إال 
ا معلوم وأما العطش فتزيده حترميا وقيل وقيل جيوز لتخفيفها العطش إساغة الغصة على اخلالف ألن دفع الضرورة هب

واجلوع من حيث اجلملة واختاره القاضي أبو بكر و ش ألن مدمن اخلمر يكتفي هبا عن شرب املاء وقال ش جيوز له 
ا فيه االفتيات أكل ميتة اآلدمي حفظا للحي وقيل احلي احلريب واملرتد والزاين احملصن له أكله ألنه مباح الدم وإمن

  على اإلمام واتالف ما ال حرمة له ملا له حرمة متعينة خبالف الذمي املعاهد 

  فروع مخسة

األول يف اجلواهر الواجد لطعام غري مضطر يطلبه منه بثمن يف الذمة ويظهر له احلاجة فإن أىب استطعمه فإن أىب 
ن دفعه جازت مدافعته له وإن أدت إىل القتل كدم أعلمه أنه يقاتله فإن امتنع غضبه ألن إحياءه واجب عليه فإ

احملارب ولو قتله املالك وجب القصاص لكونه متعديا وإن بذل له بثمن املثل وجب الشراء أو بأكثر فهو مكروه 
الثاين قال إذا وجد امليتة وطعام الغري أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وحيث قلنا يأكل ضمن القيمة ألن األصل 

ألموال أدت الضرورة إىل بذل الطعام أما جمانا فال وقيل ال يضمن ألن الدفع واجب والواجب ال يستحق عصمة ا
عوضا قال اللخمي إن خاف القطع بنسبته إىل السرقة فإن خاف املوت أكل تقدميا للنفس على الطرف وإال فال 

احلرب ألهنا حالة يقبل فيها عذر يأكل إال أن يكون عليه دليل االضطرار وقد قيل ال يقطع السارق يف سنة 
الضرورة الثالث قال يقدم احملرم امليتة على الصيد ألن االضطرار يبيح امليتة وقد وجد مبيح الصيد اإلحالل ومل 

يوجد وقال ابن عبد احلكم يقدم الصيد ألن حترميه خاص وألن حترميه ال لوصفه خبالف امليتة فيهما فلذلك يقدم حلم 
أبو الوليد يقدم امليتة على اخلنزير ألن حترميها عارض بسبب عدم الذكاة وحترميه متأصل قال  الصيد الرابع قال

اللخمي وحيث يأكل اخلنزير يستحب له تذكيته اخلامس يف اجلالب ال يتداوى خبمر وال بنجاسة خالفا ل ش عند 
عل مبعىن اخللق واقع فيتعني صرف النفي الضرورة لقوله عليه السالم إن اهللا مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها واجل

أي شرع ومنع  ١٠٣املائدة ) ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة ( إىل املشروعية صونا للخرب عن املخالفة ومثله 
  الشريعة عند الضرورة يدل على عظم املفسدة فيكون حراما 

  كتاب األشربة

أو زبيب أو متر أو تني أو حنطة أو غري ذلك وقاله ش وابن يف الكتاب ما أسكر كثريه فقليله حرام من مخر أو نبيذ 
حنبل وقال ح حيرم أربعة أشربة عصري العنب إذا غلى واشتد والعصري إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه وهي الطالء 



وكذلك لو ذهب نصفه ودخلته الشدة ويسمى املنصف والثالث نقيع الرطب املشتد والرابع نقيع الزبيب املشتد إذا 
وأباح هذه الثالثة غريه وخيتص عنده دون اخلمر بعدم احلد يف قليلها وخفة جناستها وجواز بيعها وتضمينها  غلى

بالقيمة دون املثل ويباح عنده ما يتخذ من احلنطة والشعري والعسل والذرة وال حيد شاربه وإن سكر وقال أيضا نبيذ 
على ظنه عدم السكر وخصص اسم اخلمر مبا يعتصر  التمر والزبيب إذا طبخ حالل وان اشتد إذا شرب ما يغلب

وحنن عندنا اسم اخلمر ملا خامر  ٩٠املائدة ) إمنا اخلمر إىل قوله فاجتنبوه ( من العنب وال يندرج غريه يف قوله تعاىل 
العقل أي غطاه ومنه ختمري اآلنية ومخار املرأة قال صاحب القبس والعجب من احلنفية يف ذلك والصحابة رضوان 

اهللا عليهم ملا حرمت عليهم اخلمر أراقوها وكسروا دناهنا وبادروا إىل امتثال األمر مع أنه ليس عندهم باملدينة عصري 
عنب بل نبيذ التمر وقال ح لو جعل السيف على رأسي أن اشرب النبيذ ما شربته ولو وضع السيف على رأسي أن 

ربونه قال وليس كما قال ما شربه أحد منهم إمنا النابت أنه أحرمه ما حرمته ألن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يش
عليه السالم كان ينتبذ له فيشرب ولعن عليه السالم يف اخلمر عشرة عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها واملبتاع 

أنه يعصره مخرا هلا وشارهبا وساقيها وحاملها واحملمولة إليه وشاهدها قال ويندرج يف بائع اخلمر بائع العنب ملن يعلم 
إال الذمي فمختلف فيه الختالفهم يف خطاهبم بالفروع قال وما تعلق به أصحابنا من حديث الترمذي من قوله عليه 

النحل ) تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ( السالم ما أسكر كثرية فقليله حرام فليس بصحيح احتج ح بقوله تعاىل 
املسكر من غريها وبقي ما عداه على األصل وقوله عليه السالم اشربوا وال واالمتنان إمنا يكون باملباح للمقدار  ٦٧

) إمنا سكرت أبصارنا ( تسكروا واجلواب عن األول أن السكر بفتح الكاف والتسكري يف اللغة املنع لقوله تعاىل 
اجلوع والعطش أي منعت وغلقت ومنع تسكري الباب أي غلقه فاآلية تدل على أهنا يتخذ منها ما مينع  ١٥احلجر 

واألمراض وذلك يتحقق بالتمر والرطب واخلل واألنبذة قبل الشدة وهي حالل إمجاعا فما تعني ما ذكرمتوه وعن 
الثاين أن معناه اشربوا منه غري الذي يسكر كثريه لقوله يف احلديث اآلخر يف مسلم كل مسكر مخر وكل مسكر 

 ٩٠املائدة ) ألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إمنا اخلمر وامليسر وا( حرام ويؤيده قوله تعاىل 
ووجه الدليل والتمسك به من وجوه أحدها عطف امليسر عليه وهو حرام والعطف يقتضي التسوية واملساوى 

باحلرام حرام الثاين عطف األنصاب عليه ملا سبق الثالث عطف األزالم عليه ملا تقدم الرابع قوله رجس والرجس 
لغة وهو يدل على جناسة اجلميع خرجت الثالثة عن النجاسة أمجاعا بقي احلكم مستصحبا يف اخلمر فتكون النجس 

جنسة فتحرم وهي كل ما خامر كثريه كما تقدم أو يقول الرجس استعمل جمازا يف البعد الشرعي والبعد شرعا حمرم 
( ملا علم يف األصول اخلامس قوله تعاىل  واألول أوىل لدوران هذا البحث بني اجملاز والتخصيص والتخصيص أوىل

فاضافته إىل الشيطان تفيد التحرمي يف عرف الشرع السادس قوله فاجتنبوه واألمر حممول على ) من عمل الشيطان 
الوجوب وألن هذه األشربة يسكر كثريها فيحرم قليلها قياسا على حممل اآلمجاع وهو من أجل األقيسة فقد 

العتبار والعجب من احلنفية اهنم يقدمون القياس على النصوص وها هنا رفضوا القياس اجتمعت اآلثار ووجوب ا
املعضود بالنصوص املتضافرة يف الكتاب والسنة الصحيحة يف عدة مواضع وال جرم قال ش أحد احلنفي يف النبيذ 

رهبا وحيل قليلها أمجاعا وال وأقبل شهادته وقال مالك أحده وال أقبل شهادته قاعدة املرقدات تغيب العقل وال حيد شا
ينجس قليلها وال كثريها ففارقت املسكرات يف هذه الثالثة األحكام مع اشتراكها يف إفساد العقل الذي هو سبب 
التحرمي فما الفرق ومباذا ينضبط كل واحد منهما حىت ميتاز عن صاحبه فالضابط أن مغيب العقل إن كان حيدث 

وأما ) وأسدا ما ينهنهنا اللقاء ** ونشرهبا فتتركنا ملوكا ( هو املرقد لقول الشاعر سرورا للنفس فهو املسكر وإال ف
املرقد فأما غيبته كلية كاألفيون أو يهيج من مزاج مستعمله ما هو غالب عليه من اخلالط فتارة خوفا وتارة بكاء 



صيال للمسرة فزجر الشرع عنه وغري ذلك وأما الفرق فألن املسكر ملا أسر النفس توفرت الدواعي على تناوله حت
  باحلد والتنجيس واملرقد خسارة حمضة وموت صرف فالدواعي منصرفة عنه فاكتفي يف ذلك بالتعزير 

  فروع سبعة

األول يف الكتاب عصري العنب ونقيع الزبيب ومجيع األنبذة حالل ما مل تسكر من غري توقيت بزمان وال هيئة وال 
ل ما منع إسكاره كثريه ألن العنب إذا كثرت مائيته احتاج إىل طبخ كثري أو قل فطبخ حيد الطبخ بثلثني وال غريمها ب

قليل وذلك خمتلف يف أقطار األرض وال ينبذ متر مع زبيب وال بسر وال زهو مع رطب وال حنطة مع شعري وال 
يه عليه السالم عن أحدمها مع تني أو عسل ألن خلطها يسرع بشدهتا وقاله ش وابن حنبل خالفا ل ح ويف مسلم هن

شرب اخلليطني وإذا نبذ كل واحد وحده ال ينبغي خلطهما عند الشرب وال جيعل دردي املسكر وال عكره يف 
شراب وال طعام وأرخص مالك يف جعل العجني والسويق والدقيق يف النبيذ قليال مث هنى عنه قال ويف املغرب تراب 

سم قال وال يعجبين انتباذ البسر املدين ألنه رطب وبسر وال بأس جيعل يف العسل ليعجله أكرهه وخالفه ابن القا
بأكل اخلبز بالنبيذ ألنه ليس شرابا وكره نبذ اخلبز فيه يوما أو يومني ليال تتعجل شدته قال صاحب القبس طرد ابن 

 الدباء واملزفت عبد احلكم النهي عن اخلليطني على عمومه حىت يف أشربة األطباء الثاين يف الكتاب كره االنتباذ يف
زاد يف اجلالب احلنتم والنقري لورود احلديث الصحيح فيهما وألهنا تعجل الشدة يف اخلليطني فائدة الدباء اليقطني 
واملزفت يف التنبيهات بسكون الزاي ماطلي بالزفت وهو القار الذي تطلى به السفن واحلنتم اجلرار اخلضر وقيل 

ع حنتمة وهي اجلرة الثالث يف اجلالب تباح السوبية والفقاع الرابع يف احلمر وقيل الفخار كيف كان وهو مج
الكتاب إذا ملك املسلم مخرا فلريقها فإن اجترأ فخللها أكلها وبئس ما صنع وكره أكل اخلمر جيعل فيها احليتان 

وعبد امللك  فتصري مريا ويف اجلواهر حتليل اخلمر مكروه وظاهر املذهب إباحة كل ما ختلل منها وكرهه سحنون
وقال األستاذ أبو بكر صورة املسألة إذا خللت بشيء طرح فيها كامللح واخلل واملاء احلار فأما لو خللت بنفسها مع 

العلم بتحرميها فال خالف يف جواز أكلها وقال صاحب املقدمات يف ختليلها ثالثة أقوال املنع مطلقا وقاله ش 
ا وبني ما يصري خال من عصريه مل يرده مخرا وبسبب اخلالف هل املنع تعبد والكراهة والفرق بني اقتنائها لتصري مخر

فيمتنع مطلقا أو معلل بالتعدي يف االقتناء فيجوز ملن صار عصريه مخرا أو بالتهمة لقنيتها فيجوز للرجل يف نفسه 
جلواز النتفاء علة املنع وهو التخليل ملا عنده على نوع من الكراهة وإذا منعنا التخليل ففي جواز األكل ثالثة أقوال ا

اإلسكار واملنع مؤاخذة له ينقيض قصده وألن النهي يدل على الفساد يف املنهي عنه وقاله ش وعلله بأن ما يلقى 
اخلمر يصري جنسا باخلمر فيصري خال خمتلطا بنجاسة فيحرم ويرد عليه أن املقتضي لتنجيس اخلمر وما البسها هو 

ما يف أجزاء الدواء املعاجل به فال ينجس اخلل وجوز ح التخليل لقوله عليه  وصف اإلسكار وقد ذهب فيطهر
السالم حيل اخلل اخلمر كما حيل الدباغ اجللد وهو معارض بأمره عليه السالم يف مسلم باراقة اخلمر اليت اهديت له 

ن اخلمر فيمنع أو ما ختمر عنده فلو كان التخليل مشروعا ألمر به حفظا للمالية والثالث الفرق بني ختليل ما اقتناه م
ما مل يرد به اخلمر قاله سحنون قاعدة أسباب الطهارة ثالثة إزالة كالغسل باملاء أو إحالة كانقالب اخلمر خال والدم 

منيا مث آدميا وهبما كالدباغ اخلامس يف اجلالب من وجدت عنده مخر من املسلمني أريقت عليه وكسرت ظروفها 
أدب باملالية يف الكفارات وقال غريه يشق منها ما أفسدته اخلمر وال ينتفع به إال فيها وما ال  تاديبا له ألن الشرع

فال صونا للمالية عن الفساد وإذا قلنا ال تفسد ففي النوادر تغسل وينتفع هبا وال يضر بقاء الرائحة ويف خمتصر ابن 
املاء مرتني وتغسل وينتفع هبا ويف اجلالب ال حيل ملسلم عبد احلكم أما الزقاق فال ينتفع هبا وأما القالل فيطبخ فيها 



بيعها من كافر وال مسلم لقوله عليه السالم يف مسلم إن الذي حرم سرهبا حرم مثنها ومن أسلم وعنده مخر أريقت 
مخرا  ألن امللك ال يثبت عليها وإن أسلم وعنده مثن مخر فال بأس به ألن االسالم جيب ما قبله وإذا تبايع نصرانيان

فقبضت مث أسلم البائع قبل قبض الثمن فله أخذه ألنه دين من مجلة ديونه وإن أسلم مشتريها فعليه دفع الثمن للبائع 
ألنه دين عليه وإن أسلم البائع قبل قبض اخلمر فسح البيع ورد الثمن ألنه ممنوع من التسليم واملنع الشرعي 

سلم املشتري قبل قبض اخلمر فسخ البيع ورجع البائع بالثمن كاحلسي فيصري كالبيع املستحق قيل القبض وإن أ
لتعذر القبض شرعا وقد توقف فيها مالك مرة وقال أخاف أن يظلم الذمي ألن املانع ليس من قبله قال غريه قال 
عد ابن عبد احلكم إذا أسلما بعد قبض الثمن دون املثمون عليه قيمة اخلمر خالفا ملالك وابن القاسم وإن أسلما ب

قبض اخلمر دون مثنها قال اللخمي على قول عبد امللك يأخذ الثمن ويف اجلالب وإذا اشترى مسلم من نصراين 
مخرا وفاتت مل يدفع للبائع شيئا ألنه ممنوع من البيع املسلم فإن قبض الثمن تصدق به تأديبا له السادس يف الكتاب 

و يأخذه بوجه أو يأكل ما اشتري به وجيوز أخذه يف دينه أكره للمسلم أن يتسلف من ذمي مثن مخر أو يبيعه به أ
كما يأخذ يف اجلزية السابع يف اجلالب ال يؤاجر الرجل نفسه وال شيئا من أمالكه يف عمل اخلمر ملسلم وال نصراين 

  فإن أخذ أجره تصدق هبا ومل يتملكها لتحرمي املنفعة املعاوض عليها 

  كتاب الذبائح

كى واملذكى به وصفة الذكاة النظر األول يف املذكي قال صاحب البيان ستة ال جتوز والنظر يف املذكي واملذ
ذبائحهم وستة تكره وستة خمتلف يف جواز ذبائحهم فاألول الصغري الذي ال يعقل واجملنون حالة جنونه والسكران 

أة واخلنثى واخلصي واألغلف الذي ال يعقل واجملوسي واملرتد والزنديق وقال األئمة والثانية الصغري املميز واملر
والفاسق ومنشأ اخلالف هل النظر إىل أن ضعف طبع الثالثة األول مينع من وقوع الذكاة على وجهها ومشاهبة 
اخلصي هبم ونقص اآلخرين من جهة الدين أو أن القصد والفعل من اجلميع ممكن فتصح والثالثة تارك الصالة 

ختلف يف كفره والنصراين العريب والنصراين الذابح ملسلم بأمره والسكران الذي خيطئ ويصيب واملبتدع امل
والعجمي جييب إىل اإلسالم قبل البلوغ هذا كله على مذهب مالك رمحه اهللا ويف الكتاب تصح ذكاة املرأة 
مي والكتابيني رجاهلم ونسائهم وصبياهنم واملرأة أوىل منهم يكره أكل ما ذحبه الكتايب لكنيسة أو عيد من غري حتر

قال ابن القاسم وكذلك ما مسوا عليه املسيح عليه السالم وما  ١٤٥األنعام ) أو فسقا أهل لغري اهللا له ( لقوله تعاىل 
ذحبوه فوجدوه حراما على أصلهم كرهه مالك مث أجازه قال ابن القاسم وما ال يستحلونه ال يؤكل كذي الظفر 

الفا البن حنبل ألنه ليس من طعامهم وكره مالك ذبائحهم وهو اإلبل والنعام والبط ما ليس مشقوق األصابع خ
والشراء منهم وأمر عمر رضي اهللا عنه ان يقاموا من أسواقنا كلها اجلزارون وغريهم وتؤكل ذبيحة األخرس قال 
اللخمي واختلف يف شحوم ذبائح الكتايب فحرمه مرة ألنه حرام عليهم وجعل الذكاة تتبعض باعتباره قياسا على 

وأجازه مرة ألن الذكاة ال تتبعض فيما هو قابل واختلف يف ذي الظفر كالشحم وأباحه ابن حنبل وقيل جيوز الدم 
الشحم خبالفة ألن الزكاة ال تتبعض وقال أشهب كل ما نص اهللا تعاىل على حترميه كذي الظفر والشحوم حرم على 

ظرا إىل نسخ ذلك ويؤكل جل السحوم ملا يف املسلم خبالف ما حرموه هم ومنعها ابن القاسم وأباحها ابن وهب ن
الصحيحني قال معقل أصبت جرة شحم يوم خيرب فالتزمته وقلت واهللا ال اعطي اليوم من هذا أحدا شيئا فالتفت 

فإذا رسول اهللا فتبسما ويف اجلواهر جيوز ذبيحة السامرية وهم صنف من اليهود واملشهور من مذهب ملك كراهته 
رون بعث األجسام وال جتوز ذبيحة من ليس بكتايب وال الصابئة املعتقدة تأثري النجوم ألهنم الشحوم والصابئة ينك



كاجملوس وهذا كله إذا باشرنا الذكاة أما إذا غاب الكتايب على ذبيحته فإن علمنا استحالهلم للميتة كبعض النصارى 
الروم وجبنهم وجنب اجملوس ألجل ما فيه أو شككنا مل نأكل وان علمنا تذكينهم أكلنا قال أبو إسحاق أكره قديد 

من إنفحة امليتة تنبيه كراهيته ينبغي أن حتمل على التحرمي بدليل كراهيته جلنب اجملوس وهي حمرمة وال خيتلف اثنان 
ممن يسافر أن االفرنج ال تتوقى امليتة وال تفرق بينها وبني الذكية وأهنم يضربون الشاة حىت متوت وقيذة بالعصا 

ويسلون رؤس الدجاج من غري ذبح وهذه سريهتم وقد صنف الطرطوشي رمحه اهللا يف حترمي جنب الروم كتابا  وغريها
  وهو الذي عليه احملققون فال ينبغي ملسلم أن يشتري من حانوت فيها شيء منه ألنه ينجس امليزان والبائع واآلنية 

  فرع

كان قال حممد وتؤكل ذبيحة النصراين العريب واجملوسي  قال ابن يونس ال تؤكل ذبيحة الغالم إذا ارتد إىل أي دين
  إذا تنصر 

  فرع

يف الكتاب تؤكل ذبيحة من أبوه كتايب وامه جموسية ألن الولد تابع يف الدين ألبيه وقال أبو متام يف تعليقه قال مالك 
ده يف الدين باألم وقال ابن ال تؤكل ذبيحة من أبوه حموسي أو وثين وقال ح جيوز إذا كانت أمه كتابية ألن العربة عن

حنبل من احد أبويه ال تصح ذكاته تغليبا للحرمة النظر الثاين يف املذكي ويف اجلواهر احليوان كله يقبل الذكاة 
وتطهر هبا مجيع أجزائه حلمه وعظمه وجلده وأن كان ال يؤكل حلمه كالسباع والكالب واحلمر والبغال إال اخلنزير 

رميه وقاله ح وقال ابن حبيب ما ال يؤكل حلمه كذلك تنبيه أحلق صاحب اجلواهر احلمر فإن تذكيته ميتة لغلط حت
بالسباع ويف الكتاب يف كتاب الصالة يصلي على جلد السباع إذا ذكي وال يصلي على جلد محار وأن ذكي 
مل يذكر وتوقف يف الكيمخت وتركها أحب إليه وكذلك يف آخر كتاب األضاحي نص على طهارة جلود السباع و

الكالب فتأمل ذلك من جهة النقل قال اللخمي احليوان ثالثة بري له نفس سائلة ال حتل إال بالذكاة وحبري ال حياة 
له يف الرب حيل من غري ذكاة وبري ليس له نفس سائلة وحبري يعيس يف الرب اختلف فيهما قال مالك ما ال دم له 

الذباب وسائر احلشرات ذكاته ذكاة اجلراد إذا احتيج إىل دواء أو كالعقرب واخلنفساء والزنبور والسوس والدود و
غريه وقال عبد الوهاب هي كدواب البحر ال تنجس يف نفسها وال تنجس وقال مطرف ال حيتاج اجلراد إىل ذكاة 

 وال ألن عامة السلف أجازوا أكل ميتة اجلراد ويف الكتاب ال حيتاج فرس البحر إىل ذكاة وإن كان له رعي يف الرب
بد من تذكية طري املاء خالفا لعطاء ويف اجلواهر وهل جيري يف ذكاة ما ليس له نفس سائلة ما عدا اجلراد اخلالف 

الذي يف ذكاة اجلراد أو يفتقر إىل الذكاة قوال واحدا طريقان للمتأخرين قاعدة الذكاة شرعت الستخراج 
احليوان فمن الحظ عدم الفضالت مما ليس له نفس الفضالت احملرمات من األجساد احلالل بأسهل الطرق على 

وجعلها أصال وأراحه احليوان تبعا أجاز ميتته ومن الحظ شرعية زهوق الروح وجعله أصال يف نفسها مل جيزها قاعدة 
النادر ملحق بالغالب يف الشرع فمن الحظ هذه القاعدة أسقط ذكاة ما يعيش يف الرب من دواب البحر نظرا لغالبه 

) حرمت عليكم امليتة ( حظ القاعدة األوىل وأن ميتة البحر على خالف األصل مل يسقطها ويؤيده قوله تعاىل ومن ال
أو حيمله على سبب وروده وهو امليتة اليت كانوا يأكلوهنا من الرب ويقولون تأكلون ما قتلتم وال تأكلون ما قتل اهللا 

وليس على غري الظبات ** يل على حد الظبات نفوسنا تس( فائدة النفس لفظ مشترك ألمور أحدها الدم لقوله 
  وقد تقدم بسطه يف باب النفاس واحليض ) تسيل 



  فرع

يف الكتاب ال يصلي على جلد محار وإن ذكي قال ابن يونس ألن الذكاة ال تعمل فيه لنهيه عليه السالم عنه وهو 
  خالف نقل اجلواهر 

  فرع

ف املوت فإن شارفت صحت ذكاهتا عند مالك ويف خمتصر الوقار ال قال اللخمي تصح ذكاة املريضة إذا مل تشار
تصح واألول أحسن ملا يف الصحيحني أن امة لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة متوت 

فأدركتها فذكتها حبجر فسئل النيب عليه السالم فقال كلوها وفيه أربع فوائد ذكاة النساء وباحلجر وما أشرف على 
وذكاة غري املالك بغري وكالة وإذا مل يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح أكلت إن كانت صحيحة قال حممد  املوت

إذا سفح دمها قال اللخمي وكذلك أرى يف املريضة الظاهرة احلياة فإن قربت من املوت مل تؤكل إال بدليل على 
أو رجلها أو استماع نفسها يف جوفها احلياة عند الذبح قال ابن حبيب وذلك اضطراب عينها أو ضرب يدها 

وحنوها وإذا أشكل األمر مل تؤكل واالختالج اخلفيف ترك األكل معه أحسن ألن اللحم خيتلج بعد السلخ وخروج 
الدم ليس دليال وحده خلروجه من امليتة إال أن خيرج بقوة ال تليق إال باحلياة قال صاحب املقدمات يف وقت اعتبار 

  ثة أقوال بعد الذبح معه يكفي وجودها قبله عالمات احلياة ثال

  فرع

قال اللخمي املنخنقة واملوقوذة بالذال املعجمة وهي اليت تضرب حىت متوت واملتردية والنطيحة وما أكل السبع ما 
مات منها فحرام وما لو ترك لعاش يذكي وغري املرجو والذي حدث به يف موضع الذكاة مل تؤكل ويف غريه يذكي 

بعد ذكر هذه األقسام ) إال ما ذكيتم ( مالك قال ابن القاسم ولو انتثرت احلشوة ألن قوله تعاىل  ويؤكل عند
حرمت ( استثناء متصل ألنه األصل وقيل ال يؤكل ألنه متقطع أي من غريهن ألنه لوال ذلك لكان قوله تعاىل 

ذكره اللخمي إذا كان املقتل يف غري حمل  يعين عنه ويف اجلواهر منع أبو الوليد جريان اخلالف الذي) عليمن امليتة 
الذكاة وقال املذهب كله على املنع وإمنا اخلالف إذا بلغت الناس بغري إصابة مقتل واملقاتل مخسة انقطاع النخاع 
ونثر الدماغ وفري األدواج وانثقاب املصران ونثر احلشوة ويف البيان اختلف يف دق العنق من غري قطع األوداج 

القاسم مقتال ويف خرق األوداج من غري قطع األوداج فلم يره ابن عبد احلكم وقيل مقتل ومعىن قوله  فلم يره ابن
إن خرق املصران مقتل إذا كان يف جمرى الطعام قبل كونه رجيعا أما حيث يكون رجيعا فليس مقتال ألن الغذاء 

ذلك سقي عمر رضي اهللا عنه اللنب حمفوظ عن اجلسد وقد وجدنا من يعيش من بين آدم والدواب من هو كذلك ول
فلما خرج من جمرى الطعام قيل له أوص يا أمري املؤمنني ولذلك تؤكل البهيمة إذا ذكيت فوجدت مثقوبة الكرش 

ألنه حمل الفرث وأما إذا شق اجلوف فال تذكى وال تؤكل على الروايتني إال على قول ابن القاسم يف الذي ينفذ 
ر يقتل به الثاين ويعاقب األول قال يف املقدمات والصواب رواية سحنون عنه أن األول مقاتل رجل مث جيهز عليه آخ

يقتل به ويعاقب الثاين قال يف البيان ويف املنخنقة وأخواهتا إذا سلمت مقاتلها أقوال ثالثها التفرقة بني امليؤس منه 
اجلواز مطلقا ملالك وابن القاسم واملنع مطلقا فيمتنع وبني املرجو فيجوز وجعلها ابن القاسم خبالف املريضة امليؤسة و

  لعبد امللك 



  فرع

قال اللخمي اجلنني إذا مل جتر فيه حياة مل تنفع فيه ذكاة أمه وال يؤكل وإذا جرت فيه احلياة وعالمته عندنا كمال 
 بن سعيد اخللق ونبات الشعر فإن ذكيت األم وخرج حيا مث مات على الفور كرهه حممد وحرمه ابن اجلالب وحيىي

وان استهل صارخا انفرد حبكم نفسه وإن مل تذك األم وألقته ميتا مل يؤكل وكذلك إن كان حيا حياة ال يعيش معها 
علم ذلك أو شك فيه وإن ذكيت األم فخرج ميتا فذكاهتا ذكاته وقاله ش خالفا ل ح ومنشأ اخلالف قوله عليه 

رفع الذكاتني وهو األصح الكثري وبنصب الثانية ورفع األوىل فعلى السالم يف أيب داود ذكاة اجلنني ذكاة أمه يروى ب
الرفع حيل بذكاة أمه ألن القاعدة أن املبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب ومنه حترميها التكبري وحتليلها التسليم أي ذكاته 

اة أمه مث حدف مثل حمصورة يف ذكاة أمه فال حيتاج لغريها وعلى النصب معناه ذكاة اجلنني أن يذكى ذكاة مثل ذك
وما قبله وأقيم املضاف إليه مقام املضاف فيفتقر اجلنني إىل الذكاة وعليه أسئلة أحدها انه شاذ الثاين أنه حيتاج إىل 

واختار ( أضمار واألصل عدمه الثالث أن معناه ذكاة اجلنني يف ذكاة أمه مث حذف حرف اجلر فنصب كقوله تعاىل 
أي من قومه وهذا أوىل لقلة اإلضمار واتفاقه مع الرواية األخرى وإال  ١٥٥راف األع) موسى قومه سبعني رجال 

  نقض كل واحدة منهما األخرى واحلديث خمالف لألصول ألنه إذا كان حيا مث مات مبوت األم فإمنا مات خنقا 

  فرع

ري يف أرض ال علف قال صاحب البيان قال ابن القاسم الدابة اليت ال يؤكل حلمها بطول مرضها أو تتعب عن الس
فيها ذحبها أوىل من بقائها تتعذب وقيل تعقر ليال يغر الناس بذحبها على أكلها وقال ابن وهب ال تذبح وال تعقر 

  لنهيه عليه السالم عن تعذيب احليوان لعري مأكله 

  تفريع

عطيه ما انفق عليها وقيل قال لو تركها فأعلفها غريه مث وجدها قال مالك هو أحق هبا ألنه تركها مضطرا كاملكره وي
هي لعالفها إعراض املالك عنها النظر الثالث يف املذكى به ويف الكتاب جيوز باحلجر والعود والعظم قال اللخمي 

الذكاة جائزة بكل جمهز من حديد أو قصب أو زجاج ملا يف الصحيحن عنه عليه السالم ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا 
سأخربك عنهما أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة معناه عظم يرض وال بفري عليه فكل ليس السن والظفر و

والظفر خينق وال يذبح أو يكون ذكر احلبشة تنبيها على أنه من شعار الكفار فيكون ذلك من باب النهي عن زي 
هما ابن حبيب و ح األعاجم قال ويف العظم والسن والظفر أربعة أقوال أجاز مالك وابن حنبل العظم والظفر ومنع

إذا كانا مركبني وجوزا املنزوعني إن أمكن الذبح هبما لكربمها وكره السن وأبيح العظم ومنع ش الثالثة حىت لو 
عمل العظم نشابا ألن االستثناء يف احلديث ورد مطلقا وجوابه أنه معلل مبا سبق وقال اللخمي ال ينبغي أن يذكى 

يه يف مسلم إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا بغري احلديد إال عند عدمه لقوله عل
ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم مديته ولريح ذبيحته النظر الرابع يف صفة الذكاة وهي مخسة أنواع عقر يف 

رؤس أو أرجل أو أجنحة الصيد الربي ذي الدم وتأثري من االنسان من حيث اجلملة بالرمي يف املاء احلار أو قطع ال
يف اجلراد وحنوه من غري ذي الدم عند ابن القاسم يف الكتاب وقال أشهب يف مدونته ال يؤكل إذا قطعت أجنحته أو 

أرجله قبل السلق وال من قطع الرؤس قال ابن يونس قال أشهب أجنحتها كصوف امليتة وتؤكل ولو سلقت 



املبان عن احلي ميتة قال أبو حممد وهذا غلط وقال ابن عبد احلكم ال أفخاذها بعد قطعها منها مل يؤكل اجلميع ألن 
بد من التسمية عند فعل الذكاة من سلق أو غريه الثالث الذبح يف حنور الغنم الرابع النحر يف اإلبل اخلامس التخيري 

ويف احلديث الصحيح حنر  ٦٧ البقرة) إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة ( بينهما مع أفضلية الذبح يف البقر لقوله تعاىل 
عليه السالم عن أزواجه البقر يف حجة الوداع وأصل ذلك أن املقصود بالذكاة الفصل بني احلرام الذي هو 

الفضالت املستقذرة وبني اللحم احلالل بأسهل الطرق على احليوان فما طالت عنقه كاإلبل فتحره أسهل لزهوق 
لذبح يف الغنم أسهل عليها لقربه من اجلسد والرأس معا وملا توسطت البقر روحه لقربه من اجلسد وبعد الذبح منه وا

بني النوعني جاز األمران وأشكل على هذه القاعدة النعامة ففي اجلواهر أهنا تذبح ومل حيك خالفا مع طول عنقها 
نم ويف اجلواهر قال ولعل الفرق بينها وبني اإلبل أن حنرها ممكن من جوفها فنحرها شق جلوفها ولذلك حرم حنر الغ

الشيخ أبو بكر إذا حنر الفيل انتفع بعظمه وجلده قال أبو الوليد وخصه بالنحر مع قصر عنقه ألنه ال عنق له قال 
اللخمي النحر يف البقرة وجيزئ منها ما أهنر الدم ومل يشترطوا فيه الودجني واحللقوم كالذبح وظاهر املذهب إجزاء 

إذا كان يف الودج ألن عمر رضي اهللا عنه بعث مناديا النحر يف احللق واللبة وال يكفي الطعن ما بني اللبة واملنحر 
الطعن يف احللقوم لبقاء احلياة بعد شقه وإذا وقع النحر يف املنحر قطع الودجني ألنه جممعهما وجيزئ قطع ودج فائدة 

أحدمها ومل يعترب املريء واعتربه ش اللبة واللبب وسط الصدر ويف الكتاب الذبح يف األوداج واحللقوم ال جيزئ 
وابن حنبل مع احللقوم ألنه جمرى الطعام واعترب ح ثالثة من هذه األربعة غري معينة ألن األقل تبع لألكثر لنا أن 
املقصود بالذكاة إخراج الفضالت بأسهل الطرق واملريء جمرى الطعام والشراب فقطعه ال يرجئ املوت وبقاء 

الشراب فقطعه ال يرجئ املوت وبقاء الوريد مينع املوت فاحنصر املقصود يف احللقوم ألنه جمرى الوريد جمرى الطعام و
النفس وال حياة بعده ويف الوريدين بتعذر احلياة بعد الدماء وسقط املريء ويؤكده قوله عليه السالم ما أهنر الدم 

السعة ومنه النهر التساعه للماء والنهار  وذكر اسم اهللا فكل وإهنار الدم إمنا يكون من األوداج وأصل اإلهنار
التساع الضوء فيه ومن ضرورة قطع الودجني قطع احللقوم غالبا قال ألنه قبلهما فيدل اللفظ على الودجني مطابقة 
وعلى احللقوم التزاما وأما املرئ فوراءمها ملتصق بعظم القفا فال يدل اللفظ عليه البتة قال اللخمي وروي عن مالك 

من األربعة واالكتفاء بالودجني خلروج الدم وقال ابن حبيب إن قطع األوداج ونصف احللقوم اجزأ قال ال بد 
صاحب املقدمات وفرائض الذكاة مخس النية إمجاعا وقطع الودجني واحللقوم والفور والتسمية سنة وقاله ش 

وك التسمية عمدا ال يؤكل وصاحب النكت وقال صاحب االكمال املشهور وجوهبا مع الذكر دون النسان ومتر
ويف البخاري أن قوماً قالوا يا  ١٢١األنعام ) وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه ( وقاله ح وابن حنبل لقوله تعاىل 

رسول اهللا إن قوما من األعراب يأتوننا باللحم ال ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم ال قال مسوا اهللا وكلوا وهو يدل 
اطها وقد قال املفسرون يف اآلية معناها ما ذبح على ملتكم فكلوا وما ال فال قال ابن يونس قال ابن على عدم اشتر

حبيب باسم اهللا وال إله إال اهللا وسبحان اهللا وال قوة إال باهللا كل واحدة منها جتزئ ألنه ذكر اهللا لكن العمل على 
اللهم اغفر يل ألنه دعاء قال حممد واألفضل يف األضحية باسم اهللا والتكبري وقاله ابن حنبل وفرق بني احلمد هللا و

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويف الكتاب ال يعرف مالك اللهم منك ولك خالفا ل ش ومن أمر عبده 
لك  ١بالتسمية مرتني وثالثا وهو يقول مسيت مل يسمعه صدقه وأكل قال أبو الطاهر إن ترك التسمية ناسيا ال يضره 

 واحدا أو متهاونا مل تؤكل على اختالف أو عامدا فقوالن نظائر أربع مسائل أسقط مالك فيها الوجوب مع قوال
النسيان التسمية ومواالة الطهارة وإزالة النجاسة وترتيب الصالة الفائتة مع احلاضرة لضعف مدرك الوجوب بسبب 

  تعارض األدلة فقوي السقوط بعذر النسيان 



  فرع

الطالب لو استأجر رجال على الذبح وامساع التسمية فذبح ومل يسمعه وقال مسيت قال بعض قال صاحب هتذيب 
شيوخنا ال شيء له من األجرة لفوات الشرط وال يغرم الذبيحة وقال بعض شيوخنا له تغرمية وقال أبو عمران وهي 

املسلم غري ذلك إال أن تكون الشاة جمزئة ألنه إن أسرها فالسر كالعالنية فيها وإن نسي فنسياهنا ال يقدح وال يظن ب
للبيع فينقصها ذلك من أجل تورع الناس فله ما نقص وقال أبو عمران أيضا إن كانت أجرة اإلمساع أكثر من أجرة 
السر فله أجره املثل ويف الكتاب الذابح لغري القبلة تؤكل ذبيحته وبئس ما صنع ويسمى اهللا عند الذبح وليقل باسم 

لقوله عليه السالم ذلك وليس موضع الصالة على النيب عليه السالم قال اللخمي يكره الذبح لغري اهللا واهللا أكرب 
القبلة فإن فعل أكلت عند ابن القاسم وقال حممد تؤكل إال أن يكون متعمدا فتكره وقال ابن حبيب إن العمد 

ن التسمية لعدم داللة حرمت وكذلك قال مالك قياسا على التسمية والفرق للمذهب أن االستقبال أخف م
النصوص عليه يف الكتاب والسنة خبالف التسمية تظافرت النصوص على األمر هبا وإمنا الذبيحة ال بد هلا من جهة 
فاختري أفضل اجلهات وهي جهه الكعبة والفرق بينه وبني االستقبال للبول وإن كان الدم جناسة كالبول وجهان إن 

فو عن يسريه وإن الذبائح يف حبسها قربات خبالف البول وأيضا البول تنضاف الدم أخف تنجيسا ألكل قليله والع
  إليه العورة 

  تفريع

يف الكتاب إذا حنرت الغنم إو ذحبت اإلبل من غري ضرورة مل تؤكل وقال األئمة يسد كل واحد من النحر والذبح 
ع من الغنم يف بئر ال يوصل لذكاته إال مسد اآلخر حلصول املقصود للفصل بني احلالل واحلرام الذي هو الدم والواق

بني اللبة واملذبح فيذبح أو ينحر وال جيوز يف موضع غري ذلك ألنه غري مشروع إال يف الصيد على خالف األصل 
وليس هذا صيدا قال اللخمي إذا عاد الوحشي إىل التوحش بعد التآنس فذكاته باالصطياد واختلف يف اإلنسي 

 يؤكل مبا يؤكل به الصيد عند مالك وابن القاسم وقال ابن حبيب يؤكل البقر املتوحش يتوحش أو يسقط يف بئر فال
بالعقر ألن من جنسها متوحشا وكذلك األنعام تقع يف البئر ويعجز عن ذكاهتا وقاله ش إذا تدفق الدم ملا يروي أن 

يك لو طعنت يف حاضرهتا حللت لك رجال يقال له أبو العشراء تردى له بغري يف بئر فهلك فقال عليه السالم له وأب
وجوز أشهب النحر مكان الذبح وبالعكس وقال ابن بكري يؤكل البعري بالذبح ألنه األصل وال تؤكل الشاة بالنحر 

  ألنه بعض أعضاء الذبح 

  فرع

ع قال اللخمي اجلوزة اليت يف رأس احللقوم وتسمى الغلصمة إن وقع الذبح فيها أجزأ إذا استكمل دائرها فإن قط
نصفها أكلت عند ابن القاسم خالفا لسحنون ومها على أصليهما فإن صار مجيعها إىل البدن دون الرأس مل تؤكل 

عند مالك وابن القاسم خالفا ألشهب لداللة احلديث عليها التزاما وأشهب يرى انقطاع النفس حاصال وهو كاف 
  يف زهوق الروح 

  فرع



يده فبل كمال الذكاة مث أعادها بعد طول مل تؤكل أو بفور ذلك  قال اللخمي من شرط الذكاة الفور فإن رفع
أكلت عند ابن حبيب وقال سحنون ال تؤكل وقال أيضا تكره وتأول بعضهم قوله مبا إذا رفع يده خمتربا فأمت على 
الني الفور فتؤكل وإن رفع جازما مل تؤكل قال ولو عكس لكان أبني ألنه أعذر من الشك قال ورأى أن تؤكل يف احل
ألن الفور كاملتحد ويف هتذيب الطالب قال الشيخ أبو احلسن إن كانت حني الرفع لو تركت لعاشت أكلت ألن 

  الثانية ذكاة مستقلة وإال مل تؤكل كاملتردية وأخواهتا 

  فرع

يف الكتاب إذا متادى حىت قطع الرأس أكلت وأن مل يتعمد وقال ابن القاسم تؤكل وإن تعمد حلصول الذكاة 
شروعة وزيادة األمل بعد ذلك منهي عنه ال مينع األجزاء قال اللخمي أن تعمد مل تؤكل واألول أحسن إال أن امل

يقصد ذلك أوال ومل ينو موضع الذكاة فال تؤكل فإن ذبح من القفا مل تؤكل لنفوذ مقتلها الذي هو النخاع قبل 
حلصول الذكاة يف احلي ويف اجلواهر قال ابن حبيب الذكاة وقال األئمة تؤكل إن استمرت احلياة عند أعضاء الذبح 

  ال يؤكل ما ذبح من صفحة العنق 

  فرع

يف الكتاب ال تسلخ الشاة وال تنخع وال يقطع شيء منها حىت متوت فإن فعل أكلت مع املقطوع والنخع قطع مخ 
د أمر عليه السالم أن عظم العنق ومن ذلك كسره قال اللخمي يكره سن املدية حبضرة الشاة والذبح حبضرهتا فق

حتد الشفار وتوارى عن البهائم ورأى عمر رضي اهللا عنه رجال حيد شفرة وقد أخذ شاه ليذحبها فضربه بالدرة وقال 
أتعذب الروح أال فعلت ذلك قبل أن تأخذها وتؤخذ البهيمة أخذا رفيقا وتضجع على شقها األيسر ليتمكن بيده 

ن عليه السالم ينام على األمين حىت ال يقوى نومه فينام عن ورده بسبب ميل اليمىن وألنه أهيأ للحيوان ولذلك كا
القلب إليه يف موضعه داخل الصدر ويعلي رأسها ويأخذ بيده اليسرى اجللدة اليت على حلقها من اللحي األسفل 

بأس بوضعها على  فيجد حلمها حىت يتبني موضع السكني مث مير السكني مرا جمهزا فإن كان أعسر قال ابن القاسم ال
األمين قال ابن حبيب يكره لألعسر الذبح قال ابن يونس كره مالك ذبح الدجاج والطري قائما فإن فعل أكلت ويف 

) فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها ( اجلواهر تنحر اإلبل قائمة معقولة وجيوز غري ذلك وقاله ابن حنبل لقوله تعاىل 
  قائمة أي سقطت وهو يدل على حنرها  ٣٦احلج 

  كتاب األضحية

قال اجلوهري فيها أربع لغات أضحية بضم اهلمزة وتسكني الضاد وكسر احلاء وتشديد الياء وتكسر اهلمزة والباقي 
على حاله واجلمع أضاحي وفتح اهلمزة وكسر احلاء وتشديد الياء وضحية على وزن فعلية واجلمع ضحايا 

مثل أرطأة وأرطأة وهبماة وهبما مسي يوم األضحى وميكن أن  وأضحات بفتح اهلمزة وتسكني الضاد واجلمع أضحا
يكون من الضحى بالقصر وهو وقت طلوع الشمس أو من الضحاء املدود مع فتح الضاد وهو حني ارتفاع النهار 
ول ألهنا تذبح فيهما ويتمهد الفقه بالنظر يف مشروعيتها وما جيزئ فيها وزماهنا واحكامها فهذه أربعة أنظار النظر األ

يف مشروعيتها ويف الكتاب األضحية واجبة على املستطيع مسافرا أو حاضرا إال احلاج فإن سنتهم باهلدي وساكين 



مىن واملكي الذي يشهد املوسم كاآلفاقي وقال ح ال يؤمر املسافر باألضحية ألن أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما كانا 
ة هي أفضل من صدقة سبعني دينارا وقال ابن حبيب أفضل من إذا سافرا ال يضحيان ويف هتذيب الطالب قال ربيع

العتق وعظيم الصدقة ألن إقامة السنة أفضل من النطوع وقال صاحب القبس يستحب لإلنسان أن يضحي عن وليه 
كما يستحب له احلج عنه والصدقة ويف الترمذي قال علي رضي اهللا عنه أوصاين رسول اهللا أن أضحي عنه قال 

يت يصل إليه كما عمل يعلمه احلي ويف الكتاب ال جتب على من فيه رق للحجر عليه يف املال قال وعندي أن امل
اللخمي املراد بالوجوب السنة املؤكذة وقاله ش وابن حنبل ملا يف مسلم قال عليه السالم إذا دخل العشر وأراد 

يف كتاب حممد بالوجوب وقاله ابن أحدكم أن يضحي فال ميس من شعره وال بشره شيئا فوكل ذلك إلرادته وقال 
القاسم يف الكتاب لتصرحيه بتأثيم من أخر أضحيته عن أيام النحر ووافقه ح لقوله عليه السالم أليب بردة يف جذعة 

  املاعز جتزئك وال جتزئ أحدا بعدك واإلجزاء 

  فرع

ب وقيل إمنا يثبت الوجوب إذا شغل الذمة قال أبو الطاهر قول ابن القاسم بالتأثيم يف الكتاب حممول على الوجو
قال ابن القصار يستحب ملن أراد التضحية أال يقص شعره وال ظفره إذا أهل ذو احلجة حىت ) فرع ( اشتراها 

يضحي لقوله عليه السالم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره وال بشره شيئا فإذا ضحى 
اختلف يف تعليله فقيل تشبها باحملرمني ويشكل بالطيب واملخيط وغريمها أخذ من كل ما منع من أخذه وقاله ش و

وقيل ملا يروي عنه عليه السالم قال كرب أضحيتك يعتق اهللا بكل جزء منها جزأ منك من النار والشعر والظفر 
  أجزاء فيترك حىت يدخل يف العتق 

  فرع

حي عنه وكذلك من أسلم لبقاء وقت اخلطاب قال اللخمي قال ابن حبيب من ولد يوم النحر أو آخر أيامه يض
  باألضحية خبالف زكاة الفطر 

  فرع

وال يؤمر هبا من جتعف مباله من غري حتديد ويضحي عن الصيب لوجود السبب يف حقه وهو أيام النحر كملك 
  النصاب 

  فرع

ثاين فيما جيزئ منها وفيه ويف البيان للغزاة أن يضحوا من غنم الروم ألن هلم أكلها وال يردوها للمقاسم النظر ال
ثالثة فصول الفصل األول يف جنسها قال اللخمي خيتص بالغنم االبل والبقر والغنم واالبل دون الوحش كان له 

وأفضلها الغنم مث البقر مث اإلبل وقال ش  ٢٨على ما رزقهم من هبيمة األنعام احلج ( نظري من النعم أم ال لقوله تعاىل 
لبقر مث الغنم لقوله عليه السالم من راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف و ح أفضلها اإلبل مث ا

الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا احلديث وألن سد اخلالت مطلوب 



ليه السالم قال فكأمنا قرب للشرع وهو من اإلبل أكثر فيكون أفضل واجلواب عن األول القول باملوجب ألنه ع
بدنة ومل يقل يف أي باب فيحمل على اهلدايا وهو جممع عليه وعن الثاين أن املطلوب من الضحايا ليس كثرة اللحم 
وسد اخلالت خبالف اهلدايا لقوله عليه السالم خري األضحية الكبش وألن املطلوب إحياء قصة اخلليل عليه السالم 

قيل جعلناه سنة لآلخرين وألن اهللا  ١٠٧الصافات ) بح عظيم وتركنا عليه يف اآلخرين وفديناه بذ( لقوله تعاىل 
وصفه بالعظيم ومل حيصل هذا الوصف لغريه من جهة املعىن إن املفدى مل تكن نفاسته لعظم جسمه بل لعظم معناه 

بالكبش ويف مسلم أمر  فكذلك ينبغي أن يكون فداؤه حتصيال للمناسبة ألنه عليه السالم ملا ضحي عن نفسه ضحي
عليه السالم بكبش أقرن يطأ يف سواد وينظر يف سواد فأيت به ليضحي به قال يا عائشة هلمي املدية مث قال اشحذيها 

حبجر ففعلت مث أخذها وأخذ الكبش فأضجعه مث قال بسم اهللا اللهم تقبل من حممد وآل حممد مث ضحى به وحيث 
ل ابن شعبان أفضلهما الغنم مث اإلبل مث البقر وقال أشهب اإلبل مث البقر وقال ضحى بالبقر إمنا كان عن أزواجه وقا

أيضا اإلبل مث البقر مث الغنم ملن هو مبىن ألنه ال أضحية عليه بل يغلب عليه حكم اهلدي وذكور كل جنس أفضل من 
ل من اخلصي لشبهه إناثه وإناثه أفضل من اجلنس اآلخر وقال أيضا الذكور واإلناث سواء والفحل عنده أفض

باألنثى وقال ابن حبيب اخلصي السمني أفضل من الفحل اهلزيل ألنه عليه السالم ضحى بكبشني أملحني موجوئني 
أي خصيبني ألن الوجاء القطع فائدة من اإلكمال األملح األبيض كلون امللح يشوبه سواد ممازج والذي خيالط 

ر من سواده أو يف خالل بياضه طبقات سواد أو النقي البياض ستة بياضه محرة أو سواد تعلوه محرة أو بياضه أكث
  أقوال 

  فرع

قال أبو الطاهر املتولد بني األنعام وغريها إن كانت اإلناث من غري األنعام ال جتزي اتفاقا ألن احليوان غري الناطق إمنا 
اء ألهنا هي األصل وعدم األجزاء ألن يلحق بأمه ولذلك إمنا يسمى يتيما إذا ماتت أمه فإن كانت من األنعام فاألجز

مورد الشرع ما خلص من األنعام وهذا مل خيلص فائدة األنعام والنعمة والنعم والنعماء والنعيم قال صاحب كتاب 
الزينة هي مأخوذة من لفظة نعم يف اجلواب ألهنا تسر النفوس غالبا فاشتق اسم ما يسر منها وقيل النعم من نعامة 

وهي متشي على صدور أرجلها فسميت نعما الفصل الثاين يف سنها ويف الكتاب ال جيزئ ما  الرجل وهي صدرها
دون الثين من األنعام كلها يف الضحايا واهلدايا إال يف الضأن وقاله األئمة ملا يف مسلم قال أبو بردة بن نيار عندي 

بعدك وفيه ال تذحبوا إال مسنة فإن عسر  جذعة من املعز هي خري من مسنة فقال عليه السالم اذحبها ولن جتزئ أحدا
عليكم فاذحبوا اجلذع من الضأن واملسنة هي الثنية قال ابن يونس قال ابن حبيب وسن اجلذع من الضأن من ستة 
أشهر وقيل مثانية أشهر وقيل سنة وقاله ح قال ابن حبيب والثين من املعز ابن سنتني وقاله ش ومن البقر ابن أربع 

ست وقاله ش وابن حنبل قال عبد الوهاب و ح الثين من املعز ما دخل يف الثانية ومن البقر ما دخل ومن اإلبل ابن 
يف الثالثة وقاله ش و ح ويف اجلواهر قال أشهب وابن نافع وعلي بن زياد وابن حبيب اجلذع ماله سنة وقال ابن 

يف ذلك إىل أهل اللغة واألول وهب عشرة أشهر وقيل مثانية وروي عن سحنون وعن علي سنة قال والتحاكم 
أشهر عندهم قاله يف كتاب الزكاة تنبيه إمنا اختلف أسنان الثنايا الختالفها يف قبول احلمل والنزوان فإن ذلك إمنا 

حيصل غالبا يف األسنان املذكورة وحيصل يف اجلذع من الضأن خبالف غريه وملا كان ما دون احلمل من اآلدمي ناقصا 
من األنعام كذلك ال يصلح للتقرب وقد تقدم يف الزكاة استيعاب هذا املعىن الفصل الثالث يف  يف حني الصغر كان

صفتها وينبغي أن تكون أفضل نوعها ويقتدى فيها بالصفات الواردة يف السنة وال يقصد هبا املباهاة واملفاخرة فال 



يح سئل عليه السالم أي الرقاب أفضل فقال يقبل اهللا تعاىل إال اخلالص له فإنه أغىن الشركاء عن الشرك ويف الصح
أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها قال صاحب اإلكمال واملشهور تسمني األضحية ملا يف الصحيحني قال أبو العالية كنا 
نسمن األضحية باملدينة وكان املسلمون يسمنون وقال ابن القوطي يكره ألنه سنة اليهود والعيوب املخلة هبا ثالثة 

ما خيل باللحم كقطع األذن وما يفسد اللحم كاملرض واجلرب وما خيل باجلمال فقط كشق األذن وقطع أقسام 
الذنب الذي ال حلم فيه وعطب الضرع عن احلالب فتطرد النصوص يف ذلك وويف الكتاب جتزئ املكسورة القرن 

جلربة ألهنما مرض وال بأس بالبياض إال أن يدمي ألنه حينئذ مرض وال جتزئ املريضة البني مرضها وال البشمة وال ا
اليسري يف العني على غري الناظر والشق الوسم ويسري القطع خبالف جلها وال جيزئ العرج البني خبالف ما ال مينع 

حلوق الغنم وال جتزئ العمياء وال العوراء وال العجفاء ولو حدث ذلك بعد الشراء خبالف حدوثه باهلدايا بعد 
ة ال تتعني إال بالذبح وال جتزئ الناقصة اخللق وال بأس باجللحاء وهي اجلماء والسكاء وهي التقلييد ألن األضحي

الصغرية األذن وهي الصمعاء ومنه صومعة األذان ألهنا ال يربز منها شيء وال جتزئ املخلوقة بغري األذنني ويف 
املريضة البني مرضها والعرجاء البني النسائي قال عليه السالم أربع ال جتوز يف األضاحي العوراء البني عورها و

ضلعها والعجفاء اليت ال تنقى قال اللخمي تسحب املنافسة يف األضحية قياسا على العتق جبامع القربة وإذا كثر 
عيب من غري األربعة اليت يف احلديث فاملذهب قياسا عليها وقصر البغداديون ذلك على األربعة وقال ابن حنبل ال 

هلا وهو الشحم وقيل اليت ال مخ هلا فعلى هذا جتزئ أول ذهاب شحمها وال جيزئ اجلرب البني جيزيء ما ال نقي 
ألنه يفسد اللحم وقال ملك جتزيء اهلرمة ما مل يكن بينا وال جيزئ اجلنون الالزم ألنه مينع الرعي فينتقض اللحم 

جتزئ خبالف اليسري منها والشرقاء  ومينع اجلمال خبالف ما حيدث يف األحايني وإذا ذهب األكثر من كل عني مل
املشقوقة األذن واخلرقاء املثقوبتها واملقابلة املقطوع أذهنا من قبل وجهها واملدابرة من جهة دبرها ووافقنا األئمة يف 

مجيع ذلك غري أن ح قال إذا حدث العيب عند الذبح أجزأت خالفا ل ش كأنه يرى أن العيب مل يبق له زمان يظهر 
مل ير مالك و ش اخلصاء عيبا ألن اخلصية ال جتمل احليوان وال تقصد باألكل غالبا وعدمها يطيب اللحم فيه أثره و

وال خالف يف األنثى الكثرية الوالدة والذكر الكثري النزو إن فسد حلمهما بذلك قال اللخمي ال مينع األجزاء عند 
نقص الثمن فما كان دون الثلث فيسري أو فوقه البغداديني ذهاب أكثر األذن وعلى املذهب ال جيزئ ماله بال ل

فكثري وقال ابن حبيب و ح الثلث كما هو يف الدية ومنع ش اإلجزاء بذهاب قطعة من األذن خبالف الشق وقال 
حممد النصف كثري وال احد قال اللخمي والشق أيسر من الذهاب فيجزئ النصف وقال حممد جتوز إذا ذهبت مجلة 

ال جتوز العضباء وهي املكسورة القرن وإن مل يدم خبالف ذهاب جارحة فقط قال اللخمي  قروهنا وقال ابن حبيب
وال أرى جتزئ من ذلك ما يكثر له شبيها وقال أشهب جتزئ وإن كانت تدمي إذا كان املرض خفيفا لسالمة اللحم 

ء والذكر أعضب قال ابن يونس املكسورة اخلارج تسمى قصماء والذكر أقصم واملكسورة الداخل تسمى عضبا
وقال مالك يف الكبش يطول ذنبه فتنقطع منه قبضة جيتنب قال حممد الكثري مكروه والثلث كثري وال خري يف مشطور 
الضرع كله قال صاحب هتذيب الطالب قال حممد إذا يبس ضرعها كله ال يضحى هبا وإن كانت ترضع ببعضه جاز 

صان اللحم إال على القول بقصر العيوب على األربعة قال اللخمي قال أبو الطاهر واملخلوقة بغري ذنب ال جتزئ لنق
وال جتزئ الذاهبة األسنان بكسر وحنوه وقاله ش وقال ابن حبيب جتزئ إذا كان بإثغار قال مالك وكذلك الكرب 

ا ويف الكتاب ومنعه مرة والننت يف الفم مما يتقي لنقصان اجلمال واستلزامه يغري اللحم أو بعضه النظر الثالث يف زماهن
يضحي االمام باملصلى بعد الصالة مث يذبح الناس بعده والذبح قبل صالة االمام أو بعدها وقبل ذحبه غري جمزيء 

وجيزيء أهل البوادي ومن ال إمام هلم أقرب األئمة إليهم فإن صادفوا قبله أجزأهم ألن الواجب عليهم االجتهاد 



ترب الصالة دون الذبح لقوله عليه السالم يف مسلم من ذبح أضحيته قبل كالقبلة يف الصالة وقد فعلوا وقال ح املع
أن يصلي فليذبح مكاهنا أخرى وقال ش املعترب وقت انقضاء الصالة دون الصالة والذبح وابن حنبل الفراغ من 

حر فمن فعل الصالة واخلطبة لنا ما يف مسلم قال عليه السالم أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلي مث نرجع فنن
ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء ويف البخاري أنه عليه 

ويذكروا ( السالم كان يذبح وينحر باملصلى ويف الكتاب أيام النحر ثالثة أيام وال جتزئ التضحية بليل لقوله تعاىل 
فذكر األيام دون الليايل وأقل اجلمع ثالثة  ٢٨احلج ) من هبيمة األنعام اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم 

وقال عليه السالم من ضحى بليل فليعد ومسيت معلومات أي علم الذبح فيها واأليام املعدودات ثالثة بعد يوم 
ن معلومان النحر أي تعد فيها اجلمار فيوم النحر معلوم غري معدود والرابع منه معدود غري معلوم واملتوسطا

معدودان ويف اإلكمال روي عن مالك اإلجزاء بالليل وقاله ش و ح خالفا البن حنبل الندراج الليايل يف األيام لغة 
وقاال الذبح ثالثة بعد يوم النحر فتكون أيام الذبح عندمها أربعة سؤال إذا فاته الذبح هنارا ال يذبح ليال وإذا فاته 

النص األيام فيهما فإن كان الليل يندرج ففيهما وإال فال يندرج جوابه من وجهني الرمي هنارا رمى ليال مع تناول 
أحدمها أن كل يوم له رمي خيصه فتعني القضاء لليل والذبح واحد فال ضرورة لليل وثانيها أن املطلوب من 

ينحر يف اليوم  األضحية إظهار الشعائر ولذلك شرعت يف اآلفاق والليل يأىب الظهور خبالف الرمي ويف اجلواهر
الثاين والثالث وقت ذبح االمام يف اليوم األول قياسا على اليوم األول فلو تقدم عليه أجزأه قاله أصبغ قال ابن 

يونس الذبح يف اليوم األول أفضل للسنة واملبادرة إىل الطاعة قال حممد وال يراعى يف اليومني ذبح اإلمام بل جيوز 
يوم األول بعد الزوال إىل غروب الشمس وكذلك الثاين فإن زالت الشمس أخر بعد الفجر قال مالك وكره يف ال

إىل الثالث لشبه األضحية بالصالة من جهة ارتباطها هبا والصالة ال تفعل بعد الزوال وقيل األول كله أفضل من 
ذا مل خيرج االمام الثاين والثاين كله أفضل من الثالث تعجيال للقربة واألول هو املعروف قال قال عبد الوهاب إ

أضحيته حتروا ذحبه فإن تبني خطؤهم أجزأهم كالقبلة قال حممد ولو ذبح رجل قبل ذبح اإلمام يف منزله يف وقت لو 
ذبح اإلمام يف املصلي لكان قبله أجزأه وروي عن مالك فيمن ال إمام هلم يتحرون أقرب األئمة إليهم فيخطئون ال 

افر عنه راعوا أمامهم دون إمام بلد السفر وال يراعى االمام يف اهلدي قال جيزئهم قال حممد إذا ذبح أهل املس
اللخمي إذا مل يربز اإلمام أضحيته فذبح رجل قبله مل جيزه إال أن يتواىن اإلمام وكذلك إذا مل يذبح االمام باملصلى 

فة املعترب شرعا ومن أقامه قاله أبو مصعب وهو أحسن وقال حممد ال جيزئ لفوات الشرط واالمام املعترب هو اخللي
وأما السلطان ميلك بالقهر فال يعترب هو وال نوابه والناس معه كأهل البوادي الذين ال إمام هلم واخلالف يف الذبح 
ليال إمنا هو فيما عدا ليلة اليوم األول النظر الرابع يف أحكامها وهي قسمان قبل الذبح وبعده القسم األول قبل 

ام احلكم األول تعيينها ففي اجلواهر إذا قال جعلت هذه أضحييت تعينت وقاله ش وابن حنبل الذبح وهو سبعة أحك
قياسا على تعيني العبد للعتق والدار للحبس قال مالك يف العتبية إذا مسي أضحيته فال جيزها ألنه ينقصها قال 

ا أضحية تعينت قال وهو بعيد وال صاحب البيان ال جتب عند مالك بالتسمية وقال القاضي امساعيل إذا قال أوجبته
تتعني عند مالك إال بالذبح مث قال يف املقدمات وقد وقع يف العتبية أهنا جتب بالتسمية إذا قال هذه أضحييت بعد ان 
محله يف البيان على االستحباب قال أبو الطاهر ومحل بعض املتأخرين قول ابن القاسم يف الكتاب بالتأثيم إذا أخر 

أيام النحر على أهنا جتب بالشراء باألصالة وإمنا جتب بالشراء إذا قصد شراءها لذلك وقال بعض األضحية بعد 
البغداديني إذا قال هذه أضحييت وجبت وال جيوز أبدا هلا فيتلخص لتعيني األضحية مخسة أسباب النذر والذبح 

تاب له إبدال أضحيته وال بدهلا إال خبري منها واالجياب والتسمية والشراء واملشهور أهنا ال تتعني إال باألولني ويف الك



وال يستفضل من مثنها شيئا وإن ضلت مث وجدها بعد أيام النحر ذحبها إال أن يكون ضحى ببدهلا ويصنع هبا ما شاء 
وكذلك إن وجدها بعد أيام النحر وإن مل يضح ولو حبسها حىت خرجت أيام النحر قال ابن يونس قال القاضي 

عينت اهلدايا ألن التقليد واإلشعار فعل قربة فال جيوز إبطاله والضحايا مل يوجد فيها إال جمرد النية إمساعيل إمنا ت
احلكم الثاين االشتراك فيها ويف الكتاب ال يشترك فيها إال أن يذحبها عن نفسه وأهل بيته وإن زادوا على السبعة 

ل أهل بيت أضحية أو عترية والعترية شاة كانت ألهنا شركة يف الثواب دون اللحم ولقوله عليه السالم على ك
تذبح يف رجب مث نسخت واألفضل أن يضحي عن كل واحد شاة وليس عليه أن يضحي عن زوجته خبالف النفقة 

ألهنا قربة وهو ال يتوجه عليه التقرب عن زوجته والفرق بينها وبني زكاة الفطر أن زكاة الفطر متعلقة باألبدان 
ز األئمة البقرة عن سبع والبدنة عن سبع قال صاحب البيان روى ابن وهب عن مالك فاشبهت النفقة وأجا

االشتراك يف هذي التطوع ويلزم ذلك يف األضاحي على القول بعدم وجوهبا وحتصيل اخلالف يف املسالة أن يف جواز 
سبعة يشترك سبعة فأكثر يف البدنة االشتراك قولني وإذا قلنا به فثالثة أقوال جيوز يف الشاة والبدنة والبقرة ألكثر من 

والبقرة فقط يشترك عشرة يف البدنة وسبعة يف البقرة وإذا قلنا ال جيوز االشتراك فثالثة أقوال املنع مطلقا املنع فيمن 
عدا اهل بيته الثالث له ذحبها عنه وعمن سواه وأن كانوا أهل بيت شىت املشهور القياس على الرقبة يف العتق وعلى 

ألن كل واحد منهما مأمور مبا يسمى أضحية وجزؤها ال يسمى كذلك فلم يأت باملأمور به فال جتزئه وأما الشاة و
قول جابر حنرنا عام احلديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع فمحمول على أن الذبائح كانت من عنده عليه 

تريت بقرة ألضحي هبا فولدت فما ترى السالم وأمته عياله فلذلك جاز ذلك وقد قال رجل لعلي رضي اهللا عنه اش
فيها ويف ولدها فقال ال حتلبها إال فضال عن ولدها واذحبها وولدها يوم النحر عن سبع من أهلك فكذلك هذه 

األحاديث حممولة على األهل وما يشبه األهل وليس يف تصريح باألجانب بل ذكر العدد والسكوت عن املعدود فال 
كون بالقواعد والقياس قال اللخمي األضحية عن الغري مخسة أقسام القريب الالزم حجة فيها علينا وحنن متمس

النفقة فعليه أن يضحي عنه إما بشاة شاة أو عن اجلميع بشاة أو يدخل البعض يف أضحيته وعن الباقي بشاة الثاين 
التضحية عنهم وله ذلك عن القريب املتطوع بنفقته كاألبوين مع اليسار واإلخوة وابن األخ وابن العم فليس عليه 

األقسام املتقدمة وإذا فعل أسقط األضحية عن املنفق عليهم وإن كان خماطبا هبا لليسارة والثالث األجنيب املتطوع 
بنفقته إن كان أشركه فيها مل جتز واحداً منها الرابع األجنيب الواجب النفقة كاألجري بطعامه هو كالثالث إال الزوجة 

مشلها اسم األهل وقد قال عليه السالم اللهم هذا عن حممد وآل حممد واآلل األهل اخلامس األجنيب فله ادخاهلا ملا 
ال ينفق عليه وال يشركه ويف الكتاب استحب مالك حديث ابن عمر ملن قدر دون حديث أيب أيوب األنصاري ويف 

ري البطن فيضحي عن كل نفس النكت حديث ابن عمر أنه كان ال يضحي عمن يف البطن يريد وأما من كان يف غ
بشاة وحديث أيب أيوب ذكر فيه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذحبها الرجل عنه وعن اهل بيته مث تباهى الناس 

فصارت مباهاة احلكم الثالث نسلها وغلتها ويف الكتاب إذا ولدت فحسن ذبح ولدها معها من غري وجوب وقاله 
غري وجوب وأنا أرى ذلك غري واجب قال اللخمي إن خرج بعد الذبح ش قال ابن القاسم مث أمرين أن احمو من 

حيا فهو كأمه فإن ولدته قبل الذبح قال أشهب ال جتوز التضحية به ألنه دون السن وهي ال تتعني إال بالذبح خبالف 
ا قال ابن القاسم املدبرة وغريها من الرقيق وخبالف اهلدي وإن بعد زمان الوالدة عن الذبح مل يذبح واختلفوا يف لبنه

يف الكتاب إن مل يشربه ولدها وأضر هبا تصدق به وقال أشهب يصنع به ما شاء والصوف بعد الذبح كاللحم ويف 
الكتاب ليس له جزه قبل الذبح ألنه مجال هلا فإن جزه قال ابن القاسم ال يبيعه خالفا ألشهب احلكم الرابع التعدي 

يمتها أخرى توفيه بالقربة وقيل يصنع بالقيمة ما شاء ولذلك لو مل تف عليها ويف اجلواهر إن عصبت فليشتر بق



القيمة بشاة تصدق هبا به أو صرفه فيما شاء على اخلالف املتقدم احلكم اخلامس موته قبلها ففي اجلواهر ورثت عنه 
ه وانقضاء تقربه بعد واستحب ابن القاسم ذبح الورثة هلا عنه تنفيذا ملا قصد من القربة ومل يره أشهب النتفاء ملك

املوت احلكم السادس مباشرة ذحبها ويف الكتاب إذا ذحبها ولدك أو بعض عيالك ممن فعله ليكفيك مؤنتها بغري أمرك 
أجزأ وأما غريه فال ويضمن القيمة قال اللخمي تستحب مباشرة األضحية اقتداء به عليه السالم وإال وكل من له 

اهم أهل الدين ألهنم أوىل بالتقرب فإن وكل تارك الصالة استحب له اإلعادة دين فقد كان الناس يتخريون لضحاي
للخالف يف حل زكاته أو كتابيا ففي الكتاب ال جيزئه ألنه ليس من أهل القربة ولقوله عليه السالم لن أستعني 

التقرب من الذابح مبشرك وجوزه أشهب و ح وابن حنبل على كراهة ألنه من اهل الذكاة والقربة ال تفتقر إىل نية 
بل نية الذبح ونية التقرب من املالك ولو وكله أن يوكل مسلما ففعل ونوى الذابح القربة أجزاه ويف اجلواهر إذا 

صحت استنابة الكتايب فلينو املضحي عن نفسه قال اللخمي واذا ذبح بغري وكالة من ال شأنه القيام بأمر الذابح خري 
نقصها الذبح وقال أشهب ال جيزيء الذبح بغري وكالة ولو كان ولدا فقاسها ابن بني تضمينه القيمة وأخذها وما 

القاسم على العتق عن الغري بطريق األوىل ألن املعتق عنه مل ينو التقرب وألنه عليه السالم حنر عن اهله البقر من غري 
  كل بالتضحية والنية جاز وكالة وقاسها أشهب على أصله يف العتق عن الغري أنه ال جيزئ ويف اجلواهر أن و

  فرع

قال اللخمي لو ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه خطأ ففي الكتاب ال جتزئ صاحبها وال الذابح عند ابن 
القاسم وقال أشهب جتزئ الذابح إذا ضمن تنزيال للقيمة منزلة الثمن يف الشراء وقال ح جتزئ كل واحد منهما 

  الوكيل كالوكيل وال ضمان ألن كل واحد منهما ك

  فرع

لو نوي الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها وقد اشترى ابن عمر رضي اهللا عنهما شاة من راع فأنزهلا من اجلبل 
وأمره بذحبها فذحبها الراعي وقال اللهم تقبل مين فقال ابن عمر ربك أعلم مبن أنزهلا من اجلبل وقال أصبغ ال جتزئه 

السابع اختالطها قال اللخمي قال ابن عبد احلكم إذا اختلطت أخذ كل ألن النية املعتربة ما قاربت الفعل احلكم 
واحد منهما أضحيته ضحى هبا وأجزأه القسم الثاين يف أحكامها بعد الذبح وهي أربعة احلكم األول يف الكتاب ال 

بات ال تقبل تبع من األضحية حلما وال جلدا وال شعرا وال غريه وقاله األئمة ألهنا صارت قربة هللا تعاىل والقر
املعاوضة وإمنا اهللا تعاىل أذن يف االنتفاع هبا وال تنايف بني ملك االنتفاع ومنع البيع كأعضاء اإلنسان له منفعتها دون 

املعاوضة على أعياهنا وجوز ح إبدال اجللد مبا ينتفع به يف البيت بعد بقاء عينه دون ما يستهلك ألن البدل يقوم 
شيء منها قال اللخمي قال ابن القاسم يتصدق به وقال سحنون جيعل ذلك يف مثن مقام امليدل فإن عاوض على 

طعام يأكله ومثن اجللد يف ماعون أو طعام تنزيال للبدل منزلة املبدل وقال أصبغ يصنع به ما شاء ألن هذه العني مل 
  تتعلق هبا قربة 

  فرع



ة وأجازه سحنون ألنه تصرف يف املنفعة بعد بقاء قال أبو الطاهر املشهور منع إجارة جلدها ألهنا معاوضة يف قرب
  األصل كاالستعمال 

  فرع

قال التونسي إن وهب جلدها أو حلمها منع يف كتاب حممد املوهوب له من البيع لتنزيله منزلة الواهب وقيل له البيع 
و منفعة القربة من ألنه ليس مبتقرب وإمنا مينع املتقرب ليال جيتمع له العوض الذي هو الثمن واملعوض الذي ه

  الثواب ولذلك منع بيع سائر العبادات 

  فرع

قال صاحب البيان الضأن يوم التروية يوم النحر فينحر قال ابن القاسم ال يبيع حلمها كمن ذبح قبل اإلمام قال 
رأته جلد وليس مها سواء ألن الثانية جتزئه عند مجاعه واألوىل ليس منعها بالبني ألهنا ليست بقربة وإذا باعت ام

أضحية أو حلمها تصدق بالثمن إال ان ينفقوه فال شيء عليه إذا مل يرخص هلم فيه أما إذا أرخص تصدق بالثمن أو 
بدله إن أنفق وكذلك إن أنفقوه فيما يلزمه احلكم الثاين اختالطها بعد الذبح قال اللخمي قال حيىي بن عمر جيزئ 

ختلطت رؤسها عند الشواء كره أكلها لعلك تأكل متاع من مل يأكل ويتصدقون هبا وال يأكلوهنا وقال حممد إذا ا
متاعك ولو اختلطت برؤس الشواء لكان خفيفا ألنه ضامن ضمان حلم األضاحي وقيل ليس له طلب القيمة فعلى 

قول حممد تؤكل الشاة ألنه إمنا كره الحتمال كون الخر مل يأكل قال وهذا استحسان وعدم أكله ال مينع ألنه 
طة طعام ال يتعني ويف الشواء أشد كراهة ألنه معروف وميكن الرد عليه احلكم الثالث ما يصنع هبا بعد الذبح كلق

احلج ) فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر ( قال ابن يونس قال مالك ليس للتصدق واألكل حد معلوم لقوله تعاىل 
ن حنبل يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث ملا يف ومل حيدد والقانع الفقري واملعتر الزائد وقال ح واب ٣٦

مسلم قال عليه السالم إمنا كنت هنيتكم ألجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا ويف اجلالب يأكل األقل ويطعم 
األكثر ولو قيل يأكل الثلث ويقسم الثلثني كان حسنا قال ابن يونس وجيوز عدم األكل ألنه األصل يف القرب وقال 

حبيب ينبغي األكل واإلطعام كما ورد يف اآلية وأوجب ش وابن حنبل أكل شيء ما لظاهر األمر وهو عندنا  ابن
حممول على اإلذن لقرينته القربة وقال حممد الصدقة هبا كلها أفضل ملا يف مسلم أمر عليه السالم ثوبان أن يصنع له 

أكله يوم النحر من األضحية وقال ابن شهاب من  أضحيته زادا إىل املدينة قال ابن حبيب يستحب أن يكون أول
كبدها لقول علي رضي اهللا عنه يف خطبته إن أمريكم قد رضي يف سنته بقطعة كبد من أضحيته وكره مالك إطعام 

الكافر منها وأن كان جارا أو مرضعة ألنه ليس من أهل القرب وقال ابن القاسم إال أن يكون من العيال وكان 
ففه ويف احلديث ال تطعموا املشركني من حلوم ضحاياكم احلكم الرابع موته بعد ذحبها قال مالك قبل ذلك خي

التونسي ال تباع يف دينه ويأكلها الورثة عند ابن القاسم من غري قسمة ألهنا وجبت قربة بالذبح فصارت كاحلبس 
استوى األكل وقال أشهب  وللزوجة ومجيع الورثة فيها حق ألن امليت كذلك قصد ويستوي الذكر واألنثى إذا

تقسم على املواريث وال يقضي منها دين ويرد عليه أن املرياث ال يقدم على الدين قال ابن القاسم وللغرمي بيعها 
  عليه قبل الذبح خبالف بعده قال وهو مشكل ألنه متعد بالذبح فأشبه العتق 

  فرع



علماء إمساعيل لقوله عليه السالم أنا ابن الذبيحني قال مالك الذبيح إسحاق وقال ابن حبيب وأهل العراق وأكثر ال
يعين عليه السالم أباه إمساعيل وأباه عبد اهللا ألن جده عبد املطلب نذر إذا بلغ ولده عشرة أن ينحر منهم واحدا 

فلما أكملوا عشرة أتى هبم البيت وضرب عليهم بالقداح ليذبح من خرج قدحه وكتب اسم كل واحد على قدح 
عبد اهللا ففداه بعشرة من اإلبل مث ضرب عليه وعلى اإلبل فخرج قدحه ففداه بعشرين إىل أن متت مائة فخرج قدح 

فخرج القدح على اجلزور فنحرها وسن الدية مائة وألن الذبح كان مبىن وإسحاق كان بالشام ولقوله تعاىل بعد 
ى أن صاحب القصة غري املبشر به فدل عل ١١٢الصافات ) وبشرناه بإسحاق نبيا من الصاحلني ( قصة الذبيح 

قال أئمة اللغة والوراء ولد الولد ومن احملال أن يبشره بأنه يعقب مث  ٧١هود ) ومن وراء إسحاق يعقوب ( ولقوله 
يأمره بذحبه فيعتقد اخلليل عليه السالم الذبح واجلواب عن األول أن العم يسمى أبا ويدل على هذا اجملاز ما روي 

السالم ملا بشرته املالئكة باسحق عليه السالم نذر ذحبه إذا ولد فلما بلغ معه السعي أي العمل أن ابراهيم عليه 
والقوة قيل له أوف بنذرك وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن إبراهيم عليه السالم قال السحق عليه السالم 

قربان والقصة طويلة يف املقدمات يف األضاحي يا بين اذهب بنا نتقرب إىل اهللا تعاىل قربانا فذهبا فأخربه أنه هو ال
وعن الثاين أنه قد قيل كان الذبح باملقدس أو ألن اخلليل كان يركب الرباق إىل احلجاز كما ورد فلعله جاء معه يف 
يومه وعن الثالث أن املراد وبشرناه بنبوة إسحق لصربه على احملنة كما تقول بشرتك بولدك قادما أي بقدومه ألن 

رة بالوجود فالقصة واحدة ومل خيرج منها بعد وعن الرابع أن لفظ الولد مشترك بني ولد الولد واجلهة املضادة البشا
  لألمام فاللفظ يصلح لألمرين على حد السواء فال يدل على احدمها 

  كتاب العقيقة

وكذلك يف احلديث  قال أبو عبيدة العقيقة الشعر الذي يكون على رأس املولود كأن بقاءه عقوق يف حق اجلنني
أميطوا عنه األذى فسميت الشاة عقيقة ألهنا تذبح عند حلقه وقال ابن حنبل العقيقة الذبح نفسه ألنه قطع األوداج 
وغريها ولذلك مسي قطع الرحم عقوقا فالذبيحة عقيقة فعليه مبعىن مفعولة أي مقطوعة كرهينة مبعىن مرهونة والعقيقة 

كما يعمله أهل الكتاب لدخول صبياهنم يف أدياهنم كماء املعمودية وغريها قال ابن يف االسالم للمولود قال مالك 
يونس وهي سنة ليست بواجبة وقاله ش وابن حنبل وقال ح بدعة ويف النسائي قال عليه السالم كل غالم رهني 

ينسك عنه فليفعل  بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وحيلق رأسه ويسمى وقال عليه السالم من ولد له مولود فأحب أن
فاألول يدل على الطلب وتعليقها على االختيار يف الثاين يدل على عدم الوجوب فيتعني الندب ومن ولد له ولدان 
يف بطن واحد فشاتان وال يشترك فيها كاألضحية والذكر واالنثى سواء شاة وقال ش و ح للغالم شاتان ملا يف أيب 

ن متكافئتان وعن اجلارية شاة وألن النعمة يف الغالم أمت فيكون الشكر أعال داود قال عليه السالم عن الغالم شاتا
واجلواب عن األول املعارضة مبا يف أيب داود أنه عليه السالم عق عن احلسن كبشا وعن احلسني كبشا قال وهو 

والبقر واإلبل صحيح وعن الثاين أهنا قربة فيستويان فيها كاألضحية قال مالك وهي جنسها جنس األضاحي الغنم 
وقال حممد ال يعق إال جبذع الضأن وثين املعز ألنه السنة قال ابن حبيب وهي كاألضحية يف سالمتها من العيوب 

وسنها ومنع بيع شيء منها وتكسر عظام العقيقة خالفا البن حنبل خمالفة للجاهلية فإهنم كانوا يفصلوهنا من املفاصل 
ستعاذة مبا مل جيعله الشرع عوذة ممنوع ولذلك هنى الشرع عن شد األوتار تفاؤال بسالمة املولود من الكسر واال

على اخليل والركاب قال مالك أراه من العني قال عبد الوهاب الكسر مباح ليس مبستحب قال مالك وليس على 
الك مرة الناس حلق رأس املولو والتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا وجيوز فعله واستحسنه ش ويف اجلواهر كرهه م



وأجازه أخرى ويف الترمذي عق عليه السالم بشاة عن احلسن وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة 
قال فوزناه فكان وزنه درمها أو بعض الدرهم ويستحب أن يلطخ رأس املولود بزعفران عوضا من الدم الذي كانت 

ا يف اجلاهلية إذا ولد ألحدنا غالم ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها اجلاهلية تفعله على رأسه من العقيقة ويف أيب داود كن
فلما جاء االسالم كنا نذبح شاة وحنلق رأسه ونلطخه بزعفران وقاله ش وابن حنبل قال مالك وال يسمى إال يف 

لثاين فإن اليوم السابع للحديث املتقدم ومن فاته أن يعق عنه يف األسبوع األول فال يعق بعده وقيل يعق يف األسبوع ا
فاته ففي الثالث وقاله ابن حنبل فإن فاته ففي الرابع وهو مروي عن مالك وأهل العراق يعقون عن الكبري ففي أيب 

داود أنه عليه السالم عق نفسه بعد النبوة ولظاهر قوله عليه السالم كل غالم رهني بعقيقته احلديث املتقدم وظاهره 
معارض بالقياس على فوات زمان األضحية ويف اجلواهر روى ابن وهب أن أنه ال يزال مرهتنا حىت يعق عنه وهو 

األسابيع الثالثة كاأليام الثالثة لألضحية يعق فيها وال تتعدى ويف خمتصر الوقار إن فات األول ففي الثاين وال يتعدى 
على احلول وجوابه أن  قال ابن يونس وقال ابن حنبل جيوز تقدميها على السابع كتقدم الكفارة على احلنث والزكاة

اليمني والنصاب سببان واحلنث واحلول شرطان وتقدمي احلكم على شرطه إذا تقدم سببه جيوز والسابع ها هنا سبب 
كيوم النحر لألضحية والتقدمي عليه كالتقدمي على اليمني وملك النصاب ومل يقل به أحد ويف اجلواهر تذبح ضحى 

ال تذبح سحرا وال عشاء بل من الضحى إىل الزوال قال صاحب البيان قال  كالضحايا ورواه حممد وقال ابن حبيب
عبد امللك جتزئ بعد الفجر قال وهو األظهر لعدم ارتباطها بالصالة فقياسها على اهلدايا أوىل من الضحايا ويف وقت 

ل أو هنار وقاله عبد حساب السابع أربعة أقوال سبعة أيام بلياهلا يبتدأ من غروب الشمس ويلغى ما قبل ذلك من لي
امللك وقال ابن القاسم ورواه يف الكتاب إن ولد بعد الفجر الغي ذلك اليوم أو قبله حسب وكان مالك يقول إن 

ولد قبل الزوال حسب أو بعده ألغي وقال ابن أيب سلمة حيسب ولو كان قبل الغروب ويكمل السابع إىل مثل تلك 
اما ويدعو إليه قال اللخمي قال مالك وابن القاسم ال يعجبين جعلها الساعة قال ابن يونس قال مالك ويعمل طع

صنيعا يدعو إليه ويف اجلواهر اإلطعام كاألضحية أفضل من الدعوة قال ابن يونس من مات ولده قبل السابع فال 
امة عقيقة عليه وال تسمية لفوات السبب قال ابن حبيب يسمى وكذلك السقط ويف احلديث يقول السقط يوم القي

تركتين بال اسم فلم يعرفه قال اللخمي من ال يعق عنه ال بأس أن يسمى يوم يولد وقد أيت عليه السالم بعبد اهللا بن 
أيب طلحة يوم ولد فحنكه بتمرة ومساه عبد اهللا قال ابن يونس فان كان سابعه يوم األضحى قال مالك يعق هبا قال 

ن الضحية إما واجبة وإما سنة على اخلالف والعقيقة أما سنة ابن حبيب إال ان يكون آخر أيام مىن فليضح أل
  مستحبة أو بدعة على اخلالف 

  فرع

قال صاحب القبس قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته لألضحية والعقيقة ال جتزئه فلو طعمها وليمة 
اقتني واملقصود من الوليمة اإلطعام للعرس أجزأه والفرق أن املقصود يف األولني إراقة الدم وإراقة ال جتزئ عن إر

  وهو غري مناف لإلراقة فأمكن اجلمع 

  فصل

قال ابن يونس اخلتان سنة مؤكدة يف الذكور واإلناث وقال ش فرض لنا القياس على قص الظفر وسائر حتسينات 
اختنت اخلليل  البدن ويدل على طلبه قوله عليه السالم عشر من الفطرة فذكر اخلتان والفطرة هي السنة وأول من



عليه السالم من مائة وعشرين سنة وعاش بعدها عشرين سنة واختنت امساعيل عليه السالم ابن ثالث عشرة سنة 
واختنت إسحاق عليه السالم ابن سبعة أيام وكرهه مالك يوم الوالدة ويوم السابع ألنه من فعل اليهود قال وحد 

ابن حبيب اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء وأصله يف النساء أن  اخلتان األمر بالصالة من سبع سنني إىل عشر قال
هاجر كانت أمة لسارة رضي اهللا عنها فوهبتها للخليل عليه السالم مث غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثالث 
 أشراق فأمرها أن تثقب أذنيها وختفضها وقال عليه السالم ألم عطية وكانت ختفض النساء يا أم عطية أمشي وال

تنهكي فإن ذلك أسر للوجه واحظى عند الزوج يعين ال تبالغي يف القطع فإنه أحسن للوجه وللجماع والشأن عدم 
الطعام يف ذلك والستر وأما خنت الرجل فكانوا يدعون إليه وأمر عليه السالم بالدعاء إليه فقال ال وليمة إال يف 

اسها واإلعذار اخلتان كما ان العترية طعام يبعث به خرس أو عرس أو إعذار فالعرس البناء بالزوجة واخلرس نف
ألهل امليت والنقيعة طعام يعمل ليصلح بني الناس والقدوم من السفر والوكرية ما عمل لبناء الدار وحنوها وكان ابن 

  عمر رضي اهللا عنهما يدعو إليه 

  كتاب الصيد

لسد اخللة والتوسعة على العيال وواجب قال اللخمي وهو مخسة أقسام مباح للمعاش حالة اإلختبار ومندوب 
إلحياء النفس عند الضرورة نفس الصائد أو غريه ومكروه للهو عند مالك مباح عند ابن عبد احلكم وحمرم بغري نية 

الذكاة عبثا لنهيه عليه السالم عن تعذيب احليوان لغري مأكلة أوما أدي لترك الصالة وحنوه ويتهذب فقه الباب 
د واملصيد به والصيد وفعل الصائد فهذه أربعة فصول الفصل األول يف الصائد ويف اجلواهر هو بالنظر يف الصائ

املسلم الذكر البالغ واملشهور أن املرأة واملميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب ملا تقدم يف الذبائح ويف الكتاب أقوال 
ابن حنبل ألنه من أهل الذكاة حجة املنع قوله  ثالثها الكراهة وميكن محل املنع الذي يف الكتاب عليه وباإلباحة قال

فظاهر اإلضافة يقتضي االختصاص  ٩٤املائدة ) وليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ( تعاىل 
ويرد عليه منع اختصاص اخلطاب باملسلمني ألن أصل خطاب اهللا تعاىل للعموم يف الكفار وغريهم سلمناه لكن هذه 

قل أحل ( ل إهنا تقتضي املنع ألهنا حطاب مع احملرمني وهو حمرم عليهم سلمنا عدم ذلك لكن قوله تعاىل اآلية قد قي
عام يف اخللق وال يؤكل صيد اجملوسي واملراد يف ذلك  ٤املائدة ) لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني 

مفهومه حترمي طعام من ال كتاب له  ٥املائدة ) م وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك( مامات باالصطياد لقوله تعاىل 
وهم اجلوس ويف الكتاب إذا أرسل مسلم وجموسي كلبا ملسلم مل يؤكل الصيد أو مسلم كلب جموسي أكل ألن 

املعترب الصائد دون اآللة قال ابن يونس وإذا رمى مسلم وجموسي سهميهما مل يؤكل إال ان يوقن انفاذ سهم املسلم 
م اجملوسي وقال ش وقال ابن حبيب إن انفذ سهم املسلم املقتل ووقع سهم اجملوسي يف أطرافه قسم مقاتله دون سه

بينهما قال عبد الوهاب فإن قال اجملوسي أنا ال آكل ذبيحة املسلم بيع وقسم مثنه إال أن يكون مبوضع ال مثن له 
مد وال يؤكل صيد السكران وال اجملنون لعدم فختص به املسلم نفيا للضرر عنه واإلسالم يعلو وال يعلى عليه قال حم

النية وال ذبيحة األعجمي الذي ال يعقل الصالة كاجملوسي ويف الكتاب ال يؤكل صيد املرتد ألنه ال يقر على دينه 
فهو أسوأ حاال من اجملوسي الفصل الثاين يف املصيد به وهو كل حيوان معلم وقاله ش و ح لقوله عليه السالم إذا 

بك املعلم وذكرت اسم اهللا عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن وإن أكلن فال تأكل فإين أخاف أن أرسلت كل
يكون أمسك على نفسه يف الصحيحني فاشترط التعليم ليكون كاآللة للصائد ليال ميسك على نفسه فيصري ميتة أو 

مت عن املعراض فقال إن أصابه حبده فكل سالح حمدود رفقا باحليوان ملا يف مسلم أنه سأله عليه السالم عدي بن حا



وإن أصابه بعرضه فال تأكل فإنه وقيذ وقال أليب ثعلبة ما أصبت بقوسك فاذكر اسم اهللا وكل ويف الكتاب املعلم 
من احليوان هو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع والساللقة وغريها سواء قال أبو الطاهر يف صفة التعليم أربعة 

الكتاب والثاين إذا دعي أجاب من الكالب وال يشترط يف الطري االنزجار الثالث التسوية البن القاسم  أقوال ما يف
وغريه يف اشتراط الثالثة األوصاف الرابع االنزجار ليس شرطا لقوله يف الكتاب إذا أدرك الصيد ينهش وفات قبل 

ا ميكن من التعليم فهو مشترط واملقصود ذكاته أكل قال هذه حكاية اللخمي وهو ليس خبالف وإمنا يقال كا م
انتقال اجلارح عن طبعه حىت يصري للصائد كاآللة املستعملة قال صاحب االكمال مذهب مالك وأحد قويل ش إذا 
أكل الكلب من الصيد يؤكل ومذهب ح وابن حنبل وأحد القولني عندنا ال يؤكل خبالف البازي عندنا وعندهم 

  وهو إمنا أمسك على نفسه واجلواب ٤املائدة ) مما أمسكن عليكم (  للحديث السابق ولقوله تعاىل
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

عن األول قوله عليه السالم يف أيب داود إن أكل فكل فيجمع بينهما جبعل النهي على الكراهة وعن الثاين أن اآلية 
وإمنا هو  إمنا أشارت إىل منع األكل بغري إرسال قال املازري قد أنكر على الفقهاء إطالقهم األشالء على اإلرسال

الدعاء ولعل الفقهاء استعملوه جمازاً ألن الدعاء قبل اإلرسال وسببه فيكون من جماز إطالق التسبب على السبب 
وال يكون احليوان معلما مبطاوعته مرة وال غري معلم مبعصيته مرة بل ذلك راجع إىل شهادة العادة دون حتديد عند 

نه مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وألن الثالثة معتربة يف مالك وحدد ح بترك الكلب لألكل ثالث مرات أل
موارد عدة من الشريعة يف اخليار واهلجران واإلحراد وجوابه أن هذا قد ال يوجب الوثوق بتعليم احليوان واستثىن 

) بني مكل( ابن حنبل الكلب األسود وخصص ابن عمر رضي اهللا عنهما احليوان املصيد به بالكالب لقوله تعاىل 
ورآه مأخوذا من الكلب وجوابه أنه ماخوذ من الكلب بتحريك الالم الذي هو احلرص ألن املعلم يزداد حرصه 

بالزجر وقيل التكليب التسليط وقيل التعليم سلمنا أنه من الكلب لكن السباع كالب لقوله عليه السالم يف عتبة 
د قال ابن يونس الفهد ومجيع السباع إذا علمت بن أيب هلب اللهم سلط عليه كلبا من كالبك فافترسه األس

كالكلب إال النمس ألنه ال يفقه التعليم قال اللخمي الصيد ذكاته بتسعة شروط ثالثة يف اجلارح التعليم واإلرسال 
وعدم الرجوع وثالثة يف املصيد العجز عنه ورؤية اجلوارح له احترازا من الغيضة أو ميوت من اجلزع ال من الصدوم 

ثة يف املرسل صحة ذكاته وإسالمه وعدم رجوعه عن الطلب فائدة اجلوارح مجع جارحة وقيل مأخوذ من اجلرح وثال
متهيد املطلوب  ٦٠األنعام ) ويعلم ما جرحتم بالنهار ( بضم اجليم وقيل من اجلرح بفتحها وهو الكسب لقوله تعاىل 
بأسهل الطرق عليه إن أمكن بآلة تصلح لذلك وهذا  يف احليوان القصد إىل استخراج الدم احلرام من اللحم احلالل

كله متيسر يف اإلنسي ويتعذر يف الوحشي استخراج الدم وسهولة الطريق وبقي القصد واآللة ونزل السهم منزلة 
ونه املدية لضرورة النفار والتوحش فهو يف املرتبة الثانية ويليه يف املرتبة الثالثة اجلارح ألن له اختيارا يبعد به عن ك

آلة لكن عدم العقل فيه خمل باختياره فسقط اعتباره ولذلك ال يصح أن يكون اجملوسي آلة لعقله وكمال اختياره 
ويف الكتاب إذا شارك املعلم غري املعلم أو كلب غري مرسل ال يؤكل إال أن تعلم ذكاة املعلم أو املرسل دون غريه 

وافقت مجيعا أكل وهو هلم وأن اختص كلب أحدهم بقتله اختص لعدم تيقن السبب املبيح فإن أرسل مجاعة كالبا وت
به قال حممد ولو أرسل كلبا بعد كلب فقتاله أو احدمها أكل قال أصبغ ما مل يكن إرسال الثاين بعد أخذ األول له 

 فقتله الثاين أو شاركه ألنه صار مقدورا عليه قال اللخمي قال ابن شعبان لو كان لواحد جارح ولآلخر اثنان
افتسما الصيد نصفني أو جارح واحد ملكهما فيه خمتلف اآلجزاء فكذلك واملعروف من املذهب ملالك وأصحابه أنه 
على قدر األجزاء فكذلك العبد والبازي يف ذلك سواء وأنكر املازري على اللخمي أن أصل املذهب القسمة على 

قال العبدي ستة مسائل ختتص بالرؤس دون  عدد الكالب بل قال املذهب إلغاء تفاوت العدد واألجزاء نظائر
األنصباء الصيد ال تعترب فيه كثرة الكالب وأجرة القاسم وكنس املراحض وحراسة أعدال املتاع وبيوت الغالت 

وأجرة السقي على املشهور وحراسة الدابة وأربعة مسائل تعترب فيها األنصباء الشفعة وزكاة الفطر عن العبد 
  العتق وكنس السواقي املشترك والتقومي يف 

  فرع



قال املازري فلو غصب كلبا أو بازيا فصاد هبما فقيل الصيد للغاصب ألن الكلب لو انفرد به لكان ميتة فاملعترب إمنا 
هو الصائد لقصده وتسميته فيكون له وقيل لصاحب اجلارح ألنه املباشر للممسك بقصده وقوته والصائد متسبب 

ما يف القصاص وهو ال يقبل امللك فيكون لربه ولو غصب سالحا فللغاصب ألن فيقدم املباشر على املتسبب ك
السالح ال قصد له ويف الكتاب املصيد حبجر أو بندق ال يؤكل ولو بلغ مقاتله ألنه رض وكذلك املعراض إذا 
ج قال أصاب بعرضه وقاله ح و ش وكل ما جرح حبده أكل كان عودا أو عصا أو رحما واملعراض خشبة يف رأسها ز

صاحب اإلكمال وقيل سهم طويل له أربع قذذ رقاق إذا رمي به اعترض وقال اخلليل هو سهم دون ريش وقيل 
عود رقيق الطرفني غليظ الوسط واخلذف ال يباح الرمي به ألن مصيده وقيذ كالبندقية وعند اجلمهور ال يؤكل ما 

فا ل ش ومجاعة فظاهر كالمه حترمي الرمي بالبندق أصاب املعراض بعرضه خالفا ألهل الشام وال مصيد البندقية خال
ابتداء وإن ذكي مرميه وبه قال ش خالفا البن حنبل وال ينبغي خالف يف إباحة الرمي به السباع الصوائل والعدو 
احملارب ويف الكتاب ما قتلت احلبالة وهي الشرك ال يؤكل إال ما ذكي ولو كانت فيه جديدة انفذت مقاتله لعدم 

ة عند القتل وقاله ش خالفا البن حنبل قال اللخمي وال يؤكل مصيد السهم املسموم ألن موته قد يكون التسمي
  بالسم دون السهم وألن أكله قد يهلك 

  فرع

قال صاحب البيان موضع ناب الكلب يؤكل عندنا ألنه طاهر وقال ش يف أحد قوليه وابن حنبل يغسل سبعا 
  لنجاسة ويقطع موضع اللعاب 

  فرع

اللخمي قال مالك من عمل الناس اختاذ أبرجة احلمام وان عمرت من محام الناس قال وهذا إذا مل حيدث الثاين  قال
بقرب األول ألنه ضرر قال وإذا دخل محام برج على آخر فثالثة أقوال إن عرف وقدر على رده رد وإن عرف ومل 

فراخه وإن مل يعرف أو عرف ومل يعرف عينه فللثاين يقدر على رده قال ابن القاسم هو للثاين قال ابن حبيب بل ترد 
ألن األول إمنا ملكه بسبب احليازة وقد ذهبت ال أنه ملك حمقق فإن أوى إال دار رجل ومل يعلم صاحبه وعلم أنه 
بريء فله ملكه وان عرف بوجه رده على قول مالك وإن كان من محام البيوت رده ومل يتعرض حلبسه فهو لقطة 

بني بيعه للصدقة بثمنه وبني حبسه والصدقة بثمنه فإن حبسه ومل يتصدق بشيء فواسع لسيارته  وهو باخليار
واألجباح جيري نصبها على ما تقدم يف األبراج فال تنصب يف القرب فإن فعل وليس مث األحنل مربوب فهو فيما 

إبيه فهو له فإن دخل فرخ جبج دخل إليه اسوة فإن كان مث حنل كثر غري مربوب فيما دخل إليه فلينصب وما دخل 
آخر قال سحنون هو ملن دخل إليه كاحلمام إذا مل يقدر على رده وقال ابن حبيب يرده أن عرف موضعه وإن مل 
يقدر رد فراخه ويلزمه أن يقول برد ذلك العسل وانتقال امللك يف النحل أقوى من احلمام ألنه يصاد والنحل ال 

من صاد محام برج رده إن قدر وإال فال ومن وضع جبحا فله ما دخل من النحل يصاد بل يأوي بنفسه ويف الكتاب 
قال ابن يونس قال التونسي إذا تزوجت مجاعة من البيوت مع ذكر له ردها له مع نصف الفراخ فإن األب واألم 

  يستركان يف الفرخ وقال مطرف ال يتخذ النحل واحلمام حيث يؤذيان يف الثمار والزروع وجوزه أصبغ 

  فرع



يف الكتاب من قتل كلب صيد أو زرع أو ضرع فعليه قيمته أو من كالب الدور فال شيء عليه ألهنا تقتل وال تترك 
وال جيوز بيع كلب سوقي وال غريه لنهيه عليه السالم عن مثن الكلب قال صاحب اإلكمال مذهب مالك وأصحابه 

جلمع بني األحاديث االقتصار بالفتل على األسود البهيم قتل الكالب إال ما استثىن للصيد وما ذكر معه وعندي أن ا
الفصل الثالث يف املصيد ويف اجلواهر كل حيوان مأكول اللحم معجوز عنه يف أصل خلقته احترازا من الناد من 

األنعام قاله يف الكتاب خالفا لألئمة مراعاة لألصل وألن الذكاة بالعقر على خالف األصل أيضا وحجتهم أن 
لزكاة العقر هو العجز وهو موجود فنحن نقصنا هذه العلة وهم طردوها وأجاز ابن حبيب ذلك يف البقر املوجب 

خاصة ألن هلا أصال يف التوحش ويف الكتاب ما دجن من الوحش مث توحش أكل بالعقر الجتماع األصل يف العلة 
ليه السالم إن هلذه اإلبل أو ابد ويف مسلم أصبنا هنب إبل وغنم فندمنها بغري فرماه رجل بسهم فحبسه فقال ع

كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا وجوابه ليس فيه أن السهم قتله بل حبسه وحنن نقول به 
ويستدل هبذا احلديث على تذكية املتردي يف مهواة من األنعام فائدة أبدت الديار واحليوانات تأبدا إذا توحشت 

حشة ويف اجلواهر احلية وغريها من املعجوز عنه تؤكل بالعقر كالصيد فإن قدر عليها وأتى بآبدة أي بكلمة متو
فكاألنعام تنبيه احلية مىت أكلت بالعقر قتل أكلها بل ال ميكن أكلها إال بذكاة خمصوصة تقدمت يف األطعمة الفصل 

ك الصيد والذكاة مسميا هللا تعاىل الرابع يف فعل الصائد والصيد ابتداء إرسال اجلارح أو السالح احملدد ناويا بذل
وقاله األئمة واشترط ش رؤية املنوي ويف الكتاب ال بد من التسمية لقوله عليه السالم إذا أرسلت كلبك املعلم 

وذكرت اسم اهللا فكل فإن تركها عمدا لو تؤكل وقاله ح وابن خنبل خالفا ل ش أو غري عمد أكل قال أبو الطاهر 
قوال واحدا ومتهاونا مل تؤكل او عامدا فقوالن نظائر أربع مسائل أسقط مالك فيها الوجوب إن تركها ناسيا ال يضر 

مع النسيان التسمية واملواالة يف الطهارة وإزالة النجاسة وترتيب الفوائت من الصلوات لضعف دليل الوجوب 
أربعة حالل كالغزالن وحنوها  بسبب تعارض املدارك فتقوي اإلسقاط بعذر النسيان وأما النية فقال اللخمي املصيد

من الوحش والطري غري ذي املخلب فال حيل صيده إال بالنية أو بتذكية لقوله عليه السالم األعمال بالنيات وحرام 
كاخلنزير جيوز قتله بغري نية لقوله عليه السالم لينزلن فيكم عيسى بن مرمي حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 

إىل أكله فيستحب له تذكيته ومكروه كسباع الوحش خيري بني نية الذكاة على الكراهة  اخلنزير إال أن يضطر أحد
أو نية القتل وعلى القول بالتحرمي فكاخلنزير وخمتلف فيه كالثعلب والضبع إن أراد األكل نوى وما كان ذا خملب 

  يؤذي مؤذ كالغراب خري بني ميه بنية الذكاة أو القتل واختلف يف جواز قتله من غري أن 

  تفريع

يف الكتاب إذا توارى الكلب والصيد مث وجد ميتا فيه أثر كلبه أو بازيه أو سهمه أكله فإن بات مل يأكله وإن نفذت 
مقاتله أو وجد فيه سهمه ألنه قد ينقلب على السهم فينفذ مقاتله بغري فعل الصائد قال اللخمي إذا غاب الصيد من 

لتني إذا عرفه وإن مل يكن معه بازيه وال فيه سهمه أو فيه سهمه ومعه بازيه أو غري بيات فله أربع حاالت يؤكل يف حا
كلبه وال يؤكل يف حالني إذا مل يعرفه وال فيه سهم وال معه جارح وبقربه صيد يشككه فيه قال أبو الطاهر يف إباحته 

ودع ما أمنيت واإلصماء ما إذا فات ثالثة أقوال أحدها ما تقدم لقول ابن عباس رضي اهللا عنهما كل ما أصميت 
حضر موته واإلمناء ما غاب عنه موته وثانيها اإلباحة وقاله ح عمال بالغالب وثالثها التفرقة بني السهم فيحل ألن 
أثره ال خيتلط بغريه خبالف اجلارح وحكى اللخمي قوال بالكراهة ويف الكتاب ولو توارى فرجع فوجده ميتا من 

بقي أدرك ذكاته وهو مفرط بالرجوع عنه ومىت أدرك الصيد مل تنفذ مقاتله وتركه حىت يومه مل يأكله إذا لعله لو 



قتله اجلارح مل يؤكل ألنه صار مقدورا عليه وقاله األئمة وكذلك لو اشتغل بإخراج السكني أو انتظار عبده حىت 
لموت فإن تركه أكل ألنه قتله اجلارح وقاله ش فإن أدركه منفوذ املقاتل يضطرب فحسن أن يفري أوداجه إحياء ل

منفوذ املقاتل وإن قدر على خالصه من اجلارح مل يؤكل إال بالذكاة وإن غلب أكل إال أن يقدر على تذكيته يف 
أفواهها ولو ذكاه يف أفواهها مع قدرته على خالصة مل يؤكل إذا شك أذكاته قتلته أو هنشا فإن تيقن ذكاته أكل وإن 

س معه ما يذكيه به حىت أنفذت مقاتله مل يؤكل قال ابن يونس قال أصبغ رواية ابن أدركه غري منفوذ املقاتل ولي
القاسم يف الصيد البائت عنه خطأ عن بالغ ضعيف وقد قال مالك إذا انفذاهلم مقاتله مث تردى من جبل أكل قال 

خبالف إخراجها من جرحه ابن القاسم يف العتيبة إذا اشتغل بإخراج املدية من حزامه حىت مات أكل ألنه غري مفرط 
  ألنه ليس موضعها 

  فرع

قال قال حممد ولو مر به غري صاحبه فلم خيلصه من اجلارح مع قدرته عليه مل يؤكل وعليه قيمة جمروحا قال اللخمي 
يريد إذا كان معه ما يذكيه فإن مل يكن معه أكل واختلف يف تغرميه القيمة قال وعدم الغرم أحسن ال سيما إذا كان 

إن له ذكاته ولو مر بشاة فخشي عليها املوت ومل يذكها مل يضمنها ألنه خياف عدم التصديق قال أبو الطاهر يف  جيهل
كتاب حممد ال يغرم املار مطلقا وخرج ابن حمرز القولني على اخلالف يف الترك هل هو فعل فيضمن أم ال وخيرج 

و قادر على خالصه ومل يفعل والذي ال يؤدي الشهادة على هذه القاعدة من رأى أنسانا يستهلك بنفسه أو مباله وه
حىت يتلف احلق أو حيبس الوثيقة عنده حىت يتلف احلق والتارك للمواساة القادر عليها حىت يهلك احملتاج واملانع ما 

ة خياط به اجلرج حىت يهلك واملانع فضل املاء حىت يهلك الزرع واملانع ما يقام به حائط حىت يقع واملقطع لوثيق
  فيضيع ما فيها أو يقتل شهوده ولو أضعف من التقطيع ألنه متعد على سبب الشهادة واألول متعد على نفسها 

  فرع

يف الكتاب قال والرسل كلبه على صيد فيأخذ غريه ال يؤكل لعدم النية خالفا ل ش وابن حنبل أو على مجاعة 
لك الرمي وإن عني واحدا فأصاب غريه مل يؤكل وينوي أي شيء أخذ منها أو على مجاعتني أكل حلصول النية وكذ

وقال األئمة يؤكل نظرا ألصل النية وإن رأى مجاعة فنواها ونوى أن جياوزها لغريها فكذلك أيضا يؤكل ما صيد 
منها أو من غريها قال ابن يونس قال أشهب ال يأكل ما صاده من غريها وال ما أرسل عليه يف غيضة ال يعلم ما فيها 

ملكان ال يؤمن أن يدخل فيه صيد بعد اإلرسال وأجازه أصبغ لندور الزيادة على احلاصل عند اإلرسال إذا كان ا
ويف اجلواهر ال يبيح ابن القاسم اإلرسال إال على املوضع احملصور وأشهب ال جييزه إال على املرئي كالذبيحة ال 

حدا غري معني فأصاب اثنني أكل األول فقط ألن ينوي إال معينا وأصيغ يبيح املعني باجلهة قال اللخمي ولو نوى وا
الثاين غري ذكي فإن شك فيه مل يؤكل وإن نوى اثنني فأكثر أكل اجلميع يف السهم واجلوارح عند مالك وابن القاسم 

  وخالف ابن املواز يف اجلوارح دون السهم والفرق أن السهم يقتل اجلميع على الفور خبالف اجلوارح 

  فرع



أثار صيدا واشللى كلبه وهو مطلق من غري إرسال من يده أكل لوجود اإلشالء مث قال ال يؤكل يف الكتاب إذا 
حىت يرسله من يده لتكون حركة اجلارح من يده كاملدية وباألول أخذ ابن القاسم وأما لو ابتدأ الكلب طلبه وأفلت 

از أصبغ أكل ما يبتدئ الكلب طلبه إذا من يده مث أشاله بعد مل يؤكل لقوة إضافته للجارح ال له قال ابن يونس أج
أتبعه االنشالء والتسمية ألن اجلارح البد من مشاركته للصائد يطبعه قال حممد وإذا رأى جارحه حيد النظر وينقلب 
فأرسله على شيء مل يره الصائد أكل ما أخذه كاإلرسال يف الغياض وقاله وقال مالك ال أحب أكله ألنه وإن أرسل 

جود فلعل املمسك غري املرئي أو ال للجارح إال أن يتيقنه ولو اضطرب اجلارح فوقع الصيد يف حفرة على مظنون الو
  ال خمرج له منها أو انكسرت رجله فتمادى عليه فقتله مل يؤكل 

  فرع

يف الكتاب املرسل كلبه على صيد مث يرجع مث يعود إن كان رجوعه مراوغة أكل وإن كان إعراضا جليفة أو غريها مل 
  ؤكل لبطالن اإلرسال وهو شرط ي

  فرع

يف الكتاب إذا قطع رأس صيد أكل إن نوى اصطياده وإال فال وإن قطع يده أو رجله أو ما يعيش بعده أكل بقيته 
دون املباين ملا يروى أنه عليه السالم قدم املدينة فوجدهم جيزون أسنمة اإلبل واليات الغنم فقال ما أبني من احلي 

يعود التحام ما قطع أكل مجيعه قال املازري ووافقنا ش يف أكل النصفني ومنع ح إال أن يكون ما  فهو ميتة فإن كان
يلي الرأس أقل فإنه من معىن التذكية وأجاز ش أكل العضو املبان مطلقا إذا مات الصيد من تلك الضربة ألنه مل ينب 

لثانية قال صاحب البيان ال خالف أنه ال عن حي إال إذا تعدد الضرب فقد أبني عن حي والتذكية إمنا حصلت با
يؤكل املبان إذا كان الفخذين وحنومها وأنه يؤكل اجلميع إذا قسمه نصفني فإن أبان وركيه مع فخذيه ومل تبلغ 

الضربة إىل اجلوف قال مالك ال يؤكل املبان وقال ابن حبيب كذلك إن أبني العجز مع ذلك والصواب أكل اجلميع 
ه ال يعيش بعد الفخذين فلو قطع خطمه مل يؤكل اخلطم وإن تعذر عليه الرعي ألنه ليس مبقتل وإن بقي العجز ألن

  فقد يصب املاء يف حلقه 

  فرع

يف الكتاب إذا شحت الصيد فمات من االنبهار دون جرح يؤكل وقاله ش وح خالفا البن حنبل وأشهب ومنشأ 
اجلرح يف الوحش للضرورة وإن مل توجد فهو ميتة أو اخلالف أن أصل الذكاة إخراج الدماء جبملتها اقتصر على 

  وهذا ممسك علينا ) مما أمسكن عليكم ( ينظر إىل ظاهر قوله 

  فرع

قال ابن يونس لو رمى صيدا يف اهلواء فسقط يف املاء أو يف جبل فتردى فمات مل يؤكل إذ لعل سبب موته الغرق أو 
   التردي دون الرمي إال أن ينفذ مقاتله وقاله ش وح



  فرع

قال ابن يونس إذا رمى غزاال يظنه بقر وحش فالصواب أنه يؤكل ألنه نوى الصيد وقال أصيغ ال يؤكل ألنه مل ينو 
  خصوصه ويلزم على هذا إذا نوى ذكاة كبش فظهر أنه نعجة 

  فرع

وحده كلبه  قال املازري إذا أرسل مسلم وجموسي كلبيهما ومل يعلم استقالل كلب املسلم مل يؤكل وإن ارسل املسلم
فرد كلب اجملوسي على كلب مسلم الصيد أجازه ش ومنعه ح قال وهو مقتضي أصولنا ألنا نقتل املمسك للقتل 

وإن مل يقتل مع أن ش وح ال يقتاله فبقي ش على أصله وغلب ح حكم التحرمي ها هنا واحتج الشافعية على ح أن 
أمسك جموسي كبشا ملسلم حىت ذكاه أكل اتفاقا مع  كلب اجملوسي لو قرب الصيد سهم املسلم أكل اتفاقا وإذا

وجود اإلعانة قال وعندي يف السهم نظر ولو أثار كلبه فأغراه جموسي أكل خبالف العكس وقاله ح ألن األصل 
  اإلرسال وإذا شارك املعلم غري معلم إن تيقن املعلم أكل أو غري املعلم مل يؤكل أوشك مل يؤكل أو ظن فقوالن 

  فروع

تاب من طرد صيدا فدخل دار إنسان ألنه اضطره فهو له وإن مل يضطره فهو لصاحب الدار وما وقع يف يف الك
احلبالة فأخذه أجنيب هو لرهبا قال ابن يونس ومن اضطر صيدا إىل حبالة بإجلائه فهو له وإال فلرهبا وإن تعمد وقوعه 

ليه قيمة االنتفاع باحلبالة كمن صاد بكلب رجل فيها فلهما بقدر ما يرى ذلك قاله مالك وقال أصبغ هو للطارد وع
أو سهمه وقال حممد هو لطالبه سواء تعمد أو أجلأ وعليه األجرة ولو كان الصيد غري ملجئ فلصاحب احلبالة ألهنا 
كيده بسبب نصبها لذلك وقال ابن القاسم الصيد بكلب رجل له األجرة والصيد لرب الكلب كما لو تعدى على 

  يصيد له خبالف املتعدي على الفرس الصيد له وعليه األجرة ألن الفرس ليس ممسكا عبد رجل فبعثه 

  فرع

قال ابن يونس قال مالك إذا ند الصيد اململوك بصيد أو بشراء مث صيد بقرب ومل يتوحش فهو لألول وإال فلمن 
ك ال تبطل بالغيبة عن صاده قال املازري قال ابن عبد احلكم واألئمة هو لألول وإن طال توحشه كسائر األمال

املالك وقال ابن حنبل إذا وقع يف شبكته دون يده ملكه وإن انفلت فلمن أخذه خبالف يده فإن مل يتأنس عند األول 
قال ابن عبد احلكم أيضا هو لألول وقيل للثاين خبالف ندوده بعد تأنسه واتفقوا على احلريب يؤسر مث يبق إىل بلد 

هو شديد الشبه باملصيد وقد فرق بعض أصحابنا بأن احلريب له من مينعه والصيد بقي احلرب مث يؤسر فإنه لألول و
دون مانع كموات األرض إذا أحيي مث خرب والروايات على التسوية بني مالك األول بصيد أو شراء وقال يف 

اء إذا حيز من هنر مث الكتاب إن كانت بشراء فلألول أو بصيد فللثاين كما قلنا يف إحياء األرض واتفقوا على أن امل
  انصب فيه إن امللك يسقط ونقل عن الشافعي أن امللك باق يف املاء 

  فرع



يف الكتاب من صاد ظبيا يف أذنه قرطان عرفهما وإن كان هروبه هروب انقطاع فالصيد للصائد وما عليه فلربه فإن 
إال أن جيده مربوطا خبيط أو يف شجرة  قال ربه ند من يومني وقال الصائد ال علم يل فعلى ربه البنية ألنه مدع

فلألول وقال سحنون البينة على الصائد أنه مدع زوال ملك األول وقال ابن عبد احلكم وش وح هو لألول طال 
زمانه أو قصر استصحابا للملك السابق لنا القياس على صيد املاء وهذه الفروع تنزع إىل قاعدة إحياء املوات وأنه 

مواتا وميكن الفرق بأن الشرع أصدر ذلك بصيغة الشرط فقال من أحىي أرضا ميتة فهي له  إذا ذهب إحياؤه عاد
وإذا حللتم ( ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء املشروط وها هنا بصيغة اإلذن والتمليك كاملعادن وغريها وقال تعاىل 

ملكه وإسقاطا له والصيد فر بنفسه  وألن املوات إذا خرب بترك جميئه له كان ذلك إعراضا عن ٢فاصطادوا املائدة 
  نظريه غصب املوات احملىي فإنه ال يسقط امللك فيه 

  كتاب النكاح

وهو يف اللغة التداخل تقول أنكحت األرض البذر ونكحت احلصاة خف البعري والوطء تداخل فسمي نكاحا 
ب اهللا تعاىل فاملراد به العقد إال ويطلق على العقد جمازا من باب إطالق املسبب على السبب ويقال كل نكاح يف كتا

( ويطلق على الصداق ألنه سبب كالعقد حنو قوله تعاىل  ٣٣٠البقرة ) حىت تنكح زوجا غريه ( قوله تعاىل 
أي صداقا وحيتمل أن يكون من باب اإلضمار أي سبب نكاح لكن  ٣٢النور ) وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا 
قرر يف األصول قال اللخمي وهو يف الشرع أربعة أقسام واجب غري موسع ملن اجملاز أوىل من اإلضمار على ما ت

خشي الزنا وعجز عن التسري ول يذهب عنه بالصوم وواجب موسع إن كان كذلك ويقدر عن التسري ويذهب 
عليه  بالصوم فهو خمري بينه وبني النكاح فإن كان يذهبه الصوم وجب أحد الثالثة على التخيري والزواج أوىل لقوله

السالم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء فقدم النكاح على الصوم والسراري تنتقل طباعهن للولد ومندوب ألمن من الزنا الراغب يف 

ل له وكذلك املرأة إال يف التسري قال صاحب املعلم النساء وهو يولد له ومباح للمعرض عن النساء وهو ال نس
ومكروه ملن ال يشتهيه وينقطع به عن العبادة وقال أهل الظاهر بوجوبه لظاهر صيغة األمر يف احلديث ويف قوله تعاىل 

 فإن خفتم أال تعدلوا( وغريها ويدل على عدم الوجوب قوله تعاىل  ٣النساء ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء ( 
فخري بني النكاح وملك اليمني لوملك اليمني ا جيب إمجاعا فكذلك النكاح  ٤النساء ) فواحدة أو ما ملكت أميانكم 

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ( لتعذر التخيري بني الواجب وما ليس واجبا وكذلك قوله تعاىل 
قدم الباءة املنزل ويقال له مباءة ومبوأ وملا كان املتزوج يتبوأ فوائد يف احلديث املت ٥املؤمنون ) ما ملكت أمياهنم 

بامرأته بيتا مسي النكاح باءة وفيه أربع لغات املد مع التاء ومع حذفها وباهة بإبدال اهلاء من اهلمزة والقصر مع اهلاء 
ومن مل يستطع فعليه  وقوله من استطاع منكم يريد املال املوصل إىل الوطئ وليس املراد الوطئ وإال لفسد قوله

بالصوم واعلم أن الصوم يقطع النكاح غالبا إلضعافه القوة وجتفيفه الرطوبة اليت تولد املين وقد يزيد يف النكاح يف 
  حق املرطوبني فيقربون به من االعتدال فيقوى عندهم بالصوم لكنه قليل يف الناس 

  فرع

وتركه لنوافل العبادة عندنا وعن ش أفضل ملن مل متل إليه  النكاح مع قطع النظر على أحوال الناكحني مندوب إليه
نفسه وعند ح وابن حنبل هو أفضل ألن العلماء اختلفوا يف وجوبه فأقل أحواله تقدميه وألنه يوجب إعفاف 



الزوجني ووجود من يوحد اهللا تعاىل ويكاثر به عليه السالم فهو متعد هلذه املصاحل العظيمة واملتعدي أفضل من 
صر ولتقدميه له عليه السالم على الصوم يف احلديث السابق اجلواب عن األول أن ذلك اخلالف غري معتد به القا

لضعف مدركه وعن الثاين أن أصل النكاح شهوة النفس وشهوة النفس مقتطع عن الرب تعاىل وإمنا هو وسيلة ملا 
فس واملقاصد مقدمة على الوسائل وعن الثالث ذكروه والنوافل قربات يف أنفسها متعلقة بالرب تعاىل مبعزل عن الن

إن تقدمي الصوم عليه إمنا كان يف حق الشباب الذين شأهنم فرط امليل وخشية الفساد والنزاع إمنا هو يف غريهم 
وتنحصر مقاصد الكتاب يف ثالث مقدمات وثالثة أبواب مشتملة على أقطاب العقد مث أسباب اخليار فيه مث توابعه 

ع على هذا الترتيب إن شاء اهللا تعاىل املقدمة األوىل يف اجلواهر قال القاضي أبو بكر ينظر إىل املخطوبة ويتمهد اجلمي
قبل وقاله األئمة ملا يف أيب داود قال عليه السالم إذا خطب أحدكم املرأة فإن استطاع أن ينظر إىل ما يدعوه إىل 

تاج إىل أذهنا عند ابن القاسم ألن البغتة قد توقع يف رؤية نكاحها فليفعل قال وال ينظر إال إىل وجهها وكفيها وحي
العورة وقال ش وابن حنبل يكفي إذن الشرع متهيد أبيح هذا النظر احملرم لضرورة دوام الصحبة إذا دخل على 
 معلوم كما أبيح لتحمل الشهادة يف الوجه والفرج يف غري الزنا ويف الزنا على ظاهر املذهب ويباح ذلك من األمة

املباحة الوطئ أعين الفرج ومن الزوجة إباحة من اجلانبني وقيل يكره نظر الفرج ألنه يضعف البصر املقدمة الثانية يف 
اجلواهر اخلطبة مستحبة والتصريح خبطبة املعتدة حرام والتعريض جائز وهو القول املفهم ملقصود الشيء من غري 

وال جناح (  على النكاح من غري هجوم عليه لقوله تعاىل تنصيص مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته ألنه حترمي
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم علم اهللا أنكم ستذكروهنن ولكن ال تواعدوهن سرا 

ن فدل على إباحة اإلكنا ١٣٥البقرة ) إال أن تقولوا قوال معروفا وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله 
والتعريض وحترمي املواعدة وهبذا قال األئمة غري أن ش وابن حنبل منعا من التعريض للرجعية ألهنا زوجة ولست 
أنقل فيه عندنا شيئا غري أن األصحاب أطلقوا اإلباحة من غري ختصيص ويف اجلواهر قال القاضي أبو بكر والذي 

وفيك راغب قال وهذا عندي أقوى التعريض  مال إليه مالك يف التعريض أن يقول إين بك ملعجب ولك حمب
  وأقرب إىل التصريح قال والذي أرى أن يقول إن شاء اهللا تعاىل سائق إليك خريا فأنت نافعة فإن زاد فهو تصريح 

  فرع

قال اللخمي قال مالك ال بأس باهلدية ألهنا تعريض قاعدة األحكام كلها قسمان مقاصد وهي املتضمنة للحكم يف 
ئل تابعة للمقاصد يف أحكامها من الوجوب والتحرمي وغريمها وهي املفضية إىل تلك املقاصد خالية عن أنفسها ووسا

احلكم يف أنفسها من حيث هي وسائل وهي أخفض رتبة من املقاصد فاجلمعة واجبة مقصدا والسعي واجب وسيلة 
ام منها ما يبعد جدا فال يعطى حكم والزنا حمرم مقصدا واخللوة حمرمة وسيلة وكذلك سائر األحكام والوسائل أقس

املقصد كزراعة العنب املفضية إىل اخلمر وما قرب جدا فيعطى حكم املقصد كعصر اخلمر وما هو متردد بني 
القريب والبعيد فيختلف العلماء فيه كاقتناء اخلمر للتخليل واحملرم مقصدا ها هنا اختالط األنساب باجتماع املائني 

سابق والالحق والعقد حرام حترمي الوسائل إلفضائه إىل الوطء والتصريح كذلك إلفضائه يف الرحم من الزوج ال
  للعقد فهو وسيلة الوسيلة وملا بعد التعريض عن املقصد مل حيرم واإلكنان أبعد منه 

  فرع



مقصوده  قال اللخمي فإن تزوجها يف العدة فأربعة أقوال قال مالك حترم دخل يف العدة أو بعدها مناقضة له بنقيض
كالقاتل عمدا وال حترم إن فرق بينهما قبل الدخول النتفاء املقصود من العقد وقال أيضا إن دخل بعد العدة فسخ 
وما هو باحلرام البني حلصول براءة الرحم قبل الوطء الثاين وقاله ابن حبيب وقال أيضا حترم بالعقد تنزيال للوسيلة 

ن دخل يف العدة قياسا على الزنا هبا وقاله ش وح فإن قبل أو باشر يف العدة منزلة املقصد وقال ابن نافع ال حترم وإ
حرمت عند ابن القاسم كما حترم أمة األب باملباشرة على االبن وملالك قوالن قال صاحب البيان والقبلة واملباشرة 

سمى بالدخول لقوله عليه بعد العدة ال حترم اتفاقا ويف اجلالب الفسخ بغري طالق ألنه جممع على فساده وجيب امل
السالم أميا امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل وإن مسها فلها املهر مبا استحل من فرجها وها هنا كذلك وال 

  يتوارثان قبل الفسخ لفساد العقد ويف الكتاب إن دخل هبا عوقب الزوج واملرأة والشهود إن علموا 

  فرع

حرمت أبدا كالنكاح يف العدة وكرهت عند أصبغ ويف اجلواهر  قال فإن تزوجها مث ولدت من زنا لثالثة أشهر
دخول وطء على وطء على مثانية أوجه وطء نكاح يف عدة نكاح ووطء نكاح يف عدة شبهة نكاح ووطء نكاح يف 

استرباء غصب ووطء نكاح يف استرباء زنا ووطء نكاح يف استرباء ملك ووطء نكاح يف استرباء ملك بعد العتق 
 استرباء ملك ووطء بغري شبهة يف عدة أو استرباء بغصب أو زنا فيحرم يف األول والثاين على ووطء ملك يف

الواطئ أبدا اتفاقا من أصحاب مالك ويف الثالث والرابع عند مالك خالفا لعبد امللك ويف اخلامس قوالن نظرا إىل 
لسادس عند ابن القاسم وأشهب وهو امللك السابق فال حيرم أو قصد تعجيل شيء بالنكاح فيحرم وال حيرم يف ا

عندهم أخف من استرباء أم الولد لوقوع الوطء يف ملك أم الولد وال حيرم يف السابع اتفاقا ألن امللك مقصوده 
االستخدام دون الوطء فضعفت آثار الوطء فيه ولذلك ال جيب القسم للسراري ويكون مضيقا على نفسه إذا قال 

بقي السراري وشبهة امللك كامللك كما أن شبهة النكاح كالنكاح وال حيرم يف الثامن كل امرأة أتزوجها طالق وإن أ
ألنه مل يرد تعجيل شيء بل أقدم على احلرام مع قطع النظر على شيء يتعجل أو يتأجل واألصل يف هذا التحرمي قول 

دا وعلى املالعن جبامع عمر وعلي رضي اهللا عنهما من غري خمالف فكان إمجاعا والقياس على قاتل املوروث عم
إدخال الشبهة يف النسب قال اللخمي إذا تزوجت يف إسترباء من زنا ودخل هبا فالذي رجع إليه ابن القاسم إهنا إن 

كانت حامال حرمت وإال فال وقال أشهب إذا اغتصبت امرأة حامال له وطؤها ألن احلمل ال يطرأ على احلمل إال يف 
  غاية الندرة وكرهه أصبغ 

  فرع

إن واعد يف العدة أو عقد بعدها قال يف الكتاب يفسخ بطلقة أحب إيل دخل أم ال للنهي مث خيطب بعد ذلك النتفاء 
العقد ومقصوده من العدة وقال أشهب يفسخ وحترم أبدأ وطئ أم ال ألن ما وقع بعد العدة سببه املواعدة يف العدة 

  وهي حرام واملبين على احلرام حرام 

  فرع



لرجعية تتزوج يف العدة فريجتعها زوجها يف العدة وقبل التفريق بينهما قال مالك تصح الرجعة وال قال اللخمي ا
يطؤها حىت يستربئها من املاء الفاسد بثالث حيض إن دخل هبا الثاين وإن أصاهبا يف عدهتا من الثاين مل حترم ألنه 

ثاين فيصيبها األول قبل انقضاء عدة الثاين وكذلك أصاب امرأته وكذلك املنعي هلا زوجها فيقدم فيفرق بينها وبني ال
اليت تزين فيصيبها زوجها قبل االسترباء خبالف البائن تتزوج يف العدة ال جيوز لألول العقد عليها وهي يف عدة منهما 

ن فإن فعل فسخ قبل الدخول وبعده ألن البائن أجنبية والرجعية زوجة وحترم عليه إن دخل هبا يف العدة منه أو م
  الثاين 

  فرع

قال صاحب املنتقى إذا طلقها البتة مث تزوجها يف عدهتا قال ابن نافع حترم أبدا قياسا على األجنيب وكذلك قال 
مالك إذا خالعها على أهنا إن طلبت ما أعطت فهي امرأته فطلبته فرده وراجعها وأصاهبا يف عدهتا حرمت عليه أبدا 

ملاءين لواحد ومباشرة األجنيب املتزوج يف العدة دون الوطء فيها قوالن وروي عن ابن القاسم وغريه حلها ألن ا
البن القاسم ولو تصادقا بعد اخللوة على عدم الوطء حرمت أبدا وال تصدق عند ابن القاسم وأشهب ولو صدقت 

  يف هذا ألسقطت العدة 

  فرع

انقضائها ال يفرق بينهما وطئ فيها أم ال  قال صاحب البيان لو تزوجها يف عدهتا جموسيان أو نصرانيان مث أسلما بعد
وإن أسلما يف العدة فسخ إن كان العقد قبل حيضة وقيل قبل ثالث وإن وطئ بعد اإلسالم يف العدة حرمت أبدا 

  عند مالك ومجيع أصحابه 

  فرع

ويصلي على قال صاحب املنتقى تستحب اخلطبة بالضم عند اخلطبة بالكسر وصفتها أن حيمد اهللا تعاىل ويثين عليه 
) يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون ( نبيه عليه السالم مث يقول ما رواه الترمذي 

اتقوا اهللا وقولوا قوال (  ١النساء ) واتقوا اهللا الذي تسألون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا ( ١٠آل عمران 
مث يقول أما بعد فإن فالنا رغب فيكم وانضوى إليكم وفرض لكم من الصداق كذا اآلية  ٧٠األحزاب ) سديدا 

  وكذا فأنكحوه هذه السنة ويف اجلواهر تستحب أيضا عند العقد 

  فرع

ويف اجلواهر جيوز الغيبة يف ذكر مساوئ اخلطاب للحذر لقوله عليه السالم لزينب بنت قيس أما معاوية فرجل 
  هم فال يضع العصا عن عاتقه صعلوك ال مال له وأما أبو ج

  فرع



قال األهبري يف شرح املختصر إذا تزوجها يف عدهتا جاهال مث علم بذلك وأصاب يف العدة حرمت عليه أبدا فإن مل 
يصب فله تزوجها بعد العدة بعقد جديد املقدمة الثالثة يف اجلواهر حترم اخلطبة على خطبة الغري بعد الكفارة 

ة لقوله عليه السالم يف املوطأ ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه قال ابن القاسم وال يقف والتراكن وبه قال األئم
التحرمي على تقدير الصداق لتحقق اخلطبة بدونه بدليل التفويض ووافقه ابن نافع ألن السكوت عنه نادر قال 

لتحصيل املصلحة للموىل األصحاب وهذا يف املتماثلني قال ابن القاسم وهو مورد احلديث إما فاسق وصاحل فال 
  عليها 

  فرع

قال فلو اقتحم النهي أدب وال يفسخ عقده عند ابن القاسم وش وح ألن النهي حق للغري ال ملفسدة يف العقد 
ويفسخ عند ابن نافع قبل الدخول نظرا للنهي وروي عنه يفسخ مطلقا قال عبد الوهاب وظاهر املذهب الفسخ قال 

  القاضي أبو بكر الصحيح عدمه 

  فرع مرتب

قال قال ابن يونس إذا مل يفسخ للعاقد النوبة وعرضها على اخلاطب األول فإن حلله مضى وإن أىب فارقها فإن 
  نكحها األول وإال استأنف عقده عليها قال ابن القاسم إن مل حيلله استغفر اهللا وال شيء عليه فارغة 

  الباب األول يف أقطاب العقد

د وهو الزوج أو الويل وال جيوز عقد املرأة على نفسها وال على غريها بكرا كانت أو وهي مخسة القطب األول العاق
أن ينكحن أزواجهن ( ثيبا رشيدة أو سفيهة أذن الويل أم ال وقاله ش وابن حنبل وجوزه ح يف الرشيدة لقوله تعاىل 

صرفة يف ماهلا ففي نفسها بطريق فأضاف العقد إليها وألهنا مت ٢٣٠البقرة ) حىت تنكح زوجا غريه (  ٢٣٢البقرة ) 
األوىل ألن احلجر على البالغ العاقل على خالف األصل واألصل ملك اإلنسان ملصاحل نفسه واجلواب عن األول أن 
النكاح حقيقة يف الوطء وهو متعذر من املرأة وإذا تعذرت احلقيقة فحمله على التمكني منه أوىل ألنه أقرب اجملازات 

فخاطب األولياء دون النساء وقوله عليه  ٣٢النور ) وأنكحوا األيامى منكم ( قوله تعاىل  إىل احلقيقة ويوضحه
السالم عند الدارقطين ال تزوج املرأة املرأة وال املرأة نفسها فإن الزانية هي اليت تزوج نفسها وقال هذا حديث 

عار عليها وعلى أولياءها يأخذها غري صحيح وعن الثاين الفرق بأن تصرفها يف نفسها مع غلبة شهوهتا خيشى منه ال
  كفؤ وهي مفسدة تدوم على األيام خبالف املال فيكون احلجر عليها أوىل من احلجر على السفيه يف ماله 

  تفريع

يف اجلواهر ال خالف عندنا أهنا ال تكون وليا على املرأة وروي عن ابن القاسم واليتها على عبيدها ومن وصيت 
دون اإلناث والفرق من ثالثة أوجه أن للصيب أهلية العقد بعد البلوغ والعبد بعد العتق  عليه من أصاغر الذكور

وألهنما قادران على رفع العقد بالطالق وألن الوالية عليهما ليس لطلب الكفات احملتاجة لدقيق النظر خبالف األنثى 
ته هلا والفرق أن الوكالة ال تقع إال يف ذلك كله قال سحنون للمرأة مباشرة العقد على من يعقد على نفسه بوكال



بعد النظر يف حتصيل املصلحة من العقد فال خوف وجتب للدخول هبا يف النكاح بغري ويل املسمى ويسقط احلد 
لشبهة اخلالف ويفسخ ولو طال بعد الدخول باألوالد فطالق عند ابن القاسم وبغريه عند ابن نافع نظرا إىل اخلالف 

ه عليه السالم أميا امرأة نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل ثالث مرات فإن أو متكن الفساد لقول
أصاهبا فلها مهرها مبا أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له وأما من له أهلية العقد ففيه فصالن 

ة فأربعة األول اإلسالم ألن الفصل األول الزوج ويشترط فيه شروط للصحة وشروط لالستقرار أما شروط الصح
الكفر مانع من االستيالء عن فروج املسلمات والتمييز والعقل حىت يتأتى منه اإلنشاء للعقد فيخرج الصيب غري 

املميز واجملنون وأما السكران فقال صاحب البيان أما الذي ال يعرف الرجل من املرأة وال السماء من األرض 
اله اتفاقا بينه وبني اهللا وبني الناس إال يف قضاء الصلوات فقيل جيب عليه ألن املعصية فكاجملنون يف مجيع أقواله وأفع

ال تكون سبب الرخصة والتوسع وأما من فيه بقية من عقله وهو خمتلط فأربعة أقوال قال ابن عبد احلكم كاجملنون 
لكتاب وش وح هو كالصاحي يف لقول عثمان رضي اهللا عنه ليس للمجنون وال السكران طالق وقال ابن نافع يف ا

وقال الليث تلزمه األفعال  ٤٣النساء ) ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ( مجلة أحواله لقوله تعاىل خطابا للسكارى 
دون األقوال فيقتص منه وحيد يف الزنا دون القذف والطالق والعتاق الحتياج الفعل إىل مقدمات أكثر من القول 

حابه تلزمه اجلنايات كالعتق والطالق واحلدود دون اإلقرارات والعقود وهو أظهر قال ومذهب مالك وعامة أص
األقوال ألن ما ال يتعلق به حق اهللا تعاىل من اإلقرارات والعقوبات إذا مل تلزم الصيب فهو أوىل وتلزمه حقوق اهللا 

السكر حلف على املشهور وال  تعاىل من الصوم والصالة وحنومها ويلزمه النكاح فإن شهدت البينة باالختالط دون
يلزمه النكاح وقيل يلزمه وإذا مل يرجع يف وصية حىت مات نفذت الرابع حتقق الذكورية فاخلنثى قال اللخمي ال 
ينكح وال ينكح وحيمل يف صالته وشهادته ومجلة أحكامه على األحوط ويتأخر عن صفوف الرجال ويتقدم عن 

جاريته مبلك اليمني وأما شروط االستقرار فخمسة الشرط األول احلرية صفوف النساء قال أبو الطاهر وله وطء 
فال يستقر نكاح العبد بغري إذن سيده ووافقنا ح وقال ش وابن حنبل ال جيوز بإجازة سيده لقوله عليه السالم يف أيب 

هل الرق مانع من الصحة داود أميا عبد تزوج بغري إذن سيده فهو عاهر واتفق األئمة على منعه ابتداء وإمنا اختلفوا 
واالستقرار ووجه تعلق حق السيد إن زواج العبد ينقص الرغبات فيه لتعذر نقلته من بلده لتعلقه بامرأته وذريته 

وصرف كسبه هلم سرا وعالنية وليس له أن ينقص مال سيده بتنقيص ماليته قال ويف الكتاب وفسخه بطلقة بائنة أو 
األول أكثر الروايات وإن أجازه جاز فإن امتنع من اإلجازة مث أجاز فإن أراد تطليقتني مجيع طالق العبد وعلى 

باألول الفسخ انفسخ وإال صحت اإلجازة من قرب وإن أعتقه بعد علمه نفذ وإن باعه قبل علمه مل يكن للثاين 
ن مات قبل علمه فلورثته فسخه ألنه إمنا انتقل إليه ملك معيب وله الرد بالعيب إن مل يعلم فيفسخه البائع إن أراد وإ

ما كان ملورثهم قال اللخمي مقتضى مذهب األهبري فسخه بغري طالق قال وأرى للبائع فسخه قبل رده عليه 
بالعيب وللمشتري رده بعد الفسخ ألنه عيب ال يرتفع بالفسخ بسبب عادة العبد لذلك وإذا رضي املشتري بذلك 

  ه به كاحلدوث عنده مث رده بعيب قدمي رد ما نقص النكاح ألن رضا

  فرع

قال اللخمي للعبد زواج أربع وروي عنه ال يتعدى اثنتني وبه قال األئمة لقول عمر رضي اهللا عنه ينكح العبد اثنتني 
ويطلق تطليقتني وألنه معىن يقبل التفاضل فيتشطر قياسا على احلدود والعدد والطالق واجلواب عن األول أنه روي 

فعليهن نصف ما على ( لثاين أن العلة مثة إمنا هي كوهنا عذابا فاندرج يف قوله تعاىل عن ابن عباس خالفه وعن ا



فانكحوا ما طاب لكم من ( وها هنا نعيم فال يلحق به بل مينعه قوله تعاىل  ٢٤النساء ) احملصنات من العذاب 
شطري إمنا تناولت اإلناث لقوله وهو مندرج يف الضمري املذكور تنبيه آية الت ٣النساء ) النساء مثىن وثالث ورباع 

وإمنا أحلق الذكور باإلمجاع متهيد للعبد مع احلرائر أربع حاالت التشطري كاحلدود واملساواة ) فعليهن ( تعاىل 
كالعبادات وخمتلف فيه كعدد الزوجات وأجل اإليالء والعنة وحد القذف فعلى النصف عند مالك يف مجيع ذلك 

  اجب على احلر كالزكاة واحلج وقيل باملساواة وساقط عنه و

  فرع

قال اللخمي واستحسن مالك أن تكون الرجعة للعبد إذا رد السيد نكاحه مث عتق يف العدة الشرط الثاين البلوغ 
ففي الكتاب إذا تزوج صيب يقوى على اجلماع بغري إذن أبيه أو وصية إن أجازه وليه جاز كبيعه وشرائه وإن فسخه 

  صداق ألن إصابته كال شيء  قبل البناء أو بعده فال

  فرع

ويف اجلواهر منع سحنون إجازة عقد الصيب مطلقا وجعل البلوغ شرطا يف الصحة ألن الصيب مسلوب األهلية 
والعقد بغري عاقد معترب ال يصح وفرق بينه وبني البيع للضرورة العامة قواعد الصيب ينعقد نكاحه دون طالقه ألن 

هو أهل للخطاب باإلباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحرمي ألهنا عقد النكاح سبب إباحة الوطء و
التكليف والطالق سبب التحرمي بإسقاط عصمة الزوج وهو ليس أهال للتحرمي فلم ينعقد سببه يف حقه واشترك 
د السببان يف أهنما خطاب وضع وانضاف إىل أحدمها كونه خطاب تكليف فال جرم انتفى عنه الشرط الثالث الرش

قال اللخمي إذا تزوج السفيه بغري إذن وليه أمضاه إن كان سدادا وإال رده فإن رده بعد البناء ففيما تستحقه 
الزوجة أربعة أقوال ربع دينار ملالك ألنه الواجب هللا تعاىل ال يترك هلا شيئا لعبد امللك نظرا إلبطال العقد املوجب 

القدر البن القاسم نفيا للضرورة ويزاد ما ال يبلغ صداق املثل  بالفسخ وجيتهد يف الزيادة على ربع دينار لذات
ألصبغ ألهنا إصابة خالطها إذن فإن علمت به فربع دينار فقط فإن مل يعلم الويل حىت مات السفيه والزوجة قال ابن 

لوصي بعد موته القاسم للويل النظر بعد موهتا إن رد سقط املرياث وإال أخذه وال مرياث هلا مبوت الزوج وال نظر ل
وقال أصبغ إن ماتت وتزوجيه غبطة فلها الصداق واملرياث ألنه تصرف أهل الرشد وإال فال صداق وال مرياث وإن 

مات الزوج فلها املرياث لتحقق سببه وهي الزوجية وينظر يف الصداق قال صاحب البيان يف السفيه إذا اتصل به 
ضى الصداق بناء على أنه حممول على اإلمضاء حىت يرد وأن النظر املوت مثانية أقوال البن القاسم يتوارثان ومي

يرتفع مبوت أحدمها وال يبطل النظر مبوت أحدمها وال يتوارثان ويبطل الصداق إال أن يدخل هبا فلها ربع دينار بناء 
عاة للخالف وإن على محله على الرد حىت ميضي وإن النظر يرتفع مبوت أحدمها قاله ابن القاسم أيضا ويتوارثان مرا

كان العقد غبطة فلها الصداق دخل أم ال وإال بطل الصداق إال أن يدخل فربع دينار قاله أصبغ ويتوارثان مراعاة 
للخالف ويبطل الصداق إن كان امليت الزوج وينظر فيه إن كان امليت املرأة فإن كان غبطة فلها الصداق دخل هبا 

خل فربع دينار بناء على بطالنه مبوت الزوج دون املرأة ويتوارثان مراعاة أم مل يدخل وإال بطل الصداق إال أن يد
للخالف ويثبت الصداق إن كان امليت الزوج دون املرأة ويتوارثان وينظر فيه إن كان املرأة على ما تقدم بناء على 

أن يدخل فربع دينار قاعدة الرد وارتفاعه مبوت املرأة والثامن إن كان غبطة ثبت املرياث والصداق وإال انتفيا إال 
السفيه ال تنفذ تصرفاته صونا ملاله على مصاحله وتنفذ وصاياه صونا ملاله على مصاحله فلو ردت الوصية مل ينتفع 



باملال بعد املوت فالسفه معىن واحد اقتضى الرد والتنفيذ ويسمى مجع الفرق الشرط الرابع الصحة وأصله هنيه عليه 
إخراج وارث وهو جائز يف الصحة اتفاقا فتعني املرض واملتزوج يدخل فوجب املنع حلق السالم عن إدخال وارث و

الورثة قال اللخمي نكاح املريض ثالثة جائز وممنوع وخمتلف فيه ألن املرض أربعة غري خموف فيجوز النكاح 
خموف غري متطاول وكذلك املخوف املتطاول كالسل واجلذام إذا تزوج يف أوله وخموف أشرف على املوت فيمتنع و

ومل يشرف فثالثة أقوال فاسد ول مرياث وهو املشهور وقاله مالك أيضا جيوز إن كان حمتاجا إليه لإلصابة والقيام به 
وإال فال وإجازته مطلقا ويف اجلواهر روي عن مالك صحة نكاح املرضى كيف كان املرض وحيث قلنا باملنع قال 

د يفسخ وإن دخل وقال ابن كنانة يفسخ فقط وقال ابن القصار الفرقة اللخمي إن عثر عليه يف املرض قال حمم
استحبابا لصحته بعد زوال املرض ويف الكتاب ال جيوز نكاح مريض وال مريضة ويفسخ ولو بعد البناء وإن ماتت 

صايا املريضة فلها الصداق وال يتوارثان وإن دخل املريض فصداقه يف ثلثه ألنه تصرف يف املرض ويقدم على الو
والعتق ألنه كاملعاوضة وال ترثه لتعلق حق الورثة بالتركة قبلها وإن صح ثبت النكاح لزوال املانع دخل أم ال وهلا 

املسمى وقد كان يقول يفسخ مث أمرين مبحوه وإن فسخ قبل البناء فال صداق ألن فرضه غري معترب شرعا واهللا تعاىل 
ء وال مرياث ملا تقدم نظائر قال ابن بشري إن املمحوات يف الكتاب مل يوجب إال نصف الصداق املفروض قبل البنا

أربعة ال يثبت نكاح املريض واملريضة بعد الصحة وولد األضحية قال حسن أن يذبح معها قال أيب مل أره واجبا مث 
ا من الرهن قال قال احمها واترك ذحبه قال ابن القاسم وأرى عدم الوجوب واحلالف ال يكسو امرأته مث افتك هلا ثياهب

ال حينث ومن سرق وال ميني له أو ميني شالء قال يقطع رجله اليسرى مث أمر مبحوها وقال بل يده اليسرى وباألول 
قال ابن القاسم قال ابن يونس قال يف الكتاب أيضا إذا بىن هبا فلها املسمى وإن زاد على صداق املثل وال يقدم 

وقال أيضا يقدم على املدبر يف الصحة وليس بشيء الشتراكهما يف أن خمرجهما عليه يف الثلث إال املدبر يف الصحة 
الثلث وهذا مع املانع خبالف ذلك وقال سحنون إن زاد صداقها على املثل رد إليه عند ابن القاسم ويقدم على 

فال يكون هلا  الوصايا واملدبر يف الصحة ويسقط الزائد عنده وقيل حياص به يف الوصايا ومنشأ اخلالف هل تورث
الزائد ألهنا وصية لوارث أوال فيكون هلا ألهنا وصية لغري وارث واختلف يف نكاح األمة والكافرة فجوزه أبو 

  مصعب لعدم املرياث ومنعه عبد امللك الحتمال العتق واإلسالم قبل املوت 

  فرع

ولو كان أضعاف صداق املثل مقدما  قال فلو نكح تفويضا مث مسى مث مات فال شيء هلا إال أن يدخل فيكون يف ثلثه
على الوصايا وقال أصبغ يقدم صداق املثل ويبطل الزائد ألنه الواجب بالوطء وقال املغرية صداق املريض مطلقا يف 

رأس املال قياسا على جنايته وقال الشيخ أبو احلسن ربع دينار يف رأس املال ألنه حق اهللا تعاىل فيحاص به أرباب 
  رك السيد لزوجة العبد املدخول هبا ربع دينار الديون ونظريه ت

  فرع

قال اللخمي إذا تزوج بإذن ورثته ال جيوز إلمكان فوات اإلذن وانتقال املرياث لغريه قال حممد وهذا نادر وأرى 
جوازه سؤال ينبغي أن مينع املريض من الوطء خشية إدخال وارث لظاهر النهي كالتزويج ومل مينع جوابه املرأة 

  حمقق وقد يكون من الوطء محل وقد ال يكون وارث 



  فرع

قال صاحب البيان إذا غصب املريض امرأة فصداقها من رأس املال قوال واحدا ألهنا مل تدخل على احلجر خبالف 
  املختارة 

  فرع

هر قال اللخمي ويلحق باملريض واملريضة الزاحف يف الصف وراكب البحر واملقرب للقتل واحملبوس له قال أبو الطا
  واحملبوس يف هؤالء قوالن واحلامل متتنع أيضا إال أن يكون احلمل من العاقد 

  فرع

قال اللخمي اإلقرار بالنكاح يف املرض يف الصحة أو يف املرض ال جيوز وال مهر وال مرياث وإن أقرت مبرضها بزوج 
الصحة مث مرضت وماتت وقال الويل يف الصحة فصدقها الويل مل يقبل قوهلا ألنه إقرار على غري الويل وإن أقرت يف 

زوجتها منه يف صحتها وادعى ذلك الزوج بعد املوت فله املرياث وعليه الصداق الشرط اخلامس الكفاءة والكفوء 
ومن آياته أن خلق لكم من ( لغة املثل وأصل اعتبارها أن املطلوب من النكاح السكون والود واحملبة لقول اهللا تعاىل 

ونفس الشريفة ذات املنصب ال تسكن  ٢١الروم ) كنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة أنفسكم أزواجا لتس
للخسيس بل ذلك سبب العداوة والفنت والبغضاء والعار على مر األعصار يف األخالف واألسالف فإن مقاربة 

رع والكفاءة متفق الدينء تضع ومقاربة العلي ترفع والقاعدة أن كل عقد ال حيصل احلكمة اليت شرع ألجلها ال يش
عليها بني العلماء وإمنا اخلالف بأي شيء حتصل فعند ش حتصل خبمسة أوصاف الصالح يف الدين واحلرية والنسب 
إليه عليه السالم أو للعلماء ألهنم ورثته أو للصحابة ألهنم أتباعه دون امللوك وشيعهم فإهنم ال قدر هلم عند اهللا تعاىل 

ملوجبة للفسخ كاجلذام وحنوه وعدم خوف الدنية وال عربة باجلمال وال اليسار لظلمهم والسالم من العيوب ا
حلصول املصاحل الشرعية يف النكاح بدون التساوي فيهما وعند ح مخسة أوصاف الدين واحلرية واحلرفة والغنا ملا 

فقال ال تكافئ قريشا يقال مال الرجل جيبه ويف احلديث تنكح املرأة ألربع فذكر املال واخلامس النسب وشدد فيه 
غريها من العرب وال تكافئ العرب غريها واعترب الكفاءة يف بيوت العرب وقال إذا زوجت نفسها من غري كفؤ 

فلألولياء التفريق لدفع العار عنهم وإذا زوج األب الصغري أو الصغرية من غري كفؤ نفذ ووافقه ابن حنبل يف الدين 
ومل يعترب احلرية لقوله عليه السالم لربيرة حني عتقت حتت عبد لو راجعتيه  والنسب على ما فصله والغنا واحلرفة

وأما حنن فنعترب فيه مخسة أوصاف الوصف األول الدين ففي اجلواهر متفق علبه فإن زوجها لفاسق جبوارحه فال 
األشياخ  خالف منصوص أن العقد ال يصح كان الويل أبا أو غريه وللزوجة ومن قام هلا فسخه قال وكان بعض

يهرب من الفتيا يف هذه املسألة ملا يؤدي إليه من نقض أكثر األنكحة وأما الفاسق باعتقاده فقال مالك ال يزوج 
القدرية وال يزوج إليهم الوصف الثاين احلرية قال وظاهر قول ابن القاسم يف الكتاب كفاءة الرقيق يشري لقوله يف 

املسلمني بعضهم لبعض أكفاء وللعبد واملكاتب أن يتزوج ابنة سيده الكتاب ذات القدر إذا رضيت بعبد أو موىل 
واستثقله مالك قال سحنون الصحيح عدم كفايته وقال املغرية يفسخ ألن للناس مناكح عرفت هبم وعرفوا هبا ونفيا 

برده للمعرة والضرر ويف الكتاب قال غريه وليس للعبد ومثله إذا دعت إليه وهي ذات قدر يكون الويل عاضال 
واستثقل مالك زواج العبد واملكاتب ابنة سيده قال صاحب النكت إمنا استثقله ألهنما قد يرثهما فينفسخ النكاح 



والفرق بينه وبني تزوج أمة الولد مع توقع اإلرث أن الوطء يبقى له مبلك اليمني قال صاحب البيان قال ابن القاسم 
بنفسه حلفت وخريت يف البقاء ألن األصل عدم العلم وهو  إذا تزوج مكاتب حرة فعرفت به بعد سنني وعرفها

ليس بكفؤ ويكون هلا املسمى باملسيس ولو كانت مكاتبة أو أمة فليس هلا مقال ألنه كفء إال أن تدعي أنه غرها 
وأخربها باحلرية فتزوجته على ذلك فيحلف هو ألن األصل عدم االشتراط فإن نكل حلفت وخريت وهذا البحث 

( قل يدل على اعتبار احلرية يف الكفاءة الوصف الثالث النسب ففي الكتاب املوىل كفؤ العربية لقوله تعاىل منه والتن
فإن رضيت بدوهنا يف احلسب وامتنع األب أو غريه زوجها السلطان  ١٣احلجرات ) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم 

عربية إذا كان رغبة يف دينه لقوله عليه السالم إذا ويف اجلواهر وقيل ليس بكفؤ قال عبد امللك معىن نكاح املوىل ال
جاءكم من ترضون دينه وهديه فزوجوه وإن كان عبدا أسود أجدع أجذم وإذا مل يكن كذلك فالنكاح مردود قبل 

البناء وبعده ويعاقب الناكح واملنكح والشهود فائدة الفرق بني النسب واحلسب أن النسب يرجع إىل اآلباء 
ب إىل املرتب والصفات الكرمية مأخوذ من احلساب ألن العرب كانت إذا تفاخرت حسبت واألمهات واحلس

مآثرها فتقول أضفنا بين فالن وأجرنا بين فالن ومحلنا وفعلنا فسمي ذلك حسبا الوصف الرابع كمال اخللقة ويف 
للقبيح الذميم وال الشيخ  اجلواهر يؤمر الويل باختيار كامل اخللق لقول عمر رضي اهللا عنه ال يزوج الرجل وليته

الكبري فإن كان النقص يضر كاجلنون واجلذام أو يؤدي إىل نقص الوطء كالعيوب املثبتة للخيار أبطل اهللا الكفاءة 
وكان هلا رد النكاح وإال فال الوصف اخلامس املال ويف اجلواهر العجز عن حقوقها يوجب مقاهلا وكذلك القدرة 

اهلا وأما غري ذلك فظاهر الكتاب ليس هلا مقال لقوله عليه السالم مال الرجل حسبه على احلقوق لكنه يؤديها يف م
وقيل ال لعدم املعرة وروي عن ابن القاسم إذا خالف الويل املرأة يف خاطب أمره السلطان بتزوجيها منه إن كافأها يف 

امللك على هذا القول أمجع أصحاب القدر واحلال واملال إن رأى منعه عضال فإن أىب زوجها منه السلطان قال عبد 
مالك تنبيه قال الكفاءة حقها وحق األولياء فإذا اتفقت معهم على تركها جاز وقاله األئمة لتزوجيه عليه السالم ابنته 

لعلي رضي اهللا عنه والفرق بني أبيها وأبيه معلوم وال مكافئ له يف الثقلني وتزوج سلمان وبالل وصهيب وغريهم 
  لعجم العربيات العليات ومل ينكر ذلك عليهم فكان إمجاعا ومل خيالف يف ذلك إال اإلمامية من املوايل وا

  فرع

قال يف الكتاب إذا رضي الويل بعبد ومن ليس بكفؤ فزوجه مث طلق فامتنع الويل منه بعد ذلك مل يسمع منه ويؤاخذ 
   باعترافه أوال أن زواجه مصلحة إال أن يظهر على خالف ما علمه منه أوال

  تفريع

قال اللخمي العريب كفوء للشريفة فإنه ال يشينها أما الرببري واملوىل فكفوء إن كانت فقرية ألن النسب ساقط مع 
الفقر عادة وأما الغنية فإن كانت عادة بلدها عدم املعرة بذلك وإمنا هو من باب األوىل زوجت وإال فالقول قول 

ة للغنية والفقرية فإن اجتمع عليه األب واالبنة وال عصبة هلا زوجت إن املمتنع من األب أو ابنته وأما العبد فمعر
كانت رشيدة بكرا أو ثيبا فإن كانت سفيهة وهلا عصبة قريبة فلهم منعها دفعا للمعرة وينظر يف هذا الباب إىل عادة 

الرشيدة حمتجا بقوله  أهل كل بلد فيحملون عليها الفصل الثاين يف الوالية وهي عندنا وعند األئمة شرط إال ح يف
فأضافه سبحانه إليها دون  ٢٣٠البقرة ) حىت تنكح زوجا غريه ( وقوله  ٢٣٢البقرة ) أن ينكحن أزواجهن ( تعاىل 

الويل وقوله عليه السالم األمي أحق بنفسها قياسا لبضعها على ماهلا واجلواب عن األول والثاين قد تقدم يف عقد 



نه قد روي الثيب فتكون هي املرادة مجعا بني الروايتني وهي عندنا ال جترب بل لفظة املرأة على نفسها وعن الثالث أ
أحق بصيغة تفضيل تقتضي املشاركة يف أصل احلق فمنها اإلذن يف نفسها ومنها العقد وفعله موقوف على فعلها 

فوء بسبب غلبة شهوهتا على وهي أمت وعن الرابع الفرق بلزوم املعرة على األبد للويل وهلا بوضعها نفسها يف غري ك
عقلها خبالف املال وإذا قلنا باشتراطها فهل يكفي أي ويل كان أو ال بد من تقدمي الوالية اخلاصة على مراتبها على 

الوالية العامة قال صاحب املفهم قوالن ملالك مث هي على املذهب قسمان خاصة للقرابة الوالء وامللك وعامة 
ث البحث األول يف األسباب املفيدة هلا وهي تسعة السبب األول األبوة وهي أعظمها ألن لإلسالم وفيها مثانية أحبا

مزيد شفقة األب على القرابات يوجب من سداد النظر ما ال يهتدي إليه غريه غالبا ال جرم اختص اإلجبار به بأحد 
وباإلجبار قال ش وابن حنبل خالفا  علتني الصغر أو البكارة فيجري الصغرية وإن كانت ثيباً والبكر وإن كانت بالغا

ل ح وجوز للويل تزويج الصغري والصغرية كان أبا أو غريه وال خيار هلما بعد البلوغ إن كان العاقد أبا أو جدا 
ملزيد شفقتهما وهلما اخليار بعد البلوغ مع غريمها وال جترب الثيب البالغ عندنا لعدم العلتني ويف البكر املعنسة روايتان 

للبكارة وعدم مباشرة الوطء أو يقال طول عمرها يفيدها بالسماع ما حيصل من االستمتاع ويف اجلواهر قال نظرا 
ابن القاسم سنها أربعون وروى ابن وهب ثالثون ويف املنتقى مخسة وأربعون ونقل غريه مخسون وحيث قلنا باإلجبار 

باألب عندنا خالفا ل ش ألن األب حيجبه يف املرياث  فيستحب االستئذان مجعا بني املصاحل ويف املنتقى ل يلحق اجلد
  فال جيرب قياسا على األخ 

  تفريع

يف الكتاب جيوز تزوجيه الصغرية بأقل من مهر املثل على وجه النظر وإذا طلقت البكر قبل البناء أو مات عنها 
حاهلا فيمنعها األب وغريه من فواليته على حاهلا فإن بىن هبا انتفى اإلجبار وتسكن حيث شاءت إال أن خيشى سوء 

األولياء والزنا ال يسقط اإلجبار خالفا ل ش ألنه يوجب مزيد احلياء املانع من التصريح مبصاحل النكاح وخبالف 
التزويج احلرام للحوق الولد وسقوط احلد فآثار التزويج موجودة ويف املقدمات إذا زنت أو غصبت قيل كالبكر 

يل كالبكر يف االكتفاء بالصمت وكالثيب يف اشتراط الرضا قال ابن يونس قال عبد مطلقا وقيل كالثيب مطلقا وق
الوهاب ألزمت يف املناظرة إذا تكرر منها الزنا حىت جتاهر به فالتزمت التسوية ويف الكتاب إن دخل هبا مث فارقها قبل 

وها والقرب ملغى وإن تنازعا يف املسيس سقط اإلجبار ملعرفتها مبصاحل النكاح بسبب اخللطة إن كان ذلك سنة وحن
الوطء نظر إىل قريب املدة وبعيدها قال ابن يونس قال ابن حبيب لألب تزوجيها بربع دينار وصداق مثلها ألف 

دينار من فقري وضرير وعلى ضرة وغري الكفوء إال جمنونا خموفا أو أبرص قبيحا أو جمذوما مقطعا ففي هذه الثالثة هلا 
عنها قال مالك ولو رجعت ثيبا بالنكاح قبل البلوغ ثبت اجلرب لعلة الصغر عند ابن القاسم  املقال وتسقط واليته

خالفا ل ش وقال سحنون جيربها وإن حاضت ألن البلوغ ال يسقط اإلجبار بدليل البكر وروي يف الطويل املزيل 
  لسقطة وحنوها لإلجبار ال حيد بسنة بل بالعادة ويف اجلواهر ال أثر للتسوية بزوال البكارة با

  فرع

قال إذا التمست الثيب البالغ التزويج وجبت اإلجابة وإن ثبت اإلجبار وال يكون األب عاضال برد خاطبني يف ابنته 
  البكر وغريه عاضال برد كفوء والكفوء الذي تعينه املالكة ألمرها أوىل مما عينه الويل 



  تفريع

واحلاكم وقال اللخمي وأما الذكران فلألب إجبار الصغري  يف التلقني لألب إنكاح صغري الذكور وكذلك الوصي
وقاله ح خالفا ل ش عمال مبا يظن من شفقة األبوة من حتصيل املصاحل وأختار يف الكتاب تزويج الكبري استقالال 
ومنعه يف كتاب حممد ألن الغالب عليه الرشد إذا بلغ فتصرفه لنفسه أوىل وقال أيضا له ذلك إذا زوجه من ذات 

رف أو ابنة عم وأجاز ابن القاسم إجبار البالغ السفيه قال ومنعه عبد امللك واستحب مالك عدم تزويج املغلوب ش
على عقله لعدم انتفاعه به وللسفيه أربع حاالت إن خشي الفساد وأمن الطالق وجب اإلنكاح وإن أمن الفساد 

ساد حرم ملا فيه من تضييع املال دعي إىل ذلك أم والطالق أبيح إال أن يدعو إليه فيجب وإن خشي الطالق وأمن الف
ال إال أن يكون الصداق يسريا وإن خشي الفساد وقدر على حفظه فعل ومل يزوج وإن عجز زوجه بعد التربص 

  وأما اجملنون إن مل يفق مل ينفذ طالقه وإن خشي فساده زوج وإال فال 

  فرع

اكرا أنه بأمره فقدم فأنكر قال ابن القاسم حيلف وال صداق على قال صاحب البيان إذا زوج ابنه الكبري غائبا عنه ذ
األب فإن مات قبل القدوم وعلم رضاء ورثته ومل يذكر اليمني يف املدونة قال وهو الصواب ألن النكول ال يوجب 

نه حكما وقال ربيعة يلزمه نصف الصداق وإن مل يضمنه وقال حممد ال يلزمه إال أن يضمنه واخلالف مبين على أ
  يفسخ بطالق أم ال 

  فرع

قال إذا زوجها غري أبيها فيقدم فيعترف بالوكالة قال أشهب ال يصدق إال فيمن ال يزوجها غري األب لفساد العقد 
  يف البكر لعدم األب 

  فرع

ال قال إذا مات األب فادعت أهنا يتيمة عنده ليست ابنته وال بينة للزوج بتعيينها وإمنا مسع من األب أن له ابنة ق
  ابن القاسم ال يلتفت إىل قوهلا وقال سحنون بل البينة على من ادعى واليمني على املنكر 

  فرع

قال ابن يونس قال حممد إذا اشترط على الصغري شروط فأجازها وليه أو زوجه وليه هبا سقطت ألن ذمته ال تقبل 
 يف الدخول والفسخ ودخل لزمته ألن ذلك إال أن يلتزمها بعد البلوغ قال ابن القاسم فإن علم هبا قبل الدخول خري

رضا وإن علم وكره خري بينها وبني الطالق مع نصف الصداق وقال إن علم قبل الدخول خري يف الدخول أو 
الفسخ ويسقط الصداق عنه وعن أبيه إن اختار الفسخ إال أن يكون يوم زوجه ال مال له قال حممد وهذا أحب إلينا 

اط الشرط فيثبت النكاح على ما أحب الزوج أو كره قال حممد وإن مل يرده الويل حىت كرب إال أن ترضى املرأة بإسق
  مضى 



  فرع

قال صاحب البيان إذا صرح بعدم النفقة من مال السفيه أو اليتيم حىت البلوغ أو الرشد فسد العقد اتفاقا ولو 
به نظرا إىل محل تصرف العاقل على الصحة صرح بثبوهتا يف ماهلا جلاز اتفاقا فإن أمهل فقوالن ملالك وأكثر أصحا

حىت يدل الدليل على البطالن وهو القاعدة املشهورة أو البيان شرط ومل يوجد وعلى القول بالفساد إذا دخل قال 
ابن القاسم صح والنفقة على الزوجة وهلا صداق مثلها ولو كان الزوج كبريا واشترط النفقة على الزوجة وهلا 

ن الزوج كبريا واشترط النفقة على غريه قال مالك يفسخ قبل البناء إال أن ترضى املرأة بالنفقة صداق مثلها وإن كا
  على الزوج ويثبت بعد البناء والنفقة على الزوج 

  فرع

يف اجلالب إذا زوجه أبوه وال مال له فإن الصداق على األب وال ينتقل إىل االبن بيسره ألن قرينة اإلعسار مع مزيد 
ة لتقتضي التزام ذلك يف ذمة األب وله مال فالصداق عليه وال ينتقل إىل األب بعسره ألن األصل شفقة األبو

وجوب العوض على مستويف املعوض فإن أيسر االبن عند العقد وأعسر عند الدخول فهو دين عليه قال األهبري 
األب على نفسه يف الصغري أو  فإن امتنعت املرأة من التسليم حينئذ ال يلزمها إال بعد أخذ الصداق فإن شرطه

  السفيه لزمه مطلقا 

  فرع

يف الكتاب إذا بلغ الغالم ذهب حيث شاء ال مينعه أبوه إال أن خياف سفها فإن زوجه وهو غائب أو ابنته الثيب 
ه فرضيا بفعله مل جيز ألهنما لو ماتا مل يتوارثا فإن زوجه وهو حاضر ساكت فلما فرغ األب قال مل أرض صدق مع ميين

ألن األصل عدم الرضا قال ابن يونس فإن نكل لزمه النكاح وحكي عن أيب حممد إن اليمني استظهار وال يلزمه 
بالنكول شيء وقال غريه إن نكل طلق عليه ولزمه نصف الصداق قال مالك فإن رضي بالنكاح وهو كبري يف عياله 

ما ويفرق بينهما بعد أمياهنما قال ابن القاسم إال أن وقال ال أغرم من املهر شيئا أردته عليك ال يكون على واحد منه
يكون قد دخل فيربأ األب حبلفه ويغرم االبن وإن كان عدميا إال أن يكون االبن ممن يلي عليه فيكون على األب إال 
دنا أن يكون ممن يلي عليه فيكون على األب إال أن يكون له مال السبب الثاين يف خالفة األبوة وهو الوصي وهو عن
كاألب وقاله ابن حنبل إن عني الزوج ومنع ش وح واليته يف البضع مطلقا ألن املعىن الذي أثبت الشرع والية 

القرابة منفي عنه وهو الشفقة اجللية والغرية الطبيعية وألنه لو كان لألب أن يستخلف فيما له من الوالية حال حياته 
واب عن األول أن شفقة األب متنع من استخالف من ال يويف بعد وفاته لكان له ذلك يف الثيب وليس فليس واجل

مبقاصد إشفاقه وإذا حصلت مقاصد اإلشقاق فهو كمباشرة املشفق وعن الثاين أن األب يف الثيب كسائر األولياء يف 
ال عدم اجلرب والتحكم عليها يف مصاحلها غايته أنه مقدم على غريه كتقدمة األخ على العم فكما أن تقدمة األخ 

توجب له نفوذ وصيته فكذلك األب يف الثيب خبالف الصغرية حقه فيها متمكن بدليل اخلرب فكان االستخالف فيه 
فظهر الفرق ويؤكده أنه حق لألب يف حياته فيكون له االستخالف فيه بعد وفاته كاملال ويف الكتاب للوصي تزويج 

ها مل جيز إال أن يرضى الوصي فإن اختلفوا نظر السلطان البكر البالغ برضاها وإن كره الويل فإن عقد وليها برضا
ووصي الوصي كالوصي وإن بعد يف البكر وقال حيىي بن سعيد الوصي أوىل من الويل ويشاور الويل قال مالك 



والوصي يف الثيب كالويل الستقالهلا بنفسها وليس ألحد تزوجيها قبل البلوغ إال األب دون الوصي وغريه ولألب 
زويج الصغري ويوكال يف ذلك خبالف غريمها واملرأة الوصي ال تلي العقد لنقصها عن مرتبة ذلك لكن والوصي ت

توكل رجال بعد بلوغ الصبية ورضاها وقبل ذلك فال قال اللخمي اإلجبار لآلباء وملن أقاموه يف حياهتم أو بعد 
البلوغ وبعده على املعروف من قول مالك وفاهتم إذا عني األب الزوج فإن فوضه إليه فله اإلجبار ممن يراه قبل 

ومنع عبد الوهاب إجباره الختصاص األب مبعىن ال يوجد يف غريه من مزيد الشفقة وإذا زوج الوصي صغرية من 
غري حاجة فسخ فإن بلغت قبل النظر قيل فاسد وإن رضيت به لوقوعه على خالف املشروع ويفرق بينهما إال أن 

يتعلق به حقها إن اسقطته سقط وإن ردته بطل إال أن يطول بعد الدخول أو يدخل  يطول بعد الدخول وقيل جائز
هبا عاملة باخليار قال ابن القاسم ومل يبلغ مالك هبما قطع املرياث وأرى أن يتوارثا إلجازة أكثر الناس له ويف اجلواهر 

ملعىن الذي ألجله أثبت الشرع والية قال عبد امللك ال يزوج وصي إال أن يكون وليا إمنا هو وكيل يف املال ألن ا
القرابة مفقود فيه وهي الشفقة اجللية قال صاحب التلخيص إن أوصى من غري بيان فال يزوج اإلناث قبل البلوغ 

وال بعده دون استئمار على املشهور وله تزويج الذكور قبل البلوغ وبعده دون إذن كانت الوصية مطلقة أو 
مالك إذا قال فالن وصي فقط أو وصي على بضع بنايت أبكارا كن أو ثيبا فهو مفسرة قال صاحب البيان قال 

مبنزلته يف تزوجيهن قبل البلوغ وبعده وإن قال على مايل فالقياس أنه معزول على األبضاع قال ابن يونس قال مالك 
ن قال فالن وصي إذا قال األب للوصي زوجها من فالن أو ممن ترضاه أو زوجها فله ذلك قبل البلوغ كاألب فإ

فقط أو على بضع بنايت أو على تزوجيهن امتنع قبل البلوغ وقبل رضاهن قال أصبغ ولو وصاه بزواج فاسق مل جيز 
ألنه ليس لألب حىت ينتقل للوصي ولو قال زوجها من فالن بعد مدة وفرض صداق مثلها فذلك الزم إذا طلبه 

ه من اجلودة إىل الدناءة فله مقال وليس هلا مقال بسبب إنه صار له املعني وحيكم به ولو كره الوصي إال أن يتغري حال
  زوجات أو سراري 

  فرع

  يف الكتاب للوصي أنكاح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر 

  فرع

قال ابن يونس إذا قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنيت من ابن أخي قال سحنون إن قيل ابن األخ بالقرب جاز 
اسم ألنه نكاح إىل أجل كما لو قال إذا مضت سنة فقد زوجتك ابنيت فالنة وأجازه أشهب قال ومنعه ابن الق

صاحب البيان وال جيري هذا اخلالف يف قول الرجل يف جاريته املعتقة أشهدكم أين قد تزوجتها على صداق كذا 
حتاد الويل والزوج كما لو زوج وهي غائبة وال يفرق فيه بني القرب والبعد ألنه نكاح انعقد على خيار من أصله ال

ابنته الثيب الغائبة وأعلم الزوج بعدم اإلذن بل ال جيوز هذا وإن رضيت بعد ذلك وقد قال ابن القاسم إن تطاول ال 
يفسخ مراعاة للخالف فإن مات بعد والدة األوالد ورثته عند ابن القاسم وكذلك لو مات بعد األيام بعد ميينها أهنا 

  رضيت قبل املوت 

  فرع



قال صاحب البيان قال ابن القاسم الذي يكون يف حجره اليتيم له مال يزوجه البنته إن كان سدادا لليتيم جاز وإال 
فال وهو حممول على غري السداد حىت يعلم السداد ألنه متهم قال مالك ال أحب للوصي أن يزوج يتيمته من نفسه 

ودة والعمومة وإخوة الشقاقة وإخوة األب وال والية لذوي وال من ابنه السبب الثالث العصوبة كالبنوة واجلد
األرحام وهم أخ األم وعم األم وجد األم وأبناء األخوات والبنات والعمات وحنوهم ممن يديل بأنثى ألن الويل شرع 

سها حلفظ النسب فال يدخل فيه إال من يكون من أهله وخالف ش يف البنوة لقوله عليه السالم أميا امرأة نكحت نف
بغري إذن مواليها فنكاحها باطل وابنها ليس من مواليها وألنه يديل هبا فال يزوجها كتزوجيها لنفسها وألن أباه ال يلي 

فال يلي كاخلال وابنه واجلواب عن األول أنه روي بغري إذن وليها وهو وليها ألن الوالية من الوالء من قولنا هذا 
نه جزؤها فيكون وليها وهو املراد يف هذه الرواية مجعا بني األدلة وعن الثاين يلي هذا وابنها يليها أكثر من غريه أل

الفرق بني قوة عقله ونقص عقلها وعن الثالث أنه جزء منها فيتعلق به عارها خبالف أبيه وابن اخلال ويؤيد قولنا 
لصحابة ومل ينكر عليه قوله عليه السالم لعمر بن أيب سلمة قم فزوج أمك وزوج أنس بن مالك أمه مبحضر من ا

  أحد وألنه متقدم على العصبات يف املرياث فيقدم يف النكاح 

  تفريع

يف اجلواهر ال تعترب والية العصبة إال يف البالغة العاقلة الراضية اآلذنة بالتصريح إن كانت ثيبا أو بالسكوت إن 
التونسي يقال هلا ثالث مرات إن  كانت بكرا واستحب مالك أن يعرف أن أذهنا صماهتا احتياطا يف أمرها قال

رضيت فاصميت وإن كرهت فانطقي لقوله عليه السالم يف مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذهنا 
  صماهتا وهو يدل على أن الثيب إذهنا نطقها مبفهومه 

  فرع

قرب جاز وإال فال قال عبد الوهاب  قال إذا تقدم العقد على اإلذن فأقوال ثالثها يف الكتاب إن يعقبه اإلذن على
والصحيح البطالن مطلقا لفقد اإلذن وهو شرط قال صاحب البيان ويكوف الفسخ بطالق وهل يتوارتان إن مات 
أحدمها قبل الفسخ قوالن ملالك واملشهور يف رضاها بالقرب اجلواز وإمنا جاز هذا اخليار ألنه أدى إليه احلكم دون 

لزوج بعدم اإلذن قال مالك يبطل العقد لدخوهلما على اخليار وقيل جيوز ألن احلاضر له العقد فلو أعلم الويل ا
  مندوحة عن اخليار خبالف الغائب وهو أعذر 

  فرع

يف البيان وال جيوز تزويج اليتيمة املميزة ملصاحلها كارهة اتفاقا فإن زوجت من غري حاجة فستة أقوال قال ابن حبيب 
وإن خفتم أال تقسطوا يف ( ضيت لعدم الشرط وقال ابن القاسم ال يفسخ لقوله تعاىل يفسخ ولو ولدت األوالد ور

معناه أال تعدلوا يف تزوجيهن وهو دليل جواز العقد عليهم قبل البلوغ ألن من بلغ ال يقال له  ٣النساء ) اليتامى 
والسنتني وهل ختري إذا بلغت ما  يتيم وقال أصبغ يفسخ بعد الدخول إال أن يطول وتلد األوالد خبالف الولد الواحد

مل يطل األمر بعد الدخول ألنه حق هلا وقال مالك يكره فإذا وقع مل يفسخ وقال أصبغ إن شارفت احليض ال يفسخ 
  وإذا قلنا بالفسخ فطلق الزوج قبله لزمه مجيع الصداق بالدخول واملرياث باملوت 



  فرع

قرت باإلذن وأنكرت أنه زوجها ثبت النكاح إن ادعاه الزوج يف الكتاب إذا أذنت لويل فزوجها من رجل ففعل فأ
وكذلك الوكيل يف بيع سلعة ولو أذنت له يف قبض الصداق والعقد وقبضه فتلف فهو كالوكالة على قبض الدين مث 
قه يتنازع يف القبض فإذا أقام الزوج أو الغرمي البينة صدق الوكيل يف التلف وإال ضمنا وال شيء على الوكيل لتصدي
يف الوكالة وأما الوكيل على البيع يدعي قبض الثمن والضياع يصدق ألن الوكالة على البيع وكالة يف قبض مثنه 

  خبالف الوكالة على عقد النكاح وال يلزم الزوج الدفع إليه فإن فعل ضمن 

  فرع

ة كالوليمة وحنوها حلفت أهنا يف البيان إذا أنكرت الرضا والعلم فثالثة أقوال قال ابن القاسم إن كانت أسبابا ظاهر
ما علمت أن تلك األمور هلا ويبطل النكاح وإن نكلت لزمها النكاح وإال فال حتلف وقيل ال حتلف مطلقاً ألهنا إذا 

  نكلت اليلزمها النكاح وقيل حتلف رجاء اإلقرار فإن حلفت بطل النكاح وإن نكلت مل يلزمها شيء 

  فرع

  ت عليه فزوجها بدوهنا قال ابن القاسم ختري يف الفسخ قبل البناء قال فإن أذنت لوليها بشروط وأشهد

  فرع

يف الكتاب إذا قالت لوليها زوجين ممن أحببت فزوجها من نفسه أو من غريه مل جيز حىت يعني له الزوج وهلا اإلجازة 
اللفظ أو من  والرد ألن رضاها شرط وهو باجملهول متعد قال ابن القاسم ولو زوجها من غريه صح نظرا لعموم

نفسه فرضيت جاز وإن مل يكن هلا ويل فزوجها القاضي من نفسه أو من ابنه جاز وإن كان هلا ويل ومل يكن فعل 
  القاضي ضررا فال مقال هلا 

  فرع

يف اجلواهر البلوغ املعترب يف تزويج العصبة احليض قال ابن حبيب أو بلوغ مثاين عشرة سنة ويف اإلنبات قوالن قال 
فإن زوجت به فسخ قبل البناء وبعده واختاره حممد السبب الرابع الوالء لقوله عليه السالم الوالء حلمة  ابن حبيب

كلحمة النسب ويف اجلواهر املوىل األعلى كالعصبات عند عدمها فإن كان املعتق امرأة استحلفت رجال وال والء 
عليه وال يناسب االستيالء املنعم عليه وقيل له لألسفل على األعلى ألن الوالية سبب تصرف واستيالء على املوىل 

  الوالية تسوية بني النسب والوالء قال أبو عمران وليس بشيء 

  فرع

يف الكتاب من اعتق صغريا أو صغرية مل جيز عقده عليهما حىت يبلغا ألن والية اإلجبار خاصة باآلباء واملالك السبب 
نكحت نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا فالسلطان  اخلامس التولية لقوله عليه السالم أميا امرأة



ويل من ال ويل له ويف اجلواهر إمنا يزوج السلطان البالغة عند عدم الويل أو غيبته أو عضله وال يزوج اليتيمة حىت 
الفتيا على أي  تبلغ قال األستاذ أبو بكر هو الصحيح من املذهب وقال عبد الوهاب هو أظهر الروايات والذي عليه

وجه كانت وإليه رجع مالك ملا يروى عنه عليه السالم ال تزوج اليتيمة حىت تبلغ وروي أن مجلة األولياء يزوجوهنا 
وهلا اخليار إذا بلغت وروي إن دعتها حاجة وضرورة ومثلها يوطأ وهلا يف النكاح مصلحة جاز ألن التأخري إمنا هو 

ني املتأخرين يف اليت خيشى عليها الفساد أهنا تزوج وإذا فرعنا على املنع فروي حق هلا قال أبو الطاهر وال خالف ب
يفسخ وإن بلغت ما مل يدخل وقيل ينظر فيه احلاكم وقيل اخليار هلا بعد البلوغ ومنشأ اخلالف تردد الفائت بني حق 

زويج وغريه رضي الرقيق أو اهللا وحقها السبب السادس امللك ألن الرقيق مال وللسيد إصالح ماله مبا يراه من ت
كره كسائر وجوه التصرف ويف اجلواهر للسيد إجبار العبد واألمة وال ختري هلما وقاله ح خالفا ل ش يف العبد لنا 

وقياسا على األمة جبامع املالية وقياسا على اإلجارة قال ابن يونس  ٣٢النور ) وأنكحوا األيامى منكم ( قوله تعاىل 
رارها بتزوجيها ممن يضر هبا ويف اجلواهر يزوج أمته الكافرة ورقيق الطفل الذي حتت نظره قال مالك وليس له إض

  باملصلحة وأمة املرأة يزوجها وليها 

  فرع

يف البيان إن زوجها أجنيب وطلقها الزوج قبل العلم فإنه مفسوخ قال مالك وابن القاسم إن كان الطالق ثالثا ال 
دونة ويف اجلواهر ال جيرب من بعضه رقيق لتعدي التصرف إىل غري امللك وال جيرب حتل له إال بعد زوج ومثله يف امل

مالك بعضه على تزوجيه وإن منعه ضرارا تغليبا ملصلحة املال ومن فيه عقد من عقود احلرية يف إجباره أربعة أقوال 
التفرقة بني من يقدر على انتزاع  ثالثها التفرقة بني الذكور فيجربوا لقدرهتم على احلل بالطالق دون اإلناث ورابعها

  ماله فيجرب لقوة التصرف ومن ال فال واملنع ملالك وابن القاسم 

  فرع

يف الكتاب كره مالك له تزويج أم ولده فإن فعل مل يفسخ ألنه إمنا كره لدناءة املرؤة وهو خارج عن العقد قال 
  احلرية وعدم املالية  صاحب البيان كان مالك يقول له إجبار أم ولده مث رجع عنه لقوة

  فرع

  يف البيان إذا تزوج أمة أم ولده ال يكون ذلك انتزاعا من أم الولد بل إصالحا ملا هلا 

  فرع

قال ابن يونس إذا باشرت األمة العقد بنفسها مل جيز بإجازة السيد لفساده بعدم الويل فإن وكلت غريها فروايتان 
زوج بالتوكيل فال يقوم أحدمها مقام اآلخر ويف الكتاب اجلواز إن أجازه البطالن ألن السيد يزوج بامللك وهذا إمنا 

السيد كنكاح العبد بغري إذن سيده قال األهبري يف شرح املختصر وروي عن مالك األمة والعبد سواء يف إجازة 
  السيد إذا باشر العقد كقول ح 



  فرع

ه لسيدها خبالف عقد األمة على نفسها وأخربته قال فلو اشترى أمة ممن يعلم أهنا ليست له فوطئها حد ورق ولد
حبريتها وهو يعلم كذهبا فال يرق الولد ويفسخ العقد وهذا إذا أشهد على إقراره بزواجها وأما بعد االخال فال ألنه 

يتهم يف إرقاق الولد لتسقط القيمة عنه وقال أشهب إن كان عدميا اتبع وال قيمة فيمن مات قبل ذلك وال على 
  ملوسر قيمة نفسه وإن كان األب عدميا الولد ا

  فرع

يف الكتاب إذا زوج عبده فاملهر يف ذمة العبد ال يف رقبته إال أن يشترط على السيد ألنه ليس جناية وقال ربيعة إن 
خطب له ومسي بعد فعلى السيد لقرينة املباشرة وإن أذن له فقط فعلى العبد وقال ش املهر والنفقة يف كسبه قال 

ذا تزوج عبد أو مكاتب بغري إذن سيده ونفذ املهر وبىن فللسيد انتزاعه ويترك هلا ربع دينار فإن أعدمت مالك وإ
اتبعت به فإن اعتق العبد أو أدى املكاتب اتبعهما إن عراها وإال فال وإن أبطله السيد أو السلطان قبل العتق بطل 

اح وكل ما لزم ذمة العبد من صداق أو غريه ال يؤخذ من ومل يلزمه إذا اعتق وإن مل يعلم السيد حىت اعتق ثبت النك
خراجه وال من عمل يده وال مما فضل يف يده من ذلك لتعلق حق السيد به بل فيما أفاده من هبة أو صدقة أو وصية 

وديون املأذون له فيما يف يده من كسبه من التجارة ألن السيد سلط عليه بإذنه دون خراجه وعمل يديه وتصرف 
السيد بدينه ويف اجلواهر النفقة الزمة للعبد يف ذمته كما تقدم يف املهر حرفا حبرف واستحب مالك يف الكتاب فيه 

  اشتراطها عليه بإذن سيده 

  فرع

يف الكتاب إذا اشترت احلرة زوجها بعد البناء اتبعته باملهر أو قبله سقط للفسخ ويف اجلواهر إن اشترته باملهر الذي 
ن قصد السيد إفساد النكاح مل يصح هذا القصد وإن مل يظهر صح وانفسح النكاح وبقي ملكا ضمنه السيد وظهر م

  هلا إن كان دخل هبا وإال عاد لسيده قاله يف الكتاب 

  فرع

يف البيان إذا أعتق سيد األمة ولد الزوج رجعت نفقته على أبيه ألنه صار حرا إال أن يكون االبن معدما أو ال أب له 
 ال يسقط النفقة إال األب املوسر قال وكذلك إذا طلقها ليس له طرح ولدها من حينه حىت جيد له ألن عتق الصغري

   ٢٣٣البقرة ) ال تضار والدة بولدها وال مولودة له بولده ( موضعا لقوله تعاىل 

  فرع

  إال هذه قال صاحب املنتقى للسيد تزويج أمة العبد من العبد ألنه انتزاع وال جيوز ألحد أن يتزوج أمته 

  فرع



يف الكتاب إذا اشترت األمة املأذون هلا زوجها فرده سيدها فهما على الزوجية وإذا زوج أمته من عبده مث وهبها له 
لقصد فسخ النكاح وأن حيللها لنفسه أو لغريه مل جيز وال حيرم ويف النكت قال بعض شيوخنا إذا قبل العبد اهلبة 

وال حجة إن قال مل أعلم قصده للفسخ وإمنا يفترق القصد من غريه إذا مل  انفسخ النكاح قصد السيد الفسخ أم ال
  يقبل 

  فرع

يف اجلواهر من تزوج أمة رجل بغري إذنه مل جيز وإن أجازه السيد ويفسخ وإن ولدت األوالد ألهنا جناية على مال 
مكن الفساد وال ينكحها الزوج الغري وواليته فهو أعظم من التزويج بغري إذن القريب ولو عتقت قبل العلم فسخ لت

إال بعد العدة من مائة الفاسد وإن حلق به نسب ولدها وكذلك إن اشتراها يف تلك العدة متييزا بني املاء الفاسد 
  والصحيح وكذلك كل وطء فاسد 

  فرع

ة مل جيز بإجازة قال وال تزوج أمة أو عبد بني رجلني إال بإذهنما نفيا للجناية على حق أحدمها فإن عقده أحدمها لألم
اآلخر وإن دخل هبا ويكون املسمى بينهما إن دخل هبا وإن نقص عن صداق املثل أمت للغائب نصف صداق املثل أمت 

للغائب نصف صداق املثل إن طلبه فإن غر العاقد الزوج بقوله هي ملكي أو هي حرة رجع الزوج عليه مبا دفعه 
نصف ربع دينار قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا تزوج بإذن أحدمها لشريكه ويرجع أيضا عليه مبا دفعه إليه إال 

فلآلخر فسخ نكاحه ويأخذ من املرأة مجيع الصداق ويكون بيد العبد مع ماله إال أن يتفقا على تسميته وال يترك هلا 
علمها رجعت منه ربع دينار إن كانت عاملة فإذا اقتسما أخذت من اآلخر حصته من الصداق ولو غرها اآلخر ومل ي

مبثل الصداق عليه ولو استهلكته اتبعها غري اآلذن جبميعه واتبعت هي اآلذن مبثله وهلا أتباع العبد جبميع ما أخذ منه 
إال أن يسقطه غري اآلذن قال وقوله كله كقول ابن القاسم إال قوله ال يترك هلا ربع دينار ففي الكتاب يترك هلا ذلك 

الشريكني األمة بغري إذن اآلخر فأجاز بعد البناء فله نصف التسمية نقص على قال صاحب النكت إذا زوج أحد 
صداق املثل أو زاد ألن إجازته رضا به وال بد من الفسخ وإن مل جيز فال ينقص عن نصف صداق املثل قال بعض 

لى الشريك القرويني ويتخري بني أخذ نصف الصداق من الشريك القابض جبملة الصداق أو الزوج ويرجع الزوج ع
املزوج وال يترك له ربع دينار ألن ما أخذ الشريك اآلخر فيه ربع دينار وقال أبو احلسن وغريه يترك للعاقد نصف 

ربع دينار وهذا كله إذا غره وقال هي ملكي وحدي أو هي حرة أما إن أعلمه فال يرجع عليه قال اللخمي إن أجاز 
يك مل يرجع على الزوج بشيء ويترك الصداق بيد العبد وإن اقتسماه غري اآلذن على القرب فإن علمت املرأة بالشر

رجعت على احلاضر بنصيبه وإن غرها ومل يعلمها رجعت عليه فإن أعدم بيع هلا بنصيبه من العبد قال أبو الطاهر إذا 
فسخ قبل  رضي الثاين جرى الفسخ على اخلالف يف تزويج األجنيب األمة وهذا أوىل ألن له مدخال يف العقد وإن

البناء فال صداق أو بعده للعاقد املسمى ويف اآلخر ثالثة أقواله املثل ألنه تفويت فتتعني القيمة واملسمى لتقدمي قول 
الزوج عليه واألكثر ألنه يطالبه بالقيمة والفرض وإذا غر األول الزوج ففي رجوعه ثالثة أقوال مبا وزن أو به إال 

  ى ربع دينار أو بالزائد على املسم

  فرع



يف الكتاب ال يطلق السيد على عبده إذا عقد بإذنه ويف اجلالب ال مينعه الرجعة الستلزام اإلذن األول متكني العبد 
  من أحكام النكاح 

  تفريع

يف اجلواهر ال يبطل استخدام الرقيق بالزواج استبقاء حلق امللك وعقد النكاح إمنا يتناول إباحة الوطء بالعقد األول 
تمتاع على السيد ليال ختتلط األنساب وليس على السيد أن ينزهلا معه بيتا إال أن يشترطه أو يكون عرفا وحيرم االس

قاله يف الكتاب وحق السيد آكد بدليل رق الولد وقاله ح وأوجبه ش ليال وروى عبد امللك ترسل إليه ليلة بعد 
رة هبا وال مينع الزوج من اخلروج معها وإن بيعت ثالث ألنه وقت الضرورة غالبا ويأتيها يف غري ذلك وللسيد املساف

مبوضع ال يصل إليها فله طلبها ويف لزوم النفقة روايات ثالثها إن بوئت معه بيتا لزمته وإال فال وقاله ح ورابعها إن 
الف باتت عنده وكانت عند أهلها هنارا لزمه وإال فال وقال عبد امللك ينفق عليها زمن تأتيه دون غريه ومنشأ اخل

تغليب امللك فيسقط أو يالحظ االستمتاع وهو سبب النفقة يف احلرائر وحيث قلنا يف النفقة يسافر هبا السيد سقط 
  كنشوز احلرة 

  فرع

  قال ومهر األمة من مجلة ماهلا ما مل ينتزعه ولو قتلها أجنيب أ السيد أو ماتت مل يسقط لوجود سببه 

  فرع

البيع ينقل األعيان على ما هي عليه من نقص وكمال ويسلم املهر للبائع  قال وإذا باعها مل ينفسخ النكاح ألن
كماهلا إال أن يشترطه املبتاع وحيث مل يشترط فليس للبائع حبسها لتسليم الصداق ألنه مل يبق له فيها تصرف وال 

  للمشتري ألن املهر ليس له فيستفيد الزوج بالبيع سقوط املنع ألجل الصداق 

  فرع

  عبده من أمته فال بد من الصداق ألنه حق هللا تعاىل فقط  قال فلو زوج

  فرع

  قال فلو أعتق أمته على أن يتزوج هبا مل يلزمها الوفاء أو أعتقت بعدها على ذلك عتق ومل يلزمه 

  فرع

ه يف الكتاب لو زوجها السيد تفويضا فعرض هلا الزوج بعد العتق فهو هلا وللسيد أخذ صداق األمة إال ربع دينار ألن
حق اهللا تعاىل السبب السابع والثامن الكفالة وااللتقاط قال أبو الطاهر قيل ال والية هلما لعدم القرابة وقيل هلما ألن 

الكفالة وااللتقاط يتضمنان حسن النظر واخلالف جار يف سائر التصرفات هل تقومان مقام الوصي أم ال السبب 



ويف الكتاب  ٧١التوبة ) واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض ( ىل التاسع اإلسالم وهي الوالية العامة لقوله تعا
إذا وكلت الدنية كاملعتقة واملسكينة أجنبيا يف بلد ليس فيه سلطان أو فيه لكن يعسر وصوهلا إليه وال ويل هلا جاز 

ت ذات القدر غري ومن أسلمت على يديه أو أبوها ال يصري بذلك أوىل من غريه وكذلك الكافل يف الدنية ولو وكل
وليها فزوجها فرضي الويل توقف فيه مالك وروى ابن وهب يفرق بينهما بطلقة وإن دخل هبا إال أن جييز الويل أو 
السلطان إن مل يكن هلا ويل وقال ابن القاسم إن أجاز الويل بالقرب جاز وإن فسخه بالقرب انفسخ أما بعد الطول 

وقال غريه ال جيوز وإن أجازه الويل قال اللخمي فيها مخسة أقوال الثالثة  واألوالد فال إن كان صوابا قاله مالك
املتقدمة وروي امضاؤه بالعقد وقال القاضي إمساعيل الذي يأيت على مذهب مالك أن الدخول فوت ويف السلمانية 

لوقوع يف املعرة يفسخ ولو ولدت األوالد ومل خيتلف املذهب أن والية اإلسالم صحيحة وأن للويل منع وليته من ا
ومنشأ اخلالف هل تقدمي الويل اخلاص على العام حق اهللا تعاىل فال تفيد اإلجازة أوله فتفيد إجازته وعلى التقديرين 

  فهل ذلك واجب أو مستحب 

  فرع

فلو وكلت أجنبيا فزوجها وهلا وليان أقرب وأبعد فأجازه األبعد ورده األقرب رد خبالف عقد األبعد مع وجود 
أنه ال يرد ألنه نكاح عقده ويل وها هنا أجنيب فإن غاب األقرب وأراد األبعد فسخه بعث إليه السلطان  األقرب

وانتظره إن كان الغيبة قريبة وإال فالسلطان يقوم مقامه يف الرد واإلجازة وهو أوىل من البعيد ألنه وكيل الغائب ويف 
كاألب والسيد فسخ على كل حال وليس لألب والسيد  اجلواهر إذا زوج بالوالية العامة مع اخلاصة اإلجبارية

إجازته لقوة حق والية اإلجبار هللا تعاىل نظرا ملوىل عليه وروي يف السيد اإلجازة تغليبا حلقه بسبب املالية وعنه رواية 
امة ولو يف الدنية يف الدنية ال جتوز بالوالية العامة مع اخلاصة فإن مل تكن والية خاصة إال والية احلكم منع الوالية الع

ليال تضيع الفروج وجوزه مرة يف البادية إذا كان صوابا ألنه ليس كل امرأة تصل إىل السلطان وروى ابن القاسم 
جوازه يف الدنية وأنكره عبد امللك إال يف العجمية الوغدة تستند إىل الرجل فيصري هلا ناظرا يف مصاحلها كموالته مث 

  ليهما قبل الدخول والفسخ بطلقة بائنة حيث قلنا بالفسخ فال عقوبة ع

  فرع

قال اللخمي إذا طلق الزوج قبل اإلجازة وقع الطالق ويتوارثان وينفذ اخللع باملال وقال حممد إن مات ورثته أو 
ماتت كان للويل منعه املرياث وهو يفسخ على القول بأن له الرد وإن كان صوابا البحث الثاين يف موانعها وهي 

واملؤمنون ( وقوله تعاىل  ٧٢األنفال ) ما لكم من واليتهم من شيء ( األول اختالف الدين لقوله تعاىل  سبعة املانع
مفهومه ال يلي أحد  ٧٣األنفال ) والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( وقوله ) واملؤمنات بعضهم أولياء بعض 

سلمة ويعقد لوليته النصرانية من مسلم إن شاء الفريقني على اآلخر وقاله األئمة ويف الكتاب ال يعقد النصراين مل
يعقده وليها املسلم إال اليت ليست من نساء اجلزية قد أعتقها مسلم وال يعقد املرتد فإن عقد هو أو نصراين فسخ 
بعد الدخول وهلا املهر باملسيس قال ابن يونس فإن كانت املعتقة من نساء اجلزية ال يزوجها مسلم من مسلم وال 

ن زوجها من مسلم فسخ نكاحه لعدم الويل أو من نصراين مل يفسخ لكونه بني نصرانيني فال يتعرض هلما قال غريه فإ
أصبغ إذا زوج املسلم النصرانية من مسلم مل أفسخه ألنه أفضل من النصراين قال صاحب البيان إن كانت من أهل 

ية أو مل تكن قاله مالك واملنع مطلقا البن القاسم الصلح مل جيز لوليها املسلم تزوجيها وإال فله ذلك كان عليها جز



واجلواز مطلقا إال أن يكون هلا ويل من أهل الصلح فلهم منعه ألنه حق عندهم قال ابن كنانة ال خالف يف املسألة 
بل إن كانت الكافرة ذات جزية منع كانت من أهل الصلح أم ال وإال زوجها قال ابن يونس قال ابن القاسم 

ة ال ويل هلا تويل مسلما ال يعقد وللمسلم تزويج أمته النصرانية من نصراين ألنه من باب تنمية املال ال من والنصراني
باب معاقدة األديان قال يف العتبية وال يستخلف النصراين من يزوج وال يطلب رضاه إال أن يكون وصيا ملسلم 

  لعقد ملسلم على نصرانية إال من مسلم وأجازه اإلمام فله استخالف مسلم ويف اجلواهر قيل ال جيوز ا

  فرع

قال ابن القاسم إذا تزوج احلريب ذمية أو الذمي حربية فالولد تبع لألب يف العقد وعدمه ألهنما من آثار الدين 
والولد تابع ألبيه يف الدين ويف الكتاب تبع لألم يف الرق واحلرية وقال ابن دينار تبع لذي العقد منهما وال خالف 

احلر من األمة رقيق لسيد األمة املانع الثاين الرق ألنه فرع الكفر وألن الوالية منصب واستيالء فال تثبت مع  أن ولد
الرق كالشهادة واملناصب العلية وقاله ح وابن حنبل ويف اجلواهر ال يعترب يف القبول لنفسه ألنه ال يتضرر بنفسه وال 

ف الوالية األصلية ويف الكتاب العبد واملكاتب واملدبر واملعتق بعضه يف الوكالة لغريه ألن سلطنه املوكل عليه خبال
يفسخ ما عقدوه ولو بعد الدخول وهلا املهر باملسيس فلو كانت االبنة حرة فأراد األولياء اإلجازة مل جيز لعدم الويل 

كره السيد ألنه ينمي والعبد إذا استخلفه حر فليوكل غريه على العقد وللمكاتب إنكاح إمائه ابتغاء الفضل وإن 
ماله ولغري ابتغاء الفضل بغري إذن السيد وله رده وال يتزوج إال بإذن سيده قال ابن يونس وال مرياث فيما عقده 

العبد واملرأة وإن فسخ بطالق لضعف االختالف فيه قال ابن القاسم إن جهل العبد فاستخلف على عقد ابنته احلرة 
ا يقدح يف النظر كالصبا واجلنون وقاله األئمة ويف اجلواهر تنتقل الوالية لألبعد فسخ قبل الدخول املانع الثالث م

ألن الشرع إمنا يقر يف كل والية من يقوم ملصاحلها املانع الرابع السفه ففي اجلواهر قال ابن القاسم ال مينع بل يعقد 
وتنقل الوالية لوليه وقال ش ألن من ال  على ابنته بإذن وليه ألن شفقة طبعه ال حتترم بتبذيره وقال ابن وهب مينع

  يؤمتن على نفسه أوىل أن ال يؤمتن على غريه وقال أشهب إذا مل يول عليه وهو ذو رأي عقد 

  تفريع

قال إن عقد البنته قال ابن وهب لوليه إجازته ورده فإن مل يكن له ويل مضى عقده إن كان صوابا وكذلك أخته 
مل يكن عليه ويل فيجوز بل يبطل من اجلميع غري الصواب قال اللخمي إن كان  قال حممد قوله صحيح إال قوله إن

ذا عقل ودين غري أنه غري ممسك ملاله جرب ابنته قبل البلوغ ألن الوجه الذي عجز عنه غري الذي طلب منه 
يعقد األب إال وتستحب مطالعة الوصي وإن نقص متييزه نظر الويل وال يزوج إال بعد البلوغ واالستيذان كاليتيمة و

أن يعدم العقل قال صاحب البيان إذا زوج السفيه املوىل عليه الذي ال رأي له ابنته البكر أو أخته أو موالته أو أمته 
فسخ وقيل ينظر فيه فإن كان املوىل عليه ذا رأي فعليه القول بقوله أو زوج غري املوىل عليه الذي ال رأي له ابنته 

إال أن يكون غري صواب أو أمته جرى على اخلالف يف تصرفه يف ماله وال جيوز للموىل  البكر نظر فيه أو أخته مضى
عليه الذي ال رأى له نكاح وال خالف أن السفيه ال يزوج ابنته البكر قبل البلوغ واختلف هل لوصيه تزويج بناته 

صبغ األولياء أحق منه وله ذلك األبكار بعد بلوغهن وأما إخواته وعماته وموالته فال يزوجهن فإن فعل مضى وقال أ
ومنعه سحنون املانع اخلامس الفسق ويف اجلواهر املشهور عدم منعه وقاله ش ألن محيته متنع إيقاع وليته يف الدنيات 
وقيل مينع وقاله ابن حنبل ألنه غري مأمون على نفسه فأوىل على غريه املانع السادس غيبة الويل قال اللخمي قال يف 



ن بعيد الغيبة نظر السلطان وقاله األئمة حتصيال ملصلحة النكاح وقيل ال ينظر حىت يقدم الويل حفظا الكتاب إذا كا
حلق الوالية فإن غاب األقرب وحضر األبعد قيل حق الغائب قائم والسلطان وكيله خبالف امليت لعدم قبوله للوكالة 

ومل تدع للزواج ال تزوج إن كانت يف صيانة  وقيل ينتقل للحاضر صونا ملصلحة الولية وإذا غاب األب عن البكر
وإن دعت ومل تكن له نفقة وهي حمتاجة زوجت وإن كانت نفقته جارية عليها وهو أسري أو فقري زوجت لتعذر 

قدومه فإن علمت حياته وليس أسريا فظاهر الكتاب تزوج وقال يف كتاب حممد ال تزوج خشية من النكاح بغري 
كانت غيبة األب عشرة أيام وحنوها فال خالف يف املنع فإن زوجت فسخ أو بعيدة حنو ويل قال صاحب البيان إذا 

إفريقيا من مصر فأربعة أقوال اإلمام يزوجها إذا دعت لذلك وإن كانت نفقته جارية ومل خيف عليها وال استوطن 
قام بتلك البلدة اليت ذهب إليها البلد الذي ذهب إليه قاله مالك يف املدونة وأخذ من قوله يف املدونة من ال يريد امل

ال يزوج السلطان ابنته القول الثاين والثالث ال تزوج إال أن يستوطن العشرين سنة وييأس من رجعته قاله ابن 
حبيب وقال مالك أيضا مينع أبدا إال إن كان أسرياً أو فقريا فال خالف أن اإلمام يزوجها إذا دعت لذلك وإن 

املانع السابع اإلحرام وهو يسلب عبادة احملرم يف النكاح واإلنكاح وقد تقدم تقريره يف  كانت يف نفقته وأمن عليها
احلج البحث الثالث يف ترتيب األولياء قاعدة إمنا يقدم الشرع يف كل والية من هو أقوم مبصاحلها فللقضاء العارف 

شها وال يقدم هذا للقضاء وال بالفقه وأحوال اخلصوم والبينات وللحروب من هو أعلم مبكائدها وسياسة جيو
األول للحروب وكذلك سائر الواليات ورب كامل يف والية ناقص يف أخرى كالنساء ناقصات يف احلروب 

كامالت يف احلضانة ملزيد شفقتهن وصربهن فيقدمن على الرجال فكذلك ها هنا إذا اجتمع األولياء يقدم من وصفه 
لنسب مقدم على غريه وأويل النسب االبن مث ابن االبن مث األب مث األخ أقرب حلسن النظر يف الولية قال اللخمي ا

مث ابن األخ وإن سفل مث اجلد مث العم مث ابن العم وإن سفل وأسباب التقدم ها هنا هي أسباب التقدم يف املواريث 
دالء هبا ساقط يف وسوى يف الكتاب بني األخ الشقيق لألب نظرا إىل أن املعترب إمنا هو جهة األب واألمومة واإل

والية النكاح وقد قدم الشقيق يف كتاب ابن حبيب وجعل األمومة مرجحة كاملرياث واجلواب يف أبنائهما ويف 
العمني أحدمها شقيق واآلخر لألب ويف أبنائهما كما تقدم وإذا مل تكن عمومة فالرجل من العصبة مث من البطن مث 

مث والية اإلسالم قال أبو الطاهر املشهور تقدمي االبن يف الثيب على غريه من العشرية مث املوىل األعلى مث األسفل 
وقيل يقدم الويل عليه ويف اجلواهر روي عن مالك األب مث االبن نظرا إىل مزيد الشفقة وقاله ابن حنبل ووافقنا يف 

يب عنده كمذهبنا إال االبن فإنه بقية الترتيب وقدم املغرية اجلد وأباه على األخ وابنه كاملرياث وقاله ش وبقية الترت
عنده ال والية له البتة متهيد قدم األخ على اجلد يف ثالثة أبواب النكاح والصالة على اجلنازة ومرياث الوالء خبالف 

مرياث النسب وسببه أن اجلد يديل باألبوة فيقول أنا أبو أبيه واألخ يديل بالبنوة فيقول أنا ابن أبيه والبنوة مقدمة 
بوة حيجب االبن األب عن مجلة املال إىل السدس فهذه العمدة يف األبواب الثالثة وأما املرياث فألن اجلد على األ

يسقط فيه اإلخوة لألم وال يقدر األخ على ذلك ويرث مع االبن خبالفه فيقدم عليه لذلك وهذان منفيان يف الوالء 
ح حبجتهم وال مدخل فيه للفروض فيسقط السدس ألنه تعصيب حمض فال مدخل فيه إلخوة األم حىت يثبت الترجي

الذي يرثه مع االبن فيبقى نصف البنوة ساملا عن املعارض فيقدم األخ قال العبدي واجلد أقوى من األخ يف ثالث 
مسائل ال يقطع يف السرقة كاألب وال حيد يف الزنا جبارية ولد ولده وتغلظ الدية عليه يف قتل العمد خبالف األخ يف 

ة واختلف هل يكون اجلد كاألب يف االعتصار منعه يف الكتاب وحيبس يف الدين خبالف األب وال جتب النفقة الثالث
له وهو مثل األخ يف العفو عن القصاص ويف اجلواهر إذا مات املعتق فعصابته مث معتقه مث عصابة معتقه يترتبون 

ب تقدميه على السلطان وقال عبد امللك السلطان كعصبة لقرابة قال اللخمي إذا كان ويل النسب بعيدا جدا فاملذه



أوىل من الرجل من البطن ويستحب للمرأة إذا مل يكن هلا ويل أن توكل عدال فإن استوى أولياؤها يف الدرجة ففي 
الكتاب ينظر السلطان وقال ابن حبيب بل أفضلهم فإن استووا فأسبقهم فإن استووا عقد اجلميع العقد قال اللخمي 

عهم وإن كان فيهم أفضل كان حسنا ألن نظر املفضول إىل الفاضل ال يضر البحث الرابع تزويج األبعد مع ولو جلمي
وجود األقرب قال يف الكتاب ينفذ يف الثيب الراضية بذلك وإن أنكر والدها والبكر البالغ غري ذات األب 

بغي أن يتقدم على األقرب وميضي نكاح والوصي ولو أنكر األقرب إال أن يكون األب أوصى هبا إىل الشقيق وال ين
ذي الرأي من أهلها مع وجود األخ واجلد ويزوج موالته من نفسه ومن غريه برضاها وإن كره األبعد لقول عمر 

رضي اهللا عنه ال تنكح املرأة إال بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان وذو الرأي من أهلها الرجل من 
املوىل وقال ابن نافع هو الرجل من العصبة وقال أكثر الرواة ال يزوج األبعد مع وجود  العشرية كابن العم أو

األقرب فإن فعل نظر السلطان وقال آخرون لألقرب الرد واإلجازة إال أن يطول وبذلك قال اللخمي قال عبد 
 كقيامة بالدم وال خالف أن امللك لألقرب النظر ما مل ينب ومنشأ اخلالف هل تقدمه األقرب من باب األوىل أو متعني

النكاح صحيح وإمنا اخلالف يف تعلق احلق وهل يسقط ذلك احلق مبعارضة اطالع الزوج على عورهتا أم ال وإن 
كانت ال قدر هلا مضى العقد قوال واحدا ويف الكتاب إذا زوج األخ بغري إذن األب مل جيز وإن أجازه قال اللخمي 

  وب عنه لتمكن والية األب وروي عنه إجازته مطلقا وهو مرغ

  فرع

يف الكتاب إذا أعتق أم ولده وزوجها من نفسه جاز وإن كره ولدها البحث اخلامس يف تويل طريف العقد ويف 
اجلواهر ابن العم واملعتق ووكيل املوىل واحلاكم يعقد لنفسه بإذهنا ويتحد الزوج والويل كالبائع واملشتري يف اشتراء 

مال موكله وقال ح قال أبو الطاهر وقيل ال جيوز وقاله ش وابن حنبل ألن اإلجياب  األب مال ولده والوكيل
والقبول خماطبة بالقول ويتعذر خماطبة اإلنسان لنفسه والفرق بينه وبني البيع تعذر مراجعة الويل لإلمام يف احملقرات 

صيغة تدل على الرضا بدوام  واجلواب عن األول أن هذا على أصلكم يف اشتراط أعيان الصيغ وحنن نكتفي بكل
اإلباحة وال تشترط خماطبة من اجلانبني وعن الثاين أن بيع الويل من نفسه نادر فإن كانت املشاورة متعذرة ففهما ويف 

اجلواهر يشهد على رضاها وإذهنا خوفا من منازعتها قال أبو عمرو صيغة العقد قد تزوجتك على صداق كذا 
بكرا البحث السادس يف توكيل الويل والزوج ويف اجلواهر للويل أن يوكل يف فتقول رضيت أو تسكت إن كانت 

العقد على وليته بعد تعيني الزوج وللزوج التوكيل يف العقد عنه وال يشترط يف الوكيل ما يشترط يف األولياء بل 
وألنه إمنا يوكله بعد  يصح بالصيب والعبد والنصراين ألن الوكيل كاخلادم للموكل فال تنايف منصبه الصفات الدنية

اخلربة حباله وسداد تصرفه خبالف لو جعل وليا أصليا وقيل يشترط فيه ما يشترط يف األولياء صونا للعقد عن غري 
  أهله ويقول الوكيل زوجت من فالن وال يقول منه ويقول الوكيل قبلت لفالن ولو قال قبلت كفى إذا نوى موكله 

  تفريع

مره وضمن الصداق فرده بطل وسقط الصداق عنهما فإن وكله يف العقد بألف فعقده يف الكتاب إذا زوجه بغري أ
بألفني وعلم بذلك قبل البناء إن رضي هبما وإال فرق بطلقة إال أن ترضى املرأة بألف فإن التزم الوكيل الزائد وامتنع 

أللف وال يلزم الوكيل شيء ألهنا الزوج مل يلزم العقد دفعا للمنة وإن مل يعلم حىت دخل هبا مل يلزم الزوج غري ا
صدقته وإن أقر املأمور بالتعدي بعد البناء غرم الزائد والنكاح ثابت وإن دخل الزوج بعد علمه بالتعدي لزمه 



اجلميع علمت املرأة أم ال ألنه رضي به وكذلك لو تعدى يف شراء األمة فوطئها عاملا بالزائد قال ابن يونس قال ابن 
نصف الصداق يف املسألة األوىل ألنه فسخ بطالق وإن طلق الزوج لزمه نصف الصداق وإذا مل زياد يضمن الوكيل 

تكن على عقد الوكيل باأللفني بينة حتلف املرأة أن العقد بألفني مث حيلف الزوج أنه إمنا أمره بألف وينفسخ النكاح 
يف الصداق وقال املغرية بغري طالق وقول إال أن ترضى املرأة بألف قال ابن القاسم ويكون الفسخ بطالق ألنه حلل 

مالك حممول على قيام البينة وإن بىن الزوج قبل علمه حلف على األلف وعدم علمه حىت بىن فإن نكل غرم وإن مل 
تكن له على األلفني بينة حلف الزوج أيضا وإن نكل مل يغرم حىت حتلف املرأة على األلفني يف العقد ألن الزوج أمر 

ليف الرسول أنه أمره بألفني فإن نكل غرم قال أصبغ وله حتليف الرسول فإن نكل غرم قال حممد حتليف هبما وهلا حت
الرسول غلط ولو أقر مل يكن بد من ميني الزوج فلما ترك اليمني فقد ألزم ذلك نفسه قال أصبغ وهذا فيما يشبه أن 

ل إال أن يكون النقص يسريا قال ابن القاسم فإن يكون صداقا فإن كان دون صداق املثل وقد بىن حلف وبلغ هبا املث
أنكر ما أمر به مث أقر فإن كان إنكاره ردا وفسخا مل جيزه بعد قرب أو بعد وإال فله إجازته وإن طال وإن جهل احلل 

  بطل العقد وإن قرب الزمان توارثا استحبابا وثبت حرمة الطهارة رده أو قبله قال أصبغ وذلك كله ما مل يدخل 

  فرع

قال صاحب النكت إذا وكل رجل رجال على تزوجيه ممن أحب فيزوجه من غري استئذانه ال جيري فيه اخلالف حيث 
  قالت املرأة لوليها ذلك والفرق قدرة الرجل على الطالق 

  فرع

ول يف البيان قال ابن القاسم ال جيوز أن جيعل الوكيل جعال للويل ألنه غرر الحتمال العزل وألنه سلف جر نفع حص
غرض الوكيل البحث السابع فيما جيب على الويل يف اجلواهر جيب على األخ اإلجابة إذا طلبت كفؤا فإن كانا 

أخوين وجب عليهما ويسقط ببعد ألحدمها فإن امتنعا زوج السلطان بعد أن يأمرمها فيمتنعا نفيا للضرر عن وليته 
  ال جتب إجابة الصغري إىل النكاح وعلى اجملرب تزويج اجملربة إذا خشي فسادها وكان مصلحة و

  فرع

قال بعض العلماء إذا خطب من الويل اجملرب إحدى أبنيته إذا استويا يف الصالح وامليل للنكاح جيربا ويف الصالح 
دون امليل قدم أميلهما فإن زاد ميل الصاحلة وخيف من ميل الطاحلة قال فيه نظر وينبغي تقدمي الطاحلة ملا يتوقع من 

الصاحلة يزعها صالحها ويف مسلم قال عليه السالم إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن يكبه فجورها و
اهللا يف النار على وجهه وأصل هذا البحث أن من ويل والية النكاح أو غريه ال جيوز له التصرف بالتشهي إمجاعا بل 

ج الوليني من رجلني ويف الكتاب إذا زوجها هذا جتب مراعاة مصلحة املوىل عليه حيث كانت البحث الثامن يف تزوي
من كفوء و هذا من كفوء بعد توكيلهما فاملعترب أوهلما إن عرف إال أن يدخل هبا اآلخر فهو أحق لقضاء عمر رضي 
 اهللا عنه بذلك وقال األئمة األول أحق هبا مطلقا ملا يف أيب داود قال عليه السالم أميا امرأة زوجها وليان فهي لألول

منهما وجوابه محله على عدم دخول الثاين ومل يتعرض له احلديث مجعا بينه وبني ما ذكرناه وقد روي عن علي 
واحلسن بن علي ومعاوية رضي اهللا عنهم أمجعني من غري خمالف فكان إمجاعا فإن مل يدخل هبا وجهل األول فسخا 



قبولة يف النكاح قال اللخمي قال ابن عبد احلكم مجيعا لتعذر اجلمع وإن قالت هذا هو األول ألن شهادهتا غري م
ليست للثاين وإن دخل لعدم قبول احملل له ولو عقدا معا من غري تقدمي يف جملس واحد فسخا مجيعا وال يعترب 

الدخول لعلمهما بالفساد ويف اجلواهر إن احتد زمان العقد ترافعا ومل يشترط العلم وال احتاد اجمللس قال اللخمي قال 
د إذا علم األول فطلق أو مات قبل دخول الثاين مث دخل الثاين وكان عقده قبل املوت أو الطالق ومل يعلم حىت حمم

دخل ثبت وفات النظر كما لو دخل حالة احلياة وال مرياث هلا من األول وال عدة عليها وإن علم قبل الدخول مث 
يفسخ وترد لألول وإن عقد الثاين بعد موت  دخل فسخ واعتدت من األول ليتيقن صحته وكذلك إذا طلق فإنه

األول أو طالقه فيفسخ يف املوت ألنه نكاح يف عدة دون الطالق ألهنا يف غري عدة قال حممد وقال عبد امللك فيما 
أظنه إن عقد الثاين بعد الطالق الثالث ثبت نكاحه خبالف الوكيل فيفسخ ما مل يدخل قال حممد وإن دخل األخري 

ثبت ومل يطلق فأقر القاضي أو األب أو الوكيل أنه كان عاملا بتزويج األول مل يصدق إال ببينة على إقراره واألول مل ي
قبل العقد الثاين فيفسخ بغري طالق ألن اإلقرار على الغري ال يسمع ولو أقر الثاين بعلمه بتقدمي األول قبل إقراره 

قال حممد بل بطالق واعتراف الزوجة إذا مل يدخل على نفسه وفسخ وكان هلا الصداق كامال من غري طالق و
واحد منهما فيه خالف ويف اجلواهر حيث قلنا بالفسخ بطالق ألنه خمتلف فيه وقال حممد بل موقوف إن تزوجها 

  أحدمها مل يلزمه شيء ولزم اآلخر لتحل للزوج وإن تزوجها غريمها وقع عليهما 

  فرع

هلا منهما بدخول أو سبق ورثها ووجب الصداق عليه وإن جهل ففي ثبوت قال لو ماتت املرأة بعد تعيني املستحق 
املرياث قوالن للمتأخرين نظرا للشك أو ال بد أن يكون أحدمها زوجا ويثبت الصداق حيث يثبت املرياث ألهنما 

ال مرياث أثران للعقد فيتالزمان وحيث ينبغي يكون عليه ما زاد على قدر املرياث فإن مات الزوجان أو أحدمها ف
وال صداق والفرق أن كل واحد من ورثة الزوجني يقول هلا مل يتعني لك عندنا حق الحتمال أن يكون الزوج هو 

  اآلخر وال يقوم هلا على واحد منها حجة وتقوم احلجة على ورثتها فإهنا موروثة قطعا وإمنا التداعي بني الزوجني 

  فرع

قت أحدمها ثبت هلا الصداق بإقراره ومل يثبت هلا املرياث ألنه إقرار قال إذا ادعى كل واحد منهما أنه األول فصد
على الغري باعتبار املرياث ولو شهدت لكل واحد منهما بينة أنه األول تساقطتا واملشهور ال يرجح ها هنا مبزيد 

بد احلق عمال العدالة خبالف البيع ألن النكاح ال يثبت بالشاهد واليمني وقال سحنون يقضى باألعدل واختاره ع
  بالرجحان 

  فرع

يف الكتاب حترم على آبائه وأبنائه ألنه وطء شبهة نظائر قال أبو عمر ست مسائل يفيتهن الدخول مسألة الوليني 
وامرأة املفقود تتزوج بعد األجل املضروب وقيل ال سبيل له عليها مطلقا والعاملة بالطالق دون الرجعة وامرأة املرتد 

إكراه أو اختيار مث يتبني اإلكراه ومن أسلم على عشرة مث اختار أربعا فوجدهن من ذوات وشك يف كفره هل هو 
حمارم خيتار من البواقي ما مل يدخل هبن أزواجهن وقيل ال يفيتهن الدخول واملطلقة للغيبة مث يقدم حبجته وأربع ال 



ود يفيتها الدخول واملطلقة للنفقة مث تبني يفيتهن الدخول املنعى هلا زوجها مث تتبني حياته وقال إمساعيل هو كاملفق
إسقاطها هلا والقائل عائشة طالق وله امرأة حاضرة تسمى عائشة فقال مل أردها ويل أخرى تسمى عائشة بغري هذا 
البلد فطلقت هذه مث تبني صدقه واألمة ختتار نفسها مث يتبني عتق زوجها قبلها وقيل يفيتها زاد العبدي يف الست 

  تسلم وزوجها كافر فيفرق بينهما مث تبني تقدم إسالمه عليها  األول اليت

  فرع

يف الكتاب من طلق امرأته األمة فراجعها يف سفره فوطئها السيد قبل علمه بالرجعة فال رجعة له ألن وطئها بامللك 
القبس احملرمات كوطئها بالنكاح القطب الثاين املعقود عليها وهي املرأة اخلالية من املوانع الشرعية قال صاحب 

أربعون امرأة أربعة وعشرون مؤبدات سبع من النسب األم والبنت واألخت والعمة واخلالة وبنتا األخ واألخت 
ومثلهن من الرضاع وأربع بالصهر أم الزوجة وبنتها وزوجة األب وزوجة االبن وثالثة من اجلميع املرأة مع أختها 

العنة واملنكوحة يف العدة ونساؤه عليه السالم وست عشرة لعوارض أو عمتها أو خالتها فهذه إحدى وعشرون وامل
اخلامسة واملزوجة واملعتدة واملستربأة واحلامل واملبتوتة واملشركة واألمة الكافرة واألمة املسلمة لواجد الطول وأمة 

م اجلمعة عند الزوال االبن واحملرمة واملريضة وذات حمرم من زوجها ال جيوز اجلمع بينهما واليتيمة واملنكوحة يو
واملنكوحة بعد الركون للغري زاد يف اجلواهر املرتدة وغري الكتابية وأمة نفسه أو تكون سيدته أو أم سيده ووافقنا 
األئمة فيما ذكر من النسب والرضاع والصهر وزاد ابن حنبل الزانية حىت تتوب لظاهر اآلية فأذكر هذه املوانع 

ول النسب ويف اجلواهر ضابطه األصول والفصول أو فصول أول األصول وأول فصل مفصلة إن شاء اهللا املانع األ
من كل أصل وإن عال فاألصول اآلباء واألمهات وإن علوا والفصول األبناء والبنات وإن سفلوا وفصول أول 

إن فيهم األصول األخوات واإلخوة وأوالدهم وإن سفلوا احترازا من فصول ثاين األصول وثالثها وإن عال ذلك ف
وبنات عمك وبنات عماتك وبنات ( أوالد األعمام والعمات واألخوال واخلاالت وهن مباحات بقوله تعاىل لنبيه 

وأول فصل من كل أصل يندرج فيه أوالد األجداد واجلدات وهم األعمام  ٥٠األحزاب ) خالك وبنات خاالتك 
حرمت عليكم أمهاتكم ( ساء ودليله قوله تعاىل والعمات واألخوال واخلاالت فينضبط احملرم على الرجال والن

واتفقت األمة على أن املراد هبذا  ٢٣النساء ) وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت 
ملة أبيكم ) ( يا بين إسرائيل ) ( يا بين آدم ( اللفظ القريب والبعد من كل نوع واللفظ صاحل له لقوله تعاىل 

وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائيكم ( مث قال تعاىل  ٣٨احلج  )إبراهيم 
الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين 

وال تنكحوا ما ( وقال قبل ذلك  ٢٣النساء ) من أصالبكم وأن جتمعوا بني األختني إال تنكحوا إال ما قد سلف 
من ( يريد يف اجلاهلية فإنه مغفور واحللية لغة الزوجة وقوله تعاىل ) نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف 

احتزازا من اليت دون الرضاع فال تعارض بني النصوص وحرم عليه السالم من الرضاع ما حيرم من ) أصالبكم 
مي كل أم حرمت بالنسب حرمت أختها وكل أخت حرمت ال حترم أختها إذا مل تكن خالة النسب تنبيه قال اللخ

فقد يتزوج الرجل املرأة ولكل واحد منهما ولد فالولد منهما حتل له ابنة املرأة من غري أبيه وكل عمة حرمت قد ال 
  حترم أختها ألهنا قد ال تكون أخت أبيه وال أخت جده 

  فرع



حمرم على أمه وابنة الزنا حالل ألبيها عند عبد امللك و ش ألهنا ال ترثه فال حترم كاألجنبية يف اجلواهر ولد الزنا 
واملشهور التحرمي قال سحنون اجلواز خطأ صراح وما علمت من قاله غري عبد امللك ألهنا خملوقة من مائة فتحرم 

  عليه لظاهر النص وقاله ح 

  فرع

  حلقها للحقته خبالف ابنة الزنا قال املنفية باللعان ال حتل ألنه لو است

  فرع

والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك ( قال ابن يونس قال ابن حبيب ال جيوز نكاح الزانية اجملاهرة لقوله تعاىل 
ويستحب مفارقتها إن كانت زوجة إال أن يبتلي حببها لقوله عليه السالم ملا قال  ٣النور ) وحرم ذلك على املؤمنني 

ن امرأيت ال ترد يد ال مس قال فارقها قال إين أحبها قال أمسكها قال عليه السالم خشية أن يزين هبا له الرجل إ
خرجه مسلم قال وما علم من ذلك استربأه بثالث حيض يف احلرة وحيضة يف األمة وكره مالك نكاح الزانية من 

ن األصل يف االستعمال احلقيقة كما روي عن غري حترمي إما ألن النكاح يف اآلية املراد به الوطء على وجه الزنا أل
قاله ابن املسيب املانع ) وأنكحوا األيامى منكم ( ابن عباس وجماهد رضي اهللا عنهما أو ألهنا منسوخة بقوله تعاىل 

الثاين الظهارة وقد تقدمت نصوص حترميها يف النسب قاعدة عقوق ذوي احملارم بعضهم لبعض حرام إمجاعا من حث 
عدة الوسائل تتبع املقاصد يف أحكامها فوسيلة احملرم حمرمة وكذلك سائر األحكام ووسيلة أقبح من اجلملة قا

احملرمات أقبح الوسائل ووسيلة أفضل الواجبات أفضل الوسائل ومضارة املرأة بأخرى جبمعها معها يف حال الوطء 
ريعة عيسى عليه السالم فال يتزوج وسيلة الشحناء يف العادة ومقتضى ذلك التحرمي مطلقا وقد فعل ذلك يف ش

الرجل إال املرأة الواحدة تقدميا ملصلحة النساء ودفعا للشحناء وعكس ذلك يف التوراة فجوز اجلمع غري حمصور يف 
عدد تغليبا ملصلحة الرجال على مصلحة النساء ومجع بني املصلحتني يف شريعتنا املفضلة على سائر الشرائع بني 

م أربع حرائر مع التسري ومصاحل النساء فال تضار زوجة منهن بأكثر من ثالث ملا كانت مصلحة الرجال فشرع هل
الثالث مغتفرات يف مواطن كثرية اغتفرت ها هنا فتجوز هجرة املسلم ثالثا واإلحداد على غري الزوج ثالث 

بة القريبة وصوهنا عن واخليار ثالث وحنو ذلك هذا يف األجنبيات والبعيد من القرابات وحافظ الشرع على القرا
العقوق والشحناء فال جيمع بني األم وأبيها ومها أعظم القرابات حفظا لرب األمهات والبنات ويلي ذلك اجلمع بني 
األختني ويلي ذلك اجلمع بني املرأة وخالتها لكوهنا من جهة األم وبرها آكد من األب ويليه املرأة وعمتها مث خالة 

ة أمها مث عمة أبيها فهذا من باب حترمي الوسائل ال من باب حترمي املقاصد وملا كانت األم أمها مث خالة أبيها مث عم
أشد برا بابنتها من االبنة بأمها مل يكن العقد عليها كافيا يف بغضتها البنتها إذا عقد عليها لضعف ميلها للزوج 

كافيا يف بغضة البنت لضعف ودها فيحرم مبجرد العقد وعدم خمالطته فاشترط يف التحرمي إضافة الدخول وكان ذلك 
مث قال ) وأمهات نسائكم ( العقد ليال تعق أمها وقاله األئمة وقال ابن مسعود يشترط الدخول فيهما لقوله تعاىل 

صفة تعقيب ) الاليت دخلتم هبن ( فقوله تعاىل ) وربائيكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن ( تعاىل 
تعمهما كاالستثناء والشرط وجوابه إما مبنع عود االستثناء على اجلمل أو تسليمه ونقول هو ها هنا متعذر اجلملتني ف

ألن النساء يف اجلملة األوىل خمفوض باإلضافة ويف الثانية خمفوض حبرف اجلر والعامل يف الصفة هو العامل يف 
دة عامالن وهو ممتنع كما تقرر يف علم النحو املوصوف على األصح فلو كان صفة للجملتني لعمل يف الصفة الواح



قاعدة ملا دلت النصوص على حترمي أمهات النساء والربائب محل على العقد إذ ال يفهم من نسائنا عرفا إال احلرائر 
هنا الاليت ال يستبحن إال بالعقد وأحلق امللك بالعقد الستوائهما يف املعىن املتقدم وأحلقت شبهتهما هبما يف التحرمي أل

أحلقت هبما يف حلوق الولد وسقوط احلد وغريمها وأما الزنا احملض فمطلوب اإلعدام فلو رتب عليه شيء من 
املقاصد لكان مطلوب اإلجياد فال يثبت له أثر يف حترمي املصاهرة على غري املشهور وهو مذهب املوطأ والحظ يف 

أفىت بالتحرمي وبالغ حىت قال إذا التذ هبا حراما الكتاب كونه يوجب نسبة واختصاصا ورمبا أوجب ميال شديدا ف
كان كالوطء قاله يف الكتاب وقاله ح وابن حنبل ووافق األئمة يف العقد وامللك والشبهة ووافق ح يف املالمسة بلذة 

ملقصد والنظر إىل الفرج إال أن ينزل لعدم إفضائه إىل الوطء وهو إمنا حرم حترمي الوسائل والوسيلة إذا مل تفض إىل ا
سقط اعتبارها ومنع ش التحرمي باملالمسة للذة والنظر مطلقا وأثبتناه هبما مطلقا وقال أبو الطاهر اللمس للذة من 

البالغ ينشر حرمة الطهارة ومن غري البالغ قوالن وبغري لذة ال ينشر مطلقا ونظر البالغ للذة املشهور نشره ألنه أحد 
الوجه ال حيرم اتفاقا وإمنا اخلالف يف باطن اجلسد واكتفي يف حترمي زوجات  احلواس والشاذ ال ينشر ألن النظر إىل

اآلباء واألبناء بالعقد ألن أنفات الرجال ومحياهتم تنهض بالغضب والبغض مبجرد نسبة املرأة إليهم بذلك فيختل 
   نظام ود اآلباء لألبناء واألبناء لآلباء وهو سياج عظيم عند الشرع جعل خرقه من الكبائر

  فرع

قال ابن القاسم إذا نزوج امرأة فلم يدخل هبا فماتت فقبلها وهي ميتة حرمت ابنتها ألنه التذ هبا وهي زوجة جيوز له 
غسلها وعلى القول مبنع غسلها ال حترم قال والقياس عدم احلرمة ألن وطئها ال يوجب إحصانا وجيوز له اجلمع 

ر يف حتليل الزوجة بعد الطالق الثالث اشتراط الوطء يف احلالل بينها وبني أختها حينئذ واخلامسة سؤال املشهو
ومحل آية التحليل عليه ألن القاعدة إن كل متكلم له عرف حيمل لفظه على عرفه فحمل النكاح فيها على النكاح 

 الشرعي وخولفت هذه القاعدة يف قوله تعاىل يف أمهات الربائب إن كنتم دخلتم هبن فاعترب مالك مطلق الوطء
حالال أو حراما وهو خالف القاعدة جوابه أنه احتياط يف املوضعني فخولفت القاعدة ملعارضة االحتياط تفريع يف 

اجلواهر حترم بالعقد الصحيح أمهات الزوجة من النسب والرضاع وامرأة االبن واحلفدة واألب واجلد من النسب 
ينص الكتاب وال السنة على حترميه فهو كالصحيح  والرضاع وقال ابن القاسم يف الكتاب كل نكاح خمتلف فيه مل

وقال أيضا إذا تزوج امرأة يف عدهتا ففرق بينهما قبل البناء جاز البنه تزوجيها قال مالك العقد الفاسد إن كان 
يفسخ قبل البناء ويثبت بعده كالشغار الذي يسمى مهره والعقد بالصداق اجملهول أو إىل أجل غري مسمى أو إىل 

فراق والعقد باخلمر واخلنزير حيرمها على ابنه وأبيه وإن كان حمرما يف الكتاب والسنة كاخلامسة والنكاح موت أو 
يف العدة واألخت على األخت وعلى العمة بنسب أو رضاع أو للتحليل أو غري مهر فال حيرم وال حترم بنات 

جلسد بشهوة على املشهور وقيل ال حيرم ذلك وال الزوجة إال بالوطء مقدماته كالقبلة واملباشرة للذة والنظر لباطن ا
خرج خمرج الغالب فال يكون له مفهوم ) وربائبكم الاليت يف حجوركم ( يشترط كوهنن يف حجره ألن قوله تعاىل 

إمجاعا حينئذ ويف الكتاب إذا زنا بأم امرأته يفارقها ويف املوطأ ال يفارقها وعليه مجيع أصحابه ويف محل املفارقة 
ورة على الوجوب أو الندب قوالن فإن انفردت الشبهة عن العقد وامللك قال أبو عمران ال خيتلف أصحابنا يف املذك

التحرمي إال قول سحنون إذا مد يده إىل امرأته ليال فوقعت على ابنته منها فوطئها غلطا أن ذلك ال حيرم وإذا فرعنا 
يده على ابنته فالتذ هبا هل حترم األم وعليه األكثرون  على قول األصحاب فاختلفوا إذا حاول وطء امرأته فوقعت

أم ال حترم ألن امللموسة ليست ربيبة فيتناوهلا حترمي الربائب وال من أمهات نسائه ألن ابنته ال تكون من نسائه وقاله 



 يتخرج سحنون يف الوطء نفسه وإذا فرعنا على األول فجمهور قائليه إن مقتضى املذهب التحرمي قوال واحدا وال
على رواييت التحرمي بالزنا قال ضعفاؤهم بل يتخرج ومجهورهم على مفارقة األم وجوبا وقال أبو عمران وأبو 

احلسن استحبابا قال اللخمي علي القول بتحرمي األم إذا غلط بابنته منها حترم بنت اخلالة إذا غلط جبدته ألهنا من 
  أمهات نسائه وعلى القول اآلخر ال حترم 

  فرع

لو وطئ امرأة مكرها قال اللخمي يتخرج اجيابه للحرمة على اخلالف يف احلد فإن قلنا خيرج على رواييت الزنا وإال ف
  فهو كوطء الغلط 

  تفريع

يف الكتاب اجلدات كاألمهات وبنات األبناء كالبنات كما اندرجن يف حترمي النسب وإذا تزوجها يف عدهتا فلم ينب 
أقام مع الثانية ألن عقد األوىل غري منعقد وهي حتل آلبائه وأبنائه ما مل يلتذ هبا وكذلك  هبا حىت تزوج أمها أو أختها

لو عقد على ذات حمرم أو رضاع وزىن بامرأة أو التذ منها حرمت عليه أمها وابنتها وحترم على آبائه وأبنائه وإن 
اح البنت كصفقة مجعت حالال وحراما كانت يف عصمة أحدمها وإذا تزوج امرأة وابنتها يف عقد واحد ال يثبت نك

وليس له حبس إحدامها ويفسخ العقد وله تزوج أيتهما شاء إن كان مل ينب هبما وقيل حترم األم للشبهة يف البنت 
وإن بىن هبا حرمت عليه لألبد وإن بىن بأحدمها فسخ العقد وخطب اليت بىن هبا بعد االسترباء أما كانت أو بنتا 

وإن تزوج امرأة فلم ينب هبا حىت تزوج ابنتها وهو ال يعلم حىت دخل باالبنة فارقهما مجيعا وال وحرمت األخرى أبدا 
صداق لألم ألنه فسخ جمبور عليه قبل الدخول كالرضاع ويتزوج االبنة بعد ذلك واسترباء ثالث حيض أو وضع 

صمة ال حيل وحترم األم لألبد ألهنا من محل تفريقا بني املاء احلالل واحلرام ألن العقد عليها مع وجود األم يف الع
أمهات نسائه وإن عقد على األم أخريا وهو ال يعلم فبىن هبا أو باألم حرمت لألبد أما األم فللعقد على البنت وأما 
البنت فللدخول مع العقد يف األم وال صداق لالبنة إن مل ينب هبا ملا تقدم وإن كان الفسخ من قبله لكنه مل يتعمده 

 ينب باآلخرة ثبتت األوىل أما كانت أو بنتا بىن هبا أم ال وتفسخ الثانية قال ابن يونس قال مالك إذا تزوج األم وإن مل
بعد البنت أو البنت بعدها فوطئ الثانية وحدها فسخ نكاحهما بغري طالق ولألوىل نصف الصداق قال أبو عمران 

ليه نصف صداق البنت ألنه قصد إبطال عصمتها قال صاحب ولو تزوج األم بعد البنت عاملا بالتحرمي ودخل هبا فع
املقدمات إذا نزوج األم والبنت واحدة بعد واحدة فله ست حاالت احلالة األوىل أن يعقد عليهما قبل البناء فيفرق 
 بينه وبني الثانية ويبقى مع األوىل إن كانت البنت بال خالف أو األم خبالف وإن جهل السبق فارقهما وله زواج

البنت وتكون عنده على تطليقتني ولكل واحدة نصف صداقها وقيل ربعه قال والقياس ربع أول الصداقني وذلك 
إن مل تدع كل واحدة منهما أهنا األوىل وال ادعت عليه معرفة ذلك فإن جرى ذلك وحلفت كل واحدة منهما كان 

إن نكلتا بعد حلفه كان هلما نصف أقل هلا نصف األكثر من الصداقني يقتسمانه بينهما على قدر صداقيهما و
الصداقني يقتسمانه على ما تقدم وإن نكلت إحدامها فللحالفة نصف صداقها فإن نكل هو وحلفتا فلكل واحدة 

نصف صداقها فإن نكلت إحدامها بعد نكوله فال شيء هلا وللحالفة نصف صداقها وإن نكلت بعد نكوله فلهما أقل 
وإن أقر ألحدامها أهنا األوىل حلفت على ذلك وهلا نصف صداقها وليس للثانية شيء الصداقني ال بقدر صداقيهما 

  فإن نكل وحلفت غرم لكل واحدة نصف صداقها 



  فرع

قال إن مات ومل تعلم األوىل فاملرياث بينهما بعد أمياهنما وتعتد كل واحدة منهما عدة الوفاة احلالة الثانية الدخول 
صف صداقها باملسيس وعليهما االسترباء بثالث حيض وحرمتا لألبد وال مرياث هبما فيفارقهما ولكل واحدة ن

واحلالة الثالثة أن يدخل باألوىل فتقر معها إن كانت البنت اتفاقا أو األم على اخلالف وحترم الثانية أبدا احلالة الرابعة 
ث حيض إن كانت البنت أو األم حرمتا الدخول بالثانية يفارقهما وللمدخول هبا صداقها وحتل له بعد اإلسترباء بثال

أبدا وال يرثانه إن مات احلالة اخلامسة دخوله بواحدة ال يعلم سبقها فإن كانت أألم حرمتا أبدا وإن كانت االبنة 
فراقها وله زواجها وعليها يف العدة أقصى األجلني وهلا مجيع صداقها قال ابن حبيب ونصف املرياث وقال حممد ال 

هو الصواب وال عدة على غري املدخول هبا وال صداق وال مرياث احلالة السادسة دخوله بواحدة غري شيء هلا قال و
معلومة حرمتا أبدا والقول قوله يف تعيينها فيعطيها صداقها وال شيء لألخرى فإن نكل حلفت كل واحدة منهما أهنا 

   هي املدخول هبا واستحقت مجلة صادقها فإن نكلت إحدامها فال شيء هلا

  فرع

قال إن مات فلكل واحدة نصف صداقها عند سحنون قال والقياس أقل الصداقني على قدر صداقهما بعد أمياهنما 
وتعتد أقصى األجلني وبينهما نصف املرياث على مذهب ابن حبيب وال مرياث هلما عند حممد وهو الصحيح ألن 

  املدخول هبا إن كانت اآلخرة مل يرثا وال مرياث مع الشك 

  فرع

يف اجلواهر جيوز مجعهما يف امللك للخدمة أو إحدامها للخدمة واألخرى للوطء وأيهما وطئ حرمت األخرى أبدا 
وإن مجعهما يف الوطء بامللك يف أحديهما والعقد يف األخرى فإن وطئهما أو أحديهما فكما تقدم يف اململوكتني وإال 

  كون البنت فيتأبد التحرمي فاململوكة حمرمة اجلمع خاصة ما مل يدخل بالزوجة أو ت

  فرع

قال اللخمي وحترم امرأة اجلد لألم واجلد لألب الندراجهما يف لفظ اآلباء كما تندرج جدات امرأته وجدات أمها 
وبنت بنت الزوجة وبنت ابنها وكل من نسب إليها بالبنوة ) وأمهات نسائكم ( من قبل أمها وأبيها يف قوله تعاىل 

تنبيه اعلم أن هذه اإلندراجات ليست مبقتضى الوضع اللغوي ولذلك صرح ) وربائبكم (  وإن سفل يف قوله تعاىل
الكتاب العزيز بالثلث لألم ومل يعطه الصحابة رضي اهللا عنهم للجدة بل حرموها حىت روي هلم احلديث يف السدس 

س بالسنة وابن االبن وصرح بالنصف للبنت وللبنتني بالثلثني على التسوية وورثت بنت االبن مع البنت السد
كاالبن يف احلجب واجلد ليس كاألب واإلخوة حتجب األم وبنوهم ال حيجبون فعلمنا أن لفظ األب حقيقة يف األب 
القريب جماز يف آبائه ولفظ االبن حقيقة يف القريب جماز يف أبنائه أن دل إمجاع على اعتبار اجملاز وإال ألغي وإن هذه 

هرة باإلمجاع ال بالنص وإن االستدالل بنفس اللفظ متعذر ألن األصل عدم اجملاز اإلندراجات يف حترمي املصا
  واإلقتصار على احلقيقة 



  فرع

قال إذا تزوج االبن امرأة فقال األب كنت تزوجتها فإن فارقها لزمه نصف الصداق وحتلف املرأة إن كان األب ثقة 
  ويف الصداق نظر ألجل شهادة األب  وإال فال وإن شهد عدل مع األب وهو عدل حكم بالفراق قال

  فرع

قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا زوج امرأته من غالمه فولدت جارية ال حتل اجلارية البنه وروى ابن دينار 
اجلواز قال وهو الصحيح لعدم احلرمة بينهما واتفقوا على حل ما ولدت امرأة ابنه قبل أبيه وفيما ولدته بعده ثالثة 

واز ملالك واجلمهور واملنع البن القاسم والكراهة البن حبيب قال والذي ختيل يف املنع بقاء ابن من األول أقوال اجل
  بعد وطء الثاين وإن ولد من األول حاضت عليه مث انتعش مباء الثاين 

  املانع الثاين الرضاع

ه باملرضعة واملرضع واللنب املرضع ويقال الرضاع بفتح الراء وبكسرها والرضاعة وقد تقدم مستندة ويتعلق الفقه في
  واثباته ومن حيرم به فهذه مخسة فصول 

  الفصل األول يف املرضعة

ويف اجلواهر هي املرأة دون الرجل والبهيمة وقاله ش و ح وروي عن مالك كراهة نكاح من أرضعه الرجال قال 
( طئه فبلبنه أوىل وحيمل قوله تعاىل اللخمي قال ابن اللبان تقع احلرمة به ألن احلرمة إذا وقعت باللنب عن و

وأمهاتكم الاليت أرضعنكم على الغالب ويف اجلواهر وحيرم ارتضاع امليتة وفحله أب ألنه يغذي ويف مسلم قال عليه 
السالم الرضاعة من اجملاعة وقيل ال حيرم وال حتل له لشبهها بالبهيمة بل باجلماد وحيرم لنب البكر واآليسة وغري 

  صبية وقاله ح خالفا ل ش ألن لبنها يغذي وقاله يف الكتاب وقيل ما مل تنقص الصبية عن سن من توطأ املوطؤة وال

  فرع

والوالدات ( يف الكتاب جترب ذات الزوج على رضاع ولدها إال أن يكون ال يرضع مثلها لشرفها لقوله تعاىل 
ا فيلزمها شرعا فإن مات األب والصيب وألهنا دخلت على ذلك عرف ١٣٣البقرة ) يرضعن أوالدهن حولني كاملني 

قال فلها االستئجار من ماله عل إرضاعه إال أن ال يقبل غريها فتجرب باألجرة من ماله وإن مل يكن له مال لزمها 
إرضاعه قال ابن يونس يريد وإن قبل غريها خبالف النفقة ألن أصل اإلرضاع واجب عليها وقال عبد الوهاب ال 

بل غريها ألن األصل عدم تعلق حقه هبا قال مالك وإذا مل يكن لألم لنب أو هلا وليس له مال يلزمها إال أن ال يق
فعليها إرضاعه لآلية وتأخريه عليه السالم الغامدية حىت إذا أرضعت ولدها حينئذ رمجها فدل ذلك على تعينها له 

ا فعلى األب أجر الرضاع فإن اختلفا ويف الكتاب على الرجعية اإلرضاع كالزوجة فإذا انقضت العدة أو كانت بائن
يف مقدار األجرة فاألم أحق مبا يرضى به غريها وليس لألب التفرقة بينهما فإن أبت فال حق هلا إال أن ال يقبل الولد 
غريها فتجرب عليه قال ابن يونس يريد األم أحق بأجرة املثل ال مبا زاد سواء وجد من يرضع غري األم أم ال ولو كان 



عدما فوجد من يرضعه باطال قيل لألم إما أن ترضعه باطال أو تسلمه وكذلك إن كان األب ال يقدر على األب م
أجرة املثل ووجد من يرضعه بدوهنا وإن كان موسرا أو وجد من يرضعه باطال فليس ذلك له وروي عنه أهنا ال 

   ٦الطالق ) ن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوه( تأخذه إال مبا وجد قال واألول أحسن لقوله تعاىل 

  فرع

ال تضار والدة بولدها وال ( قال صاحب البيان إذا طلقها ليس هلا طرح ولدها من حينه حىت جيد مرضعا لقوله تعاىل 
   ١٣٥البقرة ) مولود له بولده 

  فرع

وز قال إذا أقدم األب أجرة رضاع سنة مث مات رجع ما بقي للورثة وقال مالك ذاك عطية االبن استحقها باحل
الفصل الثاين املرضع يف الكتاب ال حيرم الرضاع بعد احلولني إال بنحو الشهرين ألنه يف حكم احلولني وقاله ش وقال 
ح ثالثون شهرا لنا ظاهر اآلية املتقدمة وألنه من احلاجة غالبا ويف الترمذي قال عليه السالم ال حيرم من الرضاع إال 

وهو صحيح فإن انفصل قبل ذلك واستغىن بالطعام مل حيرم رضاعه إال بعد ما فتق األمعاء وكان قبل الفطام قال 
ذلك باليسري ويف اجلواهر قال مالك حيرم بعد احلولني باأليام اليسرية وقال أيضا مثل نقصان الشهور وإليه ذهب 

قال أهل سحنون وروي عنه بعدها بشهر وروي بثالثة أشهر الفصل الثالث اللنب املرضع قال صاحب التنبيهات 
اللغة ال يقال لبنات آدم لنب بل لبان قال واألحاديث خالف قوهلم ويف اجلواهر ال يشترط فيه أن يكون من وطء 
حالل على مشهور الروايتني وضابطه إن كل وطء يلحق به الولد ويدرأ احلد ينشر لبنه احلرمة وإن وجب احلد 

رواية األخرية نشره لظهور شبه النكاح املشروع من حيث وانتفى الولد ال ينشر وإن انتفى الولد وسقط احلد فال
اجلملة هذا كله يف حق الراضع وأما املرضعة فاألم مطلقا ألن الزنا ال ينايف األمومة ولو وطئت املتزوجة بشبهة 

وأتت بولد حيتمل أن يكون منهما فأرضعت صغرية فهي ابنة من يثبت له نسب الولد وقال حممد حيرم عليها وإذا 
م لنب املطلقة سنني فهو منسوب للزوج وقيل ينقطع بوطء زوج ثان وإن دام وإذا فرعنا على األول فولدت أو دا

محلت فقيل ينقطع باحلمل وقيل بالوالدة وقيل ال ينقطع إال بانقطاعه وحيث مل حيكم بانقطاعه فالولد هلما ومنشأ 
  سبته إىل الطارئ أوىل أم ال اخلالف هل يكون طرؤ الزوج أو احلمل مغريا للنب حىت تكون ن

  فرع

قال اللخمي إذا تزوجت فولدت مث تزوجت وطلقها مث ثالثا ولنب األول باق وطالت املدة عن إصابة الوسط سقط 
حكمه ألنه كان سبب التكثري والطول يبطله واحلرمة تقع باإلنزال بالوطء لقوله عليه السالم ال يسق أحدكم ماءه 

  ر فدرت اللنب مل يكن أبا إمجاعا وإن كان وجود سببه لبعد السبب زرع غريه ولو قبل أو باش

  فرع

ليس من شرطه عدد رضعات بل مطلق الرضاع حيرم وقاله ح واشترط ش مخس رضعات لقول عائشة رضي اهللا 
عنها يف مسلم كان فيما أنزل اهللا تعاىل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف 



ه السالم وهو فيما يقرأ من القرآن ولقوله عليه السالم ال حترم الرضعة وال الرضعتان وال املصة وال املصتان علي
وألنه سبب حترمي فيشترط فيه العدد كاللعان واجلواب عن األول أن إحالته على القرآن الباقي بعده عليه السالم 

وعن  ٩احلجر ) إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون ( تعاىل  يقتضي عدم اعتباره ألنه لو كان قرآنا لتلي اآلن لقوله
الثاين أن يف سنده طعنا سلمناه لكنه مروي عن عائشة رضي اهللا عنها فهو مستنبط من األول وقد ظهر بطالنه وعن 

العدد  الثالث أنه مغلوب بأنه سبب حترمي فال يتوقف على اخلمس كاللعان ومعارض بأنه سبب حترمي فال يتوقف على
كالنكاح على غري الزوج كالطالق على الزوج إذا ظهر ذلك بطل قول الشافعية إن القرآن مطلق والسنة مقيدة 
فيحمل املطلق على املقيد تفريع يف الكتاب الوجور حيرم وقاله األئمة حلصول املقصود وكذلك السعوط واحلقنة 

يف وسط الفم واللدود الصب يف أحد جانبيه من لديدي الواصلة إىل حمل الغذاء فائدة الوجور بفتح الواو الصب 
الوادي ومها جانباه ويف اجلواهر يف السعوط واحلقنة خالف قال ابن يونس مل يشترط ابن حبيب الوصول إىل اجلوف 

يف السعوط واحلقنة وقال إذا خلط اللنب بكحل نفاذ كاملر والصرب والعنزروت حرم وإال فال ومل يعترب ابن القاسم 
  قسمني ألن مرور اللنب يف الدماغ كمروره على سطح اجلسم ال حيصل غذاء ولو وصل للجوف وكان مستهلكا ال

  فرع

قال ابن يونس قال مالك ال ينهى عن الغيلة وهي وطء املرأة املرضعة لقوله عليه السالم يف الصحيح لقد مهمت أن 
ر أوالدهم وقيل هي إرضاع لنب احلامل على أهنى عن الغيلة حىت ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يض

الصيب واملتوقع من الفساد إضعاف املين اللنب ملشاركة الرحم الثدي يف اجملاري ولذلك تتحرك شهوة النساء مبسك 
  الثدي وإن احلمل مينع احليض فينحصر يف اجلسد فيفسد اللنب ومل يشترط عبد امللك اإلنزال ولعله اكتفى مبين املرأة 

  فرع

  ل إذا درت ما ال حيرم وإمنا حيرم اللنب املغذي قا

  فرع

يف الكتاب إذا استهلك اللنب أو صار مغلوبا بطعام أو دواء مل حيرم وقاله ش ألن احلكم يف احلكم للغالب وقاله ح 
عنده وإذا  يف املغلوب باملاء واملختلط بالطعام إن كان اللنب غالبا ألن الطعام أصل اللنب واللنب تابع واهلواء كاملاء

اختلط عنده لنب املرأتني تعلق التحرمي بأغلبهما ويشهد لنا أن النقطة من اخلمر ال حيد عليها إذا استهلكت مطلقا 
قال ابن يونس وقال مطرف حترم حلصول اإلغتداء بتلك األجزاء وإن اختلطت بغريها والنقطة من اخلمر إذا 

ظهر الفرق قاعدة إذا نصب الشرع سببا الشتماله على حكمة اختلطت ال تسكر وال تصلح لإلسكار مع أمثاهلا ف
اختلف العلماء يف االقتصار على عني السبب ألن الشرع مل ينصب غريه وجيوز اعتبار احلكمة ألهنا أصل وضع 

السبب واألصل أقوى من الفرع كما شرع السرقة سببا يف القطع حلكمة صون األموال والزنا سببا للحد حلكمة 
اب وها هنا شرع الرضاع سببا للتحرمي حلكمة كونه يغذي حىت يصري جزء املرأة الذي هو لبنها جزء صون األنس

املرضع كما يصري منيها وطمثها جزءا من الولد يف النسب فإذا حصلت املشاركة حصلت البنوة فإذا استهلك اللنب 
أ اخلالف وقال ابن يونس وغريه من عدم ما يسمى رضاعا ولبنا ومل يبق إال احلكمة فهل تعترب أم ال هذا منش



األصحاب اللنب املستهلك ال يغذي وليس كذلك ألن لنب احليوان حيصل آخر الغذاء مما خالطهما يف جوفه وإن 
قلت وكثر املخالط وذلك معلوم عند األطباء ويدل على عدم اعتباره هذه احلكمة إذا انفردت أن احلرمة ال تقع 

لولد إمجاعا وإن الكبري يغذى باللنب وال حيرمه وعلى هذه القاعدة يتخرج إرضاع بدمها وال حلمها وإن أغذيا ا
  الذكور ورضاع الكبري واحلقنة والسعوط والكحل وكثري من الفروع فتأملها بفكر حسن 

  فرع

ليه يف الكتاب كره لنب اجملوسية والكتابية من غري حترمي لتولده على اخلنزير واخلمر وقد تطعمه ذلك خفية وهنى ع
السالم عن استرضاع الفاجرة وقال اتقوا إرضاع احلمقاء فإنه يغذي الفصل الرابع يف إثباته ويف اجلواهر إذا اتفق 

الزوجان عليه اندفع النكاح وسقط املهر إال أن يدخل وإن ادعاه الزوج وانكرت اندفع النكاح وال صداق إن مسع 
ف اإلنسان ال يسمع على غريه وإن ادعت هي وانكر الزوج مل منه قبل العقد وإال فعليه مجيع الصداق ألن اعترا

يندفع إال أن يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد وال يقدر على طلب املهر إال أن يكون دخل هبا مؤاخذة هلا 
 بإقرارها وإقرار أبوي الزوجني قبل النكاح كإقرارمها أمجع عليه مالك وأصحابه ألن هلما مدخال يف العقد فيؤاخذان

بإقرارمها وأما بعد النكاح فال إال أن يتنزه عنها ألنه إقرار على الغري حينئذ ويتهمان يف إسقاط املهر بالفسخ وأما 
الشهادة فتثبت بشاهدين وقال ش ال بد من أربع نسوة وقال ح ال بد من رجلني أو رجل وامرأتني وال تستقل به 

ما حىت يكون بشهادة مساع وإال فال ألنه من أحكام األبدان ال النساء ويثبت عندنا بامرأتني إن فشا ذلك من قوهل
تقبل فيه شهادة النساء وقاله مطرف يف الرجل واملرأة واحدة وإن قاما حني العلم بالنكاح إذ ال يتهمان جعله من 

صها باب الرواية قال ابن حبيب وعليه مجاعة الناس وأم أحد الزوجني قيل كاألجنبية وقيل أرفع منها الختصا
باالطالع ولنفي التهمة وكذلك أبو الزوج أو الزوجة هل هو كاألجنيب إذا مل يتول العقد أم ال فإن تواله فهو كأحد 

الزوجني فإن اجرب مث تواله فسخ فإن أخر حىت كرب الولد وصارت الوالية إليه فهل يفسخ نظرا لتوليه أم ال يفسخ 
مل يفرق فيستحب ويف الكتاب اعتراف األب يؤاخذ به فيفسخ  ويكون شاهدا نظرا لفسخ واليته خالف وابن حنبل

العقد ألنه مقر على فعل نفسه ولو اشترى جارية أو أراد شراءها أو خطب امرأة فقال األب قد تزوجت احلرة أو 
وطئت األمة ال يقبل قوله ألنه ليس مقرا على فعل نفسه وكذلك األم وإن فشا من قوهلا قبل العقد ألهنا ليست 

قدة قال ابن يونس قال ابن الكاتب إذا أقرت املرأة بالرضاع وصدقها رجع عليها بالصداق إال ربع دينار كالغارة عا
يف العدة وإن مل يصدقها مل يسمع منها ألهنا تتهم على فراقة وإن صدقها قبل الدخول مل يترك هلا شيئا نظائر قال أبو 

واحلمل واحلبس والنسب والوالء وهل يقضى باملال فقط أو  عمران يشهد بالسماع يف أربعة عشر موضعا الرضاع
بالنسب قوالن واملوت والنكاح وتولية القاضي وعزله والوصية وترشيد السفيه واليتيم والوالدة والضرر زاد 

العبدي ما تقادم عهده من األشرية والعدالة واجلرحة واإلسالم والكفر وأن فالنا وصي زاد ابن بشري الصدقات 
ادمة واحليازات واحلرية والقسمة وقال هي ثالث وعشرون وعد مجيع ما تقدم الفصل اخلامس فيمن حيرم منه املتق

ويف اجلواهر حترم منه أصول ثالثة املرضعة فتصري أما وزوجها فيصري أبا والصيب فيصري ابنا والفروع املرتبة على 
ما حيرم من النسب متفق على صحته فيحرم هذه األصول كحرمة النسب لقوله عليه السالم حيرم من الرضاع 

الراضع أمهات املرضعة بالنسب والرضاع ألهنن جدات وأخواهتا نسبا ورضاعا ألهنن خاالت وأوالدها نسبا 
ورضاعا ألهنن أخوات وكذلك فروع هذه احملرمات على قانون النسب فال يستثىن إال أوالد األعمام والعمات 



ى أيب الرضيع وال أخيه ألنه أجنيب منها وقال غريه كل ما حرم من النسب حرم من كالقرابات وال حترم املرضعة عل
  الرضاع إال أم ابنه من الرضاع وأخت أبيه ألنه أجنيب منهما وهو متفق عليه 

  تفريع

يف الكتاب إذا أرضعت صبيا بعد فطام ولدها فهو من زوجها وكذلك لو أرضعته وهي حامل أو درت من غري محل 
ة ألن اللنب بسبب وطء الزوج ولو انقضت عدهتا وهي ترضع فحملت من الثاين فأرضعت صبيا فهو وهي متزوج

ابن هلما قال اللخمي اللنب يكون للفحل بثالثة أسباب أن يوجده أو يكثره أو يباشر منيه الولد يف البطن وإذا أصاهبا 
قط حكم الوطء قال مالك وإذا وطئ أمة وهي ذات لنب من غريه مث أمسك عنها حىت عاد النب إىل ما كان عليه س

حامال من غريه وقعت احلرمة بالوطء ويعتق ذلك الولد على الواطئ بالسراية ألنه ابنه ومل يوجب سحنون العتق 
وإن ولدت جارية مل حتل له ألهنا ابنته وإذا أصاب أمة رجالن فأتت بولد فأحلقته القافة بأحدمها وقعت احلرمة بينه 

ه حممد وإذا تزوج امرأة يف العدة فأصاهبا قبل حيضة أو أصاب أمة قبل االسترباء فحدث هلا لنب وبني اآلخر قال
تغليبا لألصل ويف األمة تلحق القافة الولد صارت احلرمة للواطئ الثاين وقال ابن شعبان يف هذين ال حكم للثاين 

بأحدمها تسقط أبوة اآلخر قال ابن يونس لنب املرضعة بلنب الزنا يعترب يف حقها دون الزاين لسقوط نسبه الذي هو 
أصل الرضاع ولنب املالعنة حيرم الرجل واملرأة لقبوله االستلحاق وقال ابن حبيب اللنب يف الوطء بالعقد الفاسد 

حيرم من الطرفني ألنه لنب الرجل وقد كان مالك يرى أن كل وطء ال يلحق فيه الولد ال حيرم لبنه للفحل  وبالزنا
إحلاقا للرضاع بالنسب مث قال حيرم نظرا لوجود اللنب والعم من الرضاع ال حيرم اخوة من النسب وال الرضاع كما 

لك أخت أخ النسب من الرضاع وحيرم اجلمع بني ال حيرم أخت من أرضعته األم النقطاع النسب بني اجلنينني وكذ
املرأة وخالتها من الرضاع كالنسب ولو تزوج صغريتني فأرضعتهما كبرية اختار واحدة وفارق األخرى وال يفسد 

العقد كما يفسد العقد بني األختني النعقاده صحيحا فإن كن أربعا فأرضعت واحدة مث أخرى فاختار الثانية مث 
ار أيضا فإن فارق الثالثة فأرضعت رابعة حبس الثالثة إن شاء أو الرابعة وفارق األخرى فإن أرضعت ثالثة اخت

أرضعتهن كلهن فله اختيار واحدة منهن وال يرى ابن القاسم املفارقة صداقا ألنه فسخ قبل الدخول وقال حممد هلا 
كل مفارقة نصف صداقها ألنه  مثن صداقها ألنه لو فارقهن كان له نصف الصداق بينهن وقال ابن حبيب يعطي

خمتار وليس كالفسخ واختياره فسخ بغري طالق عند ابن القاسم لعدم الصداق عنده وبطالق عند غريه وال شيء 
على املرضعة هلن وإن تعدت عند ابن القاسم لعدم وجوب شيء على الزوج ألنه غري مطلق وعليها للزوج ما غرم 

  فارقة صداق كالرجوع على الشاهد عند من يقول للم

  فرع

قال لو مات الزوج قبل اختياره فصداق واحد للجميع وتتفق األقوال كلها لثبوت نكاح واحدة فيقع التداعي يف 
صداقها قال ابن حبيب وكذلك اجملوسي يسلم عن عشر نسوة قبل البناء فيختار أربعا فيعطي كل مفارقة نصف 

  صداقها 

  فرع



يف عقد ومسى لكل واحدة صداقها فأرضعت الكبرية أحديهما قبل البناء يف الكتاب إذا تزوج كبرية ورضيعتني 
فالكبرية يف عصمته أو بعد فراقها حرمت لألبد ألهنا أم نسائه دوهنن لعدم الدخول والصغرية وهن ربائب بعد بنائه 

زوج صغرية بعد هبا فلها الصداق وحرمت الصغرية معها بغري صداق فإن فارق الكبرية بعد أن مسها أو التذ هبا فت
عشرين سنة فأرضعتها حرمت الصغرية ولو أرضعها أهل األرض حر من عليه ألهنن أمهات نسائه ويف اجلواهر ال 
  غرم على املرضعة على املنصوص واستقر اللخمي الغرم على املتعدية فلو ارتضعت نائمة ألغرم عليها قوال واحدا 

  فرع

  على املطلق ألهنا صارت امرأة ابنه وكذلك املستولدة  قال لو تزوجت املطلقة صغريا فأرضعته حرمت

  فرع

قال إذا تزوج رجالن كبرية وأخرى رضيعة مث تزوج كل واحد منهما امرأة اآلخر فأرضعت الكبرية الصغرية 
  حرمت الكبرية عليهما ألهنا أم الصغرية اليت كانت امرأهتما والصغرية ربيبته فينظر أدخل بالكبرية أم ال 

  فرع

حتته امرأتان أرضعت الكبرية بلبنها الصغرية حرمتا ألن الكبرية أم امرأته والصغرية ابنته فإن كان اللنب لغريه قال 
فالصغرية ربيبته إن دخل بالكبرية حرمتا وإال فالكبرية وحدها فلو كان مع الكبرية ثالث صغائر فأوجرن لبنها من 

و غري مدخول هبا حرمت وحرم اجلميع بينهن وإن كان اللنب غريه دفعة واحدة وهي مدخول هبا حرمن مع الكبرية أ
له حرم اجلميع دخل أم ال ألهنن بنات ال ربائب فلو كان للكبرية ثالث بنات أرضعت كل واحدة صغرية فالكبرية 

  جدة الصغار وحرمت والصغار ربائب 

  املانع الرابع اللعان

لذكر اللعنة معها وإما لبعد الزوجني يف هذه احلالة من االئتالف واللعان يف اللغة البعد مسيت هذه األميان لعانا إما 
بالزوجية وودها وإما ألهنا حمرمة عليه لألبد وهو بعد ويتمهد هذا املانع بالبحث عن السبب املبيح للقذف مث عن 

األول يف األسباب حقيقة ما يوجب اللعان منه مث بيان املالعن واملالعنة وصفة اللعان ومثرته فهذه ستة أحباث البحث 
املبيحة للقذف وهي ثالثة السبب األول الدفع عن النسب ليال خيتلط به غريه فيزوج غري الويل وحيجب غري الوارث 

وخيالط غري القريب وتنتشر هذه املفاسد يف األصول والفروع ويف اجلواهر اللعان لذلك واجب قال اللخمي وهو 
اإلسترباء والرؤية وأتى بعد ستة أشهر من الرؤية وبعيد باألمد دون رؤية  سبعة أقسام أربعة متفق عليها إذا اجتمع

وال استرباء فيقول مل أصبها من أربع سنني أو مخس أو سبع على اخلالف يف أكثر مدة احلمل الذي يلحق فيه الولد 
منها محال حىت وضعته  أو يقول مل أصبها بعد الوضع أو يقول مل تلد به وقال أشهب إذا قال مل تلد به ومل يكن رأى

إن مل ينتف منها العن وإن قال هو ولدي ومل تلد به حلق به من غري لعان وبقيت زوجة ألنه مل يقذفها فاملختلف فيها 
االسترباء بانفراده والرؤية بانفرادها وإذا كانت ظاهرة احلمل عند الرؤية أو مل تكن ظاهرة وأتت به ألقل من ستة 



نفيه بالرؤية بانفرادها أو االسترباء بانفراده مل حيد ألنه يقول ظننته دليال على النفي مين أشهر وإذا مل يتمكن من 
  واحلد يدرأ بالشبهة 

  فرع

قال اللخمي قال ابن القاسم و ش القيام بالولد على الفور عند العلم به فإن سكت بطل قيامه ألن سكوته إقرار 
ه املالعنة إذا مل جتاور ثالثة أيام بعد الوضع أو يظهر ما يدل على وقال ابن القصار إذا قال رجوت أن يكون رحبا ل

الرضا مثل قبول التهنئة قبل الثالث ويشهد لذلك حديث املصراة وإذا العن للرؤية مث ظهر محل قال ابن القاسم 
عن االسترباء  يكفي اللعان األول وقال عبد امللك يالعن ألن األول مل يكن للولد ولوال ذلك مل يكن عليه أن يسأل

وهو يرجع إىل اخلالف يف جواز االقتصار على قوله يف النفي زنت فإن أكذب نفسه يف اللعان الثاين حلق به ومل حيد 
إلسقاط اللعان األول احلد إال على قول عبد الوهاب أن أصل اللعان لنفي النسب وسقوط احلد تبع ويف اإلكمال 

ضع وقال ش يالعن بالقذف اجملرد عن رؤيا الزنا ويف نفي احلمل ملالك روي عن مالك ال ينفي احلمل إال بعد الو
  قوالن يف ذلك 

  فرع

يف اجلواهر إمنا حيتاج إىل اللعان إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج أما إذا مل ميكن إما لقصر املدة عن ستة أشهر أو 
يولد له فال يالعن ويلحق الولد لباقي األنثيني لطول املسافة بني الزوجني أو لصباء الزوجني أو لصباء الزوج أو ال 

إن كان يولد ملثله يف العادة خبالف ما يف الذكر إال أن يولد ملثله عادة واإلقرار بالوطء بني الفخذين مع اإلنزال 
 يلحق الولد وال يالعن له ولو وطئ أمته مث امرأته قبل قوله واستل عنها حلق الولد وال لعان الحتمال أن يكون يف
احليله من األول ماء قال األهبري إذا كان اخلصي واجملبوب ينزالن العنا ويالعن الشيخ الكبري والعنني يف الرؤية 

  ونفي احلمل لوجود اإلمكان 

  فرع

يف اجلالب إذا أقر حبملها مث ادعى رؤية الزنا فثالث روايات حيد ويلحق به الولد وال يالعن إلقراره باحلمل وهو 
ية اللعان ويالعن وينتفي عنه ألن اإلقرار قد يكون عن ظن كاذب ويلحق به الولد إلقراره سبب أصل مشروع

  ويالعن لدرء احلد كما يالعن لو رمى من ال تلد 

  فرع

قال إذا ماتت يف غيبته بعد الوالدة فله نفيه بعد موهتا حفظا للنسب ويرثها السبب الثاين التشفي بانفراده وإن مل 
قن الزنا ويف اجلواهر يباح له عند ذلك وال جيوز اعتماده على العزل السبب الثالث يف اجلواهر يكن هبا محل إذا تي

دفع العقوبة عن نفسه سواء كانت حدا أو تعزيرا البحث الثاين يف القذف املوجب للعان واألصل يف القذف التحرمي 
شفاء الصدور وملا خرج من حيز التحرمي وإجياب احلد كما هو يف األجنيب وإمنا أبيح للزوج لضرورة حفظ النسب و

( مل يناسب العقوبة باجللد مطلقا بل عند عدم ظهور الغرض الصحيح وجعل له خملص باألميان املباحة لقوله تعاىل 



والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني 
 عليه إن كان من الكاذبني ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني واخلامسة أن لعنة اهللا

تفريع يف الكتاب جيب اللعان باثنني متفق عليهما  ٦النور ) واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني 
خمتلف فيه وهو قذفها من غري دعوى رؤية  رؤية الزنا كاملرود يف املكحلة ونفي محل يدعى قبله االسترباء أو واحد

وال نفي محل قال ابن القاسم أكثر الروايات على أنه حيد وال يالعن ألن األميان إمنا تنزلت منزلة البينة يف درء احلد 
عنه وتوجهه عليها والسند ال بد أن يصف وال يقتصر على جمرد القذف والبن القاسم قوالن قال ابن يونس يكفي 

االسترباء حيضة حلصول براءة الرحم هبا قاله مالك وأصحابه إال عبد امللك اشترط ثالثا ورواه عن مالك يف دعوى 
وقيل ال حيتاج إىل صفة الرؤية ألن اآلية مل تشترطها والفرق أنه حمتاج حلفظ نسبه وال حاجة للشهود فغلظ عليهم 

 يعلم به لغيبة أو غريها فنفاه العن ألنه قاذف وإذا طلبا للستر ويف الكتاب إذا ولدت ميتا أو مات بعد الوالدة ومل
زنت فحدت مث قال رأيتها تزين ومل يقذفها بالزنا األول التعن للتشفي أو لنفي احلمل فإن أكذب نفسه مل حيد ألنه 

وقال  قاذف زانية ويف اجلواهر لو العنها فأباهنا مث قذفها بتلك الزنية فال حد وال لعان الستيفاء موجبة قبل ذلك
ربيعة حيد وإن قذفها بزنية أخرى فإن كانت مل تالعن وحدت مل جيب احلد لسقوط حصانتها بتلك الزنية مبوجب 
لعانه وإن العنت وجب احلد وإن قذفها أجنيب فأوىل باحلد ألن أثر لعان الزوج ال يتعدى لغريه قاعدة احلصانة ال 

حملصنات فمن ثبت جنايته بالزنا ذهبت حصانته وهذا مقام تزلزل فيه تعود بالعدالة ألن اهللا تعاىل إمنا أوجب احلد يف ا
الفكر وتضطرب العرب وكيف يصري املقذوف من أهل الوالية والعدالة وجانبه مهضوم والزنية الثانية اليت رماه هبا أو 

له زنا ومها موملان  رمى املرأة مل يقم عليها مصدق للرامي وأي فرق بني هذه األذية ها هنا وبني أذية من مل يتقدم
مؤذيان للرمي أذية ظاهرها الكذب أما إذا رمي بالفرية األوىل فهو صادق فال يلحق مبحل اإلمجاع باحلد بل يف 

التعزير واجلواب عن األول يتخرج على قاعدة وهي أن اهللا تعاىل إذا نصب سببا حلكمة اختلف العلماء هل جيوز 
ألهنا األصل يف اعتبار ذلك السبب أو ال جيوز ألن اهللا تعاىل مل ينصبها  ترتيب احلكم على تلك احلكمة حيث وجدت

وهو الصحيح عندهم كما نصب السرقة سببا للقطع حلكمة حفظ األموال فمن أخذ ماال بغري السرقة ال جيوز قطعه 
ا هنا شرع ونصب الزنا سببا للرجم حلكمة حفظ األنساب فمن سعى يف لبسها بغري الزنا ال جيوز رمجه وكذلك ه

القذف سببا للحد حلكمة حفظ األعراض وصونا للقلوب عن األذيات لكن اشترط فيه اإلحصان من مجلة عدم 
مباشرة الزنا فمن باشر فقد انتفى يف حقه عدم املباشرة فإن النقيضني ال يصدقان والعدالة بعد ذلك ال تناىف كونه 

اب احلد فإن اقتصرنا على خصوص السبب ال يوجب باشر فإن الحظنا احلكمة دون السبب كان ذلك حلسن إجي
احلد ويؤكد ذلك أن احلدود تعبدية من جهة مقاديرها وإن كانت معقولة احلكمة من جهة أصوهلا والتعبد ال جيوز 

  التصرف فيه فظهر أنه ال يلزم من االستواء يف األذية اإلستواء يف احلد 

  فرع

ذف فالعن اندفع احلد الثاين واستوىف األول ألن اللعان ال يدفع قذفا قبل يف اجلواهر إن قذفها أجنبية مث تزوجها وق
  الزوجية 

  فرع



يف الكتاب إذا قذفها وقد كانت غصبت التعن وقال غريه إن قذفها بغري الغصب تالعنا مجيعا وإن غصبت 
قال ابن يونس قال حممد واستمرت حامال ال ينتفي إال بلعان وال تلتعن هي ألهنا تقول إن مل يكن منك فمن الغاصب 

هذا إن علم الغصب برؤيتها متعلقة تدمي أو غاب عليها وإن انفردت دعواها فال بد من اللعان قال مالك وتقول 
أشهد باهللا ما زنيت ولقد غلبت على نفسي قال حممد وتقول يف اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني 

ا على الغصب وإن كان احلمل ألنه حق هللا قال صاحب النكت تصديق الزوج وال يسقط احلد عنها موافقة الزوج هل
على الغصب ال ينفي الولد منه باللعان خبالف تصديقه على الزنا عند ابن القاسم النتفاء التهمة بتزوجه احلد عليها 

ن ذات فصدقت على قطع النسب ولو رجعت عن إقرارها قبل احلد استوى املسألتان وتقبل دعوى الغصب م
  الزوج من غري حد فيما ظهر من محل لقدرهتا على اإلحلاق بالزوج خبالف الغرية إال أن تصح وتفضح نفسها 

  فرع

قال ابن يونس إذا أنكر محل امرأته قبل البناء مث مات حلقه لعدم لعانه وهلا الصداق ألن املوت يكمله وال يالعن ألن 
القائل وجدهتا معه يف حلاف أو جتردت له أو ضاجعته مل يلتعن ويؤدب سبب لعاهنا لعانه ومل يوجد وترث يف الكتاب 

إن مل تكن له بينة حىت يصف الوطء ومل جيعل هذا تعريضا بالقذف كما يف األجنيب لعذر الزوجية وقال ابن املالعنة 
يونس قيل حيد  أو أمه يوجب احلد لقبول اللعان لالستلحاق ولو قذفها زوجها بعد اللعان حد قاله ربيعة قال ابن

بذكر املضاجعة كما لو قاله ألجنيب ولو طالبته بذلك فقال أجنيب رأيتها تزين فله املالعنة قال ابن القاسم ولو قذفها 
بعد لعان الزوج أخر حىت يلتعن فيحد أوال وإال فال لثبوت زناها وقال أشهب ال يؤخره ولو قذفها قبل متام لعان 

احلد إذا التعنت وخالف حممد ربيعة يف حد الزوج لقذفه بعد اللعان ألنه إمنا العن  الزوج مل يؤخر وإن أخر ال يسقط
لقذفه قال سحنون وإذا قذفها مبعني فحد له سقط اللعان وحق الزوجة كقاذف رجلني حيد ألحدمها وإن طولب 

ن لبقاء حقه واملنكر باللعان فنكل فتحد سقط حد الرجل ويف الكتاب القائل رأيتها تزين بفالن فيالعن فتحد لفال
للون ولده ال يالعن ملا يف مسلم أنه عليه السالم أتاه أعرايب فقال يا رسول اهللا إن امرأيت ولدت غالما أسود وإين 

أنكرته فقال له عليه السالم هل لك من إبل قال نعم قال ما لوهنا قال محر قال هل فيها من أوراق قال نعم قال عليه 
عله يا رسول اهللا يكون نزعه عرق له فقال له عليه السالم وهذا لعله يكون نزعه عرق له زاد السالم فأىن هو فقال ل

البخاري ومل يرخص له يف االنتفاء منه وإذا مل يرفع القذف إىل اإلمام فال شيء فيه قال اللخمي إذا قال أقرت عندي 
  القذف احلد واللعان بالزنا حد ومل يالعن جلواز محل اإلقرار على قبل الزوجية واألصل يف 

  فرع

  وإذا قال مل أجدك عذراء ال حيد وال يالعن ألن العذرة تذهب بالوثبة واحليض والتغييس 

  فرع

ومل يكن هلم شهداء إال ( يف اجلواهر قال القاضي أبو بكر ال مينع إقامة البينة على القذف من اللعان وقوله تعاىل 
اعا وبه قال ش خالفا ل ح ويف الكتاب إذا شهد عليهما أربعة خرج خمرج الغالب فسقط مفهومه إمج) أنفسهم 

أحدمها زوجها العن الزوج وحد الثالثة لرد شهادته بالتهمة قال ابن يونس قال مالك فإن رمجها اإلمام مث علم 



يه بذلك مل حيد الثالثة للقضاء بشهادهتم ويالعن الزوج ألنه قذف فإن نكل حد مث ال قصاص على اإلمام للخالف ف
كشهادة العبد وقال ابن أيب زمنني إذا علم ذلك قبل الرجم فعرض اللعان على الزوج فإن فعل قيل هلا التعين فإن 

  فعلت حد الثالثة وإال حدت دوهنم ألنه حق عليها ما شهدوا به 

  فرع

ام إعالمه ألنه قال ويكفي نسبتها لوطء حرام يف القبل والدبر فإن قذفها بأجنيب وذكره يف اللعان ليس على اإلم
يبلغه ذلك غالبا وروي ذلك عليه لقوله عليه السالم يف مسلم واغد يا أنيس على مرأة هذا فإن اعترفت فارمجها 
وليس الستر اإلعالم فإن احلدود يؤمر بالستر فيها فإن قام املقذوف باحلدود وحد له قال سحنون يسقط اللعان 

م أذية غري املعني فلو قذف امرأتني بكلمة واحدة فقامت إحدامها فقال لتداخل حدود القذف فإن مل يعني مل حيد لعد
كذبت عليك فجلد مث قامت األخرى فال حد لتداخل احلدود فلو قال بعد احلد كذبت عليكما أو لليت قامت أخريا 

فا البن صدقت عليك حد ألنه يصدق بعد احلد ولو قال لليت حد هلا صدقت عليك حد عند ابن القاسم هلا ثانيا خال
  املواز 

  فرع

قال إذا ادعت القذف فأنكر فأثبتته حد إال أن يدعي رؤية فيلتعن ويقبل منه بعد جحوده خبالف األجنيب ألنه مأمور 
بالستر ولو أنشأ قذفا آخر فله اللعان ولو أقامت بينة على إقراره بذلك العن منه وهو منكر حلق به وحد قال حممد 

  ؤية مع نفي احلمل فال حد لبقاء لعان الرؤية إال أن يكون اللعان عن الر

  فرع

قال قال ابن حمرز إذا العن الكتابية بنفي احلمل مث استلحق الولد مث طلب الولد احلد لقطع نسبه مل حيد األب ألن 
 املقصود بالقذف أمه دونه وهو كمن عرض بقذف ولده ال حيد لبعده من التهمة يف ولده فال يؤاخذ إال بغري احملتمل

  كقتله 

  فرع

قال ولو امتنع من اللعان فعرض للحد فله اإللتعان حينئذ وهل ذلك للمرأة أم ال قال باألول أبو بكر ابن عبد 
  الرمحان قياسا على النكول يف الزنا وبالثاين قال أبو عمران والفرق تعلق حق الزوج بالنكول يف اللعان خبالف الزنا 

  فرع

أمة أو نصرانية حد عند ابن القاسم فإن أقام بينة ورآه تعريضا قال أشهب ال  قال إذا قال زنيت وأنت صغرية أو
  حيد يف غري املشامتة وحيد يف املشامتة إال أن تقوم بينة 

  فرع



قال إذا مات الولد فله اللعان وإن مل يكن للوالد ولد حسي ولو نفاه فلما مات استلحقه قيل إن كان للميت ولد 
  وإال فال لتهمة املرياث 

  البحث الثالث يف املالعن

ويف اجلواهر له شرطان أهلية اليمني إال الكافر وقاله ش غري أن الذمية تالعن لدفع العار عنها وينقطع النكاح بلعاهنا 
فإن أبت فهما على الزوجية وترد إىل أهل دينها بعد العقوبة ألجل خيانة زوجها الشرط الثاين الزوجية وقاله ش 

الولد إن فسخ الندراجه يف اآلية فيخرج األجنيب ويندرج املطلق الرجعي ألنه زوج فإن قذفها فكل نكاح يلحق فيه 
مث أباهنا العن لدفع النسب أو لدفع احلد لتقدم اللعان حني الزوجية وإن قذف بعد البينونة العن للحمل فقط وحيد 

عن وإن مل يكن هبا محل ألهنا من آثار الزوجية لغريه ألنه ليس زوجا وإن قذفها يف عدهتا من الطالق البائن بالرؤية ال
وقال حممد حيد لعدم الزوجية وإن قذفها يف النكاح فزىن قبل النكاح مل يالعن وحيد النتفاء ضرر الزوجية حني 

  الفاحشة خالفا ل ح 

  تفريع

خر باإلشارة يف الكتاب يالعن األعمى يف احلمل يدعي االسترباء ويف القذف ألنه قد يعلم الزنا باللمس واآل
وبالكناية وقاله ش خالفا ل ح حلصول فهم املقصود وإذا رأى الزوج احلمل ظاهرا فسكت حىت وضعته أو قامت 

بينة أنه رآه يوما أو يومني مل ينكره أو أقر به مث نفاه مل ينفعه النفي وحيد للمسلمة دون األمة والقائل رأيتها تزين اليوم 
ل الرؤية ومل استربئ يالعن وال يلحق به ما تأيت به إال أن تأيت ألقل من ستة أشهر ومل أجامعها بعد ذلك ووطئها قب

من يوم الرؤية وملالك أيضا ال يلحق به وقال أيضا ينفيه وإن كانت حامال ألن مثلها ال يؤمن قال ابن القاسم وأحب 
خزومي إن أقر باحلمل وادعى رؤية إيل أن يلحقه احلمل الظاهر يوم الرؤية ألن األصل عدم الزنا قبل ذلك وقال امل

العن وإن أتى ألقل من ستة أشهر من يوم الرؤية حلق وإال فال إال أن يستلحقه بعد ذلك وإن قذفها فبانت 
وتزوجت فقامت بالقذف تالعنا لتقدم حال الزوجية وحيد املمتنع منهما ومن مل تعلم خلوته بامرأته وأنكر ولدها 

كنان ال ينتفيان إال بلعان طلق أم ال ألن الولد للفراش مع اإلمكان وإذا العن فليس ومسيسها وادعتهما هي ومها مم
هلا إال نصف الصداق وال سكىن هلا وال متعة قال ابن يونس قال ابن القاسم فإن اختلفا يف تاريخ العقد حىت يكون 

اللخمي ويقول يف اللعان أشهد  الولد ألقل من ستة أشهر على رأي الزوج فال بد من اللعان لتساوي التداعي قال
باهللا إنه ملن الصادقني وما تزوجتها إال من مخسة أشهر وتقول هي أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني وما تزوجين إال من 

  سبعة أشهر وأنه منه 

  فرع

 قال صاحب اإلكمال إذا وجد مع امرأته رجال فقتله قال ش يقتل به إال أن يأيت بأربعة شهداء واكتفى أمحد
  بشاهدين وقال ابن القاسم يهدر دمه كان حمصنا أم ال إحلاقا له باحملارب وتستحب الدية يف غري احملصن 

  فرع



يف اجلالب إذا رماها بالزنا فأقرت به مث أتت حبمل فروي ينتفي بغري لعان العترافها وروي ال ينتفي إال باللعان حلق 
ان بني كل زوجني كانا حرين أو مملوكني أو أحدمها أو حمدودين أو الولد البحث الرابع يف املالعنة ويف الكتاب اللع

كتابية حتت مسلم خبالف الكافر لعموم اآلية وعدم اندراج الكافر لبطالن عقدمها ولعدم توجه احلد عليهما يف 
ني بعدها وال القذف وأما األمة والكتابية فال يالعن الزوج فيهما إال لنفي احلمل إذا ادعى االسترباء ورؤية مل يتب

يالعن لرؤية ألنه ال حيد قاذفها فإن أحب ذلك لتحققه عليهما مل مينع وقال ح إذا كان أحد الزوجني مملوكا أو ذميا 
أو حمدودا يف قذف أو كانت املرأة ممن ال حيد قاذفها فال لعان بينهما ألن اللعان شهادات ال تكون إال ملن له أهلية 

شهادات ملا قبل من املدعي وملا شرع فيه اللعان والغصب بل احلق أنه فيه شائبة الشهادات وجوابه أنه لو كان 
الشهادة قال ابن يونس قال سحنون يف حر حتته أمة فابتاعها مث ظهر هبا محل إن وضعت ألقل من ستة أشهر من يوم 

وطء حلق به الحتماله من الشراء أو قد أصاهبا بعد الشراء العنها ألنه زوج أو لستة أشهر فأكثر بعد الشراء وال
مسيس امللك وإن مل ميسها بعد الشراء ووضعته ملا يشبه أن يكون من وطئه ملا كان زوجا خبمس سنني فأدىن فاللعان 
بينهما ويف اجلواهر إذا اشترى أمة وظهر هبا محل فإن علمه يوم الشراء أو أتت به ألقل من ستة أشهر فالولد للنكاح 

وتأيت به ألكثر من ستة أشهر وروى سحنون إذا مل يطأها بعد الشراء حبيضتني فهو للواطئ  ما مل يطأها بعد الشراء
بعد الشراء وال ينفيه استربأها بعد الوطء أم ال إال أن يدعي استرباءها بعد الوطء قال اللخمي وإذا كانت مسلمة 

ال تكون بتزوجيه زانية العن بقذفها فإن  والزوج نصرانيا إما ألهنا أسلمت قبله أو تعدت يف تزوجيه على القول بأهنا
نكل حد وإن العن ونكلت مل حتد بأميانه ألهنا أقيمت مقام الشهادة ويف الكتاب يالعن من ال يدري لصغر أو كرب 

إن كانت الصغرية قد جومعت وإن مل حتض وتلتعن الكبرية دون الصغرية لعدم أهلية اليمني وعدم توجه احلد عليها 
ل صاحب النكت إذا العن النصرانية فامتنعت فلها النفقة حىت تلد وإن امتنع وطئها لكون الولد من وتبقى زوجة قا

غريه ألهنا زوجة وجيوز االستمتاع هبا كما يستمتع باحلائض على اخلالف يف املستربأة حامال وتالعن النصرانية دون 
  ا عند أهل دينها عقوبة الصغرية وكالمها ال يتعلق بنكوله حد والفرق أهنا قد تتوجه عليه

  فرع

قال ابن يونس إذا توافق الكتابيون حبكمنا يف اللعان فنكلت الزوجة رمجت على رأي عيسى ابن دينار وال ترجم 
  على رأي البغداديني لفساد أنكحتهم وجيب احلد كاملتالعنني قبل البناء 

  فرع

من النكاح الثاين أو لستة أشهر وقبل حيضة حلق يف اجلالب إذا أتت املنكوحة يف العدة بولد ألقل من ستة أشهر 
باألول لعدم احليض الدال على الرباءة أو بعد ستة أشهر وحيضة حلق بالثاين لوجود األجل الصاحل والدال على 

 الرباءة إال أن ينفيه باللعان بيلحق باألول إال أن ينفيه باللعان فينتفي فيهما مجيعا وإن استلحقه أحدمها حلق به وقال
حممد واملراد دخول الثاين دون عقده وإن كانت املرأة تصري فراشا بالعقد لقوة فراش األول وضعف الثاين وإن 

استلحقاه معا كان للثاين وال تالعن إال مع الثاين إذا نفاه إىل الفراش األول قال ابن يونس قال أصبغ من استلحقه 
األول حلقه وحد ألنه نفاه إىل غري أب ومن استلحقه أوال  منهما حد وحلق به وقال حممد إن استلحقه الثاين دون

حلق به وال دعوى للثاين فيه ولو ادعاه األول بعد لعانه وقبل لعان الثاين مل يقبل منه ألنه للثاين حىت ينفيه ولو 
م على األول وإن استلحقاه بعد لعاهنما اختص باألول وحيرم على الثاين أبدا وإن مل يلتعن ألنه ناكح يف العدة وال حتر



التعن ألهنا مل تالعنه كاملغتصبة وقال أصبغ وإذا تالعنا مجيعا حرمت عليهما لبطالن النسبة للثاين بلعانه ولو عقد 
عليها حامال فأتى للستة أشهر فأكثر فهو لآلخر إال أن ينفيه بلعانه وال تلتعن هي وحلق باألول إال أن ينفيه وتلتعن 

يه مراد العلماء بعدم حلوق الولد ألقل من ستة أشهر إذا كان تاما أما لو وضعته ناقصا فيلتعن فإن نكلت حدت تنب
ألجل ذلك النقص حلق به ألقل من ستة أشهر قاعدة الولد يتحرك ملثل ما خيلق فيه ويوضع ملثل ما حترك فيه وهو 

األول لشهرين ويوضع لستة يتخلق يف العادة تارة لشهر وتارة لشهر ومخسة أيام وتارة لشهر ونصف فيتحرك يف 
أشهر ويف الثاين شهرين وثلث ويوضع لسبعة أشهر والثالث لثالثة أشهر ويوضع لتسعة أشهر من عجز أو تأخر عن 

األولني آلفة مؤخرة فلذلك ال يعيش ولد الثمانية أشهر لكونه إما متقدما على التسعة آلفة من عجز أو تأخر عن 
يعيش فال يعيش فلهذه القوانني يعترب النقص مع اآلجال فكل محل قبل أجله ميتنع األولني آلفة مؤخرة واملوصوف ال 

حلوقه أو مع أجله حلق فائدة فعلى هذا التقدير يكون قوله عليه السالم جيمع خلق أحدكم يف بطن أمه أربعني يوما 
  من اخلمسة والثالثني وأربعني صباحا إشارة إىل األطوار الثالثة تقريبا فإن األربعني تقرب من الثالثني و

  فرع

يف الكتاب ال تالعن احلائض والنفساء إذا قذفت حىت تطهر حىت تقع العدة يف طهر كالطالق وكذلك ال يطلق على 
املعسر بالنفقة والعنني حىت تطهر خبالف املويل وروى أشهب التسوية قال ابن يونس قال أبو حممد يالعن الزوج 

  وتؤخر هي 

  فرع

ر بوطء أمته حلق به ولدها لقوله عليه السالم الولد للفراش وللعاهر احلجر ولقول عمر رضي اهللا يف اجلالب إذا أق
عنه ما بال رجال يطأون والئدهم مث يدعوهنن خيرجن ال تأتين وليدة يعترف سيدها بوطئها إال حلق به ولدها قال 

ى أن خيتلف يف العلي ويف اجلواهر إذا أقر اللخمي وال خيتلف املذهب يف قبول قوله كانت من العلي أم ال قتال وأر
بوطئها ال ينتفي ولدها حىت يدعي اإلسترباء بغري ميني ألن اإلسترباء يف اإلماء كاللعان يف احلرائر وقيل ال بد من 

اليمني ألنه عوض اللعان ولو أنكر والدهتا مل يلحق به إال أن تشهد امرأتان ثقتان بوالدته الحتمال التقاطه توسال 
لعتق ويقبل قول احلرة يف الوالدة لعدم التهمة إذا وطئ البائع واملشتري يف طهر واحد وأشبه أن يكون الولد منهما ل

حلق مبن احلقته به القافة ملا يف مسلم قالت عائشة رضي اهللا عنها دخل علي رسول اهللا ذات يوم مسرورا فقال يا 
زيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤسهما وبدت أقدامهما فقال إن عائشة أمل تري إىل جمزز املدجلي دخل فرأى أسامة و

هذه األقدام بعضها من بعض قال أبو داود وكان أسامة شديد السواد وأبوه شديد البياض وطعنت اجلاهلية عليه 
بذلك فسر عليه السالم بترك الطعن عند ذلك وهو عليه السالم ال يسر إال بسبب حق وبالقافة قال ش خالفا ل ح 

نفاه مالك يف املشهور من احلرائر دون اإلماء قال األهبري وروي عنه التسوية ويكفي واحد عند ابن القاسم ألنه و
من باب اخلرب وقيل ال بد من اثنني ألنه من باب الشهادة والفرق بني احلرائر واإلماء أن فراش األول صحيح بالعقد 

 وأحلق به تارة وال مرجح يف وطء السيدين نظائر قال العبدي والثاين فاسد فاعترب العقد األول دون العقد الثاين
املتردد بني الشهادة واخلرب سبع القائف والترمجان وقيل يكفي الواحد وقيل ال بد من اثنني وأما الكاشف عن 
ذلك البينات وقائس اخلراج والناظر يف العيوب كالطبيب والبيطار فواحد قال ابن حبيب ولو كان البيطار فاسقا وك

املستنكة للسكران إذا أمره احلاكم واختلف يف احلكمني فقيل اثنان وقيل واحد وال بد يف تقومي السلع والعيوب من 



اثنني متهيد احلكم بتردد بني اخلرب والشهادة فرع تصورمها وال ميكن متيزمها باشتراط العدد يف الشهادة وقبول العبد 
يلزم الدور فهذا مقام عزيز حيتاج الفقيه احملصل إىل كشفه وهو عزيز يف واملرأة يف اخلرب ألن ذلك فرع متيزمها ف

صدور األئمة النبالء ومعدوم عند أكثر الفقهاء واعلم أن الشهادة أيضا خرب والرواية أيضا خرب والفرق بينهما من 
ألزمان واألشخاص هبذه جهة املخرب واملخرب عنه قال املازري يف شرح الربهان فمىت كان املخرب عنه حكما عاما يف ا

الرواية فيتعني قبول الواحد العدل لعدم اهتامه بقصد أذية اخللق لترتيب احلكم عليهم إىل أن تقوم الساعة ومىت كان 
خاصا فيهما فهو الشهادة كاإلخبار عن ثبوت درهم عند زيد فيشترط فيه العدد للتهمة ويرد الصداق واملرأة 

صاص فمىت اجتمع العموم واخلصوص اختلف العلماء لتردد احلكم بينهما كاخلرب لتضرر املعني بالنقيصة مع االخت
عن رؤية هالل رمضان عام يف أهل البالد خاص يف األزمان فجرى اخلالف فيه لذلك والقائف والترمجان إن الحظنا 

م هو املصرف هلما فيهما نصيبهما للخلق على العموم من غري اختصاص مبعني وال مها تابعان الدعاء خصم بل احلاك
كانا من باب املخربين دون الشهود وإن الحظنا استئناف أخبارمها عند كل واقعة معينة كانا من باب الشهود فقد 
اجتمع فيهما العموم من وجه واخلصوص من وجه وكذلك من ذكر معهما وكذلك اختلف العلماء يف التزكية هل 

ل مصلحة واحدة لشخص خاص كان شاهدا أو أنه يوجب قبول يكفي فيه واحد أم ال إن الحظنا أن املزكي حيص
املزكي على اخللق كافة مع األزمان كان خمربا ومنهم من جعله من باب الشهادة أن زكى شاهدا مالحظة خلصوص 
الشهادة ومن باب اخلرب أن يزكي راويا نظرا للعموم ومن العلماء من قال التردد واقع بني احلكم والشهادة ال بني 

هادة واخلرب واحلكم هو اخلرب امللزم والشهادة اخلرب عن أمر خاص والرواية خرب عن أمر عام كما تقدم وهو الش
يظهر يف بعض هذه الفروع أكثر من قولنا فإنك إذا اعتربت القائف والترمجان واملقوم والطبيب والبيطار وجدت 

ظهر التخريج عليه أكثر من الرواية لوجود اإللزام أقواهلم ملزمة فتندرج يف حقيقة احلكم واحلاكم واحد إمجاعا في
وإذا اعتربت املزكي واإلخبار عن رؤية اهلالل وحنومها جتده عريا عن اإللزام فيتعذر خترجيه على التردد بني احلكم 

والشهادة ويتعني مقال األصحاب البحث اخلامس يف صفات اللعان والنظر يف لفظه وتغليظه وسنته فلفظه يف 
يتعني لفظ الشهادة وال يبدل باحللف وال لفظ الغضب باللعن اتباعا لآلية وجيب تأخري اللعن وتقوم مقام  اجلواهر

اللفظ اإلشارة والكتابة من األخرس ولو قال بعد انطالق لسانه مل أرد ذلك مل يقبل منه ولو اعتقد لسان الناطق وهو 
دبر الصلوات وقال يف كتاب حممد أي ساعة يرى اإلمام وأثر مرجو الربء انتظر التغليظ بالزمان يف اجلواهر يلتعنان 

املكتوبة أحب إيل وروي عن ابن وهب كان اللعان عندنا بعد العصر ومل يكن سنة بل أي ساعة شاء اإلمام وبعد 
العصر أحب إيل وقال عبد امللك ال يكون مقطع حق إال بإثر صالة فجعله شرطا كاملكان وأما املكان ففي الكتاب 

تعن املسلم يف املسجد عند اإلمام دبر الصالة والنصرانية يف كنيستها حيث تعظم وحتلف باهللا والزوج خمري يف يل
احلضور معها وال تدخل هي معه يف املسجد جلنابتها ويف اجلواهر يبعث اإلمام للمريض عدوال وال يصح اللعان إال 

وظاهر قول مالك الوجوب وأما اجلمع ففي اجلواهر يف جملس احلاكم والتغليظ باملكان واجب وبالزمان مستحب 
فيحضرون ها هنا جبامع  ٢النور ) وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني ( حيضر أربعة فأكثر لقوله تعاىل يف الزنا 

التغليظ وألن قطع األنساب وفساد األعراض أمر عظيم فيغلظ يف سببه وأما سنته فتخويفهما يف اجلواهر يقال 
إىل اهللا عز وجل حتد ويسقط عنك املأمث وللمرأة حنو ذلك ولكل واحد منهما قبل اخلامسة اتق اهللا للرجل تب 

فعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة وإن هذه هي املوجبة للعذاب لقوله عليه السالم يف مسلم عند اخلامسة 
بنفسه دون السلطان إمجاعا تفريع يف  أقيموها فقال للمرأة إهنا املوجبة ويف االستذكار ليس للزوج إيقاع اللعان

الكتاب يبدأ بالزوج ألن لعانه سبب عن قذفه فيدرأ عن نفسه احلد وسبب للعاهنا ألنه املوجب للحد عليها لكونه 



فدل على توجه العذاب عليها وهو احلد  ٨النور ) ويدرأ عنها العذاب ( مثل البينة ولقوله تعاىل بعد ذكر لعانه 
ت فيقول يف الرؤية أشهد باهللا لرأيتها تزين ويف نفي احلمل أشهد باهللا لزنت ألن القاعدة مطابقة فتشهد أربع شهادا

البينة واليمني للدعوى ويف اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني وتقول املرأة يف الرؤية أشهد باهللا ما رآين 
شهد باهللا ما زنيت أربع مرات ويف اخلامسة أن غضب اهللا أزين ألهنا مكذبة له فتعني دعواه يف لفظها ويف احلمل أ

عليها إن كان من الصادقني قال ابن يونس زاد أصبغ يف حلف الرؤية تزين كاملرود يف املكحلة ويف حلف املرأة يف 
ت لنفي نفي احلمل وأنه ملنه وروي عن ابن القاسم يف نفي احلمل أشهد باهللا أين ملن الصادقني ما هذا احلمل مين ولزن

احتمال الغصب قال أصبغ وإن بدل مكان إن كنت من الكاذبني إن كنت كذبتها اجزأ واملرأة يف اخلامسة مكان إن 
كان من الصادقني إنه من الكاذبني اجزأها الحتاد املعىن لكن لفظ القرآن أوىل وقال ح خياطبها فيقول فيما رميتك به 

  وتقول هي فيما رميتين به 

  فرع

سم إذا بدئت املرأة ال يعاد اللعان ألن داللة األميان على الصدق ال ختتلف وقال أشهب يعاد حىت يكون قال ابن القا
  بعد سببه الذي هو لعان الزوج وتقدم احلكم على سببه يبطله 

  فرع

 يف الكتاب يوجب النكول حد القذف عليه والرجم عليها إن كانت ثيبا وال تؤخر إال يف احلمل حلق الولد وقاله ش
وقال ح حيبس الناكل منهما أبدا حىت حيلف ألن ضعف اللعان سبب يدرأ احلد لنا أن قذف الزوجة ال يوجب غري 

  اللعان وجوابه أن أصل القذف احلد حىت خيلص منه باليمني 

  فرع

فال  إذا ماتت قبل كمال لعاهنا ففي الكتاب ورثها وإن مات بعد التعانه فإن امتنعت من اللعان ورثته ورمجت وإال
قال ابن يونس قال مالك إذا وجب اللعان فماتت قبل لعانه ال لعان عليه وإذا مات قبل متام لعانه فال لعان عليها 
لعدم السبب وإذا التعنت بعد موته فال عدة عليها لوفاته وقال أشهب ترثه وإن التعنت لتأخري البينونة بعد املوت 

رض اللعان عليه فإن فعل فال مرياث وال حد عليه وإال ورثها وحد وإن قال ابن القاسم فإن التعنت قبله مث ماتت فع
كانت التعنت مل أعد لعاهنا حلصول املقصود وقال أشهب أعيده لتقدمي ميني الطالب يف احلقوق البحث السادس يف 

ب نفسه مل حيد وحلق مثرته يف الكتاب تقع الفرقة وإن مل يفرق بينهما احلاكم لتمام لعاهنما وحترم عليه لألبد وإن أكذ
به الولد إال أن ينفي من لعان الزوجة ولو مرة فتحد وتبقى له زوجة وقال ح ال يقع الفراق إال بقضاء احلاكم وإذا 
أكذب نفسه حلت له وله تزوجها بعد اللعان وقال ش يقع الفراق بلعان الزوج قياسا على سقوط احلد والنسب 

اود مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما مث ال جيتمعان أبدا وترتيب احلكم عنه وحترم عليه أبدا لنا ما يف أيب د
على الوصف يدل على سببيته له واملسبب متأخر عن السبب ومرتب عليه وينتفي عند انتفائه ولو العن من نفي 

د وانتفاء النسب وتوجه احلمل مل حتل له الحتمال السقط والكتمان ويف اجلواهر يتعلق بلعانه ثالثة أحكام سقوط احل
احلد عليها وبلعاهنا ثالثة سقوط حدها والفراق وتأبيد التحرمي وقيل يف هذين يتعلقان بلعانه قال ابن يونس وفرقتهما 



فسخ وقاله ش وقال ح طلقة بائنة لنا أهنما جمبوران على الفسخ فيكون بغري طالق كالرضاع وقبل البناء ال صداق 
جلالب وقال مالك يف الكتاب نصف الصداق ملا للزوج فيه من السبب بالقذف وهلا من هلا ألنه فسخ قاله ابن ا
  الضرورة يف درء احلد 

  فرع

يف اجلواهر روي عن مالك إذا تزوج أمة مث العنها مث اشتراها ال حتل له أبدا كما إذا طلقها ثالثا مث اشتراها ال حتل 
  امللك  له أبدا إال بعد زوج ألن حل الوطء أصله العقد ال

  فرع

قال إذا العن النتفاء احلمل فأتت بتوأمني انتفيا وله نفي أوالد عدة بلعان واحد وتثبت للتوأمني اخوة لألم مع إخوة 
األب ألن التوأمني ال يكونان إال من ماء واحد وقاله ش ويف الكتاب إذا ولدت الثاين مع األول أو بعده ألقل من 

حدمها حلقا به وحدا وإال فهما محالن وإن أقر باألول ونفي الثاين وقال مل أطأ بعد ستة أشهر فهو محل واحد إن أقر بأ
والدة األول العن وانتفى الثاين وإن اعترف به وقال مل أطأها بعد الوالدة لزمه ألن الولد للفراش وإن قال النساء 

بناء من يوم العقد فيقر به وينفي الوطء احلمل هكذا مل حيد وإال حد وحلق به خبالف اليت تأيت بولد لستة أشهر قبل ال
حيد ويلحق به كأنه قال ولدت من غريي مث أكذب نفسه باستلحاقه وإن قدم من سفره فولدت ولدا فالتعن منه مث 

ولدت بعد ستة أشهر فاللعان األول ينفي كل ولد بعده فإن ادعى الثاين حد وحلقا به قال ابن يونس قال ابن القاسم 
بناء متفقني على عدم املسيس مث يظهر محل فتقول هو منه حلقه ألن اتفاقهما ال يسقط حق الولد وال إذا طلق قبل ال

يكمل هلا صداقها إلقرارها وقال حممد يكمل للحوق الولد وإن مات قبل انقضاء العدة ورثته إذا كان الطالق 
إن متادى على إنكاره العن وزال عنه واحدة وال حد عليها ولو استلحقه حلق ومل حيد وكمل الصداق وله الرجعة و

وال رجعة له وال يكمل الصداق وحيد إن مل يالعن وإن نكل حلقه ويف الكتاب إذا تصادقا على نفي الولد بغري لعان 
انتفى وحدت وقال أكثر الرواة ال ينتفي إال بلعان حلق الولد قال ابن يونس معناه يلتعن الزوج دوهنا إلقرارها بالزنا 

القاسم وهذا إذا ثبتت على قوهلا وإن رجعت قبل اللعان عاد اللعان بينهما وإن نكل حلق به وال حيد ألهنا قال ابن 
  مقرة ويف الكتاب إذا العن لنفي الولد مث زنت مث أقر به حلقه وال حيد هلا ألهنا صارت زانية 

  فرع

يرث اجلنني من عصبتها وترثه إذا مات أمه قال إذا جىن على اجلنني بعد نفيه باللعان أو قتله بالغرية لألم وملن 
وعصبتها قال ابن يونس إذا أقر به بعد الوالدة إن كان موسرا يف مدة احلمل أو بعضها رجعت عليه بالنفقة مدة 

  يساره وإال فال 

  فرع

نفيه وال يف الكتاب إذا العن بالرؤية ومل يدع استرباء فوضعت ألقل من ستة أشهر من الرؤية حلقه ألنه مل يتعرض ل
  ينفعه نفيه بعد ذلك وال حيد لتقدم لعانه ولو قال كنت استربأهتا ونفاه كان اللعان األول 



  فرع

يف الكتاب للمالعنة السكىن دون املتعة ألهنا آثرت الفراق فال جترب باملتعة وال تنكح حىت تنقضي عدهتا املانع اخلامس 
 ٢٣النساء ) وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف ( وله تعاىل وطء من ال جيوز اجلمع بينها وبني غري املوطوءة لق

يعين يف اجلاهلية فإنه معفو عنه ويف املوطأ قال عليه السالم ال جيمع بني املرأة وعمتها وال بني املرأة وخالتها وضابطه 
جلمع بينهما يف الوطء بعقد كل امرأتني بينهما من النسب أو الرضاع ما مينع تناكحها لو قدر أحدمها رجال ال جيوز ا

  وال ملك وقاله األئمة وقد خرج بقيدي النسب والرضاع املرأة وابنة زوجها وأمه 

  تفريع

يف الكتاب إذا تزوج امرأتني من ال جيوز اجتماعهما فسخ الثاين بغري طالق وهلا املسمى إن دخل واملثل إن مل يسم أو 
رباء وال يتخري بينهما لفساد العقد قال ابن يونس قال أشهب يف يف عقد واحد فسخ وتزوج أيتهما شاء بعد اإلست

األول إن بىن هبا ومل تعلم األوىل وادعيا ذلك حلفتا واخذتا صداقيهما واقتسمتا بينهما املرياث واعتدتا عدة الوفاة 
حبيب فإن مل مع اإلحداد يف املوت قال حممد ومع ثالث حيض قال ابن يونس فإن كانت يف العدة أجزأها قال ابن 

ينب فاملرياث بينهما ولكل واحدة نصف صداقها وإن بىن بواحدة معلومة فلها الصداق ونصف املرياث ولألخرى 
نصف الصداق ونصف املرياث ويف العقد الواحد املرياث والصداق للمبين هبا دون األخرى قال أشهب إذا نسيت 

يفارق األخرى بغري طالق وال صداق وإن مل يذكر الزوج البينة تاريخ العقدين فالزوج مصدق يف تعيني األوىل و
فارقهما ويف الكتاب إذا وطئها مبلك اليمني مث تزوج أختها توقف حىت خيتار أيتهما شاء وقال عبد امللك ال ينعقد 
اد النكاح لتقدم مانعه وقال أشهب عقد النكاح حترمي لألمة ألن العقد انعقد بالوطء من امللك فيندفع امللك للتض

ولو باعها بعد وطئها مث تزوج أختها فلم يطأها حىت اشترى املبيعة مل يطأ إال الزوجة لورود امللك بعد املانع وإذا 
وطئ أحدى األختني بامللك ال يطأ األخرى حىت حترم األوىل ببيع أو غريه ولو باعها مث وطئ الثانية مث اشترى املبيعة 

حىت اشترى املبيعة ختري فيهما ولو مجعهما يف الوطء قبل حترمي إحديهما خري متادى على األوىل ولو مل يطأ الثانية 
بينهما فإن اختار املوطوءة الثانية استربأها من املاء الفاسد وحترمي إحديهما بالظهار ال يكفي إذ له الكفارة وكذلك 

ريه أو زواج فاسد أو بيع فاسد إال بيعها من غريه أو ابنه الصغري أو يتيم يف حجره لتمكنه من النزع باالعتصار أو غ
أن يفوت خبالف بيعها بعيب فإنه ماض حىت يرد أو إباقها أو أسرها من االياسر وزاد ابن أيب زيد يف املختصر إذا 
دلس بعيب يف البيع ال يفسده التحرمي قال ابن يونس إن أخذمها سنة ال حيل أختها أو سنني كثرية أو حياة املخدم 

إن تزوجها مث اشترى أختها فوطئها كف عن الزوجة حىت حيرم األمة وال يفسد النكاح وألنه حلت ويف الكتاب 
اقعد حبل الوطء وقد تقدم وإن زوج أم ولده مث اشترى أختها فوطئها مث رجعت إليه أقام على وطء األمة لسبقه ولو 

المها رجوعا ومن أبان امرأته حلت ولدت األمة فزوجها مث رجعت إليه ختري بينهما لتساوي أمرمها إال أن يطأ أو
أختها يف عدهتا واخلامسة وقاله ش النقطاع املوارثة والعصمة وإمنا العدة حفظا لألنساب وقال ح وابن حنبل حيرمان 

ألن العدة من آثار النكاح ولقوله عليه السالم من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيمع ماءه يف رحم أختني 
أن حلوق الولد بعد أربع سنني من آثار النكاح وال قائل باحلرمة وإمنا املعترب االختصاص بالزوج  واجلواب عن األول

حىت حتصل القطيعة بني األقارب باجلمع وعن الثاين أنه مطلق يف األزمان فيحمله على زمان االختصاص قبل البينونة 
  وحترم يف عدة الرجعة اتفاق 



  فرع

العدة يف مدة مثلها فأكذبته منع من األخت واخلامسة ألن املعول يف العدة على  قال فإن ادعى اعترافها بانقضاء
قوهلا فإن عقد فسخ إال أن يأيت ببينة أو مبا يعرف به انقضاء العدة ويف اجلواهر حترم األخت بالعتق والكتابة 

ينقضي ذلك متهيد األختان  والتزويج دون احليض والعدة والردة واإلحرام وبيع فيه استرباء أو بعهدة أو خيار حىت
وليست ) أو ما ملكت أميانكم ( وأحلهما قوله تعاىل ) وأن جتمعوا بني األختني ( مبلك اليمني حرمهما قوله تعاىل 

أحدامها أخص من األخرى حىت تقدم عليها ألن األوىل تتناول اململوكتني واحلرتني فهي أعم من الثانية والثانية 
فهي أعم من األوىل يكون كل منهما أعم وأخص من وجه فيستويان ولذلك قال عثمان تتناول األختني وغريمها 

رضي اهللا عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية والترجيح للجماعة من ثالثة أوجه أحدمها أن األوىل سيقت للتحرمي 
فال تعارض األوىل  والثانية سيقت للمدح حلفظ الفروج والقاعدة أن الكالم إذا سبق ملعىن ال يستدل به يف غريه

وثانيها أن األوىل مل جيمع على ختصيصها والثانية أمجع على ختصيصها مبا ال يقبل الوطء من اململوكات ومبا يقبل 
  لكنه حمرم وغري املخصوص أرجح ثالثها أن األصل يف الفروج التحرمي حىت يتيقن احلل فتترجح األوىل 

  فرع

لوطء فكذلك النظر بلذة للمعصم والصدر قياسا على ما سوى الشرع قال صاحب املنتقى وكما حيرم اجلمع يف ا
  فيه بني الوطء والنظر للذة 

  فرع

قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا إذا تزوج أختا على أخت عاملا بالتحرمي ووطئ حد إال أن تكونا أختني من 
  الرضاع ألنه بالسنة وهو أصل كل حمرم بالسنة 

  فرع

لرجعة احنبس الدم عين حرمت األخت واخلامسة وصدقت إىل سنة لظهور احلمل بعد ذلك قال وإذا قالت يف عدة ا
فينظر إليه النساء املانع السادس حصول أربع يف العصمة ففي اجلواهر متتنع الزيادة على األربع للحر والعبد لقوله 

 عند العرب اثنني اثنني غري ومعىن مثىن ٣النساء ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع ( تعاىل 
منحصر ومعىن ثالث غري منحصر وكذلك رباع إىل عشار جعلت هذه الصيغة عوض التكرار فيكون معىن اآلية إما 
اثنني أو ثالث أو أربع فظهر غلط من أباح التسع بناء على ضم االثنني إىل ما بعدها متهيد أباح اهللا تعاىل الزواج يف 

ملصاحل الرجال دون النساء وحرم يف اإلجنيل الزيادة على الواحدة حفظا ملصاحل النساء  التوراة غري منحصر حفظا
دون الرجال ومجع يف هذه الشريعة املعظمة بني مصاحل الفريقني وأما مضارة املرأة بثالث فألن الثالثة من مستثنيات 

هدة ثالث وهو كثري قال وروى ابن القواعد تباح من اإلحداد ثالث ومن اهلجرة ثالث ومن اخليار ثالث ومن الع
وهب حترم الثالثة على العبد وقاله ش قياسا على طالقه وحدوده وجوابه أن التشطري خاص بالعذاب لآلية ومها 



عذاب وهذا تعميم فافترقا وحتل اخلامسة بطالق إحدى األربع طالقا بائنا خالفا ل ح وابن حنبل وتقدم تقريره يف 
  لبقاء العصمة وإن عقد على مخس بطل العقد حترمي اجلمع دون الرجعي 

  فرع

قال صاحب النكت إذا كانت إحدى األربع بدار احلرب فطلقها ال حتل له اخلامسة إال بعد مخس سنني من يوم 
خرج الحتمال أن تكون حامال وتأخر محلها مخس سنني فإن طلقها بعد خروجه بسنة انتظر أربعا أو بعدها بأكثر من 

مال أن تكون عدهتا باحليض ويفرق احليض يف ثالث سنني فال بد من كمال سنة ال حيض فيها أو ذلك فثالث الحت
( تكمل ثالث حيض املانع السابع استيفاء عدد الطالق ثالثا للحر واثنتان للعبد لتعذر تشطري طلقة لقوله تعاىل 

فإن طلقها فال ( جعي لقوله تعاىل أي الطالق الر ٢٢٩البقرة ) الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 
وهذه ثالثة لذكرها بعد اثنتني والطالق عندنا معترب بالرجال  ٢٣٠البقرة ) حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه 

ألن تعلق الفعل بفاعله آكد من تعلقه بغريه فطالق العبد اثنتان ولو كانت امرأته حرة واحلر ثالث وإن كانت 
رب بالنساء فللحرة ثالث تطليقات كيف كان زوجها واألمة اثنتان كيف كان زوجها ملا يروي امرأته أمة وقال ح معت

عنه عليه السالم طالق األمة طلقتان وعدهتا حيضتان تنبيه ملا كان مطلوب الزواج اإلعفاف وتكثري النسل عاقب 
أة فائدة يقال كل نكاح يف كتاب اهللا اهللا تعاىل املطلق ثالثا باحتياجه إىل وطء غريه المرأته لصعوبة ذلك على املر

تعاىل فاملراد به العقد إال هذه اآلية املراد منها الوطء مع العقد قواعد حىت للغاية فيثبت بعدها نقيض ما قبلها واملرأة 
ال حتل بوطء الثاين بل حىت تطلق وتعتد ويعقد األول فهل ترك مقتضى اآلية أو هو باق فنقول التحرمي يتضاعف 

جتماع األسباب كالزنا مبحرم وباألم أشد وهبا يف الصوم أشد ومع اإلحرام أشد ويف الكعبة كذلك هذه بسبب ا
حمرمة لكوهنا أجنبية ومطلقة ثالثا واملعىن إمنا هو حترمي الثالث وهو يرتفع بوطء الثاين ويبقى حترمي األجنبية وكوهنا 

هنا أجنبية فإذا عقد حلت مطلقا تفريع يف الكتاب إذا مل زوجة للغري فإذا طلقها ارتفع كوهنا زوجة للغري وبقي كو
حيتلم وهو يقوى على الوطء ال حيل وطؤه املرأة وال حيصن وال مهر وال عدة وحترم على آبائه وعلى أبنائه ألن 
اخلروج من احلرمة إىل احلل يتوقف على أعال املراتب وكذلك العبد بإذن سيده واخلصي القائم الذكر واجملنون 

جملبوب إذا مل يعلم هبم ألن هلا اخليار وإن علمت أحلوها وحصنوها لسقوط خيارها وال حيل اجملبوب وال حيصن وا
لعدم الوطء قال ابن يونس قال أشهب إذا وطئها اجملنون يف جنه بعد علمها ال حيلها وال حيصنها لنقصانه عن 

املرأة ممكنة قال ابن يونس قال بعض شيوخنا وسواء الكمال والصحيح حيل اجملنون وحيصنها ألن الوطء للرجل وإمنا 
كان مقطوع احلشفة أم ال وهو ظاهر الكتاب وقال أشهب إذا اختار السيد أحل وطء العبد وقال ابن حبيب إذا 

أدخلت حشفة الشيخ بيدها وانتعش بعد اإلدخال أحلها وإال فال وإن أنزل خارج الفرج فدخل املاء إليه فأنزلت ال 
م النكاح ويف اجلواهر قيل ال يشترط اإلنتشار ويكفي من مقطوع احلشفة مقدارها ويشترط علم الزوجة حيلها لعد

ومل يقل حىت ينكحها زوج غريه ) حىت تنكح زوجا غريه ( بالوطء دون علم الزوج عند ابن القاسم لقوله تعاىل 
جملنون حيل عند ابن القاسم دون وألنه أوقع يف أدب املطلق وعكس أشهب ألن اإلحالل من فعل الزوج فوطء ا

أشهب فلو كانت هي اجملنونة حلت عند أشهب دون ابن القاسم وقال عبد امللك حتل يف احلالني نظرا حلصول 
  الوطء 

  فرع



يف الكتاب إذا ادعت الوطء وأنكره ال حيد وقال ابن القاسم ال أمنع املطلق منها خشية أن يكون إنكاره إضرارا 
علم التحليل إال من قوهلا ال يقبل يف األمد القريب ويقبل يف األمد البعيد إن كانت مأمونة قال قال اللخمي إن مل ي

حممد ال يقبل يف غري املأمونة وقال ابن عبد احلكم يقبل إذا طال حبيث ميكن موت شهودها وهي كالغريبة وإما 
قالت ذلك بقرب طالقها مل حتل أو بعد  الطارئة فتدين لتعذر ذلك عليها إال أن يقرب املوضع ومللك قول ثالث إن

الطول عند إرادة الرجوع مل تصدق ويف اجلواهر قال أبو الطاهر كل موضع تصدق فيه على الزوج يف دعوى 
الوطء صدقت يف اإلحالل وماال فال وقال صاحب املنتقى قال ابن وهب إن ذكر ذلك عند الفراق مل حيلها ذلك 

توهم الدخول مل حتل حىت يعلم الدخول ألنه السبب وردته ال تبطل اإلحالل ويف الكتاب لو مات قبل الدخول و
املتقدم عليها وال احلاجة إىل اإلحالل خبالف اإلحصان والظهار واليمني باهللا تعاىل والعتق وقال غريه ال يسقط ذلك 

توبتها بعد اإلسالم  والفرق للمذهب أن هذه كفارات وأمور يف الذمة فتسقط كالكافر األصلي ال تقبل ذمته بعد
واإلحالل وحترمي املبتوتة سببان شرعيان ال يوجبان شيئا يف الذمة بل إذا أسلم قلنا له حترم عليك هذه حىت تتزوج ال 
أن نلزمه شيئا وحتل للمطلق هذه بوطئك قال اللخمي قال حممد يسقط اإلحالل واإلحصان بردهتا خبالف ردته ألنه 

بردته كالعتق قال اللخمي لو ارتدا مث رجعا جاز أن يتناكحا قبل زوج عند ابن القاسم فعل فعله يف غريه فال يبطل 
ألهنما عنده كاحلربيني وعند غريه ال جيوز ألهنما يعودان على ما كانا عليه وإن ارتد احملل خاصة قال ابن القاسم ال 

ألحد فيه مع مغيب احلشفة وما فيه خيار حيل وقال غريه حيل ويف الكتاب ال حيل إال العقد الصحيح الذي ال اختيار 
فالوطء بعد اخليار إلستقراره حينئذ وباشتراط الوطء قال األئمة خالفا لسعيد بن املسيب ملا يف مسلم إن رفاعة 
القرظي تزوج امرأة مث طلقها فتزوجت آخر فأتت النيب عليه السالم فذكرت أنه ال يأتيها وأنه ليس معه إال مثل 

سم عليه السالم وقال أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يريد هدبة الثوب فتب
بعسيلته إيالج احلشفة واشترط بعض العلماء اإلنزال ومل يشترط الشافعي االنتشار وبعسيلتها مباشرة فرجها 

جبلت عليه الطباع من لذة  باحلشفة ومقتضى هذا احلديث اشتراط علمها وبلوغها وجوز ش املراهق والصغري ملا
املباشرة ولو صغر السن وقياسا إلحالل الصغري على إحالل الصغرية املبتوتة وجوز ح املراهق ومنعه مالك ألنه 

خالف املفهوم من احلديث قال اللخمي وعلى أحد قويل مالك يف املراهق حيد يف الزنا حيل ويف الكتاب وطء احلائض 
ان أو حمرم ال حيل وال حيصن واشترط ش حل الوطء وال حيل وطء النصراين أو أحدمها معتكف أو صائم رمض

  النصرانية إال أن يطأها بعد إسالمه قال اللخمي وقال أيضا حيللها النصراين وهو أصوب الندراجه يف عموم األزواج 

  فرع

اين القاسم حيلها ألنه مل  قال صاحب البيان إذا تزوجها من حلف ليتزوجن على امرأته لترب ميينه فثالثة أقوال قال
يعزم على التحليل وقال أيضا ال حيلها كانت تشبه أن تكون من نسائه أم ال ألنه مل ينو اإلقامة بل اخلروج من ميينه 
فأشبه احمللل وقال ابن كنانة إن كانت تشبه أن تكون من نسائه حلت وإال فال قاعدة كل متكلم له عرف يف لفظه 

فه ولذلك حتمل عقود كل بلد على نقده ووصاياهم وأوقافهم ونذورهم على عوائدهم إمنا حيمل لفظه على عر
حىت تنكح ( والشرع له عرف يف النكاح وهو اجملتمع لألسباب والشرائط واالنتفاء للموانع فحملنا قوله تعاىل 

قده ويف الكتاب ال عليه فخرج العقد الفاسد والوطء احملرم وإن صح العقد ووطء النصراين لفساد ع) زوجا غريه 
حيلل إال نكاح الغبة غري املدلسة قيل ملالك إنه حيتسب ذلك قال حيتسب يف غري هذا لقوله عليه السالم يف الترمذي 

لعن اهللا احمللل واحمللل له واللعنة دليل التحرمي وسببه يف احمللل ما فيه من دناءة املروءة من عزم اإلنسان على وطء 



وطئها بعد صريورهتا فراشا له ومنسوبة إليه ويف احمللل له مع أن القاعدة امتناع مؤاخذة امرأة لتمكني غريه من 
اإلنسان بفعل غريه إما الستباحته هبذا التحليل الفاسد إن فعل وإما ألن طالقه ثالثا حمرم وهو املخرج إىل هذا وإما 

أبدا وال حيلل مع أن صاحب القبس قال  أن حيمل على ما إذا اشترط التحليل واللعن يدل على فساد العقد فيفسخ
مل يصح هذا احلديث قال ابن يونس قال عبد امللك الوطء احلرام حيلل وحيصن وقال املغرية حيصن ألن اإلحصان 

يرجع إىل وجوب الرجم واملعصية تناسب العقوبة وال حيلل ألن اإلحالل نعمة تنافيها املعصية والوطء يف صوم 
ر أيام معينة حيل وحيصن عند مالك وأصحابه حلصول العسيلتني وتوقف ابن القاسم يف التطوع وقضاء رمضان ونذ

صوم التطوع قال مالك إن نوى إمساكها إن أعجبته وإال حلها ال حيل ملشاركة نية التحليل ووافقنا ابن حنبل على 
نواه من غري شرط وجوز ح  فساد العقد إذا اشترط عليه التحليل مع العقد أو قبله أو نواه وقال ش و ح حيل إذا

نكاح احمللل واإلقامة عليه بل قال بعض احلنفية ذلك قربة باإلحسان للمطلق لنا عليهم ما تقدم قال مالك وال يضر 
إرادة الزوجني التحليل إذا مل يعلم احمللل ألن اإلحالل بالوطء والطالق من جهته دوهنما قال مالك يفسخ نكاح 

حها بعد ذلك وتركه أحب إيل وهلا صداق مثلها باملسيس وقال أيضا املسمى وإن ردها احمللل بطلقة أبدا وله نكا
زوجها بدليل النكاح الفاسد فسخ بغري طالق قال صاحب املنتقى إذا عقد احمللل للتحليل يفسخ قبل البناء وبعده 

فليس بنكاح قال وعندي جيري فيه بطلقه بائنة عند حممد إذا ثبت ذلك بإقراره ولو ثبت بعد البناء إقراره قبل البناء 
اخلالف يف فساد العقد وجيب عليه أن يعلم األول بقصده للتحليل حىت ميتنع وإذا اشترى املبتوتة ال حتل له وقال 

  األئمة ألن اآلية اشترطت النكاح وهو ظاهر يف التزويج دون امللك 

  املانع الثامن الكفر

  وفيه مخسة فصول

اجلواهر الكفار ثالثة أصناف الكتابيون حيل نكاح نسائهم وضرب اجلزية عليهم وإن الفصل األول فيما حيل ويف 
كرهه يف الكتاب لسوء تربية الولد وألمر عمر رضي اهللا عنه الصحابة مبفارقة الكتابيات ففعلوا إال حذيفة وقاله ابن 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واحملصنات من املؤمنات واحملصنات ( حنبل وأجازه ش من غري كراهة لقوله تعاىل 
واملراد باحملصنات ها هنا احلرائر والزنادقة واملعطلة ال يناكحوا وال تؤخذ منهم اجلزية واجملوس ال  ٥املائدة ) 

يناكحوا وتؤخذ منهم اجلزية ملفهوم اآلية املتقدمة ولقوله عليه السالم سنوا هبم سنة أهل الكتاب غري آكلي 
نسائهم وهبذه اجلملة قال األئمة وقيل حيل نكاح حرائر اجملوس نظرا ألهنم هلم كتاب وعقد أطعمتهم وال ناكحي 

وهذا ال عربة به فإن الوثنيني من ولد إمساعيل واملعترب إمنا هو حالتهم احلاضرة قال اللخمي ال جيوز وطء الوثنيات 
وقيل الصابئون من النصارى  ٢٢١لبقرة ا) وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن ( بنكاح وال ملك لعموم قوله تعاىل 

واحملصنات من ( والسامرية من اليهود وقيل ليسوا منهما فيجوز نكاحهم على األول دون الثاين متهيد قوله تعاىل 
وال تنكحوا ( اآلية متأخرة النزول عن قوله تعاىل ) الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 

أبيحت األمة الكتابية قياسا على احلرائر جبامع الشرف بالكتاب وتسوية بني املناكح ف) املشركات حىت يؤمن 
( واألطعمة وقيل املشركات خاص بالوثنيات وإن أشرك اليهود بعزير والنصارى بعيسى عليهما السالم لقوله تعاىل 

رية من الكتاب تنبيه ملا تشرف فباين بينهم يف آيات كث ١البينة ) مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني 
أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إىل املخاطبة من رب األرباب أبيح نساؤهم وطعامهم وفات غريهم هذا الشرف 



حبرماهنم وأما األمة الكتابية فال ألن اهللا تعاىل حرم األمة املؤمنة إال بشرطني صيانة للولد عن الرق واألمة الكافرة 
قني الكفر وتغذية اخلمر واخلنزير فحرمت مطلقا وقاله ش وابن حنبل وأجازها ح تسوية بني جتمع بني اإلرقاق وتل

  احلرائر واإلماء عكسه اجملوس والفرق عندنا اجتماع املفسدتني 

  فرع

يف الكتاب توطأ األمة اجملوسية الصغرية إذا أجربت على اإلسالم وعقلت ما يقال هلا ويف اللباب توطأ األمة الكتابية 
  مللك وقاله األئمة وال مينع نصراين من نكاح جموسية وال جموسي من نصرانية ألن ال نتعرض هلم با

  فرع

قال الولد تبع للوالد يف الدين واحلرية وألمه يف امللك واجلزية ألن األديان إمنا تقوم بالنصرة وهي بالرجال أليق 
يل يتبع األم كيف كانت قياسا على الرق واحلرية والرق مهانة واستيالء ومها بالنساء أنسب قال أبو الطاهر وق

وقيل أحسنهما دينا تغليبا لألسالم وقاله ش وما ولد للمرتد بعد ردته هل يكون كولد الكافر يف السيب والرق 
واجلرب على اإلسالم أو جيرب على كل حال قوالن وإذا قلنا ببقائهم فهل نفقتهم على آبائهم قوالن كالقولني يف 

وجات إذا أسلمن ورجح ابن حمرز النفقة على األب لوجوب سببها وهو القرابة ويف الكتاب إسالم األب نفقات الز
إسالم لصغار بنيه وإذا زوج النصراين ابنته الطفلة من كتايب مث أسلم األب وهي صغرية فسخ نكاحها وكذلك 

مل يتطاول وإن كان الولد مراهقا ابن  الطفل لو كانت املرأة جموسية يعرض عليها اإلسالم فإن أبت فرق بينهما ما
اثنيت عشرة سنة حالة اإلسالم فال جيرب عليه إىل البلوغ فإن أقام على دينه مل يعرض له الستقالله على التمييز وإن 

ترك األطفال حىت راهقوا فإن أبوا اإلسالم مل جيربوا ألهنا حالة تأىب التبعية وقال بعض الرواة جيربون نظرا حلالة 
  الم وهو أكثر مذاهب املدنيني اإلس

  فرع

قال لو مات أبو املراهق وقف املال إىل أن بلغ وأسلم ورث وإال فال ولو أسلم قبل احتالمه مل يتعجل ذلك حىت 
حيتلم ألنه لو رجع مل يقتل وقيل يقتل وله املرياث ولو رجع ضرب حىت يسلم أو ميوت قال مالك ولو قال الولد إين 

 يعترب ذلك الفصل الثاين يف أنكحتهم وهي عندنا فاسدة وإمنا اإلسالم يصححها خالفا البن ال أسلم إذا بلغت ال
حنبل ويف الكتاب ال يطأ الذمي مسلمة بنكاح وال ملك وليقدم يف ذلك إىل الذمة ويعاقبون بعد التقدم وال حيدون 

خ النكاح وإن أسلم الزوج لفساد العقد ويعفى عن اجلاهل وتباع األمة عليه نفيا الستيالء الكفر على اإلسالم ويفس
قال ابن يونس وحتد املسلمة إن مل تعذر جبهل كما قال يف كتاب حممد إذا تزوج جموسية عاملا بالتحرمي حد قال 

اللخمي وطالقهم غري الزم ألن فيه حقا هللا تعاىل وهو ساقط مع الكفر وحق للمرأة وهو يف معىن هبتها نفسها وحنن 
لوفاء باهلبات وكذلك القول يف العتق فإن جارت املرأة نفسها والعبد نفسه مل ميكنا من الرجوع وإن ال جنربهم على ا

امتنعا ما مل يضرب على العبد اجلزية فال ميكن من الرضا بالرق ويف اجلواهر إذا طلقها ثالثا مث أباهنا عنه مدة مل حيتج 
رضيا حبكم اإلسالم فحكمنا الثالث ليس له ردها  بعد اإلسالم حمللل قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا إذا

للزوجية قهرا ألجل حكمنا وله ذلك برضاها ألن طالق الكفر غري الزم قال الشيخ أبو احلسن وإذا أسلما له ردها 



قبل زوج ويف الكتاب طالقهم غري الزم وإن رفع إلينا ال حيكم به إال برضا الزوجني حبكمنا قال أبو الطاهر إذا 
كمنا ففي اعتبار رضا أساقفتهم قوالن نظرا لدخول ذلك يف عهدهم أم ال وإذا حكمنا يف الطالق رضيا حب

فلمتأخرين أربعة أقوال حيكم بالثالث إن أوقعها أو بتطليقة أو بالفرقة يف اجلملة أو تعترب أنكحتهم إن كانت على 
فإن ( ل عدم احلكم بينهم لقوله تعاىل الوضع الشرعي حكمنا بالطالق وإال فبالفراق جممال ويف الكتاب األفض

ولو تزوج ذمي امرأة غريه منع ألنه من باب التظامل الفصل  ٤٢املائدة ) جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
الثالث يف إسالمهم وفيه أربعة أحباث البحث األول فيما يثبت من عقودهم بعد اإلسالم قال ابن يونس وهي عندنا 

يصححها ويف اجلواهر ال نقرهم على ما هو فاسد عندهم إال أن يكون صحيحا عندنا ولو فاسدة وإمنا اإلسالم 
اعتقدوا غضب امرأة أو رضاها باإلقامة مع الرجل من غري عقد أقررناهم عليه وقاله ش والضابط أن كل مفسد 

ل وما ال فال وقال ش يدوم كجمع األختني أو ال يدوم لكن أدركه اإلسالم كالزواج يف العدة فيسلم فيها فهو مبط
وابن حنبل عقودهم صحيحة تنبيه واعلم أن قولنا أنكحة الكفار فاسدة مشكل فإن والية الكافر للكافر صحيحة 
والشهادة عندنا ليست شرطا يف العقد حىت نقول ال تصح شهادهتم لكفرهم ولو قلنا إهنا شرط واشهد أهل الذمة 

طالن على اإلطالق فال وغاية ما يف الباب أن صداقهم قد يقع مبا ال حيل املسلمني فينبغي التفصيل أما القضاء بالب
وكذلك املسلمون وختتل بعض الشروط أو كلها أحيانا وكذلك املسلمون فكما ال يقضى بفساد أنكحة عوام 

ا املسلمني وجهاهلم من أهل البادية وغريهم بل نفصل ونقول ما صادف الشروط فهو صحيح سواء أسلموا أم ال وم
مل يصادف فباطل اسلموا أم ال وعلى هذا كان ينبغي أال خيري بني األم وابنتها إذا أسلم عليهما بل نقول إن تقدم 

عقد البنت صحيحا تعينت وكذلك ال خنريه إذا أسلم على عشر نسوة بل نقول إن وقع أربع منها أوال على الصحة 
بني املوانع املاضية وما بقي مقارنا لإلسالم إذ الكل فاسد تعني وكذلك يليق إذا حكمنا بفسادها مجلة أن ال نفرق 

وقد أقر عليه السالم من أسلم على نكاحه ففي أيب داود أنه عليه السالم رد ابنته زينب على أيب العاصي بالنكاح 
يف األول ومل حيدث شيئا ويف الكتاب ال يثبت من شروطهم بعد اإلسالم إال ما يثبت للمسلم وترد إىل ما جيب 

اإلسالم وال يفسخ النكاح مبا ال جييزونه وإن كان يفسخ للمسلم قبل البناء ألن اإلسالم يقرر عقودهم وإذا تزوجها 
خبمر أو خنزير أو بغري مهر الستحالهلم ذلك مث أسلما بعد البناء ثبت النكاح فإن كانت قبضت ذلك اخلمر قبل 

إال فلها صداق املثل وإن مل يبني هلا حىت أسلما قبل القبض أو البناء فال شيء هلا غريه ألنه من أمواهلم حينئذ و
قبضت خري بني صداق املثل أو الفراق ألنا ال نبيح وطئها بغري صداق والفراق بطلقة واحدة كنكاح التفويض يف 

ذا قبضت اإلسالم وقال غريه إذا قبضت ال شيء هلا ألنه من أمواهلا حينئذ كما لو باعت مخرا حينئذ قال ابن يونس إ
نصفه كان هلا نصف صداق املثل وعلى هذا احلساب إذا بىن وإال فلها االمتناع حىت تأخذ صداق املثل وهذا كله 
إذا أسلما أما إذا أسلمت دونه فسخ النكاح وال شيء له عليها فيما قبضت من مخر أو خنزير تغليبا مللكها وقيل 

يقتل اخلنزير ألهنا منعته منه بإسالمها قال ابن القاسم ولو أصدقها عليها قيمة املقبوض وإن كان قائما وتراق اخلمر و
مثن مخر فلها قبضه بعد إسالمها ولو أصدقها دينا له ربا فأسلما قبل القبض فال شيء له إال رأس املال ألنه الذي 

بناء والصداق مخر يستحقه ولو كان درمهني وأصلها برباها ثالثة دراهم نظرا ألصلها قال اللخمي إذا أسلما قبل ال
فأربعة أقوال ما تقدم وقال أشهب يعطيها ربع دينار وإال فسخ وقال ابن عبد احلكم قيمة اخلمر وإن أسلمت قبل 

البناء بعد قبض اخلمر قال ابن القاسم ترد قيمة اخلمر فاتت أم ال وتكسر عليها وقال أيضا ال شيء عليها ألهنا 
  بانفساخ النكاح يصري ملكا للزوج مستهلكة شرعا قال وأرى رده مخرا ألن 

  فرع



يف الكتاب إذا اسلم جموسي أو ذمي وحتته جموسية عرض عليها اإلسالم فإن أبت وقعت الفرقة وإال بقيت زوجة ما 
مل يبعد بني إسالمهما من غري حتديد والشهر وحنوه قليل فإن أسلمت املرأة بعد البناء فال يعرض عليها اإلسالم ولكنه 

عدهتا كانت له وإال فال قال صاحب االستذكار قال مالك يف املوطأ تقع الفرقة إذا امتنعت الوثنية أو  إن أسلم يف
اجملوسية يف احلال وقال ش ينتظر إسالمها يف العدة ألن أبا سفيان أسلم وأسلمت امرأته بعده بأيام ورد عليه السالم 

بعد ست سنني وقيل بعد سنتني وعلل ذلك باحتمال  ابنته زينب على أيب العاصي بالنكاح األول ومل حيدث شيئا
أي يف العدة إمجاعا وجوابه أن قصة زينب  ٢٢٨البقرة ) وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك ( تأخر احليض بقوله تعاىل 

قبل نزول الفرائض مع أنه ردها بنكاح جديد وهو مقدم على األول لكونه زيادة على النفي وحيمل قوله ومل حيدث 
وال متسكوا بعصم ( مثل الصداق األول واألخبار الكثرية الواردة يف إسالم الوثنيني معارضة لقوله تعاىل  شيئا على
وقال ح إن مل يسلم زوجها بعدها فرق بينهما يف احلال إن كانا يف دار اإلسالم وإن كانا يف  ١٥املمتحنة ) الكوافر 

ذكورة على ذلك وإن أسلمت اجملوسية قبل انقضاء دار احلرب بقيت الزوجة حىت تقضي العدة ومحل القصص امل
العدة فهما زوجان وإال فال وقال ابن حنبل تقع الفرقة يف احلال مطلقا والصواب أن املعترب اختالف الدين ال 

اختالف الدار وقبول اإلسالم على القرب كما قال يف املدونة وفيه مجع بني الكتاب والسنة الواردة قال صاحب 
عض شيوخنا إذا أسلم جموسي قبل البناء ال تبقى زوجته إال أن يسلم بالقرب جدا ويعرض اإلسالم النكت قال ب

على أبوي الصغرية كعرضه على الكبرية ألهنا تسلم تبعا هلا فإن مل يكن هلا أبوان بقي األمر موقوفا حىت تعقل وإن 
إذا أسلم ال يفرق بينهما حىت تنقضي العدة كانا ال يتوارثان لعدم تعني سبب الفسخ قال ابن يونس يف كتاب حممد 

وروى ابن القاسم اليومني والثالثة فإن أبت استربأت نفسها حبيضة وقال أشهب إسالمه قبل البناء يقطع العصمة 
  وبه أخذ حممد 

  فرع

وج يف الكتاب إذا أسلمت قبل البناء حتت جموسي أو كتايب بانت منه وال رجعة إن أسلم لعدم العدة وإسالم الز
كالرجعة وال ميلك عصمتها بعد العدة يف املدخول هبا والفراق يف هذا بغري طالق لكونه متفقا عليه وقاله ابن حنبل 
وش وقال ح يعرض اإلسالم على اآلخر يف دار اإلسالم فإن امتنع وقعت الفرقة وأصله قوله تعاىل يف الالئي أسلمن 

واسلم صفوان يف العدة  ١٥املمتحنة ) ل هلم وال هم حيلون هلن فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن ح( دون أزواجهن 
بعد شهر قال ابن يونس وإذا أراد اإلسالم فافتدت له على أن ال يسلم حىت تنقضي عدهتا أو على إسقاط الرجعة ال 

الق وقال يصح ويرد ما أخذه والفرق بينه وبني الردة يف لزوم الطالق أن الردة صادرة من مسلم واملسلم يلزمه الط
اللخمي قال ابن القاسم إن مل يسلم فهي طلقة بائنة وقول مالك أحسن ألن الكافر ال يلزمه الطالق واختلف يف 

العدة فقال مالك وابن القاسم إذا أسلمت دونه فثالث حيض وقال مالك تكفي النصرانية يطلقها النصراين حيضة 
ة ألن الزائد تعبد ويف البخاري كانت املرأة إذا هاجرت حىت والبن القاسم يف اجملوسية تأىب اإلسالم تكفيها حيض

حتيض وتطهر فإذا طهرت حل هلا النكاح قال ابن القاسم وإذا قالت حضت بعد إسالمي ثالث حيض وقال الزوج 
إمنا أسلمت من عشرين ليلة صدق ألن األصل بقاؤها على الكفر ولو وافق على أمد العدة وقال أسلمت قبلك أو 

ة وأكذبته مل تصدق ألن األصل بقاؤه على حاله قال صاحب البيان املعروف من املذهب إذا أسلمت ال يثبت يف العد
نكاحه إال أن يسلما معا ألن الكافر ال يكون زوج مسلمة واملعروف أن الفرقة فسخ ألن الكافر ال يلزمه طالق 

ا بالعقد فإن أسلم قبلها فهو أحق هبا ويف وإذا مل يعلم بإسالمها يف العدة حىت تزوجت فروي عن مالك استقالهل



املدونة هو أحق هبا ما مل تدخل وروي عنه استقالهلا أبدا ألهنا نصرانية حتت مسلم فال عدة سواء دخل األول أم ال 
  وقال ابن وهب الدخول يفيتها 

  فرع

ألمان ألهنا ألزمت نفسها قال صاحب النكت إذا قدما بأمان فأسلم مل يكن المرأته الرجوع لبلد احلرب حمتجة با
استيالء زوجها عليها ويف الكتاب إسالم احلريب الكتايب ال يزيل عصمته ويكره وطؤه بدار احلرب كما يكره الزواج 

هبا خشية على الولد من اتباع األم واملؤمنان كالذميني يف إسالمهما وإذا أسلم الذمي صبيا وحتته جموسية مل يفسخ 
مه بعد البلوغ فتقع الفرقة إال أن تسلم هي ألنه لو ارتد حينئذ مل يقتل وإذا وجبت نكاحه حىت يثبت على إسال

الفرقة بني اجملوسيني قبل البناء فال صداق وال متعة ألن الفرقة من قبلها وإذا تزوج صغري بغري إذن أبيه مث أسلم بعد 
سلم العبد وحتته أمة نصرانية فسخ البلوغ ثبت عقده ألنه شيء مضى وكذلك لو تزوج املبتوتة قبل زوج وإذا أ

كاجملوسية إال أن تسلم يف العدة ألن املسلم ال يتزوج الكتابية قال اللخمي قال أشهب ال يفرق بينهما لعدم اخلطاب 
حالة العقدلطريان الطول على األمة املؤمنة قال اللخمي وإسالم أحد الزوجني يف سن عدم التمييز ال يؤثر فراقا ويف 

ا فوقه قيل يلحق بالبالغ وقيل ال قال ابن يونس إذا عقد على أربع يف العدة مث أسلم عليهن بعد العدة ثبنت اإلثغار فم
قاله ابن القاسم وأشهب بىن هبن أم ال وقبل العدة فارقهن لقيام املانع وعليهن ثالث حيض إن مسهن أو بعد عدة 

م ال وال يثبت نكاح املتعة إذا أسلم بعد األجل وإال فال بعضهن فارق ما فيه العدة كن يف عقد واحد أم ال بىن هبن أ
قال اللخمي وال خيتلف أهنم خماطبون باإلصابة حال الكفر يف حرمة املصاهرة البحث الثاين يف النفقة والسكىن ويف 

لم قال اجلواهر إذا أسلم قبلها مث ختلفت مل تستحق نفقة ملدة التخلف ألن اإلمتناع منها وإن أسلمت وتأخر مث أس
ابن القاسم هلا النفقة يف العدة حامال أو حائال ألن له الرجعة وقال أيضا ال نفقة هلا المتناعها بإسالمها قال وهو 
أحسن عند أهل النظر ويف الكتاب لو بىن هبا ومها جموسيان أو ذميان فافترقا إلسالم أحدمها وتأخر حيضها فلها 

بحث الثالث يف اختياره من العدد ويف الكتاب إذا أسلم على أكثر من السكىن ألهنا معتدة منه وإن كان فسخا ال
أربع اختار أربعا كن أوائل العقود أو أواخرها ويفارق الباقي ملا يف أيب داود قال قيس بن احلارث أسلمت وحتيت 

خيتار من تقدم  مثاين نسوة فأتيت النيب عليه السالم فقلت له ذلك فقال اختر أربعا منهن ووافقنا ش وقال ح إمنا
عقدهن لفساد ما بعده وجوابه أن املفسدات اليت ال تقارن اإلسالم ال نعتربها ويدل على ذلك أنه عليه السالم أمر 

باالختيار يف إنشاء حكم وتأسيس قاعدة فلو كان ذلك معتربا لذكره ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز قال 
ملا يف الترمذي أن فريوز الديلمي قال أسلمت وحتيت أختان فقال له عليه  مالك وكذلك األختان يفارق إحدامها

السالم فارق أيتهما شئت قال ابن يونس قال حممد واجملوسي خيتار كالكتايب قال ابن حبيب ويعطي ملن فارقها قبل 
مل خيتر حىت مات  البناء نصف صداقها ألن الفراق باختياره وابن القاسم مينع ذلك ألنه عنده فسخ قال حممد فإن

مجيعهن فللمدخول صداقها ولغري املدخول مخس صداقها إن كن عشرة ألن عليه أربع صداقات تنقسم على عشرة 
ويسقط نصف ذلك لعدم الدخول وكذلك لو طلقهن أو بعضهن غري معني فلكل واحدة مخس صداقها قبل البناء 

ق اختيار أو جمهولة ثالثا بطل اختياره الختالط احلرام باحلالل فإن طلق معلومة مل خيتر من البواقي إال ثالثا ألن الطال
ويف اجلواهر ال مهر للمفارقات قبل الدخول ألنه مغلوب على الفراق وقال ابن حبيب لكل واحدة نصف صداقها 

ل مبين هبا ألنه كاملتنقل ويف االختيار كاملطلق فإن مات قبل االختيار قيل يرثه مجيعهن الربع إن مل يكن له ولد ولك



صداقها قال أبو الطاهر املشهور ربع صدقات جلميعهن باملوت وقال ابن حبيب جلميعهن سبع صدقات أربع ألربع 
  وثالث لستة يقسم اجلميع أعشارا 

  فرع

قال فلو كن مثان كتابيات فأسلم أربع ومات قبل التبني مل يؤثر ألنه رمبا كان يفارق املسلمات كما لو كانت كتابية 
  ة وقال إحداكما طالق ومات قبل التبني ومسلم

  فرع

يف الكتاب إذا أسلم عن أم وابنتها اختار إحدامها قبل البناء كانا بعقد واحد أو عقدين وال حترم األم بالعقد لفساده 
واإلسالم ال يصححه مع االبنة وقال غريه يفارقها ألن اإلسالم يصححه فهو كالعقد الواحد عليهما قال ابن القاسم 

ن حبس األم ال يعجبين نكاح البنت ألنه نكاح شبهة وإن بىن هبما حرمتا أبدا أو بواحدة أقام عليها لتحرمي األخرى إ
هلا بالعقد أو بالدخول وإذا ماتت امرأة الذمي فتزوج أمها مث أسلم هو كاجملوسي يسلم على أم وابنتها ويسلمان قال 

  قبل البناء وتثبت البنت ألنه عقد شبهة  ابن يونس قال أشهب حترم األم إذا أسلم عليهما

  فرع

قال اللخمي إذا أمسك أربعا فوجدهن أخوات قال القاضي إمساعيل إن طلق عليه السلطان من بقي كان له عنهن 
متام األربع وقال عبد امللك إن تزوجن مل يكن له عليهن سبيل ألنه أحلهن بالفسخ وقال ابن عبد احلكم يفسخ له 

ا إن اختارها أو وقع الفراق باختياره من غري طالق البحث الرابع يف صفة اإلختيار ويف اجلواهر نكاح من دخل هب
يلحق بالصريح ما أفاد معناه كطالق واحدة أو ظهارها واإليالء منها أو وطئها أو لو قال فسخت نكاحها انفسخ 

) لئن أشركت ليحبطن عملك ( له تعاىل الفصل الرابع يف الردة نسأل اهللا العفو والعافية وهي مبطلة للنكاح لقو
وال ( واملراد آثار العمل الستحالله رفع املانع فيبطل آثار العقد منها احلل فإن ارتدت املرأة فلقوله تعاىل  ٦٥الزمر 

واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من ( أي من كفر من أزواجكم مجعا بينه وبني قوله ) متسكوا بعصم الكوافر 
وافقنا ش وابن حنبل على البطالن مطلقا ارتدا معا أو مفترقني وقال ح هي مبطلة إال أن يرتدا معا فيثبت و) قبلكم 

لتساويهما أو يرتد الزوج وحده فينتظر يف العدة كالكافر األصلي وجوابه أهنما استويا يف موجب اإلبطال فهما 
لكتاب إذا ارتد أحدمها بطلت العصمة بطلقة ككافرين ال نكاح بينهما وهو اجلواب عن الزوج وحده تفريع يف ا

بائنة لوجود اخلالف يف إبطال العمل بالردة ويف انقطاع النكاح وإن أسلم يف عدهتا فال رجعة له للبينونة وإن 
أسلمت فال رجعة لبطالن أصل العقد وإن كان أسريا وجهل طوعا كفر أم كرها اعتدت امرأته ووقف ماله وسريته 

دته ألن األصل عدم اإلكراه وإن ثبت اإلكراه فهو على حال اإلسالم قال ابن يونس وروي عن فإن مات حكمنا بر
أشهب أن إسالم املرأة يعيدها للعصمة ألن العقد للزوج ال هلا فردهتا ضعيفة يف اإلبطال وقال املخزومي للزوج 

الك الردة فسخ بغري طالق الرجعة إذا رجع إىل اإلسالم يف العدة كالكافر األصلي قال اللخمي وروي عن م
كالرضاع وقيل طلقة رجعية وقال عبد امللك إن أسلم يف عدهتا فال طالق وإال فطلقة وقال أصبغ إذا ارتد وامرأته 



نصرانية أو يهودية ال حترم عليه إن عاود اإلسالم تسوية بني ردته والكفر األصلي وال خالف أن الردة ال تبطل 
  عقود البياعات 

  فرع

  هر إذا ادعى ردهتا فأنكرت فرق احلاكم بينهما إلقراره ولو كانت كتابية يف اجلوا

  فرع

قال لو تنصر يهودي أو هتود نصراين أقر ألن الكفر ملة واحدة وروي عن مالك أنه يقتل خلروجه عن الذي عوهد 
لك يقتل ألنه كفر ال عليه إال أن يسلم ولو تزندق أحدمها قال مالك ال يقتل خلروجه من كفر إىل كفر وقال عبد امل

  يقر عليه وروي عن مالك يقتل كاملسلم يتزندق 

  فرع

قال ابن يونس إذا تزوج املرتد يف ردته فال صداق وإن دخل هبا ألن ماله للمسلمني إذا قل وللحجر بعد الردة 
إىل دينها ولو  حبيث ال ينفق على ولده قال ابن القاسم إن ارتد وحتته ذمية وقعت الفرقة لبطالن العقد وإن ارتد

تزوج حال ردته ذمية مل جيز رجع إىل اإلسالم أم ال للحجر وقال ابن حبيب إن تزوج بعد حبسه لالستتابة فسخ 
وإن قتل فال صداق كانت مسلمة أو كافرة وقال عبد امللك يثبت نكاحه إذا رجع إىل اإلسالم لزوال احلجر ومحل 

أهنا كانت عاملة وقال لو مل تعلم مل يسقط ربع دينار ألنه حق اهللا  أبو احلسن قول ابن القاسم يف عدم الصداق على
  تعاىل ولو رجع إىل اإلسالم لكان هلا مجيع الصداق تزوجها قبل احلجر أو بعده 

  فرع

يف الكتاب إذا رجع إىل اإلسالم سقطت عند حقوق اهللا تعاىل فيما تركه قبل الردة من صالة وصوم وزكاة وحد 
ظهار لقوله عليه السالم اإلسالم جيب ما قبله وتثبت حقوق العباد من القذف والسرقة والقتل ونذر وميني بعتق و

كما يؤخذ به الذمي ويأيت قتله على الردة على مجيع ذلك إال القذف فيحد مث يقتل لريتفع عار القذف على املقذوف 
هو كمن مل يرتد له وعليه فيقضي وإذا رجع ابتدأ احلج واإلحصان حلبوطهما قال اللخمي وقال غريه إذا تاب 

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت ( الصالة املنسية وال يقضي احلج املفعول لقوله تعاىل 
وهذه اآلية مقيدة وتلك اآلية  ٢١٧البقرة ) أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

قيد وإليه ذهب ش وجوابه من وجهني أحدمها أن القائل لعبده إن دخلت الدار فأنت مطلقة واملطلق حيمل على امل
حر مث قال له يف وقت آخر إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت حر فإنه يعتق بالدخول وحده اتفاقا ألنه جعل لعقته 

اإلطالق والتقييد سبيلني ألن الشروط اللغوية أسباب وقد وجد أحدمها فترتب عليه احلكم وليس هذا من باب 
وثانيهما سلمناه ولكن املرتب على الردة املوافاة عليها أمران احلبوط واخللود وترتيب شيئني على شيئني جيوز أن 

يفرد أحدمها بأحدمها واآلخر باآلخر وجيوز عدم االستقالل وليس أحد االحتمالني أوىل من اآلخر فيسقط 
عدم التركيب ويف الكتاب مرياثه للمسلمني دون ورثته إن قتل وال االستدالل بل الراجح االستقالل ألن األصل 



يرث هو ألنه دين ال يقر عليه فهو مباين جلملة امللل وال يأخذ مرياثا بإسالمه بعد موت املورث لقيام املانع حالة 
ن وقال سحنون ال االستحقاق قال ابن يونس قال ابن الكاتب إمنا يسقط عنه العتق غري املعني أما املعني فال كالدي

يسقط حد الزنا ليال يتذرع الناس بالردة إلسقاط احلد قال صاحب النكت إذا حنث يف ظهاره مث ارتد مث أسلم 
سقطت عنه الكفارة كنذر املساكني خبالف الظهار نفسه وسوى بعض القرويني بينهما يف السقوط ويف التنبيهات 

  زل مسلما قال اللخمي قال القابسي إذا تاب رجع كأنه مل ي

  فرع

  إذا ارتاب يف امرأة هل تزوجها يف العدة أم بعد الرجوع فالقول قول مدعي احلل ألنه األصل يف تصرفات العقالء 

  فرع

قال اللخمي واختلف يف ولد املرتد فقال ابن القاسم إذا ارتد وحلق بدار احلرب فاملولود بعد الردة ولده الصغري 
الردة جيرب على اإلسالم ما مل حيتلم فيجرب عند ابن القاسم وقال أشهب جيرب  وامرأته يفء وقال حممد احلمل قبل

بالضرب قال ابن القاسم املولود حال الردة جيرب قبل احللم ألن الردة ال يقر عليها فيتبعها الولد فإذا بلغ ترك 
تد وحلق بدار احلرب الستقالله وقال أيضا يف أهل حصن ارتدوا يقتلون وال تسىب ذراريهم وقال سحنون إذا ار

وولد له مث تاب هو وولده وإىل ولد ولده فحكمه كحاكم جده وال يسىب ويقتل من مل يسب من الكبار تغليبا 
إلسالم جدهم السابق ويكره الصغار على اإلسالم مث رجع فقال من بلغ ترك قال فإن قتل األب والولد صغري أرى 

ق عدم اعتبار دين الردة الفصل اخلامس يف السيب ويف الكتاب السيب أن حيكم له باإلسالم خبالف ولد الذمي والفر
يهدم النكاح سبيا مجيعا أم ال وعلى املسبية االسترباء حبيضة وال عدة ألهنا صارت أمة وأصله ما روى ابن وهب عن 

ذلك فأنزل اهللا أيب سعيد اخلدري قال أصبنا سبابا يوم أوطاس وهلن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النيب عن 
فاستحللناهن قال ابن قسيط وإذا ابتعت عبدا  ٢٤النساء ) واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم ( تعاىل 

وامرأته من السيب قبل تفريق القسم بينهما فلك التفريق بينهما ووطء األمة قال ابن يونس اختلف يف معناه قيل إذا 
قوله خالف وبيعهما مجيعا إقرار على النكاح سبيا مجيعا أو الزوج مث دخلت مل يقرمها السلطان على النكاح وقيل 

املرأة بأمان يف العدة وروي ال سبيل ألحدمها على اآلخر قال وال خالف أن السيب يسقط عقود األجانب وغريمها 
  بالزوجية  ويف التنبيهات قال حممد إمنا يهدم السيب النكاح إذا وطئ السيد بعد االسترباء ومل يعلم بعد

  فرع

يف الكتاب إذا باع بدار احلرب رقيقا وذكر الرقيق أن بينهم نكاحا إن علم ذلك ببينة ثبت النكاح ألن هذا ليس 
  بسيب وإال فال الهتامهم يف إباحة الوطء 

  فرع

 فرق قال ولو أسلم الزوج بدار احلرب وأتى إلينا وقدم بأمان فأسلم وسبيت امرأته فهي يف عصمته إن أسلمت وإال
بينهما إذ ال ينكح املسلم أمة كتابية وهي وولدها ومهرها الذي عليه يفء قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا إذا 



قدمت بأمان فأسلمت أم ال مث سيب الزوج بقرب ذلك فأسلم فهما على النكاح إال أهنا ال جترب ألجل رقه بالسيب 
هنا عيب ينقص الثمن فهو إقرار عليهم وليس شهادة املانع ويصدق التجار الكفار يف الزوجية بني اململوكني أل

التاسع الرق على أحد الشخصني لآلخر وهو مينع يف مجيع احلاالت وقاله األئمة فال جيوز للرجل نكاح أمته وال 
للمرأة نكاح عبدها ومىت ملك أحد الزوجني صاحبه انفسخ النكاح قاعدة كل تصرف ال يترتب عليه مقصوده ال 

لذلك ال حيد اجملنون بسبب يف الصحة وال السكران ألن مقصود احلد الزجر مبا يشاهده املكلف من املؤملات يشرع ف
وامللذات يف نفسه وذلك إمنا حيصل مبرآة العقل وكذلك ال يشرع اللعان يف اجملنون ومن ال يولد له ألنه ال يلحق به 

مقصوده تنمية املال وحتصيل مقاصد العوضني وذلك غري الولد وكذلك ال يشرع عقد البيع مع اجلهالة والغرر ألن 
معلوم حينئذ ونظائرها كثرية فلهذه القاعدة ال يشرع نكاح الرجل أمته ألن مقاصد النكاح حاصلة قبل العقد 

( بامللك فلم حيصل العقد شيئا فال يشرع قاعدة مقصود الزوجية التراكن والود واإلحسان من الطرفني لقوله تعاىل 
ومقصود الرق  ٢١الروم ) ياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة ومن آ

االمتهان واالستخدام والقهر بسبب سابقة الكفر أو مقارنته زجرا عنه وهذه املقاصد مضادة ملقاصد الزوجية فال 
( لصون والتأديب إلصالح األخالق لقوله تعاىل جيتمعان قاعدة من مقتضى الزوجية قيام الرجل على املرأة باحلفظ وا

والسترقاق يقتضي قهر السادات والقيام على الرقيق باإلصالح  ٣٤النساء ) الرجال قوامون على النساء 
واالستيالء واالستهانة فيتعذر أن تكون املرأة زوجة وسيدة لتنايف البابني قاعدة كل أمرين ال جيتمعان يقدم الشرع 

أقوامها والرق أقوى من النكاح لكونه يوجب التمكن من مجلة املنافع والرقبة وبعض املنافع إباحة  والعرف والعقل
الوطء الذي ال يقتضي النكاح غريه فيكون امللك أقوى فيقدم إذا تقرر ذلك فال يتزوج الرجل أمته للقاعدة األوىل 

لى الرق والرق على الزوجية كمشتري امرأته ال وال املرأة عبدها للقاعدة الثانية والثالثة ومىت دخلت الزوجية ع
  يثبت إال الرق يف سائر األحوال للقاعدة الرابعة 

  تفريع

يف الكتاب إذا اشترت املرأة زوجها بعد البناء فسخ النكاح واتبعته باملهر كمن داين عبدا مث اشتراه أو قبل البناء 
جيوز وتبقى زوجة ألن العصمة بيد العبد فال خترج  فال مهر إال أن سرى هي وسيده فسخ النكاح أي يقصدان فال

من يده بالضرر قال اللخمي إذا اشترته مكاتبا أو اشتراها مكاتبة قيل يفسخ النكاح مللك الرقبة وقيل ال يفسخ ألن 
العقد اآلن إمنا وقع على الكتابة فإن حصل العجز فحينئذ يفسخ ويف اجلواهر إذا وهبها انفسخ نكاحه ويف الكتاب 
ال جيوز وال ينفسخ ألنه عرض فاسد وقال أصبغ يكره وجيوز وقال عبد امللك إن كان مثله ميلك مثلها جاز ويفسخ 
النكاح وإال بطلت اهلبة وال يفسخ قال ابن حمرز هذا يدل من ملك على إجبار السيد عبده على قبول اهلبة إذ لوال 

ال اللخمي قال حممد إذا اشترى أحدمها صاحبه باخليار ال ذلك مل يكن ملقصد السيد تأثري ألن للعبد عدم القبول ق
ينفسخ النكاح إال بقبول من له اخليار لعدم حتقق املعارض أو بالعهدة انفسخ حينئذ لتحقق نقل امللك ولذلك شرط 

ه وال االسترباء وإن كان املاء ماء قال والقياس يف املسألتني عدم الفسخ اآلن ويف الكتاب ال يتزوج الرجل مكاتبت
أمته وال املرأة عبدها وال مكاتبها وال يتزوج أمة ولده ألنه لو زنا هبا مل حيد كأمته ويف اجلواهر إن فعل سقط احلد 

وحترم على االبن باملصاهرة ويلحق النسب وينعقد الولد على احلرية وتصري أم ولده وينقل امللك إليه مبجرد الوطء 
عبد امللك له التمسك يف عسر األب ويسره ما مل حتمل إذا كان االبن مأمونا وتثبت قيمة الولد من غري خياره وقال 

على غيبته عليها فإن كانت موطوءة لالبن ملكها األب باالستيالد وحرم عليه وطؤها بوطء االبن فتعتق عليه 



ني فعلمت إحدامها لتحرمي الوطء ويف الكتاب نكاح احلرة على األمة وللحرة اخليار إن مل تكن علمت فإن كانتا اثنت
دون األخرى فلها اخليار بعد علمها باألخرى وأما إذا تزوج العبد احلرة على األمة أو بالعكس فال خيار ألن األمة 

  من نسائه وألهنا رضيت مبقارنة العبد مع وصف اإلستيالد قال اللخمي وقال عبد امللك هلا اخليار ملزيد الضرر 

  فرع

 تكن له أم ولد حيملها وال ولدها وال قبل الشراء املعتقة على هذه خبالف أمة األجنيب قال إذا اشترى أمة من أبيه مل
  وقال غريه ال جيوز شراؤه هلا لعتق محلها على احلد 

  فرع

قال األحسن أن ال يطأ أمة عبده وال يزوجها منه إال بعد االنتزاع فإن فعل صح ألن التزويج انتزاع وال يصح 
  هذه الصورة  زواج أحد ألمته إال يف

  فرع

قال اللخمي قال حممد إذا أخدم السيد عبده المرأته لعبد واألمة لزوجها إن كان مرجع العبد للحرية انفسخ 
النكاح إن قبل املخدم للخدمة أو إىل سيده أو غري بامللك مل ينفسخ لتعذر ملك غريه املرأة عليه املانع العاشر الرق 

لى املرأة لغري الزوج وقال اللخمي تزويج األمة جائز وخيتلف فيه فاجلائز كل يف بعض احلاالت وهو الرق الثابت ع
أمة يكون ولدها حرا من ذلك النكاح كأمة األب واألم واألجداد واجلدات وقيل األب واألم خاصة وأجاز ابن 

 بعد نكاح ال عبد احلكم أمة االبن وكل هذا إذا كان السيد حرا أما لو كان عبدا يكون الولد رقيقا للسيد إال
يرجى نسله كاخلصي والشيخ الفاين فإن الشرع إمنا منع األمة صونا للولد عن الرق ونكاح العبد إذا ال عار عليه يف 

رق ولده واملختلف فيه حيث يكون ولد احلر رقيقا من ذلك النكاح فاملشهور املنع ويف اجلواهر ال جيوز إال بثالثة 
ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح ( ا مسلمة وقاله ش لقوله تعاىل شروط عدم الطول وخشي العنت وكوهن

وروي عن مالك اجلواز مطلقا ومنشأ اخلالف  ٢٥النساء ) احملصنات املؤمنات إىل قوله ملن خشي العنت منكم 
ملفهوم أو مفهوم الشرط الذي يف اآلية هل هو ليس حبجة فيتأتى قول مالك ألن اآلية مل تدل على املنع مبنطوقها بل با

استأذنك أولوا ( حجة فيأيت قول ابن القاسم وإذا فرعنا على املشهور ففي الكتاب الطول صداق احلرة لقوله تعاىل 
فيدل على أن الطول املال والقدرة ) ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات (  ٨٦التوبة ) الطول منهم 

ط يف التمكن من البقاء إال يف العقد واشترطها أصبغ ألنه ال يزوج وقاله ش وال يرعى القدرة على النفقة ألهنا شر
أن علم عجزه عنها وروي أن الطول وجود احلرة يف عصمته ألن القدرة عليها إذا امتنعت فهو أوىل وعلى املشهور 

صداق  لو عدم املال وخشي العنت أبيحت له األمة وإن كان حتته ثالث حرائر قال القاضي أبو بكر ولو قدر على
كتابته للزوج األمة ولو عالته احلرة يف املهر فسرق فلم جيد غريها تزوج األمة ولو قنعت بدون صداق املثل وهو 

ولو شاء اهللا ( قادر عليه حرمت األمة وأما العنت فهو الزنا مسي بذلك ألن أصله التضييق واملشقة لقوله تعاىل 
نت يف الصحبة وملا كان الزنا يؤدي إىل عذاب اهللا تعاىل وكفى أي لضيق عليكم ومنه التع ٢٢٠البقرة ) ألعنتكم 



به جرحا مسي عنتا من تسمية السبب باسم املسبب وإمنا يتم بغلبة الشهوة وضعف اخلوف من اهللا تعاىل فإذا اشتد 
  اخلوف وأمن على نفسه حرمت األمة 

  فرع

رب فرويت إباحتها دفعا للزنا وخرج القاضي أبو لو هوي أمة بعينها وخشي من الزنا معها دون غريها ومل ميكنه الص
  الوليد هذه الرواية على عدم اعتبار الشرطني والقدرة على صرف العنت بالتسري مينع األمة 

  فرع

قال إذا تزوجها حلصول الشرائط مث قدر على احلرة مل يفسخ نكاح األمة وإن قلنا احلرة طول لوقوع العقد صحيحا 
ي وقال ابن حبيب جيوز له البقاء إذا أفاد طوال أما إن تزوج حرة حرمت عليه األمة قال أبو وقاله األئمة قال اللخم

الطاهر واستقرأ اللخمي وجوب املفارقة ويف املقدمات وأما إن أمن العنت ال يؤمر معه باملفارقة قوال واحدا والفرق 
ع الشرعية ثالثة أقسام منها ما مينع ابتداء أن ميل الشهوات غري منضبط وال مأمون خبالف وجود املال قاعدة املوان

احلكم واستمراره كالرضاع مينع ابتداء احلكم ويقطعه إذا طرأ عليه والرق يف أحد الزوجني ومنها ما مينع ابتداء 
فقط كاالسترباء مينع العقد وإذا طرأ ال مينع ومنها ما اختلف فيه هل يلحق باألول أو بالثاين كوجود الطول واملاء 

التيمم مينع ابتداء التيمم وهل يبطله إذا طرأ عليه خالف واإلحرام مينع وضع اليد على الصيد وهل حيرم يف 
اإلمساك خالف وينعطف البحث ها هنا على قاعدة أخرى وهي أن الشرع إذا نصب سببا أو شرطا حبكمه هل 

طع حلكمة صيانة املال وقد جيوز اعتبار تلك احلكمة إن وجدت منفردة األصح منعه كنصب السرقة سببا للق
وجدت احلكمة يف حق الغاصب وغريه وال يقطع والزنا سبب الرجم حلكمة صيانة األنساب فلو خلط األنساب 
بغري الزنا ال يرجم وكذلك ها هنا نصب الطول سببا للمنع من العقد على األمة حلكمة ارقاق الولد فهل تراعى 

  م األمة أم ال خالف ونظائره كثرية وقد تقدم بسطه يف الرضاع وغريه هذه احلكمة حيث وجدنا أو بعد العقد فتحر

  فرع

قال اللخمي إذا تزوج أمته على أن ما تلده حر فسخ قبل البناء وبعده ألنه شرط على خالف مقتضى العقد قال 
بد املشتري قال وهلا املسمى والولد حر والوالء لسيده تنزيال الشتراطه منزلة عقده قال حممد فإن باعها فولدها ع

وكذلك أرى إن مل يبع وفسخ الشرط أو رجع السيد فيه قبل حتمل ألن الرضا بالفاسد ال يلزم فإن استحقت أخذ 
املستحق ولدها وبطل من عتق قبل ذلك ولو غره السيد بأهنا ابنته عتق الولد لنشأته على احلرية وللسيد على األب 

  القيمة عند ابن حبيب خالفا ملطرف 

  فرع

اجلواهر إذا تزوج أمة بشروطها فلم تغنه فله الزيادة إىل األربع ولو استغىن باألوىل ففي إباحة ما زاد خالف لتعني  يف
الرق هل ووافقنا ح وقال ابن حنبل وش ال جيوز أن يزيد على الواحدة وإن مل يستغن هبا وأباح محاد اثنتني لنا أن 

  لواحدة فوجب أن تبيح ما عداها احلاجة متحققة يف غري الواحدة وهي املبيحة ل



  فرع

يف الكتاب ال تتزوج حرة على أمة ملا فيه من أذية احلرة بسوء املقارنة فإن فعل جاز وخريت احلرة يف نفسها بطلقة 
بائنة كعيب حدث يف الزوج يوجب الفراق خبالف اختيار املعتقة لتوقع عتق الزوج وكذلك ختري إذا تزوج أخرى 

 كتاب حممد إن طلقت ثالثا نفذ قال صاحب املقدمات إذا تزوج احلر أمة على احلرة فعلى قال صاحب املنتقى يف
القول بعدم اشتراط الطول والعنت وهو املشهور عند ابن القاسم خالف املشهور عن مالك فال كالم للحرة إال 

وال اخليار للحرة يف نفسها عند التونسي ألهنا من نسائه ابتداء كاحلرة الدنية وعلى القول باالشتراط فخمسة أق
كانت داخلة على األمة أو بالعكس والثاين إن كانت داخلة ختري يف نفسها ألهنا فرطت يف التعرف واألمة الداخلة 

فلها اخليار يف األمة دفعا للضرر والثالث إن دخلت األمة عليها فلها اخليار يف نفسها أو بالعكس فال خيار هلا 
ليها فسخ نكاح األمة ألن احلرة طول واخلامس إن دخلت األمة فسخ نكاح األمة وإن والرابع إن دخلت األمة ع

دخلت احلرة مل يفسخ نكاح األمة ألن العقد جائز قال صاحب البيان على قول ابن القاسم ال مقال للحرة وهو 
عبد امللك الذي يرى الذي تدل عليه ألفاظ املدونة وتأول التونسي أن القول هلا على القولني وهو يصح على قول 

اخليار هلا وإن كان زوجها عبدا وقال ح وش ال جيوز نكاح األمة على احلرة ولو أذنت ألهنا طول عندمها وجيوز 
نكاح احلرة على األمة وقال ابن حبيب نكاح احلرة طالق األمة قال اخلمي وال أرى اخليارين بل ختري هل ترضى 

لزوج يطلق أيهما أحب وينبغي أن يعلمها إن كان يؤثر األمة فعلها ختتار البقاء املقام أم ال فإن مل ترض كان اخليار ل
ويف الكتاب جيوز نكاح احلرة على األمة وللحرة اخليار إن مل تكن علمت فإن كانتا اثنتني فعلمت إحدامها دون 

س فال خيار ألن األمة من األخرى فلها اخليار بعد علمها باألخرى وأما إذا تزوج العبد احلرة على األمة أو بالعك
  نسائه وألهنا رضيت مبقارنة العبد مع وصف االستيالء وقال اللخمي وقال عبد امللك هلا اخليار ملزيد الضرر 

  فرع

إذا تزوج األمة واحلرة يف عقد ومسي لكل واحدة صداقها فسخ يف حق األمة وبقيت احلرة مث قال إن علمت احلرة 
 نفسها قال اللخمي إذا علمت باألمة وأن الرجل ال تكفيه حرة وال جيد طول جاز وال خيار هلا وإال خريت يف

األخرى فنكاح األمة جائز إال أن نقول احلرة طول وإن تكفه احلرة أو جيد طوال فسخ نكاح األمة وإن مل تعلم بأن 
نكاح األمة فسخ نكاح اليت معها أمة والزوج جيوز له نكاح األمة كان احلق لألمة وجيري على اخلالف وإذا أفسد 

احلرة وإن احتد العقد الفتراق امللك وقال ابن القاسم يفسد جلمعه حالال وحراما كاألم وابنتها يف عقد فإن كانت 
األمة ملكا للحرة فسخ على املشهور جلمع العقد بني حالل وحرام مللك واحد املانع احلادي عشر كوهنا أمة لالبن 

د عليه يف الزنا والسرقة من مال ابنه وقاله ابن حنبل خالفا ل ح املانع الثاين عشر كوهنا ألهنا كأمته لعدم إقامة احلدو
أم السيد ألن ملك ابنها كملكها فكما ال تتزوج بعبدها فكذلك عبد ابنها املانع الثالث عشر اإلحرام فال جيوز 

املريضة وكذلك املريض وقد تقدم بسطه تزويج احملرمة وقد تقدم بسطه يف احلج املانع الرابع عشر املرض فال جتوز 
يف أحوال الزوج القطب الثالث املعقود به وهو الصداق ويف التنبيهات يقال بفتح الصاد وكسرها وأصدقه وصدقة 

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن ( ( ويف اجلواهر ال جيوز التراضي بإسقاطه لقوله تعاىل 
أي من الصداق  ٥٠األحزاب ) ن دون املؤمنني قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم يستنكحها خالصة لك م

ال بد فيه من ) خالصة ( يقضي اختصاص املرأة بالنيب دون املؤمنني وقوله تعاىل ) وهبت نفسها ( ( وقوله تعاىل 



غريه فيتعني اشتراط الصداق زيادة فائدة ألن األصل عدم التكرار وهي اختصاص اهلبة به دون املؤمنني فال جيوز ل
البقرة ) ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ( وال يلزم التصريح به لقوله تعاىل 

فنص تعاىل على شرعية الطالق يف صورة عدم الفرض ومشروعيته دليل صحة النكاح والواجب ال بد أن  ٢٣٦
ل اللخمي وقدره ربع دينار أو ثالثة دراهم أو ما يساوي أحدمها وقيل ما يقدر حىت خيرج املكلف عن عهدته قا

يساوي ثالثة دراهم كقول ابن القاسم يف السرقة ويف القبس قال ابن وهب أقله درهم وحنوه لطلبه عليه السالم 
أخذهتا ألن خامتا من حديد وعند ح عشرة دراهم ألنه نصاب السرقة عنده فإن تزوجها خبمسة وطلقها قبل البناء 

الصداق الواجب عنده ال يتشطر واحتج بقوله عليه السالم ال صداق أقل من عشرة دراهم قال صاحب االستذكار 
ومل يثبته أحد من أهل العلم وعند ش هو غري مقدر بل ما ينطلق عليه اسم مال وعند ابن حنبل ما ينطلق على نصفه 

فيقتصر على املسمى قياسا  ٢٤النساء ) أن تبتغوا بأموالكم ( اىل اسم مال ليبقى هلا املسمى بعد التشطري لقوله تع
كسائر الصور اليت أطلقت فيها النصوص وجواهبما أن هذه القاعدة صحيحة لكن السنة أبطلت االقتصار على 
ياما املسمى ها هنا وهي ما يف املوطأ أنه عليه السالم جاءته امرأة فقالت يا رسول اهللا قد وهبت نفسي لك فقامت ق

طويال فقام رجل فقال يا رسول اهللا زوجنيها إن مل تكن لك هبا حاجة فقال عليه السالم هل عندك من شيء تصدقها 
إياه فقال ما عندي إال إزاري هذا فقال عليه السالم إن أعطيتها إياه جلست ال إزار لك فالتمس شيئا فقال ال أجد 

جيد شيئا فقال له عليه السالم هل معك من القرآن شيء فقال  شيئا فقال التمس ولو خامتا من حديد فالتمس فلم
نعم سورة كذا وسورة كذا لسور مساها فقال عليه السالم قد أنكحتكها مبا معك من القرآن يدل من أربعة أوجه 
أحدها قوله ما عندي إال إزاري ومعلوم بالعادة أن اإلنسان ال يعجز عن حجر أو حطب أو ما يساوي فلسا فدل 

على أن املراد ماله بال وإال فالعادة تكذبه وكان عليه السالم يكذبه حينئذ وثانيهما قوله ما أجد شيئا بعد قوله  ذلك
عليه السالم التمس شيئا ومعلوم أنه لو التمس ما ذكرناه لوجده وثالثها قوله عليه السالم التمس ولو خامتا من 

ومعلوم أن اخلامت أعظم من أقل ما يتمول ورابعها قوله  حديد يف معرض املبالغة يقتضي أن ذلك أقل ما جيزئ
فالتمس فلم جيد شيئا ومعلوم أنه جيد ما تقدم ذكره فدل ذلك على أن املراد باآلية ما له قدر من املال فيتعني ما 
غري أنه  ذكرناه ألنه عضو فيستباح باملال فوجب أن يقدر ما ذكرناه كقطع اليد يف السرقة وأما ح فوافقنا يف املدرك

  خالف يف نصاب السرقة فنجيبه يف بابه إن شاء اهللا 

  فرع

قال ابن يونس إذا تزوجها بغري صداق قال سحنون يفسخ بعد الدخول قال أشهب وهلا بعد البناء والفسخ ثالثة 
  ل دراهم وقال ابن وهب صداق املثل لبطالن ما حصل الرضا به ويف الكتاب ال يفسخ بعد البناء وهلا صداق املث

  فرع

قال صاحب املقدمات استحب العلماء عدم املغاالة يف الصداق ألن صداق أزواجه عليه السالم كان مخسمائة درهم 
  لغالبهن مع فرط شرفه وشرفهن 

  فرع



يف الكتاب إذا تزوج بدرمهني أو ما يساويهما فسخ إال أن يدخل فيجرب على اإلمتام وال يفسخ للخالف يف هذا 
فسخ قبل البناء وبعده وإن أمت وهلا صداق املثل بعد البناء كمن تزوج بغري صداق قال ابن الصداق وقال غريه ي

قال ابن يونس قال ابن  ٢٣٧البقرة ) فنصف ما فرضتم ( القاسم وإن طلق قبل البناء فلها درهم لقوله تعاىل 
ري فرع الصحة وحنن ال نصححه الكاتب إذا مل يتم فسخ بطلقة وال شيء هلا إال نصف الدرمهني وال غريه ألن التشط

قال والصواب هلا إال نصف الدرمهني والفسخ عندنا استحبابا ويف الصداق نظران النظر األول يف الصحيح وفيه 
أربعة عشر فصال الفصل األول فيما جيوز فيه من الغرر قال أبو الطاهر والغرر الفاحش ممنوع فيه ابتداء اتفاقا فإذا 

ا يتعلق به من حترمي املصاهرة أو بالدخول ألنه فوت له ويفسخ مطلقا ألنه ليس ماال وقع ففي مضيه بالعقد مل
والصداق ركن العقد ثالثة أقوال ويف الفسخ قبل الدخول على الوجوب أو الندب قوالن وأما غري الفاحش ففي 

انت معتادة ويف الكتاب جيوز على بيت أو خادم غري موصوف وهلا الوسط والبيت الالئق هبا وعلى شورة إن ك
التنبيهات الشوار بفتح الشني ما حيتاج إليه البيت من املتاع احلسن والشارة واهليئة وحسن امللبس والشورة بالضم 

احلال وعلى مائة بعري غري موصوفة وهلا الوسط من األسنان وليس للزوج دفع القيمة إال أن ترضى ووافقنا ح وقال 
وصوف كالبيع ومىت أطلق النقد أو غريه فهو حال ألنه أصل املعامالت وإن ش وابن حنبل ال جيوز إال مبعلوم م

أظهروا مهرا وأسروا دونه فاملعترب السر إن شهدوا به ألن اللزوم يتبع الرضا بالبدل وقال ابن حنبل ال تعترب العالنية 
ليه سرا فالعالنية إال أن ولو أظهرو جتمال ألهنا تسمية يف عقد صحيح فتجب وقال ح إن خالفت العالنية ما عقد ع

يشهدا على السر فتدل الشهادة على أن زيادة العالنية هزل قال صاحب البيان إذا كان الصداق عبدا ومل يبني أهو 
من احلمر أو من السودان فلها وسط األمرين وهلا يف الثالثة رأس من وسط اجلنس ونصف قيمة اآلخر يوم وقع 

ابن القاسم واألشبه الشركة قال ابن يونس قال أبو حممد إن تزوجها على أن يبين  العقد نفيا للشركة يف الرقيق قال
هلا بيتا وهي بقعة معينة يف ملكه ووصف الطول والعرض والبناء جاز وإن كانت مضمونة فال لفرط الغرر قال حممد 

ى قدر قيمة ذلك يوم وهلا األغلب من رقيق البلد فإن استوى أعطيت النصف من السودان والنصف من احلمران عل
العقد وقال سحنون ال جيوز على خادم حىت يسمى جنسها فيتعني وسط ذلك اجلنس وإال فسخ قبل البناء وثبت 

بعده وهلا صداق املثل وقال ابن عبد احلكم ال جيوز إال على معلوم مقدر كقول ش لنا قوله عليه السالم الصداق ما 
لة ثالثة أقسام جائز إمجاعا يف مجلة العقود كجهالة أساس الدار وبطن تراضى عليه األهلون قاعدة الغرر واجلها

األجنة وغرر كون املبيع ال يبقى حىت يقبض وممنوع إمجاعا يف عقود املعاوضات كالطري يف اهلواء أو خمتلف فيه كبيع 
سم األول ومنهم من الغائب والسلم يف احليوان أو النكاح على ما بني جنسه ال نوعه فمن العلماء من يلحقه بالق

يلحقه بالثاين قاعدة العقود ثالثة أقسام منها ما ينايف مقصوده اجلهالة والغرر كالبيع ألن مقصوده تنمية املال وهي 
غري منضبطة معهما فلذلك امتنعا فيه إمجاعا ومنها ما ال ينافيان مقصوده كاهلبة فإن مقصودها الرد وهو حاصل 

اخلصومة وهي مندفعة بالرضا مبا مها فيه وكاخللع مقصوده خالص املرأة من رق  معهما وكالصلح املقصود به دفع
النكاح وهو حاصل بالرضا مبا مها فيه فال جرم قلنا جبوازمها يف هذه األمور ومنها ما ينافيانه من وجه دون وجه 

إذا قاس ش وابن حنبل على كالنكاح فمن جهة أن مقصوده املواصلة ال ينافيانه ومن جهة أن املالية شرط ينافيانه ف
البيع بطل قياسه بالفرق أو رام اإلستدالل بالنص فلم يرد إال يف البيع فال يتناول صورة النزاع ولو تناوهلا حىت 

خصصناها بالفرق املذكور وهلذا التقدير جوزنا منهما يف اخللع ما ال جيوز يف النكاح فائدة الغرر هو القابل 
ا وإن كان معلوما كاآلبق إذا كانا يعرفانه واجملهول هو الذي ال تعلم صفته وإن كان للحصول وعدمه قبوال متقارب

مقطوعا حبصوله كاملعاقدة على ما يف الكم وقد جيتمعان كاآلبق اجملهول فال يعتقد أن اجملهول والغرر متساويان بل 



واحلصول كالطائر يف اهلواء كل واحد منهما أعم وأخص من وجه تنبيه الغرر سبعة أقسام يف املوجود كاآلبق 
واجلنس كسلعة مل يسمها والنوع كعبد مل يعني نوعه واملقدار ما تصل إليه رمية احلجر والتعيني كثوب من ثوبني 

خمتلفني والبقاء كالثمرة قبل بدو صالحها الفصل الثاين يف ضمانه ويف الكتاب إذا زوج ابنته وضمن الصداق لزمه 
ج وإن مات أخذته من رأس املال وإن مل يترك شيئا فال شيء على الزوج وفاء بالشرط وال يرجع به األب على الزو

فإن مل يدخل هبا منعت نفسها حىت يدفع الصداق ألن بضعها بيدها وكذلك لو ضمنه أجنيب عن الزوج وكذلك كل 
بل البناء وقد من وعد بشيء وادخل املوعود له يف أمر بسبب وعده قال ابن يونس قال مالك إذا طلق االبن ق

ضمن عنه األب رجع النصف لألب وال يأخذه االبن ألنه إمنا التزم ما يلزمه ألنه وهبه قال ابن حبيب وإن ظهر 
فساد النكاح رجعت مجلته لألب ولو تفادى الزوجان قبل البناء على املتاركة والعقد صحيح رجع األب مبا ودى 

امللك يرجع الزوج بنصف ما وجب له بالطالق كما لو بارأها بعد  وسقط عنه إن مل يؤد قاله ابن القاسم وقال عبد
البناء على رد اجلميع وقال عبد الرمحن بن عوف العطايا يف عقد النكاح ال تفتقر إىل القبض وال تبطل مبوت املعطي 

فسخ النكاح قبل ألهنا معاوضة وإن طلق الزوج بعد البناء أو مات ال ترجع إىل املعطي وقيل ترجع العطايا لألب إذا 
البناء كتحمل الصداق وصورة العطايا قوله تزوج ابنيت وأنا أعطيها كذا أو أبين وأنا أعطيه كذا ويف اجلواهر 

الصداق مضمون على الزوج إن كان فيه حق توفيته وإال فال كالبيع وحكمه يف التلف والتعييب وفوات املنافع 
  وتوفيتها بالشفعة حكم البيع 

  فرع

إذا زوج اليتيمة البكر وليها بأمرها وقبض صداقها مل جيز قبضه عليها إال أن يكون وصيا فإن الويل مل يف الكتاب 
جيعل له الشرع أمر املال وإذا قبضه األب للثيب بغري إذهنا ضمنه ألنه متعد يف القبض بغري وكالة كما لو قبض 

قبضه األب باقتضاء من الزوج ضمن وإن كان  ديوهنا فلها الرجوع على الغرمي قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا
الزوج أرسل األب به مل يضمن ألنه وكيل للزوج وأما قبضه للبكر بالبينة وتضيعه االبنة فال شيء عليه وال على 

الزوج أو بغري بينة فعلى الزوج دفع الصداق ثانية سدا للذريعة يف النكاح بغري صداق وال شيء للزوج على األب 
أشهب وقال ابن القاسم إذا أقر األب بقبضه وضاع وال بينة على الزوج صدق األب وال شيء على  لتفريطه قاله

الزوج ألن األب له قبضه بغري وكالة قال صاحب البيان إن قال األب جهزهتا به وأنكرت حلف وبرئ إال أن تكون 
وأنكرت ملا كان القول قوله ألن يف قريبة الدخول وتكذبه قرينة العرف ولو ادعى جتهيزها بإرث أمها أو غري ذلك 

التجهيز باملهر عادة خبالف غريه واألصل بقاؤه يف ذمته ولو ادعى أن بعض ما جهزها به عارية صدق بشرطني 
حدثان البناء وبقاء ما جيهز به مثلها مع ميينه وهذا يف األب خاصة يف البكر وهو يف الثيب كاألجنيب إال أن تكون يف 

  ب وروي عن ابن القاسم ال يقبل قول األب إال ببينة واألول املشهور واليته والوصي كاأل

  فرع

  قال أشهب إذا أقر يف مرضه بقبض صداق ابنته أخذ من ماله إن كان الزوج موسرا وإال فال ألنه يتهم بالوصية هلا 

  فرع



جع على السيد بنصف قال إذا قبض السيد الصداق مث فلس فباعها السلطان عليه فاشتراها الزوج قبل البناء ر
الصداق ألنه اشتراها عاملا بتحرميها بالشراء فهو كاملطلق قبل البناء ولو اشتراها من السلطان غري عامل بأهنا امرأته 
رجع جبميعه على السيد خبالف إذا باعها السيد منه ال شيء له إذا كان عاملا ألن السيد ملا كان أملك بالبيع غلب 

ن الفسخ جاء من قبله ولو باعها ملن اشتراها للزوج وهو ال يعلم فهو كبيع السلطان له أمره على أمر الزوج فكأ
  نصف الصداق وقال عيسى بيع السلطان كبيع السيد يرجع جبميع الصداق قال وهو بعيد 

  فرع

حيح قال صاحب النكت إذا قبضته يف النكاح الفاسد يف عقده وفسخ قبل البناء وبعد تلفه مل تضمنه كالنكاح الص
خبالف الفاسد يف الصداق فإهنا تضمن ألنه لو دخل هبا كان هلا صداق املثل والفاسد يف عقده هلا عني ذلك الصداق 

فأشبه الصحيح قال صاحب البيان املرأة ضامنة املعني وما يغلب عليه من العروض إال أن تقوم البينة على تلفه 
ن قامت البينة وما يغاب عليه وما ال يغاب عليه وروي عن كالعارية وعلى القول بأن الغالت ختتص هبا تضمن وإ

مالك الفصل الثالث يف هبته ويف الكتاب إذا وهبته للزوج بعد القبض أو قبله وهي نافذة التصرف فال رجوع هلا أو 
 بعضه فلها نصف ما بقي أو ألجنيب قبل القبض نفذت اهلبة إن محلها ثلثها وإن زاد على الثلث بطل اجلميع ألن

املرأة حمجور عليها بسبب الزوج يف ماهلا إال يف الثلث فيكون هذا التصرف باطال إال أن جييزه الزوج وإن مل يقبضه 
املوهوب له حىت طلقت موسرة قبل البناء أخذه من الزوج لذهاب احلجر ورجع الزوج عليها بنصفه أو معسرة 

رجع الزوج بشيء كانت موسرة يوم اهلبة أو معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه ولو قبضه كله قبل الطالق مل ي
أو اآلن ويتبعها الزوج بنصفه كما لو هلك بسببها عندها وقال غريه إن كانت موسرة يوم اهلبة ومل تقبضه حىت 

طلقت مل ينظر لعسرها يوم الطالق ويدفعه الزوج للموهوب ويتبعها بنصفه نظرا إىل حالة التصرف وقال ابن يونس 
مد إذا وهبته لزوجها قبل البناء ال يدخل هبا حىت يعطيها ربع دينار ليال يعرى البضع من الصداق أو بعد يف كتاب حم

البناء فال شيء ألحدمها على اآلخر قال صاحب النكت إذا مل يقبضه حىت طلق الزوج وروعي عسرها ويسرها يوم 
ك القدر فقط لزواهلا عن عصمة الزوج وعلى الطالق وال ينظر إىل ثلثها إن كانت حامال وإمنا يراعى عسرها بذل

قول الغري يف اعتبار يسرها يوم اهلبة ينظر إىل الثلث ألنه وقت للتزويج ويف اجلواهر إذا وهبته مجلته مث طلقها قبل 
البناء مل يرجع عليها بشيء كأهنا عجلت إليه ما تستحقه بالطالق وإذا وهبته ألجنيب وقبضه ورجع الزوج عليها 

ع على املوهوب كواهب املستحق أم ال ألهنا وهبت وهي عاملة بتوقع االرجتاع وكما أهنا ال تنقض البيع فهل يرج
فكذلك ها هنا وإن مل يقبضه املوهوب له حىت طلقت أجربت على اإلقباض إن كانت موسرة يوم الطالق ألهنا قادرة 

كانت موسرة يوم اهلبة معسرة يوم الطالق على تعويض الزوج وال جترب إن كانت معسرة يوم اهلبة والطالق فإن 
قال ابن القاسم جترب وقال غريه ال جترب وهو على اخلالف يف استقرار ملكها ولو خالفته قبل البناء بنصفه كان هلا 

نضف ما بقي أو مجلته فال شيء هلا وكذلك عني غريه ألن املخالعة بغريه دليل على إسقاطه وترده إن كانت قبضته 
  إن قبضته فال ألنه من مجلة أمواهلا إال أن يشترط رده أو مبا أقل من الصداق رجعت بنصف الصداق وقال أصبغ 

  فرع

قال اللخمي إن تزوجته على أن يهب عبده لفالن فطلق قبل البناء رجع على املوهوب له بنصفه إن كان قائما وإن 
املرأة سقط وإن حدث به عيب أخذ  هلك فنصف قيمته عند أشهب وال شيء عليه عند حممد ألنه لو هلك بيد



نصفه معيبا وإن باعه املوهوب بنصف الثمن أو أعتقه أو وهبه عاملا بأنه صداق فنصف قيمته يوم التصرف وإال فال 
  شيء عليه وال يرد العتق ألنه مكن من ذلك واستحسن رد اهلبة وإن كان طعاما أكله أو ثوبا لبسه للتهمة يف العادة 

  فرع

قال ابن القاسم من تزوج بكرا مبائة فأعطتها من عندها فعلم األب ثبت النكاح لوجود التسمية  قال ابن يونس
ويردها ومن أعطته امرأة ماال على أن يتزوجها إن كانت ثيبا وزادها ربع دينار على عطيتها جاز أو بكرا ومل ينب هبا 

خ بىن أم ال ويعطي البكر من ماله مثل عطيتها فإن أمت الصداق وإال فسخ أو بىن فصداق املثل مث رجع فقال ال يفس
ويزيد الثيب ربع دينار وأما رد املهر إىل الزوج فقال أبو عمران هو نكاح وسلف ال جيوز إن وقعت العيبة على 

النقد وإن مل يعب واشترط ذلك كان العقد صحيحا وإذا فسد ثبت بعد البناء وفسخ قبله ألن فساده يف صداقه وهلا 
الفصل الرابع يف التغريات الواردة عليه يف اجلواهر إذا تغري قبل الطالق بزيادة أو نقص أو بزيادة من  صداق املثل

وجه ونقصان من وجه فالزيادة عليهما والنقصان عليهما ألهنما شريكان وقيل للمرأة وعليها ألن األصل عدم 
تقراره ويف الكتاب كل ما هو معني فقبضته الطالق املشطر وهو على اخلالف يف استقرار ملكها على الكل وعدم اس

أم ال فحال سوقه أو نقص بدنه أو منى أو توالد مث طلق قبل البناء فله نصف ما وجد عند الطالق ولو هلك بيدها مل 
يرجع بشيء أو بيده بىن من غري شيء وما يغاب عليه إذا هلك ضمنه إال أن يعلم ذلك فيكون منها ومن أهلك 

ومن أنفق شيئا حوسب به وإن جىن على العبد فاجلناية بينهما ولو جىن بيدها خريت يف افتدائه  شيئا ضمنه لصاحبه
فإن فدته ال يأخذ الزوج نصفه إال بدفع نصف الفدية أو أسلمته فال شيء للزوج إال أن حيايب فتبطل حماباهتا يف 

عد العقد فإن طلقها قبل تسليمه كان نصف الزوج ولو جىن بيده فليس له دفعه بل للمرأة فإن ملكها هو األصل ب
مثلها يف نصفه فقال ابن يونس وإذا ادعت تلفه صدقت فيما يصدق فيه املستعري مع ميينها قاله ابن القاسم وقال 
أصبغ تضمن العني وإن قامت بينة هبالكها بغري تفريط ألهنا ال تتعني وإذا ادعت التلف فليس له مطالبتها بالشوار 

ك إمنا يلزم يف الصداق بالعادة وقال عبد امللك يلزمها ذلك إال أن تقوم البينة ويف الكتاب إذا من ماهلا ألن ذل
استحق بعضه ويف إلزام باقيه ضرر كالرقيق مينع الشركة من الوطء والسفر فلها رده وأخذ قيمته أو حتبس البقية 

يف الرقيق فلها الرد وإن قل فإن استحق وتأخذ قيمة املستحق فإن كان تافها وما ال يضر رجعت بقيمته فقط إال 
البعض فكالبيوع يف التفرقة بني اجلزء الشائع وبني املعني قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا استحقت مجلته فالنكاح 
ثابت وأتبعته مبثله إن كان مثليا أو بقمته إن كان متقوما وإن كان مل يدخل تلوم السلطان له فإن جاء به وإال فرق 

ما قال أصبغ إن دخل منع حىت يدفع ولو ربع دينار أو بقي دون االستحقاق ربع دينار وقال حممد إن كان بينه
استعارة أو سرقة حيل بينهما وإن دخل حىت يدفع مجلة املهر وإن تقدمت له فيه شبهة ملك اتبعته به وال يفرق 

هو للمرأة إن كان األب معدما اتبع به يف ذمته بينهما ألنه مل يدخل على عدم الصداق ولو تزوج بعبد ولده الصغري ف
  قاله ملك كشرائه لنفسه وكعتقه عن نفسه 

  فرع

يف اجلالب إذا تزوجها بعبد معني فكان حرا فعليه قيمته عند ابن القاسم ألنه من ذوات القيم وصداق مثلها عند 
العتبية زادت القيمة عن صداق املثل أو عبد امللك خللو العقد عن الصداق ألن احلر ليس مبال وقال ابن القاسم يف 

أقل وال يفسخ النكاح تعمد أم ال وقال عبد امللك يفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده وإن مل يعلما مجيعا مل يفسخ 



قال اللخمي ولو قيل هلا األقل من قيمته أو صداق املثل لكان وجها لرضاها بالعبد إال أن يعلم أهنا لو تزوجت 
  دراهم مل ترض إال مبا يكون قيمة العبد  بدنانري أو

  فرع

قال فإن تزوجها على من يعتق عليها عتق بالعقد فإن طلق رجع بقيمته كانت موسرة أو معسرة ألنه دخل على 
ذلك وال يتبع العبد بشيء ألن الشرع أعتقه وال يرد عتقه كمعسر أعتق بعلم غرميه والزوج كان عاملا وقد 

أن ال يرجع عليها بشيء ألهنا مل تنتفع مبال قال واألول أحسن ألهنا أحسنت بصداقها  استحسن بعضه أيضا مالك
لقرابتها قال ابن يونس إن مل يعلم الزوج أنه يعتق عليها إال عند الطالق أخذ نصفه وعتق نصفه إن كانت معسرة 

مته كاملقارض يشتري من يعتق إال أن يرضى باتباعها فيعتق كله ولو كان عاملا وهي غري عاملة عتق عليه وغرم قي
على رب املال عاملا وقال أيضا يعتق عليها علمت أم ال لوجود سبب عتقه وهو ملكها بكرا كانت أو ثيبا ويرجع 
عليها قبل البناء بنصف قيمته يوم أصدقها فإن مل جيد هلا غريه وكان علم فليس له رد العتق ألنه دخل عليه واتبعها 

اعها وقيل يف مسألة الكتاب إمنا يصح ذلك يف الثيب أما يف البكر فال جيوز للويل ذلك ألنه وإال فله أخذ نصفه واتب
ضرر قال عبد امللك فإن تزوجها على أن يعتق هلا أباها فالنكاح مفسوخ لعدم الصداق أو على أن يعتقه عنها 

والء له ويفسخ يف الوجهني قبل البناء فالوالء هلا وال شيء عليها ألهنا مل متلكه وإن كان على أن يعتقه عن نفسه فال
لعدم الصداق املعترب ويثبت بعده وهلا صداق املثل قال صاحب البيان إذا تزوجها على عتق أبيها على نفسه ثالثة 

أقوال جوازه إن قال عن نفسه أو عنها ملالك وال جيوز ال عن نفسه وال عنها لعبد امللك وقال ابن القاسم عن نفسه 
اح وعنها جيوز فإن مل يكن يف ملكه فاملعروف ملالك عدم اجلواز للغرر وروي اجلواز وجواز النكاح إن ال جيوز النك

مل ميلكه وال هلا والؤه حيث ال يكون هلا الوالء ألنه مال من ماله بعد الشراء ولو قالت أعطيتك ماال وتعتقه جاز 
وهي جائزة األمر فطلق قبل البناء رجع بنصف  الفصل اخلامس يف التصرفات فيه يف الكتاب لو وهبته بعد القبض

قيمته يوم اهلبة ألنه يوم اإلتالف وقال غريه يوم القبض ألنه يوم الضمان قال ابن القاسم ولو أعتقت العبد غرمت 
نصف قيمته يوم العتق موسرة أو معسرة وينفذ العتق إذا علم الزوج أنه رضي وإال فلو قام فله رده إن زاد على 

 يعتق منه شيء كهبة أكثر من الثلث فإن طلق قبل البناء فله نصفه ويعتق عليها نصفه ألن كل عتق رد ثلثها ومل
للحجر ينفذ عند زواله قال ابن يونس قال عبد امللك عليها إذا أعتقته قيمته يوم القبض وقال أشهب ال يعتق منه 

  يعتق ثلثه وإن كره الزوج شيء إذا طلق قبل البناء لرد الزوج العتق أوال وقال ابن القاسم 

  فرع

قال أصبغ لو اشترت بالعني اجلهاز املعروف فتلف مل تضمن إلذن العرف يف ذلك قال مالك وهلا أن تأكل من 
صداقها باملعروف وتكتسي ويف الكتاب إذا اشترت به ماال يصلح للجهاز فطلقها قبل البناء فله نصف املشترى ألنه 

بغريه رجع بنصف الصداق دون املشتري إال أن تكون العادة شراءه للجهاز فله  أذن يف الشراء عرفا وإن اشترت
نصفه للعادة يف طلب ذلك من الزوجات فهي متصرفة بوكالته وليس للمرأة إمساكه ودفع نصف الصداق قال 

را أو عبدا اللخمي هل تؤمر بأن تتشور بصداق العني أو تصنع به ما شاءت كثمن املبيع قوالن ملالك أما إن كان دا
أو ما يؤكل أو يوزن فليس عليها بيعه حىت تتشور به ويأيت الزوج مبا حتتاج إليه إال أن تكون مث عادة فيجري 

  اخلالف املتقدم فإن كان يزاد يف الصداق لذلك أجرب األب عليه 



  فرع

الف ما فيه حياة العبد قال ابن يونس لو أنفقت على عبد يف صناعة نفقة عظيمة أو تأديب اجلارية مل يرجع بشيء خب
من طعام وشراب ألهنا أنفقت لغرضها وقال ابن حبيب ترجع ألنه تصرف مأذون فيه ولو باعته مبحاباة رجع بنصف 

احملاباة الفصل السادس يف زيادة الزوج بعد التقدير ويف الكتاب إذا زادها ومل تقبضه حىت مات أو طلق قبل البناء 
ون املوت لفوات القبض يف احلياة قال ابن يونس قال األهبري القياس وجوهبا يف فلها نصف الزيادة يف الطالق د

املوت ألهنا مهر ال هبة وإال ملا استحق نصفها بالطالق قال اللخمي ولو زادها ومل يلحقها بالصداق وطلق قبل البناء 
الزمة أنه زمن يعوض فيه للمعوضة مل يكن هلا شيء ألهنا هبة هلا حكم اهلبات وقال ح وابن حنبل الزيادة بعد العقد 

ومنع ش قياسا على البيع وأسقط ح الزيادة بالطالق ويف اجلالب إذا اشترط وليها مع الصداق كسوة أو غريها 
فحكمه حكم الصداق قبل الدخول أو بعده يف التشطري ملا يف مسلم قال عليه السالم أحق الشروط أن تويف ما 

يها أو ألهلها هدية أو صنع معروفا فال رجعة له فيه إن طلق قبل البناء ألنه تربع استحللتم به الفروج فإن أهدى إل
قال صاحب البيان إن كانت اهلدية لويل املرأة عند اخلطبة قبل العقد إن مت العقد فهي للمرأة وإال رجع هبا الزوج 

ذلك لوليها مث طلقت رجع  على الويل أو عند العقد وشرطت فكالصداق ويتشطر بالطالق قال ابن حبيب ولو ترك
الزوج بالنصف عليه ومل يكن كهبة الصداق ألنه كالعقد على هبة عبد لفالن وما كان بعد العقد بغري شرط فللويل 

املهدي له لقوله عليه السالم أميا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا وما كان بعد 
ه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته أخرجه أبو داود فلو دفع هلم عينا وأشهد عصمة النكاح فهو ملن أعطي ل

أهنا عارية نفعه اإلشهاد إن مل يقل هو هدية ويأخذه وال شيء عليهم يف امتهانه وإن زاد على امتهان العواري إذا مل 
قال ابن القاسم ال يضمنونه ألهنم يعلموا وإن ضاع لزمهم إال أن تكون بينة على الذهاب كالعواري قاله سحنون و

مل يلتزموا ضمانه قال وقول ابن القاسم القياس فلو صرح بأنه هدية مل ينفع اإلشهاد فإن كان العرف اهلدية مل ينفعه 
اإلشهاد يف السر ألن اإلشهاد ال يبطل احلق على القول بالقضاء بالعرف وملالك فيه قوالن وإذا أهدى لليت ملك 

رجوع وإن طلق فإن فرق بينهما لعدم النفقة قال ابن القاسم ال رجوع على أصله أنه طالق يوجب  عليها هدية فال
نصف الصداق وعلى رأي ابن نافع يف كونه فسخا كالعيوب يكون هلا الرجوع إن كانت قائمة فإن ظهر فساد 

ها بطل ولو ردها بالعيب قبل النكاح فرق بينهما قبل البناء قال ابن القاسم ترجع إن كانت قائمة ألن سبب إهدائ
البناء رجع وال رجوع بعد الدخول اتفاقا إال أن يكون بعد الدخول والفسخ حبدثان ذلك وهذا كله يف هدية 

التطوع من غري عرف وأما املشترطة فكالصداق وذات العرف كذلك عند ابن حبيب على القول بالقضاء بالعرف 
الزوج باملوت والطالق الفصل السابع يف التفويض وهو الصداق  ويرجع بنصفها يف الطالق وأبطلها مالك عن

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا ( املسكوت عنه وهو جائز عندنا وعند األئمة لقوله تعاىل 
 فشرع الطالق حالة عدم الفرض وهو دليل صحة النكاح قال اللخمي نكاح التفويض ٢٣٦البقرة ) هلن فريضة 

ثالثة جائز وهو التفويض إىل الزوج أو عقد على غري صداق وفاسد وهو دخوهلا على دفع اخليار بأي شيء فرض 
وخمتلف فيه وهو التفويض إىل الزوجة أو وليها أو أجنيب أو يقول تزوجتك على حكمي أو حكمك أو حكم وليك 

ال عبد امللك جيوز على حكمه ألنه أصل أو حكم فالن فيمتنع ابتداء فإن نزل مضى وقيل يفسخ إال أن يدخل وق
التفويض دون حكمها وإذا قلنا بإمضائه فثالثة أقوال قال ابن القاسم الفرض يرجع إىل الزوج سواء جعل احلكم له 

أو لغريه ورافقه أشهب إال أن يكون األمر بيدها فال يلزمها صداق املثل وقال ابن القاسم ال بد من الرضا من 
بينهما واتفقت األقوال إذا كان األمر إىل األجنيب أن ال يلزم الزوج فرضها وال فرضه تفريع يف  اجلهتني وإال فرق



الكتاب نكاح التفويض جائز وإن بىن هبا فلها مهر مثلها يف املال واجلمال ويف اجلواهر املعترب فيه الدين واجلمال 
وابن حنبل يعترب نساء عصبتها وعند ح نساء  واحلسب واملال واألزمنة والبلدان فيهما اختالف الرغبات وعند ش

العشرية العصبة وغريها وهو غري معترب عندنا بل نعترب هذه الصفات وإن خرجت هبا عمن ذكروه وعندهم ال خيرج 
عنهن قال صاحب البيان يعترب مع الصفات األربع نساء قومها من جهة أبيها دون أمها غري مقتصر عليهن لنا قوله 

نكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فذكر عليه السالم عليه السالم ت
متعلق الرغبات وهي مناط صداق املثل كقيم املتلفات ويف الكتاب يعترب حال الرجل أيضا يف ذلك ألن العادة 

ق املثل إال أن ترضى بدونه أو يطلق ألهنا التخفيف عن الصاحل والتثقيل على الطاحل وليس له البناء حىت يفرض صدا
كالبائع يف السلعة ال جيب عليه تسليمها حىت يقبض الثمن وإن طلق بعد الرضا قبل البناء فنصف ما رضيا به لقوله 

وألن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد فوجب أن ينصف بالطالق كاملقترن  ٢٣٧البقرة ) فنصف ما فرضتم ( تعاىل 
ينصف بالطالق ألنه مل جيب بالعقد وإن فرض يف مرضه ال جيوز ألنه إخراج املال ال جيب إال أن  بالعقد وقال ال

يطأها يف مرضه فيكون من رأس املال صداق املثل والزائد عليه يبطل قال ابن يونس قال مالك إال أن تكون ذمية 
مللك ال شيء هلا إذا مسى ومل يدخل مث مات فلها الزائد يف ثلثه ألهنا غري وارثة قال حممد واألمة كذلك وقال عبد ا

من مرضه ألنه مل يسم إال للمصاب ومل تصب وروي عن ابن القاسم إن مسى للحرة املسلمة فماتت وصح هو لزمته 
التسمية وكرهه أصبغ ألنه كان باطال يف أصله ولو مات الزوج قبل البناء والفرض فلها املرياث ألهنا زوجة واملتعة 

دون اإلصداق ألن األصل أن ال تستحق املرأة شيئا حىت تسلم بضعها ومل تسلم ورد النص يف لعدم الصداق 
املفروض بقي ما عداه على األصل وقاله ابن عمر خالفا البن مسعود قال ابن حبيب وال خيلو هبا حىت يعطي ربع 

طلق فلها نصفه ألن ذلك فرض  دينار فإن مسها مث طلق لزمه الصداق قال ابن القاسم ولو قال هلا صداق مثلها مث
قال حممد وإن عقد على عشرين نقدا وبقية املهر تفويضا ففرض ومل يرض به ألنه أقل من صداق املثل ففارق فله 

  أخذ العشرين لعدم استقرارها مهرا 

  فرع

ويل إال األب يف الكتاب إذا رضيت الثيب بأقل من صداق مثلها فال قول لوليها وال يعترب رضا البكر ولو وافقها ال
للحجر عليها إال أن يكون ذلك نظرا فيعترب رضاها ومهما فرض صداق املثل لزم قبوله قبل البناء وبعده وقال غريه 
ليس ألب وال وصي التنقيص من صداق املثل بعد البناء لتعينه هلا قال ابن القاسم وال جيوز وضعها عن الزوج بعد 

  ب وحده وقيل جيوز وضعها إذ ال والية عليها حينئذ الطالق وقبل البناء وإمنا جيوز ذلك لأل

  فرع

يف اجلواهر إذا رضيت السفيهة بدون صداق املثل وهي غري موىل عليها ففي جوازه قوالن أو موىل عليها وهو نظر 
صح رضا الويل به قبل الدخول وإن كان بعده ففي صحة رضا الويل به أقوال ثالثها التفرقة فتصح يف حق ذات 

لشفقته دون غريه وللمرأة طلب الفرض لتقدير التشطري ويف الواضحة إن طلبت النقد قبل البناء وأىب الزوج األب 
إال عند البناء فذلك له إال أن تريد تعجيل البناء وجيوز إثبات األجل يف املفروض ولو أبرأت قبل الفرض خيرج على 

  ومل يؤثر يف التشطري  الفرض عما مل جيب وجرى بسبب وجوبه ولو فرض هلا مخر ألغي



  فرع

يف الكتاب إذا تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فالن جاز ألنه تفويض وقال ح ال جيوز ألنه جهالة وقد كان 
ابن القاسم يكرهه مث رجع قال ابن يونس قال ابن القاسم ال يلزمها صداق املثل إذا مل ينب هبا إذا تزوجها على 

قال أبو حممد ولو فرضت صداق املثل ال يلزم الزوج إال أن يرضى خبالف الزوجة  حكمها وروي يف الكتاب يلزمها
يفرض هلا الزوج صداق املثل كواهب السلعة إذا أعطي قيمتها وال يلزم املوهوب القيمة وأما حتكيم فالن يفرض 

جاز أو أحدمها ال صداق املثل الزم هلما ألنه كاحلاكم وقال اللخمي إذا فرض الزوج أقل فرض والوصي والزوجة 
يلزم لقصور الوصي عن األب قال وأرى اعتبار رضا الوصي ألنه ناظر يف املال ومىت كان الفرض يف املرض كان هلا 

  بعد البناء األقل من املسمى وصداق املثل يف رأس املال 

  فرع

تيفاء ال يوم العقد وكذلك يف اجلواهر الوطء يف النكاح الفاسد يوجب مهر املثل باعتبار يوم الوطء ألنه يوم االس
الوطء بالشبهة وإذا احتدت الشبهة احتد املهر وإن وطئ مرارا وإذا مل تكن شبهة كوطأة الزاين املكره وجب بكل 

وطء مهر ألن كل وطأة لو كانت بعد عقد أوجبت مهر املثل أو املسمى وملا نزلت الشبهة منزلة العقد وال العقد ال 
ر فيها تنبيه لو احتدت الشبهة واختلفت أحوال املوطوءة بالغىن والفقر والصحة والسقم يتكرر فيه الصداق فال يتكر

مما يوجب اختالف صداق املثل يف تلك األحوال فهل خيريها يف صداق املثل بني الوطأة األوىل أو األخرية أو 
وىل ومل أر فيه نقال لألصحاب الوسطى ألن ذلك قد يزيد هلا يف صداقها أو حيتم عليها احلالة املقارنة للوطأة األ

وظاهر أقواهلم تعيني احلالة األوىل كيف كانت وقال الشافعية تأخذ صداق املثل باعتبار أفضل احلاالت ويسقط ما 
وإن طلقتموهن ( عداها ألن الوطآت كلها منافعها فلها األخذ بأيها أحبت الفصل الثامن يف العفو عنه قال اهللا تعاىل 

أي ) إال أن يعفون ( أي هلن مث قال  ٢٣٧وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم البقرة من قبل أن متسوهن 
قال مالك ) أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط وهو متفق عليه مث قال 

م وألن إسقاط الويل مال املولية هو األب يف ابنته والسيد يف أمته وقال األئمة وهو الزوج ألنه مروي عنه عليه السال
خالف األصل واجلواب عن األول أنه ضعيف سلمنا صحته لكن ال نسلم أنه تفسري لآلية بل إخبار عن حال الزوج 

قبل الطالق وعن الثاين أن حكم الوالية بتصرف الويل مبا هو أحسن للمويل عليه وقد يكون العفو أحسن الطالع 
يف وصلته غبطة عظيمة مث اآلية تدل لنا من عشرة أوجه أحدها أن االستثناء من  الويل على ذلك يرغب فيها من

النفي إثبات ومن اإلثبات نفي واملتقدم قبل إال إثبات للنصف فعلى رأينا ينتفي فتطرد القاعدة وعلى رأيهم يعفو 
العطف بأو التشريك يف  الزوج فيكمل الصداق فيكون االستثناء من اإلثبات وهو خالف القاعدة وثانيها األصل يف

على رأينا لإلسقاط فيحصل ) أو يعفو الذي ( معناه اإلسقاط وقوله تعاىل ) إال أن يعفون ( املعىن لقوله تعاىل 
التشريك وعلى رأيهم فيكون قولنا أرجح وثالثها أن املفهوم من قولنا إال أن يكون كذا وكذا تنويع ذلك الكائن إىل 

اك يف املعىن وال مشرك بني االسقاط واإلعطاء فحسن تنويعه وعلى رأينا املتنوع اإلسقاط شيئني والتنويع فرع االشتر
إىل إسقاط املرأة أو الويل ورابعها أن العفو ظاهر يف اإلسقاط وهو ما ذكرناه وعلى رأيهم يكون التزام ما سقط 

ضمر خالف األصل فلو كان املراد بالطالق والتزام ما مل جيب ال يسمى عفوا وخامسها أن إقامة الظاهر مقام امل
الزوج لقيل إال أن يعفون أو تعفون عما استحق لكم فلما عدل إىل الظاهر دل على أن املراد غريهم وسادسها أن 



املفهوم من قولنا بيده كذا أي يتصرف فيه والزوج ال يتصرف يف عقد النكاح بل كان يتصرف يف احلل والويل اآلن 
اوله اللفظ دون الزوج وسابعها سلمنا أن الزوج بيده عقدة النكاح لكن باعتبار ما كان هو املتصرف يف العقد فتن

ومضى فهو جماز والويل بيده اآلن فهو حقيقة فتقدم على اجملاز وثامنها أن املراد بقوله إال أن يعفون الرشيدات اتفاقا 
جورات على أيدي أوليائهن إما باألزواج فال إذ احملجور عليها ال ينفذ الشرع تصرفها فالذي حيسن مقابلتهن هبن احمل

مناسبة وتاسعها أن اخلطاب كان مع األزواج بقوله وقد فرضتم وهو خطاب مشافهة فلو كانوا مرادين يف قوله تعاىل 
وهو خطاب غيبة للزم تغيري الكالم من اخلطاب إىل الغيبة وهو خالف األصل وعاشرها ) الذي بيده عقدة النكاح ( 

لصداق أو بعضه قبل املسيس خالف األصل ألن استحقاق تسليم العوض يقتضي بقاء املعوض قابال أن وجوب ا
للتسليم أما مع تعذره فال فاالستشهاد بشهادة البيع واإلجارة بإسقاط األولياء للنصف على وفق األصل وتكميل 

لك لألب قبل الطالق قال ابن الزوج على خالفه وموافقة األصول أوىل تفريع يف الكتاب قال مالك وال جيوز ذ
القاسم إال بوجه نظر من عسر الزوج أو غريه وال يلحق الوصي باألب ويف اجلالب ال عفو وال تصرف لويل الثيب 

معها ولويل البكر املطالبة دون اإلسقاط إال بإذهنا ولألب أن يعفو إذا طلقت قبل البناء ألنه مورد النص دون قبل 
لفرق أن استحقاقه بعد الطالق قبل الدخول على خالف األصل فسلط االب عليه إذا الطالق أو بعد الدخول وا

رآه نظرا خبالف الدخول أو قبل الطالق لتعيني االستحقاق فغلب حق الزوجة الفصل التاسع يف التسليم ويف 
جال بعد أجل الكتاب للمرأة منع نفسها حىت تقبض صداقها قبل البناء فإن أعسر قبل البناء ضربت له األيام أ

حبسب ما يرجى من حاله فإن مل يقدر فرق بينهما وإن أنفق عليها وإن أعسر بعد البناء مل يفرق بينهما واتبعته قاعدة 
األعواض يف مجلة العقود وسائل واملعوض فيه مقصد واملقاصد أعظم رتبة من الوسائل فلذلك إذا تنازع املتبايعان 

بائع ألنه صاحب املقصد ومثله املرأة يف النكاح قال ابن يونس قال ابن حبيب أيهما سلم قبل صاحبه فالقول قول ال
إذا مل جيد الصداق ومل ينب كلف النفقة وفسح له يف الصداق إىل السنتني وإن مل جيد النفقة أجل األشهر إىل السنة 

فع إن فرق لعدم الصداق وإذا فرق بينهما لعدم الصداق أو النفقة قال ابن القاسم هلا نصف الصداق وقال ابن نا
فال صداق ألنه من قبلها وكذلك إن جن قبل البناء فال صداق يف الفراق ويف الكتاب هلا املطالبة جبملة الصداق إن 

كان مثلها يوطأ وهو بالغ وال تكفي قدرته على الوطء خبالفها ألن مقصوده ال حيصل إال باإلنزال قال أبو الطاهر ال 
ر بالصداق بعد الدخول وللرشيدة املطالبة باحلال واملؤجل عند حلوله ورواية املتقدمني يطلق على الزوج باإلعسا

ذلك لويل السفيهة ومنعه املتأخرون ألن العادة تأخريه قال ابن يونس قال ابن حبيب إن اتفقا على البناء قبل تقدمي 
احة الوطء قال مالك لو شرط عليه أن شيء جاز وكره مالك أن يدخل حىت يعطي ربع دينار ألنه حق هللا تعاىل يف إب

ال يدخل لسنة إن كان غريبا يريد السفر هبا وأرادوا بقاءها عندهم تلك املدة صح الشرط وإال بطل ولو منعها 
أهلها حىت يسمنوها فلهم الوسط من ذلك وهلم املنع للصغر وإن دعى وهي رتقاء فإن فارق فالصداق هلا إال أن 

وال جترب على العالج لكونه ضررا عليها ولو جتذمت بعد النكاح حىت ال جتامع فدعته إىل  تعاجل نفسها فلها الصداق
البناء قيل له ادفع الصداق وادخل أو طلق ألن املنع طرأ بعد العقد وليس من قبلها ويف اجلواهر من كانت حمبوسة 

بد ألن ضمان املعني منها ولو سلمت أو ممنوعة لعذر ال يلزم تسليم الصداق إال أن يكون الصداق معينا كدار أو ع
نفسها وجب التسليم فإن رجعت سقط طلبها إال أن يطأها فيستقر الصداق بالتقاء اخلتانني مرة فإن األحكام نيطت 

  به وميهل ملا جرت العوائد به وال مينع حليض حلصول االستمتاع معه 

  فرع



ينار وإال يلزم الكف وكره حممد التمادي حىت يعطي قال صاحب البيان إذا دخل هبا قبل القبض أمر بإعطاء ربع د
إن كانت أذنت له يف الدخول الفصل العاشر يف اخللوة يف املوطأ أن عمر رضي اهللا عنه قضى يف املرأة إذا تزوجها 

الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ويف الكتاب إذا أرخى الستر مث طلق فقال مل أمسها وصدقته فلها 
الصداق وعليها العدة ألهنا حق هللا تعاىل فال يسقط بقوهلا مع وجود مظنته وال رجعة له إلقراره وكذلك إن نصف 

تصادقا على الوطء دون الفرج وقال ح اخللوة توجب كمال املهر وطئ أم ال دعته أم ال إال أن يكون مانع كاملرض 
أو غري ذلك إال أن يكون أعمى ال يتمكن من واإلحرام وعليها العدة وكذلك قال ابن حنبل ولو كانت حائضا 

االستمتاع هبا لقول عمر رضي اهللا عنه وقال ش ال جتب العدة وال يكمل املهر إال بالوطء لظاهر القرآن فإن طال 
مكثها يف االستمتاع فلها مجيع الصداق ألن العذر من قبله وقد اخلق شوارها وحصل من االستمتاع ما يقوم مقام 

واهر اختلف يف طول املدة فقيل سنة وقيل ما يعد طوال يف العادة ويف الكتاب قيل هلا نصف الصداق الوطء ويف اجل
لعدم الوطء وإن ادعت الوطء يف دخول البناء كمل الصداق وقال ابن يونس قيل يقبل قول مجلة النساء حىت 

من النساء فيقبل قوهلن كاحليض الصغرية إذا بلغت الوطء ال كالم يف ذلك لألب وال للوصي ألنه ال يعرف إال 
والسقط وقال سحنون ال يقبل قول البكر واألمة يف عدم الوطء بل يكمل الصداق لعدم قبول قول احملجور عليه يف 

املال قال حممد وعليها اليمني يف دعوى الوطء يف دخول االهتداء فإن نكلت حلف الزوج وعليه نصف الصداق 
لقت به وهي تدمي فالصداق بغري ميني ألهنا أفضحت نفسها وذلك عظيم وقال واخللوة كالشاهد قال مالك إن تع

أيضا عليها اليمني والتعلق كاخللوة كالشاهد ويف الكتاب إذا خال هبا يف بيت أهلها من غري دخول بناء صدق يف 
لى املقرين ال عدم الوطء ويشطر الصداق فإن أقر بالوطء كمل الصداق واعتدت وال رجعة له فإن األقارير تقبل ع

هلم وال على غريهم ولو كان معها نسوة شاهدنه قبل وانصرف فال عدة وال يكمل الصداق وإن أقر بالوطء بعد 
الطالق من غري خلوة وكذبته فال عدة لعدم حتقق سببها وهلا مجلة الصداق إلقراره وإن خال هبا مع نسوة مث طلقها 

قال مالك القول قول املرأة خال هبا يف بيته أو بيتها لقول عمر رضي فادعى الوطء وأنكرته فال عدة قال ابن يونس 
اهللا عنه وقيل القول قول الثيب والبكر ينظر إليها النساء فإن رأين افتضاضها صدقت وإال فال قال حممد األصل 

منهما وهو املشهور  قبول قوهلا يف الصداق دون العدة والرجعة ويف اجلواهر يف خلوة الزيارة ثالثة أقوال قوله الزائر
  ألن الزائر مينعه احلياء 

  فرع

قال ابن يونس يف كتاب النفقات قال أبو بكر بن عبد الرمحان إذا فقد غائبا عن امرأته وهي بكر قال ابن القاسم هلا 
إذا الصداق كامال ألنه لو كان معها وامتنع من الدخول لزمه وهذا ال اختالف فيه وإمنا اخلالف يف امرأة املفقود 

طلقت بعد الكشف عنه واعتدت عدة الوفاة له وتأخر كمال الصداق فإن قدم ال يأخذ منها شيئا عند مالك وابن 
  القاسم وقيل ترد نصفه لعدم الدخول وعدم املوت 

  فرع

قال صاحب البيان إذا دخل هبا غصبا إن كانت صغرية صدق وتشطر الصداق إىل أن تبلغ فتحلف ويكمل فإن 
الزوج ثانية وإن نكل كمل وال حيلف إذا بلغت وقيل ال حيلف إذا كانت صغرية وروي عن ابن نكلت مل حيلف 

  معدل ال حيلف وإن كانت كبرية بل جيب الصداق مبجرد اخللوة 



  فرع

قال إذا افتضها بيده وأمسكها فال أدب وال أرش ألنه افسد على نفسه ماله إفساده ويكمل الصداق ولو فارقها 
  ه أفسد عليها وقال ابن القاسم أيضا ذلك كالوطء يكمل به الصداق ويف غري امرأته يؤدب فعليه األرش ألن

  فرع

قال إن قال إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فطلقت باليمني فلها نصف الصداق فإن دخل قال مالك يكمل هلا 
أهنا زوجته كما وقع يف الصداق وقال ابن نافع صداق الدخول ونصف صداق اليمني ألنه دخل هبا ثانية معتقدا 

املدونة يف األختني يتزوجهما أخوان فيدخل كل واحد منهما بغري امرأته فيفرقون وعلى كل واحد صداقان صداق 
  امرأته وصداق اليت دخل هبا ألنه يعتقد أهنا امرأته 

  فرع

خللوة شاهد حلث يف الكتاب إن دخل هبا حمرمة أو حائضا أو صائمة يف رمضان واختلفا يف الوطء صدقت ألن ا
الطمع على خمالفة الشرع خبالف مدعي احلرام يف غري هذا الفصل احلادي عشر يف التقرير ويف اجلواهر ال يتقرر 
شيء بالعقد على املشهور بل يتقرر النصف بالطالق والدخول واملوت يقرر الكل وقيل نصفه بالعقد والدخول 

لنصف وقاله ش وابن حنبل قواعد األصل يف األعواض وجوهبا واملوت مكمل وقيل مجيعه بالعقد والطالق مسقط ل
بالعقود فإهنا أسباهبا واألصل ترتب املسببات على األسباب فمن الحظ ذلك أوجب اجلميع بالعقد كثمن املبيع ومن 

الحظ أن العوض يف النكاح إمنا هو شرط يف اإلباحة ال مقابل للعضو وشأن الشرط أن ال يعترب إال عند حتقق 
  شروط واملشروط هو املقتضي له على التحقق فال يتقرر شيء إال عندامل
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

الدخول أو املوت ألن الصداق إمنا التزم إىل قصر الزوجني ويدل على أنه مطلوب لإلباحة ال ملقابلة منافع العضو 
ع أوجب عدم تقرير املنافع وليس املطلوب الوطأة األوىل فقط ألهنا ليست غرض العقالء يف بذل الصداق وإمنا الشر

هبا الصداق لتحقق أصل اإلباحة ومن الحظ قاعدة أخرى وهي أن ترتب احلكم على الوصف يدل على سببيته له 
 ٢٣٧البقرة ) وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم ( وقد قال تعاىل 

ثاين عشر يف التشطري يف اجلواهر سببه فرتب النصف على الطالق فيكون سببه أو جب النصف بالطالق الفصل ال
  اختيار الزوج الطالق قبل املسيس يف تسمية أو فرض صحيحني 

  فرع

يف البيان قال ابن القاسم إذا أصدق جارية فال يتزوجها قبل البناء بالزوجة ألنه شريك فيها وعلى القول أهنا إذا 
وجيها وإن بىن هبا جاز التزويج حلصول امللك وكرهه ماتت قبل البناء رجع بالقيمة عليها واختصت مبصيبتها له تز

ابن كنانة مراعاة لقول من يرى أن له شبهة يف مال امرأته وألنه ال حيد إذا زىن بأمتها الفصل الثالث عشر فيما 
يوجب سقوطه ويف اجلالب إذا اعتقت فاختارت نفسها قبل البناء سقط ألن النصف إمنا وجب بغري مسيس جربا 

ق وهي املختارة له فال كسر فال جرب وكذلك إذا خري امرأته فاختارت نفسها وكذلك إذا ملكها لكسر الطال
فطلقت قبل البناء وكذلك إذا ارتدت ويتخرج فيها رواية بأن هلا النصف نظرا ألن الردة ليست اختيارا للفراق بل 

كالرضاع ولو العنها قبل الدخول سقط ألن إيثارا للدين وتقع الفرقة تبعا والحظ األول أهنما مغلوبان على الفراق 
الفرقة بلعاهنا ولو خالعها على شيء من ماهلا وسكت عن الصداق قال البناء سقط ألن العدول عنه يدل على الرضا 

باندراجه يف عوض اخللع وإذا ضمن سيده الصداق مث دفعه هلا يف الصداق انفسخ النكاح وسقط الصداق ألهنا 
ك لو ردها بالعيب ألن الرد من سببها ويف اجلواهر فيه خالف الفصل الرابع عشر يف التنازع خمتارة للمعاوضة وكذل

فيه ويف الكتاب إذا تنازع الزوجان يف مقداره بعد الطالق وقبل البناء فالقول قوله مع ميينه ألن األصل براءة الذمة 
تسميته والزوج تفويضا ولو اختلفا  فإن نكل حلفت وأخذت مدعاها وكذلك إن ماتت قبل البناء فادعى ورثتها

قبل البناء من غري موت وال طالق فالقول قوهلا ألن بضعها بيدها فال جيب عليها تسليمه إال مبا ترضى فإن وافقها 
الزوج وإال حتالفا وتفاسخا كالبيع وال صداق لعدم التقرر وأما بعد البناء فالقول قول الزوج مع ميينه ألهنا مكنته 

ذمته واألصل براءهتا وإن تنازعا يف التسليم أو ورثتها فال قول للمدخول هبا وال لورثتها وإال فالقول وتدعي شغل 
قوهلا وقول ورثتها وقال ح إذا تنازعا يف املقدار فرض صداق املثل ألنه األصل حىت يثبت غريه وإن تنازعا يف قبض 

صدقت ألن الظاهر قبضه بعد األجل واألصل عدم املؤجل وقد بىن هبا بعد األجل صدق وإن بىن هبا قبل األجل 
قبضه قبل األجل وقال ش وح القول قول املرأة يف عدم القبض بعد البناء مطلقا عمال باألصل قال أبو الطاهر ولو 
وقع بعد الطالق فالقول قول الزوج على كل حال ألنه تدعي عليه غرامة ينكرها وقال ابن يونس قال حممد حتلف 

ختالف قبل البناء وحيلف أبو البكر كان االختالف يف املقدار أو يف النوع ويتحالفا وينفسخ النكاح الثيب يف اال
ويبقى زوجني بعد البناء والتحالف وإن اختلفا يف املقدار ردت املرأة إىل صداق املثل إال أن يرضيا مبا ذكرت وإمنا 

إن حتالفا قبل البناء مث أراد أحدمها الرضا مبا قاله  حلف األب يف البكر ألهنا ال تتصرف يف الصداق قال أبو عمران



اآلخر صح وجيري ها هنا االختالف الذي يف البيع وإتيان أحدمها مبا يشبه وقيل ال يراعى ذلك احتياطا للفروج 
وقال سحنون إذا قالت تزوجتك على أيب وقال بل على أمك وهو ميلكهما حتالفا وتفاسخا قبل الدخول وتعتق األم 

راره وكذلك إن نكال وبعد الدخول حيلف وتعتق األم فإن نكل حلفت وعتق األب وقال وهو خالف ما تقدم إلق
أهنا يكون هلا صداق املثل قال بعض أصحابنا إن اختلفا بعد الدخول يف قبض املال وهو مكتوب يف كتاب فالقول 

مواضع هل يبدأ باملرأة أو بالزوج وهل قوهلا ألن األصل أخذ الوثيقة عند الدفع قال اللخمي اختلف يف أربعة 
حتالفهما فسخ كاللعان أو حىت يتفاسخا وهل نكوهلما كأمياهنما أو يعود القول قول من نكل منهما أوال وهل يعترب 
إتيان أحدمها مبا يشبه أم ال فقال سحنون التحالف فسخ وقال ابن حبيب الزوج باخليار يف التزام ما ادعت وتركه 

للزوجة أن ترضى مبا حلف عليه وإذا اختلفا يف جنسه حتالفا وتفاسخا ألنه ليس أحد اجلنسني أوىل  وعلى هذا يكون
  من اآلخر وقال ابن القصار بل القول قول الزوج بعد البناء ألهنا سلمت بضعها واألصل براءة الذمة مما تدعيه 

  فرع

ال حيىي القول قوهلا مع ميينها ألن األصل قال فإن أخذت بالصداق رهنا وسلمته فالقول قول للزوج لتسليمه وق
  عدم القبض 

  فرع

قال فإن أخذت محيال وأقرت بالقبض واختلف الزوج واحلميل أيهما دفع واتفقا على قبض املرأة فالقول قول 
الزوج مع ميينه فإن نكل حلف احلميل ورجع عليه وال ميني على املرأة وإن دفع كل واحد منهما بغيبة صاحبه 

رأة أيهما الدافع فإن قالت الزوج حلفت للحميل وال مقال بني الزوج واحلميل فإن نكلت حلف احلميل سئلت امل
ورجع عليها وإن قالت احلميل فالقول قول الزوج يف الدفع ألنه يقول مل أقبض ما اشتريت حىت دفعت ما علي ومل 

يئا فإن نكل برئ الزوج وغرمت يدفع أحد عين شيئا وحيلف أيضا للحميل ما أعلم أنك دفعت قبل دفعي ش
للحميل وإن حلف هلا ونكل احلميل حلف احلميل أنك تعلم دفعي قبل دفعك وترجع عليه فإن نكل فال شيء له 

على الزوج وإن قالت قبل البناء مل أقبض منهما شيئا وادعيا دفع واحد منهما حلفت ميينا واحدة وأخذت من 
إن ادعيا دفعهما مفترقني حلفت هلما ميينني فإن حلفت للحميل ونكلت الزوج إال أن يكون معسرا فمن احلميل و

للزوج حلف الزوج وبرئ وال شيء للحميل على الزوج إذا مل يدع العلم وإن حلفت للزوج ونكلت للحميل 
حلف ورجع على الزوج ألن ميينها للزوج يوجب هلا الصداق عليه وميني احلميل عند نكوهلا يوجب أن يكون 

و الدافع وإن حلفت هلما وادعى احلميل علم الزوج بدفعه عنه بوجه جائز حلف الزوج فإن نكل حلف احلميل ه
احلميل ورجع عليه ويف اجلواهر إن اختلفا يف القبض واستقرت عادة صري إليها والقول قوهلا إال أن تكون مدخوال 

جيل قبل البناء فأما يف غريه فالقول قول هبا فالقول قوله واختلف يف معناه قال أبو اسحق ذلك ببلد عادهتم التع
املرأة ألن األصل عدم القبض وقال عبد الوهاب إمنا هو حيث مل تكتب وثيقة وقال أبو الوليد إمنا ذلك ألن معظم 

  البالد عادهتم التعجيل حبمل اجلميع على الغالب 

  فرع



شرطا وعطايا وأنكر الويل ونكل عن احللف  قال ابن يونس قال أبو بكر بن عبد الرمحن إذا ادعى أن الويل شرط هلا
حلف الزوج ورجعت إىل صداق املثل وإن كان حلفه على ما يستحقه غريه حلقه يف ذلك ويرجع مبا زادت التسمية 

على صداق املثل على وليها قال ابن يونس وأرى إن حلف الزوج أن يستحق الشرط المرأته ألنه كالوكيل هلا 
  وأما قوله يرجع بالزائد يشكل مبا إذا كان أكثر من التسمية فإنه ال يزاد عليه لدعواه  والوكيل حيلف يف معاملته

  فرع

يف اجلواهر إذا ادعت الفني بعقدين وشهدت البقية هبما لزما وقدر ختلل الطالق بينهما مث هل يقدر بعد املسيس 
قر هلا الكل خالف مبين على استقرار ويكون على الزوج بيان أنه قبله أو قبله وعلى املرأة بيان أنه بعده يست

الصداق بالعقد أم ال النظر الثاين يف الصداق الفاسد ولفساده سبعة أسباب السبب األول الشغار ويف التنبيهات 
أصله يف اللغة الرفع من قوهلم أشغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول مث استعملوه فيما يشبه فقالوا أشغر الرجل املرأة 

هبا للجماع وأشغرت هي إذا فعلته مث استعملوه يف اجلماع بغري مهر إذا كان وطئا بوطء يف قوهلم  إذا فعل ذلك
أنكحين وليتك وأنكحك ولييت بغري مهر وفسر ذلك يف احلديث بذلك وقيل مسي بذلك خللوه عن الصداق من 

لشغار أن يزوج الرجل ابنته على قوهلم بلد شاغر إذا خلت قال وهو حرام إمجاعا ويف املوطأ هنى عليه السالم عن ا
أن يزوجه اآلخر ابنته وليس بينهما صداق قال أبو الطاهر قيل التفسري منه عليه السالم وعليه األكثرون وقيل من 

نافع راويه وله ثالث صور أن يعرى عن الصداق ففساده يف عقده وأن يسمى لكل واحدة منهما ففساده يف صداقه 
العقد وأن يسمى إلحدامها فقط ويتصور يف اجملبورة على النكاح واجلمهور على تصويره فيجري اخلالف يف إمضائه ب

يف غريها وملالك أن الشغار كله ميضي مبجرد العقد ويف التنبيهات اختلف أصحابنا يف علة حترميه هل هي جعل على 
هور قبل البناء وبعده بضع كل واحد منهما صداق األخرى فيكون للزوج شريك يف امرأته ولذلك فسخ على املش

لكون الفساد يف العقد أو عدم الصداق وعلى هذا يفسخ قبل فقط وقيل ميضي بالعقد لوقوع املوارثة واحلرمة فيه 
إمجاعا وقاله ح ويستحق مهر املثل وقال ش فاسد ويفسخ قال ابن حنبل الشغار فاسد ويصح منه وجه الشغار وهو 

املنع ابتداء واخلالف بعد إما ألن النهي يقتضي الفساد أو ال يقتضيه أو ألن  الصورتان األخريتان واتفق اجلميع على
الفساد يف الصداق ال يف العقد تفريع يف الكتاب إذا قال زوجين ابنتك على أن أزوجك ابنيت وال مهر بينهما يفسخ 

جين ابنتك مبائة على أن ولو ولدت األوالد وللمدخول هبا صداق املثل ال غري وال شيء لغري املدخول وإن قال زو
أزوجك ابنيت مبائة وهو وجه الشغار ويفسخ قبل البناء فقط وهلما األكثر من التسمية أو صداق املثل جلمعهم يف 

الصداق جائزا وحراما وإن مسي ألحدمها فقط ثبت نكاح املسمى هلا بعد الدخول ويفسخ اآلخر وهلما صداق املثل 
صريح الشغار أحب إيل فسخه بطالق وقال يف غري الكتاب إذا مسي هلا كما تقدم قال ابن يونس قال ابن القاسم يف 

فلها صداق املثل إال أن يزيد على املسمى قال صاحب املنتقى قال أبو حازم إذا وضع من صداق موليته ليضع 
ه كاآلبق أو دار فالن اآلخر عنه يف وجه الشغار أنه جائز السبب الثاين كونه مما ال جيوز بيعه لعينه كاخلمر أو لغرر

على أن يشتريها هلا ففي الكتاب يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق املثل ويرد ما قبضت من الغرر وإن هلك 
بيدها ضمنته وإال فال فإن تغري يف يديه أو سوقه فهو فوت تضمنه بالقيمة يوم القبض واملثلي باملثلي وكذلك كل ما 

النكاح املواصلة دون التنمية للمال فتأثريه فيه ضعيف بدليل نكاح التفويض ولو فساده يف صداقه ألن املقصود من 
وقع مثله يف املبيع مل جيز قال ابن يونس وروي عنه يفسخ بعد البناء ألن الصداق أحد أركان العقد وقال ش وح ال 

بالعبد البعيد الغيبة يفسخ مطلقا ومن األصحاب من محل الفسخ قبل البناء على الندب قال ابن القاسم وجيوز 



كمسرية الشهر على الصفة والضمان من الزوج وال يدخل حىت تقبضه وإن قدم ربع دينار ألن النقد يف البعيد ال 
جيوز ويدخل يف القريب قبل القبض وإذا هلك القريب فلها قيمته على تلك الصفات ألنه من املتقومات وقيل مثله 

علمت فيه عيبا كان عند الزوج غرمت قيمة العبد معيبا يوم القبض وترجع يف الصفة كاملسلم وإن مات يف يدها ف
مبثله يف صفته وفيه اختالف قال عبد امللك إن تزوج امرأة بثمرة مل يبد صالحها فأصبحت كلها فهي من الزوج وهلا 

  قيمة الثمرة وقال ابن القاسم املصيبة من املرأة خبالف البيوع ألن النكاح مكارمة 

  فرع

صاحب املنتقى إذا تزوجها مبغصوب ماله فيه شبهة كاالبن الصغري يف واليته مل خيتلف أصحابنا أن األب إن كان قال 
ميسورا كان للزوجة كما لو اشتراه لنفسه واتبع بالقيمة أو مثلها يف املثليات أو معسرا فروي عن مالك هو للمرأة 

لك بعد الدخول قال مطرف بل للمرأة بالدخول ألن ومنع مطرف كاالستهالك وإذا قلنا هو لالبن قال عبد امل
املعاوضة قد متت باستيفاء البضع قال ابن حبيب وهذا ما مل مينعه اإلمام من التزويج مبال ابنه وإال فحينئذ االبن أحق 

كلته أو ثوبا هبا اتفاقا وإن كان كبريا ال والية عليه انتزع من املرأة فإن فقد فال شيء له عليها إال أن يكون طعاما أ
لبسته قال ابن القاسم علمت هبم أم ال كاالبتياع من الغاصب فإن مل يكن له فيه شبهة كالسرقة ثبت النكاح عند 

سحنون وإن جهلت فسخ قبل البناء فقط وخرج أبو الطاهر الصحة مع العلم من اخلالف فيما اشتري من غاصب 
اسم ال ينفسخ النكاح وإن تعمد ذلك وعليه مثله إن كان وهو يعلم ويف اجلواهر إن تزوج مبغصوب قال ابن الق

مثليا أو قيمته إن كان قيما وقيل أيضا يغرم املثل وقيل صداق املثل وهذه األقوال فيما إذا أصدقها معيبا فاختارت 
  رده وقال عبد امللك يفسخ يف املغصوب قبل البناء 

  فرع

  عليه سوى مخسني ألهنا احملققة يف اجلواهر قال إذا تزوج على مائة ومخسني مل يكن 

  فرع

يف الكتاب إذا كان الصداق مؤجال ملوت أو فراق فسخ قبل البناء للجهالة باألجل وثبت بعده وهلا صداق املثل 
نقدا كقيم املتلفات وملالك هلا قيمة املؤجل قال ابن القاسم وال يعجبين ألن القيمة فرع الثبوت قال صاحب النكت 

لقرويني إذا تزوجها مبائة نقدا أو مائة إىل أجل أو مائة إىل موت أو فراق ودخل وروعي صداق قال غري واحد من ا
املثل يقال كم صداق هذه املرأة على أن فيه مائة مؤجلة فإن كان أقل من مائتني مل ينقص منهما ويعطي مائة معجلة 

  المثائة هل يسقط أو يكون هلا ومائة إىل أجل وإن زاد أعطيت الزائد معجال واختلف يف الزائد على الث

  فرع

  يف اجلواهر ال جيوز على محيل تعينه غائب ألنه إن مل يرض فال نكاح وإن قال إن مل يرض أتيت برهن أو بغريه جاز 

  فرع



قال صاحب البيان إذا جعل عتقها صداقها منعه مالك ألنه نكاح بغري صداق ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده 
ظهر أن فساده يف عقده ألن اللفظ يقتضي وقوعهما معا والنكاح وامللك ال جيتمعان وقيل بصداق املثل قال واأل

شرط عليها ما ال يلزمها بعد العتق فإن رضيت به بعد العتق جاز وإال فال نكاح وال حيتاج إىل فسخ وقال ش جيوز 
بل النكاح إذا اتفقا على ذلك جعل عتقها صداقها وهي باخليار فإن امتنعت فعليها قيمة نفسها وألزمها ابن حن

خبالف إذا قال أعتق على أن تتزوجي يب ويكون العتق صداقها فال يلزم ألنه سلف يف النكاح والنكاح ال سلف 
عليه ووافقنا ح يف املنع ويف الصحيحني أنه عليه السالم جعل عتق صفية صداقها وجوابه أنه خاص به عليه السالم 

ن وقع قبل العتق ناقضه امللك أو بعده امتنع اإلجبار وألن العتق إن تقرر هلا حالة الرق كاملوهوبة ويؤيده أن العقد إ
تناقض أو حالة احلرية والصداق يتقدم تقديره قبل العقد فيقع العقد حالة امتناع اإلجبار جمربا وهو حمال فيتعني 

و بغري صداق وهو جائز له ويف التلقني اختصاصه به عليه السالم وقاله الرواة ما مل ير صداق ويكون نكاح تفويض أ
  إن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق مل يلزمها ذلك وإن شرط أن عتقها صداقها مل يصح ولزمه الصداق 

  فرع

قال صاحب البيان إذا أعطاها ماال فاستحق فهل متنعه من التمادي على وطئها حىت يوفيها حقها أربعة أقوال له 
ق بني أن يغرها أم ال يكره التمادي قاله حممد متتنع حىت يعطي ربع دينار إن استحق مجيعه وإال ذلك غرها أم ال الفر

فال فإن تزوجها على بستان عشرة فرز فظهر مخسة قال ابن القاسم هلا قيمة اخلمسة إن رضيت إمساكه ولو ردته 
ثل أو التماسك ونصف صداق املثل فقيمة مجيعه على أنه عشرة كاالستحقاق قال والقياس أن هلا الرد وصداق امل

  قياسا على البيع 

  فرع

 ٢٤النساء ) أن تبتغوا بأموالكم ( قال إن تزوجها مبال حرام قال مالك أخاف أن يكون زنا ألن اهللا تعاىل يقول 
  وهذا ليس ماله ولكين ال أقول ذلك 

  فرع

ع مبثله كاالستحقاق وقال سحنون إذا قال اللخمي إذا تزوجها على خل فوجد مخرا فهو كظهور العيب ترده وترج
تزوجها بعبد فظهر حرا فالنكاح فاسد خللو العقد عن الصداق فإن تزوجها على أنه مخر فوجد خال صح النكاح إن 

رضيا بالبقاء عليه وإن كره أحدمها مل يتم النكاح قال صاحب النكت إذا قلنا باملثل إذا وجدت مخرا فتلفت القلة 
ذا تزوجها بطعام معني على الكيل فاستحق أو شيء مما يؤكل أو يوزن خبالف البيع ألن غرم القيمة وكذلك إ

استحقاق املعني ال يفسخ النكاح وقال صاحب التنبيهات رجوعها مبثل اخلمر خال إما بأن تغسل اجلرة مث متأل أو 
ن عبد احلكم هلا صداق املثل تعرف ما حتمل من املاء مث يكال مثله وقال ابن سحنون فيه القيمة كاجلزاف وقال اب

ألنه معدوم شرعا فهو كنكاح بغري شيء السبب الثالث كونه منافع الزوج كخدمتها مدة معلومة أو تعليمها القرآن 
وقاله ح وأجازه أصبغ وش وابن حنبل لقوله عليه السالم ) أن تبتغوا بأموالكم ( ويف اجلواهر منعه ملالك لقوله تعاىل 

ا معك من القرآن أي بتعليمك إياها وجوابه أنه إن كان إجارة فهي باطلة لعدم حتديد املدة أو يف مسلم زوجتكها مب



جعالة وهي يف مثل هذا مع عدم حتديد املدة ال تصح وألن اجلعالة غري الزمة والنكاح الزم بل جيب أن يعتقد أنه ملا 
ه وأخر الصداق يف ذمته تفويضا كما تعذر الصداق بالعجز جعل عليه السالم حفظه القرآن فضيلة توجب تزوجي

زوج أبو طلحة أم سليم على اإلسالم واإلسالم ال يكون صداقا بل تفويضا تفريع يف اجلواهر كرهه ابن القاسم فإن 
وقع مضى يف قول أكثر األصحاب وروي عن ابن القاسم إن مل يكن مع املنافع صداق فسخ قبل البناء وثبت بعده 

اخلدمة املقدمة فإن خدم رجع بقيمتها وكذلك إن وقع على إحجاجها قال ابن حبيب وغريه  وهلا صداق املثل وتبطل
جيوز على أن ترجع إىل إحجاج مثلها وهلا الوسط من ذلك كما لو تزوجها على شورة ومنعته من الدخول حىت 

األحسن اجلواز يف  حيجها أو يعطيها نفقة مثلها يف احلج فيكون ذلك صداقها إن شاءت حجت أم ال وقال اللخمي
ذلك كله وإمنا كره مالك ذلك ألنه يستحب أن يكون الصداق معجال واملنافع تقتضي التأجيل وكل من تزوج 
بشيء فهو حال فإذا حل زمن احلج تعني ومنع ابن القاسم البناء حىت يقدم ربع دينار وقال أشهب ال يلزم كمن 

ء فلها منع نفسها حىت حيجها كاملؤجل حيل قبل البناء السبب الرابع تزوج مبائة إىل سنة وإن أتى زمن احلج قبل البنا
تفريق الصفة فيصدقها عبدا يساوي ألفني على أن ترد ألفا فنصفه مبيع ونصفه صداق منعه يف الكتاب وقال يفسخ 

ىل عرو النكاح قبل البناء وهلا بعده صداق املثل ألن ما خيص البيع أو النكاح جمهول فيؤدي إىل النكاح باجملهول وإ
عن الصداق قال أبو الطاهر يف النكاح والبيع أربعة أقوال ثالثها الكراهة ورابعها إن بقي بعد مثن السبعة ربع دينار 
جاز وقال ابن الكاتب إن اعترب قبل البناء جاز اتفاقا وجوزه ابن حنبل ألن كل واحد جيوز العقد عليه مفرد فيجوز 

د أسباب الشتماهلا على حتصيل حكمها يف مسبباهتا بطريق املناسبة والشيء الواحد جمتمعا كالسلعتني قاعدة العقو
باالعتبار الواحد ال يناسب املتنافيني فلذلك ال جيتمع النكاح والبيع لتضادمها يف املكايسة واملساحمة وال جيتمع مع 

اة والشني للشركة والنون البيع عقود جيمعها قولك جص مشنق اجليم للجعالة والصاد للصرف وامليم للمساق
للنكاح والقاف للقراض لتضاد أحكامها ويف اجلواهر لو كانت السلعة لغريك فسخ أيضا ألنه من باب مجع السلعتني 

لرجل وكذلك لو تزوجها مبال معلوم على أن أعطاها األب دارا فأما لو تزوجها على غري مسمى على أن أعطاها 
ة حمضة السبب اخلامس الشرط يف الكتاب إذا تزوجها بألف وإن كانت له األب دارا صح ألن الدار ها هنا هب

امرأة فألفان مل جيز كالغرر أو وضعت بعضه يف العقد على أن ال خيرجها من بلدها وإن أخرجها فمهرها ألفان فله 
ك فلها إخراجها وليس هلا إال ما تقرر كالقائل إن أخرجتك من الدار فلك ألف فإن حطت عنه بعد العقد لذل

الرجوع لتعينه هلا بالعقد وروي عن مالك إن حطت يف العقد من صداق مثلها هلا الرجوع وإال فال قال ابن يونس 
قال مالك إذا قرر قبل امللك ستني ووضع عنه عند العقد عشرين ألجل الشرط فلها الرجوع وإمنا الذي يرجع به 

قسم األول قبل البناء فليس هلا إال نصف ما بقي بعد الشرط أن يقول أتزوجك مبائة مث أضع مخسني فإن طلقها يف ال
ألنه مل خيالفه ويف الكتاب وإن أعطته ماال لشرط وإن خالفه فهي طالق فخالفه مل ترجع بشيء ألهنا آثرت طالقها به 

إن أحق قال اللخمي إن تزوجها مبائة وإن أخرجها من بلدها فمائتان فأخرجها فلها املائتان لقوله عليه السالم 
الشروط أن يويف به ما استحللتم به الفروج وقال مالك مرة هلا األقل من صداق املثل أو املائتني قال وهو أقيس قال 

مالك إذا اشترطت السكىن عند أبيها مبال اشترطت ما ال يباع وترجع به وإن اشترطت إن مل يأت بالصداق يف 
رط فيه خالف وإذا شرط يف الصداق أنه ملوت أو فراق وفات وقت كذا فال نكاح بينهما فهل يبطل العقد أو الش

بالبناء فقال مرة له صداق املثل وقال مرة تتمة املسمى نقدا فإن تزوجت مبائة نقدا أو مائة إىل موت أو فراق فقال 
يقوم بأجله  صداق املثل مطلقا وقال مرة ما مل ينقص عن املائة وقيل ما مل ينقص عن املائة ويزيد على املائتني وقيل

وخيتلف إذا كانت العادة مبوت أو فراق ومل يشترطوه هل جيوز وتأخذه مىت أحبت ألن األصل احللول والتأخري 



مكارمة أو فساد للعادة ويف الكتاب يكره النكاح بصداق بعضه مؤجل إىل سنة وإن وقع جاز وللزوج إذا أتى 
عيد ما مل يتأخر ويف اجلواهر كره مالك وأصحابه تأجيل بعض باملؤجل الدخول وتتأخر بقيته إىل األجل وجيوز يف الب

الصداق وجوزه ابن القاسم ألربع سنني وابن وهب لسنة وقال ابن وهب ال يفسخ إال أن يزيد على عشرين سنة 
وقال ابن القاسم ال أفسخ إال األربعني وروي الستون واملدرك أن الصداق قبالة اإلباحة فال ينبغي أن يتأخر عنها 

خبالف الثمن يف البيع ومنهم من رأى األجل القريب يف حكم النقد واختلفوا فيما حيل قريبا فإن أخر بعضه إىل غري 
حد فسخه مالك قبل البناء لفرط الغرر ويعطي صداق املثل بعد البناء معجال إال أن يكون صداق مثلها أقل من 

إال أن يرضى الزوج بتعجيل املؤجل أو املرأة بإسقاطه فال  املعجل فال ينقض منه أو أكثر من املعجل واملؤجل فيعطاه
ينفسخ وإن شرط يف بعض الصداق إىل يسره وهو موىل أو مطالبتها به أجازه ابن القاسم حلصول املالة وهو حال 

  وقال عبد امللك يفسخ النكاح قبل البناء وهلا صداق املثل الشتراطه أجال غري معلوم 

  فرع

ا يف الصداق يف أحد العبدين صح أوله فسخ قبل البناء وهلا بعده صداق املثل ألنه مل يثبت أمر قال لو شرط اخليار هل
الصداق خبالف إذا كان هلا ولو قال تزوجتها بألف على أن ألمها ألفا صح ومها للمرأة ألهنا الباذلة للعوض السبب 

ففي اجلواهر يفسد السبب السابع خمالفة السادس أن يتضمن إثباته رفعه كما إذا زوج عبده وجعل رقبته صداقا 
األمر فيما يسمى ففي اجلواهر لو قال زوجين بألف فزوجه بألفني وعلى قول الزوج والتزويج بينة ومل يدخل فإما أن 

يرضى بألفني وإال فال نكاح ألهنا مل ترض إال هبما ولو التزم الوكيل الزائد لصحة العقد ففي إجبار الزوج قوالن 
ة أو مراعاة للعقد ولو رضيت باأللف لزم الزوج ولو دخل فثالثة أقوال لزوم األلف للزوج والزائد نظرا للمن

للرسول ألنه متعد ويسقط الزائد عن الرسول ألن األصل أن ال يغرم إال مستويف املنفعة أو صداق املثل ألن املرأة مل 
ن على قول الزوج والعقد بينة ورضي باأللفني لزم تدخل على األلف والزائد على الرسول لتغريره بالقول وإن مل يك

النكاح وإال إن رضيت الزوجة باأللف لزم وإال فلها أن حتلف الزوج فإن نكل حلفت واستحقت األلفني وصح 
النكاح وإن دخل وتراضيا صح وإال فال فإن أقر الوكيل بالتعدي لزم اإلمتام وإال فتحلف على أنه مل يأمر إال بألف 

نكل غرمهما قال وهذه ميني ال ترجع ألهنا ميني هتمة إال أن تدعي املرأة حتقيقا فترجع وبال خط قاعدة  ويربأ فإن
  أخرى وهي أن من سلط على ماله خطأ هل تسقط الغرامة له التسليط أم ال ألن املرأة سلطت على بضعها خطأ 

  فرع

ف سببه هل ميني الزوج لتصحيح قوله فقط قال إذا نكل فهل له حتليف الرسول فإن حلف برئ وإال غرم فيه خال
أو لذلك وإبطال قول الرسول فعلى األول يعد مقرا إذا نكل وال حيلفه وعلى الثاين له حتليفه وأصل آخر هل 

النكول كاإلقرار فال حيلفه أو ال فيحلفه وإن دخل فليس على الزوج إال األلف مث إن أقر الرسول بالتعدي فهل 
أنكر وقلنا يغرم فللزوج حتليفه فإن نكل حلف واستحقت املرأة وإن قلنا ال يغرم فال شيء يغرم أم ال خالف وإن 

للزوجة وإن كان على التوكيل بينة دون العقد ومل يدخل حلفت أن العقد بألفني فإن رضي الزوج وإال له الفسخ 
بينة على العقد دون وإن نكلت صح باأللف إال أن يكون الزوج علم ما وقع به العقد فيحلف وإن كانت ال

التوكيل حيلف أن التوكيل مل يكن إال مبا قاله ألن األصل عدم الزائد فإن حلف قبل الدخول ورضيت املرأة صح 
وإال فلها الفسخ وإن نكل فهي ميني ال ترجع إال أن تدعي املرأة التحقيق وهل له حتليف الوكيل إذا نكل الزوج 



فإن دخل حلف ومضى النكاح باأللف وإن نكل واملرأة تدعي حتقيق  على ما تقدم واختار حممد عدم التحليف
الدعوى عليه حلفت وإال فاليمني ال ترجع وخيتلف يف حتليفه للوكيل على ما تقدم هذا إذا مل يعلما بالتعدي أما إن 

واحد منهما بعلم علم الزوج دوهنا فعليه األلفان لدخوله عليهما أو هي دونه فماهلا إال ألف أو مها مجيعا وعلم كل 
صاحبه فعليه األلفان أو ل يعلم أحدمها بعلم اآلخر فلها األلفان قال املتأخرون وفيه نظر ألن علمه معارض بعلمها 
فينبغي أن يكون هلا ألف ويقتسمان األخرى وإن علم بعلمها ومل تعلم بعلمه فلها األلف فقط أو علمت بعلمه ومل 

على ذلك دخال وأصله أن كل واحد منهما يلزمه ما دخل عليه القطب الرابع  يعلم بعلمها فعليه األلفان ألهنما
العقد نفسه وفيه تسعة فصول الفصل األول يف صيغته ويف اجلواهر هي لفظ يقتضي امللك على التأبيد كالنكاح 

د بلفظ والتزويج والتمليك والبيع واهلبة وحنوها قال القاضي أبو احلسن ولفظ الصدقة وقال األصحاب إن قص
اإلباحة النكاح صح ويضمن املهر ويكفي قول الزوج قبلت بعد اإلجياب من الويل وال يشترط قبلت نكاحها ولو 
قال لألب يف البكر أو بعد اإلذن يف الثيب زوجين فقال فعلت أو زوجتك فقال ال أرضى لزمه النكاح الجتماع 

ت إال ينعقد إال بلفظ النكاح أو التزويج دون غريمها جزأي العقد فإن السؤال رضا يف العادة وقال صاحب املقدما
من ألفاظ العقود ويف اهلبة قوالن املنع كمذهب ش واجلواز كمذهب ح ألن الطالق يقع بالصريح والكناية فكذلك 
النكاح ويرد عليه أن اهلبة ال تنعقد بلفظ النكاح فكذلك العكس وأن النكاح مفتقر إىل الصريح ليقع اإلشهاد عليه 

ال صاحب اإلستذكار أمجعوا على أنه ال ينعقد بلفظ اإلحالل واإلباحة فتقاس عليه اهلبة وقال صاحب القبس ق
جوزه ح بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد ومالك بكل لفظ يفهم منه املتناكحان مقصدمها وقال صاحب 

البيع وزاد أبو احلسن لفظ الصدقة وسواء املنتقى قال عبد الوهاب ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك املؤبد كاهلبة و
ذكر الصداق يف اهلبة والصدقة أم ال وقال املغرية ال ينعقد إال بلفظ التزويج والنكاح وقاله ش ألهنما املذكوران يف 

األحزاب ) فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها (  ٢٢النساء ) وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( القرآن 
ابن حنبل وأجابوا عما احتججنا به مبا ورد يف احلديث ملكتكها مبا معك من القرآن رواه البخاري مع  ووافقه ٣٧

أن احلديث ورد بألفاظ خمتلفة والقصة واحدة فيستحيل اجتماعها بل الواقع أحدها والراوي روى باملعىن فال حجة 
إن قدر على العربية واجلواب بقوله فعلت فيه ومل يستثن ح غري اإلجارة والوصية واإلحالل وجوزه بالعجمية و

قاعدة كل حكم شرعي ال بد له من سبب شرعي وإباحة املرأة حكم فله سبب جيب تلقيه من السمع فما مل يسمع 
من الشرع ال يكون سببا وعلى هذه القاعدة اعتمد ش واملغرية وهو ظاهر كالم صاحب املقدمات يف النقل عن 

ب خصوص الشيء سببا كرؤية اهلالل والزوال والقتل العمد العدوان فكذلك املذهب قاعدة الشرع كما ينص
ينصب مشتركا بني أشياء ويلغي خصوصياهتا كألفاظ الطالق فإن املقصود منها ما دل على انطالقها من عصمة 

املقصود منها  النكاح وألفاظ القذف املقصود منها ما دل على النسبة إىل الزنا أو اللواط وألفاظ الدخول يف اإلسالم
ما دل على مقصود الرسالة النبوية والنكاح عندنا على ما حكاه من تقدم ذكره من هذه القاعدة ويدل على ذلك 
أنه ورد بألفاظ خمتلفة يف الكتاب والسنة واألصل عدم اعتبار اخلصوص فيتعني العموم وهو املطلوب قاعدة حيتاط 

ر من اخلروج من اإلباحة إىل التحرمي ألن التحرمي يعتمد املفاسد فيتعني الشرع يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة أكث
االحتياط له فلذلك حرمت املرأة مبجرد عقد األب وال حتل املبتوتة إال بالعقد والوطء احلالل والطالق وانقضاء 

ح والتهليل إذا أريد به العدة والعقد األول فلهذه القاعدة أوقعنا الطالق بالكنايات وإن بعدت حىت أوقعناه بالتسبي
الطالق ألنه خروج من احلل فيكفي فيه أدىن سبب ومل جيز النكاح بكل لفظ بل مبا فيه قرب من مقصود النكاح 

ألنه خروج من احلرمة إىل احلل وجوزنا البيع جبملة الصيغ واألفعال الدالة على الرضا ينقل امللك يف العوضني ألن 



لك خبالف النساء ولعموم احلاجة للبيع ولقصوره يف االحتياط عن الفروج فإذا األصل يف السلع اإلباحة حىت مت
أحطت هبذه القواعد ظهر لك اختالف موارد الشرع يف هذه األحكام وسبب اختالف العلماء ونشأت لك الفروق 

ب يف العقد وجيب واحلكم واهللا تعاىل يهدينا سواء السبيل الفصل الثاين يف اإلشهاد عليه قال صاحب املقدمات ال جي
للدخول فإن دخل ومل يشهد أو يف نكاح السر فرق بينهما وإن طال الزمان بطلقة إلقرارمها بالنكاح وحد إن وطئ 
إال أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ احلد للشبهة فإن أشهد شاهدين وأمر بالكتمان 

ن يطول وقيل ال يفسخ مطلقا ووافقه صاحب املنتقى على الفسخ إذا مل فسخ قبل الدخول وبعده على املشهور إال أ
يشهد على الدخول وقال ذلك ذريعة للفساد ومنع التغرير على اخللوة وقال ابن القاسم إن مل يشهد إال شاهدا 
لعقد واحدا فسخ وتزوجها بعد االسترباء بثالث حيض قال أبو الطاهر اإلشهاد عندنا شرط يف صحة الدخول دون ا

ومل أجد أحدا من األصحاب خالف يف هذا قال ابن احلاجب الفسخ بطلقة بائنة إذا مل يشهد على الدخول واشترط 
األئمة الشهادة يف العقد لقوله عليه السالم ال نكاح إال بويل وصداق وشاهدي عدل وجوابه من وجوه أحدها أن 

مطلق فيهما وحنن حنمله على القضاء فال حيكم حاكم  النفي دائر بني القضاء والفتوى ومل ينص على أحدمها فهو
بصحة نكاح إال ببينة أما احلل فثابت بدون البينة وثانيها أنه دائر بني العقد والدخول وحنن حنمله على الدخول ألن 

العقد اللفظ فيه حقيقة وفيما ذكروه جماز واحلقيقة مقدمة على اجملاز وثالثها أن الصداق مذكور مع عدم شرطيته يف 
بدليل التفويض فكذلك الشهادة قياسا عليه بطريق األوىل ألن الصداق ركن داخل يف احلقيقة والبينة خارجة عن 

حقيقة العقد ورابعها حيمل النفي على الكمال وهو متفق عليه ويؤيده ذكر الصداق وهو معترب يف الكمال تفريع يف 
وال يتزوج الرقيق إال بالبينة والصداق وإن أشهد األب الكتاب من عقد بغري بينة غري مسر أشهد اآلن وجاز 

وأجنيب على إذن الثيب يف العقد وأنكرت مل جيز ألن األب شهد على فعل نفسه وإن وجد رجل وامرأة يف بيت 
فشهد أبوها وأخوها بعقدها مل جيز نكاحه ويعاقبان وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميني مل جيز فإن مل يدخل أشهد 

لمني ولزم النكاح تنبيه ظاهر املذهب يقتضي أن حتمل الشهادة يف النكاح يشترط فيه شروط األداء من اآلن مس
اإلسالم وغريه وقاله ش واكتفى مبن ظاهره العدالة ووافقنا ابن حنبل غري أنه جوز أن يكونا عبدين ألن شهادة 

الفاسقني ألهنما قد يكونان عديل عقد العبيد عنده تقبل وسوى ح بني حتمل شهادة النكاح وغريه فجوز شهادة 
األداء لنا إن املطلوب يف احلال دفع مفسدة التهمة بالزىن والتغرير على اخللوة احملرمة وإثبات نسب الولد وذلك إمنا 

حيصل بأهلية األداء فتشترط الفصل الثالث يف إظهاره قال عليه السالم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال 
فوف رواه الترمذي قال ابن يونس قال حممد الغربال الدف املدور وقال غريه هو املغشي من جهة ويروى بالد

واحدة وقال مالك ال يستحسن املزهر املربع وال بأس بالدف والكرب وال جيوز الغناء يف العرس وال غريه إال كما 
ن مندوب إليه وأوجبه ابن حنبل كان يقول نساء األنصار أو الرجز اخلفيف من غري إكثار قال اللخمي اإلعال

ونكاح السر حرام واختلف فيه فقيل ما أمر الشهود يكتمانه وإن كثروا وقيل ما عقد بغري شهادة ولو بامرأة وعلى 
األول قال ابن اجلالب يعلن بعد ذلك وال يفسخ وقال ابن حبيب يفسخ بطلقة إال أن يتطاول وهو قول مالك 

ن بالكتمان فهو جائز اتفاقا وقال األئمة ال يفسخ نكاح السر لنا هنيه عن نكاح السر وأصحابه وإذا مل يؤمر الشاهدا
والنهي يدل على الفساد تفريع يف الكتاب من استكتم البينة يف العقد فسد قال ابن شهاب وفرق بينهما ولو دخال 

قال هلم اكتموه عن امرأيت األخرى أو  وهلا املهر بالبناء وإال فال شيء هلا ويعاقب الزوجان والبينة قال ابن يونس إذا
يف منزل العقد فقط أو ثالثة أيام مث أظهروه فهو نكاح السر قال أشهب إن فعل ذلك بعد العقد ومل يكن نواه عند 

العقد جاز وقال أصبغ ال يفسد إذا اضمر ذلك كما لو تزوج ونيته الفراق الفصل الرابع يف لزومه واخليار عندنا ال 



داء خبالف البيع ألن حكمة اخليار استدراك املصلحة الفائتة حالة العقد والنكاح إمنا يقع بعد الفحص يشرع فيه ابت
واألصل يف العقود اللزوم وألنه يفضي إىل بذلة املخدرات وذوات األعيان بني القبول والرد ولذلك أوجب الشرع 

يار وزاد ش إبطال النكاح ويف الكتاب إذا هلن نصف الصداق قبل الدخول جربا لكسر الرد وأبطل األئمة شرط اخل
تزوج على اخليار له أو للويل أو للزوجة أو جلميعهم فسخ قبل البناء ألهنما لو ماتا قبل اخليار مل يتوارثا ويثبت بعد 

البناء باملسمى وكذلك إذا تزوج على إن مل يأت بالصداق إىل أجل كذا فال نكاح بينهما وقد كان يقول فيهما 
د البناء قال ابن يونس قال أشهب إذا قال إن مل آت بالصداق إىل أجل كذا فأمرك بيدك ال يفسخ ألنه يفسخ بع

  شرط الزم 

  فرع

  يف الكتاب إذا قال إذا مضى شهر تزوجتك ورضوا بذلك فهو باطل ال يقام عليه 

  فرع

لقاسم فإن مات أحدمها بعد قال صاحب البيان إذا تزوج على مشاورة فالن يف اجمللس قبل اإلفتراق أجازه ابن ا
الرضا يف املشاورة البعيدة قبل الدخول أو بعده على القول بالفسح بعده جرى التوارث على اخلالف الذي يف 

املدونة يف املرياث والطالق وفيما يفسخ من األنكحة املختلف فيها قال ابن القاسم وإذا قال املستشار ال أرضى 
  ونسي لزوم قول املستشار ألنه املشترط ورضي الزوج ثبت النكاح وحكى الت

  فرع

قال صاحب املنتقى ملالك يف النكاح املوقوف قوالن وأجازه ح ومنعه ش وصفته أن يتزوجها ويوقفه على إجازهتا 
ويعلم الزوج بذلك وقال القاضي أبو احلسن يصح أن يوقف على إذن الويل بعد رضا الزوج دوهنا ألن اخليار فيه 

لقاضي أبو احلسن يصح مع القرب استحسانا قال واملوقوف طرفاه على املرأة قوالن وأحد طرفيه ليس عاما وقال ا
على اآلخر إما الزوج أو الويل يف كراهة ما قرب منه قوالن وهو الصحيح اتفاقا ويف بطالن ما بعد قوالن الفصل 

ة ملا يف الترمذي قال عليه السالم اخلامس يف هزله قال صاحب البيان املشهور أن هزل النكاح كجده وقاله األئم
ثالث هزهلن جد الطالق والنكاح والرجعة ويف املوطأ موقوفا على سعيد ابن املسيب وعوض الرجعة العتاق وروي 

  عن مالك أن هزله هزل لقوله عليه السالم األعمال بالنية وإمنا المرئ ما نوى 

  فرع

فالنا وقال بعد ذلك أردت الدفع قال ابن القاسم إن حلف  قال صاحب البيان إذا خطب املرأة فقال الويل تزوجت
فالن ثبت نكاحه إن قامت بينة على إقراره وأما بقول األب اخلاطب فالقول قول األب مع ميينه وقال أصبغ النكاح 

 لفالن طلب بنكاح سابق أو هبذا القول ألن النكاح ال لعب فيه وقال حممد ال يلزم هبذا وال بدعوى متقدمة قال
وهو أشبه األقوال قاعدة هللا تعاىل أحكام يف الظاهر على يد احلاكم ال تثبت يف الباطن على ألسنة املفتني كاألقضية 
املستندة إىل األقارير والبينات الكاذبة وكل حكم يف الباطن فهو حكم اهللا تعاىل يف الظاهر إذا ثبت وقد يثبت يف 



لماء هزل هذه الثالثة جد ليس معناه ما دلت القرائن فيه على اللعب القضاء ما ال يثبت يف الفتوى فمعىن قول الع
بل املستعمل للفظ له ثالث حاالت تارة يستعمله فيما وضع له فهذا يلزم يف القضاء والفتوى وتارة يستعمله يف غري 

وتارة يطلق اللفظ وال  ما وضع له جمازا فهذا ال يلزم يف الفتوى ويلزم يف القضاء إال أن يدل دليل على إرادته اجملاز
يستعمله يف شيء فهذا هو اهلزل ال يلزم يف الفتوى على املشهور وإن دل دليل على ذلك يف القضاء ال يلزم وإال 

لزم بناء على الظاهر فتأمل هذا املكان فتحقيقه عزيز وإمنا جعل الشرع اهلزل يف هذا الباب كاجلد احتياطا له لشرفه 
ل السادس يف توقيته وهو نكاح املتعة وهي باطلة عندنا وعند األئمة ملا يف املوطأ هنى وعظيم ما يترتب عليه الفص

عليه السالم عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية قال صاحب البيان إذا تزوج املرأة ونيته فراقها 
بلد الغربة فلو علمت املرأة بذلك فهو  بعد لذة ال بأس به عند مالك واألئمة وكذلك إذا نوى طالقها عند سفره من

متعة حمرمة وأما النهارية وهي اليت تتزوج على أن ال يأتيها إال هنارا قال ابن دينار يفسخ قبل البناء وبعده ألن فساده 
ناء يف العقد والذي يأيت على املدونة الفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويأتيها ليال وهنارا وقاله أصبغ وهل جيب بعد الب

املسمى أو صداق املثل وهو األظهر لتأثري الشرط يف الصداق الفصل السابع فيما يقترن به من الشروط ويف اجلواهر 
الشروط ثالثة أقسام القسم األول يقتضيه العقد كاإلنفاق والوطء فال يؤثر ذكره القسم الثاين ما يناقص العقد 

اء ويف فسخه بعده خالف القسم الثالث ما ال تعلق له بالعقد كعدم القسمة وحنوه فيمتنع ويفسخ النكاح قبل البن
كشرط عدم إخراجها من بلدها وهو مكروه ملا فيه من أسباب اخلصومات قال مالك وال يلزم من الشروط إال ما 
نس فيه متليك أو عتق فإذا شرط ومل يعلقه بيمني وال متليك وال وضعت عنه من صداقها ألجله فله خمالفته قال ابن يو
قال ابن القاسم الشرط الالزم يعود بعد الطالق إذا بقي من امللك األول شيء وقال ش إمنا تقدح الشروط إذا 

كانت منافية ملقصود العقد إن ذكرت معه وإن ذكرت قبله وسكت عنها معه فال وإذا سقطت الشروط هلا مهر 
مل يف لقوله عليه السالم كل شرط ليس يف  مثلها وقال ح تبطل الشروط كلها ويصح النكاح ويكمل هلا املهر إن
  كتاب اهللا فهو باطل وقال ابن حنبل يلزم الوفاء بكل شرط فيه فائدة 

  فرع

قال صاحب البيان إذا جعل أمر كل امرأة يتزوجها بيدها فتزوج وأقامت مدة ال تقضي بشيء فثالثة أقوال إن 
دها لتنظر فيه قال ابن القاسم وذلك بيدها ما مل مضى شهر وحنوه سقط ما كان بيدها إال أن تشهد أن ذلك بي

  يدخل أو يطل قبل البناء قاله مالك وذلك بيدها ما مل تدخل قاله مالك 

  فرع

قال إن اشترطت يف العقد أن يطلق امرأته فطلق واحدة فقالت أردت ثالثا قال ملك طلقت ثالثا ألن لفظ اليمني 
  ف إذا تطوع بذلك من غري شرط وقيل ذلك سواء على نية املستحلف وكذلك لو كان متليكا خبال

  فرع

قال إذا زوج أمته على أن أول ولد تلده حر فسخ قبل البناء وبعده أبدا ملناقضته العقد وقال عبد امللك إذا مل يعثر 
عليه حىت ولدت ال يفسخ لذهاب الشرط وأما إذا شرط كل ولد حر فسخ أبدا اتفاقا فإن باعها السيد أو أصدقها 



ل أن حتمل بطل الشرط ورق الولد وفسخ النكاح وال جيوز بيعها إذا محلت إال أن يرهقه دين فتباع فيه قاله يف قب
املدونة وقال أصبغ ال تباع فيه حفظا للعتق وإن مات السيد قبل وضعها قال ابن القاسم للورثة قسمته ويبطل العتق 

  ف إذا محل ثلث األمة ألن العتق منعه وإال بيعت وقسمت ومنع أصبغ إال أن يطول األمر وخياف على املرياث التل

  فرع

قال إذا قال عند العقد رضيت بالشروط وال ألتزمها إال بعد البناء فبىن خبالفها فأنكرت عليه امرأته فقال إين قلت 
كون يف اجمللس قبل ال ألتزمها إال بعد البناء فقالت ما بني يل هذا ال يلزمها النكاح وإن التزم الشروط اآلن إال أن ي

االفتراق وإن رضيت بسقوط الشروط ال ينفع بعد الطول على املشهور يف اشتراط رضا املرأة يف القرب قال 
  واألظهر ها هنا البطالن مطلقا لعلم الزوج والويل بأن املرأة هلا اخليار إذا اطلعت 

  فرع

م هبا عتقت عليه ألن املقصود أن ال يشاركها قال إذا اشترطت إن تسرى عليها فهي حرة وله أم الولد إن مل تعل
غريها وإن شرطت أن السرية صدقة عليها قال ابن القاسم الشرط باطل ألن الصدقة ال يقضى هبا ولو كانت ملعني 

  ويفسخ قبل البناء لتأثري الشرط يف الصداق وابن دينار يلزمه الشرط 

  فرع

ده إن أراد ما هو ضرر صح العقد والشرط والتمليك أو ما قال إذا زوج أمته بشرط إن رأى ما يكره فأمرها بي
يكرهه هو باختياره وإن مل يكن ضررا عند الناس فأربعة أقوال يكره عند ابن القاسم فإن وقع جاز ولزم التمليك 
لقوله عليه السالم إن أوىل الشروط أن يوىف هبا ما استحللتم به الفروج والكراهة ألصبغ وقال عبد امللك يصح 

لعقد ويبطل الشرط ملعارضته للعقد والرابع إن دخل هبا سقط الشرط واألخري املشروط فإن تركه وإال فرق بينهما ا
  وكذلك اخلالف إذا قالت املرأة إن رأيت ما أكره إال اجلواز ابتداء دون كراهة 

  فرع

صداق املثل ملا وضعته ألجل قال إذا اشترطت عليه النفقة على ابنها الصغري قال ابن القاسم يبطل الشرط وتعطى 
الشرط ويفسخ قبل البناء للجهل بالنفقة فلعله ال يعيش قال وعلى قوله لو ضرب أجال صح وله الرجوع بنفقته 

  على املرأة إىل حني الفسخ أو تصحيحه بصداق املثل وقال أصبغ ال يصح إذا طرحت الشرط واملشهور خالفه 

  فرع

مرك بيدك مث أراد ذلك فقالت رددت عليك أمرك وأسقطت الشرط قال قال وإذا قال إن أخرجتك من بلدك فأ
  مالك ال شيء عليه وال يقضى بعد ذلك بشيء ألنه حق هلا أسقطته 

  فرع



قال إذا قال له طلق األمة ولك علي مائة صداق حرة إن أردت الزواج ففعل مث طالت املدة فعتقت وردها وقد 
 حق له يف ماله وإال وجب ألنه ليس هبة تبطل باملوت بل حبق الطالق مات القائل قال مالك إن تقادم األمر فال

وحتاصص به الغرماء يف املوت والفلس وروي عن ابن القاسم هي هبة تبطل باملوت وكذلك اختلفوا إذا أعطاه دارا 
ال إن فعلت يل له على أن يسلم هل ذلك إلسالمه أم ال قال واألظهر أن له احلق تقادم أم ال وفاء بالشرط أما لو ق

  كذا زوجتك منع اتفاقا ألنه جعل ال يلزم 

  فرع

قال إذا تزوجها وبىن هبا ومعها ابنة صغرية عاملا هبا ليس له إخراجها وإن كان هلا ويل حيضنها ألن علمه رضا هبا وإن 
علم هبا وهلا ويل فله  مل يكن له ويل حيضنها سواء علم أم ال وخيري بني اإلقامة والطالق قاله مالك وقال عبد امللك إن

إخراجها ألن السكوت رضا باحلالة احلاضرة دون املستقبلة قال مالك وال مينع أخو املرأة من زيارهتا إال أن يتبني 
  إفساده هلا فيمنع بعض املنع ألن صلة الرحم واجبة 

  فرع

رثته أو وصيه دوهنا ألن احلق مل قال إذا تزوج أمة على أنه إن تزوج عليها فأمرها بيد مواليها فهلك موالها فبيد و
يكن هلا ولو جعله بيد غري مواليها انتقل هلا ألنه يومئذ حق هلا فإن كانت حرة وجعل أمرها بيد أبيها إن تزوج 

فتزوج فأراد األب الفراق وكرهته البنت قال ابن القاسم ينظر السلطان يف ذلك ويتبع املصلحة وقال مالك القول 
  قوهلا 

  فرع

طت عليه يوم يدخل عليها فأمر امرأته بيدها أو هي طالق ودخل هبا وهي بائن مث صاحلها ال يلزمه شيء قال إن شر
قاله ابن القاسم ألنه إمنا التزم ذلك يف ذلك اليوم وقد تعذر شرعا بالبينونة قال قوله هذا بناء على مراعاة اللفظ 

   وأما مراعاة املعىن فيلزمه ألن املقصود عدم االجتماع معها

  فرع

قال إذا شرط إن كان حرا ثبت النكاح وإال فال يوقف عنها دخل أم ال ويعمل مبقتضى الشرط فإن عتق بعد 
االشتراط وقبل العلم فسخ النكاح إلنتفاء الشرط يف نفس األمر وهلا الصداق بالبناء وليس هذا اختيارا يف العقد بل 

  اختيار حلال الزوج 

  فرع

وجها بيدها فحنث قال ابن القاسم ال يتزوج عليها أبدا فإن تزوج فسخ لعدم استقرار قال إذا اشترط أمر اليت يتز
  النكاح 



  فرع

قال قال ابن وهب كل ما اشترطه األب على ابنه الصغري من الطالق والعتاق الزم له عند الكرب ألن الشرع أقام 
فيدخل عليها فإن لألب مندوحة عن الشرط  األب مقام االبن يف التصرف وقال ابن القاسم ال يلزمه إال أن يعلم هبا

فال ينفذ تصرفه فيها عليه خبالف العقود فإن اختلف هو وأهل املرأة هل شرط ذلك حالة الكرب أو الصغر ومل يأت 
ببينة فالقول قوله مع اليمني ألنه مدعي اإلسقاط والذي حيلف من أهلها األب والوصي دون غريمها فإن نكال حلف 

كالبينة ولو مل يدعيا ذلك وقاال ال علم لنا حلفت املرأة كما حتلف يف اإلنفاق فإن امتنع بعد  الزوج وكان ذلك
البلوغ من اإللتزام مل يلزمه النكاح وال شيء من الصداق إال أن ترضى املرأة بإسقاط الشروط فإن دخل هبا قبل 

رض قبل البناء قيل له إما أن ترضى وإما البلوغ أو قبل العلم سقطت عنه للفوات بالدخول ويف كتاب حممد إن مل ت
أن تطلق فإن طلق فعليه نصف املهر فإن شرط األب أو الوصي للصغرية إن أمر نفسها بيدها فتزوج عليها وهي 

صغرية إن عرفت الطالق فاخليار هلا يف ذلك وإال انتظر تعلقها فإن اشترطا إن أمر اليت يتزوجها بيدها فتزوج عليها 
عقل فسخ لعدم استقراره لتعليقه على اختيار من مل يعلم حاله يف املستقبل فإن كانت تعقل فلها وهي صغرية ال ت

  اخليار 

  فرع

قال فلو شرط أبو النصرانية إن أسلم زوجها فأمرها بيدها أو بيدي فأسلم سقط الشرط ألن شروط الكفر ال تلزم 
الفصل الثامن يف العقد على مجاعة دفعة ويف الكتاب  بعد اإلسالم كانت مما يلزم املسلمني أم ال كالطالق والعتاق

جيوز مجع النساء يف عقد واحد إن مسى لكل واحدة صداقها وإال فال قال اللخمي وجوزه أصبغ وإن مل يسم قال 
وهو أحسن ألن النكاح مكارمة فال عربة باجلهل حبصة الصداق فإن قال ال أتزوج هذه إال بشرط أن تزوجين 

إن كان صداق املثل فيهما على انفراد جاز فإن أصدقها ستني على أن تكون بينهما بالسوية وصداق األخرى مبائة ف
مثل إحدامها أربعون واألخرى عشرون يطلق قليلة الصداق قبل الدخول يرجع عليها بعشرة ويبقى بيدها عشرون 

عشرين قال صاحب النكت قال عشرة منها لصاحبتها وإن طلق األخرى أخذ منها مخسة عشر ومن صاحبتها متام ال
بعض القرويني إذا تزوجها يف عقد ومل يسم لكل واحدة صداقها وفات قسم املسمى بينهما على قدر صداق مثلها 

وال يلحق بالغرر فيبطل أو يتعني صداق املثل كجمع السلعتني يف البيع إذا فاتا قسم املسمى وقال غريه إذا طلق قبل 
للجهالة واألمتان كاحلرتني وال يستحب ذلك الحتاد امللك وجوزه األئمة ابتداء وإن مل البناء أو مات ال شيء هلما 

يسم كالسلعتني الفصل التاسع يف تداعيه وال يثبت عندنا إال بشهادة رجلني وعند ش وح بشهادة رجل وامرأتني لنا 
العقد على املرأة وأنكرته وادعت أنه أنه من أحكام األبدان فال تقبل فيه شهادة النساء ويف الكتاب إذا ادعى الرجل 

غلبها فال ميني على املنكر ألنه ال يقضي عليه بالنكول وإن ادعاها رجالن وأقاما ببينتني ومل يعلم األول فسخ عقدمها 
بطلقة لتحل يقينا وافقتهما أو أحدمها أم ال ول يقضى بأعدل البينتني خبالف البيوع احتياطا ألحكام األبدان قال أبو 

طاهر يف القضاء بأعدل البيتني أقوال ثالثها التفرقة بني البياعات والنكاحات وقيل ل يفسخ بطالق بل يتوقف فإن ال
متادى الفراق لزمت طلقة فإن تزوجها فال قال ابن يونس قال حممد إذا أقرت ألحدمها فهي له لترجحه وإمنا يصح 

فظ ويف اجلواهر إذا أتى أحد الزوجني بشاهد ففي تعلق القضاء بأعدهلما كما قاله سحنون إذا احتد اجمللس والل
اليمني باآلخر خالف مث إن نكل مل يثبت النكاح وال حيبس ويغرم الصداق قال ابن القاسم ال ينتظر إال أن يدعي بينة 



قريبة ويرى لدعواه وجه فإن عجز مث جاء هبا وقد نكحت أو مل تنكح فقد مضى احلكم ومن ادعى زواج امرأة رجل 
قبله وأتى بشاهد فليعزل عنها حىت يكمل البينة إن ادعى أمرا قريبا فإن مل يكمل ال حيلف واحد منهما قال أشهب 
إذا أقام بينة وأقامت بينة أن فالنا زوجها وفالن منكر وجهل التاريخ يفسخ النكاحان ما مل يقع الدخول ألحدمها 

أقام بينة هي تنكر وأقامت أختها بينه أنه زوجها وهو منكر  فهي له ويقيم اآلخر البينة أنه األول قال أشهب وإذا
وجهل التاريخ فسخ النكاحان قال حممد إلنكاره نكاح األخرى فلو أقر أهنا األخرية لقبل قوله ألن البينة ال تكذبه 

  وال ينفعه جحود مدعية السبق ألن البينة اثبتت نكاحها 

  فرع

عند العقد قال حممد وعلى قوهلا إن كانت ثيبا أو صمتها إن كانت قال مالك تكشف البكر للشهود على رؤيتها 
بكرا وإذا ادعت النكاح على ميت وأقامت شاهد واحدا قال ابن القاسم حتلف وترث ألن املرياث مال ومنعه 

 أشهب حىت يثبت النكاح ألنه فرعه ولو أقر يف صحته بامرأة مث مات ورثته بإقراره إن كان طارئا وإال فخالف إال
أن يكون معها ولد أقر به فيلحق به ويرثه وكذلك لو أقر بوارث غري الزوجة جلرى اخلالف وإقرار أيب الصيب أو 

الصبية مقبول عليهما ألهنما إقيما مقامهما وإقرار احملتضر بإمرأة مساها مبكة مقبول وكذلك احملتضرة وإذا قال المرأة 
إقرار ولو قال تزوجتك فأنكرت مث قالت بلى تزوجتين فقال ما أمل أتزوجك أمس فقالت بلى مث حجد فاستفهامه 

تزوجتك فال يلزمه النكاح هبذا وقوهلا خالعين أو طلقين وقوله اختلعت مين إقرار منهما وكذلك قوله اختاري أو 
  أمرك بيدك يف الطالق قاله ابن سحنون وكذلك أنا منك مظاهر خبالف أنت علي كظهر أمي فإن األجنبية كذلك 

  رعف

قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا قامت البينة على إقراره بالزوجية يف حياته وصحته والصداق كذا ثبت ذلك 
إن كانت يف عياله وحوزه وإن كانت منقطعة عنه يف أهلها مل يقبل إال أن يقيمها على إقراره يف حياته ألن انقطاعها 

  ن القاسم يتوارثان إذا أشهد على ذلك وتقادم ريبة فإن تقارا مجيعا ومل تكن يف حوزه فقال اب

  فرع

قال ابن القاسم إذا قال يف مرضه ملن عرفت مملوكته أشهدكم أين أعتقتها يف صحيت وتزوجتها وهي اآلن طالق وال 
بينة على ذلك يف الصحة فال يثبت ذلك وال املرياث ألن النكاح ال يثبت إال بعد العتق والعتق ال يثبت باإلقرار يف 
املرض ومل يقل امضوا هذا العتق فإن صح لزم العتق والطالق والقول قوله يف الصداق ويف اإلقرار بالعتق يف املرض 

ثالثة أقوال أحدها ما تقدم ويف املدونة إن كان ورثته ولدا اعتق من رأس املال أو كاللة مل يعتق مطلقا للتهمة وملالك 
ال فمن الثلث فيجري الصداق واملرياث على هذا اخلالف والصداق أيضا إن كان الوارث ولدا فمن رأس املال وإ

  من رأس املال إذا أعتقت منه أو من الثلث إن أعتقت منه 

  فرع



قال إذا ادعت الثالث وهي بائنة منه مث أكذبت نفسها مل متكن منه قبل زوج أو هي يف عصمته مث خالعها فقالت 
بعد البينونة وإن أكذبت نفسها بعد موته فلها املرياث عند ابن  كذبت وأردت الراحة منه صدقت ما مل تذكر ذلك

القاسم وقيل ال مرياث هلا للتهمة وقال سحنون تصدق يف املرياث دون الرجعة يف احلياة ويف تصديقها مع الشاهد 
  كول الواحد حال احلياة قوالن البن القاسم وقال إن نكلت مل متنع من الرجوع إليه قال والقياس املنع كالن

  فرع

قال إذا مل تكن حتت زوج ومها طارئان وعجز عن إثبات ذلك حلفت ألهنا لو أقرت كانت زوجة وقيل ال حتلف 
ألهنا لو نكلت مل يثبت النكاح قال والقياس إذا نكلت حيلف الزوج ويثبت النكاح القطب اخلامس يف مقتضاه وهو 

على الرجل للمرأة يف اجلملة إذا انتفى العذر وقاله  يفيد جواز الوطء قال صاحب القبس والوطء عند مالك واجب
ابن حنبل وقال ش ال جيب إال مرة واحدة لنا االتفاق على إلزامه يف اإليالء قاعدة العقود كالنكاحات واإلجارات 
تتناول مجيع األزمان إال ما استثناه العرف كزمان األغذية وقضاء احلاجات وغري ذلك أو استثناه الشرع كأوقات 

العبادات وزمان مساع اخلطبة على من جتب عليه اجلمعة وفيه فصالن الفصل األول فيما يباح من الزوجة ويف 
اجلواهر عقد النكاح يبيح كل استمتاع إال الوطء يف الدبر وقاله األئمة ونسبته إىل مالك كذب قال ابن وهب قلت 

نساؤكم حرث لكم ( با قلت بلى قال قال اهللا تعاىل ملالك أهنم حكوا عنك حله فقال معاذ اهللا أليس أنتم قوما عر
وهل يكون احلرث إال يف موضع الزرع أو موضع النبت وقال إسرائيل بن  ٢٢٣البقرة ) فأتوا حرثكم أىن شئتم 

روح سألته عن إتيان النساء يف أدبارهن فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون احلرث إال يف موضع الزرع أال تسمعون 
قاعدة وقائمة وعلى جنبها وال يتعدى الفرج قلت يا أبا ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم  (اهللا يقول 

عبد اهللا إهنم ينقلون عنك حله فقال يكذبون علي يكذبون علي يكذبون علي رواه الدارقطين وقال له علي بن زياد 
ر فقال كذبوا علي فالروايات متظافرة عنه يا أبا عبد اهللا عندنا قوم مبصر حيدثون عنك إنك جتيز الوطء يف الدب

بتكذيبهم وكذهبم عليه وعزي إىل ش ونقل املازين تكذيبه لذلك كمالك وظاهر اآلية يقتضي التحرمي خالف ما 
واملبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب كقوله عليه السالم حترميها التكبري ) نساؤكم حرث لكم ( يتومهه املعىن لقوله تعاىل 

تسليم وذكاة اجلنني ذكاة أمه فال حيصل حترمي بغري تكبري وال حتليل بغري سالم وال ذكاة اجلنني بغري ذكاة وحتليلها ال
أمه وال النسل يف غري حالة احلرث الذي هو الفعل املفضي إىل النسل وروى ابن ماجه قال عليه السالم ال ينظر اهللا 

إن اهللا اليستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن إىل رجل جامع إمرأته يف دبرها وروي قال عليه السالم 
وروى الزمدوين قال عليه السالم من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على 

ع حممد وألن الشرع إمنا حرم اللواط واالستمناء ليال يستغىن هبما عن الوطء املوجب للنسل املوجب لبقاء النو
األعراف ) وحيرم عليهم اخلبائث ( واملكاثرة لرسول اهللا بأمته وهذا املعىن قائم ها هنا فيحرم الندراجه يف قوله تعاىل 

وتلطخ اإلنسان بالعذرة من الدبر من أخبث اخلبائث وال مييل إىل ذلك يف الذكور واإلناث إال النفوس اخلبيثة  ١٥٧
شريفة مبعزل عن ذلك تفريع يف اجلواهر الوطء يف الدبر كالوطء يف القبل خسيسة الطبع هبيمية األخالق والنفوس ال

يف إفساد العبادات وإجياب الغسل من اجلانبني ووجوب الكفارة واحلد والعدة وحرمة املصاهرة دون التحليل 
  واإلحصان واختلف يف تكميل الصداق به 

  فرع



عند اجلماع ويعريها وقال القاسم بن حممد وقد سئل عن  يف البيان قال ابن القاسم ال بأس أن يكلم الرجل امرأته
التخري فقال إذا خلومت فاصنعوا ما شئتم وكرهه صاحب البيان وأجاز أصبغ النظر إىل الفرج عند الوطء من اجلانبني 

وال عن  الفصل الثاين يف العزل يف اجلواهر ال جيوز عن احلرة إال بإذهنا ألنه خيل بوطئها وهلا حق يف الوطء وكماله
األمة الزوجة إال بإذن أهلها دون إذهنا ألن زواج الرقيق حق للسادات ألجل مالية النسل وجيوز عن السرّية بغري 
إذهنا إمجاعا لعدم حقها يف الوطء وأصله ما يف املوطأ قال أبو سعيد اخلدري خرجنا معه عليه السالم يف غزوة بين 

نا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا املصطلق فأصبنا سبيا من سيب العرب واشتهي
نعزل ورسول اهللا بني أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن ال تفعلوا ما من نسمه كائنة إىل يوم 

 جيوز التعرض له القيامة إال وهي كائنة قال صاحب القبس اجتمعت األمة على جوازه وإذا قبض الرحم املين فال
   ١( وأشد من ذلك إذا ختلق وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إمجاعا 

  الباب الثاين يف أسباب اخليار وهي ثالث

السبب األول العيوب وفيه فصالن الفصل األول يف عيوب النساء وفيه نظران النظر األول يف املوجب ويف الكتاب 
والربص وداء الفرج ملا روي أنه عليه السالم تزوج امرأة من بين بياضة فوجد بكشحها ترد النساء باجلنون واجلذام 

بياضا فردها وقال دلستم علي وروي عن عمر وعثمان وعلي وغريهم من الصحابة رضوان اهللا عليهم رد النساء 
بعيب البتة لقول ابن من هذه العيوب األربعة وال خمالف هلم فكان إمجاعا ووافقنا ش وابن حنبل وقال ح ال ترد 

مسعود ال ترد املرأة بعيب وجوابه ختصيصه بغري مورد السنة مجعا بينهما وقياسا على اجلب والعنة يف الرجل ويف 
اجلواهر اجلنون الصرع والوسواس الذي ذهب معه العقل واجلذام ما ينفر وإن كان قليال وقال ابن حنبل واشترط 

  نه منفر فيمنع الوطء وألنه يظهر يف النسل ش تفاحشه حىت ال يقبل العالج لنا أ

  فرع

قال اللخمي ترد إذا اطلع أن أحد األبوين كذلك لتوقعه يف الذرية قال ورأيت امرأة كان أبوها أجذم ومل يظهر فيها 
وظهر يف عدد من ولدها ويف اجلواهر ترد املرأة بالربص ولو خيط وقاله ابن حنبل وخالف ش كما تقدم يف اجلذام 

ابن القاسم بني الرجل واملرأة فيه وروى أشهب عدم اعتباره يف الرجل وإن عظم فإن النفرة من املرأة ال متنع  وسوى
التمكني ومينع تعاطي الوطء من الرجل قال اللخمي يعترب اجلنون ولو كان يف الشهر مرة وترد بالبخر خالفا لألئمة 

ش بشهادة العادة وباإلفضاء وهو اختالط مسلك املين ألنه منفر وقاسوه على اجلرب والصنان والفرق أنه أفح
ومسلك البول وقال ابن حبيب ترد بالقرع الفاحش لتنفريه كالربص ومنع أبو الوليد قياسا على اجلرب قال أبو 

  الطاهر يف الرد بننت الفرج والقرع والسواد قوالن واملشهور الرد وأحلق اللخمي البخر يف الفم واألنف 

  فرع

ي يردها إذا وجدها عذيوطة وهي اليت حتدث عند اجلماع وقال ش وابن حنبل فإن تداعياه قال ابن قال اللخم
املعذل يطعم أحدمها تينا واآلخر فقوصا وخرج احلنابلة عليه الناسور والقروح السائلة يف الفرج ومنعوا يف البخر 

يف اجلماع وإمنا هو العدبوط بكسر العني  فائدة قال اجلوالقي فيما تغلط فيه العامة يقولون العضروط للذي حيدث



وفتح الباء بواحدة من حتتها والدال والواو ساكنني والعضروط الذي تقول له العامة هو الذي خيدمك بطعامه ومجعه 
عضاريط وعضارطة ويف الكتاب ما علم أهل املعرفة أنه عيب يف الفرج ردت به وإن جومعت معه فإن اجملنونة قد 

مي الرتق والقرن أربعة أقسام ما ال ضرر عليهما يف قطعه وال عيب يف اإلصابة بعده فالقول قول من جتامع قال اللخ
دعا إىل القطع فإن طلق بعد رضاها بالقطع تشطر الصداق وإال فال شيء عليه وما يضرها وال عيب فيه فاخليار هلا 

ارق فال شيء عليه وما يضر ويعيب فلكل دونه وما ال يضر وال يعيب فاخليار له دوهنا فإن أحب لزومها وإن ف
واحد منهما أن ميتنع قال ابن يونس ويف كتاب حممد إذا كان الرتق من اخلتان أزيل وإن كرهت إذا قال النساء ال 

يضرها قال أصبغ إذا أقامت للعالج حنو السنة وهو يستمتع هبا فلها مجيع الصداق كالعنني ويف الرد بالسواد والقرع 
شم وهو ننت األنف قوالن قال وأرى ردها بالصغر حنو مخس سنني المتناع الوطء كالرتقاء والصرب إىل والبخر واخل

البلوغ ضرر وكذلك اهلرم املفرط واملستحاضة ومل جيعل مالك الكفر عيبا يف الزوجني واختلف إذا قال هلا أنا 
ابن حبيب له الرد بالسواد وإن مل يشترطه إذا نصراين فقال هلا الرد وقال ربيعة اإلسالم ليس بعيب ويف اجلواهر قال 

كان أهلها بيضا ألن ذلك كالشرط قال أبو الوليد فعلى هذا يكون عارفا بأهلها وإال فال فائدة من التنبيهات العفل 
بفتح العني املهملة وفتح الفاء يف النساء كاألدرة يف الرجال حلم يبدو من الفرج وقال غريه رغوة يف الفرج حتدث 

د اجلماع والقرن بفتح القاف وسكون الراء مثله وقد يكون خلقه وقد يكون عظما وقد يكون حلما والرتق بفتح عن
  الراء التصاق موضع الوطء 

  فرع

قال ابن يونس إذا أكذبته يف داء الفرج صدقت ألن األصل عدمه وال ينظر إليها النساء ألن النظر جرحة يف 
هتما وقال سحنون ينظر إليها النساء لضرورة دفع اخلصام والضرر ويف الشاهد فإن شهد امرأتان جازت شهاد

التنبيهات روى ابن أيب زمنني لفظ املدونة يقتضي نظر النساء وقال ابن كنانة هو مذهب مالك لقوله يف الكتاب ما 
  اس علمه أهل املعرفة من داء الفرج قال أبو الفضل وفيه نظر ألنه ميكن بقاؤمها عليه ويسأل عنه الن

  فرع

قال ابن يونس قال مالك وأصحابه ما حدث هبا عند الزوج من العيوب األربعة فال خيار هلا وقاله ش قياسا على 
عيوب البيع قال حممد وما حدث بعد العقد من الربص الفاحش فال خيار هلما وخالف ابن حبيب وابن حنبل نفيا 

ق بينهما باجلذام البني حدث قبل العقد أو بعده وال للضرر عنهما وقياسا على اإلجارة قال صاحب البيان يفر
  صداق إال أن يدخل وقال أشهب ال يفرق بينهما إال أن يتفاحش وال حيتمل النظر إليه 

  فرع

قال فإن رضيت باملقام معه مث كرهته فثالثة أقوال قال ابن القاسم ليس هلا إال أن يريد وقال ابن وهب هلا نفيا 
  ادته وقال أشهب ذلك وإن أمنت زيادته للضرر ألنه ال تؤمن زي

  فرع



ويف اجلواهر ما حدث بعد العقد ففيه أقوال ثالثها التفرقة بني ما ختشى زيادته من الربص وماال فال ورابعها التفرقة 
  بني كثري الربص وقليله 

  فرع

ى عليه الرد وإال فالقول قال فإن ادعى األب حدوثه بعد العقد فالقول قوله إن كان التداعي بعد الدخول ألنه مدع
قول الزوج كقول املشتري قبل القبض واملشهور أن اإلميان يف هذا كله على البت من األب والزوج وغريمها ويف 

اجلواهر إن تداعيا تقدمه على العقد يف املرأة فالبينة على الزوج فإن تعذرت قال مالك إن كان الويل أبا أو أخا عليه 
  ني عليها فجعل حمل الغرم حمل اليمني اليمني أو غريمها فاليم

  فرع

قال ابن يونس قال مالك يف املدونة يؤخر يف اجلنون بعد العقد سنة لعالجه فإن صح وإال فرق بينهما واألجذم هلا 
  مفارقته خبالف األبرص لكثرة أذية اجلذام وقال ابن القاسم إن كان يرجى عالج األجذم أجل سنة 

  فرع

 دخل فال خيار له لرضاه وكذلك إن علم بعد البناء فأمسكها فإن أنكر العلم حلف وإن قال فإن علم بعيبها مث
  ادعت املسيس بعد العلم وأنكره حلف ألن األصل عدمه فإن نكل حلفت 

  فرع

قال اللخمي إذا قال الويل هي ساملة قال ابن القاسم ليس بشرط وقال أصبغ شرط ولو قاله أجنيب حبضرة الويل وهو 
غرر ويف اجلواهر قال أبو حممد ولو كتب يف العقد صحيحة العقل والبدن ليس بشرط ألنه تلفيق  ساكت فهو

الوثاقة ولو قال سليمة البدن فهو شرط ألن العدول عن اللفظ املعتاد يشعر بالشرطية ويف الكتاب ال ترد بغري 
أن ال ترد بعيب البتة صونا للحرائر  العيوب األربعة إال أن يشترطه ألن النكاح إمنا يقع بعد الفحص فكان األصل

عن بذلة الرد ولذلك مل جيز اشتراط اخليار وألنه مفرط بعدم االشتراط تنبيه يف اجلالب إن تزوجها يف عدهتا جاهال 
ودخل هبا فعليه ردها وهو مبنزلة العيوب اليت ذكرناها قال الشراح يريد يف الرجوع بالصداق على الويل قال 

ملختصر ألنه منعه من استدامة الوطء والصداق مبذول لإلستدامة ولو مل يعلم الويل بذلك رجع األهبري يف شرح ا
عليها ألهنا غرته ويترك هلا ربع دينار وحترم عليه أبدا ألنه مصيب يف العدة فإن فرق بينهما قبل الدخول جاز أن 

لصداق إن مل يبني ألنه فائدة الرد وإن بىن يتزوجها بعد ذلك بعقد جديد النظر الثاين يف املوجب ويف الكتاب يسقط ا
فلها ويرجع به على وليها إن كان أبا أو أخا أو من يعلم ذلك منها ألنه غره وال يرجع الويل على املرأة ألهنا 

استحقته بالبناء وإن كان ابن عم أو من ال يظن به علم ذلك فال شيء عليه ويرده إال ربع دينار ألنه حق هللا تعاىل 
يسقط قبل املسيس وبعده وترجع بعده إىل صداق املثل ألن مقتضى الفسخ تراد العوضني وال يرجع على  وقال ش

الويل ألنه وكيل ويرجع عليها إن غرت ووافقنا ابن حنبل لنا قول عمر وعلي رضي اهللا عنهما أميا رجل نكح امرأة 
وليها من غري خمالف هلما فكان إمجاعا  وهبا جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على



تنبيه يف اجلالب إذا اطلع على عيبها فطلقها واختار ردها قبل الدخول فال شيء هلا قال الشراح هذه العبارة جتوز 
  ألن بعد الطالق يتعذر الرد بل معناه فردها وطلقها بالرد 

  فرع

على املرأة قاله ابن القاسم وقال ابن حبيب يرجع  قال ابن يونس إذا كان الويل معدما أو مات دون شيء مل يرجع
عليها إن كانت ملية أو على أوهلما يسرا إن كانت عدمية كالضامن مع املضمون عليه قال حممد إن علم البعيد ذلك 
منها رجع عليه باإلقرار أو بالبينة وحيلف إن ادعى الزوج عليه بأمر علمه فإن نكل حلف لقد علم وغرين فإن نكل 

  شيء له عليها إلقراره بغرر الويل  فال

  فرع

قال فإن زوج األخ البكر بإذن األب فالغرم على األب أو الثيب فعلى األخ النتفاء اإلجبار وإن زوج غري ويل غارا 
  رجع عليه إال أن يعلم أنه غري ويل كاملوكل على البيع ويعلم املشتري الوكالة 

  فرع

ا اشترته لشوارها ألهنا متعدية يف تصرفها قال ابن القاسم إن مل يعلم بعيبها قال وإذا رجع بالصداق ال يلزمه أخذ م
  حىت طلقها أو ماتت ال يرجع بشيء كالعبد املعيب يباع قبل العلم 

  فرع

يف الكتاب إذا غر الويل فزوج يف العدة فسخ بعد الدخول وضمن الويل الصداق وإن كانت هي الغارة ترك هلا ربع 
فإن غراه مجيعا خترج يف الرجوع بينهما فإن رجع على الويل رجع عليها واملرأة والويل يف العيوب دينار قال اللخمي 

على ثالثة أقسام قسم حيمل فيه على العلم كاجلنون واجلذام وقسم حيمل فيه األب فيه وحده على العلم كعيب 
ما خيفى على األم أو ماتت األم نفسها أو الفرج الذي تطلع عليه األم حالة التربية وقسم حيمل مجيعهم على اجلهل في

حدث بعد موهتا كالعفل أو يكون من ذوي القدر فال خيرب بعيب بابنته وقال ابن حبيب إذا اهتم الويل ورد اليمني 
عليه فنكل له الرجوع على املرأة خالف ما تقدم قال وهذا أصوب ألهنا ختفي عيبها فال يضر الزوج عدوله عنها إىل 

أمرته أن خيرب بعيبها فلم يفعل رجع الزوج عليه ورجع عليها فيما بني الصحة والداء وليس هلا بيع معيب الويل فإن 
وأخذ مثن سامل إال أن تكون عادهتم ال يتركون من صداق لعيب ويف اجلواهر إذا كان الويل القريب غائبا خيفي 

ل ابن القاسم بعد أن حيلف ما علم وروي عن خربها عليه قال مالك وابن القاسم ال غرم عليه بل على املرأة قا
  مالك عليه الغرم 

  فرع



يف اجلواهر فإن فارق أو مات أحدمها أو خالع مث علم العيب بعد ذلك بطل الرجوع ويغرم الزوج الصداق كاملبيع 
فصل املعيب يفوت وقال سحنون يرجع الزوج على من غره وإن غرته رجع عليها وإن غرها رجعت مبا خالعته به ال

الثاين يف عيوب الرجال ويف الكتاب قال ابن املسيب للمرأة رد الرجل بالعيوب األربعة وقاله ش وابن حنبل لقوله 
قال مالك ترده باجلب واخلصاء بطلقة بائنة خالفا ل ش يف  ٢٢٨البقرة ) وهلن مثل الذي عليهن باملعروف ( تعاىل 

ع حكمه إال الطالق ألنه الواقع اجملمع عليه وما عداه ممنوع مث كونه فسخا كالبيع وجوابه أن العقد صحيح فال يدف
الفرق إن اإلمالك يؤثر االختيار يف إسقاطها باإلعراض عنها فأمر يف رفعها باإلقالة والفسخ خبالف النكاح قال 

يلحقه النسب وعليها العدة بعد الدخول إن وطئ وإال فال وإن قطع ذكره دون أنثييه وهو يولد ملثله فعليها العدة و
وإن علمت بعيبه قبل العقد أو بعده ومكنته سقط قوهلا إال يف العنة ألهنا ترجو عالجه قال األهبري وهلا املفارقة 

بطلقة واحدة بائنة ال أكثر قال ابن يونس إن فارقت قبل البناء فال صداق ألن الفسخ من قبلها قال ابن اجلالب إال 
ونس أو بعده فلها كمال املهر وعيوب الرجل أربعة اجلب وهو قطع الذكر واألنثيني يف العنني ألنه غار هلا قال ابن ي

واخلصاء وهو قطع أحدمها والعنة وهو فرط صغر الذكر واالعتراض وهو عدم القدرة على الوطء لعلة ويسمى 
ة وهي السحابة أيضا عنة فإن العنة من االعتنان والعنن وهو االعتراض ومنه عنان السماء بفتح العني مجع عنان

املعترضة بني السماء واألرض وقيل ألن ذكره يعترض قبل املرأة وقيل ألن اآلفة عرضت له ويف التنبيهات اخلصي 
  مقطوع األنثيني فقط والفقهاء يطلقونه على مقطوع الذكر واألنثيني 

  فرع

مال تغري العلة يف أحد يف الكتاب يضرب للمعترض سنة من يوم ترافعه وقاله األئمة وعمر وابن مسعود الحت
الفصول األربعة فإن مل يصبها يف األجل فلها الفرقة بطلقة بائنة خالفا ل ش وابن حنبل وتقدم جواهبما وتعتد لوجود 

مظنة الوطء وحلق الولد وهلا مجيع الصداق لطول املدة وإخالق اجلهاز وقيل هلا نصف الصداق لعدم الوطء لظاهر 
فعليهن نصف ( لعبد نصف سنة ألن حتديد مدة النكاح عذاب ويتشطر لقوله تعاىل القرآن قال ابن يونس يضرب ل
وألنه مقرب من الفراق وهو عذاب وقيل سنة وقاله ش ألن الضرب  ٢٥النساء ) ما على احملصنات من العذاب 

الف املويل من رفق به وانتقال األمراض يف الفصول ال خيتلف بالرق والضرب ها هنا من يوم املرافعة ألنه معذور خب
  يوم احللف وألنه يقول رجوت املساحمة فأخرت املعاجلة 

  فرع

قال ولو اختلفا يف العنة فالقول قوله وقاله ش خالفا البن حنبل ألن األصل السالمة كعيب املبيع وإذا قال جامعتها 
ن حنبل البكر ينظر إليها يف األجل فكذلك ألهنا مدعية استحقاق الفراق وقال ش القول قوهلا نظرا لألصل وقال اب

النساء والثيب يقال أخرج ماءك فإن العنني يعجز عن اإلنزال فإن تنازعا يف كونه منيا وضع على النار فإن املين 
يذوب ويف الكتاب حيلف فإن نكل فرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة ونزلت يف املدينة فأفىت فيها غري مالك بأن 

عل النساء معها قال صاحب التنبيهات الذي أفىت بالصفرة هو ابن أيب صفرة لكن جيعل الصفرة يف فرجها وقيل جت
بعكس ما يف الكتاب قال جتعل على ذكره وتلتمس يف فرجها وقال ابن كنانة مفسرا للكتاب تبطح على ظهرها يف 

اإلصبع وقيل األرض ويكشف هو ما خلفها ليال جيعل الصفرة بإصبعه ومل يقله غريه بل مواضع الوطء ال يصلها 
جيعل النساء معها ويف اجلواهر وروى ابن حبيب ال حيلف إال بعد األجل ودعوى اإلصابة مث حيث ثبت هلا اخليار 



فأقامت فروى ابن القاسم هلا الفراق من غري سلطان لتقدم احلكم ومذهب ش هلا خيار الفسخ مطلقا من غري حاكم 
لطان فيفرق بينهما من غري أجل ألنه أمر خمتلف فيه فال يثبت إال كاإلقامة يف البيع وروي عن مالك ال بد من الس

باحلاكم وهو حجتنا على الشافعي يف أصل العنة من جهة أنه أمر حيتاج إىل نظر خبالف البيع والفرق بينهما أن يؤمر 
السقوط حقها هو بإيقاع الطالق فإن امتنع أوقع احلاكم فإن وطئها مث اعترض عنها أو زمن فال حجة هلا وقال ش 

بالوطأة األوىل إال مع قصد الضرر كاملويل وإن أصاهبا مث طلقها مث تزوجها فلها مرافعته ألهنا مل ترض بالعيب قال 
اللخمي قال عبد الوهاب ويضرب له أجل ثان فإن أصاب وإال خريت ألهنا كانت تتوقع برءه قال وأرى أن ال 

غريها وعلمت الثانية مبا تقدم أو ضرب له أجل فلم يصب ورضيت مقال هلا ألهنا علمت بالعيب وكذلك إذا تزوج 
باملقام مث قامت قال ابن القاسم هلا ذلك من غري أجل وقال ابن حبيب إن قامت بقرب ذلك فال مقال والقياس يف 

  هذا كله عدم مقاهلا 

  فرع

عتربه ابن القاسم وقال أصبغ إن قال وال يضرب األجل إال ملن يرجى ومل يعاجل قبل ذلك سنة فإن مرض يف أجله مل ي
مضت السنة وهو مريض استؤنف األجل وقال عبد امللك إن مرض بعضها مل تطلق عليه الحتمال أن يكون املرض 

مانعا من زوال علته قال وارى أن يستأنف إن مرض مجيعها فإن صح النصف الثاين كمل عليه وإن صح األول 
  استؤنف األجل 

  فرع

العيب وأنكر فاجملبوب واحملصور وممسوح الذكر وحده أو مع األنثيني خمترب باجلس من على  يف اجلواهر إذا ادعت
الثوب والقول قول العنني قال اللخمي أجاز مالك يف ذلك قول امرأة واحدة قال وأرى أن تسأل املرأة فإن شكت 

ألن ذلك يعرض وجيوز أن ال عدم االنتشار نظر إليه من فوق فإن قالت يذهب انتشاره إذا دنا فيجوز أن تصدق 
  تصدق ألهنا مدعية حدوث علته 

  فرع

  يف الكتاب لوالة املياه وصاحب الشرط ضرب أجل العنني واملفقود ألهنم حكام 

  فرع

إذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجل سنة لعالجه فإن صح وإال فرق بينهما وقضى به عمر رضي 
مل حتبس عنده وإال مل جيز طالقه وهلا مفارقة البني اجلذام قال ابن القاسم إن رجي عالجه اهللا عنه وقال ربيعة إن أذاها 

ضرب له األجل قال ابن يونس قال سحنون يفرق بالربص املننت الرائحة قال ابن القاسم ذلك إن أضر هبا ويف 
ستمتاع كاملرأة قال األهبري اجلالب روي الرد بالربص كما ترد به املرأة وروي عدم الرد ألن الرجل ال يقصد لإل

وقال ابن حبيب يرد هبا قبل العقد وإن مل يكن فاحشا دون ما حدث بعده إال أن يكون فاحشا مؤذيا قاله مالك 



وأصحابه ويف البيان املشهور إذا حدث اخلصاء بعد البناء ال مقال له لنيلها الوطء الذي تناوله العقد وقال أصبغ إن 
  أيضا ألهنا مصيبة نزلت هبا ومل يقصد ضررها واملشهور خالفه خصي قبل الدخول فكذلك 

  فرع

يف اجلالب إذا فرق بني العنني وامرأته حبداثة نكاحه ففي تكميل الصداق روايتان ويكمل اجملبوب واخلصي بعد 
اتفاقا البناء لدخوهلما على عدم الوطء سؤال كيف يفرق بينهما حبداثة النكاح مع أنه ال يدمن من ضرب أجل سنة 

  جوابه تقع الفرقة لعدم النفقة أو املضارة وغريمها قبل السنة 

  فرع

يف الكتاب من سرمد العبادة وترك الوطء مل ينه عن تبتله بل خيري بني الوطء والفراق إن طالبته ويف اجلالب إذا هرم 
حسانا فإن عقد معه صح الرجل مل يفرق بينهما لدخوهلما على ذلك متهيد قال اللخمي العيوب ثالثة ما جيب است

كالقطع والعمى والشلل وما جيب على الويل اجتنابه كاجلنون واجلذام البني وخمتلف فيه وهو غري ذلك فإن زوجها 
من خصي أو جمنون على وجه النظر لزمها وقيل ال مقال هلا يف اجلذام الفاحش وقال سحنون هلا املقام يف اجلنون 

كانت اجملنونة اغتفر عيبه لعيبها قال اللخمي فإن كان ذاهب األنثيني فقط قال  واجلذام وغري الكرب ألنه ضرر ولو
سحنون مضى نكاحه وال مقال هلا يف عدم النسل كالعقم وقال مالك يرد لنقص مجاعه قال واألول أبني وللمرأة 

كل واحد من الزوجني رده بقطع احلشفة وقول سحنون يف اجملنونة ال يستقيم ألن جمنونني ال جيتمعان بل إذا اطلع 
على عيب صاحبه فلكل واحد منهما القيام وإن كانا من جنس واحد كجذام وجذام أو غريه السبب الثاين الغرور 

وفيه نظران النظر األول يف حكمه قال أبو الطاهر يف الغرور بالفعل الذي هو مباشرة العقد وبالقول الذي هو 
ا جيب الضمان بالفعل دون القول لقوته فائدة أسباب الضمان ثالثة اإلخبار من غري مباشرة العقد أقوال ثالثه

اإلتالف كإحراق الثوب أو بسبب اإلتالف كحفر بئر غري مأذون فيه فيهلك فيه معصوم النفس أو املالية أو وضع 
تالف وهو خري يد غري مؤمنة كيد الغاصب ويد املخترب للسلعة ليشتريها فإهنما يضمنان وإن مل يتلفا وال كانا سببا لإل

من قولنا وضع اليد العادية فإن يد املستام ليست عادية ومىت اجتمع السبب واملباشرة قدمت املباشرة كحافر بئر 
واإللقاء فيه فيقدم اإللقاء لقربه من األثر إال أن يقوى التسبب جدا فيقدم كتقدمي السم يف طعام اإلنسان أو 

على القتل ليقتص منهما فعلى هذه القاعدة يتخرج ضمان الصداق وغريه يستويان يف القوة فيعتربان معا كإكراه 
ألن الغرور تسبب وتضمني قيمة الولد ألن شأنه أن يكون رقيقا فأبطل األب رقه بظنة احلرية فهو مباشرة اإلبطال 

ب الرق وال صداق تفريع يف الكتاب إن غرته حبريتها فعلم قبل البناء برقها وإذن سيدها يف إنكاحها فله الفراق لعي
إال أن يبين فلها املسمى الستيفاء ما يقابله إال أن يزيد على صداق املثل ويسقط الزائد وإن شاء أمسك وهلا املسمى 

لتغريره بالعقد وال يفسد العقد بالغرور عند ملك وح وابن حنبل وقال ش يفسد كما لو باعه فرسا فوجده محارا 
يوجب فساد العقد كالسواد والبياض ومت فاتت الذات بالكلية قال ابن يونس وجوابه أن االختالف يف الصفات ال 

قال ابن القاسم إن نقص عن صداق املثل أمته الستيفائه املنفعة وقال أشهب ال شيء عليه للرضا باملسمى كما لو 
بن القاسم ال تزاد زىن هبا طائعة ويف اجلواهر قال غريمها ليس هلا إال ربع دينار قال صاحب هتذيب الطالب قال ا

على ما أعطاها إن كان ربع دينار ولو نقصها وطؤه أكثر من ذلك وإال أعطاها صداق مثلها وقال غريه إن أصدقها 
مثل صداق مثلها أعطيت نصف صداق حرة ونصف صداق أمة قال ابن يونس ويصدق الزوج يف ادعاء ظن احلرية 



واهر قال سحنون القول قول السيد ألن األب مدع حرية ولده ألنه الظاهر قال أصبغ والبينة على السيد ويف اجل
وهو ولد أمة السيد قال ابن يونس ولو أقر األب برقها وقد فشا غروره له وولدت مل تصدق الهتامه يف نسب الولد 

  وإسقاط القيمة 

  فرع

نه مل يباشر العقد وكذلك إن يف الكتاب إذا أخربه رجل أهنا حرة زوجها إياه غريه فال رجوع على املخرب أهنا حرة أل
باشرها جاهال بالرق وإال رجع عليه بالصداق دون قيمة الولد ألنه مل يغره من ولد ولو أعلمه أنه غري ويل ومل يرجع 
عليه لدخوله على توقع الفسخ من الويل قال ابن يونس قال حممد يرجع عليه إذا علم بالرق وباشر كان وليا أم ال 

  ار وكأنه باعه البضع مث استحق وال يترك له ربع دين

  فرع

يف الكتاب لو غر عبده حرة فإن أجاز السيد نكاحه فلها اخليار لعدم الكفاءة ما مل متكنه من وطئها بعد علمها فإنه 
رضا فإن كرهته فرق السلطان بينهما إال أن يفارق الزوج النظر الثاين يف الولد وهو حر إمجاعا ويف الكتاب على 

ولد لسيده وقاله األئمة يوم احلكم وقاله ش وقال ابن حنبل يوم الوضع وقاله املغرية منا يف اجلواهر األب قيمة ال
لقضاء عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم بذلك وجوابه أن سبب الضمان منع السيد من الولد وذلك إمنا يتحقق يوم 

قد قضى عمر وعثمان رضي اهللا عنهما مبثله احلكم ولو كان لتفويت الرق لضمنه جنينا لتخلقه حرا ومل يقله أحد و
  قال مالك وذلك يرجع إىل القيمة ألهنا أعدل 

  فرع

قال فإن قتل فأخذ أبوه ديته حرا مث استحقت األم فعليه األقل من قيمته يوم القتل عبدا أو مبا أخذه ألن األقل إن 
م مل أضمن شيئا وقد مات ومل يبق إال الدية كان قيمة العبد فليس للسيد إال عبد أو الدية فيقول لو مات قبل احلك

قال ابن يونس قال أشهب ال شيء عليه من قيمة الولد كما لو اقتص األب من قاتله أو هرب قاتله أو مات العبد 
وترك ماال فإنه ألبيه قال أصبغ إذا استهلك القيمة فوجده السيد معدما ال يرجع السيد على غارم الدية بشيء ألنه 

ه ويف اجلواهر لو جين على الولد جناية دون النفس تزيد ديتها على قيمته فالفاضل للولد ألنه بدل أدى ما لزم
  أجزائه 

  فرع

يف الكتاب إذا استحقت ويف بطنها جنني فعلى األب قيمته يوم الوضع وهو حر ألنه ال قيمة له قبل ذلك ولو ألقته 
يه للسيد األقل منها أو من عشر قيمة أمه يوم اجلناية ملا تقدم جبناية قبل اإلستحقاق أو بعده فلألب غرة ألنه حر وعل

يف القتل وللولد حكم األحرار يف حلوق النسب واجلنايات قبل اإلستحقاق وبعده قال ابن يونس قال أشهب ال 
  شيء للمستحق كما يف القتل 



  فرع

سر فالقيمة على الولد ألنه يف معىن يف الكتاب إذا استحقت بعد موت زوجها معدماً أو يف حياته معدما وولدها مو
الفداء وهو أوىل به فإن كان معدما فعليه إذا أيسر وقيل ال شيء على الولد ألهنا جناية أبيه فال تتعلق به قال 

صاحب التنبيهات إذا رجع عليه عند عدم األب يقوم بغري مال ليالً خيرج من ماله أكثر من ماله وقاله مجاعة وقال 
  له ألنه قاعدة التقومي آخرون يقوم مبا

  فرع

يف الكتاب لو استحق األمة عم الولد أخذ قيمته إذ ال عتق عليه أوجده فال قيمة له لعتقه عليه وال والء له لتخلقه 
على احلرية وإمنا أخذت القيمة فيه بالسنة قال ابن يونس قال حممد والؤه ألبيه ولو زوجه أبوه أمته عاملا فالوالء 

إذ لو كان الزوج أجنبيا لكان الولد رقيقا للسيد خبالف ولد الغارة فإنه حر يف الولد واألجنيب ويف  جلده لعتقه عليه
الكتاب لو غرته أمة أبيه فال قيمة له وكذلك أمة االبن قال ابن يونس قال سحنون يف أمة اإلبن يغرم األب قيمتها 

ب الغارة لالبن فهو كاألجنيب هلا صداق مثلها دون ولدها وتكون له أم ولد والتزويج فيها ملغى وأما أمة األ
  ويأخذه األب وال قيمة عليه يف الولد 

  فرع

يف الكتاب إذا غرت أم الولد فلسيدها قيمة الولد على رجاء عتقه بعتق أمه فإن مات سيدها قبل القضاء فال شيء 
ا أخذ أو قيمتهم على الرجاء واخلوف للورثة لعتقهم باملوت وإن قتل قبل احلكم فلألب دية األحرار وعليه األقل مم

كما تقدم قال ابن يونس وقيل يغرم األقل من املأخوذ أو قيمة الولد عبدا ألن ولد أم الولد تأخذ قيمته عبدا قال 
وهو غلط ألن األب تلزمه القيمة على الرجاء واخلوف ختفيفا عنهم ألهنم أحرار خبالف القاتل قال صاحب 

ال قيمة ملن مل يبلغ العمل من ولد أم الولد ألن تقوميهم يرجع إىل ما فات السيد من العمل التنبيهات قال ابن حبيب 
قال اللخمي قيمته يوم ولد وقال مالك إن كان صغريا ال خدمة فيه فال شيء فيه وإال غرم أجرته كل يوم كلما 

فعليه األجرة من يوم كرب زاد األب أجرته وإن مات صغريا فال شيء عليه وإن استحق بعد أن صار رجال 
االستحقاق قال مطرف وإن مرض مل يكن عليه شيء حىت يصح وإذا مل تستحق األم حىت مات السيد فال شيء على 
األب وتتفق األقوال ألن املراعى يوم احلكم أال قول املغرية يف القيمة يوم الوالدة فال تسقط مبوت السيد وال الولد 

م خدمة ولد املعتق إىل أجل وقال عبد امللك يقوم عبدا ال عتق فيه كما لو قتلته وعلى قول مالك يف أخذ األجرة تقو
  أمه 

  فرع

يف الكتاب يف ولد املدبرة القيمة على الرجاء واخلوف يف عدم عتقهم مث أصل من عتق أم الولد وقيمة ولد املكاتبة 
س قال حممد يف ولد املدبرة قيمته موقوفة إن عجزت األم أخذت وإن أدت دفعت لألب لظهور حريتها قال ابن يون

رقيقا ألن العتق فيه مقدم على التدبري ألن من اشترى مدبرا فأعتقه جاهال به مل يرد البائع مثنه إن علم املشتري 



بتدبريه وإن كانت غرة والقيمة املدفوعة يف ولد املكاتبة قيمة عبد واستحب حممد تعجيل دفعها للسيد حبسبها يف 
أقل أو مساوية وإن كانت أكثر ال يلزم األب إال األقل من بقية الكتابة أو قيمة الولد ألن كل ما  الكتابة إن كانت

ولدته املكاتبة دخل يف كتابتها فكاتبها أحق بقيمة ولدها كما لو قتل أو أعتقه السيد وهو ممن يسعى برضا األم 
فولدت عند املشتري أخذها السيد وقيمة  فيسقط عنها مبا خيصه من الكتابة قال حممد لو غصبت مكاتبته فبيعت

ولدها رقيقا وقال ابن القاسم توقف القيمة كما تقدم قال حممد بل يعطى لألم يف الكتابة وال يلزم األب إال األقل 
كما لو قتل السيد من ولدها بعد الكتابة حتسب قيمته من آخر الكتابة قال حممد وعلى األب قيمة ولد املبيعة إىل 

نه يعتق عند األجل قال اللخمي إذا كان الغرم يسقط إذا أدت املكاتبة ويسقط إذا عجزت أن ال يعجل أجل علي أ
الغرامة بالشك إذا أمنت غيبته أو أتى حبميل وإال دفعت للسيد إن كان مأمونا وإن خيف وقفت على يد غريمها فإن 

  لألب وإال دفعت للسيد  أدت ردت لألب وإن خيف عجزها وكان يف بعض القيمة وفاء أخذ والفاضل

  فرع

يف الكتاب ولد العبد املغرور رقيق لسيدها وقاله ح إذ ال بد من رقة مع أحد األبوين وقال أبو الطاهر وقيل هو حر 
وقاله ش وابن حنبل ألن املوجب حلرية ولد األمة ظن حريتها وهو موجود يف حق العبد قال أبو الطاهر وحيث قلنا 

عه بالقيمة ويف الكتاب ال قيمة له ألنه رقيق فلم يفت قال ابن يونس قال حممد ويرجع العبد باحلرية مل جتد من تتب
على من غره باملهر مث ال يرجع من غره عليها وإن مل يغره غريها رجع عليها بالفضل عن صداق املثل ألنه كان 

ة وإال فال رجوع خبالف احلر ال يتوهم حرية الولد حبريتها فبذل لذلك زيادة وهذا إذا ظهر أنه بىن على احلري
يشترط حريتها مث يظهر أهنا أمة ألن ظاهر حاله مينع زواج األمة خبالف العبد السبب الثالث العتق ويف اجلواهر إذا 
اعتقت حتت عبد فلها اخليار وقاله األئمة فإن عتق بعضها بتال أو كلها لكن بتدبري أو كتابة أو صارت أم ولد فال 

عدم اتصافها بالرق فلم يكن العبد كفؤا هلا وإن عتقت حتت حر فال وقاله ش وابن حنبل حلصول  ألن سبب خيارها
املساواة وأصله ما يف أيب داود قال عليه السالم أميا أمة كانت حتت عبد فعتقت فهي باخليار ما مل يطأها زوجها ويف 

عليه السالم لو راجعته فقال يا رسول اهللا بأمر  املوطأ أن بريرة عتقت فخريها عليه السالم فاختارت نفسها فقال هلا
منك فقال ال إمنا أنا شفيع فقالت ال حاجة يل به قال اللخمي قال ابن عباس كان زوجها عبدا يقال له مغيث وقال 

األسود كان حرا قال البخاري قول األسود منقطع وقول ابن عباس صحيح وقيل هلا اخليار مع احلر ألن العلة كوهنا 
رة على النكاح فتختار عند زوال الرق فإن عتقت من طالق رجعي فلها اخليار قال ولو قيل مبنعها من الطالق جمبو

إذا قال الزوج أنا ال أرجتع كان حسنا وينظر السلطان للصغرية يف املصلحة وكذلك السفيهة أن ال تبادر الختيار 
اها باملقام ال يلزمها على قول ابن القاسم إذا مل يكن نفسها ألن هلا عصمة نفسها كاالمتناع من النكاح ابتداء ورض

  نظرا لعدم اعتبار تصرفها ويلزمها عند أشهب ألنه ليس من باب املال والسفيه يصح تصرفه يف العبادات وغريها 

  فرع

ابن قال فلو رفعها الزوج عند العتق وقال أما ختتاريين أو الطالق فقالت أنظر وأستشري فالقول قوهلا وقاله ش و
حنبل وقال ح خيارها خيتص مبجلس العلم لنا قوله عليه السالم فهي باخليار ما مل يطأها احلديث املتقدم واستحسن 

  أن تؤخر ثالثة أيام فإن طال ذلك وطلبت بالنفقة عن املاضي مل يكن هلا شيء ملنعها نفسها 



  فرع

الت إن خنت فقد اخترت نفسي قال ابن القاسم قال يف كتاب التمليك إذا قال إن مل أبعك إىل السنة فأنت حرة فق
ال بد من االستئناف ألن التصرف األول عدم وجود السبب كإسقاط الشفعة قبل البيع والقسم قبل التزويج 

واإلبراء قبل موت املوروث وقال أصبغ يلزم واتفقا إذا قال المرأته إن غبت عنك إىل سنة فأمرك بيدك فقالت إن 
  الزم فعلت فقد اخترت أنه 

  فرع

  يف اجلواهر إذا عتقت مث عتق الزوج بتال قبل اختيارها فال خيار هلا حلصول املساواة 

  فرع

قال فإن اختارت قبل البناء فال صداق هلا وقاله األئمة ويرده السيد ألن الفسخ من قبلها فإن كان معدما فهل 
اق أو يثبت ويباع يف الصداق لوقوع ذلك تبعا يسقط خيارها ألن ثبوته يؤدي إىل إسقاطه ببطالن العتق به من الصد

إذ يثبت وال يباع ألنه دين طارئ باختيارها فال يرد العتق املتقدم عليه ثالثة أقوال وهلا املسمى بعد البناء وقاله ش 
  خالف قوله يف العيوب بصداق املثل ويتبعها كماهلا إال أن يكون السيد قبضه أو اشترطه 

  فرع

ال فسخ كالرد بالعيب واإلعسار بالنفقة وقال األئمة فسخ كالبيع قاعدة شرع اهللا تعاىل  قال واختيارها طالق
األحكام وشرع لكل حكم سببا لثبوته وسببا لنفيه إذا ثبت وشرع يف أسباب األمالك البيع واهلبة والوصية وغريها 

ها ملك وملا شرع حوزها سببا لثبوت وجعل من مجلة أسباهبا حوزها من غري أمر زائد يف املباحات اليت مل يتقدم في
امللك شرع تركها واإلعراض عنها سببا يف االنتفاء كاملطروح من تافه الثمار وسائر املتموالت واإلقالة على القول 

بأهنا ليست بيعا فإهنا إبطال للملك مبجرد اإلعراض ومل يشرع احلوز سببا مستقال يف النكاح خلطره وعظم رتبته 
إلعراض عنه سببا لعدمه تسوية بني البابني بل ال بد من سبب شرعي غري اإلعراض وهو الطالق فكذلك ال يشرع ا

فال يبطل نكاح صحيح إال بطالق لتحل للثاين يقينا قال فإن مضت بأكثر من طلقة ففي لزوم الزائد ألن الفراق 
يف الطالق روايتان يف الكتاب  بيدها كالزوج أو االقتصار على الواحدة حلصول املقصود هبا واألصل عدم تصرفها

واألول رجع إليه مالك ويف الكتاب الواحدة بائنة ألن كل طالق ال يندفع الضرر إال به فهو بائن اإلطالق املعسر 
وما يف معناه وروي عنه إن عتق له الرجعة كاملعسر قال ويف الكتاب حيال بينهما حىت ختتار لتزلزل سبب اإلباحة 

ه هلا فهي طلقة بائنة لتعينها بتعني سببها الذي هو العتق فال حتتاج إىل نية ولو بلغها العتق بعد وإن قالت اخترت واليت
زمان وهو يطؤها فلها اخليار عند العلم وبعده ما مل يطأ وإن منعت نفسها سنة وقالت مل اسكت رضا صدقت بغري 

  ميني كالتمليك 

  فرع



أعتقت فيه لتحرمي الطالق فيه فإن عتق قبل الطهر قال ابن  يف اجلواهر قال يؤخر اختيارها عن زمن احليض إن
القاسم هي على خيارها قال اللخمي ال خيار هلا حلصول التسوية فلو اختارت فيه فعلى القول بأهنا بائنة ميضى 

ة الطالق وقال بعض املتأخرون وعلى القول بالرجعة ينبغي أن ال ميضى ألن حكم الرجعة أن جيرب الزوج على الرجع
  إذا أوقع يف احليض 

  فرع

قال يبطل خيارها بالتصريح باإلسقاط أو يفعل ما يدل على اإلسقاط كالتمكني من الوطء عاملة فإن جهلت احلكم 
خاصة فاملشهور سقوط خيارها لظاهر احلديث املتقدم وألن األحكام تتبع أسباهبا وإن جهل املكلف وقاله ابن حنبل 

  لعتق سبب خيارها فاألصل استصحاب حكمه وخالف القاضي أبو احلسن ألن ا

  فرع

قال إذا أعتقت وهو غائب فاختارت مث ثبت تقدم عنقه فإن تزوجت أجراه بعض املتأخرين على الثالثة األقوال يف 
  امرأة املفقود 

  فرع

ظاهر فإن قال فإن اختلف يف املسيس وأنكرت اخللوة فالقول قوهلا مع ميينها وإال فالقول قوله مع ميينه عمال بال
تصادقا عليه واختلفا يف اإلكراه فالقول قوله ألن األصل عدمه فإن تصادقا على املسيس طوعا واختلفا يف العلم 

  بالعتق صدقت ألن األصل عدمه قال حممد بغري ميني 

  فرع

ان العقد قال فإن عتقت قبل البناء ومل يعلم إال بعده فلها األكثر من املسمى وصداق املثل على أهنا حرة وإن ك
   ١( فاسدا فصداق حرة قوال واحدا أو صحيحا وعلمت بالعتق واحلكم فاملسمى فقط قبل البناء وبعده 

  الباب الثالث يف التوابع وهي ستة

ويف الكتاب أكثر الرواة يقولون كل نكاح للويل وأحد الزوجني أو ) التابع األول متييز الفسخ بطالق أو بغريه 
خ بطلقة بائنة ويتوارثان قبل الفسخ لقبوله للصحة كاملتزوجة بغري إذن وليها فيطلقها غريمها إمضاؤه وفسخه يفس

الزوج أو خيالعها قبل اإلجازة فينفذ ذلك ويقولون كل نكاح كانا مغلوبني على فسخه كالشغار ونكاح املريض 
أو العبد على غريه يفسخ قبل واحملرم وفاسد الصداق أو عدميه وأدرك قبل البناء وعقد املرأة على نفسها أو غريها 

البناء وبعده بغري طالق وكل ما فسخ بعده هلما فساده يف عقده ففيه املسمى لقوله يف املتزوجة بغري ويل فإن أصاهبا 
فلها مهرها مبا أصاب وكل ما فسخ قبل البناء فال صداق فيه وترده إن قبضته ألن حقيقة الفسخ رد كل واحد من 

ن يونس قال غريه يف املخالعة على مال ترده ألن للويل فسخه كاملخالعة يطلع على عيب العوضني لصاحبه قال اب



يوجب الرد متضي املخالعة ويرد املال قال اللخمي إذا زوج رجل أو امرأة بغري أمرها وعلم بقرب العقد كان باخليار 
والرد بالعيب طالق وقال األهبري ترد باإلجازة والرد ويفسخ بغري طالق لعدم العقد ومل جيد خالفا قال ابن القاسم 

اجملنونة واجملذومة بغري طالق كقول ش يف العيوب قال وعلى هذا إذا كان العيب بالزوج يكون بغري طالق وإمنا زاد 
الوكيل على ما قاله املوكل من الصداق ومل يرض قال ابن القاسم يفسخ بطالق وقال غريه بغري طالق قال األهبري 

خ بغري طالق وإذا كان الفساد يف العقد قيل فيه صداق املثل استيفاء املنفعة بغري عقد شرعي ويف نكاح العبد يفس
اجلواهر آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك إن ما نصه اهللا تعاىل على منعه أو رسوله وال خيتلف فيه يفسخ 

الصحة على قول وقاله يف الكتاب وزاد إن  بغري طالق وكل ما اختلف الناس يف إجازته ورده فسخ بطالق لقبوله
  طلق قبل الفسخ ال يلزم وال يتوارثان 

  فرع

يف اجلواهر وضابط ما يفسخ قبل البناء فقط أن النكاح إن اتفق على فساده واملنع من اإلقامة عليه فسخ قبل وبعد 
ض أو يف الصداق فثالثة أقوال وإال فاخللل إن كان يف العقد فسخ قبل ويف فسخه بعد خالف كنكاح احملرم واملري

  قبل وبعد وال يفسخ مطلقا واملشهور قبل فقط 

  فرع

يف الكتاب الذي يفسخ مطلقا يصح فيه اللعان وحلوق النسب فيه دون الظهار إال أن يريد إن تزوجتك لعدم 
املنهي عنه ملا تضمنه الزوجية ويلزم اإليالء إن تزوجها كاألجنبية متهيد للشرع يف هذا الفصل مطلوبان إبطال العقد 

من الفساد فلذلك أمر بالفسخ واحلل للزوج الثاين ولذلك شرع يف الفسخ الطالق ليحصل اليقني باحلل فحيث 
ميكن الفساد إما بتنصيص الشارع أو باملنع من اختيار اإلمضاء أو باإلمجاع ظهر ليحل الثاين بدون الطالق فال 

ة وحيث مل يتمكن الفساد لوجود اخلالف أو التمكن من اإلمضاء تعني يشرع الطالق لئال ينقص امللك بغري فائد
االحتياط ليحل لوجود أمارة قبول العقد للصحة فال يضر نقصان امللك ألن الزوج ادخل ذلك على نفسه مع أن 

االحتياط لإلبضاع أويل من األمالك وكذلك ختصيص الفسخ قبل الدخول نظرا خلفة الفساد فتأكد الصحة 
  ل ألجل االطالع على العورتني وذهاب احلرمتني وارتفاع اجلنابتني من جهة الزوجني بالدخو

  التابع الثاين املتعة

وللمطلقات متاع باملعروف حقا على ( وقوله ) ومتعوهن ( وهي عندنا مستحبة وقال األئمة بوجوهبا لقوله تعاىل 
غري املفروض هلا والصداق واجب فتجب وظاهر األمر الوجوب وألهنا بدل عن نصف الصداق يف ) املتقني 

الوجوب ألن الواجب يعم احملسن وغريه فلما خصصها ) حقا على املتقني ( واجلواب على األول أن قوله تعاىل فيه 
دل على أهنا من باب اإلحسان وهو اجلواب عن الثاين ويرد عليهما متسك باملفهوم وخصومنا متسكوا باملنطوق وهو 

مجاعا وعن الثالث ال نسلم أهنا بدل عن الصداق بل معروف مستأنف سلمناه لكن وجوب مقدم على املفهوم إ
  النصف دون انتفاع على خالف األصل فال تكثر خمالفته 



  تفريع

يف اجلواهر هي لكل امرأة اختار الزوج طالقها وال خيار هلا فيه ألن املختارة ال حتتاج جربا وليست للمطلقة قبل 
جملربها بنصف الصداق وال ملن كان الطالق بسببها كاملختلعة واملالعنة ألنه مضاف إليها فال الدخول وقد فرض هلا 

جترب منه يف الفراق جربا ألنه من جهة الشرع وإمنا جيرب الزوج ما كان من جهته وال للمجربة إذا اختارت ألهنا غري 
عت ألن الرجعة أمت من املتعة وإال فلها قال منكسرة وروي هلا املتعة ألن ابتداءه من الزوج وال للرجعية وإن ارجت

فضل بن سلمة ومقتضاه ألهنا ال متتع حىت تنقضي العدة ولو كانت بانيا فرد هبا فلها املتعة ألهنا استحقتها قبل الرد 
  واستقر للخمي نفيها 

  فرع

على املوسع ( ه تعاىل يف اجلواهر مقدارها موكول إىل اختياره لعدم الوجوب ويستحب تقديرها بعسره ويسره لقول
ويف الكتاب على العبد املتعة دون النفقة ولو خال هبا واختلفا يف املسيس وقد طلقها ) قدره وعلى املقتر قدره 

  صدقت يف الصداق دون املتعة والصغرية واألمة والذمية هلن املتعة 

  فرع

قت بعد الدخول وقد مسى هلا أم ال قال صاحب التلخيص واختلف يف املطلقة قبل الدخول ومل يسم هلا واليت طل
أيهما آكد ثالثة أقوال قال ما لك مها يف عدم الوجوب سواء وقيل سواء يف الوجوب وقيل خيتص الوجوب يف اليت 

  مل يدخل هبا ومل يسم هلا ألهنا مورد النص نقله هكذا بصيغة الوجوب 

  فرع

  زالة أمل الطالق قال فإن بانت فهل جتب للورثة كسائر احلقوق وقيل ال لفوات إ

  التابع الثالث الوليمة واملهر

قال صاحب االستذكار الوليمة يف اللغة طعام العرس واإلمالك واإلعذار طعام اخلتان والنقيعة طعام القادم من 
السفر واخلرس طعام النفاس واملأدبة طعام الدعوة والوكرية بناء الدار وقال غريه والعقيقة ألجل الولد واحلذاق 

الصيب عند حذاق القرآن جهده مثانية أمساء لألطعمة يف اللغة وأصلها ما يف مسلم أنه رأى على عبد الرمحن أثر طعام 
صفرة فقال ما هذا قال يا رسول اهللا إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك اهللا لك أومل ولو بشاة 

عة ألنه أومل على بعض نسائه باخلبز والتمر واألقط قال صاحب القبس وهي أقلها مع القدرة وإال فبحسب االستطا
قال صاحب املنتقى وهي يوم واحد ألن الزيادة سرف وقال ابن حبيب يومل ذو القدرة مثانية أيام ملا فيه من إظهار 
النكاح والتوسعة على الناس ويكره أن يقول يتكرر على طعامي مثانية أيام ألنه مباهاة وقال ش وابن حنبل تشرع 

ثر من يوم وجتب اإلجابة لألول وتستحب للثاين دون الثالث ويف اجلواهر جيعلها بعد البناء قال اللخمي هي قبله أك
وبعده واسع فقد أومل علي صفية بعد البناء وإتياهنا واجب خيفة العداوة وأن ال يهدون إن مل حيضرها من يشهد 



ب إتياهنا على من دعي إليها عند مالك واألئمة وأكثر النكاح به ومباح إن حضرها وخالفه صاحب اجلواهر قال وجي
العلماء ملا يف مسلم قال إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأهتا وصفة ما جتب اإلجابة أن يعني الرجل الدعوة فإن قال 

ذهب للرسول ادع من حتب مل جتب لعدم التعيني وهل جيب األكل قال أبو الوليد مل أر ألصحابنا فيه نصا ومسائل امل
على القولني وتقدم الوجوب قال ابن حنبل لقوله يف الصحيح إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك 
قال القاضي أبو احلسن مذهبنا استحباب اإلجابة قال وال حيضر ذو اهليئة موضع اللهو ويرجع املدعو إن وجد املنكر 

لدفع على املصاحل وقاله ش وقال ح وابن حنبل جيب احلضور ألن التحرمي يقدم على اإلجياب ألن املفاسد مقدمة ا
مع املنكر وينهى عنه إن استطاع فيطيع اهللا طاعتني وإال سقط عنه اخلطاب به وألن احلق ال يترك ألجل الباطل قال 

ار أبو احلسن ويلحق باملنكر فرش احلرير أو تأذ حبضور السفلة أو الزحام أو غلق الباب دونه أو على جدار الد
صور أو ساتر وال بأس بصور األشجار واللعب واللهو اخلفيف قال صاحب البيان اتفق أهل العلم على الدف وهو 

الغربال يف الوليمة والعرس ويف الكرب واملزهر ثالثة أقوال قال ابن حبيب مها كالغربال ومنع أصبغ واجلواز البن 
والزمارة اليت ال تلهي يف العرس واختلف يف جواز ما أجيز من  القاسم يف الكرب دون املزهر والبن كنانة إجازة البوق

ذلك فاملشهور هو إباحة وقيل كراهة وقيل يعم اجلواز الرجال والنساء وهو املشهور وخصصه أصبغ بالنساء قال 
ين قال وال يعجب) فحيونا حنييكم ** أتيناكم أتيناكم ( ابن القاسم ويستحب الرجز اخلفيف كقول جواري األنصار 

التصفيق وقد قال كل هلو يلهو به املؤمن باطل إال ثالثا مالعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه ويف 
التنبيهات الدف بضم الدال هو املدور بوجه واحد وهو الغربال واملربع من الوجهني هو املزهر وليس بعريب واملزهر 

  عند العرب عود الغنا 

  فرع

  اإلجابة ألجل الصوم بل يترك األكل يف اجلواهر ال تترك 

  فرع

ويكره نثر السكر واللوز وشبهه وقاله ش وابن حنبل خالفا ل ح ألنه يقع هنبا ويف البخاري قال ال حتل النهبة 
  واملثلة 

  فرع

قال اللخمي كره ما لك ألهل الفضائل إتيان طعام غري العرس قال وأراد إن كان املدعو قريبا أو صديقا أو جارا 
ن العرس وغريه سواء وإال كره غري العرس لقوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الغين دون الفقري وإذا أتى كا

الرجل العظيم فال بأس بعدم األكل ألن املقصود منه الشريف إال أن خيشى الوحشة لقوله فليأت وإن كان مفطرا 
  فليطعم وإن كان صائما فليصل أي يدع 

  م بني النساء وفيه مخسة فصولالتابع الرابع القس



ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل ( الفصل األول فيمن يستحق القسم قال اهللا تعاىل 
ويف الترمذي قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم ) وعاشروهن باملعروف ( وقال تعاىل ) امليل 

ويف اجلواهر من له امرأة واحدة ال جيب عليه املبيت عندها ويستحب لتحصينها وقال ابن حنبل  القيامة وشقه ساقط
جيب هلا يف كل أربع ليال ليلة ألنه لو كان له أربع نسوة كان هلا ذلك والفرق أن ضرر إتيان الضرة منفي ها هنا 

ن يف الوطء وال بينهن وبني الزوجات ولو كان له أربع وترك اجلميع جاز وال جيب القسم بني السراري لعدم حقه
واألوىل كف األذى وجيب العدل بني الزوجات إمجاعا وتستحقه املريضة والرتقاء والنفساء واحلائض واحملرمة واملوىل 
عنها واملظاهرة وكل من هلا عذر شرعي أو طبعي حبصول االثنني وقاله يف الكتاب وقاله األئمة وال جتب املباشرة وال 

شط يف يوم واحدة دون األخرى إال أن يقصد الضرر عنها ليس يف لغريها ويف البخاري كان يقسم بني مجع أن ين
نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك قال أبو الطاهر اإلتيان على أربعة 

ك وكذلك مبا جيب هلا الرتفاع منزلتها وتفضيلها أقسام جائز وهو ميل القلب واحملسنة وإنشاط إىل احلمل ألنه ال ميل
باملقدار الواجب بزيادة نفقة على األخرى مبا ال تستحقه مع توفية األخرى نفقتها فيه قوالن اجلواز ألنه مل جير واملنع 

ى وهو ألنه ميل مبا ميلكه واألذية لألخرى والرابع تنقيص إحدامها مبا جيب هلا أو بترك اجلماع قصدا ويترك لألخر
ممنوع إمجاعا ويف اجلواهر جيب القسم على كل زوج مكلف وعلى ويل اجملنون أن يطوف به وقاله األئمة لتحصيل 

األنس ويف الكتاب إذا كان املريض يقدر على القسم وجب أن ال جيد إلقامته ما مل يكن كما أقام عند عائشة رضي 
إحداهن تصلح لتمريضه دون غريها تعينت وإن تساوين اهللا عنها يف مرضه قال اللخمي وقيل إذا غلب املرض و

فبالقرعة إال أن يرضني ملا يف أيب داوود بعث إىل نسائه يف املرض فاجتمعن فقال إين ال أستطيع أن أدور بينكن فإن 
ن رأينت أن تأذن يل فأكون عند عائشة رضي اهللا عنها إن فعلنت فأذن له واملشهور يروى أنه فعل ذلك تطييبا لقلوهب

  ال أنه واجب عليه 

  فرع

يف الكتاب إذا سافرت إحداهن مدة مل حتاسبه ويبتدئ القسم ألهنا أسقطت حقوقها وإذا أقام عند إحداهن مدة عن 
ذلك ومل حتاسبه ألن املقصود من القسم دفع الضرر احلاضر وحتصني املرأة وهو يفوت بفوات زمانه وكالعبد املعتق 

وقاله ح وقال ش جيب القضاء فيما ظلم فيه كسائر احلقوق والفرق أن احلقوق إمنا بعضه ال حياسبه هبذا اإلباق 
وجب دفعها بعد زمان حلصول مصلحتها بعد زماهنا وها هنا تفوت املصلحة لفوات الزمان فال مضي للقضاء ويف 

إذا أقام عند إحداهن اجلواهر استقرأ اللخمي القضاء إذا أقام عند غريها أكثر من نوبتها من قوله يف السليمانية 
شهرين وهن أربع وحلف أن ال يطأها ستة أشهر حىت يويف الباقيات ليس مبول ألنه قصد العدل قال أبو الطاهر 

حيتمل أن يكون مراده االستيناف دون احملاسبة فال يكون موليا ألنه ال يقصد الضرر قال ابن يونس قال مالك إذا 
إىل األخرى وإن قدر على املبيت يف حجرهتا فعل ألهنا وإن ظلمته فلم  أغلقن الباب دونه ضررا له فله الذهاب

تسقط حقها قال أبو الطاهر إن كان ظاملا عليها مل يذهب بغريها وإن كانت ظاملة ذهب قال ابن يونس وهلا أن 
 يومها إال يشرب ويتوضأ من بيتها يف غري يومها ويأكل من طعام يبعث به إليها من غري تعمل ميل وقال ال يأيت يف

  حلاجة أو عيادة وله جعل ثيابه عند إحدامها ما مل يرد ضررا أو ميال 

  فرع



قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا قدم من سفره هنارا أقامه عند أيهما شاء وال حيسبه ويأتنف القسم ألن املقصود 
وإذا كانت ذات قدر جازت الليل فقد ذهب قال وأحب أن ينزل عند اليت خرج من عندها وقاله مالك وأصحابه 

املفاضلة يف النفقة واألحسن التسوية فقد كان ملعاذ بن جبل امرأتان ميتنع من شرب املاء من عندمها وأهنما ماتتا فلم 
  يدفنهما إال بالقرعة 

  فرع

منه إذا رضيت بذاك أيامها وآثرت هبا غريها على أن ال يطلقها جاز ملا يف مسلم أن سودة ملا كربت جعلت يومها 
لعائشة رضي اهللا عنها فكان يقسم هلا يومني وهلا الرجوع مىت شاءت فيما ذهبت وقاله األئمة قاعدة كل حق تعني 
سببه نفذ التصرف فيه ولو فقد شرطه كدفع الزكاة قبل احلول لتحقق السبب الذي هو النصاب وإن فقد الشرط 

ري قبل احلنث وغري ذلك وها هنا حتقق سبب الذي هو احلول والعفو عن القصاص والدية قبل املوت والتكف
استحقاق القسم وهو العصمة فينبغي أن ينفذ التصرف فيشكل إن هلا الرجوع والذي ميكن أن يقال إن التصرفات 
تنقسم إىل النقل كاهلبة والبيع واإلسقاط كالعتق والطالق فإن العبد إذا مل ميلك نفسه بعد العتق مل ينتقل إليه ما كان 

ل سقط وكذلك الزوج فقلنا إن جيعل هذا من باب النقل باهلبة واهلبة إذا مل يتصل هبا قبض ال تتم وإن كان للسيد ب
سبب ملكه متحققا أما لو جعلناه من باب اإلسقاط فال يتأتى الرجوع ملا تقدم من القاعدة يف إسقاط الدين وغريه 

بأن يوطئ كما كان ذلك للمرأة وأما إن دفعته لضرهتا ويرد عليه أنه باإلسقاط أشبه ألن الزوج ال ميلك املطالبة 
فليس إسقاطا ألنه مل يترتب على الضرة حىت يسقط باهلبة لكن اهلبة إذا كانت بشرط جتري جمرى املعاوضة تتم 
مبجرد العقد ولو سلم أن الشرط ال أنزله لكن الواهب ال يتمكن من الرجوع يف اهلبة بل للموهوب له املطالبة 

بالتسليم إذا أعرض املوهوب مع القدرة سقط حقه وها هنا مل تتمكن الضرة من إستيفاء املوهوب لكونه يف  واإللزام
  املستقبل فال تستويف إال منه 

  فرع

قال يف اجلواهر ال يلزمه قبول اهلبة ألن له حقا يف االستمتاع بالواهبة فإن قيل ليس للموهوبة االمتناع وإن وهبت 
صيص بعضهن باملوهوب قياسا على ماله باألصالة الفصل الثاين يف زمان القسم ويف الكتاب من الزوج نفسه فله خت

يوم بيوم ال أكثر ويعدل يف املبيت وقاله ابن حنبل وقال ش وح أقله ليلة وجيوز إىل ثالثة أيام لسرهتا يف البيت 
نا وكان قل يوم إال وهو يطوف للعروس ملا يف أيب داوود كان ال يفضل بعضنا على بعض يف القسم يف مكثه عند

علينا مجيعا فيدنو من كل امرأة من غري مسيس حىت يبلغ اليت هو يومها فيبيت عندها ويف اجلواهر له البداية بالليل 
أو بالنهار وإمنا عليه أن يكمل يوما وليلة قال أبو الوليد وأظهر أقوال أصحابنا البداية بالليل ألنه السابق على النهار 

ة املشهورة وال يزيد على الليلة إال برضاهن ورضاه أو يكن يف بالد متباعدة فيقسم اجلمعة والشهر على يف اللغ
  حسب اإلمكان وال ينصص الليلة قال اللخمي وأجاز ابن القصار أن يسبع بغري رضاهن اعتبارا بالبكر العروس 

  فرع



وكره غريها وحرمه ح وابن حنبل ألنه عقد على قال اللخمي اختلف يف بيعها اليوم وشبهه فجوزه مالك يف الليلة 
جور وألن االستمتاع ال يقابل بالعوض ويف نظر الشرع إال يف عقد النكاح أما أياما معلومة فال قال صاحب البيان 
شراء املرأة ليلة واحدة لصاحبتها أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها ألن املرأة قد حيصل مقصودها من الوطء 

ة وقد يتعذر والرجل متمكن من االستمتاع واملرأة الطويلة فيكره منهما لكثرة الغرر قال اللخمي وإن تلك الليل
أذنت له أن يطأ األخرى يف نوبتها جاز وليس لألمة إسقاط يومها إال بإذن سيدها حلقه يف الولد إال أن يكون غري 

لقسم قال ابن يونس قال مالك ليس له مجعهن بالغ أو هي حامل فيسقط حقها زمن احلمل الفصل الثالث يف مقام ا
يف بيت واحد إال برضاهن وال يف فراش وإن رضني ملا فيه من قلة املرؤة وكرهه يف اإلماء أو أن يتعرين بغري ثياب 

وأن يطأ ويف البيت معه من يسمع حسه ولو كان الصيب نائما وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما خيرج الصيب من املهد 
قال عبد امللك وله يف أمتيه أن ينام معهما دون وطء قال مالك وليأهتن وال يأتينه لفعله ذلك إال أن يرضني والبهيمة 

وقال ش وابن حنبل عليهن أن يأتينه لتوفيته حقه قال ابن عبد احلكم يقضى عليه بالذهاب وبالتفريق يف املساكن 
مللك ويف اإلماء ثالثة أقوال املنع ملالك والكراهة قال اللخمي منع مالك مجع احلرتني من غري وطء وكرهه عبد ا

لغريه واإلباحة البن حبيب وال فرق بني احلرائر واإلماء فيما يتعلق حبق اهللا تعاىل بل حبقهما فإن رضيا جاز واملنع 
  أصوب ألنه يؤدي إىل وطء إحدامها حبضرة األخرى 

  الفصل الرابع يف التفاضل وله أسباب

نكاح ويف الكتاب إذا نكح بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا فثالثا ملا يف أيب داوود أنه ملا تزوج أم السبب األول جتدد ال
مسلمة أقام عندها ثالثا وقال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك لنسائي وإن شئت 

ندها سبعا وقسم وإذا تزوج ثالثة مث درت وقال أنس يف الصحيح من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام ع
الثيب أقام عندها ثالثا مث قسم فائدة قال صاحب املفهم واإلكمال قوله ليس بك على أهلك هوان املراد باألهل هو 

ألن كل واحد من الزوجني أهل لصاحبه ومعناه ال أفعل بك فعال يدل على هوانك عندي قال ابن القاسم يف 
ه ش وابن حنبل ألنه أضافه هلا املقتضية مللك ويأتنف القسم وروى أشهب الكتاب وهو حق هلا وليس للزوج وقال

حق املزوج ليتمتع قال أشهب ال يقضى به عليه كاملتعة وقال ابن عبد احلكم يقضى به كسائر احلقوق ووافقنا 
وألهنا أمت حرمة الشافعي وابن حنبل وقال ح ال يفضل اجلديدة بشيء ألن القدمية أوىل بالتأنيس ألنه أضرها باجلديدة 

لسابق حمبتها ويقال لذلك لكل جديد لذة ولكل قدمي حرمة واملراد باجلديد التفضيل بالبداية دون الزيادة وملا كانت 
الثيب مباشرة للرجال مستوحشة منه خاصة اكتفي بالثالث والبكر مستوحشة مطلقا استحب سبعا قال حممد 

اله ما لك يف القادم من السفر بإحداهن فإن مل يكن له غريها مل تلزمه ويبتدئ القسم باليت كان عندها أو بغريها وق
اإلقامة بكرا كانت أو ثيبا ويف اجلواهر فيه خالف ونقل قوالن بأن اإلقامة حق هلا ويف وجوب اإلقامة واالستحباب 

  قوالن 

  فرع

جلماعات دون اجلمعة ألهنا قال ابن يونس قال مالك وال يتخلف العروس عن اجلمعة واجلماعات وقيل يتخلف عن ا
فرض قال اللخمي والعادة اليوم عدم اخلروج للصالة واحلاجات وأرى التزام العادة ألن على املرأة معرة يف ذلك 

  عند النساء 



  فرع

قال اللخمي إذا زفت إليه امرأتان يف ليلة أقرع بينهما وعلى أحد قويل مالك إن ذلك حق له يتخري وإذا انقضت 
أو صح املريض أو قدم املسافر هل يبتدئ بغري من كان عندها أو يتخري أو يقرع بني من عزهلا ثالثة أقوال أيام البناء 

أو يقرع بني من عزهلا ثالثة أقوال قال وأرى أن يبتدئ بغريها مث باليت كان هلا احلق قبل البناء أو املرض أو السفر مث 
  امة احلرة واألمة قال أبو الوليد والصحيح القضاء باإلقامة يكون عند من كان عندها ويف اجلواهر تستوي يف اإلق

  فرع

يف اجلواهر لو التمست الثيب الزيادة منعت حلق غريها وقال القاضي أبو احلسن يكمل هلا سبعا إن اختارت ويقضي 
تاب للنساء سبعا للحديث املتقدم ألن اختيارها للسبع يبطل حقها من الثالث السبب الثاين احلرية ويف الك

املسلمات والكتابات واحلرائر واإلماء سواء يف القسم الستوائهن يف الطباع ويف اجلواهر روي لألمة ليلة وللحرة 
ليلتان وقاله األئمة لقوله للحرة ثالثا القسم قال ورجع إليه مالك ألهنا حقرية عند نفسها فال جتد من األمل ما جتده 

يؤيده خيار احلرة إذا تزوج عليها أمة وإذا فرعنا عليه فبدأ باحلرة فعتقت األمة فاألمة جتد من األمل ما ال جتده احلرة و
قبل انقضاء ليلتها اكمل ليلتني أو بعد انقضائها مل يزدها وسوى بعد ذلك وإن بدأ هبا فعتقت قبل متام نوبتها صارت 

ى بعد ذلك قال أبو الطاهر إذا كان كاحلرة األصلية أو بعدها وفيت احلرة ليلتني ألنه متام حكم وقع يف الرق مث سو
الزوج عبدا فاملذهب كله على التسوية إال عبد امللك لرضا احلرة مبساواة الرقيق زوجا الفصل اخلامس يف السفر 
هبن يف الكتاب إذا سافر حلج أو غزو أو حاجة سافر بأيتهن ساء بغري قرعة إن كان غري ضرر وال ميل فإن كانت 

يف مسلم كان إذا أراد خيرج يف سفر أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه وكان القرعة ففي الغزو ملا 
إمنا يسافر للحج وألن حقهن يسقط بالسفر فله أن يسافر ويتركهن وقاله ح وقال ش وابن حنبل ال بد من القرعة 

وروي القرعة يف السفر كله  يف كل سفر للحديث املتقدم قال وإذا قدم ابتدأ وال يقاص اليت معه قال ابن يونس
والفرق للمشهور عن املشاحة تعظم يف سفر القربات وقال عبد الوهاب إذا كان فيهن من ال تصلح للسفر وفيهن 

من تصلح سافر هبا من غري قرعة وإمنا القرعة يف احلج والغزو حيث التساوي ويف اجلواهر ترك القرعة مطلقا اختيار 
  ابن القاسم 

  فرع

ه املسافرة هبا وإن كرهت وإن قالت حىت آخذ صداقي وقد بىن هبا فله اخلروج وتتبعه به قال ابن يونس يف الكتاب ل
  قال مالك وينظر إىل صالحه وإحسانه إليها وال ميكن من ضررها 

  التابع اخلامس النفقة

بلوغ الزوج وإطاقة وأسباهبا النكاح والقرابة وامللك السبب األول النكاح ويف اجلواهر هو موجب بشرط التمكن و
املرأة الوطء ألن الذي عقد له الزوج ال حيصل منها البلوغ واملقصود منها التمكني وهو حاصل دون البلوغ وقيل 

تلزمه النفقة والدخول إذا بلغ الوطء قياسا عليها قال األهبري إذا دعوه للدخول فعليه النفقة أو النفقة دون 



ن االمتناع من جهته ووافقنا ح يف الصغرية اليت ال توطأ وخالفنا ش الدخول فال وكذلك إن مرضت فعرضوها أل
وأصل وجوهبا ما يف البخاري قالت له هند بنت عتبة يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل ممسك وليس يعطيين ما 

يف  يكفيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك باملعروف وفيه فصول الفصل األول
أنواع الواجب وهي ستة النوع األول الطعام ويف اجلواهر خيتلف باختالف أحوال الزوجات واإلنكاح والبالد 

قال ابن القاسم ) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا ( وعسر الزوج ويسره لقوله تعاىل 
املد وقدره غريه مدا وثلثا وقال ابن القاسم يف الشهر رب رجل ضعيف وسعر غال فالوسط من الشبع وقال مالك 

ونصف إىل ثالث قال ابن حبيب والوتيد اثنان وعشرون مدا مبده قال وأرى بالقرطيب يف الشهر وسطا وهو أربعة 
وأربعون مدا قال حممد قول ابن القاسم ليس عاما وقد تكفي الويبتان يف بعض الناس قال ومد مروان وسط الشبع 

مصار وهو مد وثلث ومده وسط باملدينة ويفرض الرب والشعري والذرة والتمر وحنوه على عادة قوة الزوجني يف األ
وتقدم الطعام بالكيل قاله ش وقدر مدا للمعسر ومدين للموسر ومدا ونصفا للمتوسط وقال ال يلزمها األكل معه 

 يفرض هلا شيء وإال فرض هلا كفايتها فوق كقولنا وقال ح إذا متكنت من األكل من مائدته ليس هلا مطالبته وال
التقتري ودون السرف سؤال تقدير احلب بالكيل مشكل ألمور أحدها أنه مل يعهد يف السلف أهنم كانوا يصرفون 
لنسائهم احلب بل ما جرت العادة به من خبز وغريه وثانيها أنه يلزم أن ميوت اإلنسان ونفقة امرأته يف ذمته ألن 

السالم مباله وثالثها مل يسمع عن أحد من السلف أنه عاوض امرأته وال أوصى عند موته بالنفقة وال املعاوضة عليه 
حكم هبا حاكم النوع الثاين اإلدام ويف اجلواهر وهو ما يناسبهما ويفرض اخلل والزيت لألكل والوقيد واحلطب 

له مع القمح وقاله ش وح ولكن املعترب واللحم يف بعض األيام واملاء للشرب والغسل قال حممد وجيمع مثن ذلك ك
عند ح يف مجيع النفقة حال الزوج دوهنا قال حممد وال يفرض العسل وال التمر وال احلالوم قال عبد امللك وال 

القطنية وال فاكهة خضراء وال يابسة بل ما ال غىن عنه بقدر الرجل واملرأة ويفرض مشط رأسها ودهنه وقاله األئمة 
ار بينا فال أقل مما يعيش به كويتني مبصر وطبخهما وخبزمها ودريهمات لزيت وماء وحطب وإذا كان اإلعس

والطبخة بعد الطبخة وما ال بد منه قال مالك ويزاد للمرضع ما يقويها على الرضاع النوع الثالث نفقة اخلادم وقاله 
ه وغري ذات القدر ليس عليه إخدامها األئمة لذات القدر عنه ويف اجلواهر ليس عليها خدمة بيتها وال غزل وال غري

أو عليها خدمة مثلها فالشريفة باألمر والنهي والدنية مباشرة لفعل فإن كانت العادة استقاء املاء فعليها ألن العوائد 
  كالشروط وحيث أوجبنا عليه اخلادم فليس عليه شراؤها بل يكفيه استئجارها 

  فرع

  نفيا للضرر ولزمه اإلنفاق عليها  قال لو أراد إبدال خادمها املألوفة منع

  فرع

قال لو كانت هي وهو حبيث خيدمها خادمان فأكثر قال ابن القاسم يفرض نفقة خادم واحدة وقال أيضا يعطي زكاة 
الفطر عن خادمني من خدم امرأته عن كانت ذات قدر ال تكفيها واحدة قال أصبغ لو كانت بنت ملك لزيدت إىل 

براهيم إمنا يكون ما قال أصبغ إذا طالبها مبا تكثر اخلدمة فيه من أحوال امللوك وأما اخلمسني قال إسحاق بن إ
  املقصد فخادم واحدة ألهنا كفاية حاله 



  فرع

  قال لو كان هلا خادم خريت بني استخدامها ومطالبته بنفقتها وبني مطالبته خبادم 

  فرع

ال إن تضربه لفقرة فينفق على ولده حلدثه فإن عجز قال قال عبد امللك للسلطان ضم نفقة الولد مع نفقة األم إ
سقط حق الولد بالعجز النوع الرابع الكسوة ويف اجلواهر ما يناسب حاله وحاهلا وقال بعضهم قميص ووقاية على 
قدرمها يف اجلودة والدناءة وتزاد يف الشتاء ما يدفع الربد وقال ابن القاسم عليه ما يصلح يف الشتاء والصيف من 

وجبة ومخار ومقنعة ووسادة وإزار وشبهه مما ال غىن عنه والسرير عند احلاجة من العقارب والرباغيث وإن  قميص
كان مثلها يكسى القطن ومثله قادر عليه فرض قال أشهب ومنهم من لو كساها الصوف أنصف وأخرى لو كساها 

القاسم على ظاهره لعدم الضرورة إليه  الصوف أدب قال مالك وال يلزمه احلرير ولو كان يسعه احلال وأجراه ابن
والواجب إمنا يتعلق مبا ال بد منه وتأوله القاضي أبو احلسن فحمله على املدنية وألزمه يف غريها ألن كل ما هو حمتاج 
إليه أو ضروري فرض وما ال فال وكل ما خيتص باألغنياء وضرره خاص هبم فيه فقوالن مبنيان على أنه ضرر أم ال 

ار وقميص وسروال ومكعب فيه وال جيب اخلف يف الصيف ومثله يف الشتاء مع جبة وملحفة وشعار وقال ش مخ
ومضربة وخمدة ولبد وحصري واملاعون وقال ح الكسوة على العادة الوسط واملعترب حاله دون حاهلا ويفرض مرتني 

  رف يف املنزل يف السنة وال تستحق اخلف ألهنا مأمورة بالقرار يف بيتها وتستحق املكعب للتص

  فرع

يف اجلواهر قال عبد امللك إذا كانت كسوهتا من صداقها باقية لقرب عهد البناء فليس عليه كسوة وله االستمتاع 
به ألنه العادة يف بذل الصداق وإن طال األمد واختلفت الكسوة أو كانت غري الصداق لقلته فعليه الكسوة قال 

  يء منه ال جتب الكسوة ومل يفصل ومل حيك خالفا صاحب التلخيص إذا كان عندها شوار أو ش

  فرع

  يف اجلواهر جيدد ما أخلق من الكسوة 

  فرع

وال يلزمه الكحل واحلناء والصباغ وقال حممد عليه حناء رأسها قال أبو الوليد ليس عليه من زينتها إال ما يتضرر 
د الشعر خبالف اخلضاب وغريه النوع بتركه كالكحل واملشط والدهن ملن اعتاد ذلك ألن تركه مع العادة يفس

اخلامس آلة التنظيف يف اجلواهر قال ابن القاسم ليس عليه مشط وال مكحلة قال أبو الوليد إمنا أسقط املكحلة دون 
  الكحل وعلى هذا يلزمه ما متشط دون اآللة وأوجبها ش 

  فرع



جرة احلجامة وعليه أجرة القابلة ألنه قال مالك وال تستحق الدواء للمرض وقاله ش ألنه ليس من مصاحله وال أ
سبب احلمل عند أصبغ مطلقا ووافقه حممد إن كانت املنفعة للولد أو هلا فعليها أو هلما فعليهما قال أبو الوليد 

واألظهر قول أصبغ النوع السادس يف اجلواهر عليه إسكاهنا ما يليق هبا إما بعارية أو إجارة أو ملك وقاله األئمة 
ه دون حاهلا الفصل الثاين يف كيفية اإلنفاق ويف اجلواهر أما الطعام فيجب دفعه ويف دفع مثنه خالف معلل واعترب حال

بامتناع بيع الطعام قبل قبضه أو غري معلل فيمتنع أو معلل بالعينة فيجوز لعدمها بني الزوجني ويدفع مثن ما يطحنه 
ثمن عن اجلميع ومنعه وقال مها سواء وال جيرب على ويصلحه قال صاحب التنبيهات تردد بعض الشيوخ يف دفع ال

  دفع مثن وله دفعه إال إن ميتنع من أخذ غري ما فرض ملشقة الشراء 

  فرع

  يف اجلواهر ال يكلفها األكل معه وقاله ش قياسا على الصداق وإن نكلت سقطت نفقتها 

  فرع

كتاب يفرض باليوم ويزاد بقدر اإلشباع قال قال بلغت وفرض النفقة بالزمان على قدر مالء الزوج قال قال يف ال
اللخمي قال ابن القاسم جيوز الفرض سنة ومنعه سحنون الحتمال حوالة األسواق قال وأرى توسعة املدة مع اليسار 

ألن الفرض ال يكون إال مع املقاحبة ففي تقليله ضرر عليها وتفرض الكسوة والطعام والوطاء مرتني يف الشتاء 
  والصيف 

  فرع

ل اللخمي ال يقبل قوهلا يف عدم النفقة والكسوة إال ببينة ألن األصل بقاؤها وهي ضامنة عند حممد وابن القاسم قا
وقيل املصيبة من الزوج قياسا على الصداق الغائب إذا كان عينا وألنه لوال كساها بغري حاكم مل يضمن والقضاء ال 

قة ولدها مثله فإن قامت ببينة باهلالك فظاهر الكتاب التضمني يغري األحكام قال صاحب التنبيهات وظاهر قوله يف نف
يف نفقتها دون نفقة الولد ألهنا مل تقبضها لنفسها بل مأخوذة حبق كالرهان وخرج اللخمي سقوط الضمان عنها يف 

  نفسها عند البينة 

  فرع

أن ترجع إىل ما تبني  قال اللخمي إن كساها قبل وقت الفرض قيل حكم مضى كخطأ اخلارص وقال ال قال وأرى
  ألن هذا حقيقة واألول ظن وألن األمد لو انقضى وهي قائمة ال شيء عليه حىت تبلي 

  فرع

قال إذا طلبت النفقة عند سفره فلها مخس حاالت إن كانت يف العصمة أعطاها نفقة السفر أو محيال هبا أو مطلقة 
مل أو مدة سفره أو غري حامل بائن فال نفقة هلا فإن طلبت طالقا بائنا أو رجعيا وهي حامل فعليه األقل من بقية احل



محيال خوف احلمل قال مالك ليس هلا ذلك ألن األصل عدمه وقال أصبغ هلا ذلك لوجود مظنته بالوطيء قال 
واألول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة وإال أقام محيال بأقل مدة احلمل أو السفر وإن كانت رجعية فعلى قول 

ل من عدة سفره أو انقضاء العدة وعلى قول أصبغ تراعى على مدة احلمل وإن اهتم يف طول السفر حلف مالك األق
أن ال يقيم أكثر من ذلك أو يقيم محيال قال ابن يونس قال أصبغ إن خشي طول سفره وخيض احلمل أقام محيال أو 

لفنا فقال لو استدانت ليس هلا مطالبتها يوقف ويف الكتاب وأما احلاضر فال يطالب بكفيل على النفقة وقاله ح وخا
ألهنا ليس هلا عليه والية االستدانة إال أن يفرضها القاضي بوالية القاضي عليه يف ذلك وغريه قال وال يفرض على 

  الغائب لعدم واليته على الغائب خالفا لنا يف ذلك كله 

  فرع

له عني ومنع ح بيع العرض قال اللخمي إمنا هكذا يف الكتاب يباع على الغائب عرضه يف النفقة وربعه إن مل يكن 
ينتهي خمطوط خزانة ابن يوسف مبراكش مبتورا يليه اجلزء اخلامس وأوله كتاب البيوع القسم األول احتاد العني 

  والصفة بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما 

  كتاب البيوع

العني والصفة وفيه اثنتا عشرة صورة ألن الثمن الثاين إما مساو لألول أو أقل أو أكثر والبيع القسم األول احتاد  ١
الثاين إما منقد أو إىل أجل واألجل مساو لألول أو أقل أو أكثر فتداخل ثالث صور لتساوي األحكام ألن أقرب 

من أو إىل أبعد من األجل بأكثر من من األجل كالنقد وميتنع من هذا القسم صورتان أن يشتري نقدا بأقل من الث
الثمن حذرا من سلف جر نفعا إال ان يشترط املقاصة فتجوز التسع صور هذا املشهور وقال ابن حمرز القياس املنع 

بالثمن أو أقل منه أو إىل أبعد من األجل وقد فاتت عند مشتريها ألن مثل الثمن إىل أبعد من األجل سلف من 
االنتفاع بالسلعة وبأقل من الثمن إىل أبعد من األجل فما يرجع للمشتري سلف وللزائد  املشتري مائة مائة وزاد

أجرة اإلجارة فمهما انتفع بالسلعة صار بيعا وسلفا وكذلك بأقل من الثمن إىل أقرب من األجل تكون إجارة وسلفا 
ري أن أبا الفرج منع بالثمن أو أكثر قال ابن القاسم ومل أر منعه ألحد وإمنا تتغري صورة احلال عند العقد الثاين غ

منحه إىل أبعد من األجل قال ابن القاسم وال أعلم له وجهاً إال االنتفاع بالبيع متهيد قال بعض الفقهاء املغاربه ضابط 
نع هذا أذا اتفق األجالن فال نظر إىل الثمنني أو الثمنان فال نظر إىل األجل واختلفا معا فإن زاد معا أو نقصا معا امت

وإن نقص أحدمها وزاد اآلخر جاز القسم الثاين اختالف نوع الثمنني كذهب وفضة والبيع بأكثر منعه أشهب 
للتأخري والصرف وجوزه يف الكتاب إن كثر املعجل جدا حىت يبعد من التهمة واستقرأ اللخمي اجلوار وإن كان مثل 

الثالث استواء نوع الثمن وقدره مع اختالف الصفة  الصرف ألنه حيقق الصرب ومل يعد إىل يده أكثر مما خرج القسم
فإن تعجل األفضل جاز على املشهور لبعد التهمة وميتنع العكس لتعجيل األدىن ليأخذ األعلى ولو تساوي األجالن 
 امتنع امتناع املفاضلة فهو بدل ذهب خبالفة إىل أجل وأقل إذا كان أجل الثاين أبعد القسم الرابع الثمنان طعام ففي
اجلواهر إذا احتد النوع فالصور التسع وميتنع منها اثنان نقدا بأقل من الثمن أو إىل أبعد من األجل بأكثر من الثمن 

واختلف يف اثنتني بأكثر من الثمن نقدا أو بأقل إىل أبعد من األجل نظرا إىل الضمان جيعل ما يقصد أم ال وان 
امس الثمنان عرضان احتذ جنسه فالصور التسع ميتنع اثنان اختلف نوع الطعام فكاختالف نوع العني القسم اخل



اتفاقا وجيوز مخس اتفاقا وخيتلف يف اثنتني كما تقدم ألن العرض كالطعام يف الضمان وان اختلف اجلنس جاز اتفاقا 
  لعدم الربا يف العروض 

  فرع

قدم وان استرد خالفه فهو بيع حادث قال إذا كان املبيع مثليا واسترده أو مثله جاز بشرط مراعاة الثمن على ما ت
أو من صفته واختلفا يف الصفة أو من غري صنفه كالشعري والسلت مع القمح أو احملمولة مع السمم أجازه القرويون 
مطلقا لالختالف بينهما وان اتفقا يف الصفة دون املقدار فإذا تصورت منه الصور التسع كانت الزيادة والنقصان يف 

يف الثمن فيمتنع ما تقدم قال يف الكتاب طعام بثمن إىل أجل مث أخذ عند األجل أقل من املكيلة جبميع  املردود كإيامها
الثمن ال يعجبين وإجازه ابن القاسم قال عبد احلق إمنا يعترب وجهان بأقل من الثمن نقدا كان البيع مثل ما باع أو 

وجيوز ما عدا ذلك قال أبو الطاهر إمنا تكلم على  أقل أو أكثر أو اشترى أكثر من كيل الطعام أو أقل أو أكثر
الشراء نقدا وأما إىل أبعد يراعى كثرة الثمن أو كثرة الطعام فيمتنع ألن أقل من الثمن نقدا كاألكثر إىل أبعد من 

  األجل 
األغراض  قال إذا استرد يف البيع الثاين من العرض املبيع أجازه ابن القاسم كأخالف ألن الغالب اختالف) فرع ( 

يف العروض ورآه حممد كالعني فإن استردها بعينها بعد التغري هل تعد كسلعة أخرى فيجوز أو كالعني فيخرج على 
  ما تقدم 

قال عبدان مبائة إىل سنة اشترى أحدمها بدينار أضلع ألنه باع دينارا وعبدا مبائة إىل سنة وكذلك لو اشتراه ) فرع ( 
  ط للمقاصة جاز بأقل من املائة نقدا ولو اشتر

قال حيث وقع املمنوع إن أدركت السلعة بيد املشتري الثاين فسخ البيع الثاين اتفاقا وخاصة عند ابن ) فرع ( 
القاسم ألنه أجر وجب للفساد والعقد عند عبد امللك فاتت السلعة أم ال ألن التوسل للفساد إمنا حصل بالعقدين 

وإمنا وجداها تباع فاشتراها فيفسخ الثاين فقط فإن فاتت السلعة فسخ  إال أن يصح أهنما مل يتعامال على العينة
العقدان على املشهور وقال ابن مسلمة إن فات اآلخر مضى بالثمن مراعاة للخالف وقال ابن أيب زمنني أن تضمن 

ة ولبت األول ومل فسخ الثاين دفع قليل يف كثري فسخا معا وإال فال قال أبو الوليد لو هلكت بيد املبتاع الثاين خاص
أر فيه نصا فإن فاتت بيد الثاين وقبض الثمنان فعلى قول حممد يرد البائع األول الزيادة وإن مل يقبضا شاركا فإن 
قبض األول قال حممد يرد املبتاع األول على البائع ما قبض منه قال أبو الوليد ومل يذكر معجال وال مؤجال قال 

أقرب من األجل يف الثمن اآلخر قال صاحب املقدمات الصحيح فسخ العقدين  وعندي ينبغي أن يكون معجال وإىل
لقول عائشة رضي اهللا عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وجوابه أنه يروي بئس ما شريت أو بئس ما اشتريت 

  وصبغت أو ألحدمها دون جمموعهما 
املفسدة عند التونسي وغريه من املتأخرين ويف يف املقدمات الفوات عند سحنون حبوالة األسواق وبالعيوب ) فرع ( 

الفسخ ثالثة أقوال البيعتان عند التونسي ال يفسخ األول ويصح الثاين بالقيمة إن كانت أكثر من الثمن وإال قضي 
بالقيمة وإذا حل األجل أخذ الثمن لعدم التهمة وإن كانت القيمة أقل قضي هبا وليس له عند األجل ليال يدفع 

أكثر منها والثالث إن كانت أقل فسخ البيعتان أو أكثر فسخت الثانية وقضي بالقيمة ويأخذ الثمن عند  دنانري يف
  األجل قاله عبد احلق تأويال على ابن القاسم وقاله سحنون أيضا 



  فرع

هما قال صاحب املقدمات إذا اشتراها لألجل فاحلكم يوجب املقاصة عند األجل وما مل يتقاصا فالثمن لكل واحد من
يف ذمة صاحبه وال يكون أحدمها أحق مبا عليه من غرماء صاحبه إن فلس عند األجل خالفا ألشهب فعلى رأي ابن 
القاسم إن فلس املشتري األول حتاص غرماؤه مع املشتري الثاين مبا عليه و إن فلس الثاين كان األول أحق بالسلعة 

  إال أن يدفع الغرماء الثمن 

  فرع

اً مبائة درهم إىل شهر فال يبعه خبمسني نقداً وجيوز بثوب أو بطعام نقداً ألن البيع األول لغو يف الكتاب باع ثوب
لرجوع الثوب ويصري بيع الثوب الثاين أو الطعام بالدراهم وال جيوز إىل أجل دونه أو أقرب منه أو أبعد ألنه دين يف 

أجل ابتاعه مبحمديه نقدا جاز ألهنا أجود كما لو دين ولو بعت بعضرة حممدية إىل شهر فال تبع بعشرة يزيديه إىل 
يف الكتاب عبدان بعشرة إىل أجل ال يبتاع أحدمها بأقل نقدا ميتنع ) فرع ( باع بأكثر من الثمن نقداً والعكس ممتنع 

ألنه بيع وسلف وجيوز قصاصا وبعشرة نقدا ألنه بيع وسلف وفضة وسلعة بفضة وثوب بعشرة حممدية إىل شهر 
مسة يزيدية إىل شهر وثوب نقدا ألن الثوب لغو ويصري الثاين خبمسة على أن يبدل لك عند األجل مخسة ميتنع خب

خبمسة من سكة أخرى وميتنع ابتياعه بثوب أو ثوبني من صنفه إىل أبعد من األجل أو أقرب ألنه دين بدين والثوب 
ز بعشرة من دينار نقدا لنفي التهمة وال لغو وثوب بدراهم إىل شهر ميتنع بدينار نقدا ألنه صرف مستأخر وجيو

يعجبين بذهب يساوي يف الصرف ذلك وميتنع بثوب ودينار نقدا ألنه عرض وذهب بفضة مؤخرة وال تعجبين 
  بعرض وفلوس ألنه فلوس بدراهم إىل أجل 

  فرع

يك طعامك وزادك يف الكتاب أردب طعام بدينار إىل أجل ممتنع شراؤك من صنفه أرد بني بدينار نقداً ألنه رد إل
أردبا على أن تسلفه دينارا وميتنع من الصنف مثل الكيل أو أقل بأقل من الثمن نقدا ألنه يف مثل الكيل سلف بنفع 
ويف األقل بيع وسلف ومبثل الكيل مبثل الثمن فأكثر نقدا جيوز النتفاء التهمة وكذلك كل موزون ومكيل يف هذا 

لة من حممولة أما مسراء أو شعريا من حممولة فال هتمة ويف التنبيهات وقيل قال ابن يونس معىن الصنف ها هنا حممو
أراد جنسه ويف الكتاب لو كان مكان الطعام ثوبا جاز صنفه قبل األجل بأقل من الثمن أو أكثر نقدا وإىل أجل ألن 

  مستهلك الثوب عليه القيمة خبالف املثليات 

  فرع

جتوز اإلقالة من أحدمها وان غاب عليهما ما مل يتعجل مثن اآلخر أو يؤخره  يف الكتاب عبدان أو ثوبان بثمن إىل أجل
أبعد من األجل ألنه سلف ألجل اإلقالة ولو كان طعاما امتنعت اإلقالة من بعضه إذا غاب عليه حل األجل أم ال 

دك اآلن مثن باقية أو إلحتمال تبديله فيصري طعاما بطعام وفضة وإن مل يغب أو شهدت على غيبته بينة جاز ما مل ينق
  يعجله لك قبل حمله ألنه عجل ذهبا على أن يبيعه وألنه طعام وذهب نقدا بذهب مؤجل 



  فرع

يف الكتاب فرس أسلم يف عشرة أثواب إىل أجل فأعطاك مخسة قبل األجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن 
عجل سلف والفرس أو السلعة بيع للخمسة الثانية تربئه من بقية الثياب مل جيز ألنه بيع وسلف وضع وتعجل ألن امل

ولو كانت قيمة السلعة املعجلة أضعاف قيمة الثياب املؤخرة مل جيز االمتناع سلم ثوب وسلعة اكثر مثنا يف ثوبني من 
صنفه قال ربيعة ما ال جيوز سلم بعضه يف بعض ال يؤخر قصا منه يلزم ضع وتعجل إذا كانت قيمة قرس أو السلعة 

ال وهو ضعيف يلزم عليه املنع إذا مل يقاربه سلف كدفع السلعة أو الفرس ومها أقل قيمة من العشرة األثواب أقل ق
وال خيتلف املذهب يف جوازه وإمنا يكون ضع وتعجل إذا حط من صنف ما عليه ويعجل باقية وإذا قلنا باملنع ونزل 

ف إذا اشترى قبل األجل بأقل من الثمن فخالف فال يفسخ إال العقد الثاين يف مسألة الفرس قوال واحدا خبال
لدخول التهمة يف العقدين خبالف الفرس فإن مات الفرس فالقيمة يوم القبض بقبضة يف بيع فاسد ويف العبدين بثمن 

إىل أجل ويشتري أحدمها بشرط تعجيل مثن اآلخر وإذا نزل وفات العبد املقبوض ال حيكم فيه بالقيمة ألهنا إن 
ني وترجع عند األجل بعني أكثر منها ومسألة الفرس يرجع عند األجل بثياب فال فساد ولو أخذ عجلت وهي ع

فرسا مثل فرسه مع اخلمسة األثواب ففي فسخ العقد األول قوالن ألهنما هبما يف سلف بزيادة ألنه دفع فرسا وأخذ 
ا قال ابن يونس لو دفع قبل بعد ذلك فرسا ومخسة أثواب ولو أخذ الفرس خبمسة من العشرة جاز قوال واحد

األجل أحد عشر ثوبا من جنسها وأعطى مخسة مع الفرس او سلعة وأبقى اخلمسة إىل أجلها امتنع وحيث منعنا 
وعجل الثياب مع الفرس وفاتت الثياب بالقيمة وإن جعلناها سلفا ألن السلف الفاسد يرد إىل البيع الفاسد فيجيب 

قال أبو الطاهر إذا كانت قيمة الفرس أقل من اخلمسة دخله ضع وتعجل أو أكثر يف املثل املثل ويف غريه القيمة 
دخله حط عين الضمان وأزيدك ويدخله بيع وسلف ألن الفرس املردود مبيع اخلمسة واخلمسة املعجلة سلف حىت 

ت وال سلف يأخذها من ذمته عند األجل ويف هذا األصل قوالن املشهور هذا وجوزه املتاخرون ألن الذمة قد برئ
ألنه لو كان سلفا لوجب أخذه يف الفلس وحياص فيه غرماؤه ويدخله حط عين الضمان وأزيدك ان قصد ان الزيادة 
حلط الضمان لكن الغالب من الناس خالفه وإذا عجل اخلمسة ففي الكتاب املنع ويف كتاب حممد اجلواز وأن أخرت 

لسلف يف املؤخر وحيث منعنا ففات املبيع مضى بالقيمة وهل عن أجلها امتنع اتفاقا حلصول البيع يف املردود وا
ميضي السلف بالقيمة أو املثل قوالن على االختالف يف السلف الفاسد هل يقضي فيه بالقيمة أو املثل على اخلالف 

  يف كل مستثى من أصل إذا فسد هل يرد إىل أصل نفسه أو أصل أصله كالقراض واملساقاة واحلمالة 

  فرع

ب قال ربيعة محار بعشرة دنانري إىل أجل مث أقلته على تعجيل دينارا أو بعته بنقد فأقلته على زيادة دينار يف الكتا
تؤخره به ميتنع ألن املعجل سلف كاألثواب مع الفرس والدينار سلف واحلمار مبيع بتسعة فإن كانت قيمته أقل من 

خله محار ودينار بعشرة مؤجلة فهو صرف تسعة فهو ضع وتعجل أو أكثر فهو حط عين الضمان وأزيدك ويد
مستأخر وغري متماثل وبيع وصرف قال سند وإذا منعنا على املشهور ووقع ال ختيري يف رد الدينار كما قلنا ألن قوة 
العلة مثة البيع والسلف وإذا رد السلف صح البيع والعلة ها هنا بيع وصرف ولو زاده الدينار إىل األجل بعينه جاز 

ار بيع بتسعة من غري هتمة قاله ابن القاسم وأشهب إال أن تكون الزيادة ذهبا خمالفا لذهب الثمن المتناع وكان احلم
املقاصة بل ذهب مؤجل وسلعة بذهب إىل أجل وكذلك منع زيادة ذهب نقدا وإىل أبعد من األجل وأقرب منه 



دونة إن زاد من غري النقدين نقدا من غري وجيوز لألجل يف مثل العني يف اجلودة ألنه يكون مقاصة قال مالك يف امل
نوع الثمن جاز ومؤجال ميتنع فإن زاد البائع من النقدين أو عرضا نقدا إىل أقرب من األجل أو أبعد منه جاز إال أن 
يكون العرض من صنف ما استقال منه فال جيوز تأخريه ألن الزيادة يف البائع ال يأخذ يف مقابلها إال احلمار فهو بيع 

حلمار باملعجل بالدين املؤجل فيجوز فإن كانت الزيادة من اجلنس فكان املشتري أقرض البائع الدابة أو العرض ا
على أن زاده الدينار الذي عنده ولو زاده املبتاع دينارا كان له على البائع فأسقطه أجازه ابن القاسم وكأنه قضاه 

وكذلك لو كان الدين أكثر من الثمن ومل يعجله ذهبا وسلعة ذلك من الثمن ووهبه السلعة وذلك إن تكافأ املاالن 
بذهب إىل أجل لبعد القصد لذلك وهو ممنوع على أصل ابن نافع ملنعه املقاصة يف الدينني إال أن حيل أحد األجلني 

ينار نقداً ولو زاد املبتاع مكان الدينار ورقا امتنع أيضا ألنه صرف متأخر أو عرضاً دخله الدين بالدين أو بزيادة د
أو دينارين أو أكثر من الثمن جاز عند ابن القاسم وأشهب ولو زاده الورق نقداً أقل من صرف دينار أجازه ابن 
القاسم وهو على اخلالف يف اجتماع البيع والصرف ولو زاده عرضا نقدا أجازه وكأنه باعه بالعشرة دنانري محارا 

ضا من جنس ما استرجع مؤجال ألنه سلم الشيء يف مثله بزيادة ولو وعرضا وجتوز الزيادة من البائع مطلقا إال عر
نقد املبتاع العشرة وتقابال على أن زاد املبتاع عرضا أو عينا إىل أجل جاز إال أن يكون بثمن أقل وضبط بعضهم 

رجى إىل حاشا من الذهب امل) ( وزاد نقدا فخذه وال تسل ** إذا استقالك مبتاع إىل أجل ( هذه اإلقاالت بقوله 
) ( حكما من الصرف يف التعجيل واألجل ** مع الرقاب فال تردد فإن هلا ) ( إال إىل ذلك امليقاة واألجل ** أجل 

إىل ** ما مل يكن صنف ما استرجعت تدفعه ) ( ما شئت نقدا أو مضمونا إىل أجل ** وزده انت من األشياء امجعها 
ل األجل جاز أن يزيد املبتاع دنانري ودراهم عرضا إذا كانت قال ابن يونس لو ح) زمان وال بأسا على عجل 

زاده شيئا من ذلك امتنع ألنه فسخ يف دين وهذه املسألة  الدراهم كالعشرة وحنوها ليال يدخله بيع وصرف ولو
مشهورة يف املذهب حبمار ربيعة واليت قبلها بفرس ابن القاسم قال العبدي يف نظائره اإلقالة ثالثة أقسام جتوز مع رد 

وض عند رأس املال عينا كان أو عرضا ومتتنع من أكثر منه عينا كان أو عرضا وجتوز مع األجل يف الدراهم والعر
ابن القاسم دون الطعام خالفا ألشهب يف جتويز اجلميع ومنع عبد العزيز يف اجلميع والفرق عند ابن القاسم أن 

  الطعام فيه الضمان والتفاضل وليس يف الدراهم ضمان فذهب جزء العلة 

  فرع

ثمن على ما هو عليه يف الكتاب ذكره يف كتاب اخليار عبدان بثمن إىل أجل على رد أحدمها عند األجل بنصف ال
  يومئذ من مناء أو نقص جيوز ألنه بيع وإجارة يف املردود خبالف ما ال يعرف بعينه ال جتوز إجارته 

  فرع

قال صاحب البيان من ابتاع طعاما بثمن إىل أجل تقايال قيل الكيل امتنعت الزيادة من أحدمها لصاحبه ألنه بيع طعام 
ادة مثل الثمن إىل ذلك األجل ألنه يؤدي الثمن ويهب الطعام وبعد الكيل وقبل قبل قبضه إال أن يستقيل املبتاع بزي

القبض يف الطعام أو الثمن أو شيء منهما فتجوز الزيادة من الطرفني إال أن تكون الزيادة من الطعام املستقال منه 
م واملنع وأما بعد قبص الطعام وجيوز من غري صنفه إذا كانت الزيادة نقدا أو الثمن مؤجال فقوالن اجلواز حمال الذم

أو بعضه فنمتنع إال قاله يف مجيعه على أن يزيد املبتاع البائع شيئاً ألنه سلف بزيادة ألجل العينة وكذلك إذا قبض 
البائع الثمن أو بعضه فتمتنع اإلقالة على أن يزيد البائع املبتاع لرده الثمن بعد ان ينتفع به فيكون سلفا بزيادة فإن 



يع أصله نقدا جازت اإلقالة بغري هتمة واملكيل واملوزون والطعام يف هذا كله وبقية فروع اإلقالة تأيت بعد هذا كان الب
  يف بيع الطعام قبل قبضه ويف كتاب السلم 

  فرع

يف الكتاب ال جيوز أن يشتري عبدك املأذون مبيعك قبل األجل بأقل من الثمن نقدا أن جتر مبالك ألنه مبنزلتك أو 
نفسه جاز وكذلك ال يعجبين أن تبتاعها إلبنك الصغري أو ألجنيب بالوكالة بأقل من الثمن نقدا وال تبيعها مبال 

ملشتريها بالوكالة إال مبا جيوز لك أنت وكذلك شراء ما باعه عبدك إن كان يتجر لك ألن ذلك كله من ذريعة 
مباله إلمكان االنتزاع وال يفسخ أن وقع ومنع  الذريعة قال سند قال أشهب ميتنع شراء العبد مبيعك وإن كان يتجر

أشهب فسخ شرائك البنك الصغري وإن اشترى وكيلك مبيعك إىل أجل بعد علمك مبا ميتنع وقال ابن القاسم 
يفسخ ألن يدك يد وكيلك وجيوز شراؤك مبيع عاملك يف القراض إىل أجل بدون الثمن ألنك ليس لك منعه من 

  التصرف خبالف عبدك ووكيلك 

  فرع

  يف الكتاب ال تأخذ ببعض الثمن سلعة على أن تؤخره ببقيته ألنه بيع وسلف وجيوز تأخريه بغري شرط 

  فرع

يف املقدمات من باع بنقد أو اشترى به أو بدين أو باع بني واشترى به أو بنقد وغاب على النقد فإن رجع للمخرج 
ة أو أحدمها واالجاز إن كان العقد األول بالنقد ألهنم مثل ما اخرج أو أقل أو أكثر امتنع إن كانا من أهل الغيب

يتهمون يف التوسل للربا يف النقدين والسلف بالزيادة فصل يف املقدمات يتهم أهل العينة فيما ال يتهم فيه غريهم 
لعينة لعادهتم باملكروه والعينة ثالثة أقسام جائزة ومكروهة وحمظورة القسم األول أن يقول الرجل للرجل من أهل ا

هل عندك سلعة كذا اشتريها فيقول ال وينفصال عن غري مواعدة فيشتري تلك السلعة ويبيعها منه نقدا أو نسيئة 
القسم الثاين املكروه أن يقول اشتر يل كذا وأرحبك فيه من غري تقدير الريح القسم الثالث أن يقول الربح والثمن 

منك باثين عشر نقدا فهو أجري بدينارين فإن كان النقدان أحدمها  وفيه فروع األول اشترها يل بعشرة نقدا وأشتريها
بغري شرط جاز أو من املأمور بشرط امتنع ألهنا إجارة بشرط سلف الثمن ويكون له أجره مثله إال أن تزيد على 

حبيب الدينارين ألنه رضي هبما على رأي ابن القاسم يف البيع والسلف من البائع وفاتت السلعة وعلى رأي ابن 
جيب أن له القيمة ما بلغت تكون له األجرة ما بلغت قال واألصح أن ال تكون له األجرة ليال يكون مثنا للسلف 

وتتميما للربا فتكون ثالثة أقوال هذا إذا عثر على ذلك قبل انتفاع اآلمر وإال فقوالن األجرة ما بلغت ال شيء له 
د من عند اآلمر وفيما يكون لألجري قوالن واألجرة ما بلغت األقل ولو عثر على ذلك قبل أن بنقد املأمور كان النق

من األجرة أو الدينارين وابن احلبيب يرى أن نقد املأمور تقدمي احلرام وان مل ميض من املدة ما ينفع اآلمر فيها 
و سلف بزيادة وتكون له األجرة ما بلغت الثاين يقول اشتر بعشرة نقدا وأنا ابتاعها منك باثين عشر إىل أجل فه

وتلزم السلعة اآلمر ألن الشراء كان له ويعطي العشرة نقدا وتسقط الزيادة وله أجرة مثله ما بلغت يف قول واألقل 
منها ومن الدينارين يف قول وال شيء له يف قول قال يف مساع سحنون إن مل تفت السلعة فسخ البيع قال وهو بعيد 



الث اشتر يل باثين عشر إىل أجل وأبتاعها بعشرة نقدا فيكون املامور أجريا على وقيل معناه إذا علم البائع بعلمها الث
أن يسلفه اآلمر عشرة وتكون له األجرة ما بلغت ها هنا اتفاقا الرابع اشتر لنفسك نقدا وأشتريها منك باثىن عشر 

شتري كان ضامنا هلا ولو أراد إىل أجل فهو حرام فإن وقع فعن مالك يلزم اآلمر الشراء باثين عشر إىل األجل ألن امل
اآلمر تركها كان له ذلك واستحب أن ال يأخذ املأمور إال ما نقد وقال ابن حبيب يفسح البيع الثاين إن كانت 
السلعة قائمة ويرد املأمور فإن فاتت ردت إىل قيمتها معجلة يوم يقبضها اآلمر كالبيع الفاسد ألن املواطأة قبل 

املنهي عنه السادس اشتر لنفسك باثين عشر إىل أجل وابتاعها بعشرة نقدا فال يرد البيع الشراء بيع ما ليس عندك 
إن فات عند ابن القاسم وال يكون على اآلمر إال العشرة ويفسخ البيع الثاين عند ابن حبيب كالبيع احلرام للمواطأة 

ا مل تفت السلعة السابع يف اجلواهر املتقدمة فإن فاتت فقيمتها يوم قبض الثاين وظاهر قول ابن القاسم يفسخ م
يشتري من أحدهم بعشرة نقدا أو بعشرة إىل أجل فيمتنع منهم خاصة كأنه اشتراها فبيع منها بعشرة بدفعها ويتبع 
الباقي ينتفع بثمنه اآلن ويدفع عنه الثمن املؤجل والغالب أهنا ال تساوي العشرين فيكون ذهبا يف أكثر منه الثامن 

تهما يف الشراء للبيع دون األجل فيشتري طعاما بعشرة إىل أجل ويقول بعته بثمانية فحط عين من قال ان يكون م
الربح قدر النقص فيمنع إذا كان املقصود البيع وكانا أو أحدمها من اهل العينة ألهنم يتواطأون على ربح العشرة 

اضيا عليه وهم قوم يوسعون احليلة يف اثىن عشر أو غريه فإذا باع ونقص عن تقديرها حطه حىت يرجع إىل ما تر
احلرام وقد قال األصحاب ان كانت البيعتان أو األوىل إىل أجل اهتم مجيع الناس فإن أفضى إىل مكروه امتنع وان 

كانتا نقدا فال يتهم يف الثانية إال أهل العينة وكذلك إن كانت الثانية هي املؤجلة وقيل بل يتهم يف هذه مجيع الناس 
إن كان أحدمها من العينة فاعمل على أهنما مجيعا من أهل العينة التاسع قال صاحب البيان قال مالك إذا  قال أصيغ

باع قمحا بدينار مث اشترى منه املشتري بزائد دينار مث تساقطا الدينارين ال جيوز ويرد الثمن ألنه قبض طعاما من مثن 
ح أيضا وقال حممد تفسخ املقاصة فقط العاشر قال قال الطعام وععى مذهب عبد امللك يفسخ البيعني لفسخ القم

مالك اشترى مترا جزافا ومل يبعه مث اشترى البائع منه أكثر من الثلث كيال امتنع نقد أم ال ألنه ذريعة إىل استثناء 
أكثر من الثلث من اجلزاف وهو متفق على منعه وإن كان البيع إىل أجل قال سحنون ال يشتري منه شيئا أصال 

كذلك إن تفرقا وإمنا جيوز أقل إذا مل يتفرقا بغري نقد ولو كان من أهل العينة امتنع الشراء مطلقا بعد العينة ال نقدا و
وال مقاصة احلادي عشر قال إذا باع رطبه بثمن إىل أجل ففي جواز أخذه إذا يبس ثالثة أقوال اجلواز يف التفليس 

ا حيرم لتوقع بيع الطعام بالطعام نسيئة وها هنا أخذ عني نسيئة واملنع يف وغريه ألن اقتضاء الطعام من مثن الطعام إمن
التفليس وغريه خشية بيع الرطب بالتمر والفرق بني التفليس فيجوز ألنه ادت إليه األحكام وغريه فيمتنع فلو باع 

العبد فإن وجده أخذه عبدا بثمن إىل اجل ففلس املشتري وقد أبق العبد قال مالك خيري بني حماصة الغرماء وطلب 
وإال حاص الغرماء وقال أيضا إن رضي بطلبه ليس له الرجوع للمحاصة وابتاع العبد دين بدين وحظره وهو أظهر 

  ) فرع ( األقوال 

قال ابن القاسم إذا باع حلما وتكفل به مجيل فدفع احلميل للجزار الثمن جاز أخذ الكفيل من املشتري يف درامهه 
ع طعاما وال يأخذ اجلزار من احلميل بدرامهه طعاما ألنه باع طعاما تنزيال للحميل منزلة احملال عليه طعاما ألنه مل يدف

  فإن كان أخذ الطعام من احلميل صلحا

عن املشتري قيل جيوز وخيري املشتري بني إجارة الصلح ودفع الطعام وبني دفه الدراهم وقيل ميتنع ذلك ألنه يدفع 
إليه فإن أشكل وجه دفع الطعام يف الصلح أو غريه فقوالن يف نفوذ الطعام فائدة يف طعاما وال يدري ما يرجع 



التنبيهات العينة بكسر العني مأخوذة من العني وهو النقد حلصوله لبائعها يف احلال وقد باع إىل أجل وفسرها يف 
بائع يستعني املشتري على حتصيل املدونة بالبيع إىل أجل أو الشراء بأقل نقدا قال صاحب هي فعلة من العون ألن ال

مقاصده ويف أيب داود قال عليه السالم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر احلديث وبتفسري مالك فسرها ابن 
  عباس وقال غريمها بيع ما ليس عندك وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبني أهنا كل عقد ممنوع 

  زوم العقد وجوازهالقسم الثاين من الكتاب يف ل

  واخليار يتنوع إىل خيار اجمللس وخيار الشرط وخيار النقيصة فهذه ثالثة أنواع 

  النوع األول خيار اجمللس

واألصل يف العقود اللزوم ألن العقود أسباب لتحصيل املقاصد من األعيان واألصل ترتيب املسببات على أسباهبا 
د العقد تفرقا أم ال وقاله ح وقال ش وابن حنبل بعد اللزوم وخيار وخيار اجمللس عندنا باطل والبيع الزم مبجر

اجمللس مىت يتفرقا أو خيتارا اإلمضاء وحكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب وكذلك األجارة والصرف والسلم والصلح 
قال عليه  على غري جنس احلق ألنه بيع وعلى جنس احلق حطيطة ال بيع والقسمة على القول بأهنا بيع ملا يف املوطأ

السالم املتعاقدان باخليار ما مل يفترقا إال بيع اخليار ويف البخاري أو يقول أحدمها لآلخر اختر وعنه عشرة أجوبة 
األول قال حممد بن احلسن حيمل املتبايعان على املتشاغلني بالبيع فإن باب املفاعلة شأهنا احتاد الزمان كاملضاربة 

فكما ان املتضاربني يصدق عليهما حالة املباشرة اللفظ حقيقة فكذالك املتبايعان  وحنوها ويكون االفتراق باألقوال
ويكون االفتراق جمازا يدل عليه ما سيأيت من األدلة وألن ترتيب احلكم على الوصف يدل ىل عليه ذلك الوصف 

ون احلديث حجة لذلك احلكم فيكون وصف املفاعلة هو عليه اخليار فإذا انقضت بطل اخليار لبطالن سببه فيك
عليهم ال هلم الثاين أن أحد اجملازين الزم يف احلديث ألنا إن محلنا املتبايعني على حلة املبايعة كان حقيقة ويكون 

( اجملازي االفتراق فإن أصله يف األجسام حنو افتراق اخلشبة وفوق البحر ويستعمل جمازا يف األقوال حنو قوله تعاىل 
وقوله عليه السالم افترقت بنو إسرائيل وستفترق أميت احلديث أي باألقوال ) ن سعته وإن يتفرقا يغن اهللا كال م

واالعتقادات وإن محلنا املتبايعني على ما تقدم منه كان جمازا كتسمية اخلبز برا واإلنسان نطفة مث يف هذا املقام ميكننا 
يث حمتمال يسقط به االستدالل ولنا ترجح االقتصار على هذا القدر ونقول ليس أحدمها أوىل من اآلخر فيكون احلد

اجملاز األول بكونه مقصودا بالقياس والقواعد الثالث قوله عليه السالم يف بعض الطرق يف أيب داود والدارقطين 
املتبايعان كل واحد منهما باخليار ما مل يفترقا إال أن يكون صفقة اخليار وال حيل له أن يفارق صاحبه خشية أن 

كان خيار اجمللس مشروعا مل حيتج اإلقالة الرابع املعارضة لنهيه عليه السالم عن يبيع الغرر وهذا من  يستقيله فلو
واألمر ) أوفوا بالعقود ( الغرر ألن كل واحد منهما ال يدري ما حيصل له هل الثمن أم املثمن اخلامس قوله تعاىل 

يل طريف العقد كشراء األب إلبنه الصغري والوصي للوجوب املنايف للخيار السادس لو صح خيار اجمللس لتعذر تو
واحلاكم الكن ذلك جمتمع عليه عليه فيلزم ترك العمل بالدليل على قولنا ال يلزم وكذالك يلزم فيما يسرع إليه 

الفساد من األطعمة كاهلرايس والكناسل السابع خيار جمهول العاقبة فيبطل اخليار الشرط الثامن عقد وقع الرضا به 
خيار اجمللس فيه كما بعد اإلمضاء التاسع قال أبو يوسف حيمل على ما إذا قال املشتري بعين فقال له البائع  فبطل

بعتك له اخليار ما دام يف اجمللس وهذه صورة تفرد هبا احلنفية فال بد أن يقول عندهم اشتريت وإن كان استدعاء 
ل أحدمها لآلخر اختر أي اختر الرجوع على اإلجياب او للبيع ومحلوا عليه قوله عليه السالم يف البخاري أو يقو



االسترعاء وحنن حنمله على اختيار شرط اخليار فيكون معىن احلديث املتبايعان باخليار ما مل يفترقا فال خيار أو يقول 
ة وهو مقدم أحدمها لصاحبه اختر فال تنفع الفرقة ولذلك مل يروا إال بيع اخليار مع هذه الزيادة العاشر عمل املدين

على خرب الواحد فإن تكرر البيع عندهم مع األنفاس فعدم خيار اجمللس من بني أظهرهم يدل على مشروعية داللة 
قاطعة والقطع مقدم على الظن إذا تقرر هذا فاعلم أن القواعد والقياس معنا كما تقدم وقد تعارض يف هذا املوضع 

دمي القياس قدموه ها هنا واختلف النقل عن مالك يف تقدمي القياس خرب الواحد والقياس فلما كان شأن اجلنفية تق
على خرب الواحد فنقل عبد الوهاب عند تقدميه ونقل عنه غريه عدم تقدميه فعلى األول طرد أصله مع احلنفية وعلى 

روي خربا  الثاين يكون القياس ها هنا معضودا بعمل املدينة وهبذه املباحث يظهر لك نفي التشنيع عليه يف كونه
صحيحا وما عمل به فما من عامل إال وترك مجلة من أدلة الكتاب والسنة ملعارض راجح عنده وليس هذا خاصا به 

  رضي اهللا عنهم أمجعني 

  النوع الثاين خيار الشرط

ول يف ويتمهد بالنظر يف مقدار مدة اخليار وما يقطعه وما حيدث يف مدة اخليار من علة أو جناية او حنوها النظر األ
مقدار مدة اخليار واصله احلديث املتقدم لقوله إال بيع اخليار ألن االستثناء من النفي إثبات سؤال إذا باع درمها 

بدرهم أو أحد املتماثلني باآلخر كيف ميكن كيف يكون القول مبشروعية خيار الشرط أو اجمللس إن قيل به واخليار 
فيترك والعاقبة يف املعاوضة والكل منتف ها هنا فقطعنا بانتفاء العلة إمنا شرع لتبيني األفضل فيؤخذ أو املفضول 

فينبغي أن نقطع بانتفاء املعلول ويف الكتاب بيع اخليار جائز يف الثوب حنو اليومني ويف اجلارية حنو اجلمعة الختيارها 
 الدار حنو الشهر ومينع البعيد من والدابة حنو اليوم وجيوز اشتراط سري الربيد وحنوه لالختبار وقال غريه الربيدين ويف

أجل اخليار للغرر ألنه ال يدري ما يكون املبيع عند األجل وقد يزيد يف الثمن ألجل الضمان قال صاحب التنبيهات 
وروي يف الدابة والثوب ثالثة أيام وقول ابن القاسم الربيد وقول أشهب الربيد ان قبل للذهاب والرجوع حيتمل 

ني بأن يكون الريدان للذهاب وللرجوع ويف اجلواهر قيل يف الدار الشهران لعبد امللك لسرب التوفيق بني القول
احليطان واألساسات وغري ذلك قال ابن يونس فإن شرط اخليار سنني فبىن وغرس واخليار للبائع فليس فوتا وتكون 

نقضاء اخليار قاله سحنون وقال أيضا فيه قيمته منقوضاً وان بىن بعد أجل اخليار فهو فوت وعليه قيمة الدار يوم ا
يضمن املشتري يوم القبض كالبيع الفاسد قال صاحب النكت مل يذكر يف الكتاب األرضني وهي مع الدور سواء 

جيوز فيها خيار الشهرين وال وجه لتفرقة من فوق وال ملن قال عشرة أيام يف التنزيل الكل سواء فهذا حترير املذهب 
احلاجة يف كل مبيع على حسبه وجوزه ابن حنبل ألي مدة أرادوا لقوله عليه السالم  أن اخليار يشترط حبسب

املؤمنون عند شروطهم ومنعه الشافعي و ح يف الزائد على ثالثة أيام ملا يف مسلم ان حبان بن منقذ وكان قد أصابته 
ال إذا بعت فقل ال خالبة ولك جراحة يف رأسه فكان خيدع يف البيع فشكا أهله إىل النيب فنهاه فقال ال أصرب فق

اخليار ثالثة ويدل من وجهني أحدمها أن حاجته للخيار شديدة ألنه كان يغنب فلو جاز الزائد على الثالث جلوزه له 
وثانيها التحذير الشرعي مينع الزيادة كأوقات الصلوات وألن شرط اخليار شهراً غرر ألنه ال يدري كيف يكون 

له من الثمن أو املثمن وقياسا على املصراة اجلواب عن األول أنه متروك باإلمجاع فإنه البيع حينئذ وال ما حيصل 
عليه السالم جعل له خيار الثالث مبجرد العقد ولو قال آخذه أنا اليوم ال خالبة مل يكن له خيار شرط وألنه روي 

ا وأما التحديد فيلزم إذا جهل معناه أنه كان يتجر يف الرقيق فجعل له ذلك فال يتناول حمل النزاع يف الدور وغريه
أما إذا عقل فال لقوله عليه السالم حتيضني يف علم اهللا ستة أيام أو سبعا وليس حدا إمجاعا وعن الثاين أنه عذر تدعو 



احلاجة إليه كخيار الثالث بل هو أوىل من خيار اجمللس لعدم انضباطه وهذا منضبط وعن الثالث أن املصلحة حتصل 
تبيني التدليس خبالف ها هنا مث سر الشريعة معنا ألنا أمجعنا أن مشروعية اخليار إمنا كانت الستدراك بالثالث ل

املصلحة فوجب أن يشرع منه ما حيصلها كيف كانت حتصيال ملقصود الشرع وألنه أجل من مقصود العقد فال 
هل فيه عني أم ال وإلختبار املبيع  يتجرد كاألجل يف السلع أو الثمن تفريع قال اللخمي اخليار يكون يف الثمن

ولتبيني املصلحة يف الشراء وإن علمها ففي األولني له قبض املبيع إلختبار دون الثالث حلصول املقصود دون القبض 
فإن أشكل األمر محل على الثالث ألنه الظاهر فإن أطلق اخليار محل على ما حيتاج إليه من األجل ألن األصل محل 

لى الصحة وقال ش و ح يفسد العقد كما لو نصا على عدم التقييد وهو ظاهر اللفظ وإن زاد تصرف العقالء ع
يسريا كره أو كثريا جدا فسخ عند مالك الهتامهما يف إظهار اخليار وإبطال البت ليكون يف ضمان البائع جبعل وفيه 

وإن مل يكن عادة مضى بالثمن  خالف كما تقدم يف بيوع اآلجال هل املنع ألنه عادة يف التعمد للفساد فيفسخ
وينبغي يف الثوب إذا كان يريد معرفة ذرعه فباحلضرة وجتوز الغيبة لالحياج بالقياس على األهل وعن ابن القاسم يف 
العبد واجلارية عشرة أيام وعن مالك شهر ألن الرقيق يكتم عيبه إن احب مشتريه أو بتكاسل إن أحب بائعه فيظهر 

صري الدار من أهل احمللة ملن ميكن من سكناها يعلمه بأحوال احليوان وإال يكن واالرتواء باطه يف ذلك إن كان م
يكثر بكثرته أو يقل بقلته وإن كان اخليار إلختبار الثمن وهي بعهدة والختبار املبيع وهي قربة نظر ألبعدمها فإذا 

  انقضى األقرب رد للبائع وبقي اخليار 

  فرع

فاع يف الدار والعبد والدابة تساقط إن كان املشتري يف مسكن ميلكه أو بكراء ومل قال اللخمي والعوض عن االنت
حيله ألجل االختبار وإن خالء أو كراء مل يسقط وإن كان اختبار الدابة فيما ال يستأجر له سقط واالقط والعبد إن 

فيها عند البائع فعل وإال ففيه  كان عبد خدمة سقط ألن العادة ال يستأجر ملثل هذا أو عبد صناعة يقدر على معرفته
أجرة صنعته إال ان يعمل ماال أجر له أو عبد خراج فبعثه املشتري ليكتسب له طلع على قدر كسبه فكسبه للبائع 

وإن دخل على أنه للمشتري امتنع للجهل به فإن قبل املشتري بعد األمد فللبائع الثمن واألجرة أو قبل االنتفاع 
اب بعض األمر فأجرة املاضي فقد للبائع وأجل الثمن للبائع مثل أجله للمشتري وال سقطت األجرة أو بعد ذه

يضرب له أجل االختيار لعله مبلكه فإن فعل محل على أنه استثاؤها جاز وإال فال إال أن يكون أمد تغري فيه األسواق 
  فيمتنع اخليار إليه 

  فرع

ار عليه خبالف ركوب الدابة قال ابن يونس فإن لبس ونقص يف الكتاب ال يلبس الثوب لالختبار لعدم توقف االختب
  فقيمة نقصه عليه وقيل ال شيء عليه كالغالت 

  فرع

يف اجلواهر ميتنع أن تكون املدة جمهولة كقدوم زيد أو والدة ولده أو إىل أن ينفق سوق السلعة من غري امارة على 
شرط أكثر مما جيوز فسد العقد ولو اسقط الشرط شيء من ذلك ويفسد البيع لتمكن الغرر يف حصول امللك وإن 



ألن مقتضى الشرط اختبار اإلمضاء فهو فيه خترجيا من مسألة من أسلم يف ثفر سلما فاسدا فلما فسخ أراد أخذ متر 
برأس ماله قبل املنع لتتميم العقد الفاسد وقيل جيوز قال الطرطوشي يف تعليقه إذا اشترط خيارا بعد الغيبة أو أجال 

  هوال فسد وان سقط الشرط وقاله ش ويفسده ح مع اإلسقاط فيهما كما لو تزوج أجنبية وأخته جم

  فرع

ميتنع اشتراط النقد يف بيع اخليار ليال يكون تارة بيعا وتارة سلفا وجيوز بغري شرط ألن السلف بغري شرط جيوز يف 
يكون أخذه يف دينه جارية لتواضع لالسترباء البيع قال اللخمي ال ينبغي بغري شرط يف على اجلواري ألنه إذا قبل 

فيشتبه الدين يف الدين وال يفسخ إذا وقع نظائر قال العبدي جيوز النقد بغري شرط وميتنع مع الشرط يف مخس 
مسائل اخليار وعهدة الثالث واملواضعة والغائب البعيد وكراء األرض غري املأمونة وميتنع النقد مطلقا يف ثالثة اخليار 

  واضعة واخليار يف السلعة الغائبة واخليار يف الكراء يف امل

  فرع

يف الكتاب إذا جعال اخليار بعد متام العقد لرهبما إذا كان جيوز يف مثله اخليار وهو بيع مؤتنف وما أصاب السلعة يف 
لم الثمن وقبض أيام اخليار هو من املشتري ألنه صار بائعا قال صاحب النكت قال بعض القرويني معناه ان املبتاع س

املبيع مث جعل للبائع فيها اخليار فإن مل ينقد فال كمن باع باخليار بشرط النقد وكذلك لو كان اجلاهل للخيار هو 
البائع قال ابن يونس ظاهر الكتاب الضمان من املشتري كان اجلاعل للخيار هو املشتري أو البائع وكأنه قال 

ري بائع على التقديرين وقال املخزومي أن جعله البائع فالضمان منه ألنه للمشتري إن شئت بعها ولك اخليار فاملشت
  خيار أحلقه بعقده وإال فمن املشتري ألنه تابع 

  فرع

يف الكتاب اشتراط البائع رضا فالن جيوز وأيهما رضي جاز ألن فالنا وكيل فاختيار البائع عزل وإن اشترى لفالن 
الن أو على خيار فالن ليس له إجازة وال رد دون خيار من اشترط خياره على أن خيتار فالن أو لنفسه على رضا ف

قال ابن يونس تبيني ان للبائع خالف من اشترط خياره ها هنا وبينه يف املشتري جممل أبو حممد أن ذلك للبائع دون 
املخالفة ومل خيتلف  املشتري على ظاهر للفظ وعن ابن القاسم للبائع املخالفة خبالف املشترى وعنه التسوية يف صحة

قوله أن للبائع املخالفة وإمنا اختلف يف املشتري ووجه التسوية أنه فرع عنهما فهما أوىل منه ووجه التفرقة ضعف 
املشتري ألن ملكه ال يتم إال بالقبول وملك البائع متأصل ووافقنا ح يف اشتراط خيار األجنيب قياسا على الوكالة يف 

لشافعي وابن حنبل ألن اخليار على خالف األصل واإلنسان أعلم مبصلحته فال يقاس عليه سائر التصرفات وخالفنا ا
غريه قال اللخمي إن كان رضا فالن شرطا ليس ألحدمها عزلة إال باتفاقهما فإن اتفقا على العزل أو القبول أو الرد 

راد املشتري التقييد فقال البائع جاز وإن اختلفا بقي على ما بيده قال وأرى إذا كان الشرط من البائع وحده وأ
حىت خيتار فالن أن للبائع التقييد دون الرد وإن كان من املشتري ورغب البائع يف بت البيع فقال املشتري حىت 

خيتار فالن أن للمشتري البيع دون ردة قبل فالن وليس له الرد دون فالن قال صاحب التنبيهات الذي عليه 
ا مجيعا مل يكن رجوع وال عزل دون صاحبه وان شرط أحدمها فليس له خمالفة فالن احلذاق يف شرط رضا فالن هلم



دون اآلخر ومل خيتلف قوهلم أن ملشترط املشورة تركها اال تأويل أليب إسحاق ومل خيتلف قول مالك يف الكتاب أن 
يتعدى لغري ضرورة وقاله ابن اشتراط رضا فالن جائز وعن ابن القاسم أنه خماطرة واخليار ألحد املتبائعني رخصة فال 

حنبل وبعض الشافعية ويف املقدمات إذا اشترط أحدمها اخليار لغريه أربعة أقوال اخليار للمشترط دون املشرط له 
ألنه األصل املشترط له واخليار حق هلما فإن أراد البائع امضاء املبيع لزم ذلك املبتاع وإن مل يوافقه الذي جعل البائع 

أراد الذي جعل البائع اخليار له اإلمضاء مضى وإن ذكره البائع إال أن يوافق املبتاع البائع على الرد  اخليار له وإن
كذلك املبتاع مع من اشترط خياره والقول الرابع الفرق بني أن يشترط ذلك البائع أو املبتاع مع من اشترط وعلى 

أهنم اختلفوا يف التأويل إذا اشترط ذلك البائع فقال ابن ذلك تأول يف املدونة ابن أيب زيد والتونسي وابن لبابة إال 
لبابة يلزم البيع املبتاع برضا البائع ويلزم برضا املشترط خياره وقاله ابن أيب زيد وقال التونسي إن ذلك كالوكالة 

واملبتاع ومل  واختلف فيما يف املدونة هل هو اختالف قول يف البائع واملبتاع وقيل ليس خبالف بل تفرقة بني البائع
خيتلفوا يف املشورة إن ملشترطها تركها إال ما يف الكتاب اهنما كاخليار وأنه إذا سبق وأشار لزم وهو بعيد ألن 

مشترط املشورة اشترط بقوى به نظره ال أنه طرح نظره ومشترط اخليار لغريه معرض عن نظر نفسه يف اجلواهر قال 
مشترط الرضا إن كان بالغا استقل واختلف املتأخرون يف بقاء التفرقة  يف الكتاب ملشترط املشورة االستقالل يف

على ظاهرها وهو رأي األكثرين أو التسوية بينهما ومحل افتراق األجوبة على افتراق األسئلة وهو رأي الشيخ أيب 
دمها االستقالل حممد قال بعض املتأخرين ينظر أن اشترطا الرضا مجيعا وهلما فيه غرض فهو كالوكيل هلما ليس ألح

وإن اشتراطه أحدمها فله إلستقالل وقيل هذا هو األصل ولكن إذا مل يظهر أحد القصدين فظاهر الكتاب االستقالل 
وقال ابن حبيب ليس له ذلك وقيل هذا يف حق املشتري أما البائع فاألصل بقاء ملكه فال بد من دليل يدل على 

  ائع واملشتري يف الكتاب الرضا باالنتقال وهذا سبب التفرقة بني الب

  فرع

قال ابن يونس عن أيب سعيد بن أخي هشام إذا اشترط املبتاع رضا فالن فمات قبل ذلك مل يلزم البائع البيع إال 
  برضاه وهذا على قوله ليس للمبتاع املخالفة أما على القول اآلخر فال 

  فرع

انه من املوكل له ليس الوكيل وأحب إيل أن يكون قال إذا اشترط الوكيل خيار املوكل فضاع املبيع قال مالك ضم
  من الوكيل إال أن يبني أنه وكيل فمن البائع ألن املوكل مل يأمره باشتراط خياره ولو أمره كان هالكه منه 

  فرع

يف الكتاب جيوز للمشتري اشتراط مشورة فالن القريب وله خمالفته فان فسد العقد كاخليار الطويل وليس له اجازته 
ابن يونس قال ابن نافع املشورة كاخليار الطويل ال يستعمل مشترطها دون املشترط وعن ابن القاسم اخليار  قال

  كاملشورة يف االستقالل قال اللخمي ملشترط املشاورة تركها إال أن يدخال على التزامها 

  فرع



يف السلم اليومني والثالثة للحاجة يف الكتاب ميتنع اخليار يف الصرف لضيقه باشتراط املناجزة عقيب العقد وجيوز 
  للسؤال وميتنع البعيد ألنه بيع دين بدين فعفي عن يسريه دون كثريه 

  فرع

يف اجلواهر امللك يف زمن اخليار للبائع والعقد ليس بناقل حىت يتصل به اإلمضاء وقيل للمشتري قاله ش وابن حنبل 
للبائع أوهلما فللبائع لبقاء علقته وإال فللمشتري ويبقى والعقد ناقل واختيار الفسح رد وقال ح إن كان اخليار 

امللك معلقا حىت ينقضي اخليار لنا االستصحاب يف ملك البائع وألن العقد إمنا ينقل امللك بالرضا من الطرفني ومل 
لى حيصل الرضا حىت حيصل اإلمضاء فال ينتقل امللك وبه يظهر اعتماد اخلصم على صورة العقد فإنا ال تساعد ع

صورة للعقد كافيه ألن العقد لو انتقل ملا رجع األبعد ألنه السبب الشرعي والرد ليس بعقد وال سبب شرعي لنقل 
  ملك يف غري صورة النزاع امجاعا فكذلك فيها 

  فرع

يف الكتاب إذا اشترى الصربة كل فقري بدرهم ليس له ترك البعض إال برضا البائع وكذلك الغنم والثياب قال 
تنبيهات من األصحاب من منع هذه املسألة للجهل جبملة الثمن قال أبو عمران ويشترط يف الغنم والثياب صاحب ال

  أن يعلم عددها خبالف الطعام ألهنا ال تباع جزافا واستحقه ابن القاسم ألن تفصيل الثمن معلوم 

  فرع

ن ويثبت البيع قال حممد إن اتفقا على رد قال ابن يونس إذا اختلفا ملن اخليار منهما قال ابن القاسم وأشهب يتحالفا
أو إجازة فال حيلفان حلصول املقصود وإال صدق مريد اإلمضاء مع ميينه وال حيلف اآلخر لعدم الفائدة واليمني على 
من حيكم له وهذا حيكم عليه وعن ابن القاسم ينقض البيع وال تقبل دعوى واحد منهما لتساويهما وعنه البيع الزم 

اقط ألنه األصل قال أصبغ وحيلفان وال أبايل من بدأت باليمني واألحسن التبدئة باملبتاع ألنه آكد فإن واخليار س
نكل أحدمها دون االخر صدق احلالف فإن اتفقا على اخليار واختلفا يف اإلمضاء والرد ففي التلقني يقدم الراد ألنه 

  مقصود اخليار وأما اإلمضاء فالعقد كاف منه 

  فرع

ب جيوز شراء ثوب من ثوبني خبياره أو مخسني من مائة إن كانت جنسا واحدا أو ذكر صفتها وطوهلا يف الكتا
وعرضها وإن اختلفت القيمة بعد أن تكون كلها مروية أو هروية فإن اختلفت األجناس امتنع للخطر حىت يسمي ما 

تقدم وميتنع يف الطعام اختيار  خيتار من كل جنس وكذلك إن اجتمع حرير وصوف وابل وبقر مل جيز إال على ما
صربة من صرب أو خنلة أو شجرة من خنيل أو شجرة مثمرة اتفق اجلنس أو اختلف أو كذا وكذا عزقا من خنلة 

ويدخله التفاضل يف الطعام مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل ألن اخليار بعد منتقال عما تركه وكذلك عشرة 
ء على اإللتزام وكذلك أربع خنالت خيتارها وأصوهلا من غري متر جيوز كالعرض آصع حممولة بدينار أو تسعة مسرا

خبالف البائع يستثين أربع خنالت أو مخسا أجازه مالك بعد أن وقف أربعني ليلة وجعله كمن باع غنمه على أن خيتار 



على القول بأن املختار ال منها مخسا وكرهه ابن القاسم وأجازه إن وقع ألن املستثىن مبقى على امللك قال اللخمي 
يعد منتقال جتوز مسألة احملمولة أو السمراء أو يبطل التعليل بالتفاضل وبيع الطعام قبل قبضه وإذا كان املبيع كتانا أو 
صوفا فأربعة أوجه إن كان باخليار يف آن يأخذ أي تلك األصناف شاء امتنع استوى الثمن أو اختلف وإن قال آخذ 

ه أن خيتارها ويترك اجلميع جاز ألن املبيع معلوم وإن كان اخليار للبائع منه حيث مينع عشرة من كل صنف ول
املشتري وجيوز حيث جيوز بشرط أن يكون أقل ذلك الصنف أو أقله على القول اآلخر قال صاحب املقدمات إذا 

اتفاقا مع ظهور التهمة فإن مل انعقد البيع على أحد مثمنني بثمن واحد ومها ال جيوز حتويل أحدمها يف اآلخر امتنع 
يتهما جاز مثل أن خيتلف املبيعان فيما عدا الطعام يف القلة والكثرة مع النقد أو التساوي يف األجل فإن جاز حتويل 

أحدمها يف اآلخر امتنع إال على قول عبد العزيز ابن أيب سلمة وكذلك الصنف الواحد إذا اختلفت صفته حىت جيوز 
خر فإن اختلفت الصفة إال أنه ال جيوز سلم أحدمها يف اآلخر فيجوز عند حممد وان كانا صنفا سلم أحدمها يف اآل

واحدا وتفاضال يف اجلودة جاز على ما يف املدونة وقول حممد وامتنع عند ابن حبيب وإن واستون الصفة جاز اتفاقاً 
  ألن أحد الثوبني كبري ممن صرب ) ح ( و ) ش ( خالف ل 

  ما يقطع اخليارالنظر الثاين في

ويف اجلواهر والصادر من املتعاقدين هو على ثالثة أقسام القسم األول ما يدل على الرضا بالنص على األخذ أو 
الترك أو ما يدل عليهما من فعل أو ترك كإمساكه عن القول أو الفعل الدالني على احد الوجهني حىت تنقضي مدة 

مضاء إن كانت السلعة بيده ومل يردها وعلى البائع إن كانت بيده ومل اخليار فإنه يقضي بذلك على املشتري يف اإل
يدفعها ألنه ظاهر احلال وإن ترك املشتري هلا يف يد البائع فسخ وإن الفعل وإن دل يف العادة على اإلمضاء والرد 

يعد رضا اتفاقا كاختيار عمل مبقتضاه وإن كان حمتمال ألغي ألن األصل بقاء اخليار القسم الثاين ما ال داللة له فال 
األعمال وشبهه القسم الثالث خمتلف فيه كالرهن واإلجارة على ما يأيت تفصيله إن شاء اهللا تعاىل واإلعتناد يف هذا 

الفسخ على القرائن قال سحنون وكل ما يعد قبوال من املشتري يعد فسخا من البائع قال اللخمي ال جيوز لك 
أجر أو سلم فعل ذلك يف ملكه قال أبو الطاهر وهذا خيتلف فإن طول املدة يف مطلقا ألن الغالت للبائع فإذا 

اإلجارة يقتضي الفسخ قال صاحب النكت إن كان املبيع بيد البائع واخليار له فيحتاج بعد أمر اخليار إىل اإلشهاد 
هاد وإال فال ووافقه ابن إن أراد إمضاء البيع وال حيتاج إن أراد الفسخ أو بيد املشتري وأراد الفسخ احتاج اإلش

يونس وهو خالف إطالق صاحب اجلواهر أن مضي األجل كاف مطلقا ويف الكتاب إذا مضت أيام اخليار وأراد 
الرد والسلعة يف يديه أو األخذ وهي يف يد البائع فليس له ذلك إن بعدت أيام اخليار وله ذلك إن كان بعد غروب 

الفكرة يف الرأي قد تتأخر ولو بشرط إن مل يأت املبتاع باملبيع قبل غروب الشمس من أيام اخليار أو من الغد ألن 
الشمس آخر أيام اخليار لزم البيع امتنع ألنه قد يعوقه مرض او سلطان فيلزم البيع بغري رضا قال ابن يونس قال ابن 

فيمن شرط إن مل القاسم وبفسخ وإن فات األجل الذي جيب به البيع وقيل هذا حممول على اختالف قول مالك 
يأت بالثمن إىل أجل كذا فال بيع بيننا وألنه يفسخ وإن سقط الشرط على اخلالف وقيل الفرق أن البيع ها هنا مل 
يتم وهناك فسقط الشرط قال والصواب عدم الفرق قال أشهب إن مضت الثالث بلياليها فال رد له وإن رد قبل 

  غروب الشمس من آخرها فله الرد 

  فرع



ب إذا جن البائع أو املشتري يف أيام اخليار نظر له السلطان يف اإلجازة والرد ألنه ويل العاجزين قال يف الكتا
اللخمي اختلف يف املشتري وعن ابن القاسم ليس للسلطان ذلك يف املشتري بل إن تطاول اإلغماء ورأى السلطان 

يف أيام اخليار وليس له بعدها إال الرد قال  ذلك ضررا فسخ لعدم تعيني غرضه يف البيع وقال أشهب له أن يأخذ له
والقول باألخذ أحسن ألنه ما عقد إال وله غرض يف البيع وإن كان اخليار ثالثة أيام فاستفاق بعد يومني استانفها 
ألنه اشتراها على الفكرة ثالثة وال يوجد للمفقود عند ابن القاسم ويوجد له على قول أشهب يف الثالثة األيام 

  على املعىن قياسا 

  فرع

قال اللخمي وإذا مات قام ورثته مقامه وقاله ش خالفا ل ح وابن حنبل قال الطرطوشي يف تعليقه وكذلك خيار 
الشفعة والتعيني إذا اشترى عبدا من أعبد وخيار الوصية إذا مات املوصي له بعد موت املوصي وخيار اإلقالة 

قبول أو الرد وقال حممد إذا قال من جاءين بعشرة فغالمي له فمىت والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلورثته خيار ال
جاءه أحد بذلك إىل الشهرين لزمه وخيار اهلبة وحكي فيه تردد ومنح ح خيار الشفعة وسلم خيار الرد بالعيب 

وخيار تعدي الصفة وحق القصاص وحق الرهن وحبس املبني وخيار ما وجد من أموال املسلمني يف الغنيمة فمات 
ربه قبل أن خيتار أخذه بعد القسمة وسلمنا له خيار اهلبة يف األب لإلبن باإلعتصار وخيار العنة واللعان والكتابة 
والطالق بأن يقول له طلق امرأيت مىت شئت فيموت املقول له وسلم الشافعي مجيع ما سلمنا وسلم خيار اإلقالة 

ا صفة للعقد فينتقل مع العقد وعنده صفة للعاقد ألنه مسببه والقبول واملسألة غامضة املأخذ ومدارها على أن عندن
واختياره يبطل مبوته كما تبطل سائر صفاته واحلقوق عندنا تنتقل كاألموال باإلرث إال أن مينع مانع وعنده األموال 

الثمن ال  تورث واحلقوق ال تورث إال لعارض لقوله عليه السالم من ترك ماال فلورثته ومل يقل حقا ألن األجل يف
يورث فكذلك اخليار وألن البائع رضي خبيار واحد وأنتم تثبتونه جلماعة مل يرضى هبم فوجب أن ال يتعدى املشترط 

) ولكم نصف ما ترك أزواجكم ( خياره كما ال يتعدى األجل املشترط واجلواب عن األول املعارضة لقوله تعاىل 
ال ال ينايف غريه ألن العام ال خيص بذكر بعضه على الصحيح وهو عام يف احلقوق والتنصيص يف احلديث على امل

وعن الثاين أن األجل حقيقته تأخري املطالبة والوارث مل يتعلق يف حسه مطالبه بل هو صفة للدين ال جرم ملا انتقل 
عن الثالث الدين لوارث زيد انتقل مؤجال وكذلك ها هنا تنتقل الصفة ملن انتقل إليه املوصوف فهذا لنا ال علينا و

أنه يبطل خيار التعيني ويشترط اخليار لألجنيب وقد أثبتوه للوارث ومبا إذا جن فإنه ينتقل للويل ومل يرض به البائع 
تفريع قال اللخمي فإن ترك ولدين واختلفا وكان موروثهما املشتري خري البائع بني امضاء قبول نصف الرد وميضي 

ذ اجلميع أو تترك أو يقيل نصف من رد ويرد نصيب من قبل نفيا لتفريق ملن متسك أو يقول ملن قيل إما ان تأخ
الصفقة قال أشهب هذا القياس واالستحسان أن ملن قبل أخذ نصيب من رد أكره البائع للتبغيض ألنه يقول أنا 

ب من أرفع عنك ضرر التفريق وإن كان املوروث البائع كان خيتار الرد على نصيبه وخيري املشتري يف قبول نصي
أمضى وليس الوارث إذا أراد أخذ نصيب خمري وال املشترى أخذ نصيب الراد والقياس واالستحسان التسوية بني 

البائع واملشتري فإن كان الوارث موىل عليه نظر وصية فإن كانا وصيني واختلف نظر السلطان يف أخذ اجلميع 
ومقال البائع مع الكبري فإن أخذ الوصي كان مقال أورده فإن كان وصيا وكبريا واختلفا ورد الوصي ارتد نصيبه 

البائع مع الوصي كما تقدم يف الكبري والوصيان مع الكبري كالكبريين فإن اختلف الوصيان نظر السلطان فرد 
اجلميع أو يأخذ نصيب الصغري ويكون املقال بيد البالغ والوصيني وكذلك إذا مات البائع وخلف صغارا وكبارا فإن 



مديانا واتفق الغرماء والورثة فما اتفقوا عليه فإن اختلفوا أو فيه فضل كان للغرماء األخذ وإن مل يكن  كان امليت
فضل سقط مقاهلم واملقال للورثة وهذه الفروع كلها يف الكتاب قال ابن يونس الفرق عند ابن القاسم بني اإلغماء 

اإلغماء يطول كالصبا واجلنون قال ابن القاسم إذا  فال ينتظر السلطان وبني الغيبة فينتظر أن الغالب قرب زوال
  طبق اجملنون نظر السلطان 

  فرع

  يف الكتاب إذا اشترى املكاتب شيئا باخليار فعجز فذلك لسيده 

  فرع

قال إذا كان اخليار للمتبايعني مجيعا مل يتم البيع إال باجتماعهما وإذا اشترى رجالن سلعة فاخليار لكل واحد منهما 
  مضاء ملالك أمر نفسه الرد واإل

  فرع

ينقذ رد من له اخليار وامضاؤه من املتبايعني وإن غاب اآلخر إذا أشهد وقال ش وابن حنبل وقال ح ال يصح إال 
حبضرة اآلخر ألنه نوع من املعاملة وتقرير ملك فال يستقل به أحدمها كأصل البيع لنا أنه رفع ملقتضى العقد يستقل 

  وإن كان امضاء فالعقد قد حصل فيه الرضا فال معىن حلضوره  به كالطالق وإن كان فسخا

  فرع

قال اهلبة والكتابة والتدبري والعتق واألجارة والرهن والتصدق والوطء والتقبيل واملباشرة من املبتاع رضا ومن البائع 
جتريد اجلارية للتلذذ رد وإذا طلب املبتاع أوردها أو عرهبا او سافر عليه فهو رضا إال الركوب اليسري لالختبار و

وللتقليب ليس برضا وجتريد الفرج رضا ألنه ال جيرد يف الشراء قال ابن يونس قال ابن حبيب كشف فرجها ومس 
بطنها أو بدهنا أو خضبها باحلناء وظفر رأسها رضا ألن ذلك ال حيتاج يف االختبار وال يتصرف اإلنسان إال يف ملكه 

كي ساقيها بعني مهملة يف هتذيب الطالب قال ابن القاسم حلق رأس العبد  فائدة يف التنبيهات تعريب الدابة
ووحجامته رضا وإذا وهبه البنه الصغري ليس بفوت لقدرته على االنتزاع قاله ابن الكاتب وقال ابن حبيب فوت 

العبد أو األمة قال اللخمي إذا ركب واستخدم وكان اخليار لغري االختبار ويعد ذلك مل يعد رضا ويف الكتاب تزويج 
وضربه وجعله يف صناعة أو يف الكتاب واملساومة للبيع وكراء الدار والدابة واجلناية عمدا كله رضا وله الرد يف 

اجلناية خطأ مع األرش ومل يرا شهب اإلجارة والرهن والسوم واجلناية وإسالمه للصنعة والتزويج رضا منشأ اخلالف 
ال يف ملك نفسه عادة أو ينظر إىل أنه حيتمل أنه فعل هذه األشياء لتوقع الرضا هل ينظر إىل أن اإلنسان ال يتصرف إ

فال ينتقل امللك بالشك وعن مالك البيع ليس رضا ولرب السلعة اإلجازة وأخذ الثمن وله النقص قال ابن يونس 
مة يف العمد واخلطأ يف إن كانت اجلناية عيباً مفسداً ضمن الثمن كله كما لو أكل الطعام قال سحنون بل يضمن القي

العيب املفسد ألهنما جناية على مال الغري ويف غري املفسد خيتلف يف اخلطأ ويردها وما نقصها ويلزمه يف العمد قال 
ابن الكاتب إذا جىن املشتري خطأ واخليار له فاختار اإلمساك غرم ما نقصها عن الثمن الذي اشتراها به لوجوبه 



قول أشهب أن تلك األمور اليت عدهتا ال تكون رضا ال بد أن حيلف وإمنا خالف يف للبائع قبل االختيار وعلى 
تزويج العبد وأما األمة فرضا عند ابن القاسم وأشهب ألنه تصرف بالوالية وامللك والعبد يكفي فيه اإلذن وألن 

باحللف العبد وألنه يقول يف  العبد له حق النكاح خبالف المه وحترم األمه على السيد بوطئ الزوج إال بعد االسترباء
العبد فعلته نظرا للبائع فإن أحبه وإال فسخه وطرح سحنون من قوله يف الكتاب إن البائع خمري إذا باع املشتري يف 

زمن اخليار وقال أيضا الربح للبائع ألهنا كانت من ضمانه قال وهو الصواب ألنه يتهم يف البيع قبل االختبار وهو يف 
لربح له فإن قال بعت ان اخترت صرفه ابن حبيب مع ميينه إن كذبه صاحبه بعلم يدعيه وله الربح ضمان البائع با

وإن قال بعت قبل االختبار فالربح للبائع عند مالك وأصحابه قال اللخمي إن فات هبا املشتري كان للبائع األكثر 
والقيمة ألن له أخذه بالتعدي وإن كان اخليار من الثمن األول ألن له اإلجازة أو الثمن الثاين ألن له امضاء البيع 

للمشتري وباع البائع خري املشتري بني فسخ البيع عن نفسه أو القبول ويكون له األكثر من الثمن أو القيمة يف 
  البيع الثاين قال ابن يونس والتسويق بالسلعة ممن له اخليار رضا إال أن يدعي اختبار الثمن 

  فرع

كتاب أو الثياب أو الرقيق أو الغنم وصمت حىت رأى آخرها فلم يرضها فذلك له ألن الرضا يف الكتاب إذا رأى ال
يتوقف على معرفة اجلملة فلو كانت حنطة فنظر بعضها فرضيه مث نظر باقيها فلم يرضه وهو على صفة ما رضي 

س له أخذ ما رضيه حبصته إال لزمه اجلميع او خمالفا فله رد اجلميع إن كان االختالف كثريا لتفي تفريق الصفقة ولي
أن يرضى البائع وال للبائع إلزامه ذلك إذا كان املخالف كثريا وكذلك كل ما يكال أو يوزن قال صاحب التنبيهات 

يسكت عن املخالف واليسري ويف بعض النسخ اليسري الزم للمشتري وفيه اختالف وعن ابن القاسم خيري املشتري 
  ن املخالف قليال أو كثريا بني أخذ اجلميع ورد اجلميع كا

  فرع

قال اللخمي البناء والغرس رضا من املشتري ورد من البائع فإن فعله من ليس له اخليار وهو املشتري وامضى له 
البيع مضى ورد كان له قيمة ذلك منقوضا ألنه بغري إذن قاله سحنون وهو للبائع وقيل للمشتري فعلى قول 

  ألنه رأى فعل ذلك يف ملكه وهو متعد على املشتري  سحنون يدفع للبائع قيمته منقوضا

  فرع

يف اجلواهر إذا باع عبدا باخليار بأمة مث اعتقها معا يف مدة اخليار تعني العتق يف األمة ألهنا على ملكه ويلزم من عتقها 
ا وإن اعتقهما معا مضى رد العبد وال ينفذ عتقه قال اللخمي إذا اعتق العبد نفذ عتقه ألنه رد لبيعه وترد األمة لبائعه

عتقه يف عبده وكانت األمة لبائعها ألن عتقه لعبده رد لبيعه فكأنه قال أرد البيع يف عبدي وآخذ األمة وذلك غري 
الزم لبائعها وهذا مناقض لنقل اجلواهر فتأمل قال وإن أعتق بائع األمة واخليار لبائع العبد كان العبد كان عتقه 

  ت وإال فال موفوفاً إن رد البيع عتق

  النظر الثالث



فيما جيد يف مدة اخليار من غلبة وجناية وغريمها ويف الكتاب إذا اشترى عبدا بعبد باخليار وتقابضا فمصيبة كل عبد 
من بائعه ألنه باق على ملكه وكذلك الدابة ويرد الثمن إن قبضه وإن كان اخليار للمشتري فأعتق البائع وقف العتق 

لعتق كإعتاق املخدم سنة أو املؤاجر فإذا متت السنة عتق قال اللخمي فإن أعتق املشتري إن رد املشتري نفذ ا
واخليار للبائع فرد البائع سقط العتق وامضي ال يلزم املشتري ألنه فإن أعتق يف غري ملكه وال ضمانة والفرق بينه 

أن يقال يلزمه على قول ابن حبيب  وبني البيع الفاسد أن البائع مثة سلطه على التصرف ومل يسلطه ها هنا ويصح
  فيمن اشترى عبدا باخليار وجىن عليه قيل إن اجلناية له كأنه مل يزل له 

  فرع

قال اللخمي قال مالك إذا وطئها من ال خيار له فولدت واختارها اآلخر فهي له دون من ال خيار له والولد للواطئ 
كان اخليار للمشتري فوطئها كان رضا فإن كانت من العلي  بالقيمة ألنه وطئ بشبهة ويدرأ احلد وترد األمة وإن

وأقر البائع بوطئها وقفت لإلسترباء فإن تبني عدم احلمل دفع الثمن أو احلمل ووضعت لستة أشهر فأكثر دعي 
القافة فإن هلكت قبل ظهور احلمل ضمن البائع ألهنا على ملكه وخيتلف إذا هلكت يف يد املشتري قبل الوقف هل 

بائع أو من املشتري قال ابن يونس إذا هلكت الدابة يف اختيارها او السيف أو الفرس ال ضمان على املشتري من ال
  ألنه فعل مأذون فيه قاله ابن القاسم 

  فرع

قال ابن يونس فإن تنازعا يف زمن اهلالك هل يف املدة أو بعدها صدق البايع ألن املبتاع يطلب نقض البيع وقد 
  واألصل اللزوم بعدها فأما لو قال املبتاع ينقض صدق ألن البائع يرتد تضمينه انقضت مدة اخليار 

  فرع

يف الكتاب إذا ماتت أو تعبت فمن البائع قبضها املبتاع أم ال كان اخليار للبائع أو املشتري وخيري بني أخذها معيبة 
يار ألن اجلميع من البائع وإن جبميع الثمن أوردها وكذلك إن ظهر فيها عيب قدمي مع حدوث العيب يف مدة اخل

حدث يف زمن اخليار عيب وبعد قبضها واشتراها عيب وذكر البائع بعيب فإن حبسها رجع حبصة عيب التدليس 
وإن ردها رد ما نقصها العيب احلادث عنده وال ينظر أحد إىل احلادث يف زمن اخليار قال اللخمي إذا حدث عيب 

ب التمسك والرجوع بالعيب القدمي قوم بعيب اخليار وقوم بالعيب الذي مل يعلم يف زمن اخليار ووجد عيبا قدميا وأح
به وحط ما ينوبه من الثمن والقيمتان يوم القبول ألنه حينئذ ضمن وإن أحب الرد بثالث قيم العيوب الثالثة فما 

فاسدا أو حدث عيبه يف  حطت قيمته بالعيب الثالث عن القيمتني حط من الثمن بقدره ورجع بالباقي فإن كان املبيع
أيام اخليار فرضيه مث ظهر عيب قدمي قوم قيمة واحدة بالعيبني يوم القبول لسقوط الثمن بفساده ولعدم قيمة يوم 

القبض ولذلك إذا حدث عنده عيب مفسد وأحب التمسك فقيمة واحدة وإن تغري سوقة بعد القبض فليس فوتا يف 
ه معيبا وقال حممد سلما ألنه قد ملك الرد قاعدة أسباب الضمان ثالثة العيب وله الرجوع قال سحنون ويقوم علي

اإلتالف حنو قتل احليوان او التسبب لإلتالف حنو حفر بئر ليقع فيه إنسان أو وضع اليد غري املؤمنة بقبض املشتري 
بيع بأمر مساوي وعليها للمبيع بيعا فاسدا والغاصب وهذه األسباب منفية يف بيع اخليار يف حق املشتري إذا أصيب امل



تتخرج فروع الضمان وعدمه وهو متفق عليها وإمنا خيتلف العلماء يف هذا الباب وغريه الجتماع شائبة األمانة معها 
فيختلفون أيهما يغلب وإال فال خروج عليها يف ذلك قال ابن يونس وما قبضه مما ال يغاب عليه أو أقامت هبالكه 

هو كاملرهتن واملستعري وإال فهو ضامن كاملرهتن واملستعري ألنه ليس بأمني نظائر قال بينة فال ضمان لعدم التعدي و
العبدي يسقط الضمان بالبينة يف ست مسائل عارية ما يغاب عليه واملبيع باخليار إذا كان يغاب عليه ونفقة الولد 

بالطالق واملقسوم من الشركة عند احلاضنة والصداق إذا كان يغاب عليه وادعت املرأة تلفه ووقعت يف الشركة 
  بني الورثة مث انتقضت القسمة بالدين أو بالغلط وقد تلف وهو يغاب عليه 

  فرع

يف الكتاب إذا جىن عليها اجنيب فللمبتاع ردها وللبائع طلب األجنيب قال اللخمي اجلناية إما من البائع أو املشتري 
يع وال شيء للمشتري ألن املبيع معني هلك أو عمدا أو أجنيب أو من غري آدمي فإن قتله البائع انفسخ الب

فللمشتري فضل القيمة ألن التوفية حق له ومل يوفه وإن كانت اجلناية يف دون النفس خطأ خري املشتري بينه معيبا 
بغري أرش أو الترك إذ ال ضرر عليه أو عمدا لكان له أخذه وقيمة العيب ويدفع الثمن وإن جىن املشتري خطأ جناية 

يده قال ابن القاسم خري بني التمسك والرد ونقص اجلناية وان أفسده ضمن الثمن كله وعلى هذا إن قتله غرم ب
الثمن وقال سحنون القيمة قال وهو أحسن ألن الثمن يف اخليار مل يثبت وليس مبنزلة من استهلك سلعة وقفت على 

ضا ألنه قد يفعله غضبا وعلى األول يستوي القليل الثمن وقال ابن القاسم جناية العبد رضا وقال أشهب ال تكون ر
والكثري ويعتق إن كان مثله وان جىن اجنيب استوى العمد واخلطأ ويفسخ البيع يف القتل كفوات املبيع املعني والقيمة 
ال للبائع قلت أو كثرت ألنه على ملكه ويأخذ جناية دون النفس وخيري املشتري بني القبول جبميع الثمن أو الرد وق

ابن حبيب إن رضيه املشترى كانت له اجلناية إذا جىن األجنيب كأنه مل يزل منعقدا ويف اجلواهر هذا أذا كان اخليار 
للبائع فإن كان للمشتري وجىن البائع عمدا فتلف املبيع ضمن للمشتري األكثر من الثمن أو القيمة ألن له األخذ 

ائع قيمة اجلناية ويأخذه معيبا وإن كانت اجلناية خطأ وأتت على بالتعدي وإن مل يتلف كان للمشتري أن يغرم الب
النفس أو دوهنا خري املشتري بني أخذه ناقصا وال شيء له أو الرد فإن كانت اجلناية من املشتري واخليار للبائع 

جىن عمدا فقد عمدا أو خطأ خري البائع بني أخذه حبكم الغرامة وامضاء البيع ألن اخليار له واخليار للمشتري فإن 
تقدم اخلالف فإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله وقال سحنون بل القيمة وأجرى ابن حمرز هذا اخلالف على 

  اخلالف فيمن استهلك سلعة وقفت على مثن هل يضمن مثنها أو قيمتها 

  فرع

فالصوف للمبتاع ألنه يف اجلواهر الغلة أيام اخليار للبائع بالضمان فإن اشترى كبشا وعليه صوف فأمضي البيع 
مشتري وإن ولدت يف مدة اخليار وفسخ البيع رجع مع امه للبائع وإن أمضى فهل يتبع إال كاخلراج ال كالغلة 

واللنب قوالن البن القاسم وأشهب فعلى قول أشهب حيصل تفرقة بني األم والولد فهل يفسخ البيع أو خيريان على 
وجبتها األحكام أو هي كاملدخول عليها وإذا قلنا باجلمع فهل يف حوز أو اجلمع قوالن نظرا إىل أن هذه التفرقة أ

ملك قوالن قال أبو الطاهر واألصل مجع امللك وقد اعترض فضل بن سلمة هذه املسألة وقال إمنا أجازها ابن القاسم 
ا وحكي الفساد إذا وأشهب وإن أشرفت على الوالدة ألن البالغ مل خيري املشتري بذلك ولو أخربه لكان البيع فاسد

جاوزت ستة أشهر عن عبد امللك قال ابن حمرز وما قاله غري صحيح ألن املشهور أن علم أحد املتبايعني بالفساد 



يفسد البيع وألن املسألة مبنية على أن املريض واحلامل وأن بلغا إىل حد اخلوف ال ميتنع بيعهما إال أن يكون يف 
وقول فضل اخلالف يف علم أحد املتبايعني بالفساد ويف املريض إذا مل يبلغ السياق السياق قال أبو الطاهر انتج قوله 

وميكن بناء املسألة على كال األصلني قال صاحب التنبيهات والعذر عندي أن البيع وقع يف آخر السادس ووضعت 
ئع واملشتري وقال ابن يف أول السابع ال سيما على رواية ابن وهب وخيار الشهر يف الرقيق وقد جيهل احلمل البا

يونس قال حممد املبتاع رد العبد قتل عمدا أو خطأ وإن أسلمه للجناية ومثنه أكثر منها فللمبتاع أن يفكه ويكون 
للبائع بقية الثمن توفية مبقتضى العقد وإن كان اخليار للبائع واجلرح خطأ فهو على خياره وله الزامه املشتري وله 

ه نقض البيع وإبرامه قال اللخمي خيري املبيع يف أيام اخليار بالزيادة والنقصان للبائع وعليه إسالمه للمجين عليه ألن ل
ألهنا على ملكه فإن كان اخليار له وحدث به عيب مث أمضى البائع البيع كان للمشتري الرد بالعيب وان زاد زيادة 

ن كان غنما فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت على املعتاد واخليار للمشتري وقبله كان للبائع منع إمضاء البيع فإ
كان اللنب للبائع ألنه غلة والصوف للمشتري لتناول العقد إياه وقال ابن القاسم الولد للمشتري يف أيام اخليار ألهنا 
ال تضع يف أيام اخليار إال وهي وقت العقد ظاهرة احلمل وقال أشهب للبائع كالغلة وهذا يف الغنم واإلماء الوخش 

ما العلي فللبائع مقال يف األم على رأي ابن القاسم وإن كان اخليار للمشتري وقبل األمة وولدها له إال أن يقوم وأ
البائع حبقه يف األم ألن احلمل عيب وقد ذهب العيب يف أيام اخليار وكذلك إن أسقطته أو مات يف العلي وقبلها 

مقال يف األم والولد فإن أسقط مقاله يف ذهاب العيب  املشتري فللبائع ردها لذهاب العيب وعلى قول أشهب له
  وعلى قول أشهب له فقال يف االم والولد فإن أسقط مقاله يف ذهاب العيب قبلها فلها دون الولد 

  فرع

يف الكتاب إذا وهب للعبد مال أو تصدق به عليه يف مدة اخليار فللبائع وعليه نفقته ويف اجلواهر قال أبو بكر بن 
ن إال أن يكون للمشترى قد استثىن ماله خبالف ما وهب للمرهون ال يدخل يف الرهن والفرق إن املشتري عبد الرمح

  ملك العبد وماله واملرهتن له حق إال فيما جعل رهنا خاصة 

  فرع

مة يف الكتاب إذا اشترى ثوبني فضاعا يف أيام اخليار ومل يتصدق لزماه بالثمن ألن يده غري مؤمنة كان أكثر من القي
أو أقل ألن له امضاء البيع بالثمن فإن ضاع أحدمها لزمه حبصته فإن اشترى أحدمها واآلخر أخذه منهما فضاعا 
ضمن أحدمها وهو يف اآلخر أمني فإن ضاع أحدمها ضمن نصف مثنه لدورانه بني الضمان وعدمه وله أخذ الثاين 

ك إذا قبض ثالثة دنانري ليختار منها ثوبا دينارا كان له ورده لدورانه بني املبيع وغريه وهو يستحق بالعقد ثوبا وكذل
دينار فتلف اثنان كان شريكا قال أشهب لو كان بدل الثوبني عبدين فللهالك من البائع وللمبتاع أخذ الباقي ألهنما 

البيع إال أن ال يغاب عليهما قال ابن القاسم للمبتاع أخذ الثوبني بالثمن الذي مسى فيما قرب من أيام اخليار وينقص 
يكون أشهد أنه اختار يف أيام اخليار أو ما قرب ألنه بعد أيام اخليار مدع فإن أشهد فهو أمني يف الباقي وهالكه من 
بائعه قال ابن يونس قال بعض القرويني إن كان اهلالك وجه الصفقة لزماه مجيعا كضياع اجلميع ويتهم على تغييبه 

أحدمها بثمن واحد أما لو قال هذا بعشرة وهذا خبمسة امتنع ألنه بيعتان يف بيعة  والعبدان أو الثوبان على أن خيتار
إال أن يكون على غري اإللزام بل باخليار فيجوز لنفي التزام الغرر وأجازه ابن أيب سلمة على اإللزام إذا استوى زنة 

فصارت مخسة وثوب بثوب  أفراد الدراهم وكأنه أخذ الذي بعشرة مث رده وأخذ الذي خبمسة ووضع عند مخسة



العشرة ولو اختلف وزن بالدراهم هذه ناقصة وهذه وازنة امتنع عند اجلميع لتحقيق الربا بني القصتني ويف كتاب 
حممد إذا اشترى ثوبا من ثوبني من جنس واحد والثمن واحد فهلك أحدمها بيد املبتاع يف اخليار أو دخله عيب فهو 

ختالط األمانة فصار من باب التداعي فإن اختلف الثمن وألزم نفسه أحدمها بينهما وعليه مثن نصف كل ثوب ال
على الوجوب امتنع ويضمن نصف قيمتها إن هلكا أو نصف قيمة أحدمها إن هلك ويرد الباقي إن مل يفت لفساد 

ن أفات العقد فإن فات فهو بينهما وعليه نصف قيمته قال اللخمي قال ابن كنانة الضمان من مشترط اخليار فإ
املشتري الثوب واخليار للبائع مل يضمن ألن املشتري قصد أخذه بغري خيار فامتنع البائع ووقفه خبيار نفسه ومنفعته 
وصار قاصدا اإلئتمان وإن بقي بيد البائع واخليار للمشري ضمنه البائع على القول املشهور وقول ابن كنانة فإن 

سم حيلف البائع لقد ضاع ويربأ على قول أشهب حيلف ويغرم فضل القيمة قال املشتري أنا أقبله فعلى قول ابن القا
على الثمن فإن ضاع عند املشتري واخليار له قال ابن القاسم يغرم الثمن بغري ميني وكذلك إن كان اخليار وقيمته 

خليار أقل من الثمن وإن كانت أكثر حلفاً لقد ضاع وغرم الثمن فإن نكل غرم القيمة قال أشهب إن كان ا
للمشتري غرم األول من القيمة والثمن فإن كان الثمن أقل غرمه بغري ميني ألنه كان له أن يقيله وإن كانت القيمة 

أقل غرمها بعد اليمني فإن نكل عن اليمني فإن كان اخليار للبائع غرم األكثر من الثمن أو القيمة فإن كان الثمن 
قال ال أجيزه وأخذ القيمة وأما الثوبان ففيهما أربع صور الصورة األوىل أن أكثر وقال أنا أجيز البيع أو القيمة أكثر 

خيري العقد والتعيني معا بأن يأخذمها اختار أحدمها أو يردمها فيدعي ضياعهما فأربعة أقوال يضمن أحدمها بالثمن 
خر باألقل من الثمن أو القيمة عند ابن القاسم ألنه مقتضى العقد واآلخر بالقيمة ألنه غري مبيع وأحدمها بالقيمة واآل

عند أشهب ألن له رد البيع وعن ابن القاسم إن تطوع البائع وقال اختر واحد منهما ضمن واحد ألنه جعله منايف 
اآلخر وإن سأل ذلك املشتري وضمنها لعدم األمانة فيهما وعند ابن حبيب يضمنهما بالثمن ألنه ينتقل باخليار من 

دمها ضمن نصف مثن التالف عند ابن القاسم وخيري يف الباقي ألن له ثوبا بالعقد مل يصل ملك إىل هذا فإن باع أح
إليه وقال حممد ليس له أن خيتار إال نصف الباقي ألنه مل يبعه ثوبا ونصفا ويف اجلواهر إذا ادعى ضياع أحدمها جرى 

 املبيع فيلزم الثمن أو األمانة فال على اخلالف املتقدم فعلى قول ابن القاسم يضمن نصف مثن التالف لتردده بني
يلزمه شيء وعلى قول أشهب يضمن الضائع كله ألنه يضمنهما مجيعا إذا ضاعا وقال أشهب أيضا إذا أخذ الثاين 

كان عليه بالثمن والتالف بالقيمة وأن رده فعليه التالف باألقل من الثمن أو القيمة وإذا فرعنا على قول ابن القاسم 
كل الباقي وقال حممد ليس له أن خيتار إال نصفه وسبب القولني تغليب حكم التلف أو اإلمتثال الصورة فله أن خيتار 

الثانية خبري يف التعيني دون العقد فأخذمها الزم ويرد اآلخر ففي اجلواهر خيري على اخلالف املتقدم فعلى قول ابن 
على قول ابن القاسم اآلخر يضمن الراغب القاسم يضمن واحدا وعلى قول أشهب وابن حبيب يضمن االثنني و

منهما يف اخليار فإن شهدت البينة بالضياع فال بد من ضمان واحد ألنه الزم للمبتاع وخيتلف يف الثاين فعلى قول 
ابن القاسم ال ضمان فيه وعلى أصل أشهب أن ما أخذ على الضمان ال يرتفع ضمانه بالبينة فإن ضاع أحدمها 

ا والسامل بينهما وعليه نصف مثنهما والقول الثاين يلزمه نصف التالف وله رد الثاين مبثل ما إذا فقوالن التألف بينهم
كان باخليار يف العقد والتعيني الصورة الثالثة أن يكون خمريا يف أحدمها يف العقد والتعيني ويف اآلخر يف التعيني دون 

اآلخر قال اللخمي إن ضاعا ضمنهما اتفاقا إال ان تشهد البينة العقد بأن يلزمه أحد الثوبني بغري عينه وهو باخليار يف 
بالضياع فال ضمان عند ابن القاسم يف أحدمها ألنه أمني عنده فيه ويضمنها عند أشهب وعلى القول اآلخر ال 
ضمان عليه فيهما ألن أحدمها على ملك صاحبه واآلخر كان له رده وإن ضاع أحدمها ضمن إال أن تقوم بينة 

ه نصف الباقي ويكون باخليار يف النصف الثاين وعلى القول اآلخر له رده مجيعه بنصفه ألنه كان له رده ويلزم



والنصف اآلخر لعيب الشركة وعلى قول سحنون ال شيء عليه يف التالف لضياعه على ملك ربه الصورة الرابعة أن 
تشهد البينة فإن ادعى ضياع أحدمها ضمنه عند  يكون باخليار فيهما يف العقد فيأخذمها أو يردمها فيضمنهما إال أن

ابن القاسم بالثمن وله رد اآلخر بنصيبه من الثمن وعلى قول أشهب له رد الباقي ويغرم قيمة التالف أو ميسك 
ويغرم مثنهما قال صاحب النكت إذا كان أحدمها على اإلجياب وذهبت أيام اخليار وتباعدت لزمه نصف ثوب كانا 

بائع له وإن كان على غري اإلجياب مل يكن له شيء منهما كانا بيده أو بيد البائع له وان كان على غري بيده أو بيد ال
اإلجياب مل يكن له شيء منهما كانا بيده أو بيد البائع والفرق أن يف مسألة الثوب وقع البيع يف متعني نقصان األمر 

ا خيتاره فاختياره بعد مدة اخليار اختيار بعد املدة وقال يلزم ويف مسألة الثوبني وقع على غري معني فلن يعلم أيهم
بعض شيوخنا يف مسألة الدنانري معناها أن التلف ال يعلم إال بقوله وليس بصحيح على ما يقدر يف مسألة الثوبني إذا 

كان فيها كان أحدمها على اإلجياب أنه يضمن وإن قامت البينة قال صاحب التنبيهات لو أخذ الدنانري لوازهنا إن 
وازن أخذه مل يضمن منها شيئا ألنه أمني أو لتكون رهنا ضمن وقال ابن حبيب الدينار الواجب من حاما الدنانري إذا 
مل يشك أن فيها وازنا أما إن جهل ذلك فريجع عليه بدينار بعد حلفه ما وزهنا إال ان تكثر الدنانري ويعلم ان مثلها ال 

ني يف الثوبني خيتارمها مجيعا أو يردمها إن كان اهلالك أفضلهما اهتم يف تغييبه خيلو من الوازن وقال بعض القروي
فيلزماه كما لو ضاعا ويف الثوبني خيتار أحدمها إذا قال بعد هالك أحدمها هلك بعد اختياري هذا الثاين فقي كتاب 

  حممد يصدق ويف املدونة ال يصدق إال أن تشهد البينة 

  فرع

ه إذا اشترى على اخليار مما ال يغاب عليه قال بعض القرويني ال بد من ميينه كان متهما أم يف النكت ما ادعى ضياع
ال وكذلك يف العارية واإلجارة خبالف الوديعة ألنه قبض ملنفعته ونفع قبض الوديعة لرهبا إال أن يتهم يف الوديعة قال 

باخليار اهلالك عنده إن كان له جريان ومل يعلموا صاحب البيان قال ابن القاسم إذا ادعى املشتري للعبد أو احليوان 
ذلك ضمنه وإال صدق وكذلك املرهتن للعبد ومشتريه للغري ألهنم أمناء وإمنا يضمنون للتهمة وقيل يكلفه البينة وإن 

علمه اجلريان ألنه ضامن إذا مل يأت بالعدول ويف الكتاب ضمان ما ال يغاب عليه أو ثببت هالكه ببينة مما يغاب 
عليه من البائع وإن قبضه املبتاع وإن مل يثبت ما يغاب عليه فمن املبتاع بالثمن وكذلك إذا أفسد العقد باشتراط 

النقد ويرد النقد قال صاحب البيان إذا اشترط اخليار ألربعة أشهر وقبض املشتري فمن البائع الضمان وإمنا يدخل 
ألن الضمان يف بيع اخليار مع البائع ويف الكتاب إذا اشترط  املبيع الفاسد يف ضمان املشتري بالقبض إذا مل يكن

بشرط فتغيبت يف أيام اخليار فعلم هبا ورضيها وحدث عيب آخر بعد أيام اخليار والقبض ودلس البائع بعيب آخر 
إن له حبسها ووضع قدر غيب التدليس من قيمتها يوم القبض ألنه بيع فاسد وجبت قيمته فهي كالثمن أو يردها 

ما نقصها ولو مل حيدث عنده عيب مفسد الكن تغريت يف سوقها أو بدهنا ردها بالعيب ألن حوالة األسواق ال و
تفيت العيب وله حبسها بقيمتها يوم قبضها قال صاحب التنبيهات اختلف الشيوخ هل يصح العقد بإسقاط النقد 

  املشترط كالسلف أم ال 

  فرع

 على اخليار واختلطا وادعى كل واحد أجودمها لزمه الثمنان إذا اتفقا يف قال ابن يونس إذا ابتاع ثوبني من رجلني
األمثان واختلفا يف الثوبني ولو قاال مثن األجود عشرة وقال املشتري بل أحدمها كان بعشرة واآلخر خبمسة وال 



ألجود ألحدمها ودفع أدري من ثوبه بعشرة حيلفان وخيري املشتري بني دفع العشرة لكل واحد وأخذ الثوبني أو دفع ا
عشرة لآلخر فإن ادعى حيث اتفقا على الثمن أنه يعرف ثوب كل واحد منهما صدق مع ميينه ألنه غارم فإن نكل 
البائعان دفع املشتري األرفع إليهما وترك األدىن حىت يدعياه قال ابن القاسم ان اختلف مثن الثوبني وتداعيا األعلى 

وان أشكل عليه تعينه لزماه فيدفع األرفع ملن شاء ويغرم اآلخر ما مسى له إن فإن عني كل واحد ثوبه حلف وبرئ 
شاء اهللا فإن جهل تعيينه ومن ثوبه األعلى دفع لكل وحلد الثمن األعلى بعد حلفهما أو حبس الثوبني ألنه مفرط 

ن الثوبني قال مالك فإن قال اللخمي لو قطع أحدمها وجهل الثاين أليهما ومل يعرفاه خيلفان أنه ليس هلما ويغرم مث
كان املقطوع األعلى ويشك ملن هو وكالمها يدعيه حلفا وغرم مثنه وقيمته وتكون القيمة والثمن بينهما إال أن تزيد 

القيمة على مثن األعلى فيسقط الزائد لرضامها بالثمن فإن حلف أحدمها ونكل اآلخر فللحالف الثمن ولآلخر 
  ع والباقي لكل واحد مثنه لتفريطه الثوب املردود فإن أنكر املقطو

  فرع

يف الكتاب إذا رده يف مدة اخليار فقال البائع ليس هذا املبيع صدق املبتاع مع ميينه كان يغاب عليه أم ال ألن األصل 
  عدم شغل ذمته 

  فرع

 يغاب عليه إال أن يف الكتاب إذا ادعى املبتاع اإلباق أو السرقة يف مدة اخليار مبوضع ال جيهل صدق مع ميينه فيما ال
  يقوم ما يدل على كذبه وال يقبل املوت إال ببينة ألنه ال خيفى على أهل املوضع وإن مل يعرف كذبه صدق مع ميينه 

  فرع

قال صاحب اخلصال إذا باع قبل أن خيتار فالربح للبائع األول إال ان يدعي البيع بعد االختيار وقيل خيري البائع بني 
ثمن وبني رده ألن املشتري باع بيع فضويل قال األهبري حيرم البيع حىت خيتار لنهيه عليه السالم إجازة البيع وأخذ ال

  عن بيع ما مل يضمن فإذا أراد البيع أشهد على االختيار 

  النوع الثالث خيار التقيصة

فعلي أو خداع  وهو اخليار الذي يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عريف أو تغدرير
مايل وهو ينقسم ثالثة أقسام القسم األول يف نقيصة الشروط والعيوب والتغرير ويتجه النظر يف األسباب املبينة 

  واألحكام املرتبة واملوانع املبطلة 

  النظر األول يف األسباب

لسان املقال ويف السبب األول الشرط وهو األصل ألنه تصريح وما عداه ملحق به تنزيال للسان احلال منزلة 
اجلواهر مهما شرط وصفا يتعلق بفواته نقصان مالية ثبت اخليار بفواته وإن شرط ما ال غرض فيه وال مالية له ال 



يثبت اخليار لعدم الفائدة وإلغاء الشرط وقال أبو الطاهر خيرج فيه خالف من اخلالف يف التزام الوفاء بشرط ما ال 
  ية فيه فقوالن يف الوفاء به وأصله قوله عليه السالم املؤمنون عند شروطهم يفيد وإن شرط ما فيه غرض وال مال

  فرع

قال فإن ظهر املبيع أعلى مما اشترط فال خيار للمشتري حلصول غرضه إال أن يتعلق بشرطه غرض متجه وقاله 
ما نقص يف احلكمة الشافعي خالفا البن حنبل قال اللخمي فإن كان مما ختتلف فيه األغراض فله الرد ألن اختالفه

فإن شرط أهنا مسلمة فوجدها نصرانية أو مل يشترط فله الرد إال أن تكون من السيب ألن الكفر نقص وقاله ح لقوله 
وقال الشافعي وابن حنبل ليس بعيب ألن عقد البيع يعتمد ) ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم ( تعاىل 

بيعه واإلسالم ال يتمول فال يتناوله العقد فال جيب به الرد وجوابه اآلية  وصف املالية بدليل أن ما ال يتمول ال يصح
ومن ليس بأتقى ليس ) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ( أن األفضلية ال تقتضي النقص يف الطرف اآلخر لقوله تعاىل 

ثمن ألجله ال يباع بناقص امجاعا واجلواب ال نسلم أن وصف الديانة غري متمول ألن املتمول ما بذل العقالء ال
وحده بدليل اجلمال أو النسب ال يباع وحده وديانة تنقص وإن شرط الكفر فوجدها مسلمة فال رد لعلو اإلسالم 
وقال حممد إال أن يقول أردت زواجها من عبد نصراين يل ويعلم ذلك وإن شرط أهنا نصرانية فوجدها يهودية فله 

  كثر الرد إن كانت رغبة الناس إىل النصرانية أ

  فرع

قال ابن يونس إذا اشترط العجمة أو من اجللب من من الرقيق فوجده فصيحا أو مولدا فله الرد لرغية الناس يف 
األعجمي واجمللوب لينشأ على خلقهم قاله ابن القاسم قال األهبري إذا اشترط البكارة وقال مل أجدها ينظر النساء 

املبتاع وإن مل يرين شيئا قريبا حلف املبتاع وردها فإن نكل حلف  إليها فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت
البائع ولزمت املبتاع قال ابن يونس وعن ابن القاسم ليس فيها حتالف بل يلزم شهادة النساء باإلفتراع ألنه خيتص 

  هبن 

  فرع

  اإلباق أم ال  يف الكتاب قال صاحب البيان إذا اشترط على البائع إن أبق فهو منه كان العبد عرف بعيب

  فرع

يف الكتاب إذا اشترط يف احلب الزراعة فلم ينبت والبائع عامل أو شاك رجع جبميع الثمن ألن البائع غره والشراء يف 
إبان الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط وإن اشتراه لألكل فزرعه بشيء إال أن يكون ذلك ينقص من طعمه أو فعله 

راعة قال ابن يونس فإن شارك هبذا غريه فنبتت زريعة الغري دونه فإن دلس فريجع بقيمة النقص ولو اشتراه للز
البائع رجع عينه بنصف املكيلة ونصف كراء األرض اليت أبطل عليه وإال بنصف قيمة العيب وما ينبت يف الوجهني 

ة صحيحة بينهما قاله أصبغ وقال سحنون مثله إال يف الكواء سكت عند وزاد إن دلس دفع نصف املكيلة زريع
  ودفع إليه شريكه نصف مكيلة ال تنبت وهذا إذا زال اإلبان وإال أخرج زريعة صحيحة 



  فرع

يف البيان إذا نادى الذي يبيع اجلارية يف املرياث أهنا تزعم أهنا عذراء أو غري ذلك مث وجد خالف ذلك له الرد وال 
  ينفعهم إهنا تزعم ألهنم مل يكذبوها فهذا كالشرط 

  فرع

ب صدع الدار إن خيف منه سقوط ردت به وإال فال قال اللخمي قال حممد إذا مل يرد رجع بقيمة العيب يف الكتا
وكذلك كل عيب ألن العيب يف معىن جزء من املبيع يقر عند البائع قال ورأى إن كان الصدع يف حائط واحد ال 

إن كان ذلك احلائط يلي دار يرد وإن خشي السقوط ألن استحقاق حائط واحد ال يوجب الرد فأوىل العيب و
البائع وإن رد إليه انتفع به رده وحط من الثمن بقدره قال صاحب التنبيهات وعن مالك الدار وغريها سواء ال ترد 

بالعيب اليسري الغتفار الناس ذلك غالبا وعنه ترد الدور وغريها من مطلق العيب ألن األصل استيفاء أجر املبيع 
نقص العيب ثلث القيمة رد وإال فال وترد الدار بغور البئر وملوحة مائها يف البالد  وصفاته وقال املخزومي ان

العذبة املاء وكذلك كل ما مشل الدار ضرره باالتفاق وبفساد مظاهرها وضعف أساسها وحيطاهنا وأصل هذا الباب 
بد الرمحن الثلث كثري وقال ما حط من الثمن كثريا واختلف فيه فقال ابن أيب زيد بعظم الثمن وقال أبو بكر بن ع

ابن عتاب الربع كثري وهو حنو قول املخزومي وقيل ال حد إال وجود الضرر وقال ابن العطار مثقاالن قليل وعشرة 
كثرية وقال ابن رشيد عشرة من مائة كثري قال صاحب النكت عيوب الدار ثالثة أقسام عيب ال ترد الدار منه وال 

ارته وعيب ال ترد منه ويرجع بقيمته كصدع يف حائط وحنوه وعيب يرد منه ما يرجع على البائع من أجله ليس
خيشى منه سقوط الدار وسقوط احلائط من أجل الصدع الذي فيه والدور تفارق السلع فإن استحقاق جدار منها ال 

لى البائع يوجب ردها وكذلك استحقاق محل اجلذوع وال يرجع املشتري بشيء ليسارته يف الدور إال أن يشترط ع
أربع جدرات فإن غالب الدور ال تربأ عنه وإذا استحق منها األقل لزم الباقي حبصته ووجب الرجوع بقيمة العيب 

فيها ألن الغالب شراؤها للقنية دون التنمية وغريها يشتري للتجارة ولذلك ال تفتيها حوالة األسواق يف البيع 
ع فيه فيعسر على البائع بيعها على تقدير الرد وعلى املشتري الفاسد قال ابن مزين وألهنا ليست هلا سوق تبا

شراؤها فاغتفر اليسري وقد قال مالك برد الثوب بالعيب اخلفيف خبالف الرقيق السبب الثاين القضاء العريف ألن 
ر منه ما العرف والعادة سالمة األشياء من العيوب الطارئة والنادرة فوجودها يوجب الرد ويف اجلواهر املثبت اخليا

أثبت نقصا يف املبيع كاخلصاء فإنه قد يزيد يف الثمن أو يف التصرف كاألعسر أو خوفا يف العاقبة كمن كان أبوه أو 
جده جمذوما فإنه خيشى ذلك يف الذرية مث ذلك يكون نقصان وصف اجلنس وبزيادة كالسرقة ونقصان عني 

) أوفوا بالعقود ( رك اعتبار هذا السبب قوله تعاىل كاخلصاء وال نقصانه بزيادة الرغبة فيه من وجه آخر ومد
وحديث املصراة وسيأيت إن شاء اهللا واإلمجاع منعقد عليه من حيث اجلملة وضابط حدوث العيب أن كل حادثة 
يكون فيها ضمان املبيع باقيا من البائع فحدوث العيب فيها يوجب اخليار للمبتاع وكل حالة انتقل الضمان فيها 

  حدوثه حينئذ ال يوجب له خيارا وقد تقدمت بعض فروعه يف السبب األول ونذكر منها ها هنا نبذا للمبتاع ف

  فرع



يف الكتاب إذا وجد اجلارية رحياء وهي الزالء فليس بعيب خبالف الزعر يف العانة والدين على العبد والزوج 
  والزوجة واألولد وزنا األمة الوخش واللعية يف الرقيق 

  فرع

العبد النصراين أغلف وهو ممن خيتنت وجاوز سن اخلتان فله الرد وإن كان ممن ال خيتنت أم مل جياوز مل يرد وإذا وجد 
وخفض األمة أخف من اخلتان وقيل يف مثله قال ابن يونس عدم اخلتان يف الرقيق اجمللوب الذي ال خيتنت ليس بعيب 

ناث والذكور دون وخشها قال ابن حبيب إذا كانا وفيما طال مكثه عند املسلمني أو ولد عندهم عيب يف على اإل
  مسلمني أو من بالد املسلمني فعيب يف العلى والوخش إال يف الصغريين الذين مل يفت ذلك فيهما 

  فرع

ويف الكتاب إذا أراد اختاذها أم ولد فإذا نسبها من العرب فخاف جر العرب والدها دون ولده إذا ولدت وعتقت 
ري مقصود العقالء قال صاحب التنبيهات املراد مل يشترط اختاذها أم ولد ولو اشترط فسد ليس ذلك بعيب ألنه غ

العقد الكن نواه وظاهر اعتقاده ملك جر العرب الوالء دون املعتق وقال سحنون وأصحاب مالك جممعون على أن 
ألهنا قد متوت قبل ذلك وقيل  الوالء للمعتق يف العجم وأما يف العرب فال وال فيهم ملعتقهم وال رد هلذا املشتري

  معىن قوله جبر العرب والؤها أي يشتهر نسبها بأبيها فينسى به معتقها وإال فالوالء للمعتق 

  فرع

قال ابن يونس إذا اشترط العجمة فله فائدة قال صاحب التنبيهات الرسحاء بالسني واحلاء املهملتني اليت ال الية هلا 
ر على فرجها أو حاجبيها أو غريمها ألن عدم الشعر يدل على رطوبة الفرج وهي الزالء والزعراء اليت ال شع

ورخاوته وقوله لعية بكسر الالم وفتح العني أي الزنا من العي وهو اجلهل تشتهي القبائح بذلك ألن فاعلها جاهل 
عيب إال أنه خيفى بعذاب اهللا تعاىل والوخش بسكون اخلاء احلقري من كل شيء قال ابن يونس قال ابن حبيب الزالء 

على املبتاع قال بعض شيوخنا لو اشتراها عائبة على الصفة كان له الرد وعن مالك صغر الفرج ليس بعيب إال أن 
يتفاحش قال حممد يريد مالك بالزعر يف العانة إذا مل يكن شعر فيها وال يف ساقيها وال جسدها ألنه يدل على 

بوين بالزوجني جبامع تعلق القلب وخوف اإلباق إليهما عند السفر به إال حدوث األدواء الردية وأحلق ابن حبيب األ
أن ميت مجيع ذلك قبل الرد إال أن تكون األمة رائعة فالزوج عيب وإن مات لعادت قال بعض القرويني يف هذا نظر 

لبعدهم قياسا على ألنه لو وهبها لعبده يطؤها مث انتزعها مل يكن عيبا فما الفرق واألخ واألخت واجلد ليس بعيب 
الصديق واجلدة أشد قال ورأى أهنا عيب ألنه يأوي إليها قال ابن القاسم والزنا عيب يف العبيد أيضا كأمة وقاله ش 
وابن حنبل وباملذهب قال ح ألن العبد ال يراد للفراش واالستمتاع وخالفنا يف كون الرقيق ولد زنا ش وابن حنبل 

ووافقنا ح يف األمة فقط ألهنا تراد للفراش ويف كتاب حممد إذا غضبت عيب ألن السبب يف الرقيق غري مقصود 
وعن مالك أن عيب اللعية خيتص بالعلي إال أن يكتبه البائع ويرد به الوخش وعن مالك هو عيب يف اإلماء مطلقا 

تشتري ويف علي الذكور واجلهل باألب ليس بعيب وكذلك سواد أحد األبوين وعن مالك هو عيب يف اجلارية 
للفراش لتوقع سواد الولد وجذام أحد األبوين واجلدين عيب يف الذكور واإلناث والوخش لتوقع ذلك به وإذا قال 



أهل املعرفة به جذام ال يظهر إال بعد سنة قال ابن القاسم ال يرد وأنكره حممد والعبد الذي ال حاجب له عيب 
بذلك عيب وليس كالم العبد وتذكر كالم األمة ليس بعيب لتوقع جذامة وكون العبد يؤتى واألمة مذكرة مشتهرة 

قاله مالك وهو خالف املدونة قاله أبو حممد وقيل ليس خبالف الشتراط الشهرة يف األمة دون العبد ألن قوهتما 
ونشاطهما باقيان فعيبهما بالشهرة فقط والعبد تذهب قوته ونشاطه قال صاحب التنبيهات محل أبو حممد التخنث 

ألخالف دون الفاحشة لداللة ذلك على ضعف األفعال يف الرجال وداللة التذكر على أن النساء يستغنني عن على ا
الرجال فإذا مل يشتهر ذلك فليس بعيب حلصول املقاصد وقاله أبو عمران قال ورأى ذلك يف العلية عيبا وإن مل 

ن حبيب املراد الفاحشة والكالم فقط ليس بعيب يف يشتهر ملنافاته التبعل فإن النساء يطلب منهن لني الكالم وقال اب
الذكور واإلناث وروي واشتهرا بذلك بالبينة قال اللخمي فيحمل قوله يف الزالء على اخلفيف الذي ال ينقص الثمن 

  ويصدق املشتري يف خفائه عليه 

  فرع

لوطئ ومل حيد مالك الشهرين بل ينظر يف الكتاب ارتفاع احليض يف االسترباء عند املبتاع عيب إذا طال ملنع املبتاع ا
يف ذلك اإلمام وال ينفع البائع البينة أهنا حاضت قبل البيع بيوم ألهنا يف ضمانه يف املواضعة إال يف اليت تتواضع فمن 

املبتاع ألنه عيب حادث قال اللخمي ولو اشتراها يف أول دمها كان عيبا ألنه لو أراد البيع مل يقدر على قبض الثمن 
بعد املدة وعن مالك تأخري احليض شهرا أو نصفا يوجب الرد للبائع واملشتري لنفقة البائع والطول على املشتري  إال

ويف كتاب حممد الرد بعد أربعة أشهر وإن حاضت مث متادت استحاضتها مل ترد على القول بأن احملبوسة بالثمن من 
ل الدم فتمادى استحاضة فله الرد الحتمال االستحاضة قبل املشتري وعلى القول بأهنا من البائع ترد وإن فبضها أو

هذا احليض خبالف شرائها يف بقائه إال أن يظهر عدم االستحاضة بالبينة أو بالقرائن وعن مالك إذا كان الرقيق من 
ألهنا العلي وظهر أنه ابن زنا وهو ينقص الثمن فهو عيب يف العلي دون الوخش وقاله ابن شعبان يف اجلارية العلي 

  تتخذ للولد خبالف العبد 

  فرع

  قال ابن يونس اجلارية تدعي احلرية أو اإلسقاط من سيدها عيب منفر 

  فرع

  قال مالك إذا وجد خوف السياط حضر نصف ذلك من ضرب ليس بعيب كما لو ظن السمن فلم جيده 

  فرع

عيب والشيب عيب يف الرائعة  يف الكتاب احلمل عيب يف العلي والوخش خشية املوت عند الوضع وصهوبة الشعر
دون غريها قال اللخمي الصهوبة إذا كانت ال تناسب كوهنا عيبا وإال فال إال أن سود او جعد وكان يزيد يف مثنها 
ردت به وظاهر قوله إن قليل الشيب عيب وخالف ابن عبد احلكم قال ابن يونس عن مالك احلمل ليس بعيب يف 

اللخمي إن كان العيب ختتلف األغراض فيه فاطلع عليه من هو عنده عيب رد الوخش حلصول السالمة غالبا قال 



وإن كان زائدا يف الثمن وإال فال إال ان يشترط كاملعيبة وللصقالبة واحلمل اليوم عيب عند احلاضرة دون البادية 
باألقل من الثمن  واختلف فيما يكرهه املشتري وال ينقص الثمن هل له الرد أم ال قال والرد أحسن وإن فات مضى

أو القيمة وخيتلف يف تفويت حوالة األسواق وتفويت العيوب وإذا كان أحد األبوين باحلق لو يرد أو بفساد الطبائع 
  رد لتوقعه يف النسل 

  فرع

وإذا كان العيب ال يعلم عند البيع إال بعد القطع والتصرف كعيوب املعرض الداخلة وحنوه فثالثة أقوال قال مالك 
بعد التصرف ألن عليه دخل املتبايعان وقال ابن حبيب إن كان من أصل اخللقة مل جيده بعد القطع فال قيام به  ال يرد

وما حدث بعد الصحة كالسوس والقمل فقد يعلمه بعض الناس فله الرد قال األهبري يرد يف ذلك كله لدخول 
ا تكلم مالك بقوله وعليه دخل املتبايعان قال املتبايعني على السالمة إال أن يكون ذلك معلوما عادة قال على هذ

واختلف يف اجللود تقطع خفافاً وحنوه قيل هي مثل السلى يقوم بالعيب وقال ابن حبيب هي مثل اخلشب ما كان 
من أصل اخللقة كاجلوزي فال قيام واحلادث من امللح وحرارة السمن فله القيام وقال مالك اجلوز والراسح وهو 

شب ال قيام فيه وقال حممد ذلك فيما كثر كاألمحال إال ان يكون كله فاسدا أو أكثره إلمكان جوز اهلندي كاخل
معرفة القليل وأنكر مالك رد الفقوس والقثاء باملرارة وقاله األئمة وقال أشهب إن وصل إىل ذلك يعود له الرد يف 

كثري ال خيفى عن البائع ويرد على رأي األهبري الواحدة واالثنني أما األمحال فال قال حممد إال أن يكون أكثره ألن ال
مطلقا ويرد البيض الفاسد عند مالك و ش وابن حنبل وال شيء عليه يف الكثري إذا دلس البائع وإال مل يرد ويرجع 
 باألرش إن كان مسروقا وأما ما ال ينتفع به يرجع جبميع الثمن دلس البائع أم ال لعدم قبوله البيع قال ابن القاسم إن

وجد فساده حبضرة البائع رد البيع أو بعد أيام مل يرد الحتمال فساده بعد العقد قال ابن يونس قال مالك ال يرد 
باخلفيف العيب كالكي الذي ال ينقص الثمن وإن كان عند النخاسني عيبا قال ابن القاسم إال أن خيالف لون اجلسد 

العيب والدنية وأكثر من السن الوليدة عيب يف اجلميع  ونزع السن عيب يف الرائعة يف مقدم سنها ومؤخره دون
والعسر يف اجلارية والعبد عيب واألضبط الذي يعمل بيديه وليس بعيب إذا بقيت قوة اليمني على حاهلا السبب 

الثالث التغرير الفعلي وفيه حبثان البحث األول يف حد السبب ويف اجلواهر حده ان يفعل البائع فعال يظن به 
ي كماال فال يوجد كذلك وأصله قوله عليه السالم يف الصحاح ال تلقوا الركبان للبيع وال بيع بعضكم على املشتر

بيع بعض وال تناجشوا وال بيع حاضر لباد وال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري النظرين بعد أن 
صاحب التنبيهات املصراة املتروك حالهبا لتجمع  حيلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر قال

اللنب فيغتر مشتريها بكرب ضرعها وأصل هذه اللفظة االجتماع ومنه الصراء للماء اجملتمع والصراة بالعراق ألنه 
 أي يف نساء جمتمعات ويقال صريت املاء يف احلوض واللنب يف) فأقبلت امرأته يف صرة ( جمتمع املياه ومنه قوله تعاىل 

الضرع بالتخفيف والتشديد وليس من الصر الذي هو الربط واإلبل مصرورة مع أنه وقع يف املدونة مصرورة 
فال تزكوا ( والصواب يف لفظ احلديث تبصر اإلبل بضم التاء وفتح الصاد وفتح الالم من اإلبل كقوله تعاىل 

هو ال يصح من صراء رباعيا باأللف بل من ألن صراء مثل زكاء وكثري يقرؤونه بفتح التاء وضم الصاد و) أنفسكم 
صر ثالثيا بغري ألف ومنهم من يضم الم اإلبل مفعول ما مل يسم فاعله وقال اخلطايب جيوز أن يكون املصراة مبعىن 

قد أفلح من زكاها وقد ( املصررة فأبدلت إحدى الرائني ألفا كقوهلم تقضي البازي أي تقضض ومنه قوله تعاىل 
أي يتمطط فأبدلت ) مث ذهب إىل أهله يتمطى ( أي من دسسها فأبدلت السني ألفا وقوله تعاىل ) خاب من دساها 



الطاء الثانية ألفا ويف الكتاب هذا احلديث ليس فيه رأي ألحد قال صاحب التنبيهات وهذا يدل على تقدميه اخلرب 
معىن التصرية تلطيخ العبد باملداد على القياس وهو مشهور مذهبه خالف ما حكاه عنه البغداديون ويف الكتاب يف 

ليظن أنه كاتب وحنو ذلك من التغرير الفعلي قائم مقام الشرط اللفظي ألن لسان احلال يقوم مقام لسان املقال وقاله 
ش وابن حنبل وقال ج ذلك ليس بعيب حىت يف التصرية واتفق بعض اصحابنا مع األئمة على أنه لو علفها ومأل 

 ولطخ أطراف أنامله باملداد ووضع يف يده أقالما ليظنه كاتبا أن ذلك ليس موجبا للرد لقلة خواصرها ليظنها حامال
وقوع مثل هذه األمور لغري هذا الغرض فجزم املشتري بذلك وضع للظن يف غري موضعه قال صاحب اإلكمال 

اج بالضمان وملالك يرد ما وعن مالك عدم اعتبار احلديث تقدمي للقياس عليه يف املصراة وال يرد شيئا وجعل اخلر
حلب مترا وقال بعض أصحابنا إذا رضي بائعها بقبوهلا جاز ومنع غريه لتولد اللنب بعد الشراء فيكون إقالة بزيادة 
احتج ح على أن التصرية ليست بعيب وال توجب الرد بالقياس على ما إذا رأى ضرعها كبريا وظنه لبنا وأنه ال 

ث من وجوه األول أنه من حديث أيب هريرة وهو كثري احلديث جدا وقد قال النخعي يرد اتفاقا واجلواب عن احلدي
كانوا ال يقبلون حديث أيب هريرة إال يف الثواب والعقاب دون األحكام والثاين اضطراب منه فرواه صاعا من متر 

ب وال شرط بل نقصان وصاعا من طعام أو مثله مثنها قمحا الثالث أنه خمالف لألصول ألنه أثبت الرد من غري عي
اللنب لو كان عيبا لرد به من غري تصرية وألنه قدر اخليار بثالثة أيام واخليار ال يتقدر إال بالشرط وألنه واجب بدل 

اللنب مع قيماته واألعيان ال تضمن بالبدل إال مع فواهتا ألنه أوجبة مترا واللنب يضمن اللنب وألنه قدره بصاع مع 
مساواة البدل للمبدل وألنه يؤدي للجمع بني الثمن واملثمن للبائع فإن الصاع إمنا كان مثنه اختالف البدل واألصل 

مثن الشاة وألنه يؤدي إىل الربا ألنه قد يبيع الشاة بصاع متر مث يردها مع صاع فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع 
تواتر مقدم على اآلحاد عند التعارض فهذه سبعة أوجه من املخالفة لألصول وهو خرب واحد واألصول متواترة وامل

إمجاعا واجلواب عن األول املعارضة بالقياس على تسويد الشعر فإنه عنده يوجب الرد وعلى الثاين املعارضة بقول 
البخاري روى عن أيب هريرة سبع مائة من أوالد املهاجرين واألنصار وما من مصنف يف الصحاح إال وفيه رواية أيب 

إن االختالف ال يضره فإن الروايات كلها متفقة على العيب واخليار فاملقصود ال اضطراب فيه  هريرة وعن الثالث
وعن الرابع أنه ليس من شرط الشرع أن ال يشرع حكما وإال لكانت الشريعة كلها متماثلة وهو خالف اإلمجاع 

صول فلذا أخرب الشرع عن فالسلم والقراض واإلجارة واحلمالة وغرة اجلنني وجزاء الصيد كلها على خالف األ
حكم وجب اعتقاده ملن كان يؤمن باهللا واليوم االخر وأما قولكم األصول متواترة فتخصيص القرآن املتواتر 

بالقياس وخرب الواحد جائز فكذلك ختصيص األصول اليت هي أضعف منه يف النقل من القرآن مث إنا جنيب عن 
م ألنا ال نعين بالعيب إال فوات أمر مظنون نشأ الظن فيه عن شرط أو التفصيل فنقول أما قولكم ليس بعيب فال نسل

عرف أو تغرير وهذا نشأ الظن فيه عن تغرير وإمنا التغرير باملدة فليوقف ظهور التدليس على ذلك احلد وضرورة 
اختالطه مع لنب اخليار والرد بالعيب مل يتوقف على حد فلذلك مل حيد واما البدل مع بقاء العني فيتعذر رد العني ب

املشتري احلادث بعد العقد فهو يف معىن املعدوم وأما تقديره بالصاع فلتقليل اخلصومات بعدم االنضباط كالغرة يف 
اجلنني مع اختالفه وكذلك املوضحة مع اختالفها واختالف اجملين عليه يف السرف واحلمية وأما توصيله للربا 

وخ مث احلديث يدل من ثالثة أوجه مبا فيه من النهي كقوله ال نصروا اإلبل فممنوع ألن الربا يف العقود ال يف الفس
والنهي يعتمد املفسدة والفساد عيب وثانيها قوله عليه السالم فهو خبري النظرين والتخيري يعتمد وجود العيب 

اين يف أحكام هذا وثالثها إجيابه عليه السالم صاعا من متر وهو دليل على أن للمبدلة قسطا من الثمن البحث الث
السبب ففي الكتاب املصراة من مجيع األنعام سواء فإذا حلبها ثانية وتبني النقص فإما رضيها أو ردها وصاعا من متر 



فإن مل يكن عيش البلد التمر فصاع من عيش ذلك البلد كالفطرة وألنه روي مثل لبنها قمحاً فطريق اجلمع ذلك 
لبالد فإن حلبها ثالثة وقد حصلت اخلربة بالثانية فهو رضا ال رد له وال حجة وقال ابن حبيب يتعني التمر لسائر ا

عليه يف الثانية ألهنا لالختبار وإذا ردها مل يرد لبنها وإن كان قياسا بغري صاع ألنه بيع الطعام قبل قبضه لوجوب 
ن أخذها بلبنها وجعلها إقالة الصاع أوالً وليس للبائع أن يقلبها بغري لنب وصاع قال صاحب التنبيهات أجاز سحنو

وقيل إمنا تصح اإلقالة إذا حلبها باحلضرة عند الشراء حيث ال يتولد لنب وعلى هذا ال يعرف أهنا مصراة إال بالبينة 
وقال حممد احللبة الثانية رضا خالفا ملالك ألنه قد يطن نقص اللنب الختالف الرعي أو غريه فال يتحقق إال بالثالثة 

اللخمي إذا كانت مجلة غنم احتلف هل صاع واحد ألن الشرع أعرض يف هذا عن القلة والكثرة يف وقاله ش قال 
اللنب أو لكل شاة صاع وهو األصوب ألن احلكم ثابت يف شاة فيتكرر بتكرر الشاة وألن األصل مساواة البدل 

ط وكذلك اإلبل ألن لنب اإلبل للمبدل خولف اللنب لعدم انضباطه ومتييزه عن لنب املشتري أما عدد الشياه فمنضب
وإن كان أكثر فلنب الغنم أحق نظائر قال العبدي التسوية بني الواحد والكثري والقليل والكثري يف تسع مسائل شاة 
املصراة واحلالف بنحر ولده فهذا واحد يف الواحد واجلمع وقيل يتعدد واملؤخر قضاء رمضان سنة فكفارة واحدة 

رمضان مرة ومرات سواء إذا مل يكفر واليمني هلا كفارة واحدة وكذلك األميان يف وكذلك السنون والوطء يف 
الشيء الواحد وقذف الواحد واجلماعة يوجب حدا واحدا وقيل يتعدد والتطيب مرة يف احلج يوجب الفدية 
ناء من وكذلك املرات واحلالف بصدقة ماله مرة عليه الثلث وكذلك إذا كرر احللف وقيل ثلث ما بقي وغسل اإل

ولوغ الكلب سبعا وكذلك الكالب وقيل يتعدد وإذا علم املشتري بالتصرية قبل احلالب كان له الرد قبل احلالب 
وله االختيار يف احلالب هل ينقص كثريا أو قليال وله اخليار بعد احللبة األوىل ألنه يروي يف احلديث يف الصحيحني 

قبله بطل الرد إال أن خيرج عن عادة مثلها قال ابن يونس قال أشهب إن فهو باخليار ثالثة أيام فإن علم بالتصرية و
ردها وقد أكل لبنها فليس عليه صاع كما لو مل تكن مصراة وقال ش وابن حنبل عليه الصاع عوض اللنب الذي 

عنه شيئا  أخذه ألنه مبيع أقام الشرع الصاع مقامه جوابة مبيع ال جيوز مقابلته جبزء من الثمن للجهل به فال يرد
  والرد يف التصرية على خالف األصل وإذا هلكت قبل اخليار فمن املبتاع ألن التصرية عيب ويرجع بقيمته 

  فرع

يف الكتاب إذا باع غري مصراة يف زمن احلالب ومل يذكر ما حيلب وهو يعلمه وهي إمنا تراد للحالب فله اخليار 
م فال وإن باع وإن باع يف غري زمن احلالب فحلبها يف زمنه فلم كصربة يعلم البائع كيلها دون املبتاع وإن مل يعل

يرضها فال رد له عرف البائع حالهبا أم ال ألن أحوال احليوان تتغري قال ابن يونس قال حيىي بن عمر واللنب ها هنا 
له ألنه مما يكثر  للمبتاع بالضمان خبالف املصراة ويف اجلواهر لو ظن غزارة اللنب تكرب الضرع فوجده حلما فال خيار

وقال أشهب إذا اشتراها يف غري اإلبان فله ردها يف اإلبان إذا وجدها فليلة لفوات ما هو مصمون عادة إذا كان 
  البائع يعلم ذلك 

  فرع

يف اجلواهر ال يزاد على الصاع لكثرة اللنب وال ينقص منه لقلته كالغرة يف اجلنني وال يلتفت لغالئه ورخصه بل قال 
أخرين لو كانت قيمة الشاة أو تزيد فظاهر املذهب عليه اإلتيان به ألن الشرع ملا سن هذه القاعدة اعرض بعض املت

عما يتوقع يف صورها دفعا ملفدسة اخلصومات وندرة ذلك املتوقع ورواية ابن القاسم أنه من غالب قوت البلد ألن 



غالب قوت املدينة وإذا رضي بعيب التصرية يف بعض ألفاظ احلديث صاع من طعام فحملت رواية التمر على أنه 
  ورد بعيب آخر فقيل يرد الصاع خالفا حملمد ألن اللنب مبيع يف احلالني 

  النظر الثاين يف األحكام املترتبة على السببني األولني

ل لو يف الكتاب له التمسك جبميع الثمن أو الرد حلديث املصراة ومل جيعل فيه مع التمسك أرش وقاله األئمة سؤا
باع أثوابا فسلمها البائع إال ثوبا فللمبتاع التمسك والرجوع حبصة الثوب والعيب جزء من املبيع بقي عند البائع 

فما الفرق جوابه الفرق أن هذه أعيان متميزة والفائت ها هنا صفة فكأن البائع سلم غري املبيع ألن املبيع يسلم 
  نه يتعني الرد وهذا مبيع فهو كما لو باع ثوبا فسلم غريه فإ

  فرع

قال ابن يونس لو مات البائع واملبتاع قبل الرد وجهل الورثة الثمن فوسط القيمة عدال بينهم وكذلك لو مات 
فامتنع الرد ويرجع بأرش العيب من تلك القيمة وقال ابن دينار باألقل من الثمن أو القيمة يوم البيع قال صاحب 

ب وجهلوا الثمن وفات العبد قال ابن القاسم اجلهل بالثمن فوت وإن كان املبيع البيان إذا مات املتبايعان فثبت العي
قائما ويرجع باألرش من أوسط القيم يوم القبض عدال بني الفريقني وقال عيسى بن دينار بل من القيمة يوم البيع 

ال ومراده أن يوم القبض وعن ابن القاسم اجلهل بالثمن ليس فوتا بل يرجع بقيمة الوسط يوم القبض ويرد املبيع ق
يوم البيع ألن القيمة ها هنا يوم البيع ألنه ليس بيعا فاسدا وتتوجه األميان بينهم وميني التهم تتوقف األحكام عليها 
فإن حلف ورثة البائع على العلم ونكل ورثة املشتري مل يكن هلم شيء حىت حيلفوا فلو حلف ورثة املشتري ونكل 

ليه اجتهاد احلاكم من حبس وغريه فلو جهلوا الثمن وتصادقوا على عدم القبض واملبيع قائم اآلخر اكتفي مبا يؤدي إ
  حلفوا مجيعا ورد البيع 

  فرع

قال اللخمي إذا رد بالعيب وكان الثمن عرضا رجع يف عيبه فإن فات حبوالة سوق فما فوقه رجع بقيمته أو مثلها 
بفوت ويأخذه وإن فات فمثله وعلى قول ابن وهب إن حوالة رجع يف عيبه فإن تغري سوقه قال ابن القاسم ليس 

  األسواق تفيت املثلي يرجع بالقيمة 

  فرع

يف الكتاب إذا بعث ثوبا من رجلني فباع أحدمها حصته من صاحبه مث ظهر على عيب من عندك فال رجوع للبائع 
ئع الرجوع باألقل من قيمة العيب أو عليه النتقال احلق لغريه واآلخر رد نصفه وأخذ نصف الثمن قال اللخمي للبا

متام الثمن إن باع بأقل قال ابن عبد احلكم يرجع بالعيب إن باع مبثل الثمن الستحقاقه إياه بالعقد األول وعلى 
رواية أشهب ال يرد ألنه ينقض على البائع ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيب أو يقبل منه الرد وكذلك إن 

شريكه كالبيع من الشريك فإن علما بالعيب قبل بيع أحدمها حصته فقال مالك مرة لكل واحد  باع نصيبه من غري
منها الرد دون صاحبه ألنه حقه وقاله ش وقال مرة إما أن يتمسكا مجيعا أو يردا مجيعا لتفريق الصفقة وقاله ح 



يقال ليس له ذلك وخيري البائع بني  ويصح أن يقال ملريد الرد إجبار صاحبه اللتزامهما أحكام الصفقة الواحدة وأن
  إعطاء الراد قيمة عيب نصفه أو يقبله ويعطيه نصف مثنه ألنه حقه يف التفريق 

  فرع

يف الكتاب إذا اخترت الرد وإعطاء األرش للعيب احلادث عندك دفعت أرش عيب طرأ على معيب ألنه الذي تعيب 
الثمن ال من القيمة ألنه جزء من املبيع مل يسلم وإن أراد عندك وضمنته بالقبض قال ابن يونس أرش العيب جزء من 

السلعة وارش ما حدث عنده رد ارش معيب ألنه تعيب عنده بعيب وقال ابن املعذل كذلك إال أنه يرد قيمة العيب 
ن يوم الرد ألنه فسخ بيع كما يرد مناءه ونقصانه من غري شيء فأما العيب القدمي فينسب إىل الثمن يوم العقد أل

البائع يسلم ماال يستحقه وهو مقابل اجلزء الفائت بالعيب ويرده وإال فسخ وابن القاسم يرى أن العيب فات بيد 
املشتري فيتم فيه البيع قريد حصته من الثمن ولو أكل بعض الطعام ورد بالعيب فعليه املأكول حبصته من الثمن ويف 

  كالقطع خبالف الصوم وحنوه املقدمات قال حممد ما نقصه من املبيع بغري صناعة 

  فرع

يف الكتاب إذا دلس فنقص املبيع أو هلك بسبب عيب التدليس كالسارق يسرق فيقطع أو اجملنون أو اآلبق يأبق 
فيهلك يف مفازة فضمانه من البائع ويرد األرش أو مجيع الثمن ألن سبب ذلك من عنده قبل التسليم وما حدث به 

ري ويرد األرش أن رد قال اللخمي ان سرق من غري حرز فلم يقطع فرد على من عيب غري التدليس فمن املشت
البائع وكالم املسروق منه من البائع يف جناية السرقة يفديه أو يسلمه وإن كان غري مدلس خري املشتري بني 
ين عليه التمسك وأخذ أرش العيب أو الرد ويرد ما نقصه عيب القطع إن قطع وإن مل يقطع خري بني إسالمه للمج

ويرجع بالعيب إال أن يفديه ويرجع على البائع ويف اجلواهر إن باع املشتري من املدلس من ثالث فهلك بسبب 
العيب عند الثالث رجع الثالث على األول جبميع الثمن إال أن يزيد على ما دفع للثاين فيكون الفصل للثاين قاله ابن 

الوسط لو علم ألعلم قال أصبغ يؤخذ الثمن من األول فيدفع القاسم ألن األول يعد مدلسا على الثالث ألن 
للثالث منه قيمة العيب الذي يستحقه على الثاين والباقي للوسط ألنه املستحق على األول وقيل ال يؤخذ من 

أو املدلس األول شيء ألنه مل يضر بالثاين إال أن يرجع الثالث على الثاين باألرش فيكون على األول األقل مما غرم 
الثمن الذي دفعه أو قيمة العيب من الثمن الذي دفعه أيضا وكذلك رجوع الثالث على األول ها هنا مبا كان يرجع 
به عليه الثاين إذا طالبه الثالث باألرش قال صاحب التنبيهات ذهب كثري من املتأولني أن قوله يف الكتاب إذا نقصه 

و اإلمساك وأحد األمرين خاص بالصبغ وأما اإلمساك يف القطع فال الصبغ أو القطع يف التدليس له الرد بغري شيء أ
شيء له ألنه ملك الرد بغري غرم وقال ابن مناصر ذلك حممول على ما حيتاج قطعه إىل غرم كالديباج واخلز فهو 
ب كالصبغ قال صاحب هتذيب الطالب قال يف الكتاب له اإلمساك وأخذ قيمة العيب يف التدليس إذا قطع ويف كتا

حممد ليس له إمساك خبالف الصبغ ليال يذهب صبغة وال ضرر عليه يف القطع قال اللخمي النقص مع التدليس ثالثة 
أقسام إن كان يرى ذلك ملثل ذلك فال شيء عليه أو يراد وهو متلف بطل الرد ويرجع باألرش أو غري متلف رده 

وغريه ألن صون ماله يلبسه وال يرد يف وطء  وال شيء عليه وإن لبس الثوب حىت غسله رد النقص يف التدليس
الثيب شيئا يف التكرب وغريه وله اإلمساك يف التكرب يف غري التدليس ويرجع بالعيب أو يردها وما نقصت وخيتلف يف 

التدليس هل يغرم أم ال ألنه انتفع أوال خبالف اللباس ألنه يصون ماله قال واألول أحسن ولو باع البكر قبل 



دخلت ردها وال شيء عليه يف التدليس وغريه خلروج هذا النقص عن البيع نظائر قال صاحب املقدمات الدخول مث 
خيتص املدلس خبمس مسائل إذا تصرف املشتري فيها تصرف مثلها ال يرد إن شاء أن رد وإذا عطب املبيع بسبب 

الثمن الذي باع فغري املدلس يرجع مبا التدليس أو بعيب يضمنه املشتري وإذا اشتراها البائع من املبتاع بأكثر من 
زاد خبالف املدلس وال يرد السمسار اجلعل إذا ردت السلعة لدخول املدلس على ذلك خبالف غري املدلس وتنفع 

  الرباءة غري املدلس وال تنفع فيما دلس به 

  فرع

ق املشتري مع ميينه قال أبو قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا دلس باإلباق فغاب مث قال أنت غييته ومل يأبق صد
بكر بن عبد الرمحن إن أعلمه بإباق شهر وهو يأبق سنة إن هلك يف الذي بينه فليس كالتدليس وإال فكالتدليس 
وكذلك كل عيب سكت عن بعضه وقيل إذا قال إذا أبق مرة وكان أبق مرتني مث أبق رجع بقدر ما كتم وليس 

هلك به رجع جبميع الثمن وإال بقدر ما كتمه إحلاقا لألقل باألكثر وقال كالتدليس وقيل إن بني أكثر العيب الذي 
ابن دينار إن هلك يف اإلبان بعيب اإلباق فقط إال أن يهلكه اإلباق إىل عطب خبالف السرقة ولو دلس باحلمل 

ة عيب قال يف فعلمه املبتاع فلم يردها حىت ماتت فهي من املبتاع لرضاه باحلمل وقال أشهب وال يرد مثن وال قيم
املدونة إال أن يبادر يف الطلب ومل يفرط أو ميكن من الرد والكن يف وقت ال يعد فيه راضيا لقربه كاليوم وحيلف أنه 

  مل يرض 

  فرع

يف الكتاب إذا بعت عبدا بعبد أو عرض فوجدته معيبا لك رده وأخذ عبدك أو عرضك إال أن يهلك أو يباع أو 
مة يوم العقد ولو بعت مبثلي رجعت باملثل هبد اهلالك لقيامة مقامه كالعني قال ابن يتغري سوقة أو بدنه فلك القي

يونس إذا وجد ببعض الرقيق عيبا ينقص من مثن اجلملة رده حبصته وإال فال وإن كان أو انفرد نقص ألن املبيع هو 
  اجلملة قال حممد هذا يف احلمل للخالف فيه ويف غريه يرد حصته 

  فرع

ا باع سلعا مبائة دينار ومسوا لكل سلعة مثنا فظهر عيب بأحدها مل ينظر للتسمية بل يقسم الثمن على يف الكتاب إذ
قيم الثياب نظرا للعقد فإن كان املعيب ليس وجه الصفقة رده حبصته واألمل يكن له الرضا بالعيب إال جبميع الثمن 

ه سبعني والثمن مائة إال أن يكون أفضل السلع قال أو يرد اجلميع ألنه يف معىن احلملة ووجه الصفقة أن تكون قيمت
اللخمي إذا ذهب املثلي أو أكله خريه ابن القاسم بني غرم املثل معينا أو ميسك وال شيء وأشهب بني املثل 

والرجوع بقيمة العيب وهو احسن للكلفة يف الشراء فإن جهل مقداره كان كالسلع كالكتان وحنوه فإنه خيتلف 
  ه وإن فات اجلزاف خري بني التمسك والرجوع بالعيب أو يرد القيمة ألن اجلزاف كالعروض وسط العدل وآخر

  فرع



قال ابن يونس إذا اختلفا يف النقد قبل احملاكمة يف العيب إن كان ممما حيكم به يف احلال مل يلزمه النقد حىت يتعني 
  بإخراج األرش وإال نقد لتعني وقت النقد دون العيب 

  فرع

  ا فقدم البائع ألجل عن العيب صدق البائع يف التقومي ألنه يدعي عليهما الرد وأرش العيب إذا تنازع

  فرع

يف الكتاب العلة يف الرد بالعيب للمشتري قال الطرطوشي الزوائد احلادثة يف يد املشتري ال متنع الرد بالعيب 
ومتر النخل والشجر يكون له ذلك جمانا  كالسمن ووالدة األمة ومهرها ونتاج املاشية واللنب والصوف وخراج العبد

إال الولد والسمن يردمها مع األصل وقاله ش وابن حنبل وزاد ال يرد الولد ألنه غلة وقال ح الزوائد متنع الرد 
بالعيب ونقض أصله بالغلة والكسب وحدوث الزوائد قبل القبض وهالكها يف يد املشتري بعد حدوثها لنا القياس 

ن الفسخ ال يتناول إال ما تناوله العقد ومل يتناول العقد الزوائد بل استفادها املشتري مبلك على هذه النصوص وأل
فال يتناوهلا حكم الفسخ كما ال يتناوهلا حكم البيع إذا حدثت عند البائع وملا يف أيب داود أن رجال اشترى عبدا 

استغل غالمي فقال عليه السالم اخلراج بالضمان فاستغله ما شاء اهللا مث وجد به عيبا فرده فقال يا رسول اهللا أنه 
وأما السمن وحنوه فتبع للسمن يف الفسخ كما يتبعها يف العقد احتج بأهنا ناشئة عن عني املبيع فال يرده بالسمن 

 وألنه لو وقع الفسخ عليها لزم خالفه اإلمجاع وألن العقد مل يتناوهلا فال يتناوهلا الفسخ ولو وقع على األصل فقط ال
ميلك الزوائد من موجب العقد وال ميكن رفع العقد مع بقاء موجبه واجلواب عن األول ان السمن متصل بلحم 

املبيع ال مبن نوعه وعن الثاين أن الفسخ وقع يف األم والزوائد مبوجب امللك ال مبوجب العقد كما يبقى للبائع تبقى 
الضمان والولد خراج وبالقياس على الثمرة واجلواب للمشتري احتج ش وابن حنبل على رد الولد بأن اخلراج ب

عن األول ال نسلم أن الولد يسمى خراجاً بل هو كالعضو يتبع األبوين يف العقود كالكتابة والتدبري وغريمها 
واالكتساب ال يتبع وعن الثاين أن الولد على خلق أمه فيتبعها يف العقود والفسوخ خبالف الثمرة تفريع قال اللخمي 

راج بالضمان إذا كان املبيع ال غلة فيه يوم البيع وال يوم الرد واعتل فيما بني ذلك فإن اشترى شاة ال صوف اخل
عليها مث حدث فجزه مث وجد عيبا رد وكان له ما جزه وقت جزازه أو قبله فإن قام بالعيب قبل اجلزاز قهو يكون 

غلة يف الطيب أو باليبس أو باجلذاذ وإن كان الصوف تاما  غلة بالتمام أو بالغل أو باجلز قياسا على الثمار هل يكون
عند العقد قال ابن القاسم يرد ألنه مبيع أو مثله إن كان فائتاً وقال أشهب هو له ألنه غلة واألول أحسن وخيري بني 

لد غرم مثله أو قيمته ألنه قريب فإن عاد صوف آخر جرب الصوف بالصوف وهو ليس من جرب العني يا لولد والو
ليس بغلة وال يغرم ما حلب إذا مل تكن مصراة عند البيع وإن كانت مصراة عند الرد له حلبة ألن احللب كاجلذاذ 
واجلز وان اشتراها بثمرة مأبورة قال ابن القاسم يردها وإن جذت أو مكيلتها إن فاتت أو القيمة إن جهلت ألهنا 

مبيعة متت وانتقلت يف ضمان املشتري وكذلك إذا طابت ومل جتذ  مبيعة قال ورأى أن متضي مبا ينوهبا من الثمن ألهنا
وإن كانت غري مأبورة فتمت مل يكن هلا قسط من الثمن وخالف أشهب ويف املقدمات إذا اشتراها وال مثرة فيها 

فيجدها معيبة قبل حدوث مثرة فله ردها وال يرجع بسقي وال عالج ألنه أنفق لنفسه وقيل يرجع على مذهب ابن 
لقاسم ألنه غري متربع وينبغي أن جتري على اختالف قوله يف الرد بالعيب هل هو نقض للبيع أو ابتداء بيع فإن ا

حىت كان مثرا فوجد العيب مثل الثاين فله الرجوع بالسقي والعالج عند ابن القاسم وأشهب خالفا لسحنون وعبد 



 الوقت الذي تكون الثمرة غلة للمبتاع يف الرد بالعيب امللك فإن جذ الثمرة يف هذه احلالة فكجذاذة قبل اإلبار ويف
والبيع الفاسد واالستحقاق أربعة أقوال اإلبار ألهنا قد صارت فعال به يف حالة تكون للبائع يف البيع وبالطيب ألنه 

ري وقت البيع مفردة دون األصول وكاجلذاذ ألهنا قبل اجلذاذ حاصلة يف األصول أول تبع هلا فتتبع األصول كغ
املؤبر فإن اشتراها بثمرة ومل تؤبر فوجد العيب قبل التأبري قال ابن القاسم وأشهب يردها ويرجع بالسقي والعالج 

ألنه غري متربع بل أنفق على مثن امللك وقد فات ويف املدونة ما يقتضي عدم الرجوع فإن جذ الثمرة قبل القيام 
قص أو اإلمساك والرجوع بقيمة العيب فإن اشتراها بثمرة مل بالعيب كان نقضا يوجب اخليار بني الرد ويرد ما ن

تؤبر فوجد العيب بعد التأبري فكاملشتري بغري مثرة جيد العيب بعد كما تقدم فإن اشتراها بثمرة مل تؤبر فوجد العيب 
عيب قبل وقد طابت فكاملشتري بغري مثرة مث جيد العيب عند الطيب كما تقدم فإن اشتراها بثمرة مأبورة فوجد ال

الطيب ردها بثمرها عند اجلميع ويرجع بالسقي والعالج عند ابن القاسم وأشهب فإن جذ الثمرة قبل وجد أن 
العيب خري بني الرد وما نقص أو ميسك ويرجع بقيمة العيب كجذه قبل اإلبار فإن اشتراها وفيها مثرة مأبورة فيجد 

بالسقي والعالج ومل ميضها إذا فاتت مبا ينوهبا من الثمن كما  العيب بعد الطيب ردها بثمنها عند ابن القاسم ويرجع
أمضاها يف الشفعة وعند سحنون اختالفا من قوله وفرق ابن عبدوس بني املسألتني وقال أشهب إن جذت فهي غلة 

ذلك ثالثة  فيتحصل فيها أقوال برد معا مطلقا للمبتاع متضى مبا ينوهبا من الثمن وإذا قلنا بالثاين أو الثالث ففي حد
أقوال الطيب البني اجلذاذ ولو ذهبت الثمرة جبائحة ها هنا يف هذا الوجه رد ورجع جبميع الثمن فإن اشتراها بثمرة 
قد طابت ردها بثمرها ألهنا مبيعة فإن فاتت فاملكيلة إن عرفت وإال مضت مبا ينوهبا من الثمن ورد النخل مبا ينوهبا 

ع الثمن فهذه عشرة أوجه والرد بفساد البيع كذلك يف مجيع الوجوه غري اخليار وقيل يرد قيمته الثمن ويرجع جبمي
ألحد املتبايعني وجذاذ الثمرة قبل اإلبار أو بعده وقبل الطيب فوت نظائر قال العبدي توخذ الثمرة يف مخس مسائل 

د اليبس أو البيع الفاسد الرد بالعيب والشفيع واملستحق إال اليسري فإذا يبست فال يأخذها وكذلك إذا تولدت بع
  والفلس ما مل تزايل األصول ابن رشد الغلة للمشتري يف هذه اخلمس الثمرة وغريها 

  فرع

قال اللخمي له االنتفاع بالدار واحلائط زمن املخاصمة حىت حيكم بالفسخ ألهنا على ملكه وليس له وطء اجلارية وال 
لباس ينقص والوطء يعتمد استقرار امللك فإن فعل كان رضا لبس الثوب بعد معرفة العيب خبالف األولني ألن ال

بالعيب وقال مالك يف العبد والدابة إن كان البائع واملشتري حاضرين لزمه العيب إن استعمل وخالفه ابن حبيب 
ألن الغلة بالنفقة فصارت الغالت ثالث أقسام قسمان متفق عليهما وقسم خمتلف فيه فإن علم بالعيب بالدابة يف 

فره فركب فهل يكون رضا قوالن ملالك نظرا لكونه كاملكره بالسفر أم ال وكذلك جيري اخلالف إذا وجد العيب س
  بعد غيبة البائع ألن الرفع للحاكم مما يشق على الناس 

  فرع

  قال ابن يونس إن جهل الصوف بعد فوته حيث يرده رد اللحم حبصتها من الثمن 

  فرع



بد مث رددته رددت ماله فإن هلك قبل انتزاعك مل يلزمك جبزء من الثمن ألنك مل يف الكتاب إذا انتزعت مال الع
  تشتره بل مال العبد وكذلك هالك الثمرة بأمر مساوي قبل جذاذها 

  فرع

  يف الكتاب إذا نقضت الثوب بلبسك رددت النقص يف التدليس وغريه ألنك صونت به مالك 

  فرع

به قبل الكراء على املبتاع ألن التسليم عليه وقيل على البائع ألنه غر فإن قال اللخمي إذا نقل املبيع مث عيب دلس 
مل يدلس قال ابن حبيب يرفع ذلك لإلمام يف ذلك البلد ويباع على البائع وعلى قول سحنون النقل فوت ويرجع 

عه فإن وجد البائع يف بالعيب وال يلزم البائع قبوله يف البلد االخر قال وهو أحسن إال يف العبد والذي كلفه يف رجو
ذلك البلد ماله محل ورضي البائع بقبضه وقال املشتري امسك وأرجع بالعيب على قول ابن حبيب ذلك للبائع ألن 

األصل يف الرد بالعيب وعن مالك املشتري باخليار بني الرد وبني وضع قدر العيب ألنه قد تضرر بفوات مصلحة 
أوىل فال بد من اجتماع البائع واملشتري فإن كان ال محل له فاملقال  النقل وكذلك اختلف يف الغاضب فاملشتري

للبائع إذا كان الطريق عامرا وإال فال مقال لواحد منها وإن كان البائع مدلسا وعاملا أن املشتري ينقل جربه املشتري 
  هنا إن دلس وإال فال  على القبول مطلقا وإن كان مثليا كان للمشتري دفع مثله ببلد العقد وجربه على األخذ ها

  فرع

يف الكتاب إذا اشترى املكاتب أو املأذون مث عجز املكاتب وحجر على املأذون فللسيد القيام مبا هلما يف العهدة 
والرد بالعيب أو الرضا هبما لعود استيالئه عليهما ولو رضيا قبل ذلك بغري حماباة أو شهدت البينة برباءة البائع من 

لخمي إذا باع املكاتب فللمشتري الرد عليه بعد عجزه ويباع له ويتبع مبا نقص وله الفضل قال العيوب لزم قال ال
  ابن يونس إذا كان على املكاتب دين ورضي البائع بالرد فهو أسوة الغرماء وقيل هو احق باملبيع كاحلر 

  فرع

د عليه بالعيب وكأنك انتزعتها وأعتقته قال ابن يونس قال إبن القاسم يف الكتاب إذا بعت العبد من نفسه بأمته مل تر
مث رجع إىل ردها واتباعك إياه بقيمتها نظرا لصورة املعاملة قال ابن القاسم ولو كانت يف يد غريه عند العقد رددهتا 

عليه واتبعته بقيمتها ال بقيمته ألهنا مورد العقد وكأنك إذا قاطعت املكاتب على عبده اتفاقاً ألنك غري قادر على 
ماله خبالف العبد وإن اعتقت عبدك على عبده اتفاقا ألنك غري قادر على أخذ ماله خبالف العبد وان اعتقت  أخذ

عبدك على عبد موصوف مث ظهر معيبا رجعت مبثله فترجع الرطب ثاللثة يف املعني ال ترجع فيه بشيء ويف املوصوف 
مسلم فمات يف يدك مث ظهرت على عيب رددنا  ترجع مبثله ويف املعني لغريه ترجع بالقيمة ولو قبضت عبدا من

القيمة لضمانك بالقبض ورجعت مبثله توفية مبقتضى العقد وعن سحنون يرجع غري أن األرش الربع ويكون شريكا 
وهو القياس ألنك قبضت العقود عليه إال حصة العيب واألول استحسان نفيا لضرر الشركة وقال ابن عبد احلكم 

  من الثمن خبالف العبد املعني ألنه يتفسخ العقد فيه بالرد وها هنا يرجع باملثل ماال باألرش من القيمة ال 



  فرع

للوارث القيام بعيب موروثه فإن ادعى البائع الرباءة بالبينة عليه النتقال احلق إىل غريك فإن رجع قال مالك فلك 
بتاع وجهل الثمن والعبد قائم رجع وإال حلف من الورثة من يظن به علم ذلك دون غريه وإذا مات البائع وامل

  الورثة باألرش من القيمة اتفاقا 

  فرع

يف الكتاب ليس لك املطالبة بعد البيع بالعيب النتقال احلق إىل غريك فإن رجع إىل ملكك فلك املطالبة وقال أشهب 
رده رددته على البائع  إن رجع بشراء رده على البائع األخري ألن العهدة عليه مث خيري يف الرضا والرد عليك فإن

األول إن شئت وإن رضي فعن مالك ال رجوع لك بعت بأقل من الثمن أم ال وعنه إن بعت بأقل رجعت باألقل من 
متام الثمن أو قيمة العيب من ذلك الثمن وإال فال قال أشهب إن مل ترده على البائع األخري فلك رده على األول مث 

خذك األول بالعهدة وإن اشتريت من املشتري منك بأقل مما اشتراه منك فله ال رجوع لك على البائع األخري أل
الرجوع عليك بتمام مثنه ال باألقل ألن له رد عليك وهو اآلن يف يديك ولو باعه من غريك بأقل مما ابتاعه منك 

العيب من الثمن فرضيه مبتاعه مل يرجع عليك إال باألقل ولو وهبه املبتاع منك لك وتصدق به عليك لرجع بقيمة 
الذي منه به مث لك رده على بائعك األول ولو ورثته من مبتاعه منك رددته على البائع األول ألن ما وجب للميت 

  ورثته 

  فرع

يف الكتاب ال ميكن للمبتاع من حتليف البائع أنه باع سليما حىت يعني عيبا فيتعني احللف عليه فإن كان ظاهرا رده 
دوث عندمها حلف البائع يف الظاهر على البت ويف اخلفي على العلم ألن غري ذلك يعيب من غري ميني أو ممكن احل

فإن أحلفه عاملا ببينة فال قيام له هبا وإال فله القيام وأن أبق العبد بقرب العقد فليس له حتليفه أنه ما أبق عندك لعدم 
  نفي سبب اليمني 

  فرع

لعيب لثمن ويف قدمه قال حممد وال بد من رجلني عدلني عارفني قال اللخمي يرجع إىل أهل املعرفة يف تنقيص ا
وتقبل املرأتان يف عيوب الفرج واحلمل وما ال يطلع عليه الرجال واختالف أهل املعرفة ساقط مع استواء العدالة إال 

وجد  أن يشترط عند العقد حسا فيكون االختالف عيبا ويصدق البائع يف املشكوك فيه ألن األصل السالمة فإن
قدميا ومشكوكا صدق املشتري يف املشكوك ألنه يرد بالقدمي ويغرم يف املشكوك على تقدير احلدوث عنده فهو 

مدعى عليه الغرم خبالف انفراده وقاله ابن سهل وقال ح و ش القول قول البائع ألن األصل سالمة املبيع عليه وها 
املبيع عند العقد فاختلف العلماء أيهما يغرم فإن قال هنا تعارض أصالن سالمة ذمة املشتري من الغرم وسالمة 

املشتري املشكوك حادث فأنا أمسك وآخذ األرش وقال البائع قدمي فإما أن متسك بغري شيء أو ترد صدق البائع 
على قول ابن القاسم ألنه مدعي عليه األرش وصدق املشتري مع ميينه على قول ابن وهب ألن األصل السالمة منه 



عقد ومىت قلنا يصدق فله اليمني على اآلخر وهذه املسألة أصل يف رد إميان التهم ألهنما يف حال الدعوى عند ال
مستويان يف الشك وقال أشهب حيلف البائع يف الظاهر واخلفي على العلم ألنه ال يقطع حبدوثه وقال حممد إذا باع 

التمسك فاليمني على البائع األول فإن نكل مث اشترى من املشتري بأقل من الثمن مث وجد مشكوكا فيه وأحب 
حلف اآلخر وارجتع بقية الثمن فإن أحب الرد حلفا مجيعا فإن نكل البائع األول حلف اآلخر وارجتع بقية الثمن فإن 

حلف األول ونكل اآلخر ردها عليه وأخذ الثمن وإن شك هل كان عند املشتري أو عند البائع فإن شك هل 
البيع أو يف العقد الثاين أو عند املشتري حيلف البائع على أنه ال يعلم أنه كان عنده قبل وال حدث عند البائع قبل 

حدث بعد أنه ال يعلم حدوثه عنده ويربآن فإن نكل البائع عن الوجهني حلف املشتري ورجع على البائع بنقص 
شيئا وإن حلف البائع أنه ال يعلمه يف الثمن فإن حلف ونكل املشتري كان للبائع الرد عليه ويرجع بالثمن وال يغرم 

الصفقة األوىل ونكل عن أنه ال يعلمه حدث يف اآلخرة مل يغرم وال يرد وال ميني على املشتري ألنه نكل واليمني ال 
ترد على من نكل عنها ويف كتاب حممد إذا شهد شاهد على تقدم العيب عند البائع حلف املشتري على البت وإن 

فى قال أصبغ إن نكل حلف البائع على العلم وقال حممد على البت ألهنا اليمني اليت نكل عنها كان العيب مما خي
املشتري قال وليس بالبني وأرى إن كانت الشهادة على قدمه وعلى علم البائع وقال املشتري هو اعترف عندي 

لشاهد ال أعلم علم البائع وقال بذلك كانت ميني املشتري على البت وردها على البت ألنه يدعي اليقني وإن قال ا
املشتري ال علم يل سوى قول الشاهد مل حيلف مع شاهده على الصحيح ألنه يكلف اليمني على البت وال علم 

عنده بل اليمني من جهة البيع ها هنا كأنه مل يشهد شاهد وإن قال الشاهد علم بذلك البائع وال علم عند املشتري 
البائع حيلف على البت يف تكذيب الشاهد وعلى العلم يف قدم العيب فإن حلف عن من صدقه كانت اليمني يف جهة 

العيب وحلف على تكذيب الشاهد رجعت اليمني على املشتري على العلم كما لو شهد شاهد فإن نكل عن 
إن نكل تكذيبه رد البيع ومل يرد الثمن وإن قطع املشتري بصدق الشاهد ومل يقطع مبعرفة البائع حلف على البت ف

حلف البائع على العلم وإذا قال البائع للمشتري احلف إنك مل تر العيب ومل تربأ منه قال ابن القاسم ال ميني عليه 
إال أن يدعي أنه أراه إياه لعدم اجلزم بالدعوى اليت يترتب عليها اليمني فإن ادعى خمربا أخربه أنه رآه ورضيه أو به 

وى إىل سبب وقال حممد ال ميني عليه يف تكذيب يتوصل إىل ميني ال يستحقها قال ابن القاسم حيلف الستناد الدع
وميكن احضار املخرب فيحلف معه إن كان عدال أو يكون لطخا إن كان حسن احلال وليس بلطخ إن كان ساقط 

قال اللخمي احلال قال ابن القاسم ال ميني للبائع على املشتري إال ان يكون مما ال خيفى مثله كقطع اليد والعور 
العور بذهاب النور مع بقاء العني فريد به وإن طال وبطمس العني ال يرد به فإن قرب إال بقرب الشراء ولذلك قطع 

اليد إن قلب يديه وإن قال مل ير العبد هذه اليد حلف فيما قرب قال مالك إن اشترى من بعض النخاسني غالما 
ن ألن هؤالء يشترون إن وجدوا رحبا باعوا وإال خاصموا فأرى أن فأقام عنده ثالثة أشهر حىت صرع حاله ال يردو

  يلزموا ما علموا وما مل يعلموا قال ابن القاسم حيلفون يف اخلفي ويلزمون اجللي 

  فرع

يف اجلواهر إذ مل يوجد من يعرف العيوب من أهل العدالة قبل غريهم وإن كانوا مسلمني ال طريقة للخرب مبا 
  ينفردون بعلمه 

  فرع



  قال وحيلف البائع أين بعته ويريد فيما فيه حق تقوية واقبضته وما به عيب 

  فرع

قال حيث كان له الرد فصرح بالرد مث هلك املبيع قبل وصوله إىل يد البائع فأيهما يضمنها أقوال ثالثها إن حكم به 
بتداء بيع فيكون من املشتري حاكم فمن املبتاع ويالحظ ها هنا هل الرد بالعيب نقض للعقد فيكون من البائع أو ا

على اخلالف يف اشتراط قدر التسليم هذه عبارة املتقدمني ويقول املتأخرون هل هو نقض للبيع من أصله فيكون من 
البائع أو من جنبه قال ولعل هذا اخلالف مع وجود احلكم ينظر إىل صفته هل هو حكم بتخري املشتري فيكون 

قال صاحب البيان قال أصبغ يدخل العيب يف ضمان البائع مبجرد اإلشهاد على الضمان منه أو بالرد فمن البائع 
العيب وعدم الرضا والذي يأيت على قول مالك يف املوطأ أيرضى البائع بقبض املعيب أو قبوله عند احلاكم إن مل يعلم 

القبض وامتنع املبتاع وقيل ال يكفي الثبوت حىت حيكم بالرد وال خالف يف الدخول بعد احلكم ولو رضي البائع ب
حىت يرد الثمن فهلك جرى على اخلالف يف احملبوسني بالثمن وقال ش ال يفتقر الرد إىل حضور البائع وال رضاه وال 

حكم حاكم قبل القبض وال بعده وقال ح قبل القبض يفتقر إىل حضوره دون رضاه وبعد القبض يفتقر إىل رضاه 
نه إىل رضاه لو حكم حاكم وجوابه أنه رفع مستحق بالعقد فله االستقالل به ألن ملكه مت على الثمن فيتقرر نقله ع

كالطالق سؤال كيف يستقيم قولنا نقض العقد من جنبه أو من أصله والرافع يستحيل رفعه وهذه العبارة عند غرينا 
ع اآلثار دون العقد جوابه من املذاهب فإن قلت املراد رفع اآلثار قلت اآلثار واقعة أيضا يستحيل رفعها فيتعني أنه رف

إن معىن قولنا من أصله أي أنا حكمنا اآلن بعدم دوام تلك اآلثار وبأن املوجود منها معدوم تقديرا ال حتقيقا وشأن 
الشرع يف التقديرات إعطاء املوجود حكم املعدوم كالنجاسة مع الضرورة والضرر اليسري ونظائره كثرية وإعطاء 

  ير امللك سابقا يف العتق على العتق وتقدير ملك الدية سابقا على املوت حىت يصح ارثه املعدوم حكم املوجود كتقد

  فرع

قال ابن يونس قال مطرف يعاقب الغاش ملعصيته لقوله عليه السالم من غشنا فليس منا وال تفارق مناعة ألن مال 
موال ترويج كالكفارات وال يرد إليه العصاة معصوم إال يسري اللنب ويسري اخلبز يتصدق به عليه ألن التأديب باأل

الزعفران املغشوش وحنوه بل يباع عليه خشية أن يدلس بثمرة أخرى ويرد إليه من كسر من خبز قال مالك ويقام 
  من السوق 

  فرع

قال قال مالك ال خيلط القمح بدونه ويعاقب الفاعل وكذلك القمح بالشعري ألن الناس ينفرون من ذلك إذا اطلعوا 
الف املتأصل وكذلك مجيع أنواع الطعام إال التمور يف احلائط عند اجلذاذ ألنه العادة فإن خلط القمح عليه خب

بالشعري لعياله كره مالك بيع فضلته وكذلك غريه وخففه ابن القاسم إذا مل يتعمد وقال ابن القاسم بيع اجلزار 
درمهني خبالف عشرين رطال ألنه خطر قال قال اهلزيل بالسمني واملشتري يرى ذلك وجيهل هذا من هذا كالشراء بال

سحنون جيوز صب املاء على العصري ليال يصري مخرا قال صاحب البيان ال حيل خلط لنب بقر وغنم وأن يبينه 



للمشتري ألنه غش قاله ابن القاسم ومنع خلط القمح بالشعري منه سدا للذريعة فإن بني مضى وإال فله الرد ويلزمه 
  تبني مقدارمها 

  فرع

يف الكتاب إذا بعت من البائع مثل الثمن فال يرجع يف تدليس وال غريه ألنك عاوضت على السلعة سليمة أو بأقل 
قبل علمك رجعت بتمام الثمن دلس أوال لتعني الضاللة أو بأكثر فال رجوع للبائع عليك إن دلس وإال فله 

بعته مث علمت بالعيب فاخليار للبائع لضرر الشركة  الرجوع وأخذ الثمن مث لك رده عليه أو تتقاصان إن شئتما وإن
يف غرم نصف قيمة العيب أو يأخذ نصف املعيب بنصف الثمن وال شيء عليه للعيب قال صاحب النكت إن رد 

على املشتري نصف العبد بالعيب وكان البائع غرم نصف قيمة العيب مثله أخذه من املشتري لذهاب ضرر الشركة 
وأخذ الثمن وعند أشهب إذا باع بأقل من نصف الثمن باألقل من متام نصف الثمن أو نصف  وللمشتري رد املبيع

قيمة العيب ولو باع نصفه ووهب نصفه رجع يف املوهوب بنصف قيمة العيب على القولني فإن وهب نصفه وبقي 
العيب وبني أخذ نصفه بيده وجب له الرجوع يف املوهوب بنصف قيمة العيب وخيري البائع بني غرم نصف قيمة 

  نصف العبد ويرد نصف الثمن 

  فرع

قال اللخمي القيام بالسرقة واإلباق على أربعة أوجه فنقول املشتري ميكن أن يكون عبدك فاحلف يل ومل نطلع منك 
على ذلك أو أخربت بذلك أو فعل ذلك عندي وأخربت حبدوثه عندك أو علمت حبدوثه ذلك عندك فعليه اليمني 

ني دعوى العلم وثبوت ذلك وال ميني يف القسم األول وال خالف يف هذين واختلف فيما عدامها ها هنا للجمع ب
حيلفه ابن القاسم ألنه أمر ممكن وخالفه أشهب سدا التساع الدعاوي على البائعني فإن قال العبد كنت أبقت عند 

  البائع قال مالك حيلف البائع ألنه لطخ 

  فرع

 أو املصراعني وحنوه مما ال يفترق رد اجلميع أو يرضى هبما ألن تفريقهما ضرر وقاله يف الكتاب إذا ظهر بأحد اخلفني
األئمة قال يرد السمسار اجلعل يف الرد لعدم حصول املقصود قال صاحب النكت إال أن يدلس لدخول املدلس 

يونس قال سحنون  على ذلك قال أبو احلسن إال أن يدلس السمسار معه فريد لدخوله هو أيضا على ذلك قال ابن
هذا إذا زدت على البائع كرها أما لو قبل باختيار السمسرة ولو استحقت من املشتري مث ظهر فرجع بقيمة ما 
نقصه رجع أيضا على السمسار مبا ينوب ما دفع البائع من قيمة العيب وإن رد بطوعه مل يرجع وإن حدث بيد 

  ه رد السمسار من اجلعل ما ينوب العيب ألنه جزء السلعة املبتاع عيب مفسد واطلع على عيب قدمي فرجح بقيمت

  فرع

يف الكتاب إذا قال البائع املردود غري املبيع صدق املبتاع إن كان املردود يشبه الثمن وإال صدق البائع قال صاحب 
ن يأيت مبا ال البيان قال ابن القاسم إن قال الثمن عشرة وقال البائع مخسة أو عرض صدق مع ميينه ألنه غارم إال أ



يشبه فإن أتيا مجيعا مبا ال يشبه رد البائع القيمة يوم قبض السلعة معينة قال وهو مشكل فإن الثمن إمنا كان له وهو 
صحيح وذلك أيضا بعد إمياهنما أو نكوهلما مجيعا فإن حلف أحدمها ونكل اآلخر صدق احلالف وإن أتى مبا ال يشبه 

  ألن صاحبه كذب دعواه بنكوله 

  فرع

يف الكتاب إذا علم الرقيق صنعة ترفع قيمته مث ظهر على عيب فله الرد أو حيبس وال شيء له ألنه إمنا علم لنفسه 
فليس له إلزام ذلك لغريه وأما الصغري يكرب والكبري يهرم ففوت ويرجع بقيمة العيب ألن هذه عني أخرى قال ابن 

والرجوع بقيمة العيب ملا انفق يف التعليم وقد قال أشهب يونس قال بعض القرويني كان جيب يف التعليم اإلمساك 
إذا اعتق فرد العتق للدين ويبيع فيه مث أيسر مث اعدم مث ظهر على عيب كان عند البائع األول فله قيمة العيب وال 

  يرده لضرره بالعتق عليه 

  فرع

ألن النكاح صحيح ال يبطله إال يف الكتاب إذا زوجها فله الرد وما نقصه التزويج وليس للبائع فسخ النكاح 
الطالق والبائع أذن يف التصرف فإن ولدت فالولد جيرب النقص فال شيء عليه وقال غريه ال جيرب النقص بالولد كما 

  جربها 

  فرع

قال اللخمي إذا خاطه وأحب اإلمساك له الرجوع بالعيب وإن أحب الرد مل يرد للقطع شيئا يف التدليس وكان 
بقيمة اخلياطة يوم الرد ألنه يوم حتقق الشركة إن زادت اخلياطة وإال فال وقيل قيمة اخلياطة ال مبا شريكا باخلياطة 

زادت وهو فرع الفسخ هل من جنس العقد أو من أصله ويف غري املدلس يقدم ثالثة قيم غري معيب ومعيبا ومقطوعا 
عشر مثنه وإن قيل تسعون فال شيء عليه ألن  مقيما خميطا فإن قيل األول مائة والثاين تسعون والثالث مثانون رد

اخلياطة جربت القطع وإن قيل مائة كان شريكا بعشرة هذا إذا مل يتغري سوقه فإن صبغه ومل يقطعه وأحب التمسك 
أخذ قيمة العيب كان البائع مدلسا أم ال وإن رد كان شريكا ملا يزيده الصبغ يوم الرد يف املدلس وغريه ألن أثر 

التنقيص ال يف الزيادة ووافقنا ح وقال ش وابن حنبل يبطل الرد ألن الصبغ عقد معاوضة فال جيرب البائع  التدليس يف
عليه إال برضاه وجوابه ال بد من أحد الضررين إما إلزام املشتري معيبا مل يدخل عليه أو الزام البائع معاوضة مل 

إن نقصه مل يغرم للتنقيص يف التدليس وإال غرم واإلعتبار يرضها وهو اوىل أن حيمل عليه لتقدم حق املشتري بالعقد ف
بالزيادة والنقص يوم العقد فإن نقص يوم العقد غرم وإن مل ينقص يوم الرد وإن زاد يوم العقد ونقص يوم الرد فال 

  غرم ألنه لورده ذلك اليوم بريء 

  فرع



ألرش للمشتري من جنس املبيع أو من سكة يف اجلواهر إذا باع حليا خبالف جنسه نقدا فوجده معيبا جيوز دفع ا
الثمن عند ابن القاسم وأشهب وميتنع ما خيرج من جنس املبيع أو سكة الثمن عند ابن القاسم وأجازه أشهب ألنه 

  دفع ظالمه ال معاملة مقصودة وقال سحنون مينع الصلح فيها مطلقا ألنه كصرف مستأخر 

  النظر الثالث

هي قسمان القسم األول يبطل الرد مطلقا وهو أربعة املانع األول الرباءة من العيوب عند يف املوانع املبطلة للخيار و
العقد من العيوب القدمية اليت جيهلها البائع وخيشى أن يلزمه قال صاحب التنبيهات ملالك وأصحابه فيها عشرة 

وبيع السلطان يف التفليس واملغنم بيع  أقوال له منها سبعة منها يف الكتاب سنة وله يف املوازية جيوز يف الرقيق خاصة
براءة الثاين القدمي يف املدونة الرباءة بالتفليس يبيع عليهم السلطان الرقيق دون الشرط واملرياث الثالث يف املوطأ 

ختتص باحليوان والرقيق الرابع يف كتاب حممد ملالك خيتص بالتافه من الثياب واحليوان اخلامس له يف كتاب ابن 
م الرقيق واحليوان وكل شيء السادس يف الواضحة مبا طالت إقامته عند البائع واختربه السابع الذي رجع حبيب يع

إليه يف املدونة أهنا ال تنفع مطلقا وقيل ال خيتلف يف بيع السلطان أنه بيع براءة قاله ابن أيب زيد وغريه وتأولوا لفظ 
لسلطان وأصل املرياث التاسع يف املدونة خيتص بالرقيق دون املدونة الثامن يصح بشرط بل يوجبها احلكم يف بيع ا

غريه العاشر قال ابن حبيب تكون يف الرقيق وغريه من احليوان والعروض يف بيع الطوع دون بيع السلطان 
واملواريث ويف اجلواهر املشهور االنتفاع بالرباءة وروي عن مالك قدم النفع ومن املتأخرين من حيكي هذه الرواية 

يدة ويقول مل خيتلف قوله يف جوازه يف اليسري وبيع السلطان وعهدة الثالث والسنة ومذهب املدونة ختصيصا مق
بالرقيق وقال ح تصح يف كل شيء من احليوان وغريه ما علمه البائع وما مل يعلمه وحكى عن الشافعي أربعة أقوال 

باطنة من احليوان اجملهول للبائع واملشهور أنه ال كقول ح وال ينتفع يف شيء من األموال وخيتص نفعها بالديون ال
يربأ عنده إال ما أعلم دون ما مل يعلم به وقاله ابن حنبل وقد روى مالك يف املوطأ أن ابن عمر رضي اهللا عنهما باع 

 عثمان بن غالما له بثمامنائة درهم بالرباءة فقال الذي ابتاعه لعبد اهللا بن عمر بالغالم داء مل تسمه يل فاختصما إىل
عفان فقال الرجل باعين عبدا وبه داء مل يسمه وقال عبد اهللا بعته بالرباءة فقضى عثمان على عبد اهللا بن عمر ان 

  حيلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأىب عبد اهللا أن حيلف فارجتع صحيحا وسقيما 

  فرع

اخلالف إن الناطق يكتم عيبه كراهة يف املشتري أو شرط الرباءة حسما للخصومة والفرق بني الناطق وغريه على 
البائع خبالف غري الناطق ال ختفى أحواله أو خيالطه هنيه عليه السالم عن بيع الغرر واجملهول والبيع بالرباءة يقتضي 

وقال اجلهل بعاقبة املبيع وألنه خيار فسخ فال جيوز اسقاطه بالشرط كاشتراطه اسقاط خيار الرؤية يف بيع الغائب 
احلنفية األصل يقتضي أن ال يرد بالعيب مطلقا ألنه إذا قال بعتك هذا فالعقد إمنا تناول املوجود دون املعدوم الكن 
العرف اقتضى السالمة من العيوب فكان كالشرط فريجع بالعيب استدراكا لظالمه فإذا اشترط األصل فقد صار 

ف فإن كل عادة صرح خبالفها ال تعترب ورد عليهم النهي عن األصل مقصودا بلسان املقال الذي هو مقدم على العر
الغرر واجملهول وعن التدليس والغش واالستدالل مباله السنة باطل وقالوا أجزاء املبيع وصفاته حق للمتعاقدين فلهما 

إسقاطه  اسقاطهما كسائر حقوق األدميني قلنا العلم بأجزاء جزاء املبيع وصفاته حق اهللا تعاىل فال جيوز للعبد
بالشرط كحد الزنا والسرقة قالوا ولو كان العلم شرطا ملا جاز البيع وهو خالف اإلمجاع قلنا التعاين يف األمثان 



معتاد والتدليس حرام بالنص فهذه مدارك احلنفية وأما بيع السلطان وغريه فيالحظ لدعوى الضرورة لذلك 
 الرباءة مل تستقر املصاحل وعن نقض ذلك على األئمة ليكون لتحصيل املصاحل من تنفيذ الوصايا ووفاء الديون فلوال

ذلك عليهم ولذلك يضمنهم بالشرع ما أتلفوه باخلطأ يف األحكام من مال أو نفس لئال ينفر الناس من والية 
األحكام لعظيم الضرر قاعدة احلقوق ثالثة حق هللا حمض وحق للعبد حمض وحق خمتلف فيه هل يغلب حق اهللا أو 

بد فاألول كاألميان والثاين كالنقود واألميان والثالث كحد القذف واختلف فيه هل يتمكن املقذوف من حق الع
إسقاطه كالدين أم ال كالصالة والصوم ونعين حبق اهللا تعاىل أمره وهنيه وحبقوق العبد مصاحله ونعين حبق العبد احملض 

بد إال وفيه حق هللا تعاىل وهو أمره بإيصال ذلك احلق هو الذي غلب فيه حقه فيتمكن من إسقاطه وإال فما منحق للع
إىل مستحقه قاعدة الغرر ثالثة أقسام متفق على منعه يف البيع كالطري يف اهلواء ومتفق على جوازه كأساس الدار 

وخمتلف فيه هل يلحق بالقسم األول لعظمه أو بالقسم الثاين خلفته أو للضرورة إليه كبيع الغائب على الصفة 
نامج وحنومها فعلى هاتني القاعدتني يتخرج اخلالف يف الرباءة فأ ح يرى إن كان املبيع معلوم األوصاف حق والرب

للعبد فيجوز له التصرف فيه وإسقاطه بالشرط وغريه يراه حق اهللا تعاىل وأنه حجر على عباده يف املعاوضة على 
غتفر لضرورة البائع لدفع اخلصومة عن نفسه وغريه اجملهول و ح يرى أن غرر العيوب يف شرط الرباءة من الغرر امل

يراه من الغرر املمنوع ألنه قد يأيت على أكثر صفات املبيع فتأمل هذه املدارك فهي جمال االجتهاد وإذا نظر أيها 
تنفع أقرب ملقصود الشرع وقواعده فاعتمد عليه واهللا هو اهلادي إىل سبيل الرشاد تفريع يف اجلواهر املشهور أهنا ال 

تنفع وإذا تربأ من عيب ذكره يف مجلة عيوب : من ال خيترب ملكه قبل البيع إذهاباً للجهالة باملبيع وقال عبد امللك 
ليست موجودة مل تنفعه ألن ذلك يوهم عدمه بل حىت تبني موضعه وجلسه ومقداره ظاهراً أو باطناً وال ميكن 

تمل كما لو أراد دبرة وهي معدلة ومل يذكر بغلها وكذلك االقتصار على مشاهدة ال تقتضي اإلحاطة أو لفظ حي
الذي يتربأ من السرقة واإلباق واملبتاع يظن قرب ذلك أو قلته وهو كثري فال بد من بيان ذلك مفصالً وبيع الورثة 

لقضاء الديون وتنفيذ الوصايا هو مراد بيع املرياث أما بيعهم النفصال بعضهم من بعض كبيع الرجل مال نفسه 
بيع السلطان بيع براءة فظن املشتري أنه : لعدم ضرورة تنفيذ املصاحل وكذلك البائع لإلنفاق على الورثة وإذا قلنا 

ال مقال له محل هذا على أنه ادعى ما ال يشبه : كبيع الرجل مال نفسه خري بني التمسك على الرباءة أو الرد وقيل 
ميتنع بيع الرائعة بالرباءة من احلمل إال أن : إال يف مجع ويف الكتاب  ألن بيع السلطان ال خيفى غالباً لكونه ال يكون

يكون ظاهراً من غري السيد ألنه نقص فيها خبالف الوخش فإنه رمبا زاد يف مثنه وإذا باع السلطان عند املفلس وقسم 
ان كتمه فيؤخذ الثمن من الغرماء الثمن بني غرمائه مل يرده املبتاع بالعيب القدمي ألنه بيع براءة إال أن يعلم أن املدي

إن كان اآلن معدماً مث يباع هلم ثانية فإن نقص مثنه عن حقهم اتبعوه وإن كان ملياً أخذ منه فإن كان أعتقه أوال كان 
اآلن حراً ألن رد العيب منع البيع األول من التمام فينفذ العتق ولو حدث به عيب آخر عند املبتاع كان له حبسه 

  لعيب يف ماله ومن الغرماء يف عدمه أو يرده وما نقصه العيب يف ملك البائع أو يباع للغرماء يف عدمه وأخذ قيمة ا
به كذا وكذا عيب وذكر العيب الواقع معها مل ينفعه وكذلك لو أفرده حىت يقول : إذا قال : فرع قال اللخمي 

فيق إمنا مل ينفعه ألن النحاسني يفعلون ذلك فيما وأرى إذا أفرده أن يربأ وإن مل يقل ذلك به ألن التل: ذلك به قال 
  ليس به عيب احتياطا فال ينقص الثمن ألجله 

  ال تنفع الرباءة فيما علمه السلطان أو الوصي وللمشتري الرد على الغرماء ألنه تدليس : فرع قال 
: قال مالك : ن نكل رد عليه قال حممد إذا وجد عيبا قدميا باملبيع بالرباءة له حتليف البائع أنه مل يعلمه فإ: فرع قال 

وقال ابن : وإن شرط وال ميني عليه كان له شرطه إال أن يكن العيب مما ال خيفى على البائع اختلف يف املشكوك 



حيلف فإن نكل ردت من : ال ميني عليه يف اخلفي وال يف الظاهر لعدم تعني سبب اليمني وقال ابن القاسم : حبيب 
  . ألن األصل الرد بالعيب والقيام مبوجب العقد  غري ميني املشتري

للمشتري الرد ألن الرباءة توهم : قال مالك : إن اشترى على الرباءة وباع على العهدة ومل خيري بذلك : فرع قال 
ال يبع بالرباءة من اشترى على العهدة ألنه ضمن للمشتري : خالفة لعدم تعني العيب قال مالك : العيب وعنه 

ويرجع به هو على بائعه فكأنه أخذ مثنني فكذلك إذا اشترى بعهدة الثالث مث باع من يومه بالرباءة فيموت بالعيب 
إذا اشترى بالرباءة وباع بالعهدة فوجد الثالث عيبا رده على : يف الثالث ويرجع على البائع قال ابن القاسم 

اءة فوجد األخري عيبا كان عند األول حلف الوسط األوسط وعلى األول اليمني وقال يف عبد تناوله ثالثة نفر بالرب
  ما علمه وليس بني األول واآلخر شيء لعدم املعاملة : 

فرع مل خيتلف يف علي اجلواري أهنن ال يبعن على الرباءة يف بيع السلطان غريه إال أن يكون ملك امرأة أو صيب أو 
  منفعة السيب خشية توقع احلمل 

إمنا جتوز الرباءة يف الرقيق بعد طول اختباره فإن مل تطل إقامته عنده : ابن حبيب قال : فرع قال صاحب النكت 
  فإن وقع مضى : وال اختربه كره له ألنه يشبه املخاطرة قال أصبغ 

وبرئ من كل عيب مل يعلمه وإن أتى ذلك على جل الثمن عند مالك وأصحابه إال املغرية : فرع قال ابن حبيب 
  لثالث إال أن جياوز ا: قال 

البيع جائز وإن كان قليال لزم املشتري : قال ابن القاسم : فلو مل يذكر قدر العيب وال تفصيله : فرع قال اللخمي 
  يفسد للغرر : وقال أشهب 

  حوريا الرباءة فيجوز أن توضع بعد العقد بدينار ويرجع بالعيوب ألنه األصل : فرع قال ابن يونس 
أهنا تدخل يف كل عقد : ألحد من أصحابنا ضابط ما تدخله الرباءة وضابطه مل أر : فرع قال صاحب املنتقى 

معاوضة ليس من شرطه التماثل احترازاً من القرض فإن من شرطه التماثل واشتراط الرباءة فيه ويف القضاء مينع 
  التماثل جلواز أن يكون بأحدمها من العيوب ما ليس يف اآلخر واحليل بالتماثل كالتفاضل 

ومقتضى اختصاص الرباءة إذا وقعت يف احليوان أن يفسخ واملنقول عن مالك صحة البيع وبطالن : ل فرع قا
  ال أفسخه يف احليوان وأفسخه يف العروض إال أن يطول : الشرط وقال أشهب 

: د مالك فرع قال إذا قلنا بيع السلطان يف املغنم واملرياث والتفليس بالرباءة فباع ومل يبني أن املبيع من ذلك فعن
للمشتري القيام لعدم الرضا بالرباءة وقال أصبغ بنفيها ألن بيع السلطان وبأسه ال خيفى وأما بيع الوصي والورثة فال 

  بد من علم املبتاع ألنه قد خيفى 
الذي تقع فيه الرباءة خاص وعام واألول ثالثة أقسام متفق على جوازه ومتفق على منعه وخمتلف فيه : فرع قال 
الرباءة من محل األمة الظاهر والثاين من محل أمة أقر البائع بوطئها ألن اإلنسان ال يربأ من ولده ويفسد :  فاألول

ال يفسد والثالث من محل الرائعة الذي مل يظهر ومل يقر بوطئها : العقد على الصحيح للشرط الباطل وعن مالك 
فإن دفع بعد العقد دينار للرباءة منعه مالك يف ) ش (  منعه مالك يف الدابة لعدم على قول ابن حبيب اجلواز وقاله

الدابة لعدم تعني العوض وحصره ابن حبيب يف اجلارية دون الدابة كما جيوز شراء طلب العبد بعد العقد وأما 
: الرباءة العامة مما ال يعلم فتصح عند مالك يف كل عيب إال محل الرائعة كان العيب ظاهرا أو خفيا املانع الثاين 

فوات العقود عليه حسا بالتلف أو حكما بالعقد واإلستيالد والكتابة والتدبري ألن الرد بالعيب فرع وجود العني 
باع عبدا بثوبني فهلك أحدمها ووجد اآلخر معيبا وهو وجه الصفقة رده وقيمة : وحيث ال عني ال رد ويف الكتاب 



الثاين ثلث القيمة أو ربعه رجع حبصة ذلك من قيمة العبد ال اهلالك وأخذ العبد فإن فات حبوالة سوق أو تغري بدن و
يف عينه نفياً لضرر الشركة ولو كان العيب بالعبد رده مشتريه فإن كان احلاضر أرفع الثوبني ومل يفت حبوالة سوق 

ثوبه ما أو غريه اخذ مع قيمة اهلالك وإن فات بتغري سوق أو غريه أو مل يفت وليس وجه الصفقة أسلمه وأخذ قيمة 
أو النصف أو الثلثني فإنه يرجع حبصته من : يريد : ثلث القيمة : معىن قوله : قال أبو حممد : بلغت قال ابن يونس 

قيمة العيب ال يف عينه ألن العبد ملا فات وجب الرجوع يف قيمته والقيمة عني فصار الشراء فال ينظر هل املعيب 
عيب أدىن الثوبني وقد فات األرفع أم ال والعبد مل يفت رد املعيب وحده إن كان امل: وجه الصفقة أوال ؟ قال حممد 

ال يراعى : بل يف العبد ألنه الثمن وعلى رأيه : ورجع حبصته من قيمة العبد ال يف عينه لضرر الشركة وقال أشهب 
واء يرجع يف املعيبة وجه الصفقة يف العيب ألنه ال يراعى ضرر الشركة وحنوه له فمن باع جارية جباريتني قيمتها س

إن كانت املعينة أرفعها ونقص بدهنا ردمها : يرجع يف عينها قال حممد : بنصف القيمة فاتت أم ال وقال أشهب 
وأخذ جاريته إال أن تفوت بسوق أو بدن فقيمتها يوم خروجها من اإلسترباء وإن مل تفت املعينة ال املنفردة وفاتت 

مطلقا ال حصتها النتقاض البيع ويأخذ جاريته وإمنا يفيت املنفردة عيب مفسد وإن الدنية رد املعينة وقيمة الدنية 
فاتت املنفردة فقط يف سوق أو بدون رد املعينة فقط ورجع بقيمتها من قيمة صاحبتها إن فاتت الدنية فيأخذ تلك 

  فاتت بقيمتها يوم القبض قال احلصة من قيمة املنفردة وإن مل تفت الدنية ردها مع املعينة وأخذ قيمة املنفردة وإن
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

جعل يف الكتاب تغري السوق مفيتا للعرض املعيب ألنه إذا كان قائما فإمنا يرد باحلكم فأشبه : صاحب التنبيهات 
  خالف ذلك وال خالف أن حوالة السوق ال تفيت الرد بالعيب : البيع الفاسد وعنه 

ملكتك فركبت وقال املبتاع : إذا احتلفا بعد ضياع ما يغاب عليه فقال البائع : حبيب  قال ابن: فرع يف الكتاب 
بل منعتين إن علم هالكه فمن املبتاع وإال صدق مع ميينه إال أن تقوم بينه على متكني البائع وامتناع املبتاع وقاله ابن 

  القاسم ألنه غارم 
الة السوق مث ماتت عنده مث ظهر عيبها لتقومي العقد ألنه صحيح إذا قبض اجلارية بعد شهرين وحو: فرع يف الكتاب 

خبالف الفاسد ال يضمن إال بالقبض وإن ماتت عند املبتاع أو تعيبت بعد قبض الثمن فضماهنا من املبتاع وإن كان 
جلارية من البائع حبسها بالثمن كالرهن هذا إذا مل يكن فيها مواضعة وقال عن احملبوس بالثمن من البائع وضمان ا

املبتاع وإن هلكت عند البائع حىت يقضى له بالرد بالعيب أو يربئه البائع منها وينفذ عتقها من املبتاع ألهنا ملكه وله 
الرضا بالعيب دون عتق البائع خبالف البيع الفاسد لعدم امللك إال أن يعتق املبتاع قبل عتق البائع فقيمتها ذلك قال 

ن العبد إذا مل ينفذ نظرا إىل أن احملبوس بالثمن كأنه مل ميلك أو إىل أن العقد باطل قال ابن اختلف قول مالك يف ضما
ولو قبض اجلارية مث أشهد على البائع أنه مل يرض بالعيب مث ماتت بعد اإلقالة أو أصاهبا عيب فمن : ابن القاسم 

بة العينة فإهنا من املشتري قبل القبض من البائع كما لو استوجب سلعة قري: املشتري لضماهنا بالقبض وقال حممد 
فإن امتنع البائع من اإلقالة فيقضى عليه فمن املشتري ألنه مل يوجب اإلقالة على نفسه وقال مالك أيضا من البائع 

قال صاحب التنبيهات قال أشهب إذا أعتق البائع يف يد املشترى ال يعتق عليه إذا رجع إليه ألنه يف ضمان غريه فإن 
يد غريمها نفذ عتق السابق منهما وإال فعتق صاحب صاحب احلوز ألنه املك به وقال إذا أشهد املبتاع أنه كان يف 

  غري راض بالعيب برئ منه إال أن يطول األمر حىت يرى أنه راض 
فرع يف الكتاب إذا تصدق هبا أو وهبها لغري ثواب فهو فوت ويرجع بقيمة العيب لتعلق حق الغري وإن باعها أو 

بها للثواب أو أجرها أو رهنها فال يرجع بشيء فإذا زالت اإلجارة أو الرهن فله الرد فإن تعيبت رد نقصها وه
وقال أشهب إن افتكها حني علم بالعيب فله ردها وإال رجع مبا بني الصحة والعيب قال ابن يونس قال ابن حبيب 

ه وإال ففوت وإن باع مع العلم بالعيب فقد رضيه إذا قرب األجل يف اإلجارة أو الرهن حنو الشهر أخر إىل انقضائ
وإال فلم ينقص للعيب قال مالك لو ادعى بعد البيع العيب مل تكن له املطالبة ألنه لو ثبت مل يوجب عليه شيئا إال أن 

 ح( وابن حنبل وقال ) ش ( يرجع إليه بشراء أو مرياث أو صدقة أو بعيب أو غري ذلك فله الرد على البائع وقاله 
ليس له رده إال أن يكون البيع حبكم حاكم ألنه أسقط حقه من الرد بالعيب فال يرد ولو رضي به وجوابه أن الرد ) 

امتنع لعجزه عنه ويرد بعد التمكن كما لو امتنع لغيبة البائع وقال األئمة ال يرجع قبل الشراء بشيء ألنه استدرك 
الك وقال أشهب إذا رجع بشراء ومل يعلم بعيبه فله الرد على ظالمته بالبيع وقياسا على زوال العيب كما قال م

البائع األخري ألن عقده يقتضي عهدته مث هو خمري يف الرضا والرد على املشتري اآلن الن العهدة اآلن عليه فإن رده 
 من املشتري عليه فله رده على البائع األول باألقل من متام الثمن األول او قيمة العيب ولو باعه املشتري الثاين

األول بأقل مما اشتراه فله الرجوع على املشتري األول بتمام مثنه ال باألقل الن له رده عليه وهو اآلن يف يديه ولو 
باعه من غريه بأقل فرضيه مشتريه مل يرجع إال باألقل ولو وهبه من املشتري األول أو تصدق به عليه رجع بقيمة 



ه وللمشتري األول الرد على البائع األول وأخذ مجيع الثمن األول وال وال العيب من الثمن الذي اشتراه به من
حياسبه ببقية الثمن الذي قبضه من الواهب ألن الثاين وهبه غريه ولورثة املشتري األول فله رده على البائع األول 

ن الثمن ألجل وأخذ مجيع الثمن ألن ما وجب للميت قد ورثه املشتري األول عنه قال حممد إن كنت نقصت م
إن : بل بقيمته كاملة قال ابن حبيب : العيش لظنك حدوثه عندك وتبني عيبه رجعت باألقل وقال ابن عبد احلكم 

بعته بالثمن فأكثر مث رجعت بشراء أو مرياث أو هبة قضي عليك بعدم الرجوع خلروجه مبثل الثمن فال رجوع وإال 
ليك أم ال النتقاض السبب املانع من الرد ولو فاتت عند املشتري بل لك الرد فضي ع: فلك الرجوع قال أبو حممد 

الثاين ورجع عليك فلك الرجوع على البائع األول بقيمة العيب ما مل تكن أكثر غرم الثالث فال ترجع إال مبا غرم 
  الثالث 

والرجوع بالثمن إن ولدت من غريه ردها مع ولدها أو أمسكها ألنه فإن مات ولدها فله ردها : فرع يف الكتاب 
كله ألن الولد غري مبيع إال أن تنقصها الوالدة فريد نقصها فإن فاتت مل يكن له رد الولد مع قيمة األم يوم العقد 

إال أن يأخذ من القاتل يف قيمتها مثل الثمن ألن الرد بالعيب نقض للعقد : بغري ولد هلالك املبيع جبملته قال أشهب 
إذا اشتراها حامالً فولدت عنده مل : د عنه مسد الثمن قال صاحب هتذيب الطالب من أصله فاملأخوذ للبائع يس

حيدث عنده عيب إذا مل تنقصها الوالدة وإذا ردمها ردماً أخذ الولد من مثن أو قيمة خبالف املفلس ببيع الولد وقال 
الولد ردها وال شيء عليه فيه وإن يردُّ يف العيب من الثمن قدر قيمته كأنه اشتراه مع أمه مولوداً وإن مات : أصبغ 

أخذ ما أخذ يف الولد من مثن أو قيمة أو الولد : إال أن يقول البائع : مات أو قتلت رجع بأرش العيب قال أشهب 
نفسه إن كان باقياً أو قيمة األم إن أخذت هلا قيمة فذلك له وإال فعليه قيمة العيب أو ما نقص من الثمن بعد أن 

ذ من قيمة أو مثن ويرجع القاتل عليه بقيمة العيب يوم القتل ألنه دفع مقابلة ذلك الوقت إن مل حيسب عليه وما أخ
يعلم به ويضم لقيمة األم ما أخذ يف الولد من مثن أو قيمة ويرجع مبا بقي على البائع قال أبو حممد ومعىن قول 

القيمة مبثل الثمن يريد أو كانت القيمة أشهب يف الكتاب إذا قتلت األم رجع بقيمة العيب إال أن يكون أخذ يف 
مثل حصة العيب من الثمن ألنه إمنا يرجع بالعيب وقال ابن شلبون با معناه مثل رأس ماله قال بعض الشيوخ وقول 
أشهب خالف قول ابن القاسم ألهنا تقوم على القاتل معيبة فتبقى حصة العيب عند البائع وقول أشهب يف الكتاب 

لبائع أخذ الولد ورد الثمن كله خالف قول ابن القاسم بل يرجع بقيمة العيب ألن الولد لو هلك إذا ماتت األم فل
مع بقائها مل يعترب ولو جرحت األمة موضحة ردها وال يرد األرش ألهنا ال ينقصها قال صاحب البيان زيادة املبيع إما 

الولد والكرب والسمن ففي الولد قوالن : ثالثة أقسام  يف احلال بالصنائع واألموال فليس فوتاً اتفاقاً أو يف العني وهي
  ليس بفوت بل له الرد ورده أو مثنه إن باعه وقيل فوت ويف كرب الصغري ومسن اجلواري قوالن 

اهلبة لالبن الصغري ليس بفوت لقدرته على االنتزاع فال يكون له الرجوع : فرع قال ابن يونس قال ابن الكاتب 
  فوت لتعلق حق األرش : حبيب  بأرش العيب وقال ابن

إذا بلغ باملرض حد السياق فأخذ أرش العيب مث عجز املكاتب وصح املريض ال ينقض : فرع قال بعض الشيوخ 
ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل سكوت وهو التقصري : احلكم الن سيبه كان حمققاً املانع الثالث 
طل الرد واألرش إن كان البائع حاضراً فإن كان غائباً أشهد شاهدين بالرد عند االطالع ومكث من غري عذر فيب

فإن عجز حضر عند القاضي وأعلمه فيكتب للبائع إن قربت غيبته وإن بعدت تلوم له رجاء قدومه فإذا مل يرج 
وقت ميكنه  قدومه قضى عليه أن أثبت املشتري الشراء على بيع اإلسالم وعهدته ويف الكتاب إذا مضى بعد اطالعه

الرد فيه ولكنه ال يعد رضا لقربه كاليوم وحنوه حيلف أنه مل يكن راضياً وله الرد وقاله ابن حنبل قياساً على القصاص 



بل الرد بالعيب على الفور ألن التراخي يدل على الرضا وهو ) ش ( وال خيل به التأخري حىت يفهم الرضا وقال 
يستعمله بعد علمه بالعيب تصرفاً واستعماالً ال يقع يف العادة إال برضا ممنوع والفعل أن يتصرف يف املبيع أو 

  بالتمسك فإن تردد بني الرضا وعدمه مل يقض عليه به ألن األصل بقاء حقه هذا هو الضابط مث تذكر فروعه 
قد ومقداره إذا قضي على الغائب بالعيب بيعت السلعة وأعطي املشتري الثمن بعد البينة على الن: فرع يف الكتاب 

الحتمال أن البائع مل يقبض الثمن وما فضل معمراس أو نقض رجع به املبتاع على البائع قال اللخمي أرى إذا 
كانت العادة البيع على الرباءة مل حيكم له بالرد إال أن يثبت أنه اشتراه على العهدة وإال فاألصل العهدة ويستظهر 

حيث يصدق وإذا أنكر البائع بأن تكون العادة النقد أو طال الزمان قبل باليمني وال يكلف البينة على نقد الثمن 
سفر البائع أو كان املشتري غرمياً وليس للمشتري الرد على تابع البائع ألن التابع الغائب قد يرضى بالعيب إال أن 

بر من التربع ولو يكون الغائب معدماً ألنه لو حضر منع من الرضا إذا كانت السلعة ال تويف الثمن كبيع املد
: استحقت كان له القيام على األول خبالف العيب ألنه ال يؤثر فيه الرضا لبطالن العقد يف أصله قال ابن يونس 

إمنا تلزم البينة على بيع اإلسالم وعهدته إذا امتنع من احللف وإال صدق مع ميينه ألن بيع : قال بعض القرويني 
لعيب مث باعه فليس له مطالبته إذا قدم إال أن يقضي به السلطان ألن البيع رضا اإلسالم هو الغالب وإذا اشهد على ا

إال أن يكون يف بلد ال سلطان فيه أو سلطان ال يقضي على الغائب فله الرجوع بعد اإلشهاد ويتبعه : قال حممد 
ردها ألنه كاملكره بالسفر  فروى ابن القاسم عن مالك له: ببقية الثمن فإن وجد العيب بعد السفر بالدابة يف السفر 

وليس عليه يف ركوهنا شيء وتركها بقية السفر فإن وصلت حباهلا ردها أو عجفت نقصها أو حيبسها ويأخذ قيمة 
العيب ألن االضطرار مبيح مال الغري والسفر ضرورة وروى أشهب إن محل عليها بعد علمه لزمته وإن سافر لغرض 

ليقم البينة على بيع اإلسالم وعهدته وعد الرباءة يبيعه اإلمام على البائع فإن مل عليه يف ردها مؤنة أو بثوب فلبسه ف
جيد ثلثه فليس له إال الرضا به أو الرد إىل بلد البائع وله استخدام العبد دون وطء األمة ألن الوطء يعتمد امللك 

امه إىل القضاء بالرد ألن عليه املقرر وهذا بصدد النقص وللحاضر استخدام األمة والعبد ويركب الدابة بعد قي
: املشهور يف العبد والدابة ترك االستعمال وأباحه ابن حبيب قياساً على العقار وعلى املشهور : النفقة ويف اجلواهر 

ينزل عن الدابة إن كان راكباً إال أن يتعذر عليه القود فيعذر بالركوب إىل مصادقة اخلصم أو القاضي وأما 
يسقط القيام إال أن : ذهاب العيب قبل القيام ففي اجلواهر : يمنع كلبس الثوب املانع الرابع االستعمال املنقص ف

يبقى علقة كالطالق يف الزوجني وكذلك كل ماال يؤمن عوده اتفق مالك وأصحابه على الطالق واختلفوا يف املوت 
لبس بعيب للناس وإن ذهب العيب فقال مالك كالطالق لبقاء العدة وقد يكون منه ولد ال يعلم وقال ابن حبيب 

قبل القيام فال رد أو بعد العلم فقال ابن القاسم ال رد وقال أشهب له الرد وإن ذهب قبل الشراء فال رد إال إن مل 
تؤمن عودته كخدام أحد األبوين أو األجداد قال ابن القاسم إذا اشتراها يف عدة طالق فلم يردها حىت انقضت 

ك أرى إذا اشتراها بعد حيضة ألنه دخل على أهنا توقف حىت حتيض فال مضرة إال أن تكون عدهتا فال رد قال وكذل
من الوخش ألهنا تشترى على أهنا تقبض باحلضرة وحيمل قوله على أنه علم هلا زوجاً طلقها لكن يعتقد انقضاء العدة 

ب فإن فسخه السيد قبل الدخول فلو جهل الزوج كان له الرد وإن انقضت العدة وتزويج العبد بغري إذن سيده عي
أو طلق العبد ألن تعديه يف ذلك يشينه وإن تزوج بإذن سيده مث طلق قبل الدخول مل يرد إال أن يكون العبد ختلق 
على سيده حىت زوجه والدين عيب إال أن يقضيه السيد قال سحنون إال أن يستدين يف سعة فإن ذلك خلق يبقى 

 إذن سيده أن يرد بعد االسقاط للجرأة على ذلك وإسقاط اجلناية اخلطأ يسقط قال وأرى إن كانت املداينة بغري
الرد خبالف العمد وإذا حدثت احلمى يف عهدة الثالث وذهبت قال ابن القاسم ال رد وقال أشهب يرد الحتمال 



وده أو أشكل أمره بقاء سببها قال وأرى أن يستأىن به فإن استمر بدونه مل يرد والضابط أم العيب إن كان الغالب ع
  رد استصحاباً للحالة السابقة 

إذا أخرب البائع بالطالق عند العقد برئ وال يطأها املشتري وال يزوجها حىت تشهد البينة على : فرع قال اللخمي 
الطالق أو الوفاة لثبوت أصل الزواج إذا مل تكن طارئة أو قدمت من موضع قريب يقدر على استعالم ذلك منه وإن 

  عيداً حلت للسيد والزوج كان ب
إذا انقطع الول يف الفراش له الرد إذ ال يؤمن عوده القسم الثاين من املوانع ما مينع من الرد على : فرع يف الكتاب 

وجه دون وجه وهو تغيري املبيع والتغيري ثالثة أضرب الضرب األول تغيري يفيت املقصود من العني فيمنع ألنه 
تغيري ال بال له ال مينع الرد ووجوده كعدمه ففي : قصود من األعيان منافعها الضرب الثاين يصريها كاملعدومة ألن امل

الكتاب ال يفيد الرد حوالة األسواق وال مناء وال عيب خفيف كالرمد والكي والدماميل واحلمى والصداع وذهاب 
الفرق بني هذا وبني البيع الفاسد  :الظفر وله الرد بغري شيء وإن نقصه وكذلك األمنلة يف الوحش قال ابن يونس 

دخل املتبايعني على شيء واحد يف البيع الفاسد فسوى بينهما يف زيادة السوق ونقصه : تفيته حوالة األسواق 
وهاهنا مل يدخال على الرد قال ابن حبيب وكذلك ما حدث عنده من شرب اخلمر أو الزنا أو السرقة أو اإلباق 

فاً البن القاسم ألن هذه قد تنقصه كثرياً والفرق بني البائع يرد عليه بالعيب اخلفيف فقيل حيتمل أن يكون هذا خال
التسوية فيلحق املشتري : وهذا استحسان والقياس : أن البائع يتوقع تدليسه خبالف املشتري قال : وبني املشتري 

وأخذ أرش العيب القدمي أو الرد وما تغيري له بال وال خيل باملقصود فيخَّري بني التمسك : بالبائع الضرب الثالث 
قال : إال أن يرضى البائع بأخذه معيباً ويرد مجيع الثمن فذلك له ويف اجلواهر : نقصه العيب احلادث ويف الكتاب 

ال يسمع من البائع ذلك ألن اخليار حكم ثبت للمشتري فال يتمكن البائع من إبطاله قال صاحب : عيسى بن دينار 
أعطين يف اخلياطة وال ألزمك نقصان القطع حىت ال متسكه ليس له ذلك : وخاطه فقال البائع  إذا قطعه: النكت 

خبالف طرح أرش العيب احلادث إذا مل خيطه ألنه باخلياطة صار شريكاً فال يستقل شريكه بإبطال شركته وعن أيب 
م احلكم وجعل الشركة مبا زاد الصبغ أن القيام بالصبغ يوم احلكم ال يوم البيع ألن الرد فسخ فالقيمة يو: احلسن 

وجعله يف االستحقاق إذا امتنع املستحق من دفع قيمة الصبغ واملشتري من دفع قيمة الثوب أن الشركة بقيمة 
كره فيشارك بالقيمة وبقولنا قال  الصبغ دون زيادة ألن الراد بالسكون شك وأخذ قيمة العيب واملستحق من يده ُم

حدوث العيب عنده مينع رده بالعيب القدمي ألن الرد شرع لدفع الظالمة ) : ح ( و ) ش ( ابن حنبل وقال 
والضرر عن املشترى والرد ضرر على البائع ال يشرع دفعه بالضرر بل يتعني أخذه األرش يف العيب القدمي وقياساً 

ر بطالنه ألنه وجب أن على العيوب املبينة كالعمى وحنوه ألنه ملا تعارض حقان أحدمها يوجب بقاء العقد واآلخ
أن البائع مفرط يف عدم اطالعه على عيب سلعته خبالف : يرجع موجب البقاء ألنه األصل واجلواب عن األول 

حق الرد ثابت قبل حدوث العيب عند املشتري وذمة البائع مشغولة ببقاء : املشتري فلذلك رجحنا ضرره أو يقول 
ضرر البائع باألرش وضرر املشتري بالرد : تصحاب وألن جيرب الضررين جزء من املبيع عنده فرجع ذلك عمالً باالس

الفرق بأن ذهاب أكثر املنافع يصري : خبالف العكس يتضرر فيه املشتري وحده بإلزامه ما مل يعقد عليه وعن الثاين 
منع التعارض : الثالث املبيع معدوماً ألن األقل تبع لألكثر واملقصود من األعيان منافعها واملعدوم يستحيل رده وعن 

ألن حق املشترى ثبت قبل حدوث العيب ساملاً عن املعارض مث ينتقض ما ذكروه مبا إذا تقاررا على العيب وادعى 
ال حيب أرش العيب احلادث : البائع أن املشتري رضي به فإن املشتري يصدق يف استحقاق الرد وقال ابن حنبل 

أنه : ما لو غره حبرية أمه فإنه يرجع على من غره بالصداق كله وجوابه عند املشتري كان سبب التدليس أم ال وك



: يف الكتاب : يف اجلواهر : يرجع على الغار إن كان غري السيد ولو دلسها هنا غري السيد مل يرجع عليه تفريع 
وبة العمى والشلل من هذا الضرب ورآمها ابن مسلمة من الضرب األول وكذلك رأى قطع ذنب البغلة املرك

عجف الدابة وهرم العبد من الضرب الثالث ورآه ابن مسلمة من األول وبثمن األمة : والفرس املركوب واملشهور 
من الثالث والوطء يف الثيب من : من الثاين على املشهور وكرب الصغري من األول وقيل : اهلزيلة من الثالث وقيل 

من الثالث وتزويج األمة على املشهور من الثالث وقيل من  من األول وافتضاض البكر: الثاين على املشهور وقيل 
ال جيرب ومنشأ اخلالف يف : الثاين ورآه ابن مسلمة من األول على املشهور إذا ولدت جرب النقص من الولد وقيل 

النظر إىل عظم العيب فمن عظم عنده جعله من األول ومن ال يرى ذلك جعله من غريه : هذه الفروع كلها 
ميتنع ردها ووافقنا ابن ) : ح ( و ) ش ( ابن حنبل يف وطئ الثيب ال يرد شيئاً ويردد عند ابن حنبل وقال  ووافقنا

أن املنافع الُبضع عندنا كمنافع البدن من : ومورد ابن مسلمة ) ح ( و ) ش ( حنبل يف رد األرش يف البكر ومنع 
مينع الرد عدمها واستدال بأن الوطء جناية فإنه ال  االستخدام وغريه وعندمها ملحقة باألجزاء فالوطء كقطع عضو

خيلو من عقوبة أو مال أو وقع يف ملك الغري وألنه حيرمها بوطئه على أبيه وابنه فهي جناية وألنه جيب به مجيع البدل 
خ للعقد يف النكاح من غري اعتبار مقدار املنفعة كاملوضحة واملنافع تقابل من األجر تقديرها وألن الرد بالعيب فس

وإن سلمنا أنه جناية : من أصله فيؤدي لوقوع الوطء يف ملك خالياً عن العقوبة والغرامة واجلواب عن األول 
أنه قد تقدم أن فسخ العقد من أصله مستحيل عقالً الستحالة رفع الواقع : فاجلناية عندنا ال متنع الرد وعن اآلخر 

ه وجزاء جهالة ولو صح ما ذكرمتوه ملا صحت اإلقالة مث يتأكد بل املنهي وطء يف ملكه ولو هلكت كانت يف ضمان
ال ينقص : قولنا بالقياس على وطء الزوج بعد الشراء وتلذذ املشتري بالنظر إىل الفرج وغريه ونقول يف الثيب 

  عينها وال جيب فيها أرش كما لو نظر إليها 
معيباً وهلك اآلخر رد العيب وأخذ حصته من إذا اشترى عبدين يف صفقة بذهب فوجد أحدمها : فرع يف الكتاب 

الثمن الستدراك الظالمة فإن اختلفا يف قيمة اهلالك وصفاه وقومت الصفة فإن اختلفا يف الصفة صدق البائع مع 
إن شاء املبتاع : مينيه أن انتقد ألنه حينئذ مدعى عليه الرد وإال صدق املبتاع ألنه مطالب بالثمن قال ابن يونس 

خذ أرش العيب القدمي خري البائع ألن قيمة العيب قد وجبت له فليس للبائع إبطاهلا والفرق بني هذا التمسك وأ
أنه ليس له التمسك بالباقي ألن حينئذ جمهول وقد وجب الرد هلما : وبني ما إذا استحق مما بعد على غري األجزاء 

إذا رد خبالف املشتري يغرم أرش القدمي يف  والتمسك به عن الثمن جمهول فيهما أن املستحق عليه ال يغرم شيئاً
ُيصدق البائع انتقد : كان املعيب وجه الصفقة أوال ألن الثمن عني وقال حممد : التمسك ويريد يف وقوله يف العبدين 

أم ال ألن الثمن وجب له فإسقاطه غرم هذا إذا كان الثمن عيناً فإن كان عبداً أو عرضاً رد املعيب إن كان وجه 
قة وقيمة اهلالك مطلقاً ال على احملاصة النتقاض البيع وأخذ عبده ان مل يفت فإن فات الثمن حبوالة سوق أو بيع الصف

والباقي منهما وجه الصفقة رجع حبصته من قيمة العبد الذي هو مثن ال يف عينه لتعيُّن القيمة كالفوت فصار كأنه 
أن التزام : يب والفرق بني الثمن العني وما ينقسم وغريمها اشترى بعني وكذلك لو كان الثمن مما ينقسم فهي كالع

يرد العيب حبصته خبالف أن يكون : ففي الكتاب : القيم ضرر يف غريمها فإن ابتاع عبدين قيمتهما سوى املائة دينار 
  وكذلك إن كان العيب األدىن يلتزم األعلى حبصته من الثمن : أحدمها بيعاً يريد 

  فرع



اشترى مذبوحتني فوجد إحدامها غري ذكية أو مائة أُردب فوجد مخسني له رد الباقي لتفريق الصفقة  إذا: يف الكتاب 
وله أخذ الشاة حبصتها ولو كان النقص يسرياً يف الطعام أو شاة من الشياه لزمه الباقي حبصته من الثمن لبقاء 

اشترى الشاتني على الوزن وتساويا يف  إذا: يريد : قال أبو حممد : املقصود وكذلك جرار اخلل قال ابن يونس 
ال يستقيم هذا بل اشترامها غري مسلوختني ألن حكم الذكاة : الثمن ألن مثن الباقي حينئذ معلوم قال ابن الكاتب 

وحيتمل قيام : ال يعلم إال قبل السلخ حىت ينظر العتق ولو اشترامها على الوزن فال بد من التقومي قال ابن يونس 
لو جهلت الذكية فسخ البيع لتحرمي أكلهما ولو أكل : السلخ على عدم الذكاة قال بعض أصحابنا البينة بعد 

أحديهما وشهد أن أحديهما غري ذكية رجع بثالثة أرباع الثمن الباقية ونصف مثن املأكولة لو نزع التداعي فرع قال 
راً فاشتغل أياماً عن الرد مث وجدها قال أبو العباس األسامي إذا اشترى جرار خل فوجد بعضها مخ: ابن يونس 

لو وجد من العشرة واحدة خالً لزمته : صارت خالً سقطت حصتها من الثمن لعدم بدهلا للمعاوضة قال أشهب 
: يفسخ البيع هاهنا ألهنا صفقة مجعت حالالً وحراماً وكاألم وابنتها يف عقد قال : حبصتها وقال ابن القصار وغريه 

  أهنما دخال على الصحة فهو كاالستحقاق خبالف املقيس عليه : ن القاسم وهو القياس ومدرك اب
ما ال بد منه عادة فال قيام به وما ال عادة فيه وهو يسري : نقص الطعام عند األصحاب ثالثة أقسام : فرع قال 

املائة قال أبو  فللمبتاع أخذ السامل حبصته وللبائع إلزامه ذلك لعدم اختالل املقصود من العقد وذلك العشرة من
والكثري املخل بالصفقة ليس للمبتاع أخذ السامل حبصته إال برضا البائع وللبائع إلزامه ذلك ألن ضرر التفريق : حممد 

حد الكثري العشرون من املائة وأما الكثري جداً فال يلزم املبتاع إال برضاه وال أخذ له إال برضا البائع : حق له قيل 
  لضرر تفريق الصفقة 

فلو اشترى داراً مزارعة فوجد زيادة خري بني دفع حصة الزيادة أو يرد البيع إال أن يسقطها البائع نفياً : رع قال ف
ولو كانت الزيادة يف ثوب فهي للمبتاع وإن كان يرده بالنقصان ألن الثوب إمنا يباع : لضرر الشركة قال حممد 

: فريد زيادهتا ويلزمه ما بقي لعدم الشركة وقيل : ئد وأما الصربة بعد االختبار غالباً خبالف الدار فكان للبائع الزا
  الدار كالشقة يف الزيادة والنقصان وأما زيادة البناء واملنازل فملغاةٌ لدخوهلا يف احلدود 

 إذا اشترى سلعاً مبائة ومسى لكل ثوب مثناً فريد املعيب حبصته من الثمن وال ينظر إىل تسميتهم إن مل: يف الكتاب 
يكن وجه الصفقة ألن العقد متحد فإن كانت قيمة املعيب مخسني وقيمة كل سلعة سواه ثالثني مل يكن وجه الصفقة 

  حىت تكون حصته أكثر الثمن مثل سبعني من 
صاء عند من ال : إذا تعدى فخصى العبد فزاد مثنه قال ابن القاسم : فرع يف البيان  يقوَّم على قدر ما نقصه اِخل
أن جيب عليه يف قطع : ما نقصه اخلصاء أن لو كان عبداً دنياً قال والقياس : صاء وقال سحنون يرغب يف اخل

إذا زاد فال شيء على اجلانب ألن املقصود صون املالية : االنثنني دية ويف الذكر واالنثني ديتان وقال ابن عبدوس 
اخليار : ينة يف البيع غري معتادة ويف اجلواهر ما ثبت مبعا: من خيار النقيصة : اليت هي مورد العقد القسم الثاين 

ال خيار له إن كان من أهل الرشاد والتبصر بتلك السلعة ألنه أوتى من قبل نفسه فإن كانا أو : للمغبون وقيل 
وليس اخلالف يف الغنب على اإلطالق بل يشترط أن يكون : املغبون منهما خبالف ذلك فاملغبون باخليار قال املازري 

ون مل يستسلم لبائعه وغارماً بقيمة ما اشترى وإمنا ذلك يف الذي يقع يف العني غلطاً ويعتقد أنه غري غالط وأما املغب
العامل بالقيمة فيزيد عليها فال مقال له ألنه واهب وإن استسلم وقال أنا غري عامل بالقيمة فغره البائع فحرام اتفاقاً وله 

تسالم كالشرط بعدم الغنب ولو زاد يف القيمة لعرض فال مقال له واملغبون غلطاً املقال ألنه أكل املال بالباطل واالس
هل يعذر كاملشترط يف رضاه إال يكون غبياً فيكون له الرد وال يقدر اشتراطه لذلك فيلزمه قال الطرطوشي 



إن حبان ابن : حاح ال خيار له ملا يف الص) : ح ( و ) ش ( له اخليار فيما خرج على املعتاد وقال : ومذهب مالك 
ال خالبة ولك : إذا بعت فقل : ( منقذ أصابته شجة يف رأسه فكان خيدع يف البيع فشكا أهله ذلك للنيب فقال له 

ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون ( ولقوله تعاىل : فلو ثبت خيار الغنب ملا تقدر بالثالث ) اخليار ثالثاً 
القيمة مل يتناوهلا العقد ألنه لو وجد قيمة املعيب أضعاف مثنه وله الرد ولو كان املعقود عليه وهذه جتارة ألن ) جتارة 

القيمة مل يكن له الرد لعدم الضرر وإذا مل تكن القيمة معقوداً عليها فيكون اخللل يف غريه املعقود عليه فال يضر 
شرع فدل احلديث على نفيها وأنتم تثبتوهنا وعن أي يف ا) ال خالية : ( أنه حجة لنا لقوله : واجلواب عن األول 

إال أن تكون جتارة فكلوها بالسبب احلق وهذا ليس حقاً : االستثناء منقطع وتقديره : أن املفسرين قالوا : الثاين 
أن املعقود إمنا يعتمد وصف املالية بدليل أن ما ال يتمول ال يصح بيعه : وعن الثالث ) ال ضرر وال ضرار ( لقوله 

وإذا كان معتمد العقد وصف املالية كان اخللل فيها خلالً يف املعقود عليه فيؤثر ولو مل يكن العرض املالية يف العقد 
ما شهدت به : حيث يغنب بالثلث وقيل : حيث قلنا باخليار فقيل : يف اجلواهر : لبطل الرضا بعيب املنقص هلا تفريع 

إذا شبه السلعة بغري جنسها فله : قال ابن وهب : جار قال ابن يونس العادة أنه ليس من الغنب الذي يقع بني الت
وذلك إذا : إذا باع حجراً بدرهم فإذا هو ياقوت لزم البيع ولو شاء الستتبت وقال ابن حبيب : الرد قال مالك 

: ا لو قال هذه الزجاجة وهي ياقوتة فله الرد كم: من يشتري مين احلجر ألن الياقوت يسمى حجراً ولو قال : قال 
إذا اشترى حجراً يظنه ياقوتاً أو فوجده غريه إمنا : ياقوت وهو زجاج فإن سكت فال مقال له قال صاحب البيان 

جيري اخلالف إذا مل يسم البائع أو املشتري شيئاً أما إذا مسى فال يلزم البيع وأما القُرط يظهر حناساً وهو على صفة 
له الرد كالتصريح : قال ابن حبيب : إن أوهم أحدمها يف التسمية ومل يصرح أقراط الذهب يرد اتفاقاً ألنه عني ف

البيع يف سوق اجلوهر كالتصريح باجلوهر وله الرد وإال فال : ال رد له كعدم التصريح وقال بعض شيوخنا : وقيل 
ولقد ( ه قوله تعاىل خيار العهدتني وأصل هلذا اللفظ من العهد وهو اإللزام ومن: القسم الثالث من خيار النقيصة 

إي أوفوا ملا ألزمتم من طاعيت ) أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ( إي ألزمناه فنسي ) عهدنا إىل آدم من قبل فنسي 
أوف مبا التزمت لكم من املثوبة وامليثاق وهو العهد املؤكد باليمني وهو يف عرف الفقهاء التزام درك املثمن أو الثمن 

يف الزمان وكربى يف الضمان كربى يف الزمان وصغرى يف الضمان فاألوىل عهدة ويف اجلواهر العهدتان صغرى 
الثالث يف مجيع األدواء وما يطرأ على الرقيق بعد الشراء من فوات وغريه فكأن هذه الثالثة األيام مضافة إىل ملك 

ألن اخلراج بالضمان الثانية البائع ولذلك تكون النفقة ولكسوة عليه إال أن الغلة ليست له وقال بعض املتأخرين له 
عهدة السنة من اجلنون واجلذام والربص وخالفنا األئمة يف هاتني العهدتني النعقاد اإلمجاع على أن العيب احلادث 

بعد العقد والقبض ال يوجب خيارا يف غري صورة النزاع فكذلك فيها الن األصل عدم ضمان اإلنسان ملا حيدث يف 
يف ) عهدة الرقيق ثالثة أيام (  يصح يف العهدة حديث لنا ما روى يف أيب داود أنه قال ملك غريه قال ابن حنبل ومل

أيب داود أن القول بالعهدتني عمل املدينة ينقله اخللف عن السلف قوال وفعال والن الرقيق يكتم عيبه فسيظهر بثالثة 
مدة محى الربع وهبذه املعاين يظهر الفرق يف  أيام ليظهر ما كتبه خبالف غريه وقياسا على التصرية وألن هذه املدة هي

قياسهم فيبطل ورواية ابن داود تدفع قول ابن حنبل فإنه ال ينقل إال صحيحا أو حسنا تقوم به احلجة وختتص عهدة 
يف : السنة بأن هذه األدواء تتقدم أسباهبا وخيتص ظهورها ببعض الفصول يف العادة فتكون سنة كالعنة تفريع 

ال يقضى هبا يف العادة حىت حيملهم السلطان عليها وروى : ختلف يف حملها من البالد فروى املصريون ا: اجلواهر 
يقضى هبا بكل بلد وإن مل يعرفوها كما يقضى بالرد بالعيب على من جهل حكمه فإن ترتيب األحكام : املدنيون 

شهر فله الرد يف عهدة السنة ولو  إذا توسوس رأس كل: على األسباب ال يتوقف على علم املكلف ويف الكتاب 



ُجن يف رأس شهر واحٍد ومل يعاوده لرد إذا مل يعلم ذهابه ولو جن عنده مدة مث انقطع مل جيز بيعه حىت يتبني إذ ال 
تؤمن عودته ولو تربأ من األدواء األربعة يف السنة قبل علم املبتاع هبا لرده إال ان تؤمن عودته قال صاحب 

  ن كل شهر ويرد وصربه إىل ثاين شهر استمر علم أنه جنون كيف جي: التنبيهات 
إذا باع نصف النهار احتسب الثالثة بعده والعادة تؤتنف عهدة السنة بعد الثالث واالسترباء : فرع قال ابن يونس 

صل يدخل الثالث واالسترباء يف السنة واأل: قاله مالك وابن القاسم ألن الفصول خيتص اختيارها بذلك وعن مالك 
ولينب يف ذوات : عدم التداخل والسنة يف بيع اخليار بعد أيام اخليار لعدم انعقاد البيع قبل ذلك قال حممد : 

: قال صاحب التنبيهات : االسترباء عهدة ثالث إال أن حتيض يف يومها حيضة بينة فتحسب فيها بقية الثالث نظائر 
الكراء ويف : هي مخس وزاد : وإقامة املسافر والعدة قال العبدي العامة اليوم عند ابن القاسم يف العهدة والعقيقة 

احلتساب من حني العقد من ليل أو هنار وينتهي إىل مثله بعد انقضاء الثالث : ومقتضى مذهب سحنون : اجلواهر 
  أو السنة 

دق البائع من ميينه إذا تنازعا يف األدواء هل حدثت يف السنة أو بعدها ؟ ُص: قال ابن حبيب : فرع قال ابن يونس 
بقاء حقه يف العهدة وأما الشفعة فيصدق : وحيتمل تصديق املبتاع مع ميينه ألن األصل : عدم الرد قال : ألن األصل 

يصدق البائع ألن : أن اهلالك كان بعد مدته أو قبلها فعند ابن القاسم : الشفيع أنه مل ينقص ما يقطعها ويف اخليار 
  عدم نقص العقد : األصل 

ينبغي فسخ البيع ألن العبد : جين على العبد يف عهدة الثالث فمن البائع واألرش له قاله مالك وقيل : فرع قال 
يكون موقوفاً ال يدرى مىت برؤه إال أن يسقط السيد اجلناية فإنه ال يوقف إال أن تكون مهلكة فال يكون للمشتري 

  خياف موته  الرضا وإن أسقط البائع اجلناية ألنه حينئذ بيع مريض
ما ُوهب له يف الثالث من مال فللبائع الن مدة العهدة ملحقة مبلكه ولو تلف ماله مل يرد ألن املال ليس : فرع قال 

مبيعاً ولو هلك يف الثالث انتقض البيع ورد املبتاع ماله وليس له دفع الثمن وأخذ ماله النتقاض أصل البيع وإذا 
  اع اشترط ماله فله ألن ذلك من توابع املال وإال فللمبتاع قاله ابن القاسم أمني ماله بربح أو هبة وكان املبت

إذا يف السنة سراساماً ما خيشى منه أحد األدواء وشك يف ذلك فلم يرد للشك مث : قال ابن القاسم : فرع قال 
ال يرد إال مبا كان يف : وعن ابن القاسم : استحكمت األدواء بعد السنة بقرهبا فله الرد وإال فال قال صاحب البيان 

  السنة قال وهو األنظر ألن العيب حدث يف ملك املشتري 
ال وإن كان بلد عهدته : إذا أسلم يف عبد فقبضه ففيه ُعهدة الثالث ألنه مشترك وقال حممد : فرع قال ابن يونس 

بعيب بعد القبض وملالك  عهدة السنة ليست يف السلم عقد رفع فال يرجع فيه: إال أن يشترطها وقال ابن القاسم 
ال عهدة يف سلف الرقيق وال يف اإلقالة ألهنا على : يف العبد املنكح به هل له عهدة أم ال ؟ قوالن وقال ابن حبيب 
وال عهدة يف رد بعيب ألنه نقض للبيع ومن : خالف األصل فتختص بالبيع احملض تقليالً للمخالفة قال مالك 

ه بيع حمض فإن ظهر هبا محل مل يردها ورجع بقيمة احلمل ألهنا صارت بذلك احلمل أو اشترى امرأته ففيها العهدة ألن
ال عهدة يف املشتري على الصفة وال يف املخالع به وال العبد املصاحل به على دم عمد وكله : ولد وقال ابن أيب زمني 

وهذا تناقض : ينفعه بترك الرباءة قال  يف البيع الفاسد العهدة وال: مذهب ابن القاسم وقال أبو بكر بن عبد الرمحن 
: العهدة يف العبيد إال يف عشرين مسألة : قال ابن بشري : وينبغي أن ينفعه كما أن له العهدة كالبيع الصحيح نظائر 

املسلف فيه واملستلف يف غريه واملقرض والغائب يباع على الصفة واملتزوج به واملخالع به واملقاطع به واملصاحل به 
قال منه والذي يبيعه السلطان واملبتاع للعتق واملبيع بالرباءة من العهدة واملبيع يف البلد الذي ال ُتعرف فيه العهدة وامل



واملوصى ببيعه واملوهوب للثواب واملردود بالعيب وإذا كاد لبيع فاسداً واألمة البينة احلمل واليت اشتراها زوجها 
املصاحل به على اإلقرار بيع فيه العهدة وعلى اإلنكار اهلبة وخيشى يف املأخوذ : واملبيع يف املرياث قال صاحب البيان 

الدين بالدين لعدم املناجزة بسبب العهدة واملوصى ببيعه واملوهوب للثواب واملردود بالعيب : يف دين أو دم عمد 
اتفاقاً ألنه كاملأخوذ من دين  فإن نقد فال عهدة: وإذا كان البيع فينبغي ملك العبد كذلك وأختلف يف املستقال منه 

وال عهدة يف رأس مال السلم القتضائه املناجزة وال عهدة يف املوهوب للثواب ألنه للمكارمة كعبد النكاح قال 
  وال عهدة يف املقاطع به : سحنون 

 يبطل الشرط ألنه خالف: إذا اشترط إسقاط العهدة جاز وال عهدة كشرط الرباءة وقيل : فرع قال اللخمي 
للمبتاع إسقاط النفقة عن البائع وإسقاط الضمان فإن مل يسقط لكن فعل ما مينع : مقتضى العقد قال صاحب املنتقى 

: تسقُط بقية العهدة لفعل ما يدل على إسقاطها وقال سحنون : الرد ويقتضي الرضا كالعتق ففي كتاب حممد 
: يقع التصريح بإسقاطها ويف عهدة السنة ثالثة أقوال إبقاؤها حىت : العهدة فائتة ويرجع بقيمة العيب ألن األصل 

  ما تقدم يف الثالث والثالث يرد العتق وإن العتق موقوف على السنة 
إذا اختلفا يف إسقاط العهدة والعبد قائم حتالفا وتفاسخا كاالختالف يف الثمن ألن إسقاطها : فرع قال ابن يونس 

  يف الوضع الذي فيه العهدة  ينقصه وثبوهتا يزيده فإن فات صدق املشتري
إذا أعتق يف عهدة الثالث أو حنث فيه يعتق نفذ عتقه وعجل الثمن ويسقط بقية العهدة وال ينفذ عتق : فرع قال 

إذا اعتق العبد أو أحبل األمة سقطت عهدة السنة ألن ذلك رضا : البائع نظراً للعقد الناقل وقال ابن القاسم 
جوع بقيمة العيب كعيب كان عند البائع كذلك عتقه يف عهدة الثالث ال يقطعها له الر: بإسقاطها وقال أصبغ 

إن قلت رجع مبا بني الصحة والداء وإال رجع ، إذا أعتق العبد فيجذم يف السنة فإن كانت له قيمة : وقال ابن كنانة 
اع الباقي نظراً للعقد الناقل بالثمن كله كهالك املبيع قبل االستيفاء فإن مات عن مال أخذ البائع منه وورث املبت

: يرد العتق يف عهدة السنة وقول حممد : قيل : وإن رجع مبا بين الصحة والداء ورث املشتري اجلميع قال اللخمي 
  تسقط العهدة باحلنث ليس حبسن اختياره إال أن حينث نفسه 

ة سلفاً دون عهدة املسنة لدور األدواء حيرم النقد يف عهدة الثالث ليال يكون تارة بيعاً وتار: فرع قال ابن يونس 
الثالثة ولطوهلا فيكون منع التصرف ضرراً فعجل الثمن والبيع وإذا تشاحا يف النقد يف الثالث جعل على يد أمني 

  ال يلزم البائع إيقافه إال أن يريد ألنه أوىل حبفظه : وتلفه ممن يصري له قاله ابن حبيب وقال مالك 
قال ابن القاسم ال قيام ألنه ليس من العيوب الثالثة وقال ابن : ذهب العقل جبناية يف السنة إذا : فرع قال اللخمي 

وأرى أن ال يرد من اجلان ألنه عارض ليس من الطباع املفسدة لألخالط : له القياس قياساً على اجلنون قال : وهب 
النظر األول يف اإلقباض ) يه نظران يف حكم العقد قبل القبض وبعده وف: القسم الثالث من الكتاب ( الردية 

واإلقباض باملناولة يف العروض أو النفوذ وبالوزن والكيل يف املوزون واملكيل وبالتمكني يف : والقبض وما يتعلق هبما 
العقار واألشجار أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لنفسه والقبض هو االستيالء إما بإذن الشرع وحده 

والثوب إذا ألقاه الريح يف دار إنسان ومال اللقيط وقبض املغصوب من الغاصب إذا قبضه من يزيل منكراً كاللقطة 
من حاكم أو غريه وقبض أموال الغائبني أموال بيت املال واحملجور عليهم والزكوات أو بإذن غري الشرع كقبض 

صدقات والعواري والودائع أو بغري إذن الشرع وغريه املبيع بإذن البائع واملبتاع والبيع الفاسد والرهون واألمثان وال
  كقبض الغاصب 
القبض يوجب انتقال الضمان إىل املشتري فيما ال يضمن مبجرد العقد إما مطلقاً أو شرط ُمضي : فرع يف اجلواهر 



ئباً عن زمان ليتسع القبض على اخلالف يف ذلك فيما فيه حق توفية كاملكيل أو املوزون أو املعدود وما كان غا
العاقدين حالة العقد على التفصيل املتقدم وما بيع من الثمار على رؤوس النخل قبل كمال الطيب ويستثىن الرقيق 
حىت خيرج من عهدة الثالث واملواضعة يف اإلماء وما عدا ذلك فالعقد كاٍف يف انتقال امللك يف املتعني املتميز قال 

الذي يتحقق من املذهب أن متكني املشتري من القبض مث تركه اختياراً و: هذا نقل أصحاب املذهب قال : املازري 
الضمان قبل القبض من البائع سواء عرضه ) : ش ( يوجب ضمانه ويكون عند البائع كالوديعة وفيه خالف وقال 

سلعته متقدم على املشتري أم ال ألن اليد اليت ليست لألمانة ضامنة إذا مل يتقدمها ضمان فأوىل البائع ألن ضمانه ل
  هي أمانة يف يد البائع ألن العقد قابل املشتري تارك هلا عند البائع : وقال ابن حنبل 

يفسخ البيع إال أن تكون : قال ابن القاسم : إذا اشترى ثوباً فحبسه بالثمن فادعى تلفه : فرع قال صاحب البيان 
عليه قيمة الثوب ما : ذي ال يغاب عليه وقال أيضاً القيمة أكثر من الثمن فيغرمها ألنه متهم ويصدق يف احليوان ال

أن احملبوس بالثمن رهن وقوله يف هذه املسألة خمالف لتضمينه البائع وأنه مىت : واملشهور من قوله : كانت قال 
ذهبت عينه انفسخ البيع وهو قول مالك ومجيع األصحاب إال ابن القاسم لعدم ترتب أثر العقد عليه وإذا فسخنا 

الثمن إال أن يصدقه املبتاع إال أن تكون القيمة أكثر فيلزم هبا أو يأيت باملبيع وكذلك تصديقه يف احليوان مع  فيعيد
يصدق مع : ميينه ويفسخ البيع على القول بأنه رهن فيكون يف احملبوس بالثمن قوالن وإذا مل تقم البينة أربعة أقوال 

سحنون ويصدق مع ميينه ويفسخ البيع إال أن تكون القيمة أكثر قاله ميينه كانت القيمة ما كانت ويفسخ البيع قاله 
ابن القاسم ويصدق مع ميينه ويثبت البيع وعليه القيمة ما كانت وهو الذي يأيت على مشهور ابن القاسم ألن العقد 

) : ح ( و ) ش  (اقتضاء انتقال امللك ويصدق مع ميينه إال أن تكون القسمة أقل فيتهم يف دفعها وأخذ الثمن وقال 
تلف املبيع قبل القبض بأمر مساوي أو جبناية البائع يبطل البيع ألن القبض من تتمة البيع لنهيه عليه السالم عن بيع ما 

أنه عليه السالم جعل اخلراج بالضمان فلو كان مضمونا على البائع لكان : مل يقبض وإذا مل يتم البيع بطل وجوابه 
ابن ( ا مث إنا مننع أن القبض تتمة البيع بل البيع مت ومن آثاره استحقاق القبض وقال خراجه له وليس كذلك اتفاق

املتلفات يف ضمان البائع ولو كانت خراجا والتلف باألمر السماوي فسخ وبفعل البائع أو األجنيب خيري ) : حنبل 
  . املشتري بني الفسخ واإلمضاء وأخذ القيمة أو املثل إن كان مثليا 

ال يلزمه أن جيوزه املبيع ألن العقد كاف يف : قال سحنون : إذا أقرا املشتري يف العقار للبائع باليد وامللك فرع قال 
والصواب أن يلزمه كما إذا أقر له بامللك دون اليد فإنه قد ينازعه وكيل البائع أو قريبه يف تصديق ما : انتقاله قال 

من املشتري عند ابن القاسم إلقراره بامللك وخالف أشهب ألن يدعيه من البيع ومصيبة االستحقاق يف الوجهني 
: اإلقرار ال يكون عن ظن يبطل وإن أقر باليد دون امللك ال يلزم البائع التجويز على قول سحنون والصواب 

ويز لعدم اإلقرار بامللك وإن مل يقر باليد وال بامللك لزمه التج( اللزوم كما تقدم ومصيبة االستحقاق من البائع 
والطارئ بعد العقد وقبل القبض من هدم أو غريه من املشتري إال ) وإنزاله فيه اتفاقا ومصيبة االستحقاق من البائع 

أن السلعة املبيعة من البائع إن قبض الثمن وطال األمر ما مل يقبضها املبتاع أو يدعوه البائع فيأىب : على قول أشهب 
املبتاع فيما ابتاع وأبرأ البائع من درك اإلنزال حلصول االتفاق على الرباءة  ونزل: وهلذا اخلالف يكتب يف الوثائق 

 .  
ومن حق املبتاع إمالكاً يف قرية أن يطوف به البائع عليها وينزله فيها بشاهدين خمافة أن يستحق شيء : فرع قال 

ا دعا إليه قبض له الرباءة من منها فينكره البائع بيع ذلك املستحق فلكل واحد من املتبايعني حق يف اإلنزال إذ
  . الضمان وخوف املدافعة 



فرع لو قبض البعري فسرق فأعلم البائع فحط عنه بعض الثمن ألجل املصيبة مث وجده رجع البائع فيما وضع النتفاء 
  السبب وكذلك لو حط عنه لسبب اخلسارة فربح أو خشية املوت من مرض حدث فعويف فإن مجيع ذلك كالشرط 

لو ذهب ليأيت بثمن الشاة فباعها البائع مث نازع املشتري األول املشتري الثاين فتنازعا الشاة فماتت يف : فرع قال 
قال أصبغ ضمناها معا إن كان موهتا منهما فإن صحت للثاين غرم له نصف القيمة أو األول غرم له : أيديهما 

يدعي أنه األول وتصح للثاين إما بإقرار األول أو أن كل واحد منهما : ورجع على البائع مبا دفع إليه ومعىن ذلك 
بالبينة أو تعارضت البينتان فتحالفا فنكل األول فريجع األول على البائع مبا زادت القيمة أو الثمن الذي باع به من 

النصف  لألول نصف الشاة فهو قبض هلا وخيري يف: الثاين على مثنه ألنه مقر بأنه باع من أحدمها بعد اآلخر وقد قيل 
الذي قبله الثاين بني إجازة البيع وأخذ الثمن ألنه بيع فضويل وبني أخذ قيمته من البائع أو املبتاع فإن أخذ من البائع 

  . رجع على املشتري الثاين 
بقي مائة أخرى : إذا اشترى مائة فدان من زرع خبمسة الفدان من ناحية عرفها مث جاء ليقيس فقيل له : فرع قال 
بعشرة الفدان فوجد اجلميع مائة وسبعني فيجعل النقص من البيع الثاين ألن األول أوىل لتقدمه وكذلك  فاشتراها

واألول أظهر : يتحاصان يف النقصان ألن الطعام يف ضمان البائع فأشبه الديون تقع احملاصة فيها قال : الطعام وقيل 
ألن قياس األرض بعد ذلك ممكن واملشهور أنه من البائع لو اقتصر على املائة فهلكت بنار قبل القياس فمصيبتها منه 

  . لعدم احلرز ويتخرج جواز بيع املشتري هلذا القمح قيل القياس على اخلالف 
فأوف لنا ' املعلوم من قول مالك وأصحابه لزوم أجرة الكيل للبائع لوجوب التوفية عليه ولقوله تعال : فرع قال 

) ش ( بائع ألن شرع من قبلنا شرع لنا حىت يدال الدليل على نسخه وقاله فدل على أن الكيل على ال' الكيل 
أجرة ملء املكيال على البائع وتفريغه ) : ح ( وجعل أجر الثمن على املشتري وهو مقتضى املشهور عندنا وقال 

ن ينبغي أن على املشتري بناء على أن امللء كاف يف القبض دون التفريع وعندنا أيضا يف اشتراط التفريغ قوال
على املشتري ألن الثمن إمنا قوبل باملبيع فعلى هذا يلزم البائع : يتخرج اخلالف يف األجرة عليهما وكان مالك يقول 

أن جزاز الصوف وجذاذ الثمرة وزع احللية املبيعة وحدها على املشتري حلصول : الكيل لنفسه واملشهور من قوله 
جلزاز على البائع والضمان منه ألنه توفية ولكل واحد منهما اشتراط الضمان ا: من قبل البائع وقيل : التخلية قيل 

واجلزاز على اآلخر واشتراط اجلزاز فقط ولو باعه الغنم دون الصوف أو السيف دون احليلة أو احلائط دون الثمرة 
  . لكانت اياية ذلك على البائع اتفاقا حىت خيلص املبيع للمشتري 

ر الكيل ألنه خيتلف بل خيلى على حاله فإذا مأل املكتل ودفعه للمشتري ليفرغه فانكسر منعا مالك كس: فرع قال 
من يد املشتري ضمنه املشتري عند ابن القاسم وسحنون خبالف ما إذا انكسر من يد البائع لعدم الوصول 

  . له للمشتري ولو مأل البائع الوعاء فدفعه للمشتري ليفرغه يف بيته فانكسر ضمنه ألنه مستعري 
إذا كال البائع بعض الزيت فوقع يف املكيال فأرة فكال املشتري بإذن البائع فقتل الفأر بالصب فمصيته : فرع قال 

من املشتري وكذلك لو كال البائع وصب بإذن املشتري ألن الفساد بأمره فإن كال له بعض الزيت مث سقط 
ضمن البائع اجلميع : قال ابن القاسم : كيال وما يف اإلناء املكيال من يده على إناء املشتري فكسره وذهب ما يف امل

املكيال لعدم التوفية واإلناء باإلتالف بقي عند البائع من ذلك الزيت شيء عوضه وإال حاسبه حبصته من الثمن : 
ومن  ويغرم له ما يف املكيال إن بقي عنده من ذلك الزيت شيء وإال حاسبه وزيت اإلناء يغرم مثله من ذلك الزيت

غريه ألنه متلف بعد القبض فإن كال لنفسه ضمن ما يف اإلناء ألنه قبضه وضمن البائع ما يف املكيال للزوم متام 
القبض واملشتري إمنا يضمن بعد القبض فإن كال هلما أجنيب ضمن ما يف اإلناء وضمن البائع ما يف املكيال إذا مل 



يتا فكال له مخسني مث كال من جرة أخرى فإذا فيها فأرة فضمان فإن اشترى مائة قسط ز) الكيال بتفريط ( يتسبب 
  . األوىل من املبتاع ألن البائع إمنا صب بأمره إال أن يعلم مبوت الفأرة 

إذا اشترى طعاما غائبا على الصفة والكيل فضمانه من البائع حىت يقبض اتفاقا وال يدخله اختالف قول : فرع قال 
ما فيه من التوفية فإن وضع الثمن على يد أمني فهلك فمن البائع ان وجد الطعام على مالك يف ضمان الغائب ألجل 

الصفة ألنه ملكه بالعقد ومل يبق له توقيه وإال فمن املبتاع لعدم حتقق البيع فإن تعدى البائع عليه فباعه عليه بشراء 
ض املبيع فيكون الثمن منه فإن نقده الثمن بغري مثله توفية بالعقد وتكون مصيبة املال منه ألن إتيان مثله يقوم مقام قب

شرط ال خيريه ابن القاسم بني أخذ الطعام أو الثمن ألنه كبيع الطعام قبل قبضه وخيسره أشهب ألهنا إقالة ولعل ابن 
  إذا مل يعرف عداوة بقوله وأشهب إذا عرف فذلك ) تكلم على ( القاسم 

ري الكيل مث اشترى فال بد من كيل البائع له مرة أخرى إال أن يشتريه إذا حضر املشت: قال ابن القاسم : فرع قال 
على التصديق فليس له املطالبة بالكيل ألن العقد يوجب الكيل حىت يسقطه املشتري فإذا صدق سقط الضمان 

يب أخشى أن يغ: وليس له رده إال برضاه وكذلك إذا اشتراه على الكيل ليس له التصديق إال برضاه ألنه يقول 
عليه مث يدعي النقصان وجيوز ملن اشترى على الكيل أن يبيع على التصديق إذا باعه نقدا وإن اشتراه على التصديق 

ال يبيعه على الكيل وال : جيوز بيعه قبل كيله والغيبة عليه على الكيل وعلى التصديق وعن مالك : فقال ابن القاسم 
ال يبيعه قبل كيله وإن غاب عليه ألنه إن غاب عليه قد : لو قيل و: على التصديق حىت يكيله أو يغيب عليه قال 

كراهة التصديق ملا يؤدي إليه من اخلصومة فإن نزل وادعى املبتاع نقصا غري : يدعي نقصه قال سند عن ابن القاسم 
فإن قال املبتاع معتاد مل يصدق إال ببينة فريجع حبصته من الثمن ما مل يكن جدا فله باقي الطعام لذهاب جل املقصود 

إن التزمه من طعام معني يف صفته وجنسه جاز أخيالفه مل جيز للجهل مببلغ ذلك واختالف : ما نقص علي متامه : 
األغراض فال يعلم املبيع أوال ما نسبته من هذا وأن التزمه يف ذمته اغتفر يف اليسري وإذا جوزنا البيع على التصديع 

من غري جنسه لعدم املناجزة بتأخر االختيار بعد التفرق وأجازه ابن القاسم ألن  منع ابن حبيب ذلك يف طعام بطعام
مصيبة كل طعام من بائعه فهو مقبوض كاجلزاف ومنع األئمة بيع الطعام على التصديق ألن الكيل شرط عندهم ومل 

  . يوجد 
يف الكيل وقامت بينة عليه صدق إذا أمرته بالكيل وفارقته فزعم أن فعل وأنه ضاعت فإن صدقته : فرع يف الكتاب 

  . عد انتقال الضمان إليك : يف الضياع وإال مل يلزمك إال ما أقررت به من الكيل ألن األصل 
هالك الصربة بعد العقد منك ألن العقد اقتضى ضماهنا ونقلها إليك ولك على املتعدي قيمتها كان البائع : فرع قال 

ز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر اهللا تعاىل فمن البائع الن فيها حق توفية فإن أو غريه وإن ابتعتها على الكيل كل فقي
تعدى عليها البائع أو باعها فعليه مثلها جزافا فيوفيكها على الكيل وال خيار لك يف أخذ مثنك ألنه كبيع الطعام قبل 

عاما مثله فيوفيك إياه وليس بيعا قبضه وإن استهلكها أجنيب غرم مكيلتها إن عرفت وإال فقيمتها للبائع يشتري هبا ط
قال صاحب : فائدة . للطعام قبل قبضه ألن القيمة لغري بيعتك وال التعدي وقع على البائع بعد الكيل منك 

الصربة من احلبس ألهنا حبست عن الكيل من الصرب الذي هو حبس النفس أو من وضع الشيء بعضه : التنبيهات 
إذا أخذت القيمة من األجنيب فلم يشترها حىت غال : قال اللخمي . ثيف الصرب للسحاب الك: على بعض ومنه 

الطعام مل يلزم البائع غري ما يشتري بالقيمة وينفسخ البيع يف الثاين كاهلالك بأمر من اهللا تعاىل وإن حال برخص ترك 
ائع فسخ البيع وال يلزمه الفاضل للبائع ألنه يف ضمانه فله رخصة فإن كال اهلالك معدما مل يلزم البائع شيء وللب

الصرب إىل يسار املتعدي فإن رضي به ال مقال للبائع وإن رضي البائع بغزم مكيلة ما يشتريه بالقيمة لزم املشتري 



إذا غرم األجنيب للبائع القيمة أنفسخ البيع وليس للمشتري إال مثنه إال أن يغتر املتعدي بعدد كيله : وقال أشهب 
ا أقربه بعد ميينه وبني القيمة فيتخري املشتري حينئذ بني املقر وبني ما يشتري بالقيمة ومىت فيخري رب الصربة بني م

ال يصدق عليه أن يوىف ما باع : فسخ البيع فإن جهل اهلالك هل كان بأمر مساوي أو من متلف ؟ فقال ابن القاسم 
  .  وإن أهلكه املشتري وعرف مكيلته غرم مثنه وإن جهل غرم مثن ما يقدر منه

فلما لك يف كوهنا من البائع أو املشتري قوالن فعلى القول بأهنا من : فإن احتبس الصربة بالثمن : فرع قال اللخمي 
خيري : املشتري فاجلواب كما تقدم فيما إذا أمكنه منها هذا إذا كان هالكها من اهللا تعاىل فإن أهلكها البائع قيل 

القيمة ما بلغت وعلى : ني املبيع وبني القيمة ودفع الثمن وقال ابن القاسم املشتري بني فسخ البيع ألنه حال بينه وب
القول بأن املصيبة من البائع ينفسخ البيع إن هلكت بأمر من اهللا تعاىل أو أجنيب ويطالب البائع األجنيب بالقيمة إال 

ملشتري فسخ البيع وخيتلف هل له أن تكون أكثر من الثمن فيغرم الثمن ألنه أبطل املطالبة وإن هلكها البائع ألن ا
ذلك له وليس له عند ابن القاسم ألنه بيع الطعام قبل : فعلى قول أشهب : تغرمي البائع القيمة أو الثمن إن باعها 

قبضه ألنه كان يف ضمان بائعه وإن أهلكها املشتري كان رضا بالقبض وإن باعها بائعها فعلى الكيل على القول أن 
ي خيري بني إجازة البيع وأخذ الثمن وهو تغرمي البائع مثل ما يوجد فيها وعلى القول بأهنا من البائع املصيبة من املشتر

  يأيت بثمن ما وجد فيها من الكيل وخيتلف هل له اإلجازة وأخذ الثمن أم ال ؟ : 
كون جل تلف بعض الطعام يوجب اإلنفساخ يف ذلك القدر وسقوط قسطه من الثمن إال أن ي: فرع يف اجلواهر 

  . الصفقة فيخري املشتري بيت فسخ البيع فإن استوى ففي ختيريه قوالن 
فرع قال الضمان يف عقد اخليار من البائع ألنه باق على ملكه إال أن يكون يف يد املبتاع وال تصدقه بينة واملبيع 

ن الختصاصة باملنفعة وإذا قلنا إال أن يكون اخليار للبائع خاصة فيضم: يغاب عليه فيضمنه للتهمة فيه قال ابن نافع 
فعند ابن القاسم بالثمن إال أن تكون القيمة أكثر ما مل : بالضمان فهل بالثمن أو القيمة ؟ أما إن كان اخليار للبائع 

: وعند أشهب يضمن األكثر منها وأما أن كان اخليار للمشتري فعند ابن القاسم ( حيلفه فال يضمن إال الثمن 
براءة ذمته وله فسخ العقد عن نفسه إال أن حيلفه إذا كانت : األقل منهما ال األصل : ل أشهب وقا) يضمن الثمن 

  . تغليب حكم البيع أو حكم التعدي : لقد ضاع فإن نكل غرم الثمن ومنشأ اخلالف : القيمة أقل وأراد غرمها 
أن ميد يده إىل صاحبه بثوب أو ثوب  إذا كان املبيع ثوبا بوثب فعلى كل واحد منهما إذا تشاحا: فرع قال اللخمي 

معني فعلى املشتري وزن الثمن ونقده فإذا مل يبق إال تسليمه ميد كل واحد يده كاألول ألن نسبة العقد اليها نسبة 
وابن حنبل ألن حق ) ش ( إلزام البائع بتسليم الثوب أوال إذا كان املشتري موسرا وقاله : واحدة وعن مالك 
 وحق البائع متعلق بالذمة واحلق املعني أقوى مما يف الذمة وألن البائع لو أمسك كان كاملتعدي يف املشتري متعلق بعني

إمساك املعني أو يصري إمساكه كالرهن والرهن ال يكون إال بشرط وإن كان املشتري فقريا أو غريبا فله اإلمساك 
ي على التسليم أوال ألن املبيعات مقاصد خيري املشتر) ح ( خشية فوات الثمن والضمان فيه من املشتري وقال 

واألمثان وسائل والوسائل أضعف من املقاصد فتحمل على صاحبها فإن كان املبيع دارا أو عرضا خري املبتاع على 
  . دفع الثمن وليس على البائع أكثر من رفع يده وتفريع املكان من أثقاله 

اء املشتري يف نقل الضمان إليه قوالن ملالك وبه قال ابن ويف اشتراط تفريغ املكيل واملوزون يف وع: فرع قال 
: إذا ويل املشتري الكيل لنفسه أو الوزن فهلك بعد استواء امليزان أو الكيل : وعن ابن القاسم ) ش ( القاسم و 

هل املقصود من القبض تعني مقتضى العقد وقد حصل التعني : ومنشأ اخلالف ) ح ( الضمان من املشتري وقاله 
  . بل التفريغ أو متكني املشتري من االنتفاع والتحويل وذلك إمنا حيصل بالتفريغ ق



إذا اشترى غنما فيها مريضة بشرط اخليار يف املريض عشرة أيام إن ماتت فمن البائع مبا : فرع قال صاحب البيان 
كانت غري مريضة واشترط اخليار ينوهبا من الثمن وإن مل متت فهي من املبتاع مل جيز للغرر يف هذه الشاة وكذلك لو 

  . فيها ألنه يردها بالقيمة إن ردها فيصري الثمن جمهوال 
يستثىن من عدم ضمان اجلزاف على البائع ما يشترى من السقائني فيهلك قبل الوصول إىل املشتري : فرع قال 

التضمني أن يكون مبوضع ال  فضمانه من السقاء ألنه العادة قاله مالك وقال أصبغ من املشتري ألنه جزاف وحيتمل
: الفصل األول : النظر الثاين يف التصرف يف املبيع قبل القبض وفيه فصالن . قيمة للماء فيه فيكون املبذول محولة 

ال يقف شيء من التصرفات على القبض إال البيع فيمتنع يف بيع الطعام : يف التصرف على وجه املكايسة يف اجلواهر 
فيمتنع فيما فيه حق توفية ) من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه : ( السالم يف الصحاح  قبل قبضه لقوله عليه

منكيل أو وزن أو عدد إال يف غري املعلومة كالقرض والبدل مث ال جيوز ملن صار إليه هذا بيعه قبل قبضه وأما ما بيع 
لقول ابن عمر رضي اهللا ) ح ( و ) ش ( ء ومنع جزافا فيجوز قبل النقل إذا ختلى البائع بينه وبينه حلصول االستيفا

كنا نبتاع الطعام على عهده عليه السالم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من املكان الذي نبتاعه فيه إىل مكان : عنهما 
بد قال ع: كنا إذا ابتعنا طعاما جزافا مل نبعه حىت حنوله من مكانه قال سند : سواه وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما 

التوفية فعلى هذا إذا حبسه بالثمن ميتنع بيعه وعن : مراده بالتخلية : التخلية قبض يف اجلزاف قال الباجي : الوهاب 
: واملشهور : منع بيع اجلزاف قبل قبضه وحيتمل أن يريد بالقبض التخلية وحيتمل احلوز والنقل ويف اجلواهر : مالك 

يتعدى ملا فيه حق توفية لنهيه عليه السالم يف الترمذي عن عن : بن حبيب اختصاص املنع بالطعام ونعيمه فيه وقال ا
ش ( صحيح وأشار ابن وهب يف روايته إىل ختصيصه بالربوي من الطعام وقال : ربح ما مل يضمن قال فيه الترمذي 

شى انفساخه هبالكه ميتنع التصرف يف املبيع قبل قبضه مطلقا واستثىن أو حنيفة العقار ألن العقد ال خي) : ح ( و ) 
) ح ( املنع إال يف العقار ) : ش ( املنع مطلقا : يف يف البيع قبل القبض ستة أقوال : قبل القبض قال صاحب القبس 

خيتص باملطعومات واملعدودات لعبد العزيز بن : خيتص بالربوي يعم املطعومات إال اجلزاف وخيصها مشهور مالك : 
زاف ووافق املشهور ابن حنبل احتجا بأنه ملا بعث عتاب بن أسيد أمرياً على مكة يعم املطعومات واجل: أيب سلمة 

أمره أن ينهاهم عن بيع ما مل يقبِضوا وربح ما مل يضمنوا وللحديث الذي صححه الترمذي سابقاً والقياس على 
ريه ويضمن اخلالص هنيه عن بيع ما ليس عندك فنهى اإلنسان أن يبيع ملك غ: الطعام واجلواب عن األول معناه 

والغلة للمشتري فيكون الضمان له فما باع إال مضموناً فما تناول احلديث حمل ) اخلراج بالضمان ( قوله : ودليله 
أن الطعام أشرف من غريه لكونه سبباً لقيام البنية وعماد احلياة : النزاع وهو اجلواب الثاين واجلواب عن الثالث 

تكثري الشروط فيما عظم شرفه كالشرط الويل والصداق يف عقد النكاح دون فشدد الشرع فيه على عادته من 
عقد البيع ويشترط يف القضاء ما ال ُيشترط يف منصب الشهادة مث يتأكد ما ذكرناه مبفهوم هنية عن بيع الطعام حىت 

وأحل ( وبقوله تعاىل  أن غري الطعام جيوز بيعه وما ال توفية فيه كذلك فيجوز اجلزاف من الطعام: يستوىف ومفهومه 
أن ذكر بعض أنواع العموم ال خيصصه : أدله اخلصوم عامة يف الطعام وغريه والقاعدة األصولية : سؤال ) اهللا البيع 

فاحلديث اخلاص بالطعام ال خيصص تلك العمومات فإن من شرط املخصص أن يكون منافياً واجلزء ال ُينايف الكل 
أعم من أدلة اخلصوم فتقدم تلك ) وأحل اهللا البيع ( على العام عند التعارض  أن اخلاص مقدم: والقاعدة أيضاً 

األدلة عليها واالعتماد يف ختصيص تلك األدلة على عمل املدينة ال يستقيم مع اخلصم ألنه ال يسلم أنه حجة فضالً 
  عن ختصيص األدلة به 

قال ابن : أسلم يف لنب غنم شهراً جزافاً  اختلف يف اجلزاف إذا كان من ضمان البائع كمن: فرع قال اللخمي 



ليس املراد مبنع : ال يبيعه حىت حيلبه كان حالُبه كالتوفية وأجازه أشهب لعدم احتياجه إىل العيار قال سند : القاسم 
س بزر لي: بيع الطعام ما مسي طعاماً فاملاء األجاج ليس مراداً إمجاعاً وإن كان بيت امللح الذي هو طعام ويف املوازية 

ليس طعاماً وإن كانت : البصل واجلوز والبطيخ والقرع والكراث من الطعام وقال ابن القاسم يف حب الغاسول 
أن احلاجة إىل التفاضل فيها آكد من : األعراب تأكله والفرق بني التفاضل والبيع قبل القبض يف الفواكه واخلضر 

ستبدال الكثري األدىن باخلري القليل والغالب يف هذه األمور احلاجة إىل البيع قبل القبض ألن اإلنسان قد يقصد ا
  القبض عند العقد فال حاجة لبيعها قبل قبضها 

الرد إىل البائع الثاين ألن األول : إذا وقع بيع الطعام قبل قبضه منع املتأخرون قبضه فإن قبضه فالقياس : فرع قال 
ظاهر املوازية ويف السليمانية يرد للبائع األول ليأخذه مشتريه قد برئ منه ملا قبضه األخري ألنه كقبض وكيله وهو 

منه ألنه مقتضى العقد األول ومل يوف به وليس للبائع إجازة البيع ألنه بيع الطعام قبل قبضه فإن غاب املبتاع الثاين 
كان أقل من كيله يؤخذ الثمن من البائع ليشتري به طعام الغائب ويرد للبائع فإن : وغاب على الطعام قال حممد 

كان الباقي ديناً على الغائب وال يصدق البائع واملبتاع يف العقد الثاين حىت تثبت بينة وحينئذ يلزم البائع اإلتيان 
باملثل وخيري املشتري بني أخذه وإمضاء البيع األول وبني فسخ البيع عند أشهب ألن املبيع مقيد فال جيرب على أخذ 

د مالك ألن ملك البائع األول انتقل إىل املبتاع بالتعدي على ملك البائع وإن ادعى على غريه ويتعني أخذ املثل عن
  البائع التلف وجهل جربه عليه مبلغ الطعام عند ابن القاسم وال يصدق 

فرع إذا اشترى جزء صربة خيتلف يف بيعه قبل قبضه ورجع مالك إىل اجلواز ألن اجلزء مشاع مقسوم بتعني اجلملة 
  لعبد والدابة وكذلك يطالب املتعدي على جزء الصربة بذلك اجلزء خبالف املكيل فإمنا يطالبه املالك هبا كما يف ا

إذا اشترى صربة غائبة على الصفة ميتنع بيعها حىت يراها قال حممد ألهنا يف ضمان البائع ويتخرج : فرع قال 
  ملشتري اخلالف فيها على اخلالف يف ضمان بيع الغائب من البائع أو من ا

فرع قال قال الشافعية من شرط صحة البيع أن يكيله البائع للمبتاع واختلفوا إذا اكتال ومل يفرغ لقوله عليه 
ولنهيه عليه السالم عن بيع الطعام حىت جيري فيه ) إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكله : ( السالم يف البخاري 
ري القبض خشية الغرر وعن الثاين أنه ليس يف الصحاح وال النهي عن تأخ: عن األول معناه : الصاعان واجلواب 

  املشاهري وهو متروك الظاهر باجلزاف واملوزون معارض بالقياس على اجلزاف واملوزون واملعدود 
فرع قال إذا قبض الطعام وتركه عند زوجة البائع أو من هو متعلق به جاز بيعه قبل أخذه منه ألنه وديعة وقاله 

  نفسه  مالك يف الغرمي
فرع يف الكتاب متتنع املواعدة يف بيع الطعام قبل قبضه وال بيع طعام تنوي أن تقبضه من الطعام الذي اشتريت سدا 

أجرى اللخمي املواعدة يف بيع الطعام قبل قبضه على املواعدة يف الصرف فيكون فيها ثالثة : للذريعة قال أو الطاهر 
أن املواعدة منعت فيها خشية : ى النكاح والفرق بينهما وبني الصرف أقوال وليس كما قال بل هي كاملواعدة عل

تعجيل العقد وتعجيل العقد يف الصرف غري ممنوع فال خيتلف يف منع املواعدة يف النكاح والتعريض يف الطعام 
  كالتعريض يف النكاح يف العدة 

بضه إذا أسلم فيه ألنه طعام وحياته مستعارة طري املاء الذي ال يستحىي ال جيوز بيعه قبل ق: فرع قال صاحب البيان 
  عند ابن القاسم وأجازه أشهب نظراً حلياته وإن اشتراه معيناً جاز عندمها لدخوله بالعقد يف ضمانه كاجلزاف 

جيوز بيع اجلزاف من الطعام وسائر العروض جزافاً وغريه قبل القبض من البائع وغريه وحييله : فرع قال يف الكتاب 
أن يكون ذلك بني أهل العينة فيمتنع بأكثر مما ابتعت ألهنم يتحيلون بذلك على السلف بزيادة قال ابن  عليه إال



إذ اشترى نصف مثرة جزافاً أو نصف صربة جزافاً رجع مالك إىل جواز البيع قبل النقل وإن : قال مالك : يونس 
  استحب النقل للحديث 

  أو مدبره أو أم ولده أو امرأته أو من هو كذلك ألن كتوكيله لبيعهم له ميتنع البيع بقبض وكله فيه عبده : فرع قال 
فرع قال متتنع املقاصة بني الطعامني من سلم ألنه بيع قبل القبض وإن كان أحدمها من قرض واتفقا أجال وصفة 

قال ابن :  ومقداراً جاز إن حل األجالن ألن بيع القرض معروف وميتنع قبل احللول ألنه دين بدين قال اللخمي
ميتنع وإن تساوت رؤوس األموال وجوزه أشهب وجعله إقالة فإن اختلفت رؤوس األموال امتنع إال أن : القاسم 

يكون باطنها على السلم فيصح ويكون قضاء وكذلك احلوالة على طعام السلم وأجازها أشهب وإذا تساوت 
أجازه ابن القاسم إذا خال وأشهب إذا : من قرض رؤوس األموال ألهنما لو شاءا عمالها تولية وإن كان أحدمها 

وهو أبني ألن الذمم تربأ من : إذا حل السلم وجوزه ابن حبيب وإن مل حيال قال : حل أحدمها قال أيضاً سحنون 
وجوز أشهب املقاصو بني املسلمني إذا اتفقا كيالً وصفة وراعى الثمنني يف املوارثة إذا اتفق رأس : اآلن قال سند 

ا قدراً وصفة جاز ألنه إبراء فعلى رأي أشهب ميتنع إذا اختلف جنس الثمنني خشية أن يؤخذ الثمن الثاين عن ماهلم
الطعام واألظهر اإلبراء لبعد ذلك إذا احتد اجلنس واختلف املقدار ألن كثرة األول سلف بزيادة وقلته إقالة من رأس 

قال ابن : خر من قرض وكالمها جنس ومل حيل أجلهما السلم بزيادة على أقل منه فإن كان أحدمها من سلم اآل
جيوز إذا اتفق أجلهما قاله مجيع أصحاب مالك إال ابن القاسم وأشهب وأىب املنع ألنه بيع الطعام قبل قبضه : حبيب 

وبيع الدين بالدين ومىت كان األجل قائماً فأمرمها على املكايسة ولو اختلف األجل مل جتز املقاصة فإن حل أجل 
جيوز أن حييل ما قد حل فيما مل حيل كان سلفاً أو بيعاً فإن كان : السلم جازت املقاصة عند أشهب ويف اجملموعة 

إن حل السلم جاز ألن : السلف الذي حل فهو قصاص من سلم أو السلم فقد أعطاه من قرض فال كراهة وقيل 
ول القرض فإن املسلم ال ميلك إسقاط أجل املسلم تعجيل ما عليه من القرض وجيرب غرميه على أخذه خبالف حل

  السلم إال بالتراضي 
  إذا أجلت البائع بثمن الطعام فأخذ من املُحال عليه طعاماً امتنع كان البائع باع بنقد أو بنسيئة : فرع قال 
فلو لو وكلت يف قبض الثمن فتعدى الوكيل عليه جاز أخذك طعاماً منه لضعف التهمة قاله ابن حبيب : فرع قال 

ميتنع أن يأخذ املقرض من املشتري به طعاماً ألنه كالدين حييل به على مثن : قال التونسي : أقرضت الثمن قبل قبضه 
أجازه مالك يف املوطأ : طعام ولو بعت حنطة بذهب إىل أجل واشتريت من أجنيب متراً بذلك الذهب وأحلته به عليه 

وال حاجة إىل هذا التفسري ألنا : ألنه أخذ بثمن احلنطة متراً قال سند  اشتراء التمر على ذمته: معناه : قال الباجي 
إمنا مننع من أخذ الطعام يف مثن الطعام خشية النسيئة يف الطعام واملبتاع ها هنا إمنا دفع ذهباً فلو اشتريت عند األجل 

يرد الطعام الثاين ألنه : قاصة وقال منع مالك امل: من املبتاع بذهب طعاماً خيالف األول ومل تشترط أنه من مثن األول 
يؤدي ذهب التمر ويأخذ ذهب قمحه لزوال التهمة بذلك فلو أخذ بالثمن كفيال : عقد النسيئة وقال ابن القاسم 

فدفعه إليك أو رجل متربع كان له اخذ طعام من املبتاع من صنفه وغري صنفه أقل أو أكثر قاله ابن القاسم ألن 
  مثن طعام الكفيل مقرض وليس له 

فرع قال إذا استقرض البائع طعاما ليقضيه للمبتاع وأمر املقرض بدفعه للمبتاع امتنع بيع املبتاع له من القرض إال 
أن يأخذ فيه رأس ماله لبيعه إياه قبل قبضه فلو قبضه وطالب املقرض بالطعام جاز أن يبتاعه منه ألنه قرض وطعام 

  البائع قد قبض 
منعه مالك ألنه بيع له قبل قبضه قال ابن : بعين طعاماً ألقضيك : عليه طعام من سلم فقال  فلو كان لك: فرع قال 



  جيوز مبثل رأس املال نقداً دون األقل واألكثر : القاسم 
أجرى بعض األشياخ اخلالف يف أخذ الطعام يف مثن الطعام إذا كانت قيمة الثاين أقل بكثري لعدم : فرع قال املازري 

  التهمة 
إذا اشترى طعاماً عشرة بدرهم فدفع درمهاً ناقصاً فأمسك البائع بقدره من الطعام منعه ابن حبيب ألنه : قال  فرع

أخذ طعاماً من مثن الطعام وبيع الطعام قبل قبضه ويفاضل بني القبضتني وتفاضل بني الطعامني ألن اجلملة املبيعة 
  مقابلة باجلملة املأخوذة ثانيا 

لدين كالعني احلاضرة يف جواز البيع بشرط قبض البدل يف اجمللس ويشترط يف بيعه من غري من ا: فرع يف اجلواهر 
  هو عليه إقراره بالدين وحضوره هنا للغرر 

إذا أسلفته قبل القبض فقبضه املستسلف ال تبعه منه قبل قبضك إياه وإن جاز بيع القرض قبل : فرع يف الكتاب 
قال حممد يف اليسري من الكثري وكأنه وكيل على : ألول قبل القبض قال ابن يونس قبضه ألنه ذريعة للبيع يف العقد ا

قبضه وال جيوز بيعه قبل القبض من املقترض وال من غريه إال مبثل رأس املال فيكون كاإلقالة أو التولية وكذلك لو 
  أحلت بطعام من بيع على قرض فال يبيعه احملال قبل القبض إال كذلك 

إذا اشترى من التمر كيال معلوماً دون الثلث فهل له بيعه قبل قبضه وجذاذه ألنه مبغي على : ونس فرع قال ابن ي
  ملكه او ميتنع ألنه مبيع مشترى روايتان 

فرع كل ما أسلمت فيه من العروض جيوز بيعه قبل قبضه من غري بائعك جبميع األمثان إال بصنفه ومن بايعك مبثل 
ال يبيعه بصنفه من غري البائع إذا : يريد : غاه عبد العزيز ابن أيب سلمة قال ابن يونس الثمن فأقل لعدم التهمة وأل

قبل األجل فيكون األقل سلفاً بزيادة وال يتجه األكثر إال إىل أجل أبعد : كان أقل أو أكثر وزاد يف كالم الكتاب 
بد العزيز والذي يتجه فيه ختصيصه فيكون املسلم يسلم عند األجل أقل ليأخذ أكثر بعد ذلك ومل يوجه إلغاء ع

بضم الفاء أوال والقاف : الثياب الفرقبية قال يف التنبيهات : ذكر يف الكتاب : بالنقدين لتوقع صرف مستأخر فائدة 
: أخراً وآخره باء بواحدة كذا مسعناه وقيل بالقاف أوالً وآخراً وهي ثياب بيض من كتان وقال يف كتاب العني 

  لعلها نسبة إىل فرقوب وحذفت الواو يف النسب : بالفاء أوالً وقال : ايب بقافني وقال اخلط
جيوز بيع زريعة الفجل األبيض وزريعة السلق والكراث واجلوز والبطيخ الفارسي : قال يف الكتاب : فرع قال 

لطعام ومتنع واألخضر والقثاء قبل قبضه ألنه ليس بطعام وإن كان خيرج منه طعام كالنوى خيرج منه النخل ذات ا
زريعة الفجل األمحر والقرطم ملا فيهما من الزيت وكذلك الفلفل والقرفاء والسنبل والكرفص والكروية والشونيز 
والكمون األسود وامللح والشمار والكمون األبيض ألهنا طعام وخالف حممد يف األربعة األخرية وجعلها إداماً قال 

اخلضراء طعام خبالف اليابسة فإهنا دواء وقال ابن حبيب : حبيب وقال أصبغ واحللبة طعام خالفاً البن : ابن القاسم 
: حب الرشاد ليس بطعام خبالف اخلردل الستعماله يف السمك وغريه والزعفران ليس بطعام اتفاقاً قال اللخمي : 

الغذاء وال يغذي قال  املاء ليس بطعام ألنه ينفق: ليس بطعام ويف الكتاب : الفلفل وحنوه طعام وعنه : يف املدونة 
وعنه ميتنع بيعه إىل أجل فيكون طعاما وألن احلاجة إليه أكثر من اخلبز وألن اخلبز يقوم غريه مقامه : ابن يونس 

  خبالفه 
إذا كاتب بطعام جاز بيعه قبل قبضه من املكاتب خاصة ألن معاملة العبد ليست حقيقة ألنه بيع : فرع يف الكتاب 

جيوز يف البعض ألن : وقيل : ذلك يف جنم بل يف اجلميع حلصول العتق عقيبة قال ابن يونس مالك مبالك وال جيوز 
وأرى بيعها من املكاتب وغريه إذا : الكتابة ليست بدين ثابت وال خيلص هبا عنده املكاتب وجيوز بيعها قال اللخمي 



  اج امتنع بيعها كانت قدر اخلراج ألهنا غلة وإن كانت أكثر بالشيء الكثري او من غري اخلر
قال مالك طعام الكراء والصلح من دم العمد واملخالعة كطعام البيع يف اجلواز يف اجلزاف : فرع قال ابن يونس 

واملنع يف غريه الندراجه يف صيغة احلديث وكذلك أرزاق القضاة وغريها ألنه يف معىن املعاوضة على العمل خبالف 
عنهم أمجعني وخبالف اهلبات واملرياث والسلف والصدقة ألن مجيع ذلك  مثل أرزاق أزواجه يف زمن عمر رضي اهللا
وجيوز للمقترض بيع ما اقترضه قبل قبضه وكذلك املقرض ألن الدين : ليس بيعا فال يتناوله احلديث قال اللخمي 

بضه وميتنع غري املعاوضة وهلذا ليس معارضة بل معروف وإال كان بيع الطعام نسيئة وجيوز قرض طعام السلم قبل ق
بيع املقرض له قبل قبضه ألنه على حكم السلم ما دام يف الذمة ولو تطوع رجل بقرض ذلك السلم إليه ويقبضه 

عنه مل جيزه للذي له السلم بيعه قبل قبضه للحديث ألنه مبتاع وكذلك إذا كانت اهلبة والصدقة طعام سلم األجنيب 
اجلواز ألن يد املشتري قد : ا منزالن منزلة األصل وعن مالك ميتنع البيع على املوهوب واملتصدق عليه ألهنم

مىت كانت يد املسلم باقية على سلمة وهو القابض امتنع البيع كان املقبوض منه واملسلم إليه أو : خرجت وضابطه 
ن القابض احلديث وإذا زالت يده وكا. . . ) من ابتاع طعاما فال يبعه : ( أو مقرضاً لقوله ( واهباً أو متصدقاً 

املهر واخللع واجلعل : موهوبا له أو متصدقا عليه جاز ألنه مل يبع طعاماً وأخرج احلنفي من بيع الطعام قبل قبضه 
كل عرض ينفسخ عقده هبالكه قبل القبض ال جيوز التصرف فيه قبل القبض كاألجرة والصلح : وقال ابن حنبل 

اجلناية وقيمة املتلف ألن العقد ال ينفسخ بالتلف فانتفى غرر  خبالف العتق واخللع ويدل الصلح عن دم العمد وأرش
  االنفساخ باهلالك فال يبىن عليه عقد آخر مع هذا الغرر وال تصح حوالة املسلم يف السلم واتفق اجلميع على القرض 

قبل  إذا باع الذمي الطعام قبل قبضه أكره للمسلم شراءه وكذلك ال حييلك على طعام سلم: فرع يف الكتاب 
مينع شراءه فيحرم على ) هم خماطبون بالفروع أم ال ألن منع بيع الطعام قبل قبضه : سواء قلنا : قال سند ( قبضه 

كل أحد شراء طعام مل يستوفه مبتاعه فلو باعه الذي من ذمي مل يعرض هلما كما مل يعرض هلم يف عقود اخلمر وغريه 
لطعام إال للذي اشتراه منه وها هنا يأيت التخريج على خطاهبم بالفروع إال أن البائع األول إن كان مسلما ال يدفع ا

خماطبون بالفروع امتنعت معاونتهم على ذلك وإال فال شيء على البائع وحيكم احلاكم للمبتاع أخرياً : فإن قلنا 
  بقبض الطعام إذا ثبتت معاملتهم وكره مالك معاملة الذمة ملا يف أيديهم من العقود الفاسدة 

ميتنع أن يعطيك ما تشتري به بعد األجل طعامك ألنه بيع الطعام قبل قبضه إال أن يعطيك مثله : رع يف الكتاب ف
بعين الطعام : قد منع ابن القاسم أن يقول البائع : فإن قيل : رأس مالك صفة ومقداراً فيجوز مبعىن اإلقالة قال سند 
إمنا منعه حيث : ظ اإلقالة وأجازه ها هنا قبل التلفظ قلنا الذي لك علي بعشرة ورأس املال عشرة حىت يلفظ بلف

ابتع يل مداً طعاماً وأقبضه من سلمك قبل أن يستوفيه أما إذا مل يذكر ذلك : صرح ببيع ما ميتنع بيعه فوازنه ها هنا 
من رأس ماله على  فإمنا وقعت الوكالة على ما جيوز فال يتهمان ها هنا إال يف اإلقالة وهي جائزة فإن دفع إليه اكثر

ال يصدق : قال حممد : ابتعت به كفاف حقي : وجه الوكالة والعوض أو الطعام رد إن مل يفت وإن قال املأمور 
ويرد الذهب ويرجع حبقه إال أن تقوم بينة على القبض باسم صاحبه مث يقبضه بعد ذلك مث يقر ألن املنع للتهمة فإذا 

العروض والطعام ألن اإلقالة يف الطعام إمنا تكون مبثل رأس املال وجوزه أشهب فرق ابن القاسم بني : دفع إليه أقل 
جيوز إذا دفع مثل رأس املال او أقل منه ليشتري لنفسه فزعم أنه : لضعف التهمة ومحل على الوكالة قال ابن يونس 

  فعل صح 
 اإلسقاط وميتنع على وجه جيوز أخذ مخسة حممولة يف عشرة مسراء بعد األجل على معىن: فرع قال ابن يونس 

اختلف العلماء يف ) : قال سند : ( الصلح والتبايع ألنه بيع الطعام قبل قبضه وكذلك السمراء من احلمولة متهيد 



هو معلل بالعينة وهي سلف يف أكثر منه فيتوسلون له بذلك : فقال أبو الطاهر : سبب منع بيع الطعام قبل قبضه 
عنه واملذهب كله على املنع وإن ظهرت السالمة من القصد لذلك إال أبا الفرج  فلما كثر ذلك يف الطعام هني

األحسن أن يكون ذلك تعبداً ألنه لو : أمضاه إذا ظهرت السالمة بأن ال يكون املتبايعان من أهل العينة قال اللخمي 
العلة كون الطعام غذاء : سند كان ألدل العينة ألجل جلاز بيعه من بائعه بأقل ويلزم استواء الطعام والعروض قال 

لإلنسان وحافظاً بنيته الشريفة لطاعة اهللا تعاىل وسبب العون على السعادة يف الدنيا واآلخرة فكل ما شرف قدره 
عظمه اهللا بكثري شروطه وهذا هو شأن الشرع يف كل ما عظم خطره كالنكاح سبب العفاف واستمرار النسل 

ترط الشرع فيه الويل والصداق وغريمها تفخيماً لقدره ويشكل عليه بالقرض واهلبة واملكاثرة هبذه األمة الشريفة فاش
والصدقة واملرياث وأعطيات الناس من بيت املال وميكنه ان جييب بأن هذه كلها اشتركت يف معىن اإلحسان 

إمنا امتنع : ماء واملعروف فوسع الشرع فيها تسهيالً لطرق املعروف ليكثر وقوعه وقال ابن حنبل ومجاعة من العل
السالمة : الحتمال هالك الطعام قبل القبض فينفسخ العقد فيكون العقد الثاين عقد غرر وهو ضعيف ألن األصل 

جيوز بيع الطعام قبل قبضه يف مخس : قال العبدي : وبقاء الطعام وتلفه نادر فيكون أحسن األقوال قول سند نظائر 
الستهالك والقرض والصكوك وهي أعطيات الناس واختلف يف طعام اخللع اهلبة واملرياث على اختالف وا: مسائل 

يف التصرف يف الطعام قبل القبض على وجه املعروف وهو الشركة ويف اجلواهر : واملستثىن من الطعام الفصل الثاين 
جل أو مقدار أو غريمها أرخص يف الشركة واإلقالة والتولية تنزيالً للثاين منزلة املشتري وميتنع اقتران العقدين يف أ: 

: إال اإلقالة جوزها ابن حنبل وحده ألهنا إقالة عنده ومنه ( وروي امتناع الشركة قبل القبض ومنع األئمة اجلميع 
أنه روي يف احلديث : هنيه عن بيع الطعام قبل قبضه وهذه بياعات وجوابه ) أزاهلا وحجة اجلميع : أقال اهللا عثرتك 

  لشركة واإلقالة والتولية وألن الثالثة معروف فيجوز القرض يف أيب داود وأرخص يف ا
للمشترك والويل زيادة الكيل ونقصانه فإن كثر رجع عليك حبصته من الثمن إن نقص ويرد : فرع يف الكتاب 
  الزيادة إن زاد 

يمة متتنع فيه كل ما بيع بعرض يرجع فيه إىل الق: تولية البعض حبصته من الثمن كالكل قال ابن يونس : فرع قال 
الشركة والتولية ال بالقيمة وال باملثل وجتوز اإلقالة فيه مع قيام العرض فإن فات امتنعت ألهنا تصري مبايعة بالقيم وإن 

  كان يكال أو يوزن فهو كالعني 
ى جتوز الشركة فيه قبل القبض وعل: قال مالك يف الكتاب : إذا اشترى طعاماً بثمن إىل أجل : فرع قال اللخمي 

هذا جتوز التولية ومنع ابن القاسم التولية حىت يقبضه ومنع أشهب اإلقالة ألهنا حل بيع كمن وصله طعام من إجارة 
أو اشتراه بعرض ال تصح فيه اإلقالة ما مل يثبت العرض أو يعمل األجري فيمتنع اجلميع ومتتنع الشركة والتولية 

نه وإذا اشترى طعاماً قريب الغيبة واشترط النقد جازت الختالف الذمم فقد تكون ذمة الذي اشرك أو ويل دو
وميتنعان على : الشركة والتولية أو بعد الغيبة وأشترط أن ال نقد إال بعد القبض جازت الشركة والتولية عند مالك 

آلن أو القول اآلخر الختالف الذمم فيشبه الشراء بثمن إىل أجل وخيتلف يف اإلقالة هل جتوز ؟ ألن الذمم تربا من ا
  ألنه يأخذ طعاماً غائباً عن دين فيدخله فسخ دين يف دين وبيع طعام قبل قبضه 

إذا اشترى قمحاً بدينار فوىل نصفه بنصف دينار ورد نصفه دراهم مكروه ملشاهبة البيع : فرع قال صاحب البيان 
وز على القول باجلواز وميتنع باملكايسة وهو خيرج على مسألة من وجد له نصف دينار هل يراعي فيه خلو الذمة فيج

  على القول باملنع ؟ وأما بعد كيله الطعام فيجوز ألنه بيع جديد 
ال جتوز التولية يف طعام اشتراه بعينه غائباً بالصفة الختالف الذمم إذا املشتري مل ينقد : قال ابن القاسم : فرع قال 



ا ألنه ال يشبه الدين بالدين وكذلك لو استقال منه دخله لغيبة الطعام وجيوز يف الغيبة اليت جيوز النقد فيها لقرهب
وهذا ال يستقيم ألنه لو كان هذا بيع دين بدين المتنع : الدين بالدين ألنه وضع عن نفسه مثناً ديناً بسلعة غائبة قال 

  يف السعلة بيع العروض وهو جيريه واإلقالة إمنا هي فسخ دين يف دين ال بيع دين يف دين ألن البائع فسخ الثمن 
ال جتوز الزيادة يف اإلقالة يف الطعام قبل الكيل ألنه بيع الطعام قبل قبضه فإن اكتاله ومل : قال ابن القاسم : فرع قال 

يتفرقا أو مل يقف عليه املبتاع وكان الثمن نقداً ومل ينقده امتنعت الزيادة ألهنا إن كانت ذهباً إىل أجل والثمن ذهباً 
ن ا لبائع اشترى الطعام ببعض الثمن الذي وجب له نقداً وأسلفه بقيمته إىل أجل وإن كانت ورقاً كان بيعاً وسلفاً أل

نقداً جاز ومتتنع مؤجلة ألنه ذهب بورق إىل أجل وإن كانت عرضاً مؤجالً كانت ديناً بدين وجيوز أن يزيده معجالً 
وز مطلقاً ألنه بيع حادث وإن كان الثمن مؤجالً فيج: ذهباً أو ورقاً أو عرضاً وأما إن نقد الثمن واكتال الطعام 

واكتال ومل يفترقا جازت الزيادة ممن كل شيء نقداً إال من جنس الثمن الذي عليه فيمتنع نقداً وجيوز إىل مثل 
األجل ووزن الثمن وسيلة كأنه اشترى ببعض ماله عليه وبقيت بقية إىل أجله وإذا كان الثمن ذهباً فال يزيده ورقا 

وال إىل أجل أبعد من أجله ألنه صرف إىل أجل وكذلك إذا كان الثمن ورقاً وال يزيده غري النقدين مؤجالً ألنه  نقداً
دين بدين فإن تفرقا أو غاب عليه املبتاع امتنعت الزيادة مطلقاً ألنه زيادة يف السلف وإن كان البائع املستقبل بزيادة 

نقداً أو إىل أجل كيف كان الثمن نقداً أم ال إال ان تكون الزيادة يف ومل ينقد جازت بعد الكيل من سائر األشياء 
الطعام طعاماً لتوقع التفاضل ومن غري اجلنس جيوز نقداً ومتتنع مؤجالً لدخول النسأ وال اختالف يف شيء مما تقدم 

إذا كان أقل من نصف : د أحدمها إذا كان املستقيل املبتاع بزيادة ووزن الثمن حال فإنه إجازة يري: إال يف موضعني 
إذا كان البائع هو املستقيل بزيادة طعام : قوله : دينار وجيوز عند أشهب إذا كان أكثر من صرف دينار وثانيهما 

  من غري صنفه فإنه إجارة إذا كانت الزيادة نقداً والثمن مؤجالً ومنعه ابن حبيب إال إذا كان الثمن حاالً 
عهدة يف الشركة والتولية يف البيع املعني على البائع األول ألن الثاين نزل منزلته وبعد ال: قال ابن القاسم : فرع قال 

إال أن يشترطها على البائع ألنه بائع ثان ولو باحلضرة ( هي على املشتري مطلقاً : املفارقة على املشتري وقال مالك 
جاز عند ابن القاسم إذا باع مبثل ما اشتراها به أو  وإن اشترطها على البائع األول) فالعهدة على البائع الثاين مطلقاً 

كانت العهدة لك علي بعشرة فال أرضى : أقل فإن كان بأكثر فال يلزم البائع األول ذلك إال برضاه ألنه يقول 
ال جيوز ألنه ذمة بذمة إال أن تكون على وجه : بأكثر فإن رضي كان محيال بالزائد يف االستحقاق وقال ابن حبيب 

على من شاء منهما فتحصل يف اشتراطها ) األول ( مالة حىت يرجع املشتري الثاين يف االستحقاق بقدر الثمن احل
اجلواز وإن افترقا وطال واملنع وإن كان باحلضرة إال أن يرضى على وجه : على البائع األول يف املبيع ثالثة أقوال 

على من تكون وجواز اشتراطها بعد ( ولية باحلضرة قوالن احلمالة والفرق بني حضرة البيع وطوله ويف الشركة والت
  ) االفتراق على البائع قوالً واحداً 

إذا أشركك على أن تشركه يف طعام آخر امتنع خلروجها عن املعروف إىل املكايسة وكذلك : فرع قال اللخمي 
ى بيع أحد الطعامني باآلخر أشركين وأشركك ورأس املال سواء كان حممل ذلك عل: التولية واإلقالة فإن قال 

: فيجوز ألن الثمن ال ُيخرجه واحد منهما وإن كان رأس مال أحدمها دنانري واآلخر دراهم أو عيناً واآلخر عرضاً 
اقيلك على أن تقيلين ألنه بيع أحد الطعامني باآلخر فإن اختلف رأس املال أو اتفق : امتنع لذهاب املعروف وجيوز 

  نع لذهاب املعروف امت: واختلف الطعامان 
أجرة الكيل بعد االشتراك والتولية على املشتري األول كالبيع وكما أن عليه العهدة ويف القرض على : فرع قيل 

  ليس عليه قياساً على القرض ألن اجلميع معروف : املقرض وإن كان اجلميع معروفاً ألن هذه تشبه البيع وقيل 



ية املقبوض دون اجلميع ومنع ابن القاسم فيما مل يقبض وأجازه ابن حبيب إذا قبض بعض الطعام جاز تول: فرع قال 
متتنع اإلقالة منه يف الطعام وغريه ألنه بيع وسلف وبيع الطعام قبل : قال حممد : وإذا قبض البعض وعسر بالباقي 

نع ألنه بيع الطعام قبل قبضه ألن املقبوض انتفع به فكانت الزيادة مبنفعة فإن رد املقبوض مث أقاله من اجلميع امت
  قبضه ألن املقبوض مال من ماله فقد واله إياه ليقيله إال أن يكون املقبوض يسرياً حنو العشرة يف املائة 

إن أشركته على أن ينقد عنك امتنع ألنه بيع وسلف ويفسخ إال أن يسقط السلف فإن قال لك قبل : فرع قال 
انقد عين جاز يف الصرف وغريه ألهنما : وأشركين مث قال بعد العقد اشتر : أشركين وانقد عين أو قال : العقد 

أنقد : أشركين مث قال : أشركين وانقد عين أو قال : معروفان والبيع انعقد عليهما معاً ولو اشترى لنفسه مث قال 
إذا كان الطعام امتنع يف الصرف للنسيئة وجاز يف العروض إذا مل يكن سلماً يف الذمة ألنه بيع دين بدين و: عين 

جاز وإن : انقد عين ومل يكن األول نقد : حاضراً مل جيز أن يشركه على أن ينقد عنه فإن أشركه بغري شرط مث قال 
اجلواز نقد أم ال ألنه معروف فإن كان الطعام سلماً مل جيز إشراكه إال أن ينقد : نقد امتنع وعن ابن القاسم أيضاً 

وإن كان الطعام غائباً امتنعت الشركة والتولية وإن كان معيناً ألنه دين بدين قال باحلضرة ليال يكون ديناً بدين 
إال أن ينقد قبل االفتراق وحممل قوله يف منع الشركة بشرط النقد يف العروض سلماً يف الذمة على القول يف : حممد 

  ل السلم أهنا ال جتوز إال يف النقد وجتوز على قول اآلخر إذا استوى رأس ما: التولية 
ميتنع أن يقيله من طعام السلم ويعطيه برأس املال ذهباً وكفيالً أو حييل به أو يؤخر دينه يوماً أو : فرع يف الكتاب 

ساعة ألنه دين بدين وبيع ا لطعام قبل قبضه وإذا أخر دينه حىت طال انفسخت اإلقالة وبقي البيع وإن قبض الثمن 
از للقرب ولو وكل البائع من يدفع رأس املال وذهب أو وكلت أنت وذهبت من احملال عليه قبل مفارقة احمليل ج

وكذلك كان ينبغي يف احلوالة ألجل القرب القسم الرابع : فإن وقع القبض قبل التفرق جاز وإال فال قال ابن يونس 
ولية يقتضي نقل لفظ الت: يف اجلواهر : األول : يف مقتضيات األلفاظ لغة وعرفاً وهي عشرة ألفاظ : من الكتاب 

وليتك وهبذا العقد انتقل امللك إليه بالثمن الذي تقرر وهو ملك متجرد والعلة املتجددة األوىل ألنه : املالك إذا قال 
كان ضامناً وتتجدد الشفعة حبدثان هذا البيع ولوحظ على املويل بعض الثمن سقط عن املوىل ألنه يف الثمن كالبناء 

محل على النصف : أشركتك يف هذا العقد : إذا قال : الشركة ويف اجلواهر : للفظ الثاين ويف نقل امللك كاالبتداء ا
تندرج حتتها األشجار : األرض ففي اجلواهر : على املنصوص البن القاسم ألن التساوي هو األصل اللفظ الثالث 

ني وتندرج احلجارة اخللوقة فيها والبناء دون الزرع الظاهر كمأبور الثمار فإن كان كامناً اندرج على أحد الروايت
ال يندرج يف ) : ش ( دون املدفونة إال على القول بأن من ملك ظاهر األرض ملك ظاهر األرض ملك باطنها وقال 

اخلشب املسمر والسلم املنتقل ويندرج املعدن يف لفظ : لفظ اإلرض البناء الكثري وال الغرس ويندرج يف لفظ الدار 
يندرج يف األرض البناء والغرس ويف الدار : ا خبالف الكنز واحلجارة املدفونة وقال ابن حنبل األرض ألنه من أجزائه

األبواب واخلوايف املدفونة والرفوف املسمرة وما هو من مصاحلها دون احلجر املدفون ألنه كالوديعة وتندرج 
زرع فللبائع إال أن يشترطه املبتاع ومنع إذا ظهر ال: احلجارة املخلوقة فيها واملعادن دون الكنوز قال صاحب البيان 

مالك بيع األرض فيها بزر بأرض ليس كذلك يف املدونة وجوزه سحنون وجوز أيضاً بيعها وفيها بزر بطعام نقداً أو 
: تندرج فيه األرض اللفظ اخلامس : البناء ويف اجلواهر : إىل أجل ألنه ال حصة له من الثمن عنده اللفظ الرابع 

يندرج فيه : لفظ الدار ففي اجلواهر : اللفظ السادس ) ش ( حلديقة واجلنان يستتبع األشجار وقاله البستان وا
لفظ العبد ويف : الثوابت ومرافق البناء كاألبواب واألشجار والرفوف والسلم املثبت دون املنقوالت اللفظ السابع 

فلو اشترط تسليم األمة عريانة سقط الشرط وعليه ال يتناول ماله ويتناول ثيابه عليه إذا اشبهت مهنته : اجلواهر 



تندرج حتته األرض واألغصان واألوراق : لفظ الشجر ففي اجلواهر : مواراهتا ألنه شرط حمرم اللفظ الثامن 
ال : والعروق واستحقاق البقاء مغروساً والثمرة غري املؤبرة دون املؤبرة وكل مثرة ظهرت للناظر وقال ابن حنبل 

) : ح ( ض يف الشجر لتباين االسم وال هي تبع يف البيع وبقولنا يف الثمار قال الشافعي وابن حنبل وقال تندرج األر
إفراد الشيء : للبائع مطلقاً إال إن يشترطها املبتاع ألهنا ال جيوز إفرادها بالبيع فال تتبع أصلها كاملؤبرة وجوابه 

من : ( لو سلمنا حجة القياس فهو معارض مبا يف املوطأ قال  بالعقد ال يوجب عدم التبعية كسقف الدار وعرصتها مث
إذا مل تؤبر للمبتاع وألنه إمنا جعلها : ومفهومه يقتضي ) باع خنالً قد أُبرت فثمرهتا للبائع إال أن يشترطها املبتاع 

وهذا ضعيف من للبائع بشرط اإلبار فإن انتفى الشرط انتفى املشروط فاألول مفهوم الصفة والثاين مفهوم الشرط 
جهة أصحابنا فإن احلنفية ال يرون املفهوم حجة فال يستدل عليهم به بل نقيس الثمرة على اجلنني إذا ظهر لن يتبع 
األصل وإال تبع أو نقيسها على اللنب قبل احلالب واستتار الثمار يف الكمام كاستتار األجنحة يف األرحام واللنب يف 

لورق أو نوى التمر وهذه األقيسة أقوى من قياسهم بكثري لقوة جوامعها الضروع أو نقيسه على األغصان وا
تذكري األشجار جبعل طلع الذكر يف األنثى أو يعلق عليها : اإلبار : قال صاحب اإلكمال : وضعف جوامعهم فائدة 

وأبرته مشدد الباء أبرت النخل أبر بضم الباء يف املستقبل خمفف الباء : ليالً يسقط مثرها وهو اللقاح أيضاً تقول 
شق : واإلبار والتلقيح : شق الطلع عن الثمر وقال بعض اللغويني يف غري اإلكمال : اإلبار : وقال ابن حبيب 

الثمرة وظهورها ألنه ال يكون إال عند ذلك وأمجع العلماء على أن جمرد التلقيح ليس معترباً وإمنا املعترب الظهور 
ف ابراً وإيباراً وأبرهتا بالتشديد تأبرياً وتأبرت النخلة وأبرت وبقول ابن حبيب قال ويقال أبرت النخلة أبرها بالتخفي

  الشافعية 
فرع قال صاحب اإلكمال املشهور منع اشتراط البائع ما مل يؤبر وعلى القول بأن املشتثىن غري مبيع جيوز ألن غري 

فرع يف البيان األقل أبداً تبع لألكثر يف التأبري ميتنع عند مالك ومجيع أصحابه : املؤبر كاجلنني قال صاحب البيان 
وعدمه شائعاً كان أو غري شائع فإن تقاربا يف التأبري وعدمه وكل واحدة على حدة استقل كل حبكم نفسه فإن كان 

خيري البائع بني تسليم احلائط بثمرته وبني أخذه وفسخ البيع قاله ابن : التابري وعدمه يف كل خنلة فأربعة أقوال 
القاسم لضرر الشركة ويفسخ البيع إال بشرط الثمرة للمبتاع النعقاده على فساد املنازعة فاجلميع للمشتري تغليباً 

إذا ابر أكثرها أن غري املؤبر : روي : لنقل العقد أو اجلميع للبائع تغليباً لالستصحاب البن حبيب ويف اجلواهر 
: قال الشافعية واحلنابلة الثمرة مخسة اضرب : ة الثمرة مخسة اضرب للمبتاع نظراً للعقد فرع قال الشافعية واحلنابل

ذو كم كالقطن وما يقصد نواره كالورد واليامسني فإنه يظهر من أكمامه مث ينفتح فيظهر فهو حينئذ للبائع الثاين ما 
ما يظهر يف قشره  ال نور له وال قشر كالتني والتوت واجلميز ألن ظهوره من الشجر كظهور الثمرة من الكم الثالث

إىل حني أكله كالرمان واملوز فللبائع بنفس الظهور ألن قشره من مصلحته الرابع ما يظهر يف قشرته كاجلوز واللوز 
فللبائع بنفس الظهور ألن قشره ال يزول عنه غالباً واخلامس ما يظهر نوره مث ييبس فتظهر الثمرة كالتفاح واملشمش 

مرة فللبائع وهذا تفصيل حسن مل أره ألصحابنا وما أظنهم خيالفون فيه يف اجلواهر واإلجاص واخلوخ فإذا ظهرت الث
يف اجلواهر قال عبد امللك النخل اليت ال تؤبر إذا انصلح ) قال عبد امللك النخل اليت ال تؤبر إذا انصلح طلعه وظهر 

ع قال ليس ملشتري األشجار تكليف طلعه وظهر إغريضه وبلغ مبلغ اإلبارة يف عهد فللبائع إال أن يستثنيه املبتا
البائع قطع الثمار إال إىل أوان القطاف لقضاء العادة بذلك ولكل واحد سقي الشجر إذا احتاج إليه إال أن يتضرر 

أقل احلائط يتبع أكثره يف التأبري : يتبع األقل األكثر يف أحد عشر موضعاً : قال العبدي : صاحبه بذلك نظائر 
لضأن واملاعز أخرج من األكثر والغنم املأخوذة يف زكاة اإلبل خيرج من غالب غنم أهل البلد وعدمه وإذا اجتمع ا



ضأناً أو ماعزاً ويزكى الزرع يغالب الشيح أو النضج وإذا أبر بعض املال زكي حبكم الغالب وزكاة الفطر من 
س فللغارس اجلميع أو األقل فال غالب العيش والبياض مع السواد يف املساقاة احلكم للغالب وإذا ثبت أكثر الغر

شيء له وقيل له سهمه من األقل وإذا أطعم بعض الغرس سقط عنه العمل دون رب املال وقيل بينهما وإذا جذ 
املساقي أكثر احلائط فليس عليه سقي وإذا حبس على أوالد صغار أو هب هلم فحاز األكثر صح احلوز يف اجلميع 

املراحبة قال صاحب : ليس له رد ما مل يستحق بل يرجع بقدره اللفظ التاسع وإذا استحق األقل أو وجد به عيب 
املساومة وأسلمها وهو جائز اتفاقاً وميتنع : وأحسنها : التنبيهات البيوع أربعة مساومة ومزايدة ومراحبة واسترسال 

شيوخنا واملزايدة عرضها يف  فيه أن تكون السلعة قدمية فيدخلها السوق ليوهم طرواهتا وهو املسمى بالتربيج فيمنعه
السوق ملن يزيد وكرهه بعض العلماء ورآه من سوم اإلنسان على سوم أخيه والسلعة ملن وقفت عليه بالزيادة فإن 

لألول وال ياخذها الثاين إال بزيادة فإن أعطيا معاً اشتركا وهذا : أعطيا عطاء واحداً اشتركا عند ابن القاسم وقيل 
األيتام للدين وبيع السلطان والوكالء وكل ما باعه غري مالكه وأما املالك فله البيع ألحدمها يف بيع وهذا يف بيع 

ولغريمها بالثمن وأقل ما مل يركن إىل أحدمها أو يواطئه واملراحبة أصعبها لكثرة وجوه الكذب والغش فيها وبيع 
ا فيتقي فيه الغش واخلديعة وكتمان العيوب أعطوين بدينار كذ: اإلسترسال واالستمانة فهو مع اجلاهل بالبيع يقول 

  ويرد بالغنب قاله ابن حبيب وقصره على املشتري دون البائع وغريه جييزه فيها 
جتوز املراحبة للعشرة أحد عشر وتوضيعه العشر أحد عشر ويقيم على أحد عشر فيحط منه جزء : فرع يف الكتاب 

و العشرة اثنا عشر أي ينقص السدس أو يزيده والعشرة عشرة للعشرة اثنان حن: يف بيع الوضيعة قال ابن يونس 
تضاف عشرة لعشرة فتكون الزيادة أو النقصان النصف تصحيحاً لكالم العاقل حبسب اإلمكان وإال : معناه 

: إذا باع بوضيعة العشرة أحد عشر أو أكثر : فاإلخراج عشرة من عشرة من بقاء مثن حمال عقال ويف اجلواهر 
ما تقدم وبوضيعه العشرة عشرين : عشرة وثانيهما : أنه يأخذ عن كل أحد عشرة : أحدمها : قوالن  فللمتأخرين

وبوضيعة للمائة أربعون يوضع عنه من كل عشرة السبعان : حيط نصف الثمن اتفاقاً قال صاحب هتذيب الطالب 
من كل عشرة ثالثة أرباعها ولكل  من أربعة عشر ألنا قسمنا املائة على أربعة عشر وبوضيعة للعشرة أربعون يوضع

املراحبة : يف التنبيهات : عشرة مخسون يوضع من كل عشرة أربعة أمخاسها وكل مائة مخسون حيط الثلث متهيد 
أن يبني مجيع ما لزمها وما حيسب وما ال حيسب مفصالً أو جممالً ويشترط الربح للجميع : أحدها : مخسة أوجه 

أن يبني ما حيسب ويربح له وما ال حيسب وال يربح : ة الثمن كاملساومة وثانيها فيصح ويكون الربح فيه من مجل
قامت بكذا : يبهم ذلك كله وجيمعه مجيعه ويقول : عليه ويوصف الربح على ما يربح عليه خاصة فيجوز وثالثها 

يبهم فيها النفقة مع : والربح كذا ففاسد للجهل ما حيسب مثناً وماالً حيسب فهو جهل بالثمن لعدم تعينه ورابعها 
منها عشرة يف مؤنة وال يفسر : قامت علي مبائة شدها وطيها ومحلها وصبغها أو يفسرها فيقول : تسميتها فيقول 

جوازه وحيقق بعد ذلك وال يكون هذا أسوأ حاالً : ينفسخ ويف املوازية : املؤنة ففاسد للجهل بالثمن قال سحنون 
هي علي مبائة الثمن كذا واملؤنة كذا ويذكر املؤنة مفصلة : فسر املؤنة فيقول ي: من الكاذب يف الثمن وخامسها 

وباع للعشرة أحد عشر ومل يفصال ما يوضع له الربح وما حيسب وما ال حيسب فاجلواز لألصحاب ويقضى الثمن 
  بت على ما جيب وإسقاط ما ال جيب إىل الثمن قال وفيه نظر ألهنما قد جيهالن احلكم فيما يسقط ويث

فرع يف الكتاب إذا محل البز إىل بلد آخر ال حيسب من رأس املال جعل السمسار وال أجرة الشد والطي وال كراء 
البيت وال نفقة نفسه ذاهباً وراجعاً كان املال له أو قراضا وحيسب كراء احملمولة والنفقة على الرقيق واحليوان يف 

د العلم به قال ابن يونس ينبغي ملن باع مراحبه أن يعرف ما حيسب أصل الثمن وال حيسب له ربح إال أن يرجتونه بع



كل صنعة قائمة كالصبغ : من الثمن وما ال حيسب وما حيسب له ربح وما ال حيسب له قال صاحب النكت 
واخلياطة والكماد والطراز والغسل حيسب وحيسب له ربح وما ليس عيناً قائمة لكن بثمن السلعة يف نفسها كنفقة 

يق واحملمولة حيسب وال حيسب له ربح وما ليس بعني قائمة وال بثمن السلعة ذاتا وال سوقاً ال حيسب له ربح الرق
ألنه مل ينتقل للمشتري فال يقابل بشيء فإن كان يتوىل هو الطراز والصبغ بنفسه مل حيسب وحيسب له الربح ألنه 

ومجاعة ) ح ( على االستئجار وهبذا التفصيل قال كمن وصف مثناً على سلعة باجتهاده وكالمه يف الكتاب حممول 
أخذ من : يضم إىل الثمن كل ماله زيادة يف العني دون نفقة الرقيق وقال صاحب التنبيهات ) : ش ( العلماء وقال 

وهو ال يدل بل ذلك على عرف الناس أو يكون : أن أجرته على املشتري قال : ال حيسب أجرة السمسار : قوله 
وجيوز أن : إليه ليبيع فاألجرة عليه ألنه أجري أو املشتري فاألجرة عليه ألنه وكله على الشراء قال مالك البائع دفع 

جيعل له على كل مائة يشتري ثالثة دراهم فعلى هذا تكون حمسوبة مضروباً هلا الربح ألهنا بعض الثمن وقاله ابن 
فقة الرقيق ما مل تكن هلم غلة تويف النفقة فإن قلت يريد بن: حتسب وال يضرب هلا ربح قال اللخمي : حمرز وقيل 

عن النفقة حسب الفاضل ولو كان سعر البلدين سواء مل حيسب احلمل لعدم تأثريه يف الثمن ولو أرخص لسقط 
الكراء وال بيع حىت يبني وال يبني القصارة ويبني اخلياطة ألن الناس يكرهون اخلياطة السوقية وألن املبيع بعد 

واخلياطة أرخص من الذي يفصل على يده وال يبني الصبغ إال أن يبور عليه فيصبغه فإن مل ينب فأصل ابن التفصيل 
هو كذب إن حطه لزمه قال : أنه غش ال يلزم للمشتري وإن حط ذلك وعلى رأي سحنون : القاسم يف مثل هذا 

غال وهذا إمنا حيسن إذا محل البائع املتاع إمنا حيسب احلمولة إذا كان البلد الثاين أ: قول بعض األشياخ : املازري 
عاملا بذلك وإذا انفق على الدور واألرضني والنخل والشجر يف سقي وغريه وساوى اإلنفاق الغلة أو زادت جاز 
البيع مراحبة وال حيسب فاضل اإلنفاق يف راس املال وال حيسبه له ربح وأخذ لنب املاشية ال مينع البيع مراحبة إذا مل 

مدرك األصحاب وغريهم من العلماء فيما حيسب وما : تنبيه . سوقها وال بدهنا وال يتبع يف الوالدة حىت يلني يتغري 
ال حيسب وما له ربح وما ال ربح له إمنا هو عرف التجارة وكذلك صرحوا يف تعاليلهم بذلك ووقع لفظ املراحبة يف 

أحدمها أن البلد إذا مل يكن فيه عرف وباع هبذه : تصانيفهم يف مقتضيات األلفاظ عرفا ويلزم على هذا أمران 
أن العرف إذا كان يف : العبارات من غري بيان أن يفسد البيع للجهل بالثمن وبأي شيء هو مقابل من املبيع وثانيهما 

  . بلد على خالف مقتضى هذه التفاصيل أن ختتلف هذه األحكام حبسب ذلك العرف فاعلم ذلك 
  . ط معرفة املبتاع مبا اشترى به أو قامت به عليه فإن جهله عند العقد بطل تشتر: فرع يف اجلواهر 
إذا تقايال على مثل الثمن جاز البيع مراحبة فإن تقابال بأكثر كمن يشتري خبمسة مث يبيع بتسعة مث : فرع قال املازي 

أهنا بيع جاز البيع : ة حل بيع فإن قلنا تقابال ال جيوز بيعه مراحبة بتسعة الحنالل بيعها باإلقالة على القول بأن اإلقال
مراحبة غري أنه يتهم يف اإلقالة حل بيع فإن قلنا ك إذا بيع جاز البيع مراحبة غري أنه يتهم يف اإلقالة هلذا الغرض قال 

ن رأس إن وقعت اإلقالة بعد البيع بأيام ارتفعت التهمة وجاز البيع بثمن اإلقالة فإن تقابال بأكثر م: بعض املتأخرين 
املال أو أقل منه يف ذلك العقد جاز البيع مراحبة بالثمن الذي تقايال عليه ألنه بيع مستأنف وليس إقالة ومنعه ابن 

  . حبيب ألن النقصان قد يكون أكثر من الثمن األول يفاضل الربح يف عقد اإلقالة 
و بدن حسب ذلك يف الثمن ومل إذا جعل للحمولة ربح ومل يبني وحصل الفوت بتغري سوق أ: فرع يف الكتاب 

إذا دخل يف الثمن : قال سحنون : حيسب له ربح وإن مل يفت رد البيع إال أن يتراضيا على ما جيوز قال ابن يونس 
ما ال حيسب أو ما حيسب وال حيسب له ربح ومل يبني ومل يفت خري بني إزالة ما ال حيسب ورحبه ورد السلعة فإن 

مل يضع البائع ذلك كان على املشتري القيمة إال أن يكون أكثر من مجيع الثمن فال فاتت فهي كمسألة الكذب إن 



وظاهرها خالفة ألن الكذب زيادة : قال : يزداد أو أقل من الثمن بعد الطرح فال ينقص وهو تفسري ما يف املدونة 
  . ما مل يكن وهذا زيادة ما أخرجه من ماله 

يريد رقمه بوصفه : ه واشتراه فال يبعه مراحبة على ما رقم قال ابن يونس إذا رقم على متاع وزن: فرع يف الكتاب 
ألنه خديعة فإذا علم املشتري خري بني أخذها جبميع الثمن وردها فإن فاتت باألقل من القيمة أو الثمن فإن اشترى 

ري بني الرد والتمسك مجلة ثياب فرقم على كل ثوب ما وضعه وباع منها واحدا مراحبة ومل يبني ومل يفت خري املشت
جبميع الثمن فإن رد فللبائع إلزامه إياه مبا يقع عليه من مجلة الثمن وما قابل ذلك من الربح فإن فات وأىب املشتري 
التماسك وأىب البائع أن يضرب بالعقد فعلى املشتري القيمة يوم ابتاعها إال أن تزيد على الثمن فال يزداد وأقل من 

فال ينقص وقال ابن عبدوس إن مل تفت ليس للبائع إلزامه إياها مبا يقع عليها من الثمن ألنه  الثمن وحصته من الربح
  . مل يتناوله العقد إال أن يرضى وال اجلملة يزاد فيها وإن فاتت فعليه القيمة إال أن يتماسك ببيعه األول 

يقل شيئا شدد مالك فيه الكراهة خشية  إذا كتب على السلعة أكثر من مثنها وباعها بكتابتها ومل: فرع يف الكتاب 
باعها مساومة بأقل مما كتب أو مراحبة بالثمن الصحيح فإن كانت قائمة خري : معناه : قيل : اخلديعة قال ابن يونس 

  . بني أخذها بذلك أو ردها فإن فاتت فعليه األقل من القيمة أو الثمن 
ا له بالضمان إال أن يطول الزمان أو حتول األسواق فليبينه ألن عليه أن يبني العيب دون الغلة ألهن: فرع يف الكتاب 

يف كل ما نشأ عن العني كالولد وغريه لعدم وجوده عند العقد فإن جز صوفا بينه ) ش ( األغراض ختتلف فيه وقاله 
توالد الغنم وإن  ألنه إن كان عند البائع تاماً فله جزه من الثمن أو حدث بعده فقد طال الزمان فتغري احليوان ويبني

باعها بأوالدها وإذا ولدت األمة ال يبيعها مراحبة وميسك الولد وإن أخر الثمن أو حطه منه شيئا فليبينه قال اللخمي 
إذا حدث الصوف عنده فإمنا ينظر إىل انتقال السن فإن كانت جذعة وصارت ثنية فال مقال للمشتري النتقاهلا : 

وأرى إذا كانت الغنم حوامل عند : إن كانت رباعية فهرمت فعليه البيان قال لألفضل إال أن يتغري سوق بنقص ف
أن ال يبني ألهنا زيادة ال ينظرها املشتري وهو يف األمة أبني لذهاب خوف : الشراء أو قريبة الوضع وباعها بأوالدها 

ولد زيادة وإمنا يعترب طول ال يبني ذلك أيضا ألن ال: الوضع وإن محلت بعد الشراء أو كانت حوامل بعيدة الوضع 
الزمان وانتقال الشيء األدىن ويبني يف اجلارية ألنه عيب وال يراعى انتقال سنها وإذا حال السوق بزيادة ومل يطل 

إن بار ، مكثه مل يبني وإن عاد السوق عن قرب مل يبني وإن طال مكثه ومل يتغري سوقه وال بدنه وال بار عليه مل يبني 
: فغش عند ابن عبدوس وكذب عند سحنون قال : س يف البائر وإذا مل يبني نقص السوق والبدن بني لكراهة النا

واألول أحسن فإذا حطه البائع سقط مقال املشتري وكل عيب حدث فكتمه فهو كذب وطول الزمان عشر 
الرد مع القيام والزيادة يف الثمن كذب ورقم أكثر منه مع البيع به غش ألن املشتري يظن نقص السعر فللمشتري 

وإن كره البائع فإن فاتت فاألقل من القيمة أو الثمن وخيتلف يف القيمة مىت تكون فعلى القول بأن احملبوسة بالثمن 
من البائع تكون يوم القبض وعلى القول أهنا من املشتري يوم البيع إال أن يكون املشتري مل ير الرقم أو رآه ومل 

فهي مسألة عيب أو بينه ومل يبني رضاه به : لى عيب فرضيه فباع مراحبة ومل يبينه يفهمه فال مقال له وإذا اطلع ع
فمسألة كذب إن كان رضاه كراهة يف اخلصومة أو لغيبة البائع وإن كان رغبة يف السلعة فليبني العني خاصة دون 

يف وال يبني وإال بني  الرضا وإن أخذ سلعة من مديان موسر بدين حال وهو متمكن من قبضه فله يبعها مبا أخذها
  . فإن مل يبني فمسألة كذب وغش على القولني وإن حدث العيب عنده ومل يبني فغش 

فإن باع بالنقد فهو مردود فإن قبلها املبتاع بالثمن إىل ) ش ( إذا اشترى ألجل بني ذلك وقاله : فرع يف الكتاب 
ال ترد : جعله كمن قيل له : معجلة قال اللخمي ذلك األجل منع ألنه سلف ينفع فإن فاتت فالقيمة يوم القبض 



: ال ترد وأن اصرب عليك فسد وإن رد فقال له : وأرى أن ينظر فإن قام لريد فقال : بالعيب ونؤخرك بالثمن قال 
يقوم الدين بالنقد فإن رضي البائع : أقبلها وأنا أصرب عليك جاز ألنه بيع مستأنف بثمن إىل أجل وقال سحنون 

فإن فاتت : إذا أخرب بالثمن ومل يبني للمبتاع الرد : ح على القيمة مل يرد لذهاب الضرر قال ابن يونس بضرب الرب
يلزمه وإال خري بني اإلمساك والرد : قال سحنون : فالقيمة كالذي مل يبني تأجيل الثمن وإن حط عنه ومل يبني 

طيطة حىت فاتت وكانت احلطيطة بعد الفوت وكذلك إن حطه دون حطيطة من الربح يلزمه البيع فإن مل يعلم باحل
حط عنه ذلك من غري ربح وإال فله القيمة ما مل جتاوز الثمن األول فال تزاد أو تنقض من الثمن بعد طرح احلطيطة 

مسألة كذب مسئلة غش مسئلة عيب : مدار هذا الباب على سبع مسائل : تنبيه قال اللخمي . بال ربح فال ينقص 
: املسألة األوىل . سئلة كذب وعيب وغش مسئلة عيب وغش مسئلة كذب وغش وعيب مسئلة كذب وغش م

مسألة كذب بأن يشتريها خبمسة ويقول سبعة فإن كانت قائمة خيري املشتري بني التمسك بغري شيء أو يرد إال أن 
زاد فإن فاتت خري  بل يتعني الرجوع مبا: : يف أحد قوليه وابن حنبل ) ش ( وقال ) ح ( حيط الكذب ورحبه وقاله 

البائع بني حط الكذب ورحبه وبني القيمة يوم القبض ما مل تزد على ما باع به أو تنقص عن الثمن اخلمسة ورحبها 
للمشتري الرد حالة القيام ون حط الكذب ورحبه ألنه يتوقع أن ماله حرام وحيمل قول : قاله مالك وقال عبد امللك 

أخشى أن ذمته مشغولة كان ذلك له ألن الناس يكرهون : قط أما لو قال مالك على أنه طلب إسقاط الزائد ف
معاملة أهل احلرام فإن مل ينقد الثمن أو نقده وعرفت عينه وكان عرضا ومل يفت كان له الرد كما قال عبد امللك 

لوس للبيع وإن استهلكه مضى بالثمن الصحيح ألنه أن رد السلعة أخذ مثنه من حينه إال أن يكون حديث عهد باجل
يفيت السلعة حوالة االسواق والقيمة يوم القبض : فال رد له إن حط الكذب ورحبه وروى ابن القاسم عن مالك 

وعنه يفيتها النماء والنقص والقيمة يوم البيع مالحظة لصورة العقد واخلالف يف وقت القيمة من اخلالف يف احملبوسة 
ة يوم القبض وعلى القول اآلخر يوم البيع وعن مالك حيط الكذب ورحبه يف بالثمن فعلى القول بأهنا من البائع فالقيم

مسألة الغش بأن يشتري : املسألة الثانية . الفوت من غري ختيري واألول أحسن ألن ظلمة ال يلزمه أخذ ما مل يبع به 
بغري شيء أو الرد خبمسة ويرقم بسبعة ويبيع على مخسة فيفهم أنه غلط فهي خديعة فيخري املشتري بني التمسك 

وأخذ الثمن وليس للبائع إلزامه فإن فاتت باألقل من الثمن الذي بيعت به أو القيمة وال يضرب على القيمة ربح 
ال يفيتها إال العيوب ألهنا أقوى من : يفيتها حوالة األسواق كالبيع الفاسد وعلى رواية علي : وقال ابن عبدوس 

مسألة العيب فله الرد وإن حط عنه أرش العيب : املسألة الثالثة . العيب  الكذب وإن أحب الرد ردها وما نقصها
سبعة وطال : مسألة كذب وغش اشترى خبمسة وقال : املسألة الرابعة . ألنه يكره املعيب خبالف الكذب إذا حط 

جل الغش وإن زماهنا يف يده وبارت ورقم عليها عشرة فإن كانت قائمة فإن للمشتري الرد وإن طرح عنه الثمن أل
فاتت بنماء أو نقص فقيامه بالغش خري له فإن كانت القيمة يوم القبض دون اخلمسة مل يكن عليه غري القيمة وإن 

كانت أكثر اتفق الكذب والغش ويغرم القيمة من غري ربح ما مل جياوز الكذب ورحبه وعلى القول أن الكذب حيط 
العيب والغش فإن مل تفت فله الرد فإن : املسألة اخلامسة . جاوز الباقي كالعيب يبدأ به فيحط مث يغرم القيمة ما مل يت

فاتت بنماء أو نقص له التمسك مث يبدأ بالعيب فيحط قدره من الثمن مث يرجع إىل الغش فليس له إال قيمتها معينة 
القيمة من  وتغري سوقها فوت من جهة الغش على قول ابن عبدوس فله الرد بالعيب حينئذ وله التمسك ويدفع

. تقوم معيبة : ناحية الغش وتقوم على رأي حممد ال عيب فيها ألهنا مل تفت من ناحية العيب وعلى القول اآلخر 
الكذب والعيب إن علم بالعيب وهي قائمة فله الرد به وإن حط البائع الكذب أو فاتت بنماء أو : املسألة السادسة 

إن الكذب حيط كالعيب يبتدأ بإسقاط الكذب ورحبه مث حيط العيب : نقص كان فوتا للكذب والعيب فعلى القول 



فإن فاتت ) وعلى قول بأنه ال يسقط يبتدأ بإسقاط العيب من مجلة الثمن الصحيح والسقيم ( من الثمن الصحيح 
البائع  حبوالة األسواق فاتت على رواية ابن القاسم يف الكذب ومل تفت باعني فله الرد بالعيب وله أن ميسك مث خيري

: بني حط الكذب ورحبه أو يأخذ قيمة سلعته ما مل تكن القيمة أقل من قيمة الصحيح أو اكثر من السقيم وخيتلف 
معيبة وال يعطي املشتري إال قيمة ما أخذ : هل تقوم ساملة ألن املشتري رضي بالعيب ؟ قاله حممد وقال ابن سحنون 

فعلى القول بأن الكذب يسقط حكما كالعيب : ماء أو نقص كذب وعيب وغش فإن فاتت لن: املسألة السابعة 
يبتدأ بإسقاط الكذب ورحبه مث تقوم السلعة صحيحة مث معيبة فيسقط ما نقصها العيب مث يبقى مقاله يف الغش فله 

  . أعطاء القيمة من غري ربح ما مل يتجاوز الباقي 
كان له غرم مثله إال أن حيط : فعلم املشتري بعد نقله إذا كذب يف املكيل أو املوزون : قال ابن القاسم : فرع قال 

  . البائع الكذب ورحبه 
: األوىل إذا مل تفت بوجه من الوجوه الثانية : إذا اجتمع العيب والكذب فخمسة أحوال : فرع يف املقدمات 

: بة بالكذب الرابعة الفوات بالبيع باعتبار العيب وله املطال: الفوات حبوالة األسواق وقد تقدم حكمها الثالثة 
الفوات بالعيوب فله املطالبة بأيهما شاء فيخري بني ردها وما نقصها العيب أو يرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح 

ذهاب عينها أو ما يقوم مقامه فله أخذ قيمة العيب وما ينوبه من : وبني الرضا واملطالبة حبكم الكذب اخلامسة 
  . يه القيمة ما مل تكن أقل أو أكثر على ما تقدم الربح أو يطالب بالكذب فعل

: عدم الفوات مطلقاً وقد تقدم حكمها الثانية : األوىل : فإن اجتمع العيب والغش فخمسة أحوال : فرع قال 
خبالف فواهتا حبوالة األسواق وقلة الرد بالعيب ألن احلوالة ال تفيته : فواهتا بالبيع فليس له املطالبة إال بالغش الثالثة 

فواهتا بالعيوب املفسدة فيخري بني : البيع أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع القيمة إن كانت أقل من الثمن الرابعة 
أخذها وردها وما نقصها العيب عنده أو ميسك ويرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح أو يرضى بالعيب ويطالب 

مقامه فيخري بني املطالبة حبكم العيب فيحط قيمته وما ينوبه من فواهتا بفوات العتق أو ما يقوم : بالغش اخلامسة 
  الربح أو يرضى ويطالب حبكم الغش ويعطى القيمة إن كانت أقل من الثمن 

عدم الفوات بوجه من الوجوه فيخري بني اإلمساك والرد : إحدامها : إن اجتمع الكذب والغش فحاالن : فرع قال 
  مناء أو نقصان فاملطالبة بالغش أفضل له إن كانت القيمة أقل  فواهتا حبوالة سوق أو: الثانية 

األوىل عدم الفوات مطلقاً وقد تقدم حكمها الثانية : فخمسة أحوال : إن اجتمع عيب وكذب وغش : فرع قال 
ألن احلوالة فواهتا حبوالة األسواق فيخري بني الرد بالعيب : فواهتا بالبيع فاملطالبة بالغش أفضل له من الكذب الثالثة 

فواهتا بالعيوب املفسدة : ال تفيته أو يرضى به ويطالب حبكم الغش فيعطي القيمة إن كانت أقل من الثمن الرابعة 
فيخري بني الرد ورد ما نقصها للعيب عنده أو ميسك ويرجع بقيمة العيب ورحبه أو يرضى ويطالب حبكم الغش 

 يرد وكان الولد صغرياً على التفرقة خري بني مجعها يف ملك أو واملطالبة على ما تقدم أفضل له من الكذب وإن مل
فوات عينها أو ما يقوم مقامه فيخري بني الرجوع بقيمة العيب ونائبة من الربح أو يرضى به : يرد البيع ا خلامسة 

  ويطالب حبكم الغش ألنه أفضل له من الكذب فهذه الفروع كلها على مذهب ابن القاسم 
كتم كل ما لو علمه املبتاع كرهه كطول بقائها عنده وتغري السوق أو البدن : الغش : لتنبيهات فرع قال صاحب ا

أو اشتراها نصراين أو كتم عيباً هبا أو رقم عليها رسوماً ومل يبع عليها أو نظر فيها أو أدخلها مع اجللب أو املرياث 
لزيادة يف الثمن أو كتم ما أسقطه البائع عنه منه أو ا: أو بيعها مراحبة وهو مل يشترها بل محلها أو وهبها والكذب 

أن يف الكذب للبائع إلزامه بالثمن الصحيح مع قيام السلعة ألنه رضي بأكثر منه : جتوز يف نقده عنه والفرق بينهما 



  فيه أوال 
ة أعال يف العادة أجازه حممد ألن مثن اجلمل: إذا اشترى سلعتني بثمنني فباعهما مراحبة وأمجل الثمنني : فرع قال 

  خبالف العكس 
إذا ابتاع بفضة فأعطى ذهباً أو طعاماً أو عرضاً أو عكس ذلك فليبينه وجيعل الربح على املعقود : فرع يف الكتاب 

عليه أو املنقود ويقع الربح على الثياب ال على قيمتها ألن القيمة جمهولة ومنع أشهب املراحبة يف عرض ألنه بيع ما 
غري أجل السلم ومن باع شيئاً ونقد خالفه ومل يبني رد إال أن يرضاه املبتاع وإن فات بتغري سوق أو ليس عندك إىل 
فالربح على املنقود دون املعقود عليه على اجلزء الذي أرحبه وله التمسك مبا عقد به البيع إن كان : بدن أو غريمها 

على ما تقدم ومل يبني أجازه مالك لعدم الغش ومنعه إن باع : خرياً له ألن كليهما ترتب على العقد قال اللخمي 
: ابن حبيب لتعلق الغرض باملعاوضة يف الثمن فإن نقد طعاماً فليبع على ما نقد كالدراهم والدنانري وقال حممد 

ىل والصواب يف مجيع هذه األسئلة إذا جاء املشتري مستفتياً أن يوكل إ: الطعام كالسلع ال يبيع إال على ما نقد قال 
عقد وال بني ألن املشتري مؤمتن على الثمن ( أمانته فما علم أنه أخذ رغبة مع متكنه من الثمن جاز له البيع على ما 

مل يبع حىت يبني وإن مل يكن املشتري مستفتياً بل ) وإن مل يكن ذلك رغبة من البائع بل قصد املشتري بذلك احلطيطة 
ن كان الثمن األول عرضاً ألنه ال يقبل احلطيطة وإن كان أحد النقدين ظهر عليه وادعى الرغبة من البائع صدق وإ

وليس عادة البلد طلب احلطيطة صدق أيضاً وإال مل يصدق وإن اشترى بفضة ونقد ذهباً ومل يتغري الصرف أو تغري 
مبا عقد حطه من  جاز البيع على ما نقد ومل يبني أو يغريه بغالء مل يبع على واحد منهما حىت يبني فإن باع: برخص 

الثمن حصة ذلك النقد وإن نقد عرضاً وباع على ما عقد وعلم أن فيه هضيمة كان كالنقد وحيط من الثمن األول 
إمنا جوز ابن : قدر ما استظهر به من مثن الثاين إال أن يعلم أن فيه غبناً فال حيط إال املساحمة قال صاحب النكت 

جواز البيع على : ه من بيع ما ليس عندك ألهنما مل يدخال عليه وعن ابن القاسم القاسم املراحبة على العرض ومل جيعل
ما نقد وإن مل يبني خبالف بيعه على ما عقد ومل يبني ما نقد ألن الغالب الوضع فيما نقده وسوى ابن حبيب يف 

وإمنا يصح إذا كان  إذا اشترى بطعام ونقد العني: اجلواز وظاهر املدونة جممل والذي تقدم أصوب ويف الكتاب 
جيوز البيع على ما نقد ومل : يف كتاب حممد : الطعام جزافاً وإال فهو بيع الطعام قبل قبضه قال صاحب التنبيهات 

  املدونة : يبني يف الدنانري واملكيل والعروض وغريها وعليه تأول فضل 
وابن ) ش ( ألن ذلك ليس إسقاطاً وقاله  إذا وهب الثمن بعد النقد واالفتراق جاز البيع مراحبة: فرع يف الكتاب 

  ال بد أن يبني ألنه موهم عدم املعاينة يف أصل العقد فيكون أكثر بغنب فيه ) : ح ( حنبل وقال 
إذا وهبها مث ورثها ال يبيعها مراحبة ألنه ملك ثان بغري عوض فإن ورث نصفها مث اشترى نصفها فال يبع : فرع قال 

فإن مل يبني : نه إذا مل يبني التبس املبيع باملوروث وإذا بني تعني املبيع قال صاحب النكت نصفها مراحبة حىت يبني أل
البيع والنصف الثاين مما ورث فيه األقل من قيمتها أو ما يقع له من الثمن : وفات مضى يف نصف النصف املشتري 

أحدمها ما وقع له ومل يبني فيما باع نصفه والربح وللمشتري رد اجلميع وإذا ابتاع رجالن عروضاً مث اقتسماها فباع 
فهو ملكه القدمي فيمضي بنصف الثمن وما يقابله من الربح ونصف اآلخر إمنا أخذه عرضاً عن نصفه الذي صار 

لصاحبه فكأنه اشترى عرضاً بعرض فريجع إىل من عقد على عني ونقد عرضاً فباع ومل يبني فينظر ما هو خري 
الشراء بعد املرياث فاحتج به ابن القابسي على : اشترط يف الكتاب : ابن يونس  للمشتري على ما تقدم قال

: التفرقة بني التقدمي والتأخري وسوى بينهما أبو بكر بن عبد الرمحن حلصول الكذب يف مثن نصف املرياث ولو قال 
ذا اشترى النصف أن يبني أبيعك النصف الذي اشتريت ومل يبني تقدمه وال تأخره اجته قول ابن القابسي ويلزمه إ



  ألنه زاد يف النصف األخري 
خيتلف إذا أخذ عرضاً عن دين هل يبيع مراحبة وال يبني قياساً على ما إذا أخذ شقصاً عن دين : اللخمي : فرع قال 

  عليه البيان : يشفع بالدين فعلى هذا ليس عليه أن يبني وقيل بقيمة الدين فعلى هذا : حال ؟ فقيل 
فال مقال للمشتري أو : اشتريت بعرض وبىن على قيمته وهي مثل الثمن فأقل : إذا اشترى بعني فقال : فرع قال 

أكثر فمسألة كذب فإن باع على أن يأخذ املثل فللمشتري الرد إال أن يرضى البائع على أن يكون الربح على ما 
املشتري ألنه رده إىل مثل ما اشترى به اشترى به فإذا رضي نظر إىل قيمة العرض فإن كانت مثل الثمن فأكثر لزم 

فهو أخف من العرض ونقله وإذا كانت قيمة العرض أقل مل يلزمه الرضا بالثمن إال أن حيط عنه الزائد وإن اشترى 
اشتريت بعني والعني مثل قيمة العرض فأقل لزم املشتري أو أكثر عاد اجلواب إىل ما تقدم وكذلك : فقال : بعرض 

فاقتسماه بالتراضي مث باع أحدمها نصيبه على ما اشترى به ألنه نصف ما صار إليه عوضه لصاحبه  إذا اشتريا عدالً
فللمشتري رد اجلميع إال أن يكون نصف ما اشترى مثل نصف العني فإن فات مضى بنصف الثمن وضرب له 

إذا تقاوما فله بيع :  الربح يف النصف اآلخر على قيمة ما نقد إال أن يكون الذي باع به أقل وقال ابن حبيب
النصف على الثمن األول والنصف اآلخر مبا دفع فيه لشريكه فإن كان أكثر من الثمن ودفعه لدفع ضرر الشركة مل 

  يبع حىت يبني وإن كان الرتفاع السوق مل يبني 
السلعة عليه إال أن  إذا اشتراها ثالثة فتقاوموها فوقفت الثنني فاستوضع الثالث البائع ديناراً فلهما رد: فرع قال 

  يعطيهما نصيبهما من الدينار 
: يريد : لك بيع جزء من املكيل أو املوزون مراحبة إن كان متماثالً وقاله األئمة قال ابن يونس : فرع يف الكتاب 

نبل وإن مل يبني وكذلك بيع ما بقي منه خبالف ما ال يكال وال يوزن ال يباع نصفه وال بقيته حىت يبني وقاله ابن ح
إن : بناء على قيمة قياسا على األخذ بالشفعة بالقيمة إذا باع ما فيه الشفعة وال شفعة فيه وجوابه ) ش ( وجوزه 

الشفعة لدفع الضرر فاغتفر فيها ذلك وال ضرورة للبيع مراحبة فإن مل يبني فللمشتري الرد فإن فات فاألقل من 
  . الثمن أو القيمة 

بني اشترهتما بأعياهنما مارحبة وال تولية حبصته من غري تسميته وإن استويا ألن مثن فرع يف الكتاب ال تبع أحد ثو
اجلملة خيالف مثن جزئها فإن كانا من سلم جاز قبل القبض وبعده إذا اتفقت الصفقة ومل يتجاوز عنه فيها إذ لو 

: فإن مل يبني : عبدوس  قال ابن: استحق احدمها لرجعت مبثله واملعني يرجع حبصته من الثمن قال ابن يونس 
فللمبتاع الرد ألن اجلملة يرغب فيها فإن فاتت فالقيمة يوم القبض ما مل ترد على الثمن األول ومنع سحنون يف 

  ) لتقارب الثمن يف الثوبني وأجازه ابن نافع يف السم وغريه ( السلم وغريه 
كذلك الرقيق ألنه بثمن معلوم خبالف رأس مبا جيوز جزء شائع مراحبة من عروض ابتعتها معينة و: فرع يف الكتاب 

  . يقع عليه من الثمن 
إذا ابتاع نصف عبد بعشرة وابتاع غريه نصفه خبمسة مث باعا مراحبة فلكل واحد ما نقل والربح : فرع يف الكتاب 

الربح : ونس بقدره ألن الربح يبتع الثمن فإن باعا بينهما نصفا أو بوضيعة فالوضيعة بقدر رأس املال قال ابن ي
واختالفهما يف الثمن أحسن إذا على املشتري اختالف الثمن وإن مل : بينهما نصفان نظرا ألصل امللك قال اللخمي 

وأرى إن كان شراؤمها يف زمن واحد والسوق على الثمن األول باعا من غري بيان أو على : يعلم تفاوهتما قال 
ني رخص عن قرب مل يبينا وإن باعا بوضيعة مساومة يقتسما الثمن الثمن األكثر بينا وإن كانا يف سوقني متفاوت

نصفني وإن مسيا ثالمثائة ووضعا مائة فضل الثمن على رؤوس األموال األول باعا من غري بيان أو على الثمن األكثر 



 وإن مسيا بينا وإن كانا يف سوقني متفاوتني رخص عن قرب مل يبينا وإن باعا بوضيعة مساومة يقتسما الثمن نصفني
  . ثالمثائة ووضعا مائة فضل الثمن على رؤوس األموال 

إذا بعت مراحبة مث اشتريت بأقل أو أكثر فال تبع مراحبة إال على الثمن األخري ألنه ملك حادث : فرع يف الكتاب 
 املراحبة إذا تقابال إمنا مل جيعل اإلقالة بيعا يف: بعت على الثمن األول ألن البيع مل يتم قال صاحب النكت : وإن قلت 

إذا استقال بأقل أو أكثر جاز البيع : باحلضرة قبل انعقاد الثمن واالفتراق أما إذا نقد وافترقا بيع حينئذ قال اللخمي 
واألول أظهر إال أن : ال يبيع إال على األول استقال منه أو اشتراه بأقل أو أكثر قال : على الثاين وقال ابن حبيب 

هار بيع حادث ليتوسلوا إىل البيع بأكثر من األول وإمنا منع ذلك إن عادت إليه بأقل بناء على أنه تكون عادهتم إظ
  . بقي منه ربح على األول مثل أن يشتري خبمسة فيبيع بسبعة مث يشتري بعشرة 

يطة إذا كنت استحطط بائعك خريا املشتري منك يف أخذها جبميع الثمن وردها إن كانت احلط: فرع يف الكتاب 
للبيع وإال فال إال أن حيط عنه احلطيطة وكذلك التولية وأما االشتراك فيخري على احلطيطة ملالقاة احلطيطة هلما قال 

إن فاتت املراحبة ومل حيط عن املشتري فعليه قيمتها يوم العقد وإن زادت على الثمن بوضيعة وال شيء : ابن يونس 
ا نقص إال أن يكون أكثر من الوضيعة فال يزاد على الوضيعة قال له من الوضيعة وإن كانت أنقص رددت عليه م

  حيط احلطيطة عن املشتري مراحبة وإن كره املشتري األول : قال عبد امللك : اللخمي 
إذا ثبت أن الثمن أكثر مما أخرب به خري املشتري بني ردها والتزام الربح على ما يثبت فإن فاتت : فرع يف الكتاب 

خري املشتري بني القيمة يوم العقد إال أن تكون أقل مما قاله فال ينقص منه أو أكثر فال يزاد عليه قال بنماء أو نقص 
إن تراضيا على شيء جاز : يصدق البائع مع ميينه إذا كان من الرقم ما يقتضي الزيادة ويف اجلالب : ابن يونس 

خيري : ر ألن الضرر داخل عليهما قال سحنون إذا مل تفت فإهنما باخليا: وإال فسخ البيع قال صاحب املنتقى 
املشتري بني الرد واحلبس جبميع الثمن ألن العقد له فإن رد خري البائع بني الرد وحط الزائد ورحبه والفرق بينه وبني 

  إن السلعة تبقى معيبة وهو ال يرضى بالعيب : العيب إذا حط البائع قيمته 
 ثوبه فقطعه له رده وال شيء عليه يف القطع خبالف ما إذا قطعه مث اطلع إذا غلط فأعطاه غري: فرع قال ابن يونس 

أن الثوب الكذب لو هلك قبل القبض وثبت ذلك ببينة ضمنه مبتاعه : على كذب يف الثمن فالقطع فوت والفرق 
سواق فأوىل القطع ولو هلك ثوب الغلط فمن بائعه وألنه مل جتر فيه مبايعة بل البائع مسلط واملراحبة بينهما حوالة األ

إذا أعطاه غري املبيع غلطاً : أربع مسائل يرجع اإلنسان فيها يف عني ماله حالة قيامه دون فواته : قال العبدي : نظائر 
قامت عليَّ : ومن أثاب من صدقة ظناً منه أنه يلزمه األخذ من طعام احلرب مث يرده واملشتري لرجل جارية مث يقول 

  مث يظهر له الغلط واختلف يف املراحبة إذا ظهر أن الثمن أكثر بدون ما قامت عليه به 
  إذا أهتم البائع يف الثمن مل يبع مراحبة حىت يبني ) الكتاب ( فرع يف 

فرع قال إذا بتعت من عبدك أو مكاتبك بغري حماباة فالبيع مراحبة وإن مل يبني ألن العبد ميلك وكذلك يف شرائهما 
إذا اشترى ممن ال تقبل شهادته له ال يبع حىت يبني للتهمة : وابن حنبل ) ح ( ني وقال منك ألن هلما وطء ملك اليم

  ) ش ( يف احلطيطة وخالفهما ( 
ألنه ال ينقصها إال أن تكون بكراً وهي ممن ) فرع إذا لبست الثوب أو ركبت الدابة فلتبني ذلك خبالف وطء األمة 

إذا : قال ابن عبدوس : وب أو اللباس الذي ال يغري قال ابن يونس وال يبني خفيف الرك: ينقصها الوطء قال غريه 
فال حجة له وتفيتها حوالة األسواق : نقصها االفتضاض ومل يبني فإن مل تفت وحط ما ينوب االفتضاض ورحبه 

فتصة يوم لشبهها بالبيع فإذا فاتت فأعطاه البائع ما نقصه االفتضاض ورحبه وإال فله استرجاع الثمن ويعطى قيمتها م



  القبض ما مل ترد على الثمن األول فال يزاد أو تنقص عما بعد الطرح فال ينقص 
إذا زوجها ال يبع مراحبة وال مساومة حىت يبني ألنه عيب فإن مل يبني خري املبتاع بني قبوهلا جلميع : فرع يف الكتاب 

سواق بذلك وال نقص خفيف وال زيادة الن الثمن أو ردها وال يلزمه قبوهلا حبطيطة العيب وال تفت هذه حوالة األ
فإن أىب : العيب ال يفوت بذلك فإن فاتت بعتق أو كتابة فحط البائع حصة البيع ورحبه فال حجة له قال ابن يونس 

جيتمع فيها الكذب : فله القيمة ما مل تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة العيب ورحبه أو تزيد على الثمن وقيل 
: ألنه لو ذكر العيب كانت مسألة كذب فإن سكت كانت كذباً وتدليساً وقال ابن عبدوس  والتدليس بالعيب

: مسألة عيب فقط ألن الكذب هو العيب فإذا أخذه بالكذب والعيب غرمه قيمة العيب مرتني قال ابن يونس 
القيمة وإن تساوت وأرى أنه كذب وعيب لكن خيري بني األخذ بأيها شاء عند الفوت أي ذلك أنفع له إذا اختلفت 

الثمار يف رؤوس النخل والنظر يف مقتضى اإلطالق واملستثىن : أخذه بالعيب ألنه األصل يف الكذب اللفظ العاشر 
موجب ) : اجلواهر ( يف مقتضى اإلطالق ويف : من ذلك يف العرية ووضع اجلوائح فهذه ثالثة أنظار النظر األول 

ولو ( يتعني القطع عند العقد ) : ح ( وقال ) ش (  أوان القطاف وقاله اإلطالق بعد الزهو استحقاق اإلبقاء إىل
ألنه مقتضى العقد يف سائر املبيعات إن حتول وألنه اشترط منفعة األصول وهي جمهولة فيكون ) شرط التبقية امتنع 

دة وعن الثاين أن مثل أن مقتضى العقد معارض مبقتضى العا: العقد تناول جمهوالً تناول جمهوالً واجلواب عن األول 
هذا ال يقدح يف العقود كما لواشترى طعاماً كثرياً فإنه يؤخره للزمان الذي حيمل فيه مثله وبيع الدار فيها األمتعة 

) أرأيت إن منع اهللا الثمرة مب يأخذ أحدكم مال أخيه ( تتأخر مدة التحويل منها وإن طالت على جاري العادة لقوله 
ئحة بعد البيع وهو دليل التبقية وجيوز بيع الثمار قبل الزهو بشرط القطع ويبطل بشرط التبقية ومنعها إمنا هو باجلا

وألهنا ) حتمار وتصفار ويؤكل منها : وما ُتشقح ؟ قال : أن تباع الثمرة حىت ُتشقح قيل ( لنهيه يف الصحيحني 
امحرارها ألن الشقحة : تشقح الثمرة  )اإلكمال ( قال صاحب : معرضة للعاهات قبل ذلك فتندرج يف الغرر فائدة 

تشقه بسكون : لون غري خالص للحمرة أو الصفرة وحتمار وتصفار للون املائل وأمحر وأصفر اللون املستقر وروى 
مدحه ومدهه وأزها النخل يزهو إذا أمحر : التحريك مع احلاء واهلاء بدل من احلاء حنو : الشني املعجمة واملعروف 

حىت ُيشقح أو حىت يزهى على : ِلَم سألوه : و خطأ بل يزهى وقيل أزهى خطأ بل زهى سؤال يزه: وأصفر وقيل 
لعلها لغة قبيلة غريهم أو مستعارة حلُس الثمرة فيسأل أي ُحسنها : اختالف الروايات مع أهنا ألفاظ عربية ؟ جوابه 

  يريد أو سألوه احتياطاً للحكم 
الصحة استقراء من قوله يف البيوع : لقطع واإللغاء فظاهر الكتاب فإن وقع العقد عندنا عن شرط ا: فرع قال 
محالً لإلطالق على العرف الشرعي وقال اللخمي ) ح ( إذا اشتراها قبل بدو الصالح جاز البيع وقاله : الفاسدة 

) ش ( قاله البطالن و: وابن حمرز وغريمها من املتأخرين وحكى التونسي والشيخ أبو حممد والبغداديون عن املذهب 
محالً لإلطالق على العرف العادي ولنهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها والنهي يقتضي الفساد إال ما دل الدليل 

مثر : قال ابن يونس : بيعها على هذه الوجوه الثالثة جائز عمالً مبفهوم احلديث فائدة : على جوازه قال ابن يونس 
ف عنه ويبيض فهو عريض مث خيضر فبلح مث تعلوه محرة فزهو مث تصري احلمرة طلع مث يتلقح اخل: النخل سبعة أقسام 

وامتنع سقوطه ( صفرة فُبسر مث تعلى الصفرة دكنة فينصح فرطب مث ييبس فتمر وإذا أزهى اشتد وصار جذره 
  وتسلط اآلفات عليه 

ة الرطب يوم جذه قال ابن أرطب فجذه رد قيم) إذا اشترى قبل اإلزهاء فتركه حىت أمتر أو : فرع يف الكتاب 
وإن كان قائماً رده ولو فات واإلبان قائم وعلم وزنه أو كيله رد مثله ألنه األصل يف رد املتلفات : يريد : يونس 



يريد مكيلة الثمن إن جذه متراً إن فات وإال رده بعينه سواء تركه هلرب أو لدد أو غريمها حىت : قال ابن القاسم 
  لترك فسخ لعدم القدر ومىت جهلت املكيلة فالقيمة ألهنا يف املرتبة الثانية يف الغرامات أن تعدى ا: يرطب وقيل 

إذا اشترى خنال فيها متر مأبور جاز شراؤها بعد ذلك ألهنا تغتذي من رطوبات خنل على ملكه فال جهالة : فرع قال 
الصفقة ولو اشترى الثمرة أو الزرع قبل  يف املبيع خبالف خنل الغري واختلف فيه قول مالك ويف شراء مال العبد بعد

بدو الصالح على القطع مث اشترى األصل أو األرض فله اإلبقاء ملا تقدم وإن اشتراها على اإلبقاء مث اشترى األصل 
فله اإلبقاء النتقال : فالبيع فاسد ملقارنة الشرط املفسد وإن اشترى الثمرة على الفساد مث ورث األصل من البائع : 

إليه ولو اشتراها قبل اإلبار أو الزرع على اإلبقاء مث اشترى األصل أو األرض قبل اإلبار فسخ البيعان ألنه  امللك
كاستثناء البائع الثمرة قبل اإلبار ولو مل يفسخها حىت أزهت وقبضها املشتري األصل فقيمتها يوم قبض األصل ويرد 

ردت الثمرة إىل رهبا وثبت بيع األصل ولو مل يفسخ البيع  األصل ألنه بيع فاسد ولو اشترى مع األصل بعد اإلبار
فهي له وعليه قيمتها يوم شراء األصل على الرجاء واخلوف ألنه فوت يف بيع فاسد ( حىت أزهت يف شجر املشتري 

الشجر أو بعد فسخ بيع الثمر والزرع وإن أخضر إال أنه انكشف الغيب ) ولو اشترى األصل بعد زهو الثمرة يف 
على التبقية يف ملك الغري ولو ابتاع األرض بزرعها يف صفقة واحدة مث استحقت األرض قبل استحصاده انفسخ  أنه

البيع أو بعد استحصاجه مت البيع وكذلك الثمرة تنزيالً للملك الظاهر منزلة امللك الباطن وكذلك الثمرة قال ابن 
اجلواز ألن النهي عن : لنخل بعد الصفقة أربعة أقوال يف شراء مال العبد ومتر ا) : البيان ( قال صاحب : حبيب 

البيع قبل بدو الصالح إمنا جاء إذا بقيت األصول البن القاسم واملنع ملالك لظاهر النهي والتفرقة بني القرب فيجوز 
مال  ألنه يف حكم الوقوع مع العقد وبني البعد فيمتنع وفرق أشهب بني مثر النخل فيجوز مع القرب والبعد وميتنع

  والقرب حنو عشرين يوماً : العبد مطلقاً جلهالته فال ينفرد قال حيىي 
  ميتنع بيع الكتان والقرظ واستثناء حبهما ألنه جمهول ) : التلقني ( فرع يف 

إذا اشترى مثرة قبل بدو صالحها فضماهنا من البائع ألن قبض األصل ليس قبضاً ) : البيان ( فرع قال صاحب 
اسد فإن جذها ضمنها وعليه مكيلتها رطباً وإن مل تفت ردها وفسخ البيع فإن باعها بعد بدو للثمرة والبيع ف

يوم بدو الصالح ألنه فوت : فوت وعليه القيمة يوم البيع ألنه يوم التفويت وعن مالك : قال حممد : صالحها 
  البيع ليس فوتاً : سابق وقيل 

ليس له بيعها حىت يستوفيها ألن نصيبه ال يتعني : قال مالك : إذا اشترى نصف مثرة بعد بدو الصالح : فرع قال 
  إال بالقيمة فأشبه الطعام قبل قبضه مث رجع للجواز ألنه ضمن بالعقد 

إذا اشترى خنالً يف حائط واختلف يف شربه فإن وقع العقد بغري شرط وهو يقدر على سقيه من غري : فرع قال 
ئع ألنه تبع للنخل كالثمرة الذي مل يؤبر أو على املشتري ككسوة العبد ساقية البائع فهل يكون السقي على البا

قوالن ملالك فإن مل يقدر على سقيه فعلى البائع قوال واحداً ألنه ظاهر احلال فإن تنازعا ولقول البائع وجه : ومؤنته 
نكل أحدمها صدق  كقدرة املشتري على السقي من غري ساقية البائع كاملعسه على السقي حتالفا وتفاسخا فإن

إكمال الشرب فإن اختلف يف : احلالف وإن مل يكن للبائع وجه صدق املشتري قاله ابن القاسم ألن األصل 
يتحالفان : حتالفا وتفاسخا إن كان للبائع وجه قاله ابن القاسم وإال صدق املبتاع وقال أصبغ ( االشتراط عند العقد 

: ر ال يراعى مع قيام املبيع ولو وهبه إال عذق صدق الواهب ألن األصل ويتفاسخان مطلقاً ألن األشبه على املشهو
  بقاء ملكه يف املاء واملعارضة قوية تستتبع خبالف التربع 

إذا اشترى بعد اإلزهاء واستقال منه عند اليبس منه امتنع ألنه أخذ متراً يف رطب فإن باعه بدين إىل أجل : فرع قال 



اجلواز يف التفليس وغريه ألنه مل يبع طعام بطعام : ملالك : راً إذا يبس ؟ ثالثة أقوال فهل جيوز أن يأخذ بالدين مت: 
وإعطاؤه يف ذلك التمر متر حائطه والفرق بني التفليس فيجوز ) إىل أجل ( واملنع منها حذراً من بيع الرطب بالتمر 

  لنفي التهمة وغريه فيمتنع 
الدار وهو تبع للكراء مث استحقت الدار إال موضع الشجر ردت  إذا اشترى املكتري شجر: فرع قال ابن يونس 

الثمرة ألنه ضمها إىل غري ملكه وإن اشتراها قبل بدو صالحها على اإلبقاء فأبقاها حىت أمثرت فضماهنا من البائع ما 
أصول البائع دامت يف رؤوس الشجر وإن مكنه البائع من قبضها عند ابن القاسم ألنه بيع فاسد مل يقبض لبقائه يف 

ضماهنا من املشتري الن الشجر تبع للدار وإذا ردت للبائع فعليه السقي والعالج واجلذاذ ألن : وعن ابن القاسم 
وينبغي جريان اخلالف الذي يف قوهلم إذا اشترى آبقاً فجعل فيه جُعالً مث انفسخ البيع هل : املشتري غري متربع قال 

  لنفسه أو هو غري متربع بل أنفق بناء على تقدير ظهور بطالنه  يغرم اجلُعل أم ال ؟ ألنه إمنا طلب
إذا اشترى الثمرة على البقاء فجذها قبل زهوها وعليه قيمتها يوم اجلذاذ خبالف استهالك : فرع وعن ابن الكاتب 

يع أن رب الثمرة إذن يف التصرف وألن الب: الزرع قبل بدو الصالح عليه قيمته على الرجاء واخلوف والفرق 
عليه قيمة الثمرة على الرجاء واخلوف ألن البائع باعها على البقاء فصار املشتري : الفاسد يضمن بوضع اليد وقيل 

وإذا اكترى داراً وفيها شجرة فإن كانت طابت جاز شراؤها قلت أو : متعدياً باجلذاذ قال أبو الطاهر يف نظائره 
الكراء فأدىن ويشترط مجلتها ويكون رطباً قبل انقضاء األجل أن تكون ثلث : كثرت أو مل تطب جاز بأربعة شروط 

إذا مل يكن بيعاً واشترطها فسدت الصفقة كلها : ويكون القصد باشتراطها رفع املضرة يف التصرف قال ابن يونس 
  وإن أزهت صحت وفيها اجلائحة إن كانت ثلث ما ينوب الثمرة من الثمن وكراء الدار واألرض يف ذلك سواء 

فإن بدأ بالشجر صح وله اإلبقاء إال أنه : إذا اشترى الثمرة قبل الزهو والشجر يف صفقتني ) : اجلواهر ( يف فرع 
منتفع مبلك نفسه ومنع املغرية وغريه سداً للذريعة ولو باع الشجر وحده ومل يشترط قطع الثمرة صح ألن املبيع هو 

  الشجر وال حمذور فيه 
كاف ألن الغالب التقارب وقاله األئمة لكن بشرط احتاد اجلنس دون النوع  بدو الصالح يف البعض: فرع قال 

) يشترط احتاد البستان : اجملاور له ألنه يف حكم االحتاد لو هد اجلدار وقيل ( والبستان بل يبتاع بطيب البستان 
إذا بدا : سن ألن اختالف السقي والعالج يوجب اختالف الطيب وتعجيله وقال القاضي أبو احل) ش ( وقاله 

صالح جس من الثمار يف بستان منه خنلة أو عذق يف خنلة جاز بيع مجيع بساتني البلد الشتاكها يف اهلواء املنضج إال 
العرجون : العذق بفتح العني املهملة وسكون الدال املهملة : أن يكون ذلك باكورة فال يباع غريه بطيبه فائدة 

   واألسفل لألسفل النخلة فاألعال لألعال: وبكسر العني 
املنع : املشهور : ففي جواز بيع الثانية بطيب األوىل قوالن : إذا كانت تطعم بطنني يف سنة ) : اجلواهر ( فرع يف 

إذا مل يطب الشتوي حىت ينقضي الصيفي ال يباع بطيبه اتفاقا إال أن يكون يسرياً تبعا فقيل ) : البيان ( قال صاحب 
الضرر يف تأخريه لعدم اجتماع النخل يف السقي فلو أراد املشتري التفرد لنفسه وشرط جيوز ومنعه سحنون لعدم : 

ثالمثائة شجرة فيها شجرة شتوية ال تباع مع الصيفي وإن : والتزم السقي جاز كالثمرة يف الدار قال ابن يونس 
  تأخر طيبه إىل أزهاء الشتوي 

: فع الثمن بعد قبض الرطب صدق الرطاب ألن األصل إذا اشترى رطباً فادعى د) : البيان ( فرع قال صاحب 
فثالثة أقوال يصدق البائع يصدق املشتري ألن البائع مفرط بالدفع أوالً ألنه ائتمن : عدم القبض أو قبل القبض 

املشتري واألمني مصدق والقوالن ملالك ويصدق املبتاع فيما العادة فيه قبض الثمن البن القاسم عمال بالعادة وهذا 



  يما يباع يف األسواق وأما الكثري فيصدق البائع إال أن تطول املدة وفيه خالف ف
ميتنع : إذا اشترى حائطا غائبا بالعدد جاز ألن العدد كالصفة وكذلك إذا عاينه على الزرع وقيل : فرع قال 

  سم على املبتاع كنخالت من حائط وأذرع من دار وعلى اجلواز فالضمان من البائع على املشهور وقال ابن القا
الغرر ثالثة أقسام : قاعدة ) ح ( و ) ش ( جيوز بيع املقائي والقصيل وحنوها مع اخللفة خالفاً ل : فرع قال املازري 

ما أمجع الناس على منعه كالطري يف اهلواء والسمك يف املاء وما أمجع الناس على جوازه كطعن احلبة وأسا الدار : 
ق باألول أو الثاين ؟ كبيع الغائب على الصفة وهذه املسألة فيما يقوالن اخللفة جمهولة وما اختلف الناس فيه هل يلح

هو غرر تدعو الضرورة إليه لتعدد التمييز يف املقائي وحفظ املالية يف اجلميع فإن اشترى : وغرر فيمتنع وحنن نقول 
فيها ما ال يغتفر يف االستقالل أو بعد العقد  اخللفة قبل أن ختلق بعقد منفرد امتنع للجهالة وعدم التبعية اليت يغتفر

) : املنتقى ( قال صاحب : على أصلها وحدها فقوالن نظراً إىل إحلاق هذا العقد مبا تقدم أو هو منفرد فيمتنع متهيد 
ال تتصل بطونه كالنخل والورد وحنومها فال يباع بطن حىت يبدو صالحه وضرب : النبات املخلف ثالثة أضرب 

: ونه وتتصل كالقصيل والقصب والقرظ فإطالق العقد يقتضي املوجود فقط ألنه العادة فإن اشترط اخللف تتميز بط
ففي اجلواز روايتان عن مالك نظراً إىل إسناده للجذة األوىل واستقالهلا بنفسها وعلى اجلواز يشترط أن تكون 

جيوز ألنه معلوم عادة واخلضر : رر وقيل مأمونة من جهة السقي وغريه وهل جيوز بيعه حىت يفىن منعه مالك للغ
ال تتميز بطونه كالقاثي فيمتنع بيعه : كلها كالقرظ وجوز ابن مسلمة بيع املوز سنني وكرهه مالك الضرب الثالث 

  بطوناً معدودة لعدم االنضباط بل يرجع يف انتهائه إىل العادة إذا طلب البائع أرضه 
اخللف يف القصيل والقرظ والقصب إذا بلغ اجلذاذ للعلف إن كانت مأمونة  إمنا جيوز اشتراط) : الكتاب ( فرع يف 

ال خيلف وجيوز جذة وجذتني إذا مل يشترط تركه حىت يصري حباً ألن ذلك غري منضبط وإن مل يشترط ولكن عليه 
الثمن بقدر  احلب يف اشتراط اخللفة قوم ما رعى بقدر تشاح الناس وال ينظر إىل غرر نبات أوله أو آخره ويرد من

القيمة وال جيوز بيعه قبل بلوغ الرعي واحلصاد ألنه بدو صالحه وال جيوز شراؤه حينئذ بشرط التنقية حىت يتحبب 
جوز ابن حبيب اشتراط اخللفة يف بلد : أو يتركه شهراً إال أن يبدأ اآلن يف فصله فيتأخر شهراً قال ابن يونس 

  إذا غلبه احلب فالقيمة يوم الصفقة على أن يقبض يف أوقاته : نون السقي دون بلد املطر لعدم املؤنة وقال سح
أمر بفصله ألنه ضرر على البائع : ال يتركه حىت يصري زرعا : لو طلب اإلقالة فامتنع فقال : فرع قال ابن يونس 

يقع التقومي إذا  فإن أخره حىت صار حباً فال بيع بينهما ألنه مل يبعه حباً وكذلك لو حتبب ومل يقض عليه وقيل إمنا
غلبه يف اخللفة إذا جذ الرأس كله وأما يف الدائر فال ألنه إن غلبه يف مجلتها انتقض البيع بغري تقومي أو يف جذة رجع 

إمنا جيوز اشتراط اخللفة إذا مل جيذ الرأس حىت ) : النكت ( من الثمن بقدره وهو خالف املذهب قال صاحب 
ممن اشترى الرأس ) بيع اخللفة ) الكتاب ( أجاز يف : ا بعد اجلذ فال قال اللخمي ألنه غرر نافع أم( اشترى اخللفة 

بعقد بانفراده إذا كانت مأمونة فمنع حممد يف صفقة واحدة وجوز يف صفقة أخرى ألنه جيوز لضرورة والضرورة ال 
على قوله منع بيع اجلميع ألنه  ويلزم: تتعدى ومنه من بيع ما يطعم شهراً الختالفه يف القشرة لكثرة اجلذ وقلته قال 

إنه من : يأيت عليه شهر وعلى اجلواز جيوز يف الشهر فإذا انقضى مل يكن له الصغري فإن باع أول بطن فله ما يقال 
  هذا البطن 

مينع من بيع القصيل إذا صلح للرعي على أن يتركه حىت يتحبب أو شهراً إال أن يبدأ يف قصله : فرع يف الكتاب 
را وهو دائم فيه خبالف الثمر بعد طيبه ألن الزرع يزداد ببقائه نباتا والتمر إمنا تقوى حالوته وأيضاً ويتأخر شه

فالزرع يبقى فهو شراء معني إىل أجل واجلائحة فيه من البائع وكذلك صوف الغنم ميتنع اشتراطه حىت يتناهى وجيوز 



جيوز بيع : قال اللخمي : ري قصيالً ألنه يزيد نباته تنبيه بيع بقل الزرع على رعيه مكانه وميتنع اشتراط بقائه حىت يص
أن يكون منتفعا هبا لنهيه عن إضاعة املال وتدعو لذلك حاجة وإال فهو من باب : الثمار قبل الصالح بثالثة شروط 

ليال يعظم  إفساد الثمرة وقطعها عن غايتها املطلوبة منها فال جيوز إال حلاجة وأن ال يتماأل عليه أكثر أهل البلد
  الفساد يف ذلك 

وجيوز بيع الثمار على التبقية إذا اشترط الضمان على البائع ومل ينقد واختلف يف إطالق العقد بعد بدو : فرع قال 
التقابض إال بشرط : الصالح هل هي على البقاء إىل اليبس أو على القطع ؟ قاله ابن حبيب ألن األصل يف املبيعات 

  ري أو كان البيع فيها على الكيل بعد اليبس أو كانت عادهتم التأخ
وال جيوز عيب وال غريه من الزرع والفواكه حىت يبدو صالحه وصالح الزرع أن يبيض عند مالك : فرع قال 

بعد  هنيه عن بيع الزرع حىت يبيض ويأمن من العاهات يف مسلم فإن بيع: حىت يفرك لنا : وقال غريه من العلماء 
يفسخ وأن تبني وهذا : إذا جذ ذلك وفات مضى وقال أيضا : قال مالك : اإلفراك واشترط املشتري أخذه يابساً 

ال : اخلالف جار سواء كان جزافاً أو كيال وكذلك الفول واحلمص يباع أخضر قد امتأل حبه قال ابن القاسم 
ن كان السقي بالعيون فهو مأمون يصح العقد يفسخ للخالف فيه وفسخه ابن عبد احلكم وإن تبني قال وأرى إ

صالح الزيتون باسوداده والفجل واللفت : وكذلك الدوايل وإن كان باملطر وعدم املاء يضره مل يصح قال حممد 
والبصل واجلزر والثوم املغيبة يف األرض يباع إذا استوى ورقه ومل يكن فيه فساد فإن كشف أو قلع ووجد شيء منه 

صالح الثمار طيبها أو مبادئ احلالوة النظر الثاين فيما استثين ) : اجلواهر ( د حبسابه من الثمن ويف خبالف ما رأى ر
من بيع الثمار وهو العرايا ويتجه النظر يف معىن لفظها ووجه استثنائها وحقيقتها وقدرها وحملها وكيفية بيعها وسبب 

من : والعرايا مجع عرية وفيها سبعة أقوال قيل : لفظها يف معىن : البحث األول : الرخصة فيها فهذه سبعة أحباث 
: ( إذا طلبت معروفه وهي معروف ومنه قوله تعاىل : من عروت الرحل أعروه : تعرى النخلة من مترها باهلبة وقيل 
باملكان أي ) فنبذناه بالعراء ( املكان املنكشف الفارغ لقوله تعاىل : وأصله ) فكلوا منها وأطعموا القانع واملعتر 

ألهنا : النخلة يعرى مثرها للمحتاج وقيل : املنكشف الفارغ ومن منح ماله فقد فرغ ملكه منه قال املازري العرية 
أن أصل العارية عودته : تعرى من املساومة عند البيع وقيل من العارية ألن النخلة ترجع بعد االنتفاع هبا ويرد عليه 

أعاره : عاورت فالناً أي ناولته وناولين وفعلها : ألفاً فصارت عارية من قوهلم حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت 
العراية من العار قال : أعراه يعريه فيمتنع أن يكونا من معىن واحد مع أنه قد قيل : يعريه والفعل من عرية الثمار 

اعل ومبعىن مفعول كرحيم وعليم العرية مشددة الياء وهي فعلية وفعيل وفعيلة تكون مبعىن ف) : اإلكمال ( صاحب 
معناها من الطلب فتكون مفعولة أي عطية وقيل : مبعىن راحم وعامل وقتيل وجريح مبعىن جمروح ومقتول فالعرية قيل 

من عروت الرجل أي أتيته فتكون مالية ألهنا على هذا فاعلة خلروجها عن مال رهبا وتعريه عنها فتكون فاعلة أي : 
عريت النخلة إذا أفردهتا بالبيع أو اهلبة : معناها من االنفراد : أي عريت من التحرمي وقيل خارجة ومعرية لرهبا 

: يف أمساء أنواع اإلحسان يف اللغة : الثمرة إذا رطبت ألن الناس يعروهنا لاللتقاط فتكون مفعولة متهيد : وقيل 
إعارة الظهر من بعري أو غريه للركوب : فقار هبة الثمار يف النخل واألشجار والعارية متليك املنافع واإل: العرية 

: متليك لنب الشاة مدة تكون عنده حيلبها واهلبة : مأخوذ من فقار الظهر وهو عظام سلسلة الظهر واملنحة واملنيحة 
 هبة منافع الدار مدة معينة: متليك األعيان للثواب عند اهللا تعاىل والسكىن : متليك األعيان طلبا للوداد والصدقة 

متليك منافع الدار إىل أقرهبما موتاً كأن كل واحد : متليك منافع الدار عمره والرقىب : وهو أحد العارية والعمرى 
متليك املوقوف عليه : متليك األعيان أو املنافع بعد املوت والوقف واحلبس : منهما يرتقب موت صاحبه والوصية 



له نقل امللك يف االنتفاع : ليك املنفعة وبني ملك أن ينتفع ففي األول أن ينتفع باألعيان ال متليك املنافع وفرق بني مت
ليس له ذلك كاجللوس يف املساجد للصالة ويف الطرقات للمعاش وليس له بيع ذلك وال حتجريه : لغريه ويف الثاين 

وجه استثنائها  يف: البحث الثاين . والنفح والعطاء واإلحسان والتمليك واملعروف تعم هذه األنواع األحد عشر 
املزابنة والطعام بالطعام إىل أجل وغري معلوم : هي مستثناة من أربعة أصول حمرمة ) : التنبيهات ( قال صاحب 

هي : قال القاضي أبو الوليد ) : اجلواهر ( يف حقيقتها يف املذهب ويف : البحث الثالث . التماثل والرجوع يف اهلبة 
هذا على مذهب أشهب وابن حبيب دون ابن القاسم : ط قال القاضي أبو الوليد هبة مثرة خنلة أو خنالت من احلائ

أن يعريه الثمرة على أن املعرى ما يلزمها إىل بدو صالحها ولفظ اهلبة عنده ال يقتضي : بل معناها عند ابن القاسم 
و غريه خيالفه على ما يأيت إن هذا ألنه يفرق بني اهلبة والعرية يف السقي والزكاة فيجعلها على املعرى خبالف اهلبة 

: قال اللخمي . جتوز عرية النخل والشجر قبل أن يكون فيها مثر عاما ومدة العمر ) : الكتاب ( شاء اهللا تعاىل ويف 
جيوز يف قليل الشجر وكثرية ما مل يكن الشجر مل يبلغ اإلطعام ألنه مكايسة ألنه يعجل ليعطى يف املستقبل فإن نزل 

فللعامل أرجة مثله يف العمل حال صغرها وإمثارها والثمرة للمعطى إال أن يعلم إهنا تثمر تلك السنة : وفات بالعمل 
جيوز يف : البحث الرابع يف قدرها قال اللخمي . فيجوز ويدخالن على أن الكلفة يف السقي وغريه على املعطى 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيع مخسة أو سق وميتنع األكثر واختلف يف اخلمسة ملا يف الصحاح أرخص رسو
العرايا خبرصها فيما دون مخسة أو سق أو يف مخسة أو سق فورد احلديث بصيغة الشك من الراوي يف اخلمسة قال 

واملنع أحسن ألنه األصل فيها ويف اجلواهر املشهور إباحة اخلمسة اعتبارا بنصاب الزكاة جبامع املعروف به جنيب عن 
الني مع أن الراوي شك فيما رواه ونقول قوله وأرخص يف العرايا يف احلديث اآلخر عام إال ما اعتبار أحد االحتم
  قوالن يف اخلمسة كقويل مالك ) ش ( خصه الدليل وعن 

إذا نقد املشتري أو البائع : يف اجلواهر ) إذا نقد املشتري أو البائع جاز يف الزائد على اخلمسة : فرع يف اجلواهر 
: د على اخلمسة وإن احتد الشق اآلخر فإن احتد أو تعددت احلوائط وقد أعراه من كا حائط قدر العرية جاز يف الزائ

جيوز أن يشترى من : هي كاحلائط الواحد نظراً الحتاد املعرى فيمتنع يف الزائد وقال اللخمي : قال الشيخ أبو حممد 
اتب إن كانت بلفظ واحد فكاحلائط الواحد كل واحد مخسة أو ست ألن كل حائط خيتص بضرورته وقال ابن الك

كبيع املتعددات بلفظ واحد فإن العقد واحلكم واحد وإال امتنع البحث اخلامس يف حملها ويف اجلواهر هو على 
املشهور كل ما ييبس ويدخر من الثمار ألن هذا الوصف ضابط معروف الزكاة وهو وارد يف حمل النص فيغلب 

لعرية وأناط األصحاب به احلكم وجوداً وعدماً حىت منعوا البيع فيما ال يثمر من على الظن أنه ضابط معروف ا
يقصر على النخل والعنب ألهنما مورد النص اعتماداً على أن الرخص ال : الرطب وما ال يتزبب من العنب وقيل 

رر عن رب احلائط جوزها حممد يف املدخر وغريه ألهنا أبيحت للمعروف أو لنفي الض: يقاس عليها قال اللخمي 
ش ( بتكرر املعرى عليه وهذا الوصف عام فيعم احلكم موارده إال أنه كرهه فيما ال يدخر وأمضاه بالقبض وجوزها 

ما يف بعض طرق : وجوابه ) . يف ذلك املوارد ( يف مجلة األشجار كإبدال الدنانري بالدنانري لعموم املعروف ) 
هنى عليه السالم عن : ربة يأكلها رطبا وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أرخص عليه السالم يف بيع الع: احلديث 

املزابنة وأرخص يف العرايا النخلة والنخلتان يوهبان للرجل يبيعها خبرصها متراً فصرح بالرطب وألنه عادة املدينة وله 
نع كونه حجة على أصله أن جيب عن األول بأين أثبت العموم بالقياس ال بالنص كما عمم يف املدخر وعن الثاين مب

أرخص للعمرى أن يشتري الثمرة إذا أزهت خبرصها يابساً إىل ) : الكتاب ( ويف : البحث السادس يف كيفية بيعها 
اجلذاذ فإن كانت أكثر من مخسة أوسق امتنع بيعها بتمر نقداً وإىل أجل بطعام خيالفها إىل أجل ألنه بيع الطعام 



شراء ما أزهى وإن كثر بالعني والعرض نقدا وإىل أجل لعدم احملظور بالطعام املخالف  بالطعام بسببه وجيوز له ولغريه
امتنع للنسأ يف : هلا نقداً ألن النسأ يف اجلنس وغريه حرام ويتعجل جذاذها فإن تفرقا يف الطعام قبل القبض واجلذاذ 

كون مشتريها معريها الختصاص أن ي: جيوز شراؤها خبرصها بعشرة شروط ) : التنبيهات ( الطعام قال صاحب 
الضرر به وأن تطيب حىت تؤمن اآلفات والثمر مثرة ألنه مورد السنة وخيرصها ألن العدول عنه يؤكد عدم التماثل 
ويتحد النوع ألنه املقصود باخلرص وحذراً من املكايسة وأن تكون إىل اجلذاذ فهذه الستة متفق عليها عندنا وإن 

وإن يكون مخسة أوسق فأقل وإن يشتري مجلة ما أعرى ليالً لنفي الضرر بعد ( رد السنة تكون باسم العرية ألنه مو
يشترط أن يكون ) : وأن يكون مما ييبس ويدخر وهذه األربعة خمتلف فيها قال صاحب املقدمات ) ارتكاب احلظر 

ية عند ابن القاسم قال التمر من نوعها وصنفها ويستوي معريها ومن صار إليه متر احلائط وأن يكون باسم العر
إذا انتقلت العرية ببيع أو هبة أو مرياث جاز هلم بيعها كما كان ذلك فإن كانت له املشاركة ) : املنتقى ( صاحب 

يأكلها أهلها : ( من األجنيب ويرد عليه قوله ) ش ( وجوزه ) : اإلكمال ( قال صاحب : الالحق السابق يف الضرر 
أُرخص يف بيع العرية بالرطب وبالتمر وجل األحاديث مل يذكر : ا رفق أهلها وقد روي فنبه على العلة وأهن) متراً 

رطباً بغري شك غري أنه ( خبرصها : رطباً أو متراً على شك الراوي ووقع خارج مسلم : فيها إال التمر فيحمل قوله 
العائد : ( اً للقياس على اخلرب ولقوله ال جيوز بغريه تقدمي: ) جيوز خبرصها وبغريه وعنه : انفرد به رواية وعن مالك 

ووافقنا : عكسه ألهنما رخصه فال ُيتعدى هبا حملها قال الطرطوشي : وعنه ) يف اهلبة كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه 
بيعها حرام وإمنا هو ) : ح ( على بيع العرية يف اجلملة وخالفنا يف تأخري الثمن ويف بيعها من األجنيب وقال ) ش ( 
إنه ال جيوز لكل أحد الرجوع يف هبته إال الوالد فهو يرجع يف هبته عنده وإعطاؤه متراً : وع يف اهلبة على أصله رج

تطييباً لقلبه ومحل األحاديث على هذا أوىل من محلها على خمالفة األصول أو على أنه كان وقت إباحة الربا أو ألن 
إذا امتنع على األرض فعلى : نع بالقياس على احلَب أو نقول خرب الواحد إذا خالف األصول يترك للقياس أو ميت

قوله : أحدها : أن اخلرب يدل على أنه بيع ال فسخ للهبة من وجوه مخسة : رؤوس النخل أوىل واجلواب عن األول 
ص وإمنا ارخ) هنى رسول اهللا عن بيع التمر بالتمر : ( والرجوع عندكم يف اهلبة ليس رخصة ولقوله ) أرخص : ( 

فكذلك املستثىن ألن األصل يف االستثناء أن يكون متصالً وألن الرخصة : يف بيع العرايا واملستثىن منه بيع حقيقة 
خرصا وفسخ اهلبة ال حيتاج للخرص بل جيوز التعويض : تقتضي تقدم حظر وإمنا يتصور يف البيع ال يف اهلبة ولقوله 

خبمسة أوسق وفسخ اهلبة ال خيتص وألن هذه املعوضة تفتقر لتخصيصه : بالقليل والكثري وبغري شيء وخامسها 
هنى عن بيع التمر : أنه فسخ مبجرد االحتمال فيمتنع مث أتى قوله : لتراضيها وفسخ اهلبة ال حيتاج لذلك وعن الثاين 

خبمسة أوسق بالتمر إال أنه أرخص يف بيع العرايا ومقتضى الرخصة تقدم اخلطر وألنه لو كان الربا مُباحاً ملا قدر 
أنا نقول به يف احلبوب : أن اخلرب يف نفسه أصل فال تترك األصول وال تفسخ بالقياس وعن الرابع : وعن الثالث 

أن بيعه على النخل لدرء ضرورة التكرر للحائط وهي : وإمنا ميتنع بيعها باخلرص حيث يتعذر اخلرص وعن اخلامس 
  بأن التأخري ينايف الطعام : وب التعجيل على وج) ش ( منفية إذا كان على األرض واحتج 

  من له يف حائط خنلة جّوز ابن القاسم شراءها منه للمعروف ) : املنتقى ( فرع قال صاحب 
  وال تباع العرية بالبسر وال بالرطب بل بنوعها من التمر : فرع قال 

صنفها ألنه معروف يشبه فرع قال صاحب النكت جوز الشيخ أبو احلسن إذا اشتراها خبرصها أن يعطيه غري 
  القرض والقرض وجيوز فيه ذلك 

مناقض للمعروف الذي خولفت األصول ألجله ( ميتنع شراؤها بأدىن من نوعها ألنه مكايسة : فرع قال اللخمي 



أو للمعروف جاز ألنه معروف وإن باعها خبرصها قبل بدو ) فإن كان أمحد يقصد رفع الضرر امتنع ألنه مكايسة 
إن كانت قائمة فإن فاتت باجلذاذ وجهلت املكيلة فالقيمة ومصيبتهما يف رؤوس النخل من البائع  الصالح نقص

لنهيه عن بيع التمر حىت يزهو على أصل ابن القاسم وعلى أصل أشهب يف عدم اجلائحة فيها يف البيع الصحيح 
  يكون عل املعرى قيمتها ألهنا يف أصوله وسقيه فهي كاملقبوضة 

إن بيعت قبل الطلوع أو بعده وقبل التأبري جاز نقداً : العرية بغري جنسها من الطعام على ثالثة أوجه  بيع: فرع قال 
أو مؤجالً ألنه يتحلل بذلك الرقاب كانت سنة أو سنتني وكذلك املؤبرة اليت ال تراد لألكل وهي عام واحد فإن 

ر باحلضرة ألنه نسيئة يف الطعام و على قول أُريدت لألكل امتنع على قول ابن القاسم إال أن جيد ويقبض التم
جيوز إذا قبض العوض وإن مل جيد الثمرة إن مل ميؤخر لبدو الصالح وإن كانت سنني وفيها اآلن مثرة مأبورة : أشهب 

أرى أن تفرد هذه بعقد وإن مل يبع اجلميع يف عقد وهذه يسرية تبع جاز نقداً ومؤجالً باجلنس وغريه ألنه : قال 
منعه : امتنع تأخري العرض عن العقد وخيتلف يف تأخري اجلذاذ  -وهي عام واحد  -لرقاب فإن بدا صالحها يتحلل ا

ابن القاسم نفياً للنسأ يف الطعام وجيوز على أصل أشهب ألنه ال يرى فيها جائحة وسقيها عليه فهي مضمونة من 
مل يؤبر كانت سنة أو سنتني وجيوز يف املأبورة بشرط إذا ( املشتري وشراؤها بالنقدين والعروض نقداً ومؤجالً جائزاً 

  ألنه قادر على بيع الرقاب فإن كانت أعواماً جاز شراء اجلملة إذا شرط جذاذ هذه الثمرة ) اجلذاذ قبل صالحها 
: إذا تطوع بتعجيل اخلرص قبل اجلذاذ جاز ألنه معروف قال ابن الكاتب : قال ابن حبيب : فرع قال ابن يونس 

له إجباره قبل : هذا لو مات املعرى قبل يبسها أخذ من تركته خرصها ألنه دين عليه وعلى قول ابن القاسم وعلى 
  عدم اإلجبار ألنه بيع : والصواب : األجل على القبض ألنه جعله كطعام من قرض قال 

عني وإمنا جيوز يف الذمة ميتنع بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معني ألنه كالسلم يف امل) : الكتاب ( فرع يف 
ال يفسخ بل يفسخ التعيني وتنتقل الثمرة للذمة إىل أجله ألنه : يفسخ للفساد وقيل : فإن وقع فقيل : قال املازري 

  منشأ املفسدة 
: جيوز اشتراط مثر أجود ألنه أبلغ يف املعروف وإن كان لدفع الضرر فال متهيد قال املازري : فرع قال املازري 

ئرة بني القرض ألهنا معروف وبني البيع ألهنا معاوضة ويتخرج على هذا بيع التمر الذي اشترى به العرية العرية دا
ألن للمعري أن يدفع عني املشترى فيما عليه كما أن : قبل قبضه وباجلواز قال الشيخ أبو احلسن بن القابسي 

تغري واملعرى له دفع ما اشترى وإن ، تغري  للمقترض دفع ما أخذ فيما عليه بل املقترض ليس له دفع ما أخذ إذا
جرب املعري على : ميتنع ألنه بيع الطعام قبل قبضه ويتخرج على هذا األصل : الثمر فهو أوسع من القرض وقيل 

  قبض املعرى قبل اجلذاذ ووضع اجلائحة يف العارية 
املنع ألهنا : اجلواز قوالن والصحيح إذا اشترى مخسة أوسق خبرصها وبقية العرية بذهب ففي : فرع قال ابن يونس 

  رخصة ال جتتمع مع غريها كالبيع مع املساقاة ومع اإلقالة من الطعام قبل قبضه مع بيع سلعة أخرى 
إذا طالت : ميتنع شراؤها قبل طيبها إذا كانت سنني بالعني والعرض وقال غريه : قال أبو عمران : فرع قال 

شراؤها ) إن كانت حياة املعرى جاز : عوض كل عام خبرص قال ابن شعبان فعلى هذا يدفع له ال( السنون جاز 
  بالعني للضرورة وأما بالعرض فال 

  إذا اشتراها خبرصها فالزيادة عند اجلذاذ والنقصان على البائع : فرع قال اللخمي 
وإن فات كل واحد إذا أعرى مجاعة أجاز مالك شراء مجيعها من مجيعهم : قال املازري : فرع إذا أعرى مجاعة 

مخسة أوسق بعد أن توقف فيها وجيوز شراء نصيب أجدهم وهو مخسة أوسق فأقل على التعليل باملعروف أو دفع 



الضرر ألنه قد يتضرر من أحدهم دون غريه وإذا أعرى مجاعة واحداً فلهم شراء العرية منه لقصد املعروف ودفع 
على أصله يف التعليل بدفع الضرر أو املعروف ومنع عبد امللك الضرر وأجاز ابن القاسم ألحدهم شراء ما أعراه 

املعروف : فيه ثالثة أقوال ) اجلواهر ( ويف : ألن العلة عنده دفع الضرر وهو باق البحث السابع يف سبب الرخصة 
يف ليحفظها له وحيمل عنه اجلذاذ ودفع الضرر عن املشتري بدخول البائع وخروجه وتوقع أذيته وكشفه للعيال 

وجوز عبد امللك لدفع الضرر دون املعروف ألن الغاية إمنا هي ) الكتاب ( البستان وهو قول مالك وابن القاسم يف 
فإن تعذرت معرفة حكمته فهو تعبد وإن أمكنت من : إذا ورد الشرع حبكم يف حمل : بدفع الضرر غالباً قاعدة 

 يف إفساد الصوم ومن أوصاف غري مذكورة كتحرمي أوصاف مذكورة يف النص فهو تنقيح املناط كحديث األعرايب
اخلمر وهو ختريج املناط مث إن وجدنا وصفاً واحداً جعلناه كمال العلة وأوصافاً كلها مناسبة جعلنا اجملموع علة إال 

أن يومى الشرع أو ينص على كل واحد منها باالستقالل فيكون كل واحد علة فإن اجتمعت األوصاف ترتب 
أو انفرد أحدها ترتب احلكم عليه وهذا هو الفرق بني العلة املركبة من أوصاف وبني أوصاف كل  احلكم عليها

واحد منها علة وهاهنا إمنا الشرع للضرر من جهة أنه السبب الذي كانت اجلاهلية تشتري ألجله العرايا فقرره 
والقصر والفطر يف السفر كلها لدفع رخصه املساقاة والقراض وأكل امليتة وإساغة الغصة باخلمر : الشرع ويؤكده 

الضرر وإمياؤه للنفع واملعروف بقوله من جهة القياس على القرض جبامع بذل عني يف مثلها وجواز رد عني املأخوذ 
فال جرم اعترب املشهور إحدى العلتني ال بعينها اجتمعتا أو افترقتا لداللة األدلة الشرعية على اعتبار كل واحدة 

ويتخرج على حتقيق العلة شراء ) اجلواهر ( امللك مناطه بكثرة وجوه القياس واالعتبار قال يف  منهما ورجح عبد
قال : بعض العرية وشراؤها إذا كانت مجلة احلائط وهي مخسة أوسق وإذا أعرى مجاعة عرية شراء حصته تنبيه 

ائها لغري من أعراه لقصد املعروف جواز شر: ألزم األشياخ مالكاً وابن القاسم على التعليل املعروف : املازري 
  وليس بالزم ألن املعروف يعترب معه تقدم حق املشتري واألجنيب مل يتقدم له حق : قال ) ش ( كقول 

إذا أعرى مث باع بقية مثرة من رجل وأصل احلائط من آخر جاز له شراء العرية على التعليل باملعروف : فرع قال 
إذا باع الثمار دون األصل أو األصل دون الثمار أو الثمار من رجل : للخمي وميتنع على التعليل بالضرر قال ا

واألصل من آخر خيرج على التعليل وجيوز شراؤها ملن انتقلت إليه الثمرة لصحة املعروف ودفع الضرر منه وعنه 
  وميتنع ممن انتقل إليه األصل إال على التعليل باملعروف 

  ي واملعرى قام ورثتهما مقامهما وإذا مات املعر: فرع قال املازري 
) الكتاب ( املعروف ومنعه يف ( من له خنلة يف حائط أجاز مالك وابن القاسم شراءها منه خبرصها لقصد : فرع قال 

أصله معروفاً ففارق العرية وأجازه غري واحد ) لدفع الضرر لقوة امللك ومنعه غريمها للمعروف ألخذ ملك وليس 
ك هذا جيوز شراؤها خبرصها ممن مل يعره وإن كان أجنبياً لقصد املعروف ومن نفسه إذا باع للضرورة وعلى قول مال

املعرى عريته بعد الزهو أو وهبها جاز ملعريه شراؤها خبرصها ممن صارت إليه كمن وهبه لسكناه حياته جيوز 
  غريه للمسكن شراؤها عن املشتري أو املوهوب له كماله شراؤها منه وميتنع بيعه هلا من 

زكاة العرية وسقيها على رب احلائط وإن مل تبلغ نصاباً إال مع بقية احلائظ أعراه شائعاً أو معيناً ) : فرع يف الكتاب 
فالزكاة عليه وال حياسب هبا املساكني ألن : أو مجيع احلائط ألن لفظ العرية يقتضى ذلك ولو تصدق بثمرة حائطه 

ى له من احلقوق املتعلق هبا خبالف اهلبة كانت معينة أم ال ألهنا ليست معروفاً إعطاءه الثمرة ظاهر يف ختليصها للمعط
وجوب الزكاة على املالك أو املوهوب له ملك وال جيوز شراء اهلبة خبرصها بل بالعني أو : يناسب احلمل واألصل 
قال ابن حبيب : أربعة أقوال  يف ذلك: العرية مثل اهلبة قال اللخمي : قال أكابر أصحابنا : العرض قال ابن القاسم 



سقي العرية على : سقي اهلبة وزكاهتا على الواهب كالعرية وجيوز شراؤها خبرصها ألن العرية هبة وقال حممد : 
أن الزكاة والسقي على : والصحيح : ( املعري ألنه وهب ما هو مراح العلل وزكاهتا على املعرى ألنه مالك قال 

إن العرية : الفرق بني العرايا واهلبات ) : املقدمات ( صاحب ) صحاب مالك قال املعطى ألنه ملك كما قاله أ
تقصد هبا املواساة بالثمن ال نفس املعرى فال جتب للمعرى إال بالطيب فإن قبضها قبل ذلك وجب عليه سقُيها 

فإن مساها هبة وزكاهتا واهلبة يقصد هبا عني املوهوب له فخرجت عن ملك الواهب ووجبت للموهوب له بالقبض 
) : اجلواهر ( محلها ابن القاسم على اهلبة حىت يتبني قصد العرية وعكس ابن حبيب نظراً للغالب يف هذا الباب ويف 

ألن : أن متويل القيام املخاطب بالزكاة ألنه ملا وليها مع خنله فكأنه التزم ذلك فيه وقيل : سبب اخلالف يف الزكاة 
  ذلك ما إذا كانت العرية مجلة احلائط اللفظ يقتضي ذلك فيتخرج على 

القبض كاهلبة لآلثار كقول أشهب يف : ومبا جتب العرية للمعرى أربعة أقوال ) : املقدمات ( فرع قال صاحب 
بناء على أنه يقصد هبا عني ) املدونة ( احلبس وعن ابن القاسم بالطيب أو بقبض األصول وإن مل يكن فيها متر يف 

  اساة من حيث اجلملة املعرى ألن من املو
إذا باع الثمر بعد جواز بيعه فالسقي على البائع ألنه باع متراً مزاح العلل : قال حممد : فرع قال ابن يونس 

إذا : على املشتري ألن السقي أصل النخل وقال سحنون : وكذلك بيع األصل فيه متر مأبور للبائع قال املخزومي 
سقي ذلك فالزكاة عليه أو بيد املعرى أو املوهوب يقوم عليها فالزكاة عليه لكمال كانت العرية أو اهلبة بيد املعطى ي

  ملكه باحلوز 
ذلك للمعرى ألنه التزم له ذلك : قال أبو الفرج : من أعرى مخسة أوسق فأجيح احلائط إال ذلك القدر : فرع قال 

  الكيل 
( فيه وكذلك اإلخدام واإلسكان والعرية لقوله تعاىل منح لنب األنعام أعواماً الزم ميتنع الرجوع : فرع يف الكتاب 

وجيوز شراء اجلميع بالعني والعرض والطعام نقداً مؤجالً وجيوز شراء السكىن دار لسكىن دار أخرى ) أوفوا بالعقود 
وخدمة عبد خبدمة عبد ألنه باب معروف وإذا مات املعرى قبل ان يطلع يف النخل شيء أو جيوز املعرى عريته أو 

يها متر مل يطب لكنه مل جيذ أو قبل حوز املنحة أو السكىن أو اإلخدام بطل مجيع ذلك وهو للورثة لقول الصديق ف
لو كُنتِ ُحزتيه لكان لك وإمنا هو اليوم : رضي اهللا عنه لعائشة رضي اهللا عنها ملا وهبها جادَّ عشرين وسقاً من متر 

ال : قال ابن حبيب ) : التنبيهات ( سائر التربعات قال صاحب مال وارث حني حضرته الوفاة فكان ذلك عاماً يف 
إما : حوز أحد األمرين كاف : عليه وقال أشهب ) الكتاب ( بد من حوز الرقاب ويطلع فيها متر ومحل بعضهم 

قول ابن : قال بعض األندلسيني ) : النكت ( الرقاب أو طلوع التمر ومحل أبو عمران الكتاب عليه قال صاحب 
سم يف شراء املنحة بالطعام ضعيف ألنه بيع اللنب بالطعام غري يد بيد خبالف الشاة اللبون املراد رقبتها وقال بعض القا

بل رقبة الشاة ممنوعة منه فشراؤه ختليص للرقبة وشراء هذه األمور ليس رجوعاً يف اهلبة املنهي عنه ألن : األندلسيني 
الت فال إلباحته شراء العرية النظر الثالث يف وضع اجلوائح وهي من النهي خاص هببة األصول وأما املنافع والغ

االستئصال ُجحت الشيء أجوُحه واجلائحة هي الشدة : اجلوح بسكون الواو ) : الصحاح ( اجلوح قال صاحب 
ه إذا جاحته اجلائحة وأجاحته مبعىن وكذلك جاحه اهللا وأجاحه واجتاح: اليت جتتاح املال يف فتنة أو غريها ويقال 

(  -يف حقيقتها وقدرها وحملها الفصل األول يف حقيقتها املرادة يف الثمار ففي : أهلكه باجلائحة وفيه ثالثة فصول 
( هي ما ال يستطاع دفُعه إن علم به فال يكون السارق جائحة على هذا وجعله يف : قال ابن القاسم ) : اجلواهر 
اآلفة السماوية كاملطر وإفساد الشجر دون صنع اآلدمي فال يكون هي : جائحة وقال مطرف وعبد امللك ) الكتاب 



كاجلراد والنار والريح والربد والغرق : اجلائحة املوضوعة ) : الكتاب ( جائحة ويف : اجليش جائحة ويف الكتاب 
أرى أن و: الريح ليس جبائحة قال : قال ابن شعبان : والطري الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم قال اللخمي 

أصاهبا ذلك له الرد بالعيب أو يتمسك وال شيء له وكذلك السموم وإن مل يسقط منه شيء وإن أفسد الثلث 
قال : وأعاب الباقي كان له الرجوع باهلالك وخيري يف الباقي وكذلك الغبار واختلف إذا أسقطها الريح ومل تتلف 

خيري كالعيب واختلف يف املاء يباع : عني الثمرة وقيل ليس جبائحة لبقاء : جائحة وقال عبد امللك : ابن شعبان 
إن كان أقل من الثلث : يسقى به مدة معينة فينقص عن ذلك قيل من البائع قليله وكثريه ألن السقي مشترى وقيل 

لو مات دود : مل حيط عنه شيء ألن املاء احملصور يتوقع املشتري نقصه كما يتوقع نقص الثمرة قال ابن يونس 
: األشبه أنه جائحة كمن اكترى فندقاً فحالً البلد لتعذر قبض املنفعة قال : ر كله أو أكثره والورق ال يراد له احلري

ال ) : اجلواهر ( وكذلك عندي لو اجنلى أهل الثمرة عنها ومل جيد املشتري من يبيعه الفصل الثاين يف قدرها ويف 
الرجوع باملشترى أو أجزائه إذا : ن السقي مشترى واألصل حتديد فيها إن كانت بسبب العطش بل توضع مطلقاً أل

( مل تقبض كانت تشرب من العني أو من السماء ومن غري العطش يسقط منها الثلث فما فوق دون ما دونه وقال 
شة قالت عائ: ( املوطأ ( وقال أيضاً يوضع القليل والكثري احتجا مبا يف ) ش ( ال توضع اجلائحة مطلقاً وقاله ) : ح 

ابتاع رجل مثرةً فنقصت عليه فسأل البائع أن يضع عنه فحلف البائع أن ال يضع فذهبت أم : رضي اهللا عنها 
أنه مل يلزمه : وجه الدليل ) يا رسول اهللا هو له : تأىل أن ال يفعل خرياً فسمع رب احلائط فقال : املشتري إليه فقال 

فأثبت املال له مع ذهاب الثمرة فدل أهنا ال ) أحدكم مال أخيه ؟  أرأيت إن منع اهللا الثمرة مب يأخذ( ذلك وبقوله 
توضع اجلائحة والقياس على سائر العيوب احلادثة بعد القبض يف غري صورة النزاع أو بالقياس على العطش وحمل 

أنه مل يقل أن : األخبار الواردة بوضع اجلوائح أهنا أصابتها قبل القبض مجعاً بينها وبني القواعد واجلواب عن األول 
النقص باجلائحة املذهبة للثلث فلعله حوالة سوق أو جائحة دون الثلث ومل يتعرض اللفظ لشيء من ذلك فسقط 

قال : أنه حجة عليكم ألنه جعل املال ألخيه دونه بسبب اجلائحة مث إنه معرض مبا يف مسلم : االستدالل وعن الثاين 
( ويف ) ئحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئاً إمنا تأخذ مال أخيك بغري حق لو بعت من أخيك متراً مث أصابته جا: ( 

وعن ) إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة : ( قال : لعبد احلق من رواية ابن حبيب ) األحكام 
) بض وعن الرابع الفرق بأن الثمرة بقي فيها حق توفية من السقي واستحقاق البقاء إىل اليبس فلم يق: ( الثالث 

أن قبض الثمرة إمنا : الفرق بأن املشتري دخل على سقوط بعض الثمرة بالريح وغريه خبالف العطش وعن اخلامس 
ففيها حق توفية البقاء فحمل األحادمث على ما قبل القبض موافق ملا : يتحقق جبد الثمرة ويبسها وأما قبل ذلك 

لغرمائه ) تصدقوا عليه مث قال : ( مسلم يف الذي اشترى مثرة فأصيبت فقال قلناه فال يرد علينا وأقوى ما هلم ما يف 
: وجوابه أهنا قفية عني فيحتمل أنه اشتراها بعد اليبس وحنن نقول به ويقال ) خذوا ماوجدمت وليس لكم إإل ذلك ( 

عفن أو ريح أو طري وما إن هذا الرجل معاذ بن جبل ويتأكد مذهبنا بأن املشتري دخل يف العادة على سقوط الثمار ب
دخل عليه ال يسقط عنه ويتأكد اإلنتقال إىل ما هو أكثر منه والثلث معترب يف صور الوصية وغريها فيعتربها هنا 

وليس كذلك البقول ألن : وألنه ال يصدق يف العادة أن مثرة فالن أجيحت إال إذا ذهب منها ماله بال قال اللخمي 
وتعليلهم الثلث بأن املشتري دخل على السقوط يلزم عليه أن يسقط : وإن قل قال العادة سالمتها فيوضع اجلميع 

مقاله فيما يهلك غالباً كان رُبعاً أو ثلثاً أو غريه ويسقط عنه الزائد عليه فإذا كانت العادة الربع وهلك الثلث سقط 
  ذلك كالرمان عنه نصف السدس ويلزم أن يفرق بني ما شأنه السقوط كالزيتون والتمر وما ليس ك

ال يوضع إال ما وصل : توضع جائحة البقول وإن قلت ألن العادة سالمة اجلميع وعن مالك ) : الكتاب ( فرع يف 



ما جازت مساقاته : ال يوضع شيء قياساً على العروض وقال ابن القاسم ) : اجلالب ( الثلث قياساً على الثمار ويف 
وال وجه ملراعاة الثلث : مساقاته وال توضع جائحة حىت تبلغ الثلث قال للضرورة وغريها فكالتمر واملوز ال جتوز 

لندرة ما يذهب وال مالحظة املساقاة ألهنما خيتلفان وإن كان املشتري يسقيها يف خالل ذلك سقط عنه قدر ذلك 
  ألن إزاحة علة السقي على البائع 

: أصحهما : ة أو يتأخر إىل آخر البطون قوالن يف تعجيل التقومي فيما بقي بطون املقتا) فرع قال صاحب النكت 
  السالمة : األصل : التأخري لتوقع زيادة اجلائحة أو يقال 

البيع فاسد : الشرط يف اجلائحة باطل وعنه : قال مالك : إذا اشترط عدم اجلائحة أو السقي : فرع قال اللخمي 
يع ألنه حق اشتراطه كاستثناء ركوب الدابة قال جيوز الشرط والب: ألنه على خالف مقتضى العقد وقال ابن شهاب 

وأرى أن يكون البائع خمرياً بني إسقاط الشرط وتكون الوضيعة منه أو يرد البيع ويكون له بعد الفوت األكثر من : 
القيمة أو الثمن ألن سبب األمرين وجه وأما اشتراط السقي فهل تكون اجلائحة من البائع ألن لألصول تأثرياً يف 

  ان مع املاء أو من املشتري ألن املاء هو األصل والشجر كاملعني له إىل الثمرة وقد سقط بالشرط الضم
إذا زادت اجلائحة على الثلث فأصابت معظم الثمرة لزمت املبتاع بقيمتها خبالف استحقاق ) : اجلواهر ( فرع يف 

أن اجلوائج معتادة : زم املبتاع والفرق معظم الصربة أو طعام على الكيل قبل بذر معظمه قبل الكيل فإنه ال يل
  واالستحقاق غري معتاد مل ُيدخل عليه 

هل املستثىن مبيع أو مبقى ؟ : ال يسقط من املستثىن شيء وإن اجيح معظم الثمرة على اخلالف : قيل : فرع قال 
العاقلة واملعاقلة بني  آفات اجلائحة ومحل: الثلث يف حيز الكثري يف ثالث مسال كلها : قال أبو عمران : نظائر 

: الوصية وهبة املرأة ذات الزوج إذا مل ترد الضرر فإن أرادت الضرر : الرجل واملرأة ويف حيز القلة يف ست مسائل 
ميتنع ولو بدرهم واستثناء ثلث الصربة إذا بيعت وكذلك الثمار والكرياش والسيف إذا كان : جيوز وقيل : فقيل 

وكذلك الطعام إذا استحق منه أو نقص يف : ثلث قيمته قال العبدي : نس احللية وقيل ثلث وزنه حلية جيوز بيعه جب
الشراء عند أشهب واألرطال إذا استثناها من الشاة والدالية تكون يف دار الكراء وتوقف يف ذلك مرة فتصري 

  مسائل القلة تسعة 
ناً لكنه ال خيرص وال يدخر وال حيبس أوله على ما كان بطوناً كاملقاثي والورد واليامسني أو بط) الكتاب ( فرع يف 

آخره كالتني والتفاح والرمان واخلوخ واملوز فأجيح من النبات الثلث ُحط من الثمن قدر قيمته يف زمانه كانت أقل 
من الثلث أو أكثر وإن أجيح اقل من الثلث مل يوضع وإن زادت القيمة على الثلث وراعى أشهب القيمة فما بلغ 

يراعى ظاهر لفظ احلديث فإن هبة : مة وضع ألن القيمة هي املالية اليت تتعلق هبا األغراض واملشهور ثلث القي
الثلث وبيع الثلث إمنا يتناول العني دون القيمة إمجاعاً وكذلك اجلائحة وما كان بطناً واحداً ال يتفاوت طيبه وال 

إذ التقومي حيث تتفاوت أزمنته أو تتعدد أنواعه وما حيبس أوله على آخره فثلث النبات بثلث الثمن من غري تقومي 
يبس ويترك حىت ُيجذ مجيعه كان ُيخرص أم ال كالنخل والعنب والزيتون واللوز والفستق واجلوز وحنوها فال يتقوم 

برين وصيحاين وحنومها : أيضاً وللمبتاع تعجيل اجلذاذ وتأخريه حىت ييبس وإذا كان يف احلائط أصناف من الثمر 
أمنا ُيترك أوله وال : جيح أحدمها وهو ثلث كيل اجلميع وضع من الثمن قيمته الختالف قيم األصناف وأصل هذا فأ

يتجدد ال يكون فيه فساد فكالنخل وما يتعذر ترك أوله على آخره فهو كاملقاثي وكذلك كراء األرض سنني 
وأما : القيمة يوم العقد قال حممد :  مذهب أشهب: قال ابن يونس : فتعطش منه سنة والسنون خمتلفة القيمة 

اجلميع وأجيح ثلثه يوضع ثلث ( األنواع من النخل والعنب يف احلائط وقيمة النوع اجملاح لو مل ُيجح ثلث قيمة 



باقية من الثمن وإن كان أقل من ثلث مثرته أو قيمة مجيعه ال تصل ثلث قيمة الصفقة مل يوضع لقول ) ذلك من قيمة 
يمن اكترى داراً فيها مثرة فاشترطها وهي أكثر من الثلث فأُجيح ثلثها وضع مجيع ما ينوب اجملاح من ف: ابن القاسم 

قيمة الثمرة والكراء وإن أجيح منها أقل من ثلث الثمرة أو كانت الثمرة كلها أقل من الثلث ال جائحة فيها قال 
ه وما ييبس فثلث النبات بثلث القيمة إال أن اجلنس الذي ال ييبس كاملقتاة ُيقوم أول اإلبان من آخر: اللخمي 

خيتلف األول واآلخر فيقوم كل بطن وحده من غري مراعاة األسواق وإن كان التمر يراد تعجيل بعضه ليباع رطبا 
إذا كان احلائط عنباً ورماناً وغريمها وقد طاب وحل بيعه وقد مجعتها : اعترب اختالف أوله وآخره وعن مالك 

بعضها لبعض يف اجلائحة بل إن هلك ثلث كل نوع اعترب وإال فال يضر الختالف األنواع وقال الصفقة ال يضم 
املنتقى ( بل يعترب ثلث اجلميع وإن كانت حوائط الحتاد الصفقة الفصل الثالث يف حمل اجلائحة قال صاحب : أصبغ 

واجللبان والبقول والبصل واجلوز  توضع اجلائحة يف كل ما حيتاج للبقاء كالعنب والبطيخ والفول واليامسني) : 
بيع الثمار بعد اإلزهار فيها اجلائحة احتاجت إىل السقي أم ال ألهنا تتأخر لتصري مثراً ففيها : والقصيل قال اللخمي 

حق توفية ألن ذلك مبيع مل ُيقبض فيكون الضمان من البائع فإن مل تبق حالة ينتقل إليها بل يستكمل جفافها ليالً 
ذت فهل اجلائحة ملا بقي من البائع أو من املشتري لكمال العيم املبيعة ؟ خالف فإن مت اجلفاف ومل يبق تفسد إن ُج

إال اجلذاذ وهو على املشتري أو على البائع وهي حمبوسة بالثمن فخالف لبقاء اجلذاذ على البائع أو للحبس يف 
املالك والعنب إن أجيح قبل استكمال عنبته فمن  هي كالرهن ضماهنا من: الثمن فهو غري ممكن من الثمرة أو نقول 

البائع وإن استكمل وكان بقاؤه ليأخذ على قدر حاجته ليالً يفسد عليه خبالف إن كانت العادة بقاءه ملثل ذلك وإال 
  فمن املشتري وكذلك الزيتون إن أُصيب قبل أن يكمل زيته فمن البائع 

سكر ألنه ميتنع بيعه قبل طيبه وليس ببطون وهو قبل طيبه كالتمر ال توضع اجلائحة يف قصب ال: فرع يف الكتاب 
هو : ما تقدم وقال سحنون : فيه ثالثة أقوال : قبل زهوه وإذا بدت حالوته فهو زمان قطعه قال ابن يونس 

 توضع إذا بلغت الثلث كالتمر قال: كالبقول والزعفران والرحيان توضع وإن قلت ألنه بقل كاجلزر والبصل وقيل 
وهو : وهو القياس ألنه حيتاج إىل السقي وجيمع شيئاً فشيئاً وتكمل حالوته كالثمار قاله ابن حبيب قال اللخمي : 

الصحيح إال أن يكون ال يزيد حالوة وإمنا يؤخر ليجمع شيئاً فشيئاً فكالبقول وإن كان بقاؤه لشغل املشتري عنه 
  فمصيبته منه 

ما أزهي من الثمار ال جائحة فيه كان تبعاً لألصل أم : اشتراط املشتري  الفرق بني) : النكت ( فرع قال صاحب 
ان الثمرة متولدة : ال وبني املكترى يشترط مثرة الدار فيها اجلائحة إن كانت غري تبع للكراء وقد طابت حني اعقد 

  من الشجر فيبيعها خبالف الكراء 
طعها خضراء توضع فيها اجلائحة إذا بلغت الثلث وال جيوز إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يق) : الكتاب ( فرع يف 

إن ' فلو فعل كانت من البائع ألنه بيع فاسد مل يقبض وكذلك الثمار و : اشتراط تأخريها لليبس قال ابن يونس 
كانت اجلائحة أقل من الثلث ألن الثلث خمتص بالبيع الصحيح يف املزهي من الثمار وبلحها ألن البلح والُبسر 

  ومها إمنا ُيجذ شيئاً فشيئاً ليال يفسد وحن
توضع اجلائحة ألنه مشتر ومنع أشهب ألنه اشترى : قال ابن القاسم : إذا اشترى عرية خبرصها : فرع قال اللخمي 

املصيبة منها ألنه باب حماسنة وقال عبد : قال ابن القاسم : إذا تزوجت بثمرة : ما ال سقي فيه على البائع قال 
  الزوج وألنه بائع  من: امللك 

اجلائحة يف ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لدود احلرير كجائحة : قال ابن حبيب : فرع قال ابن يونس 



الثلث فصاعداً وليس كالبقل ألنه من الشجر كالثمار وعن ابن القاسم كالبقل توضع وإن قلت لشبهة : البلح 
  بالبقل 

هو وأجيح بعد إمكان اجلذاذ فال جائحة فيه النتفاء جائحة البقاء والتفريط إذا اشترى حني الز) : الكتاب ( فرع يف 
  من املالك 

ال جائحة فيما ُيباع بأصله وال فيما اشترطه املبتاع من مأبور الثمار لقبض املبيع جبملته ومل يبق ) : الكتاب ( فرع يف 
  على البائع حق من سقي وال غريه 

: قال سحنون : الح على القطع من حينه فأجيح وضعت اجلائحة قال اللخمي إذا اشترى قبل بدو الص: فرع قال 
جيذه من حينه أي جيذ بعضه : جيذه شيئاً بعد شيء ولو دعاه البائع ألخذه مرة مل جيب ليال يفسد ومعىن قوله : معناه 

م تعلقها بالبائع قال ابن إذا اشترى خنالً مأبوره فله شراء مترها قبل الزهو وال جائحة فيها لعد) : الكتاب ( يف 
إذا اشترى الثمرة وقد طابت مث اشترى فيها اجلائحة لوجوهبا قبل شراء األصل وعن ابن : قال حممد : يونس 

إن اشترى األصل مث الثمرة إن كانت غري مزهية فال جائحة وإال ففيها اجلائحة الن السقي باق على البائع : القاسم 
جيحت وقد طابت وهي عظيمة ففيها اجلائحة ألهنا تشبه الثمار أوال قدر هلا فهي تبع إن أ: قال أصبغ : قال اللخمي 

  ال جائحة فيها 
إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه بدى من الباقي باملبيع من غري جائحة لوجوب : فرع قال اللخمي 

  ين لتقرر حق األول قبل الثاين ذلك على البائع بالعقد فإن كانا مشتريني بدئ باألول فإن فضل شيء فللثا
فإن باع حائطاً جزافاً واستثىن منه مكيلة الثلث فأُجيح بدئ بالبائع ألن املستثين كاملشتري وختتص : فرع قال 

تقسم اجلائحة على البائع واملشتري ألن كل واحد : اجلائحة مبا بقي فإن كانت ثلث الباقي سقط وإال فال وقيل 
ان احلائط ثالثني وسقاً واستثىن عشرة وأجيح تسعة كان حصة املبيع ستة دون الثلث فال منها بائع لصاحبه فإن ك

قال ابن القاسم : يرجع بشيء وإن أجيح عشرة كانت احلصة سبعة إال ثلثاُ وهو ثلث املبيع فيسقط قال ابن يونس 
من الثمن بشيء وإن أجيح  إذا اشترى نصف حائطه أو ثلثه فاجلائحة عليهما إن كانت أقل من الثلث وال يرجع: 

الثلث سقط ثلث الثمن أو النصف فنصفه ألهنما شريكان خبالف الصربة اجلائحة عليها قلت أو كثرت ألن اجلوائح 
ال يوضع من الثمن : قال ابن حبيب : من سنة الثمار فإن باع احلائط بعد يبسه واستثىن كيل الثلث فأقل فأُجيحت 

  شيء كالصربة 
إذا اكترى أرضا ثلثها سواد فإدىن واشترطه جاز ذلك فإن أمثر وأجيح كله فال جائحة فيه ألنه ) الكتاب ( فرع يف 

كان تبعا فإن مل يكن تبعا واشترط مثرته ومل يزه فسد العقد كله وإن أزهى صح جلواز بيع الثمرة حينئذ فإن أجيح 
ثلث حصتها من الثمن القسم اخلامس قسم الكراء على الثمرة واألرض فإن كانت الثمرة ثلث حصة الثمرة وضع 

مسي سلما لتسليم الثمن دون عوضه ولذلك مسي سلفا ) التنبيهات ( من الكتاب يف تأجيل العقد وهو السلم ويف 
ومنه الصحابة سلف صاحل لتقدمهم قال سند ويقال سلف وسلم وأسلم وأصله الكتاب والسنة واإلمجاع أما 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل ( وخصوص قوله تعاىل ) م البيع وأحل لك( الكتاب فعموم قوله تعاىل 
مسمى فاكتبوه فاألمر بكتابته فرع مشروعيته ولقول ابن عباس هو السلم وأما السنة فما يف مسلم قدم عليه 

ففي كيل معلوم  من أسلف يف شيء( السالم املدينة وهم يسلفون يف الثمار السنتني والثالث فقال عليه السالم 
وأرخص يف السلم واجتمعت األمة على جوازه ) هنى عن بيع ما ليس عندك ، ( و ) ووزن معلوم إىل أجل معلوم 

من حيث اجلملة وألن الثمن جيوز تأخريه يف الذمة فيجوز املثمن قياسا عليه وألن الناس حيتاجون ألخذ ما ينفقونه 



تنمية أمواهلم بشراء ما يتأخر فيباح هلم الشراء قاعدة يف أصول الفقه أن على مثارهم قبل طيبها فيباح هلم البيع ول
املصاحل الشرعية ثالثة أقسام ضرورية كنفقة اإلنسان وحاجية كنفقة الزوجات ومتامية كنفقة األقارب والرتبة األوىل 

شقة مصلحة ولو أفضت مقدمة على الثانية والثانية على الثالثة عند التعارض وكذلك دفع الضرر عن النفوس وامل
النوادر ( إىل خمالفة القواعد وذلك ضروري مؤثر يف الرخص كالبلد الذي يتعذر فيه العدول قال ابن ايب زيد يف 

وسائر والة ( تقبل شهادة أمثلهم ألهنا ضرورة وكذلك يلزم يف القضاة وسائر والة األمور وحاجية يف األوصياء 
اشتراط العدالة فإن التولية على األيتام يف األموال واألبضاع إمنا حتسن ملن على اخلالف يف عدم ) األمر وحاجية 

تثبت أمانته على خالف القواعد ومتامية يف السلم واملساقاة وبيع الغائب يف أن يف منعها مشقة على الناس وهي من 
  لقرض متام معاشهم وهذا القسم مشتمل على بابني الباب األول يف السلم والباب الثاين يف ا

  الباب األول يف السلم

لنهيه عليه ( وفيه ثالثة أنظار النظر األول يف شروطه وهي أربعة عشر شرطا الشرط األول تسليم مجيع رأس املال 
قاعدة مقصود صاحب الشرع صاحل ذات البني وحسم مادة الفنت حىت بالغ يف ) السالم عن بيع الكالئ بالكالئ 

وإذا اشتملت املعاملة على شغل الذمتني توجهت املطالبة من اجلهتني ) ىت حتابوا لن تدخلوا اجلنة ح( ذلك بقوله 
وكان ذلك سببا لكثرة اخلصومات والعداوات فمنع الشرع ما يفضي لذلك من بيع الدين بالدين وفيه أيضا زيادة 

فاعل إما البائع أو  عذر لوقوعه يف الثمن واملثمن معا فائدة الكالئ من الكالءة وهي احلراسة واحلفظ فهو اسم
املشتري ألن كليهما حيفظ صاحبه ويراقبه ملا له عنده فيكون معناه هني عن بيع مال الكالئ مبال الكالئ ألن الرجلني 
ال يباع أحدمها باآلخر فتعني احلذف فإما لالثنني ألن كليهما حيفظ اآلخر عن الضياع عند التفليس وغريه ويستغىن 

ع أو يكون اسم الفاعل مبعىن اسم املفعول كاملاء الدافق مبعىن املدفوق جمازا ويستغىن عن عن احلذف لقبوهلما املبي
  احلذف أيضا وعلى التقادير الثالثة فهو جماز ألنه إطالق باعتبار ما سيكون فإن النهي وارد قبل الوقوع 

ما بعينه فتأخر حنو الشهر فرع يف الكتاب إذا أخذت نصف الثمن بطل اجلميع وإن كان رأس املال حيوانا أو طعا
بشرط فسد البيع ألنه بيع معني يتأخر قبضه أو هلرب أحدمها نفذ مع كراهة قال سند إذا هرب الدافع رفع اآلخر 

أمره للحاكم فسلم له أو اآلخذ سلمه احلاكم قال ابن حبيب إن ماطله حىت حل األجل خري البائع بني الرضا 
جل وهي حكمة السلم مقال اللخمي اختلف يف اشتراط تأخري اليسري من الثمن والفسخ لعدم انتفاعه بالثمن يف األ

املدة البعيدة هل يفسد اجلميع قال بقدر ما يتأخر أم ال وإذا كان أجل السلم ثالثة أيام امتنع التأخري وإن أجزناه يف 
ز مثنا صح املعجل وإال فسد غري هذا ألنه دين بدين وإذا تأخر حنو النصف قيل ميضي املعجل وقيل ان مسى لكل قفي

  ) وفيه أيضا زيادة غرر يف الثمن واملثمن معاً ( اجلميع كالصرف 
إذا كان الثمن عرضاً فأحرقه رجل يف يدك فإن كان البائع تركه وديعة يف يديك فقد قبضه فهو : فرع يف الكتاب 

من فإن كان حيواناً أو داراً اتبع اجلاين منه ويتبع اجلاين وكذلك إن مل يقبضه وإال فمنك وانفسخ السلم لبطالن الث
إذا مل ُيقم البينة فيما يغاب عليه يفوت : وعن ابن القاسم : والسلم ثابت لعدم التهمة يف فسخ السلم قال سند 

فذلك بعد حتليف املسلم على : قال التونسي : السلم وعلى املشتري قيمته ألن األصل بقاء العقد وإذا قلنا بالفسخ 
إذا أحرقه رجل امتنعت شهادة املشتري ) : النكت ( هتامه يف الكتمان فإن نكل لزمته القيمة قال صاحب التلف ال

إن كان : ثالثها : يف شهادته أقوال : إن كان معدماً ألنه يتهم به يف احلوالة عليه وإال جازت شهادته قال أبو الطاهر 
  معسراً ردت وإال فال وأصلها تبني التهمة وعدمها 



إذا وجد رأس املال ُزيوفاً أو رصاصاً بعد شهر فله البدل إال أن يعمال على ذلك فتعيني ثالثة ) : الكتاب ( يف فرع 
إذا وجد من رأس املال درمهاً زائفاً انتفض من السلم : أيام ألن ذلك جيوز تأخري رأس مال السلم إليه قال املازري 
الف الذي يف الصرف هاهنا ولو تراضيا بتأخري البدل بقدره كالصرف فإن رضي به صح كالصرف وقد جيري اخل

وحيتمل أن ال ينتقض شيء : ينتقض بقدر الزائف قال : ينتقض السلم كله وقيل : مدة طويلة امتنع قال ابن يونس 
فقال أبو : فإن عثر عليها بقرب يومني فسخ الباقي وامتنع البدل أو بعد الطول : لصحة العقد أوال قال املازري 

ينتقض بقدر الزائف ألنه حمل : ينفسخ العقد كله كأهنما عقدا على تأخري رأس مال السلم وقيل : عبد الرمحن  بكر
ال يفسد من السلم شيء بعد التهمة ويالحظ هاهنا الرد بالعيب هل هو نقض للعقد أم ال ؟ فيكون : الفساد وقيل 

جاز اشتراط تأخري البدل املدة البعيدة ( حنو اليومني  إن بقي من أجل السلم: عقداً ثانياً فيمضي األول قال أشهب 
هو رأس املال ملدة بعيدة مامل يكن رأس املال وديعة عند البائع وأدعى تلفه واملسلم ) ويصري الذي يقبض بعد اليومني 

لتالف فيه طعام يفسخ العقد عند ابن القاسم للتهمة يف التأخري وخري حممد املسلم إليه يف الفسخ وأخذ قيمة ا
  عدم الغرم إال أن يكون أخذها ليدها فيصدق مع مييينه : وتصدق يف أنك ما دفعت إال جيداً ألن األصل 

إذا ظهر الثمن معيباً وهو معني انتقض السلم لبطالن الثمن فإن مل يكن معيباً فعلى القول بإجازة : فرع قال اللخمي 
لم بعد قبض املسلم فيه وحوالة سوقه أو تغريه أو خروجه عن السلم احلال يف املوصوف يرجع مبثله وإذا انتقض الس

اليد وهو غري مثلي رد مثله يوم قبضه ألن اليد مضمنة للحديث أو مثلياً أخذه إن كان بيده ألن املثلي ال يفوت 
  لقيمة إن حوالة األسواق تفيته يف البيع الفاسد يأخذ ا: حبوالة األسواق أو مثله إن مل يوجد وعلى قول ابن وهب 

ميتنع أن تؤكل غرميك يف سلم خشية أن يعطيك من عنده فيكون ديناً بدين حىت تقبض الدين ) : الكتاب ( فرع يف 
وحيث منعنا فأتى باملسلم فيه لزمه أخذه ودفع الدين إال أن يشهد على أن العقد للموكل : مث تدفعه له قال سند 

تهمة يف أنه أخره ملنفعة السلم فإن وكله قبل أجل الدين وثبت أنه حالة الوكالة فإن تأخر العقد عن الوكالة منع لل
أسلم مل يضر التأخري عن حالة الوكالة إال أن يتأخر حالة احللول ولو وكله على البيع نفذ البيع وكرهه ابن القاسم 

لذلك دون العقد  أن كان املوكل غائباً امتنع أو حاضراً لذلك العقد أو: إال أن يكونا حاضرين قال أبو الطاهر 
  ألنه شراء نقداً ومنع سحنون محاية للذريعة البعيدة ) الكتاب ( فاجلواز يف 

جيوز تأخري الثمن إذا شرع يف أخذ املثمن كالسلم يف اخلبز والفواكه تنزيالً لقبض البعض منزلة ) : فرع يف اجلالب 
   الديون وكذلك مجلة اإلجارات قبض أوائل املنافع املأخوذة يف: قبض الكل فليس ديناً بدين نظريه 

ألنه جيوز بيعه فجاز مثناً قياساً على ) ح ( و ) ش ( جيوز أن يكون رأس املال جزافاً خالفاً ل : فرع قال املازري 
املقدر واجلواب عن قيامسها على القرض والقراض وعن توقع عدم حصول املسلم فيه فيتعذر معرفة ما يرجع به إن 

: فيهما املثل وهو متعذر يف اجلزاف املردود يف السلم غريه وهو مضبوط بالصفة والغالب القراض والقرض يرد 
  منع عبد الوهاب اجلزاف ) : اجلواهر ( الوفاء باملسلم فيه ويف 

وال يشترط قبض رأس املال يف اجمللس وال يفسد العقد بتأخريه بالشرط اليوم واليومني ) : اجلواهر ( فرع ويف 
ثالثة مستثناة من احملرم يف اهلجرة واملهاجرة باإلقالة مبكة ثالثة أيام ومنع اإلحداد لغري ذات الزوج والثالث ألن ال

هل يسمى هذا : ومنشأ اخلالف ) ح ( و ) ش ( بفساد السلم إذا افترقا قبل القبض كالصرف وقاله : وقيل 
ائد على الثالث بالشرط مفسد للعقد وبغري التأخري ديناً أم ال ؟ وأن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم ال ؟ والز

شرط ففي الفساد قوالن يف العني وال يفسد بتأخري العرض لتعذر كونه ديناً إذ الدين ما تعلق بالذمة واملعني ليس يف 
إمنا يتصور هذا إذا كان الطعام : الذمة لكن يكره إذا كان مما يعاب عليه لشبه كالطعام والثوب قال بعض املتأخرين 



يكتل والثوب غائب عن اجمللس وإال تبقى الكراهة لعدم بقاء حق التوفية كما أجازوا أخذ سلعة حاضرة من دين  مل
  يتركها مشتريها اختياراً مع التمكن من قبضها ويستوى يف فساد العقد تأخري الكل أو البعض 

كالسلعة ومينع دراهم ودنانري جمهولة الوزن  جيوز الثمن ترباً ونقاراً وذهباً جزافاً ال يعلم وزنه) : الكتاب ( فرع يف 
منع عبد الوهاب اجلزاف مطلقاً ليال ينفسخ السلم فال : معروفة العدد ألهنا خماطرة وألهنا ال تباع جزافاً قال أشهب 

يعلم ما يرجع به وابن القاسم مينع تطرق الفسخ ألن عنده إذا خرج اإلبان صرب لعام آخر ويلزم القاضي منع 
يف جزاف املوزون وميتنع ) ح ( وابن حنبل ومنع ) ش ( وحنومها مما ال تضبطه الصفة ووافق ابن القاسم  احلولني

لنهيه عما جر ( السالمة من السلف بزيادة : اجلزاف يف الثياب والرقيق يف السلم ملنع بيعها جزافاً الشرط الثاين 
اإلحسان ولذلك استثناه من الربا احملرم فيجوز دفع شرع اهللا تعاىل السلف للمعروف و: قاعدة ) نفعاً من السلف 

أحد النقدين فيه ليأخذ مثله نسيئة وهو حمرم يف غري القرض لكن رجحت مصلحة اإلحسان على مصلحة الربا 
فقدمها الشرع عليها على عادته يف تقدمي اعظم املصلحتني على أدنامها عند التعارض فإذا وقع القرض ليجر نفعاً 

مصلحة اإلحسان باملكايسة فيبقى الربا ساملاً عن املعارض فيما حيرم فيه الربا فيحرم للربا ولكوهنما  للمقرض بطلت
خالفاً مقصود الشرع وواقعا ما هللا لغري اهللا وحيرم ذلك فيما ال ربا فيه كالعروض للمعىن الثاين دون األول فلهذه 

قال أبو : حقق يف املختلفني فتتعذر التهمة متهيد القاعد يشترط اختالف جنس الثمن واملثمن ألن السلف ال يت
محل الناس على التهمة ومراعاة ما يرجع إليهم ما خيرج منهم دون أمواهلم فاملسلم فيه إن : أصل مالك : الطاهر 

خالف الثمن جنساً أو منفعة جاز لبعد التهمة أو اتفقا امتنع إال أن يسلم الشيء يف مثله فيكون قرضاً حمضاً وال 
ضرنا لفظ السلم كما أنه ال ينتفع مع التهمة وإن كانت املنفعة للدافع امتنع اتفاقاً وكذلك إن دارت بني ي

االحتمالني لعدم تعني مقصود الشرع فإن متحضت للقابض اجلواز وهو ظاهر واملنع لصورة املبايعة وللمسلف رد 
اجلواز : اختلف اجلنس دون املنفعة فقوالن  العني وهاهنا اشترط الدافع رد املثل دون العني فهو عرض له وإن

لالختالف واملنع ألن مقصود األعيان منافعها فهو كاحتاد اجلنس وإن اختلفت املنفعة دون اجلنس جاز لتحقق املبايعة 
ما اتفق على تباينها وما اتفق على احتادها وخمتلف فيها فاحليوان ناطق وغري : العروض ثالثة أقسام : قال : متهيد 

ثالثة أقسام ما له قوة على احلمل : اطق وغري ناطق غريمأكول كالبغال فيختلف بالصغري والكثري اتفاقاً واملأكول ن
والعمل كاإلبل والبقر فيختلف فيها اتفاقاُ وما ال قوة له عليهما كالطري املتخذ لألكل فال خيتلف هبما اتفاقاً ألن 

حيمل لكن منفعته اللنب والنسل كالغنم فقوالن وال خيتلف يف  ما ال يعمل وال: مقصود اجلميع اللحم الثالث 
الذكورة واألنوثة شيء من احليوان الغري ناطق إال أن خيتلف هبما املنافع ومن أسلم صغرياً يف كبري ألمد يكرب فيه 

وهي بيع املعلوم )  وإال جاز أو كبرياً يف صغري ألمد ملك فيه الكبري الصغري امتنع للمزابنة( الصغري امتنع للمزابنة 
اختلف يف الصغري والكبري هل مها جنسان يف مجلة : باجملهول من جنسه وإال جاز وهذا مأمون يف البغال قال سند 

واألول القياس الختالف املنفعة وإذا فرغنا عليه وأسلم صغرياً يف كبري وتراخى األمر : احليوان أم ال ؟ قال الباجي 
الدفع بصحة : كبري فالقياس أال يدفعه مكان الكبري سداً لباب املزابنة والقياس أيضاً حىت كرب الصغري وصار صفة ال

  العقد أوال واقتضاءه لذلك كمن وطئ جارية مث ردها بالعيب فإن وطأه حالل فال ميتنع ردها 
ثر ميتنع سلم حديد خيرج منه السيوف يف سيوف ألنه إن كان أقل فهو سلف بزيادة أو أك: فرع يف الكتاب 

استأجره بالزائد على عمل السيوف فهو سلف وإجارة وكذلك سيوف خيرج منها حديد الحتاد النوع وميتنع حديد 
الغليظ يف الرقيق الحتاد النوع فيتوقع السلف للنفع وميتنع : السيوف يف احلديد الذي ال خيرج منه سيوف والثاين 

وب ال خيرج منه كتان فاحنسمت مادة السلف وميتنع الكتان يف ثوب الكتان خبالف ثوب كتان يف كتان ألن الث



أجاز حيىي سيوفاً يف حديد كالثوب : سيف يف سيفني دونه لتقارب املنافع إال أن يبعد ما بينهما يف اجلوهر قال سند 
أن صنعة السيوف قريبة يقرب ردها حديداً ألن الكالم يف أدىن السيوف بل رمبا تقطع وتباع : يف الكتان والفرق 

الغليظ الذي منه الرقيق : ولعل مراده بالكتان : الوزن كاحلديد فكأنه أخذها بشرط إن نقصت زاد قال التونسي ب
وإال فيجوز الختالف النوع إذا مل يصلح من أحدمها ما يصلح من اآلخر وكذلك الكتان إمنا امتنع إذا كان األجل 

رج منه ذلك الكتان ومنع حممد الكتان املغزول يف يتأتى فيه ثوب وإال فيجوز وكذلك إذا كان ذلك الثوب ال خي
اجلواز وإن سهل ذلك يف الصوف : والصواب : املنقوش وبالعكس ليساره صنعة الغزل والتمكن من نقضه قال 

إذا : قال حممد : والقطن فُينقش ويندف ومنع سحنون السيف العايل يف الدينء الحتاد جنس احلديد قال ابن يونس 
مهما قدم : قال أبو الطاهر : سكاكني وسيوفاً وأغمدة صارت أجناساً الختالف املنافع متهيد  صنع من احلديد

  املصنوع يف غري املصنوع إىل أجل خيرج منه املصنوع امتنع وإال جاء 
متتنع ثياب القطن بعضها يف بعض إال غليظ املالحف يف الثياب الرقيقة وكذلك غليظ ثياب : فرع يف الكتاب 

ظاهر الكتاب أن اختالف ال يفسخ كعمائم القطن يف : رقيقها إذا عظم ذلك واختلف املنافع قال سند  الكتان يف
املالحف إذا تقارب الغلظ ألن امللحفة قد تقطع عمائم وقيل جيوز الختالف املنفعة ومتتنع فسطاطية معجلة ومروية 

يف فسطاطينت أحدامها نقد واألخرى إىل أو مؤجلة يف فسطاطيتني مؤجلتني ألنه بيع وسلف فإن كانت فسطاطية 
إذا أسلم ثوباً يف ثوب وكان : أجل اختلف قول مالك باملنع والكراهة وأجازه حممد لصفة يف القرض قال اللخمي 

الفضل من أحد اجلانبني امتنع ألنه سلف بزيادة أو ضمان جبعل أو من اجلانبني جاز بأن يكون أحدمها أجود واآلخر 
ريان وجيوز جيد يف رديئني ونصف جيد يف كامل رديء فإن استوت املنفعة واختلفت األصول أطول ألهنما متغ

اإلبل : أجازه ابن القاسم نظراً ألصوهلما ومنعه أشهب نظراً للمنفعة يف الكتاب : كرقيق الكتان ورقيق القطن 
يف البغال لتقارهبما قرب محار والبقر والغنم واحلمري يسلم أحدها يف اجلنس اآلخر لالختالف ويكره سلم احلمري 

يساوي أكثر من بغل وحيمل كثر منه كاحلمري املصرية الفُره يف ُحمر األعراب لضعفها وبعدها عن ظهور البغال 
وتسلم فيها احلمارة الفارهة وكذلك البغال يف احلمري ويسلم كبار اخليل واإلبل يف صغارها وال يسلم كبارها يف 

ه من الدون وإن كان يف سنه وال تسلم صغار الغنم يف كبارها وال معزها يف ضأهنا وال كبارها إال النجيب يف غري
ضأهنا يف معزها ألن منفعة اجلميع اللحم ال احلمولة إال شاة غزيرة اللنب تسلم يف حواشي الغنم ومىت اختلف املنافع 

ال يسلم الكبري يف : وعن مالك : يف احليوان اسلم بعضه يف بعض اتفقت األسنان أم ال قال صاحب التنبيهات 
أن الصغري خيالف الكبري الختالف األغراض إال بين : الصغري وال جيد يف رديء حىت خيتلف العدد ورأى يف الكتاب 

آدم ألن املراد اللحم واللنب فال يريد إال غررمها ومقصود بين آدم اخلدمة حىت حيصل التفاوت بتجارة أو مجال فائق 
امتناع كبري : امتناع كبري يف التفاوت بتجارة أو مجال فائق أو غريمها ويف كتاب حممد : ب حممد أو غريمها ويف كتا

يف صغري ألنه ضمان جبعل وصغري يف كبري ألنه سلف بزيادة وإجازة كبري يف صغريين وصغري يف كبريين ألن اختالف 
يس خالفاً بل حكم كل واحد منهما على هذا ل: البغال واحلمري صنفان قال فضل : العدد مقصود وعند ابن حبيب 

وأنكره فضل وقال : ال ختتلف احلمري بالسري واحلمل على مذهبه يف الكتاب : عادة بالده قال أبو عمران 
إمنا يراعى هلذا يف الذكور ألهنا مظنة ذلك : قوة البقرة على احلرث وقال ابن حبيب : باالختالف واعترب يف الكتاب 

  أما اإلناث فال 
إذا أسلم الشيء يف نوعه للنفع وفات فكالبيع الفاسد على القابض القيمة أو املثل يف : قال صاحب النكت  فرع

املثليات فإن مل يعرف ذلك إال من قول البائع أين قصدت نفع نفسي خري املشتري بني تصديقه ويفعل ما تقدم وبني 



سلم الصغري يف الكبري من اإلبل ألهنما : هب الكتاب تكذيبه ألنه متهم يف إسقاط األجل وأخذ القيمة وجيوز على مذ
صنفان وجعل احلمري والبغال هاهنا صنفا ويف كتاب القسمة صنفني ومنع من قسمتها بالقرعى ومع من قسمتها 

جعلها صنفاً احيتاطياً ملنع : بالقرعة والفرق أن املراد بالقسمة رفع املخاطرة فاحتاط جبعلها صنفني ويف السلم 
  للنفع واملزابنة فهو أحق احتياط يف البابني السلف 

جيوز عدد كثري رديء جبيد قليل فيكون العدد قبالة اجلودة وجيوز الفرس اجلميل يف السريع ألن : فرع قال اللخمي 
تقابل الصفة مبالغة فإن استويا يف السبق وأحدمها أمجل أو يف اجلمال وأحدمها أسبق امتنع ألن الفضل من أحد 

  وأجاز عبد العزيز بن أيب سلمة سلم الضأن يف املاعز ورآمها صنفني الختالف الرغبات فيهما  اجلانبني
احلويل من احلمري والبغال صغري والرباعي كبري وجيوز سلم أحدمها يف اآلخرة وكذلك حويل : فرع قال ابن يونس 

الصغري يف الكبري ألنه سلف بنفع يف منع الكبري يف الصغري ألنه ضمان جبعل و: اخليل يف جذعها وعن ابن القاسم 
  مجلة احليوان 

ليس يف جنس الطري ما يوجب اختالفه فتمتنع الدجاجة البيوضة يف اثنني ليستا مثلها : وعن ابن القاسم : فرع قال 
  والديكة والدجاج صنف لتقارب املقاصد وجوز أصبغ البيوضة يف ديكني : وكذلك اإلوز وقال حممد 

ليس الغزل وعمل الطيب اختالفاً قال : لفصاحة ال توجب االختالف يف الرقيق قال ابن القاسم وجمرد ا: فرع قال 
لعله يريد العلم بالطيب ال عمله والقراءة والكتابة واحلسن ليس اختالفاً فيمتنع نُوبية تبلغ حبسنها ألف : التونس 

لطبخ وجعل الكتابه التحريرة اختالفاً وكذلك دينار ليس هلا صنعة من طبخ أو غريه ومتنع طباخة بطباختني لتقارب ا
والصواب قول أصبغ : اجلميلة وهو استحسان واألوىل قول ابن القاسم وهو مقتضى القياس قاله حممد قال 

الختالف الطبخ واجلمال اختالفاً شديدا ومها من أهم مقاصد الناس كما أن أهم املقاصد من اخليل اجلري ومن 
  اإلبل احلمولة 

إذا أسلم يف عبد عشرة دنانري وعرضاً فلم يأت به فأقاله يرد ذهبه وعرضاً أجود أو أدىن : صاحب البيان  فرع قال
من عرضة امتنع ألنه بيع وسلف يف الذهب وأجاز ابن القاسم مثل عرضه أو أدىن النتفاء التهمة ومنعه أصبغ للتهمة 

  يف البيع 
يأخذ مثل ذلك الثمن يف سلم طعام قبل حلول األول أو قربه ليال  جيوز ملن باع طعاماً بثمن إىل أجل أن: فرع قال 

يرجع مثنه إليه ويكون فسخ الثمن الذي عليه يف مثن إىل أجل وحيث جيوز ميتنع أخذ رهن باألول واآلخر ألنه غرر 
 فإن وقع إذا قام الغرماء ال يدري ما حيصل له بالرهن فهو يضع عنه من مثن السلم ألمر ال يدري هل ينفعه أم ال

ذلك فسح السلم وكان الرهن رهناً باألول أو من الطعام الذي ارهتنه به دون الدين األول وهو مذهب املدونة 
ألنه وقع بغري رهن وتنفذ حصة الثاين وقيل : يقسم فتبطل حصة األول : ال يكون عن شيء لبطالنه وقيل : وقيل 

السالمة من الضمان جبعل ففي : يح هاهنا الشرط الثالث جيوز يف الدين وال أثر للغرر ألن االرهتان غرض صح
ال يسلم اخلشب يف اخلشب إال مع االختالفا يف اجلانبني كاحليوان وميتنع جذع يف نصف جذع من جنسه : الكتاب 

معناه : ألنه ضمان نصف بنصف وكذلك يف مجيع األشياء كثوب يف ثوب دونه ورأس يف رأس دونه قال ابن يونس 
جذع خنل يف نصف جذع صنوبر وغري الصنوبر : ومن غري اجلنس جيوز لالختالف ومنع ابن أيب زمنني  من جنسه: 

اخلشب صنف وإن اختلفت أصوله إال أن ختتلف املنافع لأللواح : جيوز عل رأي ابن القاسم ويف الواضحة 
اً ال يدخل فيما يدخل فيه ال اجلنس إال أن يكون خشب( واألبواب واجلوائز للسقوف الن مقصود اخلشب املنافع 

ما : منها ما اتفق على صحة قبوله للمعاوضة كالدار وُسكناها ومنها : املنافع واألعيان ثالثة أقسام : قاعدة ) اآلخر 



اتفق على عدم قبوله هلا كالدم واخلنزير وامليتة وحنوها من األعيان والقبل والعناق والنظر إىل احملاسن من املنافع 
ما اختلف فيه : ب فيه عند اجلناية عليه شيء ولو كان متقوماً ألوجبنا القيمة كسائر املنافع ومنها ولذلك ال يوج

كاألزبال وأرواث احليوان من األعيان واألذان واإلمامة من املنافع فمن العلماء من إجازة ومنهم من منعه إذا تقرر 
ضة فيه وإن كان منفعة مقصودة للعقال ء كالقبل هذه القاعدة فالضمان يف الذمم من قبيل ما منع الشرع املعاو

وأنواع االستمتاع مقصود للعقالء وال تصح املعاوضة عليها فإن صحة املعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل 
شرعي ومل يدل عليه فوجب نفيه أو بالدليل الثاين وهو القياس على تلك الصور ال لنفي الدليل املثبت الشرط الرابع 

ميتنع سلم النقدين يف تراب املعادن وإن كان منضبطاً للنسأ يف : ن النسأ يف الربوي ففي الكتاب السالمة م: 
ويفسخ فإن فات التراب باستخراجه فللمبتاع وعليه قيمة التراب : النقدين وهو حمرم ملا تقدم يف الصرف قال سند 

  قاله ابن حبيب وينبغي أن تؤخذ القيمة من غري العني 
ميتنع حنطة يف شعري وثوب وعدس وثوب مؤجل وشعري معجل ألن املضموم إىل الطعام كالطعام :  فرع يف الكتاب

ميتنع تأخريه لدخول الطعام يف العقد كمن صرف ذهباً بفضة معها سلعة فتعجل النقدان تأخرت السعلة فإنه ميتنع 
يتخرج : ال يتحقق التناجز قال سند وقد يتعذر الوفاء باملؤجل فؤدي ذلك إىل النسيئة يف الطعام وأما قبل ذلك ف

اجلواز حلصول املناجزة يف : القياس إذا تأخر الثوب وحده : هلذا على مجع العقد حالالً وحراماً قال اللخمي 
أن يكون املسلم فيه على ضبطه بالصفة قاعدة مقصود الشارع ضبط األموال على العباد : النقدين الشرط اخلامس 
ياهم وأخراهم فمنع لذلك من تسليم األموال للسفهاء وهنى عن إ ضاعة املال وعن بيع الغرر ألنه أناط هبا مصاحل دن

أو الصفة وهو رخصة لفوات  -وهو األصل  -واجملهول كذلك فيجب لذلك أن يكون املشتري إما معلوماً بالرؤية 
ه الصفة متتنع املعاوضة عليه بعض املقاصد لعدم الرؤية لكن الغالب حصول األغلب فال عربة بالنادر فما ال تضبط

  لتوقع سوء العاقبة بضياع املالية يف غري معترب يف تلك املالية 
: ميتنع السلم يف تراب املعادن ألنه جمهول الصفة ويف تراب الصواغني للجهل مبا فيه قال سند : فرع يف الكتاب 

راب املعادن جيوز بيعه إذا عني واختلف فإن مل يفسخ تراب الصواغني حىت صفى رد البائع وعليه األجرة خبالف ت
له األجرة يف تراب الصواغني ما مل جياوز ما وجد فيه : فيه إذا مل يعني وهلذا مينع مطلقاً وقال بعض األصحاب 

: كالتمر يباع قبل الصالح للتبقية فيبقيه مث يفسخ فريجع بالعالج عند ابن القاسم يف قيمة الثمرة قاله ابن يونس 
عدم األجرة إذا مل خيرج : والصواب : إذا مل خيرد له يف تراب الصواغني شيء فله األجرة قال : يب قال ابن حب

شيء لدخوهلما على الغرر ويرجع جبميع الثمن فإن خرج شيء ُخري البائع بني أخذه ودفع األجرة ومجيع الثمن أو 
: ان اخلارج له وعليه القيمة على غرره وقيل ال بد أن يكون له قيمة فإذا أفاته بالعمل ك: تركه ودفع الثمن وقيل 

جيوز السلم إال يف : قال العبدي : إن ادعى مشتري الرماد تلفه قبل ختليصه فعليه قيمته على الرجاء واخلوف نظائر 
ماال ينقل كالدور واألرضني وجمهول الصفة كتراب املعادن واجلزاف وما يتعذر جوده وما ميتنع بيعه كتراب : أربعة 
  واغني واخلمر واخلنزير الص

لتعذر ضبطه بالصفة لفرط التفاوت يف ) ش ( و ) ح ( جيوز السلم يف الياقوت وحنوه ومنعه : فرع قال املازري 
الصفاء واجلودة وإن ضبطه تعذر الوفاء به وحنن مننع املقامني بل يضبط بشدة الصفاء وقلته وتوسطه وكرب احلبة 

ش ويشترط التدوير واالستطالة والوزن أو املقدار وما هو من أعراض أرباب وصغرها وتوسطها وسالمتها من النم
لتعذر ) ش ( اجلواهر وكذلك جيوز السلم يف املركبات كالترياقات واإليارجات والغوايل والقسي وحنوها ومنعه 

تعذر ضبطها ألن كل واحد من مفرداهتا مقصود يف نفسه فضبط قسط املركب من ذلك املفرد صفة ومقداراً ي



أن املقصود يف : وخيتص النشاب بنجاسة ريش النسر عنده والترياق بنجاسة حلوم األفاعي واجلواب عن األول 
يف ) ح ( أن السباع واحليات يطهران عندنا ومنع : املركبات مقصود عادة وال عربة مبا ذكروه وعن الثاين 

أن يكون املسلم فيه يقبل : يالة الشرط السادس السفرجل والبطيخ وحنوها من املعدودات لتفاوت أفرادها يف الك
ميتنع السلم يف الدور واألرضني ألن خصوص املواضع : النقل حىت يتهيأ أن يكون يف الذمة قال صاحب النكت 

فيها مقصود للعقالء فإن عني مل يكن سلماً ألن السلم ال يكون إال يف الذمة وإن مل يعني كان سلماً يف جمهول 
أن يكون معلوم املقدار بالوزن والكيل أو العدد احترازاً من اجلزاف لنهيه : لنكاح هبا الشرط السابع وكذلك ميتنع ا

منع اشتراط القبض بقصعة معينة وحنوها مبا ال يعرف : عن بيع اجملهول وجعل املقدار كجهل الصفة ويف الكتاب 
) ش ( خالفاً ل ) ح ( فسخ إذا وقع وقاله قدره ألهنا جهالة وإمنا جيوز عند األعراب حيث ال مكيال عندهم وي

جيوز وصف هذا املسألة بإجازة : وكذلك أشهب وأمضاه إذا نزل حلصول املعرفة كاحلوز قال صاحب التنبيهات 
ففي كتاب : السلم يف الكتاب بذراع رجل بعينه يف الثياب وشراء ويبة وجفنة وإذا أجزنا القصعة عند األعراب 

ال بل : يف الويبة واجلفنة حيث ال مكيال وقيل : يسري وعن أيب عمران اجلواز يف الكثري وقيل إمنا ذلك يف ال: حممد 
: اجلواز قال سند : هي كالذراع وأكثر األصحاب على املنع إذا كثرت الويبات واجلفنات لكثرة الغرر وقيل 

يف ذلك جيري على اخلالف يف  وحيث أجزنا القصعة وحنوها فيشهد على عيار ذلك الوعاء خوفاً من تلفه واخلالف
التحري وملا أجازه ابن القاسم يف املكيول دون املوزون فعلى هاهنا لذلك وأجاز السلم يف سالل التني ومنع غرائز 
قمح وكذلك فعل يف بيع اجلزاف جيوز مأل السلل دون مأل الغارورة واجلمهور على هذا الفرق لو أخرج اخلضري 

امتنع جلهلهم به وكذلك البدوي يقدم مبكياله ولو قدم بغري مكيال جازت معاملته للحاضرة مكياله املعلوم يف البادية 
  مبكياهلم ألنه األصل يف البالد 

ال يشترط يف ثياب احلرير الوزن بل الصفات تغين عنه فإن اشترطه اعترب ألنه أضبط ومنع ألنه قد : فرع يف الكتاب 
ضبط األوصاف اليت تتعلق هبا األعراض لدفع اخلطر ما مل تود إىل : ثامن يدخل فيه من الزرع ما ال يتوهم الشرط ال

النوع كالرومي والسن والقد فيقول مخسة أشبار أو ستة : يذكر يف الرقيق سبع صفات : غري وجوده قال سند 
القد يف العرف والذكورة واألنوثة ويف العلي يذكر البكارة والثيوبة واللون والنشاط والرداءة ورمبا أغىن السن عن 

اشتراطه ويغين ) ش ( ألنه يعرف سن الصيب من قده وحيمل األمر فيه على الوسط املتعارف والنادر ال يلزم وألزم 
ذكر العبد عن الذكورة واألمة عن األنوثة واجلنس يغين عن اللون فإن غالب احلبشة السمرة للصفرة والنوبة 

اشتراطه ويشترط يف الغنم ) ش ( يف جواري اخلدمة كالبكاره وألزم السواد والروم البياض وال يشترط ذكر اللون 
بالدها لنا أن من اشتراها ال ) ش ( جنسها ضأنا أو ماعزا وذكورهتا وأنوثتها وسنها وجودهتا دون نتاجها واشترط 

شترط يف يعرف بالدها وال نتاجها صح فكذلك السلم لو اشترط لونا مل يلزم غريه وإن كان العقد يصح بدونه وي
اخليل إهنا عربية أو غريها وحولية أو غريها وذكورهتا وأنوثتها وفراهتها دون اللون حلصول املقصود بدونه وإن كان 

مطلوبا يف اجلملة وكذلك الغرة والتحجيل ويشترط يف احلمري بالدها مصرية أو شامية أو أعرابية الن احلمار 
( ة واألعرابية ضعيفة قليلة اجلري وسنها وجودهتا وفراهتها ووافقنا املصري رمبا بلغ عدة من اخليل والشامية شديد

لشدة تفاوت احليوان وعدم انضباطه ) ح ( يف السلم يف احليوان دون أعضائه من اجللود والرؤوس ومنع ) ش 
 ووزن أبو) إىل الفضل حىت عد ألف بواحد ** ومل أر أمثال الرجال تفاوتت ( وكذلك أجزاؤه ولقول البحتري 

والناس ألف منهم ( بكر األمة فرجع وكذلك عمر رضي اهللا عنهما حىت قال بعض الفضالء إمنا قال ابن دريد 
ما شيء يربو الواحد على األلف من ( لضرورة الشعر ويف احلديث املسند ) وواحد كاأللف أن أمر عرا ** كواحد 



اهللا عنه من الربا السلم يف احليوان وبالقياس  ولنهيه عن السلم يف احليوان ولقول عمر رضي) جنسه إال ابن آدم 
على تراب الصاغة واجلواب عن األول أن بين إسرائيل استوصفوا البقرة فوصفت هلم فلو مل يكن الوصف يضبط ملا 

لعن اهللا املرأة تصف املرأة ( كان فيه فائدة وعليه أن املطلوب مثة أصل التمييز وهو ال يكفي يف املعاملة ولقوله 
فأقام الوصف مقام الرؤية وعلته أن املشبه يقصر عن املشبه به واملطلوب مثة سد ) ها حىت كأنه ينظر إليها لزوج

ذريعة الربا وهي تنفتح بأيسر احملاسن والدواعي وال يكفي ذلك يف صحة املعاملة والن املقصود يف صفات السلم إمنا 
بالديباج املنقوش أجازوه وبالعصافري منعوها مع إهنا ال هو الصفات الظاهرة دون أخالق النفوس مث ينتقضن عليهم 

ختتلف والديباج شديد االختالف وألن الصفات املقصودة معلومة ولكل واحد عبارة فيقتصر على أول مراتبه فال 
جهالة البتة وعن الثاين والثالث منع الصحة وعن الرابع انضباط الصفات املالية يف احليوان خبالف تراب الصاغة 

يف احلديث الصحيح وما تقرر قرضا تقرر سلماً جبامع ضبط ) استسلف بكراً فقضى خياراً ( أنه : يؤكد مذهبنا و
الصفة وعليه أن القرض معروف فيسامح فيه وألنه جيوز يف اخللع والنكاح والكتابة عندهم فنقيس عليه وعليه أهنا 

من احليوان يف الذمة والزكاة تثبت يف الذمة بعد ليست أبواب تنمية مال بل معروف وحماسنة وألنه وصف الدية 
أنه إذا كان مثناً : االستهالك فكذا السلم وعليه إهنا باب معروف وال جيوز أن يكون مثناً فيكون مثمناً ويرد عليه 

 علم بالرؤية خبالف الثمن ويشترط يف الفاكهة جنسها وصفتها وقدر التفاحة والرمانة وجودهتا ورداءهتا ويشترط يف
فعدد أعوادها وطول العود وغلظه وجودته ورداءته وإن : قصب السكر ما عرف فيه فإن كان يباع عندهم ُحزماً 

) : ش ( كان يبيع بالوزن اشترط وال يلزمه أعال العود لعدم حالوته وال أسفله لفرط يبيوسته بل يطرح ذلك وقال 
أن ذلك يُقضي للجهالة يف بلد ال يعرفون الوزن : ة وجوابه ال يصح السلم فيه إال وزناً لعدم انضابط العدد يف املائ

فيتحملون أن الوزن حيصل عدداً من العيدان فيتخرج خالفه فإن هذه األمور إمنا تضبط معرفتها العوائد كما تقدم 
  تقريره يف أبواب الربويات 

وجيوز الوزن إذا كان عادة يكفي العدد يف الرمان والسفرجل والتفاح إذا وصفت مقاديرها : فرع يف الكتاب 
يف املكيالت ) ش ( يف اتباع العوائد وجوز ) ح ( وكذلك اجلوز وال يسلم يف البيض إال عدداً ألنه العادة ووافقنا 

إال ) ش ( ومنعه ) ح ( ويذكر جنس بيض الدجاج أو غريه وصغره وكربه ووافقنا : الوزن وبالعكس قال سند 
  لبيض وزناً لشدة التفاوت يف مقادير ا

وسطاً فوسط ذلك : مىت اشترط جيداً أو ردياً ُحمل على الوسط من اجليد أو الرديء ولو قال : فرع قال اللخمي 
  النصف 

  إذا مل يذكر اجليد من الرديء فسد العقد وميتنع اتفاقهما على األرفع لفساد أصل العقد : فرع يف الكتاب 
قضي باحلمولة أو بالشام قضي بالسمراء وإال فال بد من :  إذا أسلم مصري يف حنطة مل يذكر جنساً: فرع قال 

الصفة باحلجار حيث جيتمع أنواع احلبوب قيد التمييز املستفاد من خصوص اإلقليم القائم مقام الصفة قال اللخمي 
تلف مل خي: إذا أسلم مبصر يف حنطة جيدة أو رديئة أجزأه وكان له الوسط من اجليد أو الرديء قال سند : يريد : 

أن هذا يتعذر : يف غاية اجلودة وجوابه : ال بد أن يقول : أصحابنا يف صحة االقتصار على اجلودة قال ابن القصار 
يقضى بالغالب من اجليد أو الرديء ال بنادره وقال الباجي : قال حممد : وعلى املذهب ) ش ( وجوده ولذلك منعه 

ك للخصومة وليس املقصود من املسلم أن يكون كاملريب بل يكفي أصل الوصف لعدم انضباط مراتبه فيؤدي ذل: 
حصول املقاصد من حيث اجلملة ويفتقر يف املثمن ما ال يغتفر يف الثمن وال يدخل احلشف يف وصف الرديء وقال 

 القياس على العظم يف اللحم ألنه ال ينفك عنه املبيع غالباً واشترط: ليس عليه أن يأخذ حشفة واحدة لنا ) : ش ( 



ال يشترط الن مقتضى العقد السالمة : ابن القاسم ذكر املنفى أو املغلث ألنه يوجب اختالف الثمن وقال أشهب 
يشترط أصفر أو أبيض قياساً على : فإن أتاه بغلوث كان عيباً وخيتلف يف اشتراط اللون يف الشعري قال ابن القاسم 

  بقية الصفات وإال فسخ وخالف أشهب 
ر يف الثياب اجلنس كالكتان والبلد الختالف نسج البالد والطول الصفاقة واخلفة والغلظ يذك: فرع قال سند 

النعومة واخلشونة واجلودة والرداءة ومل يشترط ابن القاسم ألنه خيرجها إىل العدة وال جيوز : والرقة زاد الشافعية 
القياس على : يف ثوب وصفة لنا اشتراط اللبيس ألنه خيتلف ومنع الشافعية يف الصبوغ بعد نسجه ألنه سلم 

أن : املصبوغ قبل نسجه وجيود يف العتايب وحنوه ومنعه الشافعية ألنه مركب كالغوايل واملعاجني على أصلهم لنا 
  القطن املسدى بالكتان جائز إمجاعاً 

وال يشترط األخذ  جيوز يف القصيل وحنوه من البقول إذا اشترط جزراً أو حزماً أو أمحاالً معلومة: فرع يف الكتاب 
إال يف اإلبان نفياً للغرر إال أن يكون ال ينقطع وكذلك القصب والقرط األخضر وميتنع اشتراط فدادين موصوفة 

اجلُرز بضم اجليم وفتح الراء وضم الزاي أيضاً : معلومة بالطول والعرض واجلودة والرداءة قال صاحب التنبيهات 
زايني معجمتني واألول أصوب وهي القبض فإهنا ال ختتلف واجلزة ختتلف وآخره زاي مفتوحة وروي بكسر اجليم وب

يف اللطافة والكثافة ومراده بالفدادين غري املعينة خالفاً لبعض املتأخرين والقرط بضم القاف وأراه ليس بعريب 
لفدادين السلم يف هذه إال وزنا وقد تقدم جوابه وجتوز ا) ش ( والقضب بفتحها وسكون الضاد قال سند منع 

املعينة إذا علمت صفتها واملمنوع غري املعينة ألن السلم ال بد فيه من ذكر موضعه الختالف الغرض بالقرب والبعد 
والرياح والسقي واجلودة يف احلب وغريه فيكون العقد غررا وجوزه أشهب بناء على غالب تلك األرض وميتنع ها 

نه الن ذلك بيع وهذا سلم والفرق عند أشهب بني الفدادين والسلم هنا تأخري لنقد كما قلنا يف السلم يف حائط بعي
يف الدور وأن اشترط نفس البقعة أن أشهب ال يشترط يف الفدادين إال القرية دون صقع معني والدور ال بد فيها من 

  تشخيص األرض فيمتنع الحتمال التعذر 
ضأنا أو ماعزا وزنا أو حتريا معروفا جلواز بيعه  فرع يف الكتاب يصف يف الرأس والكارع صنفها وكربها ويف اللحم

حتريا ويف احليتان الطرية نوعها وطوهلا وصفتها ووزنا أو حتريا وهلما بعد األجل الرضا بغري النوع الذي يسلم فيه 
اجلنس كالضأن والسن كاجلذع والصنف : ألنه جنس واحد يف الربا قال اللخمي يشترط يف اللحم أربعة 

نوثة واهليئة من السمن وأجاز ابن القاسم أن ال يشترط العضو وإن عليه أن يقبل البطن يف اللحم كالذكورة واأل
السلم يف ) ح ( منع : وحيمل قوله على أن ذلك عادهتم أما اليوم فال وتسمة الناحية املأخوذة منها أجود قال سند 

ظام فيمتنع كرماد الصاغة وجوز يف اللحم أما فيهما ألن أكثرها ع) ش ( اللحم والرؤوس المتناعه يف اللحم ومنع 
يف اللحم الختالف عمل النار ونقض عليه بالسمن والتمر الختالف عمل النار يف ) ش ( فمنعه : ما مسته النار 

النوع من غنم أو غريها : السمن والشمس يف التمر وأن متتنع اإلجارة يف ذلك ألهنا جمهولة وللرؤوس ستة شروط 
) ح ( و ) ش ( ة األنوثة والسمن مشوي أو مغموم وإن جرت العادة بالوزن كان أضبط ومنع والسن والذكور

الج أو بوري والسمن والصغر والكرب : النوع : مقدم أو مؤخر وللحيتان ستة شروط : األكارع ويزاد يف األكارع 
: التحري ويذكر يف الكثري اجليد والرديء وموضع الصيد فإن نواحي البحر خمتلفة الختالف املرعى والوزن أو 

أسلم لك فيما إذا حترى كان كذا قاله ابن أيب زمنني : تقول يف التحري : الطول والغلظ قال صاحب التنبيهات 
  بل يعني إناء ويتحرى مالؤه ويقول آخر هبذا وكذا وكذا : وقال غريه 

فه إىل أجل السلم ومل يشترط صانعاً جيوز السلم يف اخلف وحنوه مما يعمل يف األسواق إذا وص: فرع يف الكتاب 



جيوز اشتراط رجل بعينه إذا شرع يف العمل ألن : قال أشهب : بعينه ليالً يتعذر وال مبا يعمل منه بعينه قال سند 
يف خشب النشاب الختالف جنابته وجيوز عندنا كاإلجارة عليه وله أن يشترط ) ش ( الغالب السالمة حينئذ ومنع 

كثرياً يف األسواق وجيوز يف سيف صفته كذا يضربه من مجلة هذا احلديد واحلديد ال خيتلف ألنه عمل فالن إذا كان 
يف السلم يف ) ح ( تضربه يل سيفاً ألنه سلم واألول بيع وإجارة ووافقنا : مع هذا احلديد : بيع وميتنع أن يقول 

ألنه ليس ) ش ( س خلفاً وسلفاً ومنع املضروب وجعل لكل واحد منهما اخليار إذا حضر املضروب ألنه عمل النا
اشتراط العمل من املعني إن كان ال خيتلف صفة : أنه صفة يف الذمة قال اللخمي : عيناً وال صفة يف الذمة وجوابه 

كالقمح يطحن والثوب خياط أو خيتلف إال أن ُيمكن إعادته للمطلوب من غري نقص كاحلديد يف السيف جاز فإن 
ألنه ينقص يف السبك وإن كان ال ينضبط يف صفته أو خيتلف خروجه امتنع كالثوب يشترط اشترى الرصاص امتنع 

صبغه والغزل يشترط نسجه وإن كان كثرياً حىت إذا خالف بعضه عمل من البعض اآلخر جاز وحيث أجزنا فيما ال 
جرى على التفصيل يف خيتلف أو خيتلف ويعاد فال بد من الشروع يف العمل فإن هلك الثوب أو القمح قبل العمل 

  تضمني الصناع 
على صفة هذا فترتفع : أن يريه عيناً ويقول : جيوز على ظاهر املدونة يف صفات السلم : فرع قال صاحب املنتقى 
  املنع ألن مثله من كل وجه يعسر وهو مقتضى الرؤية اليت دخال عليها : اجلهالة وعن ابن القاسم 

  ألن كل ما جاز مثناً جاز مثمناً كالعرض ) ح ( الفاً ل فرع قال جيوز السلم يف الدنانري خ
يف األجود ألنه ) ش ( جواز اشتراط األجود من الطعام أو أدناه خالفاً ل : مقتضى أصولنا : فرع قال املازري 

 وابن حنبل) ح ( أن يكون إىل أجل وميتنع السلم احلال وقاله : يتعذر بل معلوم متيسر عند الناس الشرط التاسع 
اشترى مجالً من أعرايب بوسقٍ من مترٍ قلما دخل البيت مل ( وألنه ) وأحل اهللا البيع ( احلال لقوله تعاىل ) ش ( وجوز 

فجعل اجلمل قبالة وسق يف ) مل أجد التمر فقال األعرايب واغدراه فاستقرض وأعطاه : جيد التمر فقال األعرايب 
ن البيوع وبالقياس على الثمن يف البيوع ال يشترط فيه األجل وألنه الذمة وهذا السلم احلال وبالقياس على غريه م

من أسلم فليسلم إىل أجل ( أنه خمصوص بقوله : إذا جاز مؤجالً فحاالً أوىل ألنه أنفى للغرر واجلواب عن األول 
وقع  إن صح فليس بسلم بل: وهو أخص من اآلية فيقدم عليها وهو أمر واألمر للوجوب وعن الثاين ) معلوم 

مل أجد شيئاً والذي يف الذمة ال يقال فيه ذلك ليسره بالشراء لكن ملا : العقد على متر معني موصوف فلذلك قال 
رأى رغبة البدوي يف التمر اشترى له متراً آخر وألنه أدخل الباء على التمر فيكون مثناً ال مثمناً ألن الباء من 

ملكايسة والتعجيل يناسبها والسلم موضوعه الرفق والتعجيل ينافيه أن البيع موضوعه ا: خصائص الثمن وعن الثالث 
ويبطل مدلول االسم باحللول يف السلم وال يبطل مدلول البيع بالتأجيل فلذلك صحت خمالفة قاعدة البيع يف 

وية فرع إن األول: أنه جواب الثالث وعن اخلامس : املكايسة بالتأجيل ومل يصح خمالفة السلم بالتعجيل وعن الرابع 
الشركة وال شركة هاهنا بل القياس ألنه جاز مؤجالً للرفق والرفق ال حيصل باحللول بطريق األوىل بل ينتفي البتة 

سلمنا الشركة لكن ال ُنسلم عدم الغرر مع احللول بل احللول غرر ألنه إن كان عنده فهو قادر على بيعه حاالً 
فاألجل يعينه على حتصيله واحللول مينع ذلك وبقي الغرر وهلذا هو :  فعدوله إىل السلم قصد للغرر وإن مل يكن عنده

أنه ال يقدر على حتصيل األكثر فتركه اآلن ألنه ليس عنده فيندرج احلال يف : الغالب ألن مثن املعني أكثر والغالب 
يف : د كالثمن تفريع الغرر فيمتنع يف فينعكس عليهم املقصود مث نقول أحد العوضني يف السلم فال يقع إال على واح

ال جيوز بيع ما ليس عندك إال ألجل معلوم تتغري يف مثله األسواق من غري حتديد عند مالك قال ابن : الكتاب 
األجل ثالثة أيام كاخليار أو نصف يوم ) : ح ( وأرى اخلمسة عشر يوماً والعشرين يف البلد الواحد وقال : القاسم 



جيوز احلال وإىل أجل قريب من شأنه أن : لس فيخرج علن السلم احلال قال اللخمي ألنه أقل ما يفترقان فيه من اجمل
: يكون يف تلك السلعة كاللحام والفكاه والرطاب واحلال على أن يقبض يف بلد آخر وبينهما قريب وعن مالك 

بعيد األجل وتسمية إىل اليومني والثالثة يف الثياب والدواب أحسن من : إجارته إىل اليوم مطلقاً وعن ابن وهب 
األجل ثالثة أقسام واجبة وساقطة وخمتلف فيها إذا شرط القبض يف بلد العقد ومل يكن يقبض املشترى فيه عادة 

: وساقط إذا كانت عادة ألهنا تقوم مقام الشرط وخمتلف فيها إذا مل تكن عادة وشرط القبض يف غري بلد فقيل 
فاسد وهو أحسن ألن : الفور وجيريان على القبض عند الوصول وقيل  املسافة بني البلدين كاألجل إذا خرجا على

البد من أجل تتغري فيه : وإذا قلنا : السلم يتضمن املكان والزمان فذكر أحدمها ال يغين عن اآلخر قال سند 
 :األسواق فعقدا على خالفه استحب حممد فسخه لفوات الشرط وال جيب للخالف فيه ومل يفسخه ابن حبيب قال 

بل : هي رواية يف السلم احلال وقيل : روي ابن عبد احلكم السلم إىل يوم فقيل : الفساد ويف اجلواهر : والقياس 
أن يكون األجل معلوماً للحديث املتقدم : املذهب ال خيتلف يف منعه وإمنا هذا خالف يف مقداره الشرط العاشر 

إىل يوم كذا فاحلد طلوع الفجر أو : إذا قال : قال املازري وألن األجل له جزء من الثمن فهو مبيع فيكون معلوماً 
يكره فقط القتضائه املخاصمة ما بني أول الشهر إىل آخره وللشافعية قوالن : يف رمضان فهو غرور قال ابن العطار 

إىل احلصاد وما جيوز : ويف اجلواهر ) ح ( وينبغي أن يكون فاسداً وأجازه : ومل أر ألصحابنا املتقدمني فيه نقالً قال 
إىل احلصاد وحنوه لعدم انضباطه عندمها عادة ويكون األجل معظم ذلك دون ) ح ( و ) ش ( تضبطه العادة ومنع 

ثالثة أشهر حتسب باألهلة ويكمل الكسر من الرابع ثالثني وإىل يوم اجلمعة أو رمضان فأول : أوله وآخره ولو قال 
إن اختلف بذلك الثمن فسخ : إىل آخره ويكره قال القاضي أبو الوليد  جزء منه ويف اجلمعة أو يف رمضان من أوله

: وإال فال وإىل أول يوم يف آخره فهو السادس عشر وإىل آخر يوم يف أوله فهو اخلامس عشر الشرط احلادي عشر 
و ذلك أن يكون األجل املشترط زمان وجوده احترازاً من السلم يف فاكهة الشتاء ألجل يف الصيف وبالعكس وحن

أن يكون مأمون التسليم عند األجل احترازاً من املوجود عند األجل لكنه : فإنه غرر فيمتنع الشرط الثاين عشر 
السلف رخص فيه صاحب الشرع ملصلحة املعروف : يتوقع العجز عنه ليال يكون الثمن تارة بيعاً وتارة سلفاً قاعدة 

نقدين وغريمها لعدم التناجز فيه فإن فعل لغري املعروف امتنع فإذا آل بني العباد فاستثناه لذلك من قاعدة الربا يف ال
أمر الثمن إىل السلف مع أنه مل يقصد به املعروف أوالً امتنع لفقدان املعىن الذي ألجله استثناه الشرع من احملرمات 

هذه القاعدة يعلل األصحاب أو ألن ما شأنه أن يكون هللا إذا وقع لغري اهللا امتنع ويفيدنا هذا يف غري الربويات فل
مينع السلم يف حائط بعينه قبل زهوه ليأخذه بسراً أو : يلزم أن يكون الثمن تارة بيعاً وتارة سلفاً يف الكتاب : بقوهلم 

  رطباً لتوقع هالكه قبل ذلك وإمنا جيوز إذا كان أزهى ألنه مأمون حينئذ 
امل لعدم الوثوق بنسله وإمنا يصح مضموناً وكذلك اللنب فرع قال مينع يف نسل احليوان بعينه بصفة وإن كانت حو

والصوف إال يف اإلبان ألنه مأمون حينئذ وُيشترط األخذ يف اإلبان وإن مل ينفذ إذا شرع يف األخذ يف يومه إىل أيام 
: ل اللخمي يسرية ألنه بيع ال سلم فإن سلف يف لبنها قبل اإلبان واشترط األخذ فيه امتنع لعدم الوثوق بالتسليم قا

جيوز يف نسل احليوان املعني املوصوف إذا مل يقدم رأس املال وكان الوضع قريباً فإن خرج على الصفة دفع الثمن 
املنع : وإال فال غرر وال يكون الثمن تارة بيعاً وتارة سلفاً فيجوز وخيتلف إذا كان الوضع بعيداً فأصل ابن القاسم 

اجلواز إذا كانت الغنم كثرية فيجوز السلم يف لبنها يف اإلبان وشراؤه : غريه  لتردد الثمن بني السلف والثمن وأصل
جزافاً بعد اختباره وإن كانت كالشاتني جاز السلم يف نصف لبنها وما الغالب حصوله منها وكره شراء مجلته لتوقع 

ه فإن نقص بعضها عن اختالفه خبالف الكثري حيصل بعضه بعضاً ومل يكره مرة أخرى ألن األصل بقاؤه على حال



املعتاد حط من الثمن بقدره فإن أضر هبا احلالب مجلة كان لصاحبها الفسخ وكذلك الغنم الكثرية إذا أخذها اجلرب 
وجيوز السلم يف جنب الغنم املعينة وزبدها ألنه يعلم صفته واختلف يف السمن واألقط أجازه ابن القاسم وكرهه 

رهه لبعده كاشتراط أخذ الزهو متراً أو كشراء الزيتون على أن على بائعه ك: أشهب الختالفهما قال ابن يونس 
إذا مل : ميتنع السلم يف نسل حيوان بعينه وإن وصفه وقال أبو القاسم السيوري : عصره فال تعلم صفته ويف اجلواهر 

  إن وافق العقد أخذه جاز وإال فقوالن يتخرجان من كراء األرض الغرقة : ينقد وشرط 
له مقال لعدم التسليم : قال مالك : إذا اشترى جزاز كباش معينة فيصاب بعضها قبل اجلز : ال ابن يونس فرع ق

فللمشتري صوفها ألنه ال ينجس باملوت إال أن : ذلك إذا فقدت أعياهنا بالبيع أو غريه أما باملوت : قال ابن يونس 
  اشتراه وزناً أما جزافاً فال يوضع شيء من الثمن لعله يعين إذا : يكون مكروهاً عند الناس قال بعض األصحاب 

: له ثالث حاالت : أخذه يف إبانه قال سند ( جيوز السلم فيما ينقطع يف بعض السنة ويشترط : فرع يف الكتاب 
 األخذ فيه فيجوز اتفاقاً وإن اشترط أخذه يف غري إبانه امتنع اتفاقاً السلم يف اإلبان أم ال) يسلم يف اإلبان بشرط 

استقرار ) : ح ( وابن حنبل واشترط ) ش ( قوالن وإن أسلم يف غري اإلبان واشترط أخذه يف اإلبان أجازه مالك و 
املسلم فيه من حني العقد إىل زمان التسليم الحتمال موت البائع فيحل السلم مبوته فال يؤخذ السلم فيه وألنه إذا 

عمالً باالستصحاب فيكون غرراً فيمتنع إمجاعاً وألنه غائب  كان معدوماً قبل األجل وجب أن يكون معدوماً عنده
عند العقد فيمتنع يف املعدوم كبيع الغائب على الصفة وألن العدم أبلغ من اجلهالة فيبطل قياسا عليها بطريق األوىل 

تهائها بدليل ألن اجملهول املوجود له ثبوت من بعض الوجوه خبالف املعدوم نفي حمض وألن ابتداء العقود آكد من ان
اشتراط الويل وغريه يف ابتداء النكاح ومنافاة اشتراط أجل معلوم فيه وهو نكاح املتعة فينايف التحرمي أوله دون 

آخره وكذلك البيع يشترط أن يكون املبيع معلوماً مع شروط كثرية عند العقد وال يشترط ذلك بعد ذلك فكل ما 
أنه لو اعترب : عدم ينايف عقد األجل فينايف العقد واجلواب عن األول ناىف آخر العقد ناىف أوله من غري عكس وال

العدم : لكان األجل يف السلم جمهوالً الحتمال املوت فيلزم بطالن كل سلم وكذلك البيع بثمن إىل أجل بل األصل 
ع التعجيل فإن كان إىل حني التسليم فإن وقع وقعت الشركة إىل اإلبان فإن املوت ال يفسد البيع ولعدم الوجود ميتن

عليه دين مل يلزم الغرماء الصرب إىل اإلبان وحياصصوا املشتري فما نابه وقف فإن اتفق الورثة على أصل القيمة جاز 
إن كان مما جيوز بيعه قبل قبضه وإال فال وتوقف القيمة إىل اإلبان فيشتري هبا ماله وال يرجع على الغرماء يف غالء 

أن االستصحاب يعارض بالغالب فإن : ال أن يفضل عنه شيء فللغرماء وعن الثاين أو رخص ألنه حكم الفصل إ
أن احلاجة تدعو إىل العدم يف السلم خبالف بيع الغائب ال ضرورة : الغالب وجود األعيان يف إباهنا وعن الثالث 

ا فال حيصل مقصود الشرع تدعو إىل ادعاء وجوده بل جيعله سلماً فال يلزم من ارتكاب الغرر للحاجة ارتكابه لغريه
أن املالية منضبطة مع العدم : من الرفق يف السلم إال مع العدم وإال فاملوجود يباع بأكثر من مثن السلم وعن الرابع 

بالصفات وهي مقصود عقود التنمية خبالف اجلهالة مث ينتقض ما ذكر املعقود باإلجارة متنعها اجلهالة دون العدم 
أن ابتداء العقد آكد يف نظر الشرع لكن آكد من استمرار آثارها ونظريها هنا بعد القبض  إنا نسلم: وعن اخلامس 

وإال فكل ما يشترط من أسباب املالية عند العقد يشترط يف املعقود عليه عند التسليم وعدم املعقود عليه عند العقد 
املالية مضمونة بوجود املعقود عليه عند مع وجود املعقود عليه يف زمن التسليم ال مدخل له يف املالية البتة بل 

( التسلم فهذا العدم حينئٍذ طردي فال يعترب يف االبتداء وال يف االنتهاء مطلقاً مث يتأكد مذهبنا باحلديث الصحيح أنه 
من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزٍن : قِدم املدينة فوجدهم ُيسلفون يف الثمار السنة والسنتني والثالث فقال 

أن : أنه أطلق ومل يفرق وثالثها : أن متر السنتني معدوم وثانيها : أحدها : يدل من وجوه ) م إىل أجل معلوم معلو



الوجود لو كان شرطاً لبينة ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع وألنه وقت مل جيعله املتعاقدان حمال للمسلم فيه 
التسلم إذا بطلبت يف وقت اقتضاه العقد أما ما يقتضيه فيستوي فال يعترب وجوده كما بعد األجل الن القدرة على 

قبل األجل لتوقع املوت وبعده لتعذر الوجود فيتأخر القبض وكما أن أحدمها ُملغى إمجاعاً فكذلك اآلخر وقياساً 
  على عدم أمثان بيوع اآلجال قبل حملها 

رها أو غريمها يف أي وقت شاء ويشترط األخذ يف أي جيوز السلم يف طعام قرية كبرية بعينها أو مث: فرع يف الكتاب 
وقت شاء إذا كانت ال ختلو من ذلك وأما ما ينقطع كالبسر فيشترط أخذه يف إبانه نفياً للغرر وجيوز السلم يف ذلك 

من  أن يكون املسلم فيه ديناً يف الذمة احترازاً: ملن ليس له فيها ملك لقدرته على الشراء منها الشرط الثالث عشر 
ميتنع السلم يف سلعة معينة يتأخر قبضها أجالً بعيداً خشية هالكها قبله : بيع املعني الذي يتأخر قبضه ويف الكتاب 

إال أن يشترط االنتفاع باملبيع فيجوز ما ال غرر فيه كاليومني يف الدابة : وجيوز لليومني لقرهبما قال أبو الطاهر 
فإن أسقط األجل حيث قلنا بالفساد : ثر من ذلك يف األرض قال اللخمي والثالث يف الثوب والشهر يف الدار وأك

هو من ضماين عندك جاز قال أبو : وأراه جائزاً إذا رضيا وكأنه عقد مبتدأ وإذا قال : اختلف يف اإلمضاء قال 
بني قول ابن القاسم والفرق بني هذا و: بل ميتنع ألنه زاد الضمان مثناً والضمان ال يقبل املعاوضة قال سند : الطاهر 

ويشترط أن ال يقبض إىل شهر بل إن األصل ضمان املبيع من املشتري فبقاؤه عند البائع يناقض : يف كراء الدابة 
فالضمان يف املدة من : العقد والعني املستأجرة منافعها لألجري حىت يستويف فلم يناقض العقد وإذا صححنا الشرط 

وكذلك حيث استثىن ما ال جيوز من املدة فهلكت عنده وإن هلكت عند املشتري البائع استصحاباً لضمانه لسلعته 
بعد املدة فهي منه كالبيع الفاسد يتصل به القبض مث يهلك وإن هلكت بيده وقد قبضها يف املدة فكذلك عند أصبغ 

 ينقد يف العني املتأخر اختلف إذا مل: وقاله ابن القاسم وجعله كالقبض يف شرط اخليار يف الكراء الفاسد قال اللخمي 
الغرر يف املبيع سبعة : واجلواز أحسن لعدم الغرر قاعدة : إن صارت يف ملكي فهي يل بكذا قال : قبضها وقال 

كعبد مل يعينه : كسعلة مل يسمِّها والنوع : كالطائر يف اهلواء واجلنس : كاآلبق واحلصول : يف الوجود : أقسام 
كبيع الثمار قبل بدو صالحها : كبيع ثوب من ثوبني والبقاء : رمية احلجر والتعيني كبيع ما تصل إليه : واملقدار 

السلف شرع للمعروف مستثىن من قواعد : وبيع املعني يتأخر قبضه من غرر البقاء كالثمار فلذلك امتنع قاعدة 
دم معارضتها من املصلحة أو الربا قرية إىل اهللا تعاىل فيمنع يف املكايسة حيث انتفى املعروف لوقوع املفسدة مع ع

ألهنم أوقعوا ما هللا لغريه وقد تقدم بسط هذه القاعدة وهذه املسألة مبينة عليها أيضاً ألنه على تقدير تعذر التسليم 
األصل يف األسباب الشرعية أن تترتب عليها مسبباهتا حتصيالً حلكم تلك األسباب فإذا : يكون الثمن سلفاً قاعدة 

توقعنا هالكه قبل ترتيب حكم السبب الشرعي الذي هو االنتفاع بامللك قد ثبت حكم السبب تأخر قبض املعني 
  مضافاً إىل هتمة البائع يف التعدي 

ميتنع السلم يف حائط بعينه قبل زهوه ليأخذه ُبسراً أو متراً لتوقع اهلالك قبل ذلك وإمنا جيوز إذا : فرع يف الكتاب 
 وما يأخذ كل يوم وهل يأخذ ُبسراً أو رطباً نفياً للجهالة وسواء نقد أم ال أزهى ألنه مأمون حينئذ ويضرب أجالً

ألنه شرع يف األخذ وليس دينا بدين وهو عند مالك بيع ال سلم ألن السلم يكون يف الذمة وهذا معني يتأخر قبضه 
فإن شرط أخذه متراً امتنع  وتأخره مخسة عشر يوماً قريب ألهنا عوائد الناس يف قبض مثل هذا شيئاً فشيئاً للضرورة

القرية الصغرية كاحلائط : لبعده وال يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاء للجهالة يف األجل قال صاحب التنبيهات 
أن يكون قد : للحائط ستة شروط : املعني لكن جيب تعجيل الثمن فيها ألن بيعه يف الذمة فهو سلم قال اللخمي 

طباً وأن يبني أجل األخذ فإن ذكر أياماً بني أعدادها وتواليها ومبدأها ومنتهاها أزهى وأن يشترط أخذه ُبسراً أو ر



وأن يذكر ما يأخذ كل يوم وأن ال يتعذر أخذه يف وقته وأن يبقى ذلك إىل آخر األيام فإن شك يف تبيني ذلك يف 
يأخذه متراً كرهه يف الكتاب من وقته أو بقائه إىل آخر األيام امتنع فإن أسلم يف متر حائط بعد اإلزهاء واإلرطاب ل

  غري حترمي ويفسخ ما مل يكن يبيض 
إذا أسلم يف حائط بعينه ليأخذ زهواً أو رطباً يف يوم بعينه مث رضي صاحب احلائط أن : قال ابن القاسم : فرع قال 

وإن قصد ( يقدم ذلك قبل األجل جاز إن رضي املشتري وكان صفته فأجازه مع أنه طعام بطعام ليس يداً بيد 
لكن راعى املعروف ليتصرف البائع يف حائطه ويأمن الرجوع باجلوائح جاز أيضاً وإن قصد أن يرجع مبثل ) املبايعة 

  ما دفع امتنع إال أن يكون سلفاً 
إذا أسلم يف ُرطب حائط بعينه فأجيح انفسخ اتفاقاً ألن املبيع معني كالعروض وكذلك القرية الصغرية : فرع قال 
هل يشترط أن يكون البائع مالكاً لتمرها كاحلائط ؟ قوالن للمتأخرين أجرى عليهما ابن حمرز : لطاهر قال أبو ا

يلزم ألنه سلم وهو خالف يف حال إن : تقدمي رأس املال فعلى القول باالشتراط ال يلزم كاحلائط املعني وعلى اآلخر 
جيب تقدمي رأس املال : قال ابن حمرز : لتنبيهات أمكن املسلم إليه لشراء كان سلماً وإال فكاحلائط قال صاحب ا

يكره : معىن ما يف الكتاب : جزماً وسوى أبو حممد يف اجلواب بني إسالمه يف حائط معني وقد أزهى أو أرطب وقال 
بل الفرق بينهما يف الكتاب فيفسخ إذا أزهى خبالف إذا أرطب ففرق بني : بدءاً وميضى إذا ترك وقال ابن شبلون 

  لتني يف الكتاب املسأ
مينع السلم يف زرع أرض معينة بدا صالحها خبالف التمر ألن التمر يشترط أخذه بسراً أو رطباً : فرع يف الكتاب 

: اختلف مبا يفوت : وميتنع تأخري الزرع حىت ييبس ألنه غري مأمون اآلفات قبل اليبس فإن فات مضى قال سند 
بالقبض لقوة امللك بالقبض وعن ابن عبد : تكون الكراهة خفيفة وقيل بالعقد ألن اإلفراك صالحه ف: فروى أشهب 

يفسخ مطلقاً كبيع الثمار قبل بدو صالحها وصالح احلب يبسه لنهيه عن بيع احلب حىت يبيض الشرط : احلكم 
 يستحب دفعاً للنزاع وهو ظاهر املدونة وكالم األصحاب وهو: تعيني مكان القبض قال املازري : الرابع عشر 

ألن األسعار ختتلف باختالف البالد ) ح ( مبسوط يف البحث عن مكان القبض فليطالع من هناك وأوجبه 
الفرق بأن من مقصود السلم الزمان دون املكان يف : كاالختالف باألزمان فيجب املكان قياساً على الزمان وجوابه 

ون املكان فإن املقصود جترد األزراق املعينة العادة وكذلك القرض ألن الناس يستلفون لزمان معني ويسلمون له د
على الوفاء والرزق يف الغالب يتجدد بتجدد الزمان دون املكان فإن وقع يف املكان فهو لتجدد الزمان وكذلك إن 
تعلق األمل بالسعادة واألرزاق يف الزمان املستقبل دون املكان فالناس كلهم يؤملون يف املستقبل وليس كل الناس 

إىل أجل معلوم ومل يقل إىل : مكاناً معيناً فلذلك كان الزمان مقصوداً دون املكان ولذلك مل ينه عليه بل قال يؤملون 
( مكان معلوم النظر الثاين فيما يقترن بالعقد من وكالة وكفالة وحنومها ويف الكتاب إذا وكلته فاسلم لولده أو لغريه 

أو من يلي عليه من ولدن أو يتيم أو ) كه املفاوض له ألنه كنفسه صح يف كل أحد بغري حماباة إال يف نفسه أو شري
سفيه وحنوه ألن مقصود الوكيل توفري النظر للموكل وهو متعذر يف هذه الصور فالوكيل معزول عنها فال ينعقد 

و قال سند وخيتلف فيه كاملرأة تقول لوليها زوجين ممن شئت ومنع أب) ح ( و ) ش ( التصرف مع العزل وقاله 
عمران عبده ومدبره وأم ولده وأجازه يف الكتاب إذا انتفت احلاباة فإن باعها من نفسه مث باع فربح قال ابن حبيب 

  الربح لألول إال أن تكون القيمة أكثر وإن أعطيناه حكم البيع الفاسد نفذ البيع الثاين 
يف الثمن غري املعتاد ال جتيز فعله  فرع يف الكتاب إذا وكلته ليسلم دراهم يف طعام فأسلمها يف بساط أو زاد

لصريورة الدراهم دينا عليه بالتعدي فيفسخا يف السلم فسخ دين يف دين وبيع منه الطعام الذي وجب له قبل قبضه 



وإذا مل يدفع له دراهم صحت اإلجارة وامتنع تأخريه أياك بالثمن ألنه بيع للمبيع الذي هو دين به بدين عليك قال 
عقد فلم ينكره فهو رضا به أو علم بعد بالعقد قبل تسليم الثمن خري يف اإلمضاء فإن امتنع ومل يبني سند إن علم بال

الوكيل للبائع أنه متعد كان عقدا موقوفا جيوز يف مدة جيوز تأخري النقد فيها فإن مل يبني ومل ينقد خري اآلمر لعدم 
ني أخذه وبقي البساط للمأمور ويبني تركه وتغرميه التعدي على الثمن فإن تعدى فيه وشهدت البينة بعينة خري ب

للوكيل ال بسبب التعدي وله إمضاء العقد لعدم تعينه دينا فإن فاتت عني الثمن فهي مسألة الكتاب قال اللخمي 
عن مالك له إجازة العقد غي البساط مطلقا وإن مل ينظر فيه حىت حل األجل له أخذه قوال واحدا قال ابن يونس 

يف البساط فضل إن بيع بنقد فله بيعه وأخذ الفضل واتفاقا ألن كل مأذون له يف حتريك املال ال يكون له مىت كان 
  فضل واآلمر مقدم عليه فيه 

فرع يف الكتاب إذا هلك رهن السلم الذي يغاب عليه فضمانه منك وله مقاصته من السلم مبا وجب له عليك إال 
رأس مال السلم غريمها وأن كان السلم يف طعام امتنع مطلقاً ألنه ) كون الرهن أحد النقدين إال أن ي( أن يكون 

بيع الطعام قبل قبضه وليس إقالة وإال شركة وال تولية قال سند إن كانت املقاصة عند حلول األجل اعترب أمران 
يراعى معهما أن  جواز بيع املسلم فيه قبل قبضه وأن تكون قيمة الرهن جيوز أخذها يف رأس مال السلم وقبل األجل

يكون الرهن من غري جنس املسلم فيه فإن كان الرهن والثمن عينني من جنس وكان الرهن يف العقد أجازه أكثر 
األصحاب إذا طبع عليه ومنعه التونسي ألنه آل الرهن إىل تأخري رأس املال بشرط فيفسد وجوابه أن اخلتم يبطل 

حممول على تأخريه بعد العقد واملخالفة يف الصفة للتهمة يف الصرف  هذه التهمة ومنع ابن القاسم مع احتاد اجلنس
الفاسد فإن استوت الصفة واجلنس انتقت التهمة قال ابن يونس لو كان الرهن يف طعام قرض جازت املقاصة جلواز 

تلفه بالبينة بيعه قبل قبضه قال حممد متتنع املقاصة مطلقا كيف كان الرهن وكيف كان رأس املال ألن الرهن لو ثبت 
سقط فال مقاصة وإن مل يتلف فهو عندك فال حيل لك أن تقول له احبس ما عندك من الطعام بسلعة هي لك قال 
سند لو كان الرهن من جنس املسلم فيه جاز أخذه عن املسلم فيه أن كان قائما بيدك أو عند أمني قال صاحب 

أول ابن الكاتب فيها جواز رهن مثل رأس املال وخالفه ألنه التنبيهات جوز يف الكتاب رهن طعام يف سلم يف مثله فت
  تأخري رأس املال 

فرع يف الكتاب إن مات كفيل السلم قبل األجل حل مبوته ألنه كالغرمي والذمم خترب باملوت وال حيل مبوتك 
استيفاء املسلم فيه  ورثتك مكانك ألنه من حق األموال فتنتقل إليهم قال سند منع ابن حنبل الكفالة ألهنا تؤدي إىل

ألهنما مينعان بيع املسلم فيه مطلقا وحنن جنيز البيع واحلوالة ) ح ( و ) ش ( من غري املسلم إليه كاحلوالة وهو يلزم 
يف اجلملة وفرقا بأن احلوالة تطالب فيها ببدل حقك ويف احلمالة بنفس حقك وحبلول الؤجالت باملوت قاله األئمة 

 ينتقل باملوت كالنكاح والتمليك والتخيري والوكالة وما ينتقل كالشفعة والرد بالعيب قاعدة احلقوق قسمان ماال
والرهن وضابط البابني أن املنتقل األموال وحقوقها ألهنم يرثون األموال فريثون ما يتبعها واخلاصة ببدنه وآرائه قال 

  ال تنتقل ألهنم ال يرثون بدنه وال عقله 
تك عن العروض بالعروض املخالفة هلا وبالطعام والعني نقداً إذا اشترى لنفسه إن فرع يف الكتاب للكفيل مصاحل

كان الغرمي حاضراً مقراً نفياً للغرر ألن بيع العروض قبل قبضها جائز وإن كان الغرمي باخليار إن شاء أعطاه ما عليه 
من أسلف يف شيء : يف أيب داوود ' بيع الدين قبل أجله لقوله عليه السالم ) ح ( و ) ش ( امتنع ألنه غرر ومنع 

فال يصرفه إىل غريه وجواهبما الضمري عائد على املسلم فيه فنهى عن فسخ الدين يف الدين قال سند يف املوازية وال 
جتوز مصاحلة الغرمي بأكثر من رأس املال تنزيالً له منزلتك وجوزه التونسي وغريه وهو األظهر تنزيالً للكفيل منزلة 



لشبهان يف الكفيل وعن مالك إذا ثبت الدين ببينة وعلم حياة الغرمي جاز بيعه وال يشترط حضوره ألن األجنيب وا
إذا كان قبل األجل أما عند األجل : الظاهر حتققه فالغرر منتف وإذا اشترطنا احلضور على ما يف الكتاب فمعناه 

 ال لنفسه بأمره جاز مبا جتوز به مصاحلة الغرمي فقد توجه احلق على الكفيل فله ختليص نفسه فإن صاحل الكفيل الغرمي
أو بغري أمرك وعلمك فهو عقد موقوف ميتنع فيما ميتنع فيه اخليار وميتنع على أصل ابن القاسم مطلقاً كما متتنع 
اإلقالة يف السلم على اخليار وفسخ الدين يف شيء فيه خيار وجيوز على أصل أشهب فإن مل يعلمك فأجازه ابن 

مرة وألزم الغرمي األقل من الدين أو ما صاحل به الكفيل ومنعه مرة ورآه غرراً ومنعه مرة ألن الكفيل ال يعلم القاسم 
ما خيتار الغرمي وجعله حممد كالوكيل ينفذ فإذا حل األجل وقبض السلم بيع اشترى الكفيل ما دفع والزيادة 

ما املقدم والذي يقتضى فيه جبنس غري قيمته فكذلك للمكفول أو النقص من الكفيل وهذا اخلالف إذا دفع مثلياً أ
أيضاً فإن كان دنانري أو دراهم وقيمة ما صوحل عليه كذلك جاز قوالً واحداً لنفي الغرر قال صاحب النكت معىن 

أي يصاحل عنه مث يعرفه فإن تصاحل عنه بعروض خالف العروض اليت عليه أو بأحد : قوله إن كان الغرمي باخليار 
ن فيمتنع ألنه ال يدري ما يعطيه الغرمي إال أن يعطى مثل ما عليه دون ما يرجع فيه إىل التقومي ألن البيع النقدي

  بالتقومي ممنوع 
فرع يف الكتاب إن صلحه الكفيل قبل األجل على مثل عروض السلم جار أو أقل أو أكثر أو أجود أو أدىن امتنع 

  واملصاحلة لغري البلد كفيل األجل : لى ضمان األدىن قال سند ألنه يف األدىن سلف بزيادة واألعلى زيادة ع
فرع يف الكتاب ال يصاحل املتكفل بطعام قبل األجل إال مبثل رأس املال فيكون توليه أو إقالة للغرمي برضاه ومتتنع 

  إقالة الكفيل واألجنيب بغري رضاه ألنه يتخري فإن رضي اهللا يبيع الطعام قبل قبضه 
أخذك قبل األجل أو بعده مثل طعامك لتعلق احلق به وميتنع من األجنيب ألنه بيع الطعام قبل قبضه فرع قال جيوز 

ولو اقترض مثل طعامك من األجنيب وأحاله به عليه ومل تسل أنت األجنيب جاز قبل األجل وبعده ألنه ملك الطعام 
ن احلوالة بيع قبل قبضه وميتنع أخذك بالقرض فله تعجيله وميتنع أن يقترض مثل طعامك وحييل به على طعامك أل

من الغرمي أو من الكفيل قبل األجل أجود أو أدىن ألنه بيع الطعام قبل قبضه وضع وتعجل وجيوز من الغرمي إذا حل 
إذا دفع الكفيل ما عليه رجع : األجل ألنه حسن قضاء أو اقتضاء دون الغرمي ألنه بيع ال يرجع مبا ودى قال سند 

طعاماً رجع به أو اشترى طعاماً رجع بثمنه وإن كان أجحف به إذا تغيب الغرمي ألنه أوقعه يف الشراء  مبثله فإن دفع
إن كانت الكفارة بإذنه وإال مبا عليه فقط ألن فعله ال جييزه متجراً بل معروفاً وجيوز اتفاقه مع الغرمي على مثن الطعام 

  قاله حممد ألنه كالقرض لذلك الطعام ال كالبائع 
ع يف الكتاب للكفيل بعد األجل املطالبة دون قبض الطعام ألنه ليس وكيالً فإن قبضه لك فتلف عنده ضمنه فر

طالبه الكفيل بقضاء السلطان أم ال ألنه ليس أميناً وال وكيالً فيده ) ينزع الغرمي بذلك أم ال ( قامت بينة أم ال 
 والوكيل أمني ال يضمن قال صاحب النكت طرح مضمنة وإن أخذه بطريق الرسالة مل يضمن ألنه وكيل للغرمي

السلطان ألن السلطان ال مدخل له هاهنا وقال غريه معناه يكون صاحب احلق غائباً غيبة بعيدة ) أيضاً ( سحنون 
وحل األجل فتقاضاه الكفيل وخشي أن يغرم هذا الغرمي احلاضر قبل قدوم الغائب فإن كان ملياً مل يتعرض له وإال 

ان عليه باحلق وأخذه منه وجعله على يد أمني أو الكفيل أن كان أميناً قال سند ليس للمكفول مطالبته قضى السلط
مبا دفعه له على أنه اقتضاء ألنه يف ضمانه مل يتعد فيه إن باعه وله ذلك يف الرسالة لتعديه بالبيع فلو باع املقبوض 

قضى عنه ويطالبه بالثمن ولو وكل الطالب الكفيل فقبض  فله أن يدفع له طعاماً مثل ما: بالرسالة وغرمه للطالب 
وباع فللطالب إمضاء البيع دون املكفول لتعني الطعام للطالب بالقبض ومينع أن يعطيه دراهم ليشتري ويعطي 



الطالب من عنده ألنه بيع للطعام قبل قبضه كما لو اشترى طعاماً من أجنيب وأحال عليه ولو دفع دنانري واشترى هبا 
عاماً ويقضيه عنه فدفع الكفيل الطعام من عنده وحبس الثمن بعد أن علم الغرمي بذلك قبل كيل الطعام فرضي ط

امتنع ألنه بيع الطعام قبل قبضه ولو دفعه بغري علمه فأجازه جاز ألنه مقرض ولو وكله املكفول على الشراء والدفع 
حدمها قبض لآلخر كما لو قال املكفول للطالب أنا منعه ابن القاسم ألن قبضه أل: ووكله الطالب على القبض 

  أشتري هذا الطعام واقبضه أنت وهو بيع للطعام قبل قبضه وأجازه أشهب كما لو قبضه الطالب 
لو باعه الكفيل امتنعت إجازتك البيع ألنك مل توكله على البيع فهو بيع الطعام قبل قبضه ولك : فرع يف الكتاب 

للغرمي أخذ الثمن منه إن دفعه على الرسالة ألنه متعد عليه وله أخذه مبثل الطعام ألنه مثلي مطالبة الغرمي والكفيل ف
  وإن أخذت الكفيل بالطعام فليس للغرمي أخذ الثمن منه ودفع مثل الطعام إن قبضه اقتضاء ألنه ضمنه فله الثمن 

: أس املال أو املسلم فيه قال ابن يونس فرع يف الكتاب متتنع الكفارة برأس املال ألنه غرر وال يدري أحيصل له ر
لو كانت احلمالة بعد العقد فسخت كما قبل العقد ألن معناها إن مل يوجد الطعام دفعت لك رأس : قال سحنون 

مالك فهي إقالة فاسدة ألن من شرط اإلقالة يف الطعام النقد وقيل إن فهم أنه يشتري له برأس املال طعاما جاز قال 
لي مائة درهم إن مل آت به فلم يأت به اشترى باملائة طعام الطالب فإن فضل منها شيء رد للكفيل حممد ولو قال ع

وإن نقصت مل يكن عليه غريها قال ابن القاسم فإن ضاعت قبل لشراء فهي من املكفول وال يكون على الكفيل 
قدر الثمن مبعىن إن مل يوفك عند منها شيء للطالب ألنه أداها قال سند إن قصد بضمان الثمن ضمان املسلم فيه ب

األجل وفيتك مبقدار الثمن وما نقص الثمن عنه ال يلزمين أجازه عبد احلق وغريه ألن املسلم فيه حاصل جزما أو 
أكثره خبالف ما يف الكتاب وقيل ميتنع هذا للجهل مبا يشتري من الثمن وجوابه أن هذا كالرهن ال يدرى هل يوىف 

اعا وإذا وقعت الكفالة الفاسدة فسخ العقد ورد الثمن فإن تعذر رده ال يلزمه شيء عند أم ال ومع ذلك جيوز إمج
  ابن القاسم لفساد احلمالة ويلزمه عند غريه 

جتوز الزيادة يف الثمن بعد األجل على أن يعطيك أطول من ثوبك أو أحسن صفة إذا تعجلت : فرع يف الكتاب 
ع استرجاع بعض الثمن ليأخذ أدىن إن كان الثمن ال يعرف بعينه وقد غاب الزيادة ألهنا يف معىن رأس املال وميتن

: إذا زدته قبل األجل لتأخذ أطول : عليه خشية أنك أسلفته هذا املردود فيكون بيعاً وسلفاً قال صاحب النكت 
ه سلم حال فيما جاز عند ابن القاسم ألهنما صفقتان بشرط أن يبقى من األجل مثل أجل السلم فأكثر وإال امتنع ألن

ليس عند ولو كان لتعطيه أرق أو أصفق امتنع ألن اخلروج عن الصفقة فسخ دين يف دين ويف زيادة األطول حصل 
األول مع غريه فلم يفسخ ومنعه سحنون مطلقاً ورآه فسخ دين يف دين وجوزه يف اإلجارة ألهنا يف شيء بعينه وفيه 

ميتنع استرجاع بعض الثمن : قوله : اله فهي والسلم سواء قال سند نظر ألنه لو مات األجري أوصى على ذلك من م
  ليأخذ أدىن ليس شرطاً بل املثل واألجود كذلك يف الفساد يف االسترجاع ألنه سلف 

إذا كان رأس املال عرضاً واسترجعت من صنفه وأخذت أدون امتنع ألن املسترجع سلف أو من : فرع يف الكتاب 
  احتاد اجلنس  صنفه جاز ألن شرط السلف

إذا أعطاك بعد األجل أو قبله مجيع رأس املال أو بعضه مع مجيع املسلم على أن جيعل لك السلم : فرع يف الكتاب 
قبل أجله أو يؤخره إىل أجله امتنع إن كان الثمن ال يعرف بعينه وقد غاب عليه وإذا كان رأس املال ُيعرف بعينه 

أو : وقع يف بعض النسخ يف أول الفرع : تأخذ بقية رأس مالك جاز تنبيه فتقابلتما يف نصفه ونصف السلم عى أن 
يؤخرك إىل أبعد أجله وهذا هو الذي يتجه فإن التأخري لألجل مستحق بالعقد ال حيتاج إىل تعجيل ألجله وكذلك 

الدفع بعد إذا أعطاك بعد األجل ليعجل لك قبل االجل أو إىل األجل أو أبعد من األجل ال يستقيم فإن : قوله 



ليؤخره إىل أجل أبعد من ذلك األجل وسر : األجل يستحيل أن يكون لقصد التعجيل قبل ذلك بل ينبغي أن يقال 
أن رأس املال إذا كان يغاب عليه كان مستهلكاً فكأنه أسلفه ليؤخره أو يوافقه على : الفساد بعد التصحيح 

ذا كان رأس املال متقوماً جازت اإلقالة على عينه إذا كان إ: ُحط عىن الضمان وأزيدك قال اللخمي : التعجيل فهو 
مل يتغري ومتنع على مثله وقيمته ألهنا إقالة على غري رأس املال فهي مبايعة للطعام قبل قبضه وإن كان مثلياً منع ابن 

بد فالثمن ال القاسم اإلقالة على مثله وأجازه أشهب إال أن ختتلف فيه األعراض كالكتان وحوالة األسواق يف الع
  مينع اإلقالة ألهنا خارجة عن العني وتغيريه بالزيادة أو النقص يف بدنه مينع 

إذا أخذت بعض رأس مالك بعينه ومجيع السلم بعد األجل جاز ألنه إحسان حمض وميتنع أخذك : فرع يف الكتاب 
نفعة أو أقل فبيع بعض سلمك وتسترجع عروضاً من صنف رأس مالك ألهنا إن كانت مثل عدده فهو سلف مل

  وسلف ومن غري صنف رأس مالك جيوز لتعذر السلف مع املغايرة 
لك أن تستزيد أحد العقدين له بالتعجل أو تؤجله إىل األجل أو : قال ابن القاسم يف الكتاب : فرع قال ابن يونس 

ينبغي على أصوهلم إن : زمنني ذلك ممنوع قال ابن أيب : أبعد منه الستغاللك املبيع كأنه يف عقد واحد وقال أيضاً 
جتوز عند ابن : هذه هدية مديان فتمتنع قال سند : مات البائع قبل قبض الزيادة أن تبطل ألهنا هبة مل تقبض وقيل 

  القاسم الزيادة يف الثمن ألهنا معروف 
سوقه ألنه رغبات الناس  إذا كان رأس املال املسلم عرضاً أو حيواناً يف طعام ال مينع اإلقالة تغري: فرع يف الكتاب 

وهي خارجة عن احليوان خبالف التغيري بالزيادة والنقصان ألنه حينئذ مبايعة يف طعام قبل قبضه واهلزال والسمن يف 
هذا يتخرج على ما فيه من اخلالف يف الرد : اجلارية ال مينع خبالف الدابة ألهنما مقصودان فيهما قال اللخمي 

  بالعيب هل هو فوت أم ال 
إذا أسلم رجالن لرجل فأقال أحدمها جاز إال أن يكونا متفاوضني فيما أسلما فيه أو مطلقاً وال : رع يف الكتاب ف

حجة لشريكه عليه فإن اسلم رجل لرجلني فأقاله أحدمها ومل يكن اشترط ضمان كليهما لصاحبه جاز وال حجة 
منع سحنون إقالة أحدمها : من النقص قال سند لشريكه ألنه مستقل بنفسه فإن كان اشترط ذلك امتنع وكأنه سلم 

أن اإلقالة ميتنع فيها اخليار فلو خرينا : إال بإذن شريكه اآلخر يف املسألة األوىل كما ال يقبض إال بإذنه والفرق 
الشريك كانت إقالة على اخليار فتفسد ألهنا بيع وسلف وبيع للطعام قبل قبضه كما له عتق نصيبه من العبد بغري 

  ه إذن
إذا اشتريت بدراهم فتقابلتما وهي يف يديه فأراد دفع غريها فذلك له وإن كرهت شرطت : فرع يف الكتاب 

ليس ذلك له كقفيز من صربة ال : قال سحنون : قال سند ) ش ( ومنع ) ح ( استرجاعها أم ال ألهنا ال تتعني وقال 
  يبدل بقفيز من صربة وقد تقدم يف كتاب الصرف حترير ذلك 

إذا أسلمت ثوباً يف طعام مث أقلته فهلك الثوب بعد اإلقالة انفسخت اإلقالة لعدم القبض وميتنع : يف الكتاب  فرع
أخذ املثل ألنه ليس مثلياً وإذا ابتعت مثلياً فقبضته وأتلفته جتوز اإلقالة منه برد املثل بعد علم البائع هبالكه وقبضه 

   ألن التأخري يف اإلقالة ممنوع ألنه مكايسة
يف مرضه وال مال له : إذا أسلم إليك مائة درهم يف مائيت أردب تساوي مائيت درهم فأقالك : فرع يف الكتاب 

غريها فللورثة اإلجازة وإعطاؤك ثلث ما عليك من الطعام وإن محل الثلث مجيع الطعام جازت الوصية قال صاحب 
إقالة : معناها : هذه اإلقالة لتأخرها إىل املوت وقيل  مجيع الطعام يريد طعام احملاباة ومنع سحنون: قوله : النكت 

أما : وصى له باإلقالة وقيل : ومات مكانه ويرد عليه إهنا انعقدت على فساد فإن تعقب املوت غري معلوم وقيل 



: ر مسألة الكتاب هلا ثالث صو: إجازة ابن القاسم هلا فألهنا مل يقصدا ذلك بل أدت إليه األحكام قال أبو الطاهر 
إن أوصى بأن يقال صحت وفاقاً ألنه ال يقع تأخري يف اإلقالة وإن جتد اإلقالة ومل يتأخر الطلب جازت اتفاقاً وإن 

تأخر فقوالن فإن كان املقيل الذي عليه الطعام وهو مريض واملال له جرى على ما تقدم وإذا قلنا متضي وفيه حماباة 
يشترى مبا عدا احملاباة طعام فيوفاه وثلث احملاباه لتصحيح أخذ : ة أقوال فثالث: ومل يكن للمسلم إليه غري رأس ماله 

حماذرة البيع والسلف : يشتري له باألصل وثلث احملاباة طعام واملدرك : ما ُيشترى به وثلث احملاباة الكل عيناً وقيل 
اإلقالة أعطينا الكل طعاماً أو ال فيعطى اجلميع من جنس واحد فإن غلبنا حكم اإلقالة أعطينا اجلميع عيناً أو إبطال 

  حياذر البيع والسلف لتعذر القصد فيعطى الطعام وثلث احملاباة 
االستغالل ال مينع اإلقالة إال ولد األمة ملا فيه من التفرقة بينهما وألنه كالنماء يف البدن والدين : فرع يف الكتاب 

اً يف حيوان فقطعته جازت اإلقالة يف نصف احليوان يف يلحق املأذون له مينع ألنه عيب يف النذر وإن أسلمت ثوب
يريد ألنه نصف ثوبه بعينه : نصف الثوب حل األجل أم ال زاده القطع أو نقصه إذا تعجلت ذلك قال ابن يونس 

إن أخذت ثوباً معيناً وزادك ثوباً من صنفه أو من غري صنفه أو غري ذلك : ومل يدخله بيع وسلف ويف الكتاب 
حط عين الضمان : الة حل األجل أم ال إال أن يزيد من نصف املسلم فيه فيجوز بعد األجل ال قبله ألنه جازت اإلق

وأريدك وقد تقدم من أحكام اإلقالة مجلة يف فساد العقد وصحته يف بيوع اآلجال وحكم العقد قبل القبض ما 
لم فيه مث البحث عن مقداره وصفته وزمانه يف أداء املس: اقتضاه ذانك البابان منها فلرياجع هناك النظر الثالث 

ما اشترط أخذه يف إبانة فانقطع إبانه قبل : يف مقداره ويف الكتاب : البحث األول : ومكانه فهذه أربعة أحباث 
من : أخذه بتأخري السنة الثانية توفية بالعقد مث رجع إىل جواز أخذ بقية رأس املال ألن التأخري ضرر قال ابن القاسم 

إن مل يقض من املبيع شيئاً : التأخري منهما فذلك له نظراً للمدركني فإن اجتمعا على احملاسبة جاز قال سند طلب 
جاز االتفاق على الفسخ ألنه إقالة وإن اتفقا على التأخري حاز عند ابن القاسم لتعلق الضرر هبما وامتنع عند أشهب 

طالب : يقدم من طلب احملاسبة ألنه نفي للضرر وثانيها  :أحدمها : كأنه فسخ دين يف دين وإن اختلفا فقوالن 
عدم الفسخ يف الباقي توفية بالعقد قاله : التأخري ألنه األصل يف اعتبار العقد حىت يويف به فإن قبض البعض فاملشهور 

على  ويفسخ عند أشهب يف الباقي ألن العقد يتناول مثرة عام بيعه فتعذره يوجب الفسخ كالعقد) ح ( و ) ش ( 
ألنه صاحب املثمن الذي ) ح ( و ) ش ( خيتص خيار الفسخ باملشتري وقاله مالك : الصربة املعينة وعن ابن القاسم 

تكلفهما احملاسبة إال أن يتفقا على التأخري لشمول الضرر هلما : هو مقصد العقد والثمن إمنا هو وسيلة وقال أصبغ 
وز يف البعض ؟ وهو الذي حكى فيه اخلالف يف الكتاب وإذا قلنا وإذا قلنا بالتراضي على الفسخ شيئاً فهل جي

فله أن يأخذ بالقيمة ما شاء غري الطعام منعه أشهب وكرهه ابن وهب ألنه طعام نقداً من طعام وأجازه : بالفسخ 
كم إمنا يقع ذلك إذا حكم بالفسخ وأشهد عليه باحل: حممد لوقوع الفسخ فيبطل الطعام األول وعن ابن الكاتب 

يكفي احلكم دون اإلشهاد لعدم توقف الفُتيا عليه فأما السلم يف حائط معني ينقطع : بتحقق اإلبطال وقال عبد احلق 
مثرة فليس له إال الثمن ومينع التأخري لفوات املعقود عليه وله أن يأخذ ما اتفقا عليه ومل خيتلف يف هذا كذهاب بعض 

ول يف الذمة جزماً إمنا اخلالف يف خروج اإلبان وإذا فات بعض مثر احلائط الصربة ولقوة شبهه بالعروض املعينة واأل
ذلك إذا اشترط أخذ املبيع يف : يرجع ببقية الثمن ألن الثمن موزع على املبيع وقال الباجي : ففي الكتاب : املعني 

يس له أن يدفع ما خصه يف فاحلساب بالقيمة واختاره التونسي وغريه ول: وقت معني أما يف أيام ختتلف فيها القيم 
سلعة تتأخر ألنه فسخ دين يف دين بل يف سلعة معجلة فإن تأخرت ملنفعة من إشهاد أو استخدام أجازه الباحي بغري 

ال يعجبين وال أفسخه ألن املعيَّن ليس بدين وإن كانت فيما ال : ففي الكتاب : شرط إن شرط حبسها لغري منفعة 



ُعهدة والبيع باخليار قبل جذاذها وسكىن الدار منعه ابن القاسم لشبهة بالدين بالدين ميكن تعجيله كاخلادم فيها ال
إذا خرج إبان الثمرة قبل : وأجازه أشهب ألن الدين ال يكون إال يف الذمم دون األعيان قال صاحب التنبيهات 

خيري املشتري يف التأخري : بن القاسم يتأخر إلبان ثاٍن له أخذ بقية الثمن اآلن القوالن ملالك وال: قبضها فستة أقوال 
دون البائع للتفرقة بني قبض أكثر املبيع فيجوز التأخري لقابل وإال فاحملاسبة اآلن ملالك ألن قبض األقل مغتفر وتتغري 

وقول أشهب أصح إذا ذهبت : احملاسبة اآلن ألشهب واحملاسبة اآلن إال أن جيتمعا على التأخري ألصبغ قال اللخمي 
ر باجلوائح السماوية وإن كان عدم القبض لرد البائع حىت خرج اإلبان كان للطالب اخليار يف التأخري وإن كان الثما

: وأرى أن يدفع البائع التمر أو الرطب إىل احلاكم ألنه وكيل إذا خشي فساده قال : هلرب املشتري خري البائع قال 
الذهاب باجلوائح لعدم التهمة على الصرف املتسأخر وعن  وإذا أخذ ورقاً فيما بقي ورأس املال ذهب جاز إن كان

مالك جوازه إذا كان الفوات خلروج اإلبان وكذلك أخذ الطعام يف الطعام وأما السلم يف احلائط املعني فيتعذر 
ملضمون يف القرية والصربة قوالن كاحلائط املعني وإحلاقها با: األخذ والقرية ينفسخ اتفاقاً كالصربة قال أبو الطاهر 

  يف اخلالف املتقدم حلصول الشبهني فيها 
أخذ نوع من احلبوب بدالً من نوع آخر ألهنا يباع بعضها ببعض وقال : أجاز يف الكتاب : فرع قال ابن يونس 

وكذلك حلم البقر يف الضأن يف يوم أجله وال يعجل يف ذلك اليوم اكثر ما له لئال يكون بيعاً للطعام قبل : حممد 
أخذ أكثر وزاد امتنع ألنه بيع الطعام قبل قبضه أو دىن وعرضاً امتنع وميتنع أخذ طري املاء يف الدجاج قبضه فإن 

واإلوز النه يراد للحم ومها للتربية فهو بيع احليوان باللحم وميتنع أخذ العصافري املذبوحة يف احلية ألنه بيع احليوان 
ة وجدت الرايطة أم ال الن الرايطة ليست طعاماً وال ربا بينهما جيوز أخذ القميصني يف الرايط: باللحم ويف الكتاب 

: الرابطة مثل املالءة وامللحفة إذا مل تلبس واملعروف يف العربية : قال صاحب التنبيهات : وبني القميصني فائدة 
  رْيطة يف 

تتميماً للعقد الفاسد لك يف السلم الفاسد أخذ كل شيء برأس مالك إال ما أسلمت فيه ليال يكون : فرع الكتاب 
هذا يف احلرام البّين أما الذي ميكن إجازته ال يصلح كذلك حىت يفسخه احلاكم أو يشهدا : قال أشهب : قال سند 

كل خمتلف فيه ميتنع فيه ذلك إال بعد فسخ السلطان : على التفاسخ ليال يكون إقالة على غري راس املال قال حممد 
أعطين بثمين مثراً جاز إن علم الفساد دون إن جهاله أو أحدمها امتنع ألنه قاصد :  وإذا كان املسلم فيه حنطة فقال

له أخذ النوع املسلَم فيه نظراً للبطالن وإذا منعناه فهل له أخذ ما : لدفع الثمن يف احلنطة وعن مالك وابن القاسم 
أخذ ما ميتنع سلم رأس املال فيه ؟ جيوز قضاؤه فيه كالسمراء من احلمولة أو أكثر من الشعري فيه خالف وهل له 

له أخذ الورق يف الذهب وإذا راعينا التهمة قطعنا فسخ اإلمام قال صاحب : منعه حممد سداً للذريعة وعن مالك 
املنع يف الكتاب : فهل له األخذ من جنس سلمه ؟ ثالثة أقوال : إذا كان العقد متفقاً على فساده : املقدمات 

له أخذ حممولة ومن مسراء وقمماً من شعري وميتنع حممولة من حممولة ملا فيه من قوة : الفضل وجوزه ابن كنانة وقال 
هتمة الفاسد وإن كان خمتلفاً فيه امتنع أخذ خالف اجلنس قبل احلكم وتأخري رأس املال وبعضه سداً للذريعة فسخ 

  ألخذ من اجلنس األقوال الثالثة املتقدمة الدين يف الدين أو إقالة بتأخري أو بيع الطعام قبل قبضه على رأي ويف ا
إذا أمرته بالكيل يف غرائرك أو يف ناحية بيتك فادعى ضياعه بعد الكيل ضمن إال أن تصدقه البينة : فرع يف الكتاب 

جيوز القبض على التصديق يف النقد اتفاقاً ويف السلم قوالن : أو أنت على الكيل ألهنا وديعة حينئذ قال أبو الطاهر 
أن مكّنه من القبض فله أحكام : للهالك يف يده أربعة أحوال : حتمال ان جيد نقصاً فيتخاصمان قال اللخمي ال

الوديعة وإن حبسه لإلشهاد وهو يغاب عليه مل يصدق وإن حبسه ملنفعة استثناها ُصدق ألنه كاملستأجر وإن مل مينعه 



كن حبسه ألن املبيع إىل أجل خبالف النقد وإن كان غائباً وهو حاضر بني أيديهما ومضى وتركه فالكالوديعة ألنه مل ي
عنه مل ُيصدق إال أن تقوم بينة على تلفه وإن تعدى فباعه خري املسلم بني إجازة البيع أو إغرام القيمة ما بلغت وميتنع 

  فسخ السلم خشيةً من اإلقالة على غري رأس املال السلم وكذلك إذا ادعى ضياعه 
ذا أسلمت عبداً يف عروض ال تأخذ عند األجل عوض العروض عبدين من صنفه ألنه سلم عبد إ: فرع يف الكتاب 

يف عبدين من جنسه فيمتنع وميتنع الفسخ احملمولة يف مسراء إىل أجلها ألنه فسخ دين يف دين وجيوز أخذها منها عند 
أو أدىن إىل أجلها لبقاء الصفة املسلم  جيوز مسراء يف مسراء أجود منها: قيل : أجلها ألنه ُحسن قضاء قال ابن يونس 

إن أخذ عبداً أدىن يف املسألة األوىل منعه ابن عبد احلكم ألنه ال يسلم : فيها من حيث اجلملة قال صاحب التنبيهات 
أن : لصحة أخذ غري املسلم فيه ثالثة شروط : قال صاحب التنبيهات : فيه وأجازه ابن القاسم لعدم التهمة متهيد 

: يف الصفة ويف اجلواهر : ه قبل قبضه وأن يصح سلم رأس املال فيه وأن يصح شراؤه بالدين البحث الثاين يصح بيع
إذا دفع بعد األجل أجود وجب قبوله ألنه ُحسن قضاء أو أدىن جاز قبوله ألنه حسن اقتضاء ال جيب قبوله لقصوره 

  عن احلق وجيوز أخذ الذهب األسود عن األبيض 
إذا وجده معيباً رجع باملثل ألنه تبني أنه مل يقبض املبيع فإن اطلع على العيب بعد خروجه عن  :فرع قال اللخمي 

يغرم قيمته معيباً ويرجع باملثل ألنه جىن على معيب ويرجع بقدر ذلك العيب ويكون شريكاً : يده هببة فثالثة أقوال 
وأرى : يمة العيب من الثمن نفياً لضرر الشركة قال يف الصفة اليت أسلم فيها ألنه جزء من املبيع مل يقبضه فريجع بق

  أن خيري بني رد القيمة والرجوع باملثل أو ينتقص من السلم قدر العيب ألن الشركة ضرر عليهما 
وعن : ال تأخذ دقيق احلنطة يف احلنطة وإن حل األجل خبالف القرض ألنه معروف قال اللخمي : فرع يف الكتاب 

اخلالف يف بيع احلنطة بالدقيق وحيث أجزنا يف القرض فيختلف هل جيوز بالوزن أو الكيل  اجلواز وهو على: مالك 
؟ على اخلالف يف بيع أحدمها باآلخر ومتتنع زيادة كيل الدقيق على القمح ليال يكون مبايعة ال مبادلة وهل ينقص ؟ 

يف : ه أجود وأردأ البحث الثالث منعه ابن القاسم وأجازه أشهب ألنه معروف إال أن يكون أجود وجيوز مثل كيل
ال جيرب على القول يف األجل يف السلم لكن األجل حق هلما خبالف القرض ألنه حق املقترض : زمانه ويف الكتاب 

ألزمه املتأخرون قبوله قبل األجل باليوم واليومني لعدم اختالف األغراض وعدم تغري : فله إسقاطه ويف اجلواهر 
: قال مالك : إذا أسلم يف كباش ليأخذها يف أيام األضحية فأتاه بعد األضحى : تذكار األسواق قال صاحب االس

ال تلزمه لفوات : يلزمه قبوهلا وكذلك يف قطائف الشتاء فأتى هبا يف الصيف ألنه مبيع أوجبه العقد وقال ابن وهب 
كل شيء ) : ش ( ال يلزمه عندمها وقال املنفعة اليت أسلم ألجلها ووافقه يف الكراء اللخمي إذا أتاه بعد إبان احلج 

أتى به قبل أجله من النحاس والترب والعرض أجرب على أخذه إلفضائه إىل براءة الذمم خبالف املأكول واملشروب 
ألهنما ختتص منافعهما ببعض األوقات وكذلك احليوان الحتياجه للعلف وكل ما فات مومسه وما قصد الشراء ألجله 

ال بد من اشتراط مكان القبض وال يكفي : يف مكانه ويف الكتاب : وات الفائدة البحث الرابع كالضحايا وحنوها لف
إن علم وال خيفى . . . . . . فإن تشاحا يف أي موضع ( جلُملة اإلقليم ويكفي الفسطاط ' ذكر مصر ألنه اسم 
مل يشترط فحيث وقع العقد أو  قال أو الطاهر ال يشترط ذكر املوضع بل تكفي العادة وإن) البائع يف الفسطاط 

سوق السلعة ألنه : قبض رأس املال الستلزام السبب املسبب وإن شرط بلداً فبأي موضع ؟ فيه ثالث روايات 
مظنتها موضع العقد ألنه سببها أي موضع من البلد لعدم التخصيص وإن كانت عادة تعينت وإن اختلف السعر يف 

اختلفا يف أي موضع اشترطا صدق مّدعي األشبه فإن مل يدعياه حتالفا نواحي البلد تعني ذكر موضع منه فإن 
وتفاسخا لعدم رجحان أحدمها وإن ادعياه قُدم املسلم إليه يف املشهور ألنه مالك املقصد والثمن وسيلة وقدم 



ترط يتحالفان ويفاسخان لتساويهما وإن طلب القبض بغري البلد املش: سحنون املشتري ألنه صاحب احلق وقيل 
ودفع مثن احلمل واملبيع طعام امتنع ألنه مال كاملعجل قبل األجل بزيادة وبيع الطعام قبل قبضه فإن مل يأخذ مثن 

ضع وتعجَّل إن كان سعر هذا البلد أنقص أو ُحط عين الضمان وأزيدك : احلمل واختلف سعر البلدين امتنع ألنه 
ال جيب عندنا ذكر وضع : جرة احلمل وتساوي السعر قال سند إن كان أعال فإن اتفق السعران فقوالن نظراً إىل أ

التسليم إال أن يكون العقد مبفازة ال ميكن التسليم فيها فيجب اشتراطه وإال فإطالق العقد يقتضي موضع التعاقد 
إن كان حيمله مؤنة ) : ش ( إن شرطاً غري موضح العقد بطل ألنه خالف مقتضاه وقال : وقاله ابن حنبل وزاد 

إذا مل يكن للسلعة سوق فبيت : وجب ومنع الشافعية بغري موضع السوق بل يكفي موضع من البلد وقال سحنون 
إذا أسلم حضري لقروي فالقرية ألنه العادة اليوم إال أن : املشتري قياساً على الكراء وهو العادة اليوم قال اللخمي 

يف محله فإذا بلغت البلد فاقبضه لنفسك امتنع سداً أنت وكيلي أو أجريي : إذا قال : يشترط غريها قال سند 
لذريعة وأنت وكيلي يف قبضه لوكيلي جيوز ومىت وقع املمنوع فسخ ورد الطعام إىل موضعه وطالب على حاله فإن 
فات فعليه يف البلد الذي وقع فيه سبب الضمان كالبيع الفاسد والغصب وإذا انفسخ صح أن يقضيه ذلك الطعام 

  لد السلم وإال فال مما له يف ب

  الباب الثاين يف القرض

السلف بفتح القاف وقيل : قرضُت الشيء أقرِضه بكسر الراء يف الثاين والقرض : التقطيع : القرض : يف الصحاح 
الشعر : ما تقدم لك من إحسان والقرض : بكسرها كأن اإلنسان يقطع قطعة من ماله للمستسلف والقرض : 

وترى الشمس إذا ( الترك قرضتُّ الشيء عن شيء إذا تركته ومنه قوله تعاىل : والقرضة والقريض أيضاً والقرطة 
يا أيها الذين آمنوا ( قوله تعاىل : وأصله ) طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 

اسَتسلف من  - -أنه : ( الصحاح  فاألمر باملكاتبة دليل املشروعية ويف) إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه 
مل أجد فيها إال : رجل بكراً فقِدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال 

اقترض لنفسه فالزكاة حمرمة  - -إن كان : سؤال ) أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء : خياراً رباعياً فقال 
املراد بالصدقة مال : قال سند : مسلمني بطريق نظر اإلمامة فكيف يقضي عنهم أكثر مما عليهم ؟ جوابه عليه أو لل

كان القرض : قال صاحب االستذكار  - -اجلزية كانت تسمى صدقة من اهللا تعاىل على هذه األمة وهي حالل له 
ا رهبا مث يهلك ماله وترد عليه من مال الزكاة جيوز تعجيل الزكاة فيقرضه: للمساكني ألنه ال حتل له الصدقة إن قلنا 

الدينء واخليار : البكر : قال : قبل حترمي الصدقة عليه فائدة  - -اقترض لنفسه : فقيل : ميتنع التعجيل : وإن قلنا 
املختار والرباع من اخليل واإلبل ما ألقى رباعيته مث البحث عن حقيقته وحمله وشرطه وحكمه واملقاصة فيه بعد 

هو دفع املال على وجه القربة لينتفع : يف حقيقته يف الشرع ويف اجلواهر : قوعه فهذه مخسة أحباث البحث األول و
  به آخذه مث يتخري يف رد مثله أو عينه ما كان على صفته 

) ش ( جيوز عندنا قرض الدنانري بشرط أن ال يستهلك عنهما ليتحمل هبا الصرييف خالفاً ل : فرع قال املازري 
ليس هلا منفعة إال إتالف عينها فإذا مل تتلف امتنع ) : ش ( هذا غرور للناس فكيف جيوز ؟ وقال : وقال عبد احلميد 

أن الصرف ال يقع إال مناجزة وإمنا يلزم الغرور أن لو جاز التأخري فيغر الناس : هذا الفعل لبطالن حكمته وجواهبا 
يف حمله ويف : قصودة للعقالء فصح الفعل باعتبارها البحث الثاين مبالئه فيؤخرون وأن املنفعة بالتحمل منفعة م

جيوز قرض كل شيء إال اجلواري ألنه : كل ما جاز سلماً يف الذمة جاز قرضه إال اجلواري ويف الكتاب : اجلواهر 



احلديث املتقدم : يف غري املكيل واملوزون لتعذر املثل عند الرد يف غريمها لنا ) ح ( ال تعار الفروج للوطء ومنعه 
والقياس على السلم بطريق األوىل والن املعروف يسامح فيه أكثر من غريه وقد جوز يف القرض بالنسيئة خبالف 

اجلواري والدور واألرضني واألشجار ألن مواضعها مقصودة : جيوز القرض إال يف ستة : قال سند : السلم نظائر 
وتراب املعادن وتراب الصواغني لتعذر معرفة مقدار املقصود منه حىت فإن عينت مل تكن يف الذمة وإال بقيت جمهولة 

: يرد يف غري املثلى القيمة قياساً على اإلتالف وجوابه : يرد املثل على صفته كان مثلياً أم ال وقال بعض الشافعية 
يف اجلواري وعن ) ح ( و ) ش ( دليله جواز ربا النسيئة ووافقنا : احلديث املتقدم والفرق بأنه مبين على املساحمة 

اجلواز إن شرط رد غري املقرضة : ما تقدم وعن ابن عبد احلكم : جواز قرضهن قياساً على السلم والفرق : مجاعة 
جيوز قرض اجلواري إذا كن يف سن : أنه شرط مناقض للعقد فيمتنع قال اللخمي : حىت ال يرد موطوءته وجوابه 

لتذاذ إذا اقترضها له وليه أو هو امرأة أو ذو رحم كان منها أو ُمحرَّم عليه من ال توطأ أو املقترض ال يبلغ اال
أكثر املشايخ على أن اجلواز من ذي الرحم ليس خبالف وحكاه : وطؤها لقرابة املقرض إذا كان أصاهبا ويف اجلواهر 

وهو ممنوع هاهنا فيبطل  عن ابن عبد احلكم ومنعه الشافعية مطلقاً الن فائدة القرض امللك وفائدة امللك الوطء
فإن وقع القرض املمنوع : أن فائدة امللك أعم من هذا كشراء حمرمة الوطء قال سند : لبطالن غرضه وجواهبم 

أن : لعدم امللك وجوابه ) ش ( ردها ما مل يطأها فتلزمه القيمة عند مالك ويردها وقيمة الولد أن محلت عند 
ع فلو ردها وقع املمنوع خبالف ردها بالعيب بعد الوطء ألن عقد البيع مل يقع البطالن إمنا كان خشية الوطء فإذا وق

إن القرض قائم بنفسه وإن الفاسد يُرد إىل الصحيح : يرّدها فتعذرت رد مثلها إن قلنا : على رد مثلها وحيث قلنا 
فاسده لصحيحهما  يف كل باب وقيمتها إن رددنا القرض للبيع ألنه مستثىن منه وكل مستثىن من أصل فهي رد

ولصحيح أصله قوالن كاإلجارة واملساقاة وإذا أوجبنا القيمة مل جتب قيمة الولد خبالف ولد الغارة لشبهة اخلالف 
والرضا هاهنا فكأنه وطئ مملوكته فالولد هاهنا يستند إىل امللك ويف الغارة إىل حصول احلمل على ملك الغري ويف 

ال يؤاخذ املقترض بغري ما دخل عليه : إىل البيع الفاسد وروي عن ابن حمرز  أكثر املتأخرين على رده: اجلواهر 
فيباع املقترض ويعطى له إن كان مساوياً للقيمة أو ناقصاً عنها فإن زاد عليها وقف الزائد فإن طال وقفه تصدق به 

  وهذا جيري يف مسألة اجلارية : عمن هو له قال بعضهم 
  د امليتة بعد الدباغ ألنه ليس بيعاً جيوز قرض جلو: فرع قال اللخمي 

  ميتنع قرض فدان بفدان للجهالة وكذلك رطب بيابس : فرع قال سند 
ظاهر الكتاب يقتضي جواز سلم رطل خبز إذا مل يعني نوعا للقضاء وعلى قول بأنه ال يباع اخلرب باخلبز : فرع قال 

ضج بالرطل الناضح أكثر دقيقاً إال على القول بالتحري يف إال باعتبار متاثل الدقيق ميتنع وقاله التونسي الختالف الن
خبز التنور واملَلّة جنس واحد يقضي بعضه عن بعضه وجيوز قضاء ما هو أكثر : الدقيق فيجوز على التحري قال 

ا زيادة دقيقاً مثل دقيق األول يف اجلودة أو أعال خبالف ممن اقترض أردب دقيق فرد أردباً وويبة منعه ابن القاسم ألهن
منفصلة والزيادة والزيادة ها هنا متصلة إذا اعترب اخلبز يف نفسه فإن اعترب الدقيق امتنع ألهنا زيادة منفصلة إذ ميكن 

: يف شرطه ويف اجلواهر : كسر اخلبز كما لو اقترض رطل حلم فقضاه قطعة رطلني منعه ابن القاسم البحث الثالث 
زيادة قدراً أو صفة فسد ووجب الرد إن كان قائماً وإال ضمن بالقيمة  شرطه أن ال جير منفعة للمقرض فإن شرط

القرض خولفت : وعلى قول ابن حمرز املتقدم باملثل فقط قاعدة ) وعلى قول ابن سحنون ( وباملثل على املنصوص 
هول من جنسه إن كان بيع املعلوم باجمل( فيه قاعدة الربا إن كان يف الربويات كالنقدين والطعام وقاعدة املزابنة وهو 

بيع ما ليس عندك يف املثليات ألجل مصلحة املعروف للعباد فإذا اشترط ) يف احليوان وحنوه من غري املثليات وقاعدة 



منفعة فليس معروفاً فتكون القواعد خولفت ال ملعارض وهو ممنوع أو أوقعوا ما هللا لغري اهللا وهو ممنوع فلهذه 
  آلخذ القاعدة يشترط متحض املنفعة ل

إذا أقرضته لتنفع نفسك بضمانه يف ذمته وكراهة بقائه عندك امتنع فإن علم ذلك غرميك فلك : فرع يف الكتاب 
وكذلك إذا قصد منفعتها بل ال بد من ختصيص املنفعة باملقترض : تعجيل حقك قبل أجله لفساد العقد قال اللخمي 

خلروجه على املعروف وأجازه مرة وعلى األول تفيُته حوالة فإن قصد بيع ذلك الثوب مبثله منعه مالك وابن القاسم 
أردت منفعة نفسي ومل يصدقه خصمه بيع الثوب : األسواق مبا فوق ذلك ويغرم قيمته إن فات وإن قال املقرض 

إن عند األجل ألنه مقر أنه ال يستحق املثل بالقيمة فإن بيع بدون القيمة مل يكن له إال ذلك أو بأكثر وقف الزائد ف
أقر بالفساد أخذه وإال تصدق به وإن أقر املستقرض بالفساد دون املقرض والثوب قائم ُجرب على رده وُتفيته حوالة 

خري املقرض على قبوله ألنه مقر بصحة القرض فإن : األسواق على قول املقر دون اآلخذ فإن رجع عن إقراره 
ن عينه وقد كرهه غرم القيمة معجلة لفساد األجل بالقصد استهلكه غرم املثل إال أن يصدقه عل الفساد فالقيمة فإ

الفاسد واشترى هبا مثل األول فإن مل يوف كان عليه متام الثمن ألنه مل يوافقه فإن زادت دفع الزائد إن اعترف 
  بالفساد كان له 
: املنع سؤال : هور إن كانت املنفعة للجهتني منع إال أن تكون ضرورة كالسفاتج فروايتان املش: فرع يف اجلواهر 

فلم ال : العارية معروف كالقرض وإذا وقعت إىل أجل بعوض جاز وإن خرجت بذلك عن املعروف : قال سند 
إذا وقعت بعوض كانت إجارة واإلجارة ال يتصور فيها الربا والقرض بالعوض بيع : يكون القرض كذلك ؟ جوابه 

  فإنه عام إال ما خصه الدليل ) وحرم الربا ( لقوله تعاىل  والبيع يتصور فيه الربا والعرض بالعرض ملنفعة ربا
أقرضك هذه احلنطة على أن تعطين مثلها وإن كان القرض يقتضي إعطاء املثل : منع ابن القاسم : فرع قال سند 

فإن قصد باملثل عدم الزيادة فغري مكروه وكذلك إذا مل يقصد : يفسخ قال : قال أشهب : إلظهار صورة املكايسة 
شيئاً فإن قصد املكايسة فهذا مكروه ال يفسد العقد لعدم النفع للمقرض ومن سلف طعاماً قدمياً ليأخذ جديداً امتنع 

  إال أن تكون املنفعة لألخذ فقط 
: إن سألك التأخري ويرهنك رهناً أجازه ابن القاسم عند األجل ال قبله ألنه ملك احلق اآلن وكان يقول : فرع قال 

جيوز إن كان الرهن ليس له ألنه سلف مبتدأ وقيل ميتنع : امتنع ألن عدمه مينع قضاء احلق قال حممد  إن كان عدمياً
  إال أن يكون الرهن له حىت يكون باحلق نفسه 

: وفيه تفصيل فإن كنت طلبته حلاجتك للدين : كره مالك تأخري الغرمي بشرط أن يسلفك أجنيب قال : فرع قال 
: فقال الغرمي : غرمي وإن أسلفك أكثر من الذي لك امتنع وإذا أردت اخللف مع شاهدك فهو خفيف ألن املنفعة لل

اخلصومة باقية ومنع سلف شاة مسلوخة ليأخذ كل ، أمحل اليمني بشرط التأخري سنة فذلك ممنوع واإلقرار باطل 
أودعك وديعة فامتنع  ال أمحل إال ما يل فإن شئت أسلفتها أو: حلفت : يوم رطلني ومن سألك محل بضاعة فقلت 

  أعين بغالمك يوماً وأعينك بغالمي يوماً ألنه رفق : حىت يسلفها منع ذلك مالك ملا فيه من منفعة السلف وأباح 
مينع اشتراط القضاء ببلد آخر وإن شرط أجالً خبالف البيع الن البيع مكايسة يقبل شرط التنمية : فرع يف الكتاب 

فعه دون نفع نفسك بذهاب غرر الطريق كالسفاتج ويضرب أجالً يصل يف مثله ولك ذلك يف العني إن قصدت به ن
السفاتج وأحدها سفتجة بفتح السني : قال صاحب التنبيهات : وإن مل خيرج فلك أخذه بعد األجل إن وجدته فائدة 

ببلد فيسلفها  وسكون الفاء وفتح التاء بعدها جيم وهي البطاقة تكتب فيها آجال الديون كالرجل جتتمع له أموال
وقد أجازه ابن عبد : لك وتكتب له إىل وكيلك ببلد آخر لك فيه مال أن يعطيه هناك خوف غرر الطريق قال 



إن للحمال مؤنة احلمل والضمان يف مدة احلمل إىل ذلك البلد على : ومعىن قول حممد : احلكم للضرورة قال سند 
إال أن يتراضيا فيما له مؤنة لضرورة مؤنة احلمل كما أنه ال صورة اإلنكار وال يلزم الدفع إال حيث وقع القرض 

يلزم املتعدي إال ببلد الغصب وإن اتفقا على غري البلد قبل األجل فقوالن نظرا إلسقاط احلق بالرضا أو يكون ضع 
 جلة وتعجل ومنع يف الكتاب قرض احلاج الععك على التوفية ببلد أخر وجوزه سحنون ألن احلاج ال يويف القرض يف

  البحر بل يف بلد آخر فإن قصد بذلك اشتراط احلمولة فسد 
فرع يف الكتاب ال تقرض طعامك على تصديقك يف كيله كأنه أخربه ليضمن نقصه إال أن تقول له كله وأنت 

  مصدق 
) ش  (فرع يقال ال تقبل هدية غرميك إال أن يعتاد مهاداتك قبل الدين وتعلم أن هديته ليس ألجل الدين خالفا ل 

ألنه يهاديك رجاء التأخري فهو ذريعة لربا اجلاهلية قال سند وأمر ابن عباس رضي اهللا عنهما مبحاسبة ) ح ( و 
املديان هبديته ورد عمر هدية أيب رضي اهللا عنهما وله عليه دين فعاتبه فقبلها وقال إمنا الربا على من أراد أن يريب 

من اهلدية ترك قاله مالك وال تنتفع مبا رهنك ولو كان مصحفا ال تقرأ  واألصل املنع حىت تتبني اإلباحة فما أشكل
فيه وإن أذن لك وعنه أنه إذا ابتعت موزونا بثمن إىل أجل فترك لك رطلني جيوز وجوزه سحنون وإن كثر قال 

ها أو مثلها أو والعارية واملعروف والبيع واحد وقد جيوز البيع من بعض الناس باملساحمة لذلك وحيث منعنا اهلدية رد
قيمتها إن فاتت ألهنا تصرف حمرم قال التونسي وهدية املقارض ليس كهدية املديان الن القرض ليس يف الذمة قال 

بل كهدية املديان لتوقع تأخري القرض والقرض للمنفعة حرام ونكره هدية رب املال للعامل ألهنا حتمله على التمادي 
ن باجلواز والكراهة فإن نزل وكان بثمن مثله أو غنب يسري محل على السالمة أو قال اللخمي اختلف يف مبايعة املديا

كثريا امتنع خذا قبل األجل ويكره الشراء بعد األجل ليال يتذرعا بذلك إىل هدية املديان أو فسخ دين يف دين فإن 
الغرمي خشية محل ذلك له فعال ومل تكن مساحمة أو كانت وقضاه يف احلال صح وإال ردت املساحمة ويكره بيعك من 

أما هدية العامل قبل الشغل يف املال : على أن يزيدك لتؤخره أو يعمال على فسخ الدين يف الدين قال أبو الطاهر 
  فممنوعة اتفاقاً
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

البحث الرابع يف أحكامه وأصله الندب وقد جيب عند الضرورة املسغبة وحنوها وهو أعظم يقبله األحرار املمتنون 
من حتمل املنن وقد قال بعض السلف كان أحدنا ال يعد لنفسه ماال مث ذهب وبقي اإليثار مث ذهب وبقي القرض 

تنبيه وقعت يف باب القرض نادرة وهي ان القاعدة أن ثواب الواجب أعظم من ثواب املندوب وانظار املعسر بالدين 
وألن اإلبرار متضمن ملصلحة اإلنظار وزيادة فلذلك كان أعظم ثواباً ) وأن تصدقوا خري لكم ( واجب لقوله تعاىل 

  واملفاسد وقلتها منه وألن األصل يف كثرة الثواب والعقاب كثرة املصاحل 
انفرد مالك دون سائر العلماء باشتراط ) : القبس ( جيوز اشتراط األجل يف القرض قال صاحب : فرع يف اجلواهر 

إن رجالً كان فيمن كان قبلكم استسلف من رجل : ( األجل يف القرض وجيوز التأخري من غري شرط أمجاعا لقوله 
ركباً فخرج إليه فيه فلم جيده فأخذ قرطاساً وكتب فيه إليه ونقر خشبة ألف دينار إىل أجل فلما حلَّ األجل طلب م

كفى باهللا : أشهد يل فقلت : اللهم إنه قال حني دفعها إيلَّ : فجعل فيها القرطاس واأللف ورمى هبا يف البحر وقال 
األلف دينار إىل  كفى باهللا كفيالً اللهم أنت الكفيل بإبالغها فخرج صاحب: شاهداً وقال ائتين بكفيل فقلت 

ساحل البحر ليحتطب فدفع البحر له العود فأخذه فلما فلقه وجد املال والقرطاس مث إن ذلك الرجل وجد مركباً 
وذكر هذا يف سياق املدح يدل على ) قد أدى اهللا أمانتك : فأخذ املال وركب ومحله إليه فلما عرضه عليه قال له 

  نسخ مشروعيته وشرع من قبلنا شرع لنا حىت ي
خيري املقترض يبني رّد العني أو املثل فإن أراد الرجوع يف العني مل يكن له ذلك بعد االنتهاء للمدة : فرع يف اجلواهر 

ضع وتعجل خبالف األجود ألنه حسن : احملددة بالشرط أو العادة ألنه األصل وميتنع تعجيل األدىن قبل األجل ألنه 
  قضاء 

عد األجل يف الصفة ومتتنع يف العدد على املشهور للتهمة يف السلف بزيادة واحلديث وال متتنع الزيادة ب: فرع قال 
أن الصفة واملوصوف كالشيء الواحد خبالف العدد قال : املتقدم ورد يف اجلمل اخليار وهو أجود صفة والفرق 

دقيقاً بعد األجل ألن بيع أجاز ابن القاسم إذا اقترض مائة قمحاً أن يأخذ تسعني وعشرة شعرياً أو : صاحب البيان 
القرض قبل قبضه جائز إذا كان املقبوض مثل حقه ال أجود وال أدىن وإال امتنع عند مالك وابن القاسم إلشعار ذلك 

  باملكايسة وبيع القرض إمنا أجيز معروفاً هذا إذا كان يف اجمللس وبعده جيوز لبعد التهمة على نفي املعروف 
له أخذ نصف ويبة قمحاً وبالنصف اآلخر شعرياً أو دقيقاً أو متراً ألن الويبة متجزئة  فرع يف البيان إذا قرض وبيه

كالدينارين جيوز أن يأخذ بأحدمها ذلك وليس كالدينار ميتنع أن يأخذ بنصفه غري ذهب ألنه ال يتبعض وقال أشهب 
ىن وميتنع أن يأخذ يف ويبة حممولة نصف الويبة كالدينار واتفقا أن الويبتني كالدينارين ألن التعدد يف اللفظ واملع: 

ويبة مسراء ونصف ويبة شعرياً ألن السمراء أفضل والشعري أدىن فيقع التفاضل بني السمراء واحملمولة وبني احملمولة 
والشعري ولو كانت مسراء فأخذ بنصفها شعرياً أو كانت شعرياً فأخذ بنصفها نصف ويبة مسراء وبنصفها حممولة جاز 

  ويل ابن القاسم يف املدونة خالفاً ألشهب على أحد ق
إذا كانوا يقتسمون املاء بالقلل وهو قدر حناس فيسلف الرجل صاحبه أعداداً فيتأخر : قال ابن القاسم : فرع قال 

ليس عليه اإلعطاء إال يف الشتاء ألن اختالف الفصول يوجب اختالف املياه يف املقاصد : للصيف حىت يغلو املاء 
فيا : عليه الدفع يف أي وقت طلبه إذا كان السلف حاالً ال وقت له ألن املياه متماثلة البحث اخلامس : وقال أصبغ 



يقتضي يف الدين من عني ومقاصة وقد تقدم من الضوابط والفروع يف بيوع اآلجال ما يناسب ذلك ونذكر هاهنا 
لتعجيل ملا مل جيب عليه بسلف له فهو حينئذ أن ا: ضع وتعجل : معىن قول األصحاب : بقية الفروع املتيسرة قاعدة 

إذا : قد أسلف ليسقط عنه بعض الدين ويأخذ من نفسه لنفسه دينه فهو سلف للنفع دون املعروف فيمتنع قاعدة 
شرف الشيء وعظم يف نظر الشرع كثر شروطه وشدد يف حصوله تعظيماً له ألن شأن كل عظيم القدر أن ال 

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ) ( ت احلنةُ باملكاره ُحف: ( حيصل بالطرق السهلة 
النكاح ملا شرف قدره بكونه سبب : أي الصابرين على آالم اجملاهدات فمن هذه القاعدة ) : ويعلم الصابرين 

لشرع فيه باشتراط الصداق اإلعفاف ومن أعظم مغايظ الشيطان ووسيلة لتكثري العباد وحامساً ملواد الفساد شدد ا
والويل والبينة خبالف البيع والنقدان ملا عظم خطرمها بكوهنما مناط األعراض ورؤوس األموال وقيم املتلفات ونظام 

العامل شدد الشرع فيهما حبيث ال يباع واحد بأكثر منه وال بنسيئة خبالف العروض وكذلك الطعام ملا كان حافظاً 
نية اإلنسان واملعونة على العبادة وأسباب السيادة والسعادة شدد الشرع فيه حبيث ال يباع جلنس احليوان وبه قوام ب

املعترب يف املقاصة جنس : يف اجلواهر : قبل قبضه فعلى هذين القاعدتني خترج أكثر مسائل املقاصة يف الديون متهيد 
حدمها أجلهما يف اإلتفاق واالختالف الدينني وتساويهما واختالفهما وسببهما يف كوهنما من سلم أو قرض أو أ

واحللول يف أحدمها أو كليهما أو عدمه وأيضاً املؤجل إذا وقعت املقاصة عنه هل بعد كاحلال أو جيعل من هو يف 
ذمته كاملسلف ليأخذ من نفسه إذا حل األجل وأيضاً إذا اجتمع املبيح واملانع وقصد املبيح هل يغلب املبيح أو املانع 

هل جتوز : الف ابن القاسم وأشهب إذا كان الطعامان من سلم واتفق األجالن ورؤوس األموال ؟ وعليه اخت
مجعت : قال يف اجلواهر : املقاصة وتعد إقالة ؟ قال أشهب أو مينع ألنه بيع الطعام قبل قبضه ؟ قاله ابن القاسم تنبيه 

املنع تغليباً للمعاوضة واحلوالة ومىت قويت التهمة وقع املقاصة املتاركة واملعارضة واحلوالة فاجلواز تغليباً للمتاركة و
  املنع ومىت فقدت فاجلواز وإن ضعفت فقوالن مراعاة للتهم البعيدة فتورد اآلن الفروع على هذه األصول 

ما الدينان عني من بيع تساويا صفةً ومقداراً وحل األجالن أو كاحملالني جازت املقاصة اتفاقاً لعدم : فرع يف اجلواهر 
يتوهم من الفساد فإن اختلف الصفة والوزن أو اختلف الوزن امتنع ألنه بدل العني بأكثر منه وإن اختلفت الصفة 

والنوع واحد أو خمتلف وحلّ األجالن أو كانا حالَّني جاز إال على القول مينع صرف ما يف الذمة وإن مل حيل 
صرفاً متأخراً وجيوز على رأي القاضي أيب إسحاق ويقدر األجالن منع على املشهور أو يقدر املعجل سلفاً فيصري 

ابن . . . واألجالن خمتلفان أو متفقان بأن ( ذلك باحللول وإن اتفقا صفة ومقداراً ومل حيل أحدمها أو حل أحدمها 
ل ووقف إذا املنع إذا اختلف األج: اتفق األجالن أو اختلفا وعن مالك : ومنع إذا مل حيال ) نافع إذا محال أو أحدمها 

اتفق وقول ابن نافع أجرى على املشهور إذا عقد املؤجل على حالته لكن إذا حل أحدمها ُعد حوالة إذ جيوز مبا حلّ 
فيما مل حيل والحظ ابن القاسم تساوي الديون وعدم الضمان يف العني وكل واحد منها له التعجيل والتفت إىل بعد 

مها أجود يف العني وحال أو حلّ األجود أو مل حيال وكان األجود أوهلما إذا كان أحد: التهمة فأجاز قال اللخمي 
ضع وتعجل وكذلك إذا كان أحدمها أكثر عدداً : حلوالً جاز وإن حل األدىن أو هو أوهلما حلوالً امتنع ودخله 

ن بناه على وهذا الذي ذكره يف اجلودة إ: فتشاركا على أن ال يترك صاحب الفضل جاز كما تقدم يف األجود قال 
رأي القاضي أيب إسحاق فصحيح ومشهور املذهب ما قدمناه وما ذكر من اختالف العدد فإمنا ينبغي أن خيتلف يف 
منعه ألنه مبادلة بتفاضل مع ما يدخله ذلك على املشهور من التراخي إذا مل حيل األجالن أو أحدمها وإن كانا من 

وكذلك إن مل حيال على املنصوص وقد جيري على رأي ابن نافع  قرض واتفاقا صفة ومقدارا وحال أو أحدمها جاز
املنع وإن اختلفت صفتهما واحتد الوزن واختلف نوعهما فعلى ما قدمناه وإن حل أجلهما أو كانا حالني جاز وإن مل 



ع فإن حيال مل جيز قاله ابن القاسم وابن حمرز وجيري على املشهور وكذلك إذا كان أحدمها من قرض واآلخر من بي
اختلف الوزن يسرياً جاز ألنه زيادة من أحدمها وهي يف القرض جائزة وإن كثرت جرت على اخلالف يف الزيادة 

يف الوزن أو العدد إذا كثرت وجّوزه اللخمي إذا كان أكثرمها أوهلما قرضاً ومنع ابن القاسم إن كان األكثر آخرمها 
حل األول أو مل حيال لكن كان أقلها حلوالً امتنع وإن حلّ ألنه يتهم على سلف بزيادة وأجازه ابن حبيب وإن 

األكثر أو هو أوهلما حلوالً وأوهلما قرضاً جاز ما مل يكن األكثر آخرمها قرضاً على ما تقدم إذا كانا من بيع قال 
يف حكم اللخمي إن كان أحدمها دنانري واآلخر دراهم جاز إن حلّ األجالن وإن مل حيال أو أحدمها فعلى اخلالف 

  املؤجل 
إن كانا طعاماً من بيع واختلفا أو رؤوس األموال امتنع وإن اتفقا جنساً أو رؤوس أمواهلم فإن اختلف : فرع قال 

األجالن امتنع أو اتفقا منع ابن القاسم وأجاز أشهب نظراً للمبايعة أو اإلقالة وإن كانا من قرض واتفقا جاز حلَّت 
املنع : فثالثة أقوال : ا من قرض واآلخر من بيع وحال جاز وإن مل حيالّ أو أحدمها اآلجال أو مل حتل وإن كان أحدمه

البن القاسم واجلواز ألشهب والتفرقة إىل أجل السلم جاز أو حل القرض وحده امتنع نظراً إىل صورة املبايعة يف 
  من الثمن  الطعام أو اإلقالة واإلقالة أوىل ألن األجل يف السلم يستحق دون القرض وله حصة

إذا كانا عرضني واستويا يف اجلنس والصفة جاز مطلقاً وألغي تفاوت اآلجال واآلمال لعدم التهمة يف : فرع قال 
العروض وإن اتفقا جنساً ال صفة واتفقت اآلجال جاز ألن اتفاق األجل يضعف التهمة على املكايسة وإن اختلف 

ضع وتعجَّل واألجود معاوضة على : أحدمها أجود ألن تعجيل األدىن  اآلجال ومل حيال ومها من مبايعة امتنع إذا كان
طرح الضمان وكذلك إذا كانا من قرضني فإن كان أحدمها قرضاً واآلخر بيعاً وحل اقرض أو هو أهلما حلوالً امتنع 

ن كان ألن احلال أو األقرب إن كان األجود فهو حط للضمان والواجب يف املسلم مبا بذله من زيادة القرض إ
أن ما حلّ أو : القرض الذي حل هو األدىن فقد وضع من السلم الذي له على أن عجل له وضابط هذا الباب 

اقرب حلوالً كاملقترض املدفوع عن الدين األخري فيتقي أحد الفسادين فيمنع أو ال يقع يف أحدمها وقد علمت أن 
ضع وتعجل خبالف األجود ألن له : رض يف األدىن ل العرض سلماً ميتنع تعجيل األجود منه أو األدىن وكذلك الق

  التعجيل يف القرض وإن كره ربه إلفضائه لرباءة الذمم ويعترب أيضاً يف القرض زيادة العدد فيمتنع على املشهور 
جتوز احلوالة بطعام السلم على طعام القرض وبالعكس وبطعام القرض على القرض بصفة واحدة : فرع يف الكتاب 

مؤجلني اختلفت اآلجال أم ال أو أجل أحدمها فقط إال أن يكون أحدمها مسراء واآلخر حممولة فيمتنع إال  حالني أو
أن حيال ليال يكون فسخ الدين يف الدين وميتنع سلم من سلم حلت اآلجال أم ال ألنه بيع الطعام قبل قبض فإن كان 

ز ألن القرض موضع املعروف وإن ال حيال أو أحدمها من سلم واآلخر من قرض وحال والصفة واملقدار متفق جا
  أحدمها امتنع ألن التعجيل يشعر باملكايسة فيكون بيع الطعام قبل قبضه 

ال تأخذ يف الدين احلال أو املؤجل منافع دار أو أرض روية أو مثرة أزهت ألهنا يتأخر قبضها فهو كفسخ : فرع قال 
اجلواز ألن تسليم : وعن مالك : السلم دون دين القرض قال سند يف دين ) ح ( و ) ش ( الدين يف الدين ووافقنا 

الرقاب تسليم للمنافع وألهنا لو كانت صداقاً فسلمها وجب على املرأة تسليم نفسها ولكن كراء الدار بالدين جائز 
جاز وإال  إذا كان هذا يستوىف قبل أجل الدين: عن بيع الكالئ بالكالئ وعنه  - -فلو كانت ديناً المتنع لنهيه 

  امتنع ليال يكون ربا اجلاهلية وهذا إذا كانت الدار وحنوها معينة وإال فال 
فسخ الدين يف الدين جائز إذا فسخ دنانري حالة أو مؤجلة يف مثلها جودةً ومقداًر أو يف أدىن : فرع قال اللخمي 

رف مستأخر وال يف عرض النه ربا ألنه معروف وميتنع يف املعجل واألجود ألنه سلف بزيادة أو يف دراهم ألنه ص



إما أن تقضي أو تريب وكذلك العرض يف العني أو قبل األجل ليؤخره ألبعد منه ألنه ال يفعل إال : اجلاهلية يف قوهلم 
  بزيادة وفسخه قبل األجل ليأخذه عند األجل أو بعد ذلك قبل األجل ممنوع نقداً وميتنع فسخه يف أقل منه قيمة 

ال تبع بالدين سلعة خبيار أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على الصفة ألهنا يتأخر قبضها قال ابن : فرع يف الكتاب 
إذا أخذ طعاماً فكثر كيله فيتأخر اليومني ألجل : وأجازه أشهب ألهنما معينان ال يف الذمة ديناً قال اللخمي : يونس 

  يقيم شهراً لعدم التهمة يف دفع مثن التأخري وكذلك إذا شرع يف الكيل وهو : احملمولة أجازه مالك قال حممد 
إذا أمرته بدفع دراهم لك عليه ملن استقرضكما فأعطاه هبا دنانري برضاه جاز : فرع قال مالك يف كتاب املديان 

وليس لك منعه واستحب لك اتباع األخذ بدراهم وأختلف فيه قول مالك ولو قبض فيها عرضاً مل تتبعه إال بدراهم 
أسلفته ذلك فله بيعه قبل قبضه مبا شاء من ذهب وعرض ولو أمرت له بدنانري لك دين وللمأمور عليه ألنك إمنا 

دراهم فله مقاصته إن حلّ األجالن وإن أمرته يقضي عنك دنانري فدفع دراهم فيها عرضاً أو طعاماً اتبعته مبا أمرته 
إذا أمرته بدنانري فدفع : لسلف قال ابن يونس به ال غريه من تصرفه معه وفيه خالف عن مالك وأنه ال يربح يف ا

ال يربح : ترجع مبا أمرته وعلى قوله : يرجع مبا دفع املأمور وهو باخليار مث رجع فقال : ملالك ثالثة أقوال : دراهم 
ه ينبغي أن يرجع املأمور باألقل من قيمة العرض أو الدراهم املأمور هبا وقال: يف السلف إذا كان املدفوع عرضاً 

وأما يف اقل من دينار لو أمرته بنصف دينار فدفع دراهم فيها ترجع ألن أمرك إمنا : مجاعة من شيوخنا قال حممد 
خيري أن يدفع لك ما دفع من الدراهم أو نصف دينار يوم الدفع فيعطيك األقل ورجع عنه : كان بالورق وعن مالك 

دينار ما بلغ ألنه عقد أجنيب عنك بينه وبني األخذ وكذلك مالك إىل ما تقدم فلو دفع طعاماً أو عرضاً تعني نصف 
  لو دفع ديناراً فصرفه الطالب فأخذ نصفه ورد نصفه إىل املأمور 

ميتنع وضع املرأة صداقها لزوجها على أن ُيحجها ألنه فسخ دين يف : قال ابن القاسم : فرع قال صاحب البيان 
داقي صدقة عليك فامتنع فخرجت مبادرة إىل أهلها لتقطع الصدقة إن محلتين إىل أهلي فلك ص: دين وإن قالت له 

  سقط عنه الصداق وإن مل خترج كذلك فال 
مثن قمح ومثن متر امتنع : إذا سلمت املقاصة من الفساد اآلن اعترب ما تقدم فإن كانا متساويني : فرع قال اللخمي 

إال أن يكون العقدان نقداً واألول مؤجالً والثاين : كتاب على أصل ابن القاسم الهتامهما يف بيع القمح بالتمر ويف ال
نقداً وأخذ عن املبيع أوالً مثل ما يباع به نقداً فيجوز وإن كان الثاين أكثر عيناً امتنع وكذلك لو كانا عرضني أسلم 

بزيادة وإن كان بعضهم لبعض فيها فإن اتفق رأس املال أو األول أكثر جاز أو األول أقل امتنع الهتامهما على سلف 
جيوز إن كان رأس : رأس مال أحدمها دراهم واآلخر دنانري امتنع على قول ابن القاسم ألنه صرف مستأجر وقيل 

  مال األول أقل فيما يكون الصرف دون سلم األول 
نة اختلف إذا تضمنت الصرف املستأجر أو بيع الطعام قبل قبضه هل نفسخ املقاصة خاصة ألهنا املتضم: فرع قال 

واألول أحسن ألن سبب التهمة ليس حمققاً إال أن : للفساد أو املتضمنة املبيع األخري ؟ ويصح األول قوالن قال 
نذكر قواعد شرعية تتبىن عليها املقاصة وبيوع اآلجال وما : جتري بينهما عادة فينفسخ البيع األول والثاين متهيد 

ر األسباب املبيحة معدومة واملقتضي للفساد موجود والتقدير من يدخل فيه سد الذرائع ألن مالكاً رمحه اهللا يقد
التقدير إعطاء املوجود حكم املعدوم حكم املوجود فإعطاء : األمور العامة يف الشرع فأبسط القول فيه فأقول 

الشهود  املعدوم حكم املوجود كإميان الصبيان قبل تعلمهم وكذلك البالغون حالة الغفلة وكفر أطفال الكفار وعدالة
حالة الغفلة وكذلك فسق الفساق واإلخالص والرياء فيمن مات على شيء من هذه الصفات فالشرع حيكم عليهم 
هبذه الصفات حالة عدمها وجتري عليهم أحكامها ويبعثهم عليها بعد املوت وكذلك النيات يف العبادات حالة الغفلة 



فاً بالنية حينئذ فالثابت يف حقه النية احلُكمية دون الفعلية يف أثناء العبادة فهو يف حكم الناوي وإن مل يكن متص
وكذلك من تقدم وكذلك العلم يف العلماء والفقه والشعر والطب والصداقة والعدارة واحلسد حالة الغفلة عن هذه 

إذا : ففائدة التخصيص بقوله ) ومن شر حاسد إذا حسد : ( الصفات وكذلك خصص اهللا تعاىل احلاسد بقوله 
د ليتقي احلسد الفعلي ألنه الباعث على أذية احلسود خبالف احلكمي وكذلك إذا باع عبداً سارقاً فيقطع يقدر حس

قطعة عند البائع ويرد عليه وكذلك كل عيب نشأ يف املبيع بسبب التدليس ال مينع الرد ويقدر تقدمه على ما تقدم 
يف عروض التجارة ويقدر امللك يف اململوكات والرق تقريره يف الرد بالعيب والديون تقدر يف الذمم والنقدان 

واحلرية والزوجية يف حماهلا وإعطاء املوجود حكم املعدوم كاملاء مع احملتاج له لتعطيشه والرقبة عند املكفر احملتاج إليه 
ب بعد موته ومن النقدين إعطاء املتقدم ُحكم املتأخر واملتأخر حكم املتقدم فاألول كمن رمى سهماً أو حجراً فأصا

يف حال حياته كالدية يف القتل متأخرة االستحقاق عن املوت ألنه سببها ( شيئاً فأفسده فإنه يضمنه ويقدر تقدمه 
قبل املوت حىت يصح أن يورث عنه والثاين كتقدير احلروف السابقة على احلرف األخري من لفظ ) ويقدر تقدمه 

خري فحينئذ يقضى عليه بأنه متكلم بتلك الصيغ ولو مل يقدر أول الطالق والبيع وسائر صيغ العقود مع احلرف األ
الكالم عند آخره ملا اعترب احلرف األخري ألنه ليس سبباً شرعياً وكذلك تقدر النية يف آخر العبادات وإن كانت 

وال : العبادات  متقدمة يف أوهلا فنعده ناوياً يف آخرها وإن كان غافالً عن النية حينئذ بل كانت النية سابقة فر أول
يكاد ينفك شيء من العقود عن التقدير وإيراده على املعدوم أما البيع فقد يقابل الدين بالدين إمجاعاً كبيع درهم 
بدرهم إال أنه ال يتأخر واإلجارة إن قوبلت مبنفعة كانا معدومني أو بعني كانت املنافع معدومة والسلم والقرض 

يف معدوم والقراض واملساقاة واملزارعة واجلعالة والوقف متليك ملعدوم تارة  يقتضي عوضه معدوماً والوكالة إذن
ملوجود وتارة ملعدوم والرهن يف دين معدوم وقد يكون ديناً بنفسه والوصية تصح بالدين املعدوم والعواري متليك 

و كذلك منافع النكاح ملعدوم ومتليك اللقطة مقابلة موجود مبعدوم وحفظ الوديعة الواجب معدوم يوجد يقينا مسا
والنفقة والسكىن والكفالة التزام املعدوم واحلوالة بيع معدوم مبعلوم والصلح ال خيرج عن البيع واإلجارة واإلبراء 
واهلبة والعجب ممن يعتقد أن املعاوضة على املعدوم على خالف األصل مع أنه عماد الشريعة ومعظمها واألوامر 

والوعد والوعيد والبشارة والنذرة والشروط وأجوبتها ال تتعلق مجيع هذه إال مبعدوم والنواهي واإلباحات واألدعية 
فهذا التمهيد وهذه القواعد وإن كانت تتعلق بالديون فهي عظيمة النفع يف أبواب الفقه حيتاج إليها الفقيه حاجة 

ارك ويتميز الصواب يف شديدة إن أراد أن يكون من فحول العلماء وبسبب اإلحاطة هبذه القواعد تتضح املد
املذاهب من اخلطأ وتنشأ الفروق والتراجيح ويف مثل هذه املواطن يتميز اجلذع من القارح والصاحل لضبط الفقه من 

ميلك ملكاً غري مستقر دون ملك احلر وإذا  -عندنا  -يف معاملة العبيد والعبد : الطاحل القسم السادس من الكتاب 
ال ميلك مطلقاً وإذا ملكه جارية جاز له وطوُّها عندنا خالفاً هلما ) : ح ( و ) ش  (ملكه سيده ماالً ملك وقال 

فسلبه القدرة على العموم فال ميلك وإال ) ضرب اهللا مثالً عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء : ( احتجا بقوله تعاىل 
ميانكم من شركاء فيما رزقناكم ضرب لكم مثالً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أ( لكانت له قدرة وبقوله تعاىل 

فجعل حكم عبيدنا يف امللك معنا كحكم عبيده معه سبحانه وتعاىل وليس ألحد مع اهللا ) فأنتم فيه سواء ختافوهنم 
تعاىل ملك وكذلك عبيدنا معنا وألنه مملوك فال ميلك كالبهيمة وألن احلريب ميلك فإذا رق زال ملكه والذمي ميلك 

مث ُسيب فرق زال ملكه فإذا كان طريان الرق يزيل امللك ومينع استدامته فأوىل إذا قارنه فإذا ذهب لدار احلرب 
وألن القول بامللك يقتضي التناقض كأن يأذن السيد للعبد يف التجارة وشراء الرقيق واإلذن هلم فيشتري ويأذن 

قاهر مقهوراً واألعلى أسفل وألن فيشتري العبد األسفل األعلى من السيد فيكون كل واحد رقيقاً لصاحبه فيكون ال



: أحدمها : القول باملوجب لوجهني : احلر ال ميلك مثله فالعبد ال ميلك مثله تسوية بني البابني واجلواب عن األول 
ليس صيغة عموم فيقتضي أن عبداً من العبيد ليس له ملك وحنن نقول به بل بعض األحرار كذلك ) عبداً ( أن 

القول باملوجب فإن اهللا تعاىل نفى : عدم القدرة فلو كان العبد ال يقدر لزم التكرار وعن الثاين أنه وصفه ب: وثانيهما 
املساواة وهو صحيح فإن ملك العبد ال يساوي ملك احلر أو نقول وجه التنظري يقتضي ملك العبد إذا ملك فإنا إذا 

ه أكثر أحكام احلرية من التكاليف وغريها فتعلق به الفرق فإن العبد تعلقت ب: ملّكنا اهللا تعاىل َملَكنا وعن الثالث 
أن العبد إمنا ميلك إذا ملَّكه السيد ويف االسترقاق املذكور مل ميلكه السيد شيئاً مث : امللك خبالف البهيمة وعن الرابع 

ق والرق ال مينع ال مينع ابتداء النكاح ومينع دوامه إذا طرأ عليه فإن سيب الزوج مينع استدامة النكاح وهو ر: نقول 
أن بيع السيد : ابتداء النكاح وكذلك السيب يسقط الدين عن املسيب مع أن الرق ال مينع ابتداء الدين وعن اخلامس 

العبد األعلى لألسفل يقتضي بقاء ماله للحر ومن ماله العبد األسفل فيصري األسفل أعال واألعلى أسفل وهذا ال 
الفرق : ستأجره فإن كل واحد منهما مطالب لصاحبه حبقه وعن السادس يقتضي بطالن امللك كمن استأجر من ا

إن أحدمها فيه الشبهان باألموال من جهة أنه يباع وباملالك من جهة أنه مكلف فأمكن أن يكون ميلك : بني البابني 
أن ميلك منافع مثله مثله لشبه األموال خبالف احلر فثم ينتقض ما ذكرمت باملنافع فإن كل واحد من احلرين جيوز 

وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم ( قوله تعاىل : أحدمها : صاحبه باإلجارة ويتأكد مذهبنا بوجوه 
أعمى : فوصفهم بالفقر يدل على قبوهلم للغىن فإنه ال يقال للجماد ) وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله 

إهنم إما أن يكونوا فقراء أو ال يكونوا فقد اتصفوا بالغىن وهو فرع امللك  وال أصم لعدم قبوله للبصر والسماع مث
إنه يغنيهم وخربه تعاىل صدق فال بد أن يتصفوا بالغىن وهو : فثبت أهنم ميلكون وإن كانوا فقراء فقد قال اهللا تعاىل 

: النقيضني بالضرورة وثانيها فرع امللك فصار امللك الزما للنقيضني فيكون واقعا قطعا ألنه ال بد من وقوع أحد 
من باع عبداً وله مال فماله للبائع : ( قوله : وثالثها ) من أعتق عبداً وله مال فماله له إال أن يستثنيه السيد ( قوله 

وجه الدليل من ) من باع عبداً وله مال فماله للبائع إال أن يشترطه املبتاع : ( وجه قوله ) إال أن يشترطه املبتاع 
أن الالم للملك عند إضافة املال لقابل له وهو قابل له ألنه مكلف لدوران قبول امللك مع : أحدها : وجوه 

انه اشترط يف ملك البائع له أن يبيع : التكليف وجوداً وعدماً أما وجوداً ففي احلر وأما عدماً ففي البهيمة وثانيها 
كان العبد ال ميلك مل خيتص لتخصيص البائع بامللك يف حالة لو : العبد ولو كان له قبل البيع لسقط التعليق وثالثها 

آدمي قابل للتكليف فيملك قياساً على احلر : على أصل املسألة أن نقول : خمصوصة بل يكون له مطلقاً الرابع 
أن الدين سبب إلتالف أموال الناس فتعلق باملأذون والدين ال يثبت إال حيث يتصور امللك وإال فال : وخامسها 

: أنه ميلك األبضاع وهي أعظم من األموال فوجب أن ميلكها قياساً على احلر وسابعها : فائدة يف الدين وسادسها 
أنه يصح خمالعته على األعواض فوجب أن ميلكها يف اخلُلع وغريه قياساً على احلر إذا تقرر أن العبد ميلك فهو 

  ليس له التصرف فيه إال بإذن السيد حمجور عليه لتعلق حق السيد مباليته وماله يزيد فيها ف
إذا أذن له يف التجارة جتر فيما شاء ألن اإلذن : إذا أذن له يف التجارة جتر فيما شاء يف الكتاب : فرع يف الكتاب 

مطلق ولزم ذمته ما داين الناس به من مجيع أنواع التجارات ألن الناس يغترون بتصرفه واإلذن يف الصنعة كالقصارة 
( إذا أذن له يف نوع خمصوص واشتهر ذلك وأعلنه مل يلزم : يف التجارة وال يف املداينة قال صاحب النكت  ليس إذناً

ما داين بعد احلجر وال يعذر من جهل ) ماله الدين يف غري ذلك النوع كما إذا حجر عليه واشتهر ذلك مل يلزم 
يعامل إال بالنقد فداين تلعق الدين مبال وإن مل يكن  احلجر وعن ابن القاسم إذا أذن له بالتجارة يف مال وأمره أن ال

: فإن قصر ما يف يديه عن الدين : قال ابن القاسم : غريه املشتري مث أذن له أن ال يتجر إال يف البز فتجر يف غريه 



حيتمل أن : إذا شرط ال جيوز على سيده تعديه قال : وفيه ضعف قال سحنون : استحسن أن يكون يف الذمة قال 
يكون هذا اخلالف إذا مل يشتهر ذلك وإذا أفسد املأذون يف الصنعة ال يكون ذلك يف أجرته ألهنا خراج للسيد 

: وكذلك ال يلزمه السيد يف آلة القصارة إن كان السيد أعطاه ذلك يستعني به فإهنا عارية قال الشيخ أبو احلسن 
له مال ليوىف ذلك منه وأما إن وهب له لغري ذلك فهو الدين يف مال املأذون أي إذا وهب : معىن قوله يف الكتاب 

سواء وهب بشرط أم ال يتعلق به الدين ألنه ليس من مال السيد : مبنزلة ما اكتسبه من غري التجارة وقال أبو حممد 
  وال من كسب عبده 

لتجارة وميتنع غري جيوز تأخري الغرمي بالدين واحلطيطة الستئالف القلوب الندراجه يف اإلذن ل: فرع يف الكتاب 
ذلك ألنه ضياع مال السيد وليس للعبد الكثري املال اإلنفاق على ولده إال بإذن سيده وجيوز إطعامه السئالف 

وقيل جتوز العارية للمكان القريب وإعطاء السائل الكسرة ألنه مأذون فيه عرفاً قال : ومتتنع عاريته قال ابن يونس 
كثر من العادة رد اجلميع وإذا رد السيد اهلبة أو الصدقة وهي معينة بطل العقد فإن وهب أو أخذ الثمن أ: اللخمي 

: قبضت أم ال وتكون له إذا عتق كانت يف يديه أو بيد املتصدق عليه أو قيمتها وإن استهلكت وغري املعينة كقوله 
هب لعدم التعيني ألنه ال لك عندي كذا أو يف مايل أو ذميت للسيد ردها عند ابن القاسم ألهنا تنقصه وخالفه أش

  يؤاخذ هبا إال بعد العتق فال ضرر وللسيد بعد القبض الرد اتفاقاً لتعينها بالقبض 
إذا تعدى على وديعة عنده وال مال له هل تكون يف ذمته أو رقبته ؟ وإذا كانت يف ذمته فهل : فرع قال اللخمي 

إذا كان يستودع مثله فال : يه دون املأذون وقال أشهب ذلك له يف احملجور عل: للسيد إسقاطها ؟ قال ابن القاسم 
وأما الوديعة : هي جناية قال : هي من ضمانه وقال مالك : شيء عليه حىت ميلك نفسه بالعتق وقال حيىي بن عمر 

إن كانت عيناً وهو مؤمتن فهي يف ذمته ألن له تسلفها على أحد األقوال فإن كان معسراً أو هي عرض حسن 
أرسلين : وكوهنا يف الذمة أحسن ألن املالك وضع يد العبد خمتاراً خبالف املدعي إرسال سيده له ولو قال االختالف 

  فالن مل تكن يف رقبته إلمكان صدقه 
غري املأذون ال يتبع بدين إال يف ذمته بعد العتق ألن األصل عصمة مال السيد فيه إال أن يسقطه : فرع يف الكتاب 

  ألن ذلك يعيبه وليس ألحد أن يعيب مال غريه  عنه السيد أو السلطان
كل ما استهلك املأذون مما أخذه بإذن ربه من وديعة أو غريها ففي ذمته ال يف رقبته وليس للسيد فسخه : فرع قال 

  عنه ألنه أذن له 
يها وألهنا قد وال حرية ف( للمأذون بيع أم ولده إن أذن له السيد وتباع فيما عليه من دين ألهنا ماله : فرع قال 

قال صاحب النكت ) تكون حبلى ومحلها للسيد والدين حمقق والولد موهوم وال يباع ولده منها ألنه ليس على ماله 
للسيد فسخ البيع حلقه يف احلمل وقيل ال ألن البيع وقع صحيحاً : قيل : إذا بيعت يف الدين فظهرت حامالً : 

إذا خاف العجز وقد تكون حامالً ومحلها مكاتب ال يشترط إذن السيد  والفرق بني بيع هذه واملكاتب يبيع أم ولده
إن خوف العجز كالدين على املأذون ألن كليهما حق عليه واألمة اليت يطأها املأذون خبالف الولد ألن أم الولد : 

  دفعت لإليالد 
  ائه بيع يف دينه ألنه أتلف مال غرم: إذا اشترى املأذون وعليه دين : فرع يف الكتاب 

للسيد ردُّ ما وهب العبد واملكاتب أو أم الولد أو تصدقوا به فإن استهلك فالقيمة هلم إال أن يكون : فرع قال 
  انتزاعاً من غري املكاتب فيقبضها هو 

إذا أذن يف التجارة يف مال دفعه له فالدين فيه دون مال العبد وبقيته يف ذمته ال يف رقبته وال يف ذمة : فرع قال 



ألن اإلذن يوجب التعليق باملال والذمة ال يف رقبته وال يف ذمة السيد ألن اإلذن يوجب التعليق باملال أو الذمة  السيد
مل يزد يف غُرماء معاذ على  - -أنه : يباع يف الدين ألنه حق كاجلناية لنا ) : ح ( وإمنا يتعلق برقبة اجلنايات وقال 

  ه دون رقبته فال يباع ألنه إضرار بالسيد ومل يدخل عليه أن خلع هلم ماله وألنه إمنا عومل على مال
ال حياص السيد غرماء عبده مبا دفع إليه من املال ألنه مل يدخل على أن ذلك املال دين عليه خبالف : فرع قال 

ويف مال الغرماء إال أن يعامله بعد ذلك فيسلفه أو يبايعه بغري حماباة فيحاص بذلك فيما دفع إليه ن املال للتجارة 
العبد ألنه دخل على املداينة كالغرماء فإن رهنه العبد رهناً فهو أحق به وإن باعه سلعة مبا اليشبه كثرة فالغرماء 

ويضرب معهم بقيمة السلعة وتسقط احملاباة وإن فلس ويف يده مال : قال حيىي ابن عمر : أحق منه قال ابن يونس 
ا اجتر به ألنه غري ماله كالبائع جيد سلعته وما وهب للمأذون وقد اغترقه للسيد مل يتجر فيه فالسيد أحق به خبالف م

الدين فللغرماء دون السيد ألن إذنه يف التجارة يتسلط على ما ال يكون ملكاً له والسيد أحق بكسبه وعمل يديه 
ه عليه أو أوصى له وأرش جراحه وقيمته إن قتل ألنه ناشئ من عني ماله وإمنا يكون الدين فيما وهب له أو تصدق ب

  به فيقبله العبد وقد تقدم خالف عبد احلق يف اهلبة 
إذا باعه سلعة معينة ففلس العبد فسيده أحق هبا إال أن يدفع الغرماء ماله على قاعدة التفليس فإن : فرع يف الكتاب 

ينة مل تفارقه قال صاحب أسلم له أو ألجنيب دنانري يف طعام مث فلس فهو أحق بعينها من الغرماء إن شهد بعينها ب
اشتراط هاهنا عدم مفارة البينة فلو فارقت مث شهدت بأعياهنا ال حيكم بأعياهنا خبالف من استحق : قيل : النكت 

  دنانري تقبل شهادهتم وإن غاب عليها ألنه غري راض بالدفع خبالف األول 
قبل قيام غرمائه جائز ألن من صح إنشاؤه صح إقرار املأذون يف صحته أو مرضه ملن ال يتهم عليه : فرع يف الكتاب 

إقراره وجيوز إقراره بالدين على ما بيده من املال وإن حجر عليه سيده فيه ما مل يفلس ألن اإلذن يف املتجر إذن يف 
يريد إذا كان بقرب احلجر وإال فال وإن دفع غرمي له دينه بعد احلجر جاهالً : قيل ) : قال صاحب النكت ( الدين 
تحجري ال يعذر على قول ابن القاسم كالدافع للوكيل بعد العزل جاهالً بالعزل وهذا إذا قبض ماله إذا حجر بال

قال ابن وهب : وترك املال بيده برئ من قضائه جاهالً ألن بقاء املال غرور للناس فيعذر الدافع باجلهل ويف اجلواهر 
  ال يقبل إقراره بعد اِحلجر مطلقاً : 

إذا عجز املكاتب وبيده مال وهو قبل الكتابة مأذون له يف التجارة بقي على ذلك حىت : لنكت فرع قال صاحب ا
  ال يرجع اإلذن ألن الكتابة أسقطت حكمة : حيجر عليه أو حمجوراً عليه رجع إىل ما كان عليه وقيل 

ل لعبدي إن علم براءه أو إذا ادعى السيد الثوب الذي أقر به احملجور عليه لفالن حيلف على إن هذا ما: فرع قال 
إذا أعلن : ما أعلم فيه لفالن حقاً قال ابن يونس يف كتاب حممد : هو بيد عبدي حلف : ملكه إياه وأما إن قال 

احلجر عند احلاكم ويف سوقه وسائر األسواق مل يلزمه اإلقرار المستأنفاً وال قدمياً إال أن تقوم بينة بقدمه وقال 
  يديه دون رقبته ألنه مضطر لرباءة ذمته يغرم فيما يف : النعمان 

أنا ضامن : ال يلزم السيد عهدة ما اشتراه املأذون ألن األصل براءة ذمته من العهد إال أن يقول : فرع يف الكتاب 
  فيلزم ذمة العبد أيضاً ويباع العبد يف ذلك إن مل يوفه السيد ألنه أعظم من اجلناية ألنه مل يلتزمها 

  ) وأخذهم الربا ( اإلذن للعبد النصراين يف البيع لقوله تعاىل  ال أرى: فرع قال 
ال جيوز ألحد الشريكني يف العبد اإلذن للتجارة دون صاحبه وال قسمة ماله إال أن يرضى اآلخر ألنه : فرع قال 

امللك مع نفي ينقص العبد ومن دعى إىل بيعه منهما فذلك له نفياً للضرر إال أن يتقاوياه بينهما ألنه أقرب لبقاء 
منع مالك استقالل أحد الشريكني بقسمة املال إذا كان بقاء املال يزيد يف مثنه أكثر من ذلك : الضرر قال اللخمي 



  املال فإن زاد مثله قدم طالب القسمة ألن األصل التصرف يف امللك ما مل يضر بالشريك 
يل صدق العبد تشبيهاً باحلر : ده له وقال العبد إذا أحاط الدين مبال املأذون فادعى السيد أن ما بي: فرع قال 

  بسبب اإلذن ويصدق السيد يف غري املأذون لقوة امللك والقدرة على االنتزاع 
ال حيجر على عبد إال عند السلطان فيوقفه السلطان للناس ويشهره يف جملسه ويشهد على ذلك فيحذر : فرع قال 

والشيء للعبد يف ماله إال أن ( الدين مال املأذون فللسيد احلجر عليه  الناس معاملته وكذلك غري العبد وإذا اغترق
يكفي يف : وقيل : ويف اجلواهر ) يفضل عن دينه كاحلر وليس للغرماء احلجر عليه بل يقوموا عليه فيقامسوه كاحلر 

د ويذكر ذلك عند من إذا مل تطل إقامته فيما أذن له فيه كفى السي: احلجر السيد كما يكفي يف اإلذن قال اللخمي 
  خيالطه وإال فال بد من السلطان فإنه احلاسم لضرر الناس 

ال : للمأذون أن يدفع ماالً قراضاً ألنه من باب التنمية وقال سحنون : قال يف كتاب الشركة : فرع قال ابن يونس 
  يدفع قراضاً وال يأخذه ألنه إجارة ومل يؤذن له إال يف التجارة 

ال ينبغي اإلذن لغري املأذون ومتعاطي الربا فإن فعل وكان يعمل بالربا تصدق السيد بالربح وإن : فرع يف اجلواهر 
جهل ما يدخل عليه من الفساد يف البيع استحب التصدق بالربح لعدم تعني الفساد وكذلك العبد والذمي إذا اجتر 

م خماطبون بالفروع فكاألول واألسوغ للسيد مع املسلمني فإن جتر مع أهل دينه فأرىب وجتر يف اخلمر فعلى القول بأهن
  ذلك إن جتر بنفسه وإن جتر للسيد فكتويل السيد لذلك ألن يد الوكيل كيد املوكل 

إذا باع غري املأذون انعقد ووقفت إجازته على إذن السيد ألنه أهل للمعاملة وإمنا منع حلق السيد : فرع يف اجلواهر 
واملدبر وأم الولد على احلجر : ن سيده لعدم الضرر وخيالع امرأته قال اللخمي وجيوز قبوله للوصية واهلبة دون إذ

واملعتق بعضه يف يوم سيده كذلك ويف يومه كاحلر وله البيع إىل أجل باملال الذي حصل له باملقامسة وهو يف اهلبة 
هنا تؤدي إىل التعجيز ويف والنكاح والسفر على احلجر واملكاتب على اإلطالق إال يف اهلبات والصدقة والنكاح أل

وأرى أن ينظر إىل املكاتب يف الوثوق : السفر قوالن نظراً للحجر أو ألنه قد ينمي ماله فيستعني به عن الكتابة قال 
  بغيبته ورجوعه قبل حلول جنم فيجوز وإال منع 

غريه مل يتعلق باملال فإن  إذا أذن السيد للعبد حرم عليه جتاوز إذنه فإن أذن يف الَبز فاشترى: فرع قال اللخمي 
أشكل هل أذن له يف هذا أم ال ؟ ففي كونه يتعلق باملال الذي بيده قوالن مع الفوات ومع القيام للسيد رده وألزمه 

ذلك ليس بعذر وقال أيضاً إذا أذن يف النقد : يف الكتاب إذا أذن يف نوع سائر األنواع ألنه أقعده للناس وقال أيضاً 
يلزمه وأرى إن كان ذلك العبد ال يقف عند املأذون فيه أن يلزمه ألنه غر :  يلزمه وقال سحنون فباع بالنسيئة ال

الناس فإن هلك املبيع بغري سبب العبد أو نقص مل يلزمه أو بسببه ومل يصون به ماله مل يتعلق مبا يف يده وإن صون 
األقل من الثمن األول أو الثاين ألن األصل براءته كان فيه األقل من الثمن أو القيمة فإن باعه والثمن موجود فعليه 

وإن ضاع الثمن مل يلزمه الغرم من ذلك املال وإن باع بالنسيئة فتغري السوق ُيخري يف اإلجازة والرد وإن نقص بأكل 
أو لبس فللسيد اإلجازة واألخذ بالقيمة وإن مل ينظر فيه حىت حل األجل فله أخذ الثمن وخيتلف هل يغرم العبد 

البعض أو يكون يف ر قبته ؟ وللسيد قبول املبيع نسيئة باألقل من الثمن أو القيمة إال أن يرضى البائع بأخذه بعينه 
يف اختالف املتبايعني ويتضح بالنظر فيما يقع فيه االختالف وفيما يترتب على : القسم السابع من الكتاب 

يف : القسم األول : االختالف وهو أحد عشر قسماً فيما يقع فيه : االختالف من خمالف وغريه النظر األول 
: االختالف يف صحته وفساده ففي اجلواهر : االختالف يف وقوع العقد فيصدق منكره مع ميينه إمجاعاً القسم الثاين 

ما مل يؤد ذلك : يصدق مدعي الصحة ألهنا األصل يف تصرفات املسلمني وقال املتأخرون : مذهب الكتاب 



لو : لزيادة يف الثمن أو نقصانه فريجع احلكم إىل االختالف يف قدر الثمن قال عبد احلميد وغريه لالختالف يف ا
إذا اختلفا يف تأجيل : االختالف يف تعجيل العقد وتأجيله قال سند : غلب الفساد صدق مدعيه القسم الثالث 

كاالختالف يف جنس ) ش ( صحاب و يتحالفان ويتفاسخان عند مجهور األ: الثمن قبل قبض السلعة فثالثة أقوال 
الثمن ألن األجل يوجب اختالف الرغبة يف الثمن كما يوجبه اختالف اجلنس ويصدق املشتري فيما ال يتهم على 

وابن ) ح ( مثله عند ابن القاسم لعدم التهمة واألصل عدم استحقاق احلال ويصدق البائع البن القاسم أيضاً و 
: على سلعته إال مبا أقر بالرضا به فإن اختلفا بعد قبض السلعة فثالثة أقوال  حنبل ألن األصل استمرار ملكه

يتحالفان ويتفاسخان ويصدق البائع وإن ادعى املبتاع أجالً قريباً صدق كلها البن القاسم فإن فاتت السلعة فثالثة 
األصل براءة ذمته من احلال يصدق البائع عند ابن القاسم يصدق املشتري عند مالك ألن البائع أئتمنه و: أقوال 

( وابن حنبل ويقدم املبتاع قاله ) ح ( ويتحالفان ويتفاسخان فثالثة أقوال يف مجيع املسألة يقدم البائع مطلقاً وقاله 
والتفصيل إن اتفقا على األجل واختلفا يف قدرة قبل التفرق حتالفا وتفاسخا وجيري على االختالف يف قدر ) ش 

إذا اتفقا على األجل دون قدره ومل تفت حلفا وردت وإن فاتت بيد املبتاع صدق :  الكتاب الثمن قبل التفرق ويف
صدق املبتاع : مع ميينه ألن البائع ائمته مع ميينه فيما يشبه يف املوضعني فإن اتفقا على قدر األجل وتنازعا يف حلوله 

االختالف يف األجل كاالختالف يف : اهر مع ميينه وكذلك رب الدار واألجري ألن األصل عدم احللول ويف اجلو
مقدار الثمن غري أنه اعتيد الشراء بالنقد يف بعض السلع فصار ُعرفاً فريجع إليه ونزل بعض املتأجرين اختالف 

التفرقة بني قريب األجل فيتحالفان ويتفاسخان كاالختالف يف قدر الثمن وبني : األصحاب على العوائد وقيل 
إذا اختلفا يف جنس الثمن كالثوب : االختالف يف جنس الثمن ففي اجلواهر : القسم الرابع بعيده فيصدق البائع 

االختالف يف النوع كالقمح والشعري : والشعري حتالفا ويتفاسخا إذا ليس أحدمها أوىل من اآلخر القسم اخلامس 
ف يف مقدار الثمن ففي اجلواهر االختال: كاجلنس وقيل كالقدر الحتاد اجلنس القسم السادس : قيل : ففي اجلواهر 
يتحالفان ويتفاسخان إال أن يقبض املشتري املبيع فيصدق ويتحالفان ويتفاسخان بعد القبض ما مل ينب : أربع روايات 

باملبيع فيصدق ألنه ائتمنه ويتحالفان ويتفاسخان ما مل تفت بتغري السوق أو بدن فيصدق وهي رواية الكتاب ألنه 
) ح ( تفاسخان وإن فاتت ألن القيمة تقوم مقام العني ولذلك مسيت قيمة ومبذهب الكتاب قال غارم ويتحالفان وي

أمر البائع  - -وفيه أنه ) إذا اختلف املتبايعان وليس بينهما بينة (  - -ويف النسائي قال ) ش ( وباألخري قال 
اختلف املتبايعان يف البيع والسلعة كما هي مل إذا : (  - -باحللف مث خيتار املبتاع األخذ أو الترك ويف الترمذي قال 

واالول مقطوع والثاين مرسل والثالث ضعيف والن كل واحد ) تستهلك فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع 
منهما مدعٍ ومدعى عليه ألن البائع يدعي عقداً بألف وُيدعى عليه عقٌد مبائة واملشتري يدعي عقداً مبائة ويدعى 

بألف فيتحالفان كما لو ادعى رجل ثوباً وادعى عليه فرساً أو ألن البائع معترف للمشتري بامللك ويدعي عليه عقد 
  عليه زيادة الثمن واألصل عدمها 

كل ما يؤدي لالختالف يف الثمن كاألجل واحلميل واشترط اخليار فكاالختالف يف الثمن مث : فرع قال املازري 
  قد فال يفتقر إىل ميني أو يرد فيختلف من يصدق منهما ؟ ينظر يف مدعي اخليار هل ميضي الع

عدم االعتبار للقدرة : دعوى األشبه مع القرب معترب اتفاقاً ومع قيام السلعة فقوالن املشهور : فرع يف اجلواهر 
د اآلخر وال وهذا ينبغي أن يكون اختالفاً يف حال يعترب االشبه إن أبع: على رد السلعة ودفع التغابن قال أبو الطاهر 

إن أتيا مع الفوات مبا ال يشبه فالقيمة يوم : يعرب إن ادعى اآلخر ما هوممكن وما يتغابن الناس مبثله ويف الكتاب 
  الشراء ألنه ليس أحدمها أوىل من اآلخر بسقوط العقد وجتب القيمة 



  الفوات حوالة األسواق فأعال واملنع : فرع يف الكتاب 
كثرة رأس املال املسلم بعد العقد أو عند حلول األجل ومل يتغري سوق الثوب الذي هو إذا اختلفا يف : فرع قال 

الثمن وال تغري حتالفا وتفاسخا ألن ثبوت السلم فرع ثبوت الثمن فإن تغري سوقه أو بدنه صدق البائع ألنه بالتغيري 
  صار ديناً عليه فهو غارم 

بل هذين الثوبني لثوبني غريمها وشهدت البينة : ال اآلخر أسلمت هذا الثوب يف أردب وق: إذا قال : فرع قال 
بل هذا العبد مع الثوب قضى بالبينة الزائدة ويلزمه أردب : باجلميع أخذ الثوبني يف أردبني ألهنما صفقتان ولو قال 

ما ألنه العبد والثوب يف شعري وشهدت بذلك البينة وشهدت بينة اآلخر بالثوب يف قمح قضى بأعدهل: هبما ولو قال 
مسألة : قال ابن عبدوس : قال صاحب التنبيهات ) الختالفهما يف اجلنس ( تعارض فإن تكافأتا حتالفا وتفاسخا 

: الثوب يف أردب والثوبني يف أردب ذلك إذا كانا يف جملسني وإال فهو تكاذب وجوز غريه احتاد اجمللس قال سند 
نة وإن كان الثوب بيد املبتاع فال يأخذه البائع ألنه ملك املبتاع وإن إذا تقاررا على احتاد العقد فالعبد للمبتاع ببي

كان بيد البائع مل جيرب املبتاع على أخذه ألنه كذب البينة والبائع فيه وهو ال يدعيه وحيث يتحالفان حيلف كل واحد 
األصل عدم : واهر االختالف يف قبض الثمن ففي اجل: منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى خصمه القسم السابع 

القبض يف الثمن واملثمن حىت يثبت االنتقال إما بالبينة أو بعادة مستقرة كاللحم وحنوه مما يشتري من أصحاب 
احلوانيت فإذا قبضه املشتري وبان به صدق يف دفع الثمن ويف تصديقه إذا قيض ومل يبني خالف سببه شهادة العوائد 

بعد قبض املبيع والغيبة عليه صدق البائع مع ميينه إال فيما يباع بالنقد  ويف الكتاب إذا اختلفا يف دفع الثمن
كالصرف واخلضر واحلنطة فيصدق املشتري ألنه العادة قال سند لو كان عرف فاسد يف تأخري مثن الصرف خيرج 

  على اخلالف يف دعوى الفساد والصحة إن كانا مسلمني ويرجع يف الرهنني إىل العادة 
  ني املتبايعني مكتوب ال يصدق على الدفع إال ببينة ألن العادة أن املشهود به ال يدفع إال ببينة فرع فإن كان ب

املبتاع مع ميينه ألن األصل عدم القبض أو بعد ( الثمن صدق ) املبيع قبل قبض ( فرع قال سند إذا اختلفا يف قبض 
اع ألن األصل عدم القبض فإن أشهد املبتاع من شهدت له العادة مع ميينه وإال صدق املبت) القبض للثمن صدق 

على نفسه بالثمن قال ابن القاسم ال يضدق ألن اإلشهاد يتضمن قبض املبيع وقال ابن عبد احلكم اإلشهاد بالثمن 
  ال يتضمن قبض املبيع 

ني على ال مي: قال مالك : أشهدت لك ومل توفين : إذا أشهد على إقرار البائع أنه قبض الثمن فقال : فرع قال 
  املبتاع حىت يأيت بسبب يدل على دعواه 

مل أعلم العادة فإن كان من أهل البلد : وقال البائع ) حيسن ( إذا كانت العادة أن الدنانري وازنة : فرع قال اللخمي 
 أنه ال يعلم ذلك وُخري املشتري بني القبول على الوازنة أو يرد: مل يصدق أو طارئاً َصدق أو ُشك فيه أُحلف 

اإلختالف يف صفة البيع ففي : وكذلك إذا كانت العادة للقنطار عشرة أرطال أو خمتلف الوزن القسم الثامن 
بل شرطت اختيارها بعينها حتالفا وتفاسخا ألنه : شرطت خنالت خيتارها بغري عينها وقال املبتاع : إذا قال : الكتاب 

السلم بذراع : جوز يف الكتاب :  مقدار املبيع قال سند االختالف يف: ليس أحدمها أوىل من اآلخر القسم التاسع 
رجل معني فإن مات قبل أن يأخذ قياسه واختلفا فيه فهو كما إذا اختلفا يف مقدار السلم ولو أسلم على عدد من 

بل بذراعي قضي : بذراعي وقال املشتري : غري تعيني ومل يكن مث ذراع معلوم قضى بالوسط وإن قال البائع 
إن أهل العرف ال يعدون إطالق الذراع غرراً بل : الفسخ لعدم االنضباط وجوابه : القياس : قال أصبغ  بالوسط

  يعتمد على الوسط 



ُصدق البائع مع ميينه إن ادعى ما يشبه ألن األصل عدم : إذا اختلفا يف العدد أو الوزن أو الصفة : فرع يف الكتاب 
براءهتا : ما يشبه ألن البائع يدعي عليه شغل ذمته بغري ما اعترف به واألصل انتقال ملكه يف الزائد وإال فاملشتري في

فإن اختلفا يف النوع كالفرس واحلمار أو الشعري والُبر حتالفا وتفاسخا لعدم اتفاقهما على ما ينضبط وليس أحدمها 
: ( يف املوطأ  - -لقاسم لقوله فيما يشبه إمنا هو فيما فات عند ابن ا: قوله : أوىل من اآلخر قال صاحب التنبيهات 

إذا اختلفا يف املقدار دون اجلنس والصفة يف السلم : قال سند ) إذا اختلف املُتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة 
قبل افتراقهما عند العقد ومل يقبض البائع الثمن حتالفا وتفاسخا ألن البائع يدعي الثمن واملبتاع يدعي املقدار فكالمها 

إذا قبض الثمن وقرب قبضه حتالفا وتفاسخا وإن تباعدا ُصدق املسلَم إيل مع ميينه فيما يشبه : عن مالك مدعٍ و
إذا كان : فراعى زماناً يذهب فيه الثمن وأحلق التونسي الطول بالقصر ألن نقص الدراهم فوت قال أبو الطاهر 

قبض املثمن أو غاب عليه أو بعد أن يطول طوالً أو  رأس املال عيناً واختلفا يف املقدار فهل ُيصدق املسلم إليه إذا
بعد الطول الكثري ؟ ثالثة أقوال وإن اختلفا يف املقدار وأتيا مبا ال يشبه والثمن عرض وحنوه حتالفا وتفاسخا أو عيناً 

على  الرجوع إىل الوسط من سلم الناس ألنه معتاد يف العني خبالف العرض ويتحالفان ويتفاسخان قياساً: فقوالن 
العروض وهل يكون الفوات حبوالة األسواق أو التغري يف العني أم ال ؟ قوالن قياساً على البيع الفاسد أو يالحظ 

إذا اختلفا يف مكان قبض املسلم ُصدق مدعي : االختالف يف املكان ففي الكتاب : صحة العقد هاهنا القسم العاشر 
 ُصدق البائع ألن املواضع كاآلجال فإن أتيا مبا ال يشبه حتالفا موضع العقد مع ميينه إن ادعى ألنه العادة وإال

: قال ابن القاسم : االختالف يف دعوى اخليار والبت ففي اجلواهر : وتفاسخا الستوائهما القسم احلادي عشر 
أخرون مدعي اخليار ألن األصل عدم انتقال امللك وبىن املت: يصدق مدعى البت ألنه األصل يف العقود وعن أشهب 

تقسيم االختالف إىل هذه األقسام هو طريق : قال صاحب اجلواهر : هذا اخلالف على تبعيض الدعوى تنبيه 
إذا اختلفا يف مقدار الثمن أو املثمن أو التأجيل أو النقد أو اخليار : فقال القاضي أبو احلسن : املتأخرين أما غريهم 

أو احلميل ففي ذلك كله ثالث روايات وحكى الروايات املتقدمة بل يل أو اشترط الرهن : يل وقال اآلخر : فقال 
يقع : يف اختالف الثمن إال رواية البينونة مع القبض ووافقه األستاذ أبو بكر وجعال ألن هذه األقسام واحدة قواعد 

بالترجيح التعارض بني الدليلني والبينتني واألصلني والظاهرين واألصل والظاهر وخيتلف العلماء يف مجيع ذلك 
وأن ( يتناول اجلمع بني األختني يف امللك وقوله تعاىل ) إال ما ملكت أميانكم : ( كقوله تعاىل : والتسوية فالدليالن 
حنو العبد اآلبق هل جتب زكاة فطره أوال ؟ ألن األصل : يقتضي املنع والبنتان ظاهر واألصالن ) جتمعوا بني األختني 

أن كان اختالف الزوجني يف متاع البيت ولكل واحد منهما يد ظاهرة : ة والظاهر حيازته وألن األصل براءة الذم
كذهبما لعدم رؤية : والظاهر ( صدقُهما للعدالة : يف امللك وكشهادة عدلني على رؤية اهلالل يف الصحو فالظاهر 

عدم : للنجاسة واألصل واألصل والظاهر كاملقربة القدمية الظاهر تنجيسها فتحرم الصالة فيها ) أهل املصر له 
النجاسة وكاختالف الزوجني يف النفقة والكسوة وقد تقدم بسط هذه القواعد يف مقدمة الكتاب وعليها يتخرج 

دعوى اخليار : اختالف املتبايعني فإذا اختلفا يف جنس املثمن تعارض أصالن وإن أتيا مبا ال يشبه تعارض ظاهران 
يف ضبط املدعي واملدعى عليه : يف االختالف على هذه القواعد قاعدة والبث تعارض أصل وظاهر وترد الفروع 

لو أُعطي الناس : ( يف املوطأ  - -حىت يتعني املدعى عليه فيصدق مع ميينه واملدعي فال يصدق إال ببينة لقوله 
يس املدعي هو ول) بدعواهم الدعى قوٌم على قوم دماءهم وأمواهلم لكن البينة على من ادعى واليمني على من أنكر 

املطلوب اتفاقاً بك كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو مدعى عليه وكل من خالف قوله عرف أو أصل فهو 
مدعٍ فاملودع يقبض ببينة فال يقبل قوله يف الرد إال ببينة فإن ادعى الرد بغريها فهو مدع وإن كان مطلوباً منه ال 



الف العرف واألصل حنو دعاوي الديون واإلتالفات فإن األصل طالباً وكذلك دعوى الوصي يف إنفاق املال على خ
املدَّعى عليه أقوى املتداعيني سبباً فعلى هذه القاعدة أيضاً يتعني من يصدق : براءة الذمم وهذا معىن قول األصحاب 

: له يف الكتاب معىن قو: فيما يترتب على االختالف من حتالف وغريه قال سند : مع ميينه ممن ال يصدق النظر الثاين 
يصدق البائع بعد أن يتحالفا أي يبدأ باليمني ألن جانبه أقوى ألن املبيع يعود إليه فهو كصاحب اليد وعن ابن 

: يبدأ املبتاع الن الثمن من جهته وهو يف جانب الثمن أقوى والعتراف البائع بالعقد الناقل للملك وقيل : القاسم 
ال أخرج السلعة إال : ي عما تقرر ملكه عليه من الثمن واملثمن فالبائع يقول يتقارعان ألهنما سواء وكالمها حيام

يقدم املبتاع يف القرب يف اختالفهما يف جنس الثمن ألنه : ولو قيل : ال أخرج الثمن قال : بكذا واملشتري يقول 
سلعة مبا مل يرضه واألصل  ومنع قيامها قول البائع ألن املبتاع يدعي عليه استحقاق) ح ( غارم لكان حسناً وقاله 

بقاء ملكه ويف اجلواهر يف تقدم البائع هل هو أوىل أو واجب ؟ خالف ينبين عليه إذا تناكال فعلى األول يثبت 
ميضي العقد مبا قاله البائع قاله ابن حبيب وإذا فرعنا على قول : الفسخ كما إذا حتالفا قاله ابن القاسم وعلى الثاين 

هل على املانع ميني ؟ قوالن : حدمها اإلمضاء وإن كره صاحبه ؟ قوالن وعلى قول ابن حبيب فهل أل: ابن القاسم 
إذا نكال يتخرج فيه قول بالرد إىل الوسط : وباألول قال القاضي أبو الوليد وعلى الثاين أكثر األشياخ قال سند 

  إذا أتيا باألشبه وهاهنا مل يأتيا حبجة : كما قيل 
ما باع إال كذا واملبتاع ما ابتاع إال : دمها مييناً واحدة على النفي واإلثبات فيحلف البائع إذا حلف أح: فرع قال 

كذا فتثبت دعواه وتبطل دعوى خصمه بصيغة احلصر ألن املتنازع فيه واحد فيكتفي بيمني واحدة كيمني الزوج يف 
ينني يبدأ بالنفي مث باألثبات ألن ميني اإلثبات ال اللعان ينفي عنه ويثبت احلد على املرأة وقاله الشافعية وقالوا أيضاً مي

تكون إال بعد النكول ويبدأ عندنا بالنفي كما تقدم وقاله معظم الشافعية وقيل باإلثبات ألنه مقدم على النفي يف آية 
وإن كان من  أن األصل األميان النفي فيقدم: لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني وجوابه : اللعان فيقول يف اخلامسة 

هذا كاحللف باليمني على بطالن دعوى خصمه وهل يقتصر على حده ألن : الكاذبني إثباتاً للصدق ويف اجلواهر 
موضوع اليمني الدفع أو يضم إألى ذلك حتقيق دعواه ألن أحد األصلني يتضمن اآلخر ألنه على تقدير نكول 

  ريه اللخمي يف ذلك خصمه حيتاج إىل ميني أخرى فله اجلمع يف ميني واحدة خي
و ) ش ( إال أن يرضي املبتاع قبل بت احلكم وقاله : وظاهر الكتاب عدم الفسخ مبجرد التحالف لقوله : فرع قال 

ينفسخ بالتحالف ألنه حتقق اجلهالة يف : ألن العقد وقع صحيحاً فال يفسخ إال حبكم احلاكم وقال سحنون ) ح ( 
ما وقع الثمن إال صحيحاً لكن خفي ذلك على احلاكم وإمنا يبطل العقد  :الثمن والصحة ال تثبت معها وجوابه 

إن ترافعا للحاكم تعني احلكم وإال كفى التحالف فإن تراضيا على : باجلهالة يف نفس العقد يف نفس األمر وقيل 
على قول الفسخ من غري حكم صحة فإهنما تقايال وكذلك إن تراضيا بقول أحدمها بعد التحالف وكأنه بيع ثان 

ففي الكتاب إال أن يشاء املبتاع بقول البائع وقال ابن عبد : سحنون فإن رضي أحدمها بعد التحالف مبا قال اآلخر 
للبائع إلزامهما مبا قال املشتري وله الفسخ فجعل الباجي هذا وغريه اختالفاً يف أيهما له اإلمضاء بقول : احلكم 

البيع قائم بينهما فمن شاء أمضاه قبل الفسخ وقاله الشافعية فإن ميينهما ما اآلخر وجعله اللخمي وغريه اتفاقاً ألن 
يف احلديث واخليار للمبتاع بعد قول  - -كالبينتني ولو أقاما بينتني فلكليهما اإلمضاء ووجه ظاهر الكتاب قوله 

  البائع 
يال وظاهراً فقط يف حق املظلوم وله إذا فسخ احلاكم العقد بينها انفسخ اإلعالن باطناً كما لو تقا: فرع قال سند 

هل ينفذ الفسخ ظاهراً أو باطناً أو : إقامة البينة بعد ذلك ألن األصل صحة العقد ومل يرض بانتهاكه ويف اجلواهر 



هل البيع والوطء على األول دون الثاين ؟ ومل حيك تفصيالً بني الظامل واملظلوم مث : ظاهراً ال باطناً خالف وفائدته 
  وليس له أخذها عوضاً مما له عليه من الثمن إذ ال بد من املنع ذلك : قال 

إذا فسح احلاكم مث اعترف أحدمها بصدق اآلخر ليس له مطالبته ألنه طلب الفسخ ورضي به وإذا : فرع قال سند 
ع ظاملاً فقد ظفر البائع مل يفترقا والبائع ظامل حرم عليه التصرف يف املبيع ويرده إىل املبتاع بالثمن احلق وإن كان املبتا

) : ش ( بغري جنس حقه فله بيعه باستيفاء حقه من الثمن فإن نقص شيء كان يف ذمة املبتاع أو زاد رده وقال 
للبائع حبسه ألن املبتاع رضي بتركه له بالثمن الذي عليه وأما القضاء بنكول أحدمها يف اختالفهما يف كثرة الثمن 

قي وإن كان اختالفهما يف املبيع وقضي على البائع حل له الثمن الن املبتاع بذله أخذت ح: ألن من قضي له يقول 
ببيعه ويشتري بثمنه ما : فيما أخذه برضاه أو على املبتاع حل له املبيع عند أشهب الن البائع رضي بتركه له وقيل 

هذا أن تعرض الزيادة على البائع قال وينبغي على : ادعاه ألنه يعتقد أنه غري املبيع فإن زاد عنه وقفت الزيادة قال 
عدساً مل جيز له أخذ العدس ألنه بيع للطعام قبل قبضه لكن يباع : شعرياً وقال البائع : لو قال املبتاع : التونسي 

  فيشتري بثمنه شعرياً فإن فضل شيء وقف إن ادعاه البائع أخذه وإال تصدق به عمن هو له 
فعلى القول بأن املصيبة من البائع يشرع التحالف وإن تغري سوقه فإن : بالثمن إذا حبس املبيع : فرع قال اللخمي 

حدث عيب رده من غري ميني إال أن يرضى املشتري بالعيب فيقع التحالف كما تقدم وعلى القول أن املصيبة من 
  املشتري يرد ما تقدم من الثمن على ما أقر به 

ا مكاهنما إن ادعوا معرفة الثمن فإن جتاهلوا الثمن وتصادقوا البيع حلف روثة املتبايعني بعد موهتم: فرع يف الكتاب 
ال يعلمونه وترد السلعة فإن فاتت حبوالة سوق أو تغري بدن لزمت : ال يعلمون الثمن مث ورثة البائع : ورثة املبتاع 

ملدعي فيا يشبه قال ابن صدق ا: ورثة املبتاع قيمتها يف ماله وإن ادعى ورثة أحدمها علم الثمن وجهله اآلخرون 
ما ال ينتقل باملوت : احلقوق قسمان : جهل الثمن منها كالفوت وكذلك إذا جهل املتبايعان الثمن قاعدة : يونس 

أن املنتقل األموال : كالنكاح والتمليك والتخيري والوكالة وما ينتقل كالشفعة والرد بالعيب والرهن وضابط البابني 
ألهنم ال يرثون بدنه وال عقله ) ألموال ويرثون ما يتبعها واخلاصة بيديه وأرى أنه ال تنتقل ألهنم يؤدون ا( وحقوقها 

  : القاعدة ورثوا اخلالف يف البيع ألنه من حقوق املال ويف الصحاح : فائدة 

  كتاب الصلح

ا وأصَّاحلا الصالح ضد الفساد واملصاحلة أيضاً وقد اصطلحا وتصاحل: هو اسم ال مصدر يذكّر ويؤنث واملصدر 
اسم مكة : مشدد الصاد وصلح الشيء يصلح صلوحاً مثل دخل ُدخوالً وصلح أيضاً بضم الالم وصالح مبثل فطام 

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر ( قوله تعاىل : والصالح واإلصالح ضد الفسد واإلفساد وأصله يف الشرع 
أن : ( ويف البخاري ) تان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائف) ( بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس 

أن يضع  - -كعب بن مالك كان له على عبد اهللا بن أيب حدرد دين فلزمه فيه حىت ارتفعت أصواهتما فأمر النيب 
 - -وأتت امرأة ثابت ابن مشاس النيب تسأله يف فراق زوجها على أن ترد ما أخذت فأصلح ) ( الشطر ففعل 

فاآلية واألحاديث جتوز الصلح يف الدماء والفروج واألموال وألن ) ينهما على ذلك وأخذ الصداق وأوقع الطالق ب
إن تعيني احلق على أحدمها كان احلكم : قال اللخمي : أحد املتنازعني على منكر وإزالة املنكر واجبة إمجاعاً متهيد 

ى الصلح إن قدر على ذلك وإال وعظهما لقول عمر رضي اهللا عليه لتعّين احلق وهو املقصود وإن أشلك محلهما عل
وهو ينقسم إىل الصلح يف الدماء ) واجتهد يف الصلح ما مل يتبني لك وجه القضاء : ( عنه أليب موسى األشعري 



  يف الصلح على الدماء : والصلح يف األموال وحنومها القسم األول 
أو جراح قصاص على ما قال فأنكر الصلح امتنع القصاص  إذا ادعيت الصلح على دم عمد: فرع يف الكتاب 

لو ادعى : ما أعرف اليمين فيه قال ابن يونس : عدم الصلح قال سحنون : إلقرارك وصدق مع ميينه ألن األصل 
القاتل أو اجلارح على الويل العفو على مال أم ال ألزمه ابن القاسم اليمني ومل يلزمه أشهب كدعوى املرأة الطالق 

  أن املرأة لو مكنت من ذلك لتكررت دعواها على زوجا فيتضرر خبالف الدم ال يتكرر : لفرق وا
ظننت أن الدية تلزمين فذلك له وتوضع ويرد : إذا صاحل قاتل اخلطأ مبال منجم فدفع جنماً مث قال : فرع يف الكتاب 

عليه اليمني وإن : ابن يونس قال مجاعة ما أخذ منه إن كان جيهل ذلك ك ألن العاقلة هي األصل يف محل الدية قال 
ظننت ذلك : إن فات وهو الطلب للصلح فال شيء له كمن عوض من صدقة وقال ، كان املدفوع قائما أخذه 

  يلزمين وإن كان مطلوباً بالصلح رجع بالقيمة أو املثل يف املثلي 
الدية للعاقلة بالقسامة وظن لزوم ذلك جاز لو أقر بقتل اخلطأ بال بينة فصاحل على مال قبل لزوم : فرع يف الكتاب 

ألن دفع مثل هذا ليس عوضاً للعقالء مع أن مالكاً اختلف قوله يف اإلقرار بقتل اخلطأ هل الدية يف ماله أو على 
يلزمه : وهل له الرجوع ؟ قال ابن حمرز : العاقلة بالقسامة ؟ وهي رواية ابن القاسم وأشهب قال صاحب التنبيهات 

االتفاق هناك على أن : ون ما مل يدفع والفرق بني املصاحل على دم اخلطأ بالبينة يرجع كما تقدم وبني هذا ما دفع د
الدية على العاقلة واخلالف هاهنا كما فرق يف البيع والنكاح بني املتفق عليه واملختلف فيه ولو كان عاملاً يف 

حلمل من عاقلته وينظر فيما دفع من ذلك إن كان ال جيوز املسألتني ففيها ميضى الصلحان قبل ذلك أم ال ألنه قصد ا
إذا أقر بالقتل خطأ ملن يتهم يف إغناء ولده كاألخ : يف كتاب الديات : له بيع ما على العاقلة أم ال قال ابن يونس 

  والصديق مل يصدق 
كان أكثر من الدية أو أقل  الصلح يف قتل العمد واجلراحة مع اجملروح أو أوليائه بعد موته الزم: فرع يف الكتاب 

إذا قتل رجل رجلني عمداً وثبت ذلك فصاحل أولياء : قال ابن القاسم : الن دم العمد ال دية فيه ويف النوادر 
  أحدمها على الدية فلآلخرين القود فإن استقاد وإال رجع املال إىل ورثته 

قل من الدية وأرش اجلراحة ويلزم بعد موته إذ جتوز مصاحلة املريض على جراحة العمد على أ: فرع قال يف الكتاب 
ال يصاحل على اجلراح واملوت إن كان لكن : للمقتول عمداً العفو يف مرضه قال صاحب التنبيهات عن ابن القاسم 

يصاحل بشيء معلوم ال يدفع فإن عاش أخذه وإال فالقسامة والدية يف اخلطأ والقتل العمد الن املصاحلة على املوت 
إذا صاحل من : ميتنع الصلح إال بعد الربء خشية السريان إىل النفس والقوالن يف اجلراح ويف الكتاب :  خطأ وعنه

امتنع إذا أحاط الدين مباله وإن مل يكن : دم عمد أو جراح عمد خياف منها املوت على مال وثبت الصلح مث أسقطه 
  عليه دين فمن ثلثه 

د الوليني على عوض أو عرض فلآلخر مشاركته الشتراكهما يف املصاحل إذا صاحل قاتل العمد أح: فرع يف الكتاب 
إن صاحل من حصته على أكثر من الدية أو على عوض قل أو كثر وليس لآلخر على القاتل إال : عليه وقال غريه 

: نس حبساب الدية وال يدخل على اآلخر ألن دم العمد ليس مبال بل كعبد باع أحدمها نصيبه مبا شاء قال ابن يو
ان العبد مل تتعني فيه حصة الشريك وهاهنا تعني : الفرض هاهنا العني والفرق عند ابن القاسم بني العبد وهذا 

  بسبب االنتقال من القتل إىل املال باملصاحلة 
هلا مخس : قال أشهب : إذا عفا أحد االبنني على الدية فالتزمها على مجيع الدم وهلما أخت : فرع يف الكتاب 

وذ ألنه حصتها يف اإلرث ولو صاحل على حصته فقط فلألخ الذي مل يصاحل ولألخت على القاتل ثالثة أمخاس املأخ



الدية يضم إىل املصاحل به ويقسم اجلميع كما تقدم إن كان صاحل على حصته خبمسي الدية وإال فليس له غريه 
صاحل على الدم كله بأعقل من الدية فله وخيتص اآلخران بثالثة أمخاس الدية ألنه التزم اخلمس فيختص به ولو 

اخلمسان من ذلك ويسق ما بقي عن القاتل ولآلخرين ثالثة أمخاس الدية يف مال القاتل ألن جنمه ال يصل إليهما 
واملأخوذ يف صلح دم العمد للزوجة ومجلة الورثة على فرائض اهللا تعاىل ألنه مال من مال جهة موروثهم قال ابن 

يشارك املصاحل يف املأخوذ حىت يؤخذ من : قيل : برجوع األخ واألخت على القاتل فوجد عدمياً  وإذا قلنا: يونس 
القاتل فريد عله ويقضي دين امليت من ديته ألنه بدل عن نفسه كماله فإن كان دينه مائة ومل يترك ماالً وترك آخرين 

مائة والقاتل مبائة ألن املعفو عنه سقط فلوترك  فعفا أحدمها بغري شيء جاز من نصيبه ويرجع اآلخر على القاتل بأربع
مائة أخذ الدين منها ومن اخلمسمائة باحلصص عدالً بني صاحب الدين وبني الورثة وكذلك لو ترك مدبراً قيمة مائة 

عتق من مجلة الستمائة باحلصص وورثا بقية املال وأخذ الذي مل يعف بقية احلصص مبائة هذا على مذهب عبد : 
ذي يرى بدخوله فيما علم وما مل يعلم فإن عجز عن ذلك متَّ من ماله ما مل يعلم به فيعتق ثلث املدبر يف املائة امللك ال

املعلومة وتورث البقية ويعتق ثلثاه يف اخلمسمائة ويأخذ غري العايف بقيتها قال وفيه نظر بل ينبغي أن يعتق باملائة 
ائة ومائة فيعتق ثلثا املدبر وهو ما حيمله الثلث ويعتق الباقي من اخلمس املعلومة ثلثاه ألنه كأنه ترك املدبر قيمتة م

هذه الفروع حيتاج فيها إىل قاعدة التقدير وهو إعطاء املوجود حكم : مائة ويورث ثلث املائة املتروكة عيناً قاعدة 
غتفرات يف البياعات يقدر النجاسات املستثنيات والغرر واجلهاالت امل: املعدوم واملعدوم حكم املوجود فمن األول 

إذا اعتق عبده عن الغري يف كفارته فإن التكفري والوالء حيصالن للمعتق عنه وذلك : وجودها كعدمها ومن الثاين 
فرع ملكه للعبد يقدر ملكه للعبد قبل العتق بالزمن الفرد وكذلك الديات وأموال الدماء يف املصاحلات يقدر غرمها 

  ملكه حىت تورث عنه وإال فما ال ميلكه املوروث كيف يورث عنه ؟  قبل زهوق الروح تثبت على
إذا قطع مجاعة يد رجل عمداً أو جرحوه عمداً فله صلح أحدهم وكذلك األولياء يف النفس الن : فرع يف الكتاب 

  كل واحد جيب عليه قصاص خيصه 
القسامة والقتل ورد املصاحل به وكذلك فألوليائه : إذا صاحل على قطع يده عمداً مث برئ ومات : فرع يف الكتاب 

لو كانت موضحة خطأ فلهم القسامة والدية من العاقلة ويردع اجلاين يف ماله لو نكل األولياء يف األوىل فقال اجلاين 
قد عادت اجلناية نفساً فاقتلوين وردوا املال امتنع ألن النفوس ال تباح إال بسبب شرعي وال يكفي فيها رضاه ولو : 

فذلك هلم لثبوهتا بغري قسامة وهلم القسامة : ن صاحل فقال هلم ذلك وأراد األولياء قطع اليد وال يقسمون مل يك
حق هللا فقط وهو ما ال يتمكن العبد من إسقاطه وحق للعبد وهو ما يتمكن : احلقوق ثالثة أقسام : والقتل قاعدة 

ف وعليه ينبين قبول العفو فيه وحقوق اهللا تعاىل من إسقاطه وحق خمتلف فيه هل هو حق هللا أو للعبد ؟ كحد القذ
أوامره ونواهيه وحقوق العبد مصاحله وما من حق للعبد إال وفيه حق هللا تعاىل وهو أمر اهللا تعاىل بإيصال ذلك احلق 

يادة من إىل مستحقه مث حقوق العباد قد حيجر اهللا تعاىل على العبد فيها لنفساستها فتصري حقاً هللا كبيع الربا فإن الز
  مال املراىب وهو حمجور عليه فيها وكذلك السرف وإفساد النفوس واألعضاء من هذا القبيل 

ميتنع الصلح يف جناية العمد على مثرة مل يبد صالحها ألنه غرر فال ُيجعل عوضاً للدماء مع شرفها : فرع يف الكتاب 
ميضى إذا وقع : ضى بصداق املثل وقال غريه فإن وقع ارتفع القصاص وقضي بالدية كالنكاح إذا فات بالبناء يق

  لقوة شبهه باخللع ألن كليهما فداء وختليص من الضرر 
فرع جتوز املصاحلة على دم العبد واخللع على عبد فإن وجد عيباً يرد به يف البيع رده ورجع بقيمة العبد إذ ليس 

  للدماء واالبضاع قيمة يرجع هبا 



ضرورات : بد رد مصاحلته إذا أحاط الدين مباله الستحقاقهم إياه بالدين سؤال لغرماء جاين الع: فرع يف الكتاب 
أنه هاهنا ظامل : اجلسد مقدمة على الغرماء يف القوت والكسوة وهاهنا قدمت الغرماء على بقاء اجلسد جوابه 

  باجلناية فال يضر الغرماء بظلمه ومث معذور فقدم البدن على مال الغري كالضرر باجملاعة 
( أكرهه فإن : متتنع املصاحلة على أرطال حلم من شاة حية ألهنا جمهولة قبل السلخ قال أشهب : ع يف الكتاب فر

  وشرع يف الذبح جاز ) حبسها وعرفها 
جتوز املصاحلة بشقص دار على موضحتني عمداً وخطأ وفيه الشفعة بدية اخلطأ وبنصف قيمة : فرع يف الكتاب 

ثلث جمموع  -وهي مخسون ديناراً  -إن كان دية اخلطأ : وقال املخزومي ) فيه  ألن العمد ال مالية( الشقص 
اخلمسني وقيمة الشقص فليشفع باخلمسني وبثلث قيمة الشقص وهكذا اجلواب فيما فقل من األجزاء قال صاحب 

كيف كان  أن نصف الشقص للخطأ ونصفه للعمد: قيل يف تأويل ابن القاسم يف قسمة الشقص عليهما : التنبيهات 
بل يعترب اجملروحون وإمنا يكون نصفني إذا استويا : اجلرح أو اجلناية اتفقا أو اختلفا وقاله ابن عبد احلكم وقيل 

قيل : كاملوضحتني أو قطع يدين ويقسم يف اليد والنفس مثالً على قدر دياهتما وعليه أكثر القرويني قال عبد احلق 
ال تكون موضحة العمد نصف الشقص بل يأخذ خبمسي وبثلثي : واخلطأ على قول ابن القاسم يف موضحيت العمد 

بل يعترب : ان اجملهول كله جيعل له نصف الشقص كان موضحة عمداً أو أكثر قال ابن : قيمة الشقص وقيل 
ا اجملروحون وإمنا يكون نصفني إذا استويا كاملوضحتني او قطع يدين ويقسم يف اليد والنفس مثالً على قدر دياهتم

ال تكون موضحة العمد : قيل على قول ابن القاسم يف موضحيت العمد واخلطأ : وعليه أكثر القرويني قال عبد احلق 
إن اجملهول كله جيعل له نصف الشقص كان موضحة : نصف الشقص بل يأخذ خبمسني وبثلثي قيمة الشقص وقيل 

إال أن يكون أقل من مخسني دية اخلطأ فال ينقص يأخذ بقيمة الشقص : عمداً أو أكثر قال ابن يونس عن ابن نافع 
أن الصلح لو وقع على : ألهنا حمققة للمشتري فإن كانت قيمته أزيد فالزائد للعمد اجملهول ومستند املخزومي 

موضحة العمد فقط كان االخذ بقيمة الشقص فصارت قيمة الشقص كأهنا دية موضحة عمد ولو دفعه يف موضحة 
فلما دفعه عنهما اعترب اجملموع كمن أوصى مبعلوم وجمهول يتخاصان يف الثلث املعلوم : سني خطأ كانت الشفعة خبم

على أصل ابن القاسم لو صاحله بعشرة دنانري والشقص عنها بالعشرة : بقدره وللمجهول بالثلث قال حيىي ابن عمر 
احل منها على شقص وعرض قُسمت من اخلطأ يبقى منها أربعون فيأخذه بأربعني وخبمسة أرباع قيمة الشقص وإن ص

جيري قول ابن القاسم أن يقسم اجلميع عليهما فيكون لكل موضحة نصف : لو قيل : عليهما قال أبو حممد 
الشقص ومخسة دنانري فيأخذ نصفه خبمسة وأربعني بقيمة دية اخلطأ ونصف اآلخر بنصف قيمة الشقص عن العمد 

ه جمهولة فيأخذ هذا النصف اآلخر بنصف قيمة الشقص كان ألنه أخذ من العمد مخسة ونصف الشقص وقيمت
لو دفع مع الشقص مخسني كان قد استوىف موضحة اخلطأ وتعني الشقص للعمد فيأخذه : صواباً وعلى قول حيىي 

بقيمته أو أكثر من مخسني أخذه بقيمته أيضاً ألن الزائد للعمد فإن صاحل عليهما بشقص وعبد قيمتهما سواء فالعبد 
عليها بنصف دية اخلطأ وبنصف قيمة الشقص ألنه دفع الشقص على ثالثة أرباع دية اخلطأ وثالثة أرباع دية  موزع

العمد ولو كان اجملروح دافع العبد ومها خطأ أخذ الشقص بديتهما وقيمة العبد أو عمداً اجتهد يف ذلك فإن كان 
حتلم : ن كان أقل أو أكثر وعلى قول املخزومي العبد ثلث ذلك أخذ بقيمة العبد وثلثي قيمة الشقص وعلى هذا أ

قيمة العبد على قيمة الشقص فإن كانت قيمة العبد من اجلميع الثلث أخذ بقيمة العبد وبثلثي قيمة الشقص مث يعمل 
يأخذ بقيمة الشقص ما مل تنقص عن قيمة العبد وإن كانت إحدمها عمداً واألخرى خطأ : على هذا وعلى ابن نافع 

يأخذ بقيمة : عمل دية اخلطأ وقيمة الشقص ويعمل على ما تقدم وعلى قول ابن نافع : ل املخزومي فعلى قو: 



: الصلح على األموال وحنوها متهيد : الشقص ما مل ينقص عن ُخمسي دية اخلطأ وعن قيمة العبد القسم الثاين 
لصرف إن كان أحد النقدين عن اآلخر البيع إن كانت املعوضة فيه عن أعيان وا: الصلح فيها دائر بني مخسة أمور 

واإلجارة إن كانت عن منافع ودفع اخلصومة إن مل يتعني شيء من ذلك واإلحسان وهو ما يعطيه املصاحل من غري 
الصلح جائٌز بني املسلمني إال صُلحاً أحل : (  - -اجلاين فمىت تعني أحد هذه األبواب وروعيت فيه شروطه لقوله 

  )  حراماً أو حّرم حالالً
جتوز املصاحلة على عدم رد العبد القائم املعيب ورد بعض الثمن ألن العبد يبقى بباقيه وجيوز تأخري : فرع يف الكتاب 

بقية الثمن بغري شرط وإال امتنع ألنه بيع وسلف فإن صاحلك على دفع دراهم إىل أجل والثمن دنانري امتنع ألنه عبد 
رف مستأخر وجيوز على دراهم نقداً ان كانت أقل صرف دينار ألنه نقد ودراهم مؤجلة بدنانري معجلة فهو ص

صرف وبيع جيوز يف مثل هذا فقط وجوزه أشهب يف أكثر فإن فات العبد جاز بالنقدين والعروض نقداً بعد 
نه معرفتكما بقيمة العيب لتقرر البيع يف اهلالك وعلى دنانري مؤجلة مثل حصة العيب من الثمن أو أقل وإال امتنع أل

تأخري بزيادة وعلى دراهم أو عرض مؤجلة والثمن دنانري ميتنع ألنه فسخ حصة العيب يف ذلك قال صاحب 
 -اجلواز بالعروض والنقد وإن جهال قيمة العيب ألن املصاحلة على اجملهول جائزة وجيوز : وعن مالك : التنبيهات 
هب يف أكثر من صرف دينار هو على جتويزه الصرف بدنانري من غري سكة الثمن ألنه مبادلة وجتويز أش -إذا علما 

والبيع وهذا الصلح لدفع اخلصومة ال معاوضة حمققة وقيل هذا اخلالف ما مل يقل رددت وإال امتنع على قوهلما 
لتحقق املعاوضة قال صاحب النكت جتويزه يف أول املسألة الصلح على رد البعض حممول على أن املردود من سكة 

تنع ألنه عرض وذهب بذهب قال وينبغي إذا منعنا التأجيل بشرط فأسقط األقل قبل اقترافهما جاز الثمن وإال ام
وميتنع بعد هذا االفتراق ألن املؤجل كسلف غيب عليه والسلف إذا غيب مل يُفد إسقاطه ألن الربا قد متَّ قال ابن 

ينقده وال يؤخره إال مثل ما يؤخر مثن السلَم  وجيوز على العرض نقداً نقدت الدنانري أم ال وإىل أجل وإن مل: يونس 
إن مل يقبض : وإن نقدت الدنانري امتنع ألن وجود العيب يوجب الرد ويصري الثمن ديناً فهو دين بدين قال أصبغ 

املنع إذا : والصواب : جاز إسقاط أي شيء اتفقا عليه من الثمن ُعلم العيب أم ال قال : الثمن حىت فات العيب 
يمة ألنه بيع فيه غرر فإن علمت جاز ألن األقل مساحمة واألكثر منه واملساوي حق وجيوز دفع دراهم جهلت الق

على أن يرد له الدنانريبعد معرفة قيمة البيع قلت الدراهم أو كثرت ألنه صرف ما يف الذمة وإن جهلت القيمة 
أنه أقل بكثري أو أكثر بكثري للخروج  إذا هلكت وجهلت قيمة العيب جاز على ما يرى: امتنع للغرر قال اللخمي 

عن حيز املكايسة وعلى غري املسكة ميتنع لذريعة الفساد إال أن يكون أقل أو أدىن سكة أو أجود مثل الوزن إذا كثر 
خبالف األدىن سكة واألكثر وزناً أو أجود أو أدىن وزناً لظهور سبب املكايسة وعلى دنانري والثمن دنانري قبل معرفة 

واستواء السكة والوزن أو املؤخر أدىن سكة أو وزناً ألنه معروف بتأخري األدىن أو أجود امتنع استوى الوزن العيب 
  أم ال ألن التأخري للجودة 

ميتنع يف الصلح ما ميتنع يف البيع كمصاحلة منكر املال على سكىن أو خدمة ألنه فسخ دين يف : فرع قال ابن يونس 
نه نسأ يف الطعام فإن فات فالقيمة أو املثل كالبيع وينفذ إن وقع باملكروه ولو أدرك دين أو قمح من شعري مؤجل أل

يفسخ باحلدثان وينفذ مع الطول ونفذ أصبغ احلرام ولو باحلدثان ألنه كاهلبة : حبدثانه قاله مطرف قال عبد امللك 
تعاىل حيرم ما حيرم يف البيع وقال  وكذلك لو صاغ بشقص ال شفعة فيه كاهلبة وهذا يف ظاهر احلكم وبينه وبني اهللا

  يف الشقص الشفعة : غري أصبغ 
ميتنع يف : الصلح معاوضة على دعوى وجيوز على اإلقرار واإلنكار والسكوت وقيل : فرع قال صاحب التنبيهات 



نكار احملض اإلنكار فأما اإلقرار وحده أو اإلقرار واإلنكار كمن اعترف ببعض احلق وكالبيع يف مجيع أحواله وأما اإل
ما جيوز على دعوى املدعي ومع إنكار املنكر وعلى ظاهر احلكم فيما اصطلحا : اعتبار ثالثة أشياء : فأصل ملك 

اعتبار الصلح يف حق كل واحد منهما على انفراده وال عربة مبا يوجبه احلكم والسكوت : وأصل ابن القاسم 
ففي حق : ن يدعي عشرة دراهم فينكره فيصاحله مبائة إىل أجل كاإلقرار عندمها فإن توقع الفساد يف حق أحدمها كم

افتديت باملائة من اليمني فيفسخه مالك وأصحابه لتضمنه الفساد من حيث اجلملة : الطالب ميتنع واملطلوب يقول 
  وميضيه أصبغ ألن احلرام يف العقود ال بد من الشركة فيه 

اً يصاحل على عيبه بدنانري نقداً أو مائة درهم حممدية من سكة طوق ذهب بألف درهم حممدية نقد: فرع يف الكتاب 
الثمن نقداً جيوز كان البيع وقع مبا دون املدفوع وميتنع إىل أجل ألنه بيع وسلف من املشتري للبائع وميتنع على 

الني يف عارض بعضهم الطوق مبسألة اخللخ: يزيدية أو ترب وفضة ألنه بيع ذهب وفضة بفضة قال صاحب التنبيهات 
كتاب الصرف الشتراطه هناك حضور اخللخالني ومل يشترط ذلك يف الطوق وفرق بأن الدنانري ال تتعني فكأنه باعه 

منه مبا يترتب له يف ذمته حني عقد الصرف من دينار سامل والطوق احلضور صرف مستأخر كصرف املودوع من 
جوز أشهب : : املغصوب أو الدين قال ابن يونس املودع والطوق يف ضمان مشتريه فتقدير صرفهما اآلن كصرف 

هي مسألة سوء ال جيوز : املصاحلة على غري سكة الثمن ألن املقصود منع الرد بالعيب ال أصل العقد وقال سحنون 
  الصلح فيها بشيء كدينار صرفه فوجده معيباً فإما يرضاه أو يرده ألن الطوق عني مستجدة كالدنيار 

كة دنانري ودراهم حاضرة وعروض حاضرة وغائبة فصاحل أحد الورثة اآلخر على دراهم من التر: فرع يف الكتاب 
التركة جاز إن كانت قدر إرثهما من الدراهم بأقل وإال امتنع ألنه بيع عروض حاضرة وغائبة ودنانري بدراهم نقداً 

ع أو على عروض من غري التركة فإن صاحل على دنانري ودراهم من غري التركة امتنع قلَّت أم كثرت ألنه صرف وبي
نقداً جاز بعد معرفتهما بتفاصيل التركة ألنه بيع فإن كانت التركة كلها حاضرة دراهم ودنانري أو عروض ليس فيها 
دين وال غائب جاز على دنانري من التركة إذا كانت الدراهم قليلة ال يالحظ فيها الصرف فيجتمع الصرف والبيع 

جاز على دنانري من مائة إن كانت الدراهم أقل من صرف دينار وليس يف التركة دين وإن ترك دراهم وعروضاً 
التركة ألنه ذهب وسلعة بذهب مىت كان فيها دين من أحد النقدين امتنع بأحدمها من غري التركة نقداً ألنه نسيئة يف 

سلَم جاز من ذلك على أحد أحدمها وإن كان الدين حيواناً أو عروضاً من بيع أو قرض أو طعام من قرض ال من 
النقدين يعجلها من عنده إذا كان الغرماء حضراً مقرين ووصف ذلك كله وإن ترك دنانري حاضرة وعروضاً وديناً 

من أحد النقدين أو طعام من سلم جاز على دنانري من التركة نقداً إن كان قدر مرياث األخذ من الدنانري فأقل وإال 
ق واألكثر يدخله البيع والصرف وميتنع من غري التركة مطلقاً ألنه صرف وبيع قال امتنع ألنه أخذ غري ما استح

إذا كانت دنانري ودراهم وعروضاً بغري دين جاز على دنانري يف من املرياث إذا كانت : قوله : صاحب التنبيهات 
هب مثانني فصاحل الولد أن الذهب املأخوذ أكثر من مرياث األخذ من الذهب حنو كون الذ: الدراهم قليلة معناه 

الزوجة على عشرين فهاهنا يشترط قلة الدراهم فلو أعطى عشرة مل ُيبال قلّت الدراهم أم ال كان يف التركة دين أم 
ال ألهنا أخذت ما تستحقه من الذهب ووهبت غريه وسواء كانت العشرون مجلة ذهب التركة أم ال هذا تأويل ابن 

إذا : إمنا ذلك إذا مل يبق من التركة سوى الذي صوحلت عليه قال ابن يونس : أيب زيد وغريه ويف كتاب حممد 
صاحلها بعرض البد أن يكون خمالفاً لعرض الدين وأجاز أشهب بدنانري قدر حصتها من عني التركة ألنه يأخذ 
لو ترك :  عوضها من التركة وهو ضعيف ألنه فسخ دين النصيب من الدراهم والدنانري والعروض بدنانري قال حممد

دراهم وعروضاً جاز على دنانري من غري التركة إن كانت حصة األخذ من الدراهم أقل من صرف دينار إن مل يكن 



جيوز على عروض التركة دراهم وعروض إذا مل يكن شيء غائباً ألنه بيع حلصة األخذ : يف التركة دين قال اللخمي 
ائب وإن كان بعيد الغيبة وقدم ما ينوب احلاضر خاصة ووقف بالقض وكذلك قريب الغيبة حيث جيوز النقد يف الغ

جيوز ويقبض مجيع العروض وإن هلك الغائب قبض ما ينوبه : قيل : حصة الغائب جاز فإن كان الغائب أقل الصفقة 
ميتنع ألن الغائب يضمن بالقيمة فإن كان الغائب جل الصفقة امتنع نقد العرض وما ينوب : من العرض وقيل 

منه ألن الشركة عيب واستحقاق اجلل عيب فإن ترك ديوناً حالة أو مؤجلة فصوحل بغريها مبثل ما ينوب  احلاضر
اآلخذ من الديون سافاً على أهنم إن مل يأخذوا من الغرماء شيئاً رجعوا على اآلخذ جاز وإن كان ليحيلهم على 

  أشهب وجعل احلوالة معروفاً إهنا بيع وأجازه : الغرماء امتنع على قول ابن القاسم يف احلوالة 
ودراهم وفلوس وعروض بينهما ألنه صرف ) دنانري ( متتنع مصاحلة الشريك شريكه بدنانري على : فرع يف الكتاب 

أن الدراهم أكثر من صرف الدنانري ولو كانت أقل جاز : معناه : قيل : ما يف الذمة وبيع قال صاحب التنبيهات 
حظه وفيها من ( وى ال ذلك وتأوهلا أبو حممد على أنه أخذ من الدنانري أكثر من ليس فيها دنانري س: قال حممد 

أن الدنانري من مال املعطى دون الشركة سواء : معناه : صرف دينار كمسألة الورثة وقيل ) الدراهم أكثر من 
  حينئذ كانت الدراهم قليلة أو كثرية 

رث آخر فالصلح ماض ويأخذ حقه منهم أمجع فإن كان إذا صاحل أحد الورثة مث قدم وا: فرع قال ابن يونس 
ميضي الصلح إذا أجازه : يريد ابن القاسم : قال اللخمي : السدس أخذ سدس ما بيد كل واحد قاله ابن القاسم 

يأخذ القادم : القادم وإال نقض وأخذت الزوجة مثنها إن كانت املصاحلة وأخذ القادم ربع الباقي وعلى قول أشهب 
يد الزوجة إال ثُمن ربع وهو ما ينوهبا مما يأخذه منها ويأخذ من إخوته ربع ما يف أيديهم بعد مثن الزوجة منه ربع ما ب

وترجع على الذين صاحلوها بتمام ثُمنها إن كانوا معترفني بأهنا زوجة إال أن أجاز القادم الصلح رجع على إخوته 
فإن ثبت عدم زوجيتها أخذ ربعا كامالً من : ا فإن أنكر مثلهم بربع مجيع ما يف أيديهم إن كان رابعاً وال شيء عليه

من نصيبه ) انتزع ما يف يدها : مل تكوين امرأيت : طلقك أو نكاحك فاسد فإن قال : وأيديهم وهذا إذا قالوا ( يدها 
  إال أن تثبت الزوجية أو يكون مساعاً فاشياً 

حامالً وامرأة متتنع مصاحلة املرأة ألهنا ال تدري أهلا الربع أو  من ترك جارية: قال ابن القاسم : فرع قال ابن يونس 
  الثمن إذا وضعت اجلارية ؟ 

ألنه أكل املال بالباطل ألنه ليس عن مال ) ش ( ومنعه ) ح ( جيوز الصلح على اإلنكار وقاله : فرع يف الكتاب 
لعقار بالشفعة ألنه انتقل بغري مال وال عن لعدم ثبوته وال عن اليمني وإال جلازت إقامة البينة وبعد وجلاز أخذ ا

اخلصومة وإال جاز يف النكاح والقذف ألنه عاوض عن ملكه فيمتنع كشراء ماله من وكيله وألهنا معاوضة فال تصح 
أنه أخذ املال حبق وال يلزم من عدم ثبوته عدمه نعم من علم أنه على باطل : مع اجلهل كالبيع واجلواب عن األول 

يتخرج على اخلالف فيمن حلف خصمه وله بينة فله إقامتها عند : أما إقامة البينة بعده قال أبو الوليد حرم عليه و
فال مدخل للمال فيه وال جيوز فيه الصلح مع اإلقرار : ابن القاسم من العذر وعند أشهب مطلقاً وأما القذف 

ابنا إذا أنكرت املرأة الزوجية ألن من الناس من عن أصح: فكذلك اإلنكار ويلتزم اجلواز يف النكاح نقله أبو الوليد 
أن الفرق بأنه مع وكيله متمكن من ماله خبالف : يوجب عليها اليمني فتفتدي ميينها وتلتزم الشفعة وعن الثاين 
لو : أن الضرورة تدعو للجهل هاهنا قال أبو الوليد : صورة النزاع يقع الصلح لدرء مفسدة اخلصومة وعن الثالث 

ليه من جهة موروث الصلح فيه مع اجلهل والعجب أن الشافعي رضي اهللا عنه وافقنا أن للمدعي أن يدخل ادعي ع
: دار املدعي عليه بالليل ويأخذ قدر حقه فكيف ُيمنع مع املوافقة من اخلصم على األخذ مث يتأكد قولنا بقوله تعاىل 



على بذل املال بغري حق يف فداء االسارى واملخالعة  وغريه من الكتاب والسنة ألنا امجعنا) وأصلحوا ذات بينكم ( 
والظلمة واحملاربني والشعراء فكذلك هاهنا لدرء اخلصومة وألنه قاطع للمطالبة فيكون مع اإلنكار كاإلبراء أو جيوز 

يف  مع عدم املال من اجلهتني كالصلح على دم العمد أو ألنه تصح هبته مع اإلنكار فيصح الصلح عليه قياساً عليها
جتوز املصاحلة على مائة درهم حالة على مائة درهم حالة على مخسني إىل أجل ألنك حططته وأخذته : الكتاب 

: وعلى ذهب وعرض يف احلال وإن كان مقراً قال ابن القاسم وكذلك إذا كان منكراً قال صاحب التنبيهات 
كون التأخري سلفاً ليالً حيلف املنكر فيذهب احلق اشترط مالك اإلقرار حىت يتعني املعروف بالتأخري إذ مع اإلنكار ي

افتديت من : وترد اليمني عليه وابن القاسم ينظر إىل كل واحد منهما وال يلتفت إىل ما يوجبه احلكم فاملنكر يقول 
يفسخ بالقرب فمالك يراعي الشروط الثالثة املتقدمة : أخذت بعض حقي وقال عبد امللك : اليمني والطالب يقول 

اخزن سنة : لو قال : وعن ابن القاسم : ال يعترب إال اثنني ويلغى ما يوجبه احلكم قال ابن يونس : ن القاسم واب
يسقط التأخري واحلق وترجع : إن وقع بطل التأخري وثبت احلق وقيل : وأقر لك امتنع ألنه سلف للنفع وقيل 

أسقط عين اليمني وأؤخرك سنة ميتنع ألنه : د فقال إذا قام شاه: اخلصومة ألنه مل يقر بل وعد باإلقرار وعن مالك 
إذا صاحله على ثوب بشرط أن يصبغه أو عبد فيكون اخليار يف ثالثة : قال ابن القاسم : سلف للنفع قال اللخمي 

  جيوز : أيام ميتنع ألنه كفسخ دين يف دين وقيل 
عاملاً ببينة ال قيام له هبا وكذلك إن كانت أن كان : إذا صاحل على إنكار مث أقر أو وجد بينة : فرع يف الكتاب 

إذا أقر بعد الصلح خري : قال سحنون : غائبة فخاف فوهتا أو عدم الغرمي ألنه اسقط حقه منها قال ان يونس 
إذا كانت : وهلذا تفسري لقول ابن القاسم وعن ابن القسم : الطالب يف املسك بالصلح أورده وأخذ املقر به قال 

يبة وأشهد أنه إمنا يصاحل نقداً وميتنع التأخري ملا تقدم ويدخله يف العرض الدين بالدين فإن زاد البائع بينة بعيدة الغ
عرضاً أو عبداً نقداً ومل يفت العبد جاز ألهنما يف نفقة واستغىن فزاده ومتتنع زيارة البائع دراهم نقداً ألنه سلف منه 

كذلك كان املبيع بدنانري مؤجلة مث يزيده دراهم نقداً فإن العبد أو دنانري امتنع ألنه عبد وذهب بفضة إىل اجل و
بعتق أو تدبرياً أو موت والثمن دراهم امتنع زيارة البائع دراهم نقداً ألهنا سلف يرده املبتاع عند األجل بل يضع 

هو صرف وبيع دنانري ودراهم مشكل لوقوع الدنانري على الكثري ف: قوله : عنه حصة العيب قال صاحب التنبيهات 
أن كان رأس املال ذهباً فذهب وعبد بذهب فقيل مغىن ذلك أن كان البيع بذهب يكون الصلح بذهب على أن 

بل الكالم على التفصيل : يسقط عنه من الذهب ذلك ويقتاصه وإن كان دراهم فتكون أقل من صرف دينار وقيل 
بذكر الدنانري الذهب من غري كثرة فإن كان يف املسألة إن كان ذهباً فريد ذهباً أو دراهم فدراهم وحيتمل أن أراد 

املردود ذهباً أقل من دينار جاز وإن كان رأس املال فضة فإن رد الدراهم فعلى املقاصة وإن كانت كثرية وإن كان 
س رأس املال ذهباً فإن رد ذهباً فعلى املقاصة وإن كانت كثرية دراهم فعلى أنا دون صرف نصف دينار قال ابن يون

قال أبو حممد إذا فات العبد ال أدري معىن قوله متتنع زيارة البائع دراهم نقداً ألهنا سلف للمبتاع ألن العبد فأت فال 
مينع السلف إال أن يعطيه دراهم أقل من حصة العيب البائع يف دفع قليل كثر وقال ابن القاسم إمنا مينع هلذا ألنه 

على هذا التعليل متنع وإن كان أقل من حصة العيب وهو أحسن مما تقدم دفع هبا خصومة العيب فهو سلف ملنفعة و
يل بينة بعيدة الغيبة : وينبغي أن ال خيتلف إذا أعلن باإلشهاد كما لو قال للحاكم : أليب حممد لذلك فله القيام قال 

بل أشهد سراً أنه إمنا يصاحله  فأحلفه يل فإذا قدمت قمت هبا فإنه حيلفه له ويقوم بالبينة وأما إن مل يشهد على الغرمي
لذلك أو صاحل عاملاً بالبينة فاخلالف فيهما أو كان يقر سراً وجيحده يف العالنية فصاحله على تأخري سنة وأشهد أنه 

إمنا يصاحله لغيبة بينته فإذا قدمت قام هبا ففي قيامه هبا قوالن ومل خيتلف فيمن صاحل على اإلنكار مث إن أقر أن صكة 



حقك حق فات بالصك : وجده أن له القيام فيهما ألن وجود الصك كوجود بينة مل يعلم هبا لو قال الغرمي ضاع مث 
ضاع صكي وأنا أصاحلك فيفعل ال اقيام له بالصك خبالف األول لدخوله على إسقاط موجب : وخذ حقك فقال ( 

نع الشهادة على شرط خيالف الصلح ولو أشهد إمنا صاحله على إنكاره وهو على حقه مل ينفعه ذلك ومتت) الصك 
اقر لك فأشهد سراً إمنا أؤخره ألنه جحدين وإن وجدت بينة قمت هبا فذلك له ألنه أجلأه ، أخرين سنة : ولو قال 

إذا صاحله على مخسة دراهم كل شهر على أنه إن ادعى عليه بدفع شيء فأنكره فال ميضي عليه : لذلك وعن مالك 
وينبغي أن يبطل التأخري ألنه إمنا أخره إلسقاط اليمني وعن ابن القاسم : قال ابن يونس سقط الشرط وعليه اليمني 

وهو : إذا اصطلحا على اليمني وطرح البينات أو على أن الناكل يغرم بال رد ميني أو بعد ردها ذلك الزم قال : 
  أحسن من األول واملؤمنون عند شروطهم 

غرمي األب على حصته فأخوه شريكه وكذلك الشركاء يف كل ما بينهم  إذا صاحل أحد الولدين: فرع يف الكتاب 
من حق بكتاب أم ال من بيع بعني أو شيء غري الطعام وإال دام ألن القسمة بيع وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع وكل 

عدم املشاركة ما قبض أحدهم كان اآلخر شريكه فيه ألنه مقتضى الشركة إال أن يلتزموا له قبل الشروع يف املطالبة 
هلم املشاركة فيما أخذوا ويسلموا له : وللطالب رفعهم لإلمام فيوكلوا أو يطالبوا وإال خصصه مبا اقتضى وقيل 

ويتبعون الغرمي الن األصل بقاء حقهم وشركتهم فإن اختاروا اتباع الغرمي مل يشاركوه بعد ذلك ألن ذلك مقامسة 
ن كان احلق بكتابني اختص كل واحد مبقبوضه وإن كان أصل الكتابني وإ) وإن ثوى على الغرمي ( والقسمة الزمة 

هلك والكسر : ثوى بكسر الواو وفتحها : قال صاحب التنبيهات : مشتركاً ألن تعدد الكتب كالقسمة فائدة 
 قال: اجلواز يف الطعام وغريه وهو على اخلالف يف القسمة هل هي بيع أو ال ؟ قال ابن يونس : أفصح وعن مالك 

وفيه نظر ألن : إذا باعا سلعتني من رجل وكتبا بثمنها كتاباً واحداً ال تكون بينها شركة يف احلق قال : أبو حممد 
وهذا إذا مجعا السلعتني يف عقد : تعدد الكتب ملا أوجب تعدد احلقوق فاحتادها يوجب احتادها وهو ظاهر الكتاب 

ال ينفع جمرد اإلشهاد يف : جيوز اجلمع بني السلعتني وقيل  حىت لو استحق وجه الصفقة للمشتري الرد على القول
اإلختصاص دون الرضا باخلروج فإن امتنع من اخلروج معه ألزمه اإلمام باملقامسة وإذا التزم القاعد اختصاص 
ضي به القابض اختص كان الغرمي ملّياً أو معدماً إال باملقبوض خبالف الكفيل ال يوجد معه إال مقدار حق احلاضر فيق

إذا أذن اإلمام له عند غيبة : مث يعدم لآلخر مشاركته الن القضاء بذلك خطأ وهاهنا قسمة صحيحة قال اللخمي 
شريكه اختص كإذن الشريك لقي الغرمي موسراً أم ال ان اقتضى بغري إذن شريكه بعد أعالمه بذلك وسأله أن 

وفيه : كم لقضى عليه باالختصاص قال ابن القاسم قال يقتضي معه امتنع اختص أيضاً ألنه لو رفعه حينئذ إىل احلا
نظر ألنه إمنا امتنع من اخلروج ومل يرض باالختصاص واختلف إذا كان الغرمي حاضراً فاقتضى بغري علمه فلم 

وبه أقول الن الدين إن قدر كالعني كان له االختصاص وكذلك اختلف يف العني : خيتص قال : خيصصه مالك وقيل 
ني يقسم أحدمها لنفسه منع ابن القاسم االختصاص وجوزه أشهب ويتخرج على هذا بيع نصيبه بني الشريك

له بيع نصيبه من العبد وخيتص بالثمن خبالف الطعام ال فيه املقامسة : فيختصر باملبيع على اخلالف ويف كتاب القسم 
طعام على أنه ال يبيعه له بل يبقى شريكه كان قبل البيع فلما مل يقامسه بقي الثمن مشتركاً والعبد ال يقسم ولو باع ال

  كالعبد وكذلك لو باع الدين من غرمي أو أجنيب يتخرج على هذا 
لويل اليتيم املصاحلة عنه فيما خيصه بإسقاط البعض وأخذ البعض على وجه : قال عبد امللك : فرع يف النوادر 

فال جيوز حىت تثبت الدعوى فيجوز على القيمة من ذلك : املصاحلة وأما ما يكون فيه مطلوباً هو وأبوه فيما ورثه 
ولو ماتت وتركت أبوين وولداً صغرياً وصاحل األبوان الزوجة : ألن له عن ذلك مندوحة قبل الثبوت قال أصبغ 



على أن يأخذا ما ساقت املرأة ويأخذ ما ساق إليها ومل يذكر االبن فمرياثه فيما أخذا إن كان يقارب وإال انتقض 
فإن صاحل أجنيب ليس بويل وال وصي عنه وعن أطفال يف حق له وهلم ) ح وورث من اجلميع وخيتص النقص هبا الصل

  لزمه حصته وينظر احلاكم لألطفال فيمضي إن كان نظرا : قال سحنون : أو عليه وعليهم 
  ع بنصفه إذا استحقت الدار بعد الصلح عليها رجع باملال أو نصفها رج: قال ابن القاسم : فرع قال 
إذا قضى القاضي حبق فصاحلت عليه مث رجع القاضي رجعت مبالك كما لو دفعت احلق : قال عبد امللك : فرع قال 

ال يرجع خبالف لو دفعت احلق ألن احلق مبين على القضاء وقد انتقض والصلح ال يتوقف على : وقال مطرف 
  ثبوت احلق بل يصح مع اإلنكار 

يرجع مبثله يف املثلي أو قيمته يف غري املثلي إن كان : قال سحنون : لصلح على اإلنكار إذا استحق مال ا: فرع قال 
االستحقاق من يد املدعي وإن كان من املدعى عليه مل يرجع شيء ألنه إمنا دفع عن نفسه خصومة مبا أعطى ال 

  يرجع : بشيء ثابت وقيل 
د أنه يعلم حماسبة موروثهم فشهد بالرباءة فلألصاغر إذا رضي أكابر األوالد بشهادة زي: قال ُمطرف : فرع قال 

لألصاغر فقط ولو كان نكوله كاإلقرار لدخلوا ( عدم الرضا بالشهادة وحيلف الغرمي فإن نكل وحلفوا غرم حصته 
كلهم ولو وجدت بينة مل يغرم إال األصاغر ألن األكابر صدقوا الشاهد األول ولو كان األكابر أوصياء لألصاغر 

  صلحهم لزمهم 
أخروا األلف عندي سنة وأنا : على امليت ثالثة آالف وترك ألفاً واحداً ووارثاً واحداً فقال : قال مالك : فرع قال 

ضامن لدينكم جاز ألهنا معاوضة على براءة امليت فإن كان معه وارث غريه وربح األلف بعد الوفاء على فرائض اهللا 
أضمن لكم نصف ما بقي وحتاللوا : ن جبعل وكذلك إن ترك عرضاً وميتنع تعاىل جاز وإن انفرد به امتنع ألنه ضما

إيل خبالف إقرار املال بيده وجيوز أن يصاحل على إعطاء النصف واألداء من الباقي وإن أسلم إليه املال وحتمل مث طرأ 
  دين آخر غرم اجلميع 

عه ألنه يشهد له مبال الصلح لثبوت أصل احلق إذا طلب املصاحل أخذ الوثيقة اليت صاحل عليها فلآلخر من: فرع قال 
  ويكتب اآلخر وثيقة بتاريخ متأخر ليشهد له بصلحه قاله مطرف 

هلما مائة دينار عن شيء أصله بينها فصاحل أحدمها عن حقه بعشرة ومل يعذر من شريكه فشريكه : فرع يف الكتاب 
سة ويتبع الغرمي خبمسة وأربعني ويرجع صاحبه خمري يف تسليم ذلك ويتبع الغرمي خبمسني أو يأخذ من شريكه مخ

لغري املصاحل أخذ مخسة من املصاحل ألنه صاحل بغري إذنه يف االختصاص مث يرجع على : خبمسة وعن ابن القاسم 
إن اختيار الدخول مع املصاحل : الغرمي خبمسة ألنه مل يرض باملصاحلة فإذا قبضها رد اخلمسة للمصاحل وقال غريه 

ا ستني فيكون له مخسة أسداس العشرة ويرجع هبا املصاحل على الغرمي ويرجع اآلخر عليه بالباقي وهو جعل دينهم
أحد وأربعون وثلثان وكذلك لو قبض العشرة للقضاء وحط أربعني لشريكه كما تقدم ولو قام عليه شريكه قبل 

هذا خبسمة وهذا : كامل مث يتبعان الغرمي احلطيطة فقامسه العشرة مث حط األربعني ال يرجع الشريك ألنه قامسه وحقه 
  خبمسة وأربعني 

لو باع أحدمها حقه وصاحل منه على قمح فلشريكه رده واتباع الغرمي ألنه مل يأذن أو أخذ نصف : فرع يف الكتاب 
للذي مل يصاحل أخذ نصف : ويكون بقية الدين بينهما وعن ابن القاسم : القمح ألنه عوض عن احلق قال سحنون 

عوض املصاحل به إن صاحل على عوض مث إذا قبض مجيع حقه رد املصاحل قيمة العوض الذي أخذ مه يوم الصلح ال
يرد القيمة وإن كان مكيالً أو موزوناً الن السعر قد خيتلف يف املثلي فيظلمه بدفع املثل قاله بعض : قال ابن يونس 



بل : املوهوب وكذلك فداء األسري باملثلي وقال غريه وكذلك إذا وهبه مثلياً للثواب ففات يف يد : شيوخنا قال 
  وهو الصواب ألنه القاعدة يف الغضب وغريه : يرجع باملثل يف مسألة الشريكني قال 

إذا كان بينها عروض مثلية أو غري مثلية غري الطعام واإلدام فصاحل أو باع بعشرة لشريكه نصفها : فرع يف الكتاب 
ألن اجلميع مشترك والعوض عن املشترك مشترك فإن سلم له ذلك وامتنع الغرمي ال وما بقي على الغرمي بينهما 

  يرجع عليه كاملقاسة 
فيقامسه نصفني اتفاقاً ولو كان : إذا باع نصيبه من الدين دخل من مل بيع عليه قوله يف الكتاب : فرع قال اللخمي 

بالرجوع وفيه خالف واختلف أيضاً كيف يكون بينهما مائة فاقتضى نصيبه رجع عليه خبمسة وعشرين على القول 
يرجع الذي مل يقبض على الغرمي فإذا استويف ذلك أخذ شريكه نصيبه وهو مخسة وعشرون : رجوعهما ؟ فقال مرة 

  وإن أخذ مخسة وعشرين أخذ منها شريكه نصفها وكذلك يف مجيع ما يأخذ 
قه من غرمائه ألن حقه متعلق بذلك الدين وإن فرع قال لو فلس الشريك كان املقتضي أحق بنصيبه الذي يستح

  هلك ما على الغرمي مل يكن له شيء 
ميتنع إذا استهلك لك بعرياً أن يصاحله على مثله إىل أجل ألنه فسخ دين يف دين خبالف الدنانري : فرع يف الكتاب 

ك من النقدين والتأخري يف غري ذلك املؤجلة إن كانت القيمة فأدىن وإال امتنع النسأ يف النقدين والقمية اليت وجبت ل
معروف إن كان املستهلك يباع يف البلد بالدنانري وجيوز على دراهم نقداً او عرضاً نقداً بعد معرفتكما بقيمة 

املستهلك حذراً من املعاوضة باجملهول وإن كان يباع بالدراهم جاز على دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدىن وميتنع 
نقداً بعد معرفتكما بقيمة املستهلك من الدنانري وإىل أجل ميتنع ألنه فسخ الدين يف الدين فإن بدنانري أو عرض إال 

له ترك : وقيل : تعجله بعد الشرط مل جيز لوقوع العقد فاسداً وإن غصبك عبداً فأبق فكاالستهالك قال ابن يونس 
وكأنه اشترى هبا عبداً آبقاً وعن ) العبد  ليس له ترك القيمة وطلب: الن كليهما حقه وقيل ( القيمة وطلب العبد 

إذا ذبح لك شاة ميتنع أخذك بالقيمة حيواناً مأكوالً إن كان حلمها مل يفت ألنه حلم حبيوان وإال جاز : ابن القاسم 
نقداً بعد معرفة قيمة الشاة وجيوز أن يأخذ يف الُصربة القمح املستهلك ما شئت نقداً ومتتنع مكيلتها من القمح أو 

الشعري أو السَّلت على التحري ألنه بيع الطعام غري معلوم التماثل وجيوز كيل أدىن من كيل الصُربة ألنه أخذ بعض 
  احلق 

ألنه بيع للجنني وهو بيع الغرر ( من أوصى مبا يف بطن أمته مل جيز للورثة مصاحلة املوصى له : فرع يف الكتاب 
إمنا جاز : قيل : قال ابن يونس ) ولنب الغنم ومسنها ألهنا جيوز بيعها خبالف خدمة العبد ومثرة النخل وسكىن الدار 

شراء السكىن وحوها لتخليص الرقاب وإن كانت السكىن مدة العمر جمهولة فاستثين اجلواز هاهنا لتخليص األمة 
  كضرورة البيع وغريه 

  ن عن إقرار ألنه بيع وإال فال إذا ادَّعيت شقصاً فصاحلك املدعى عليه ففيه الشفعة إن كا: فرع يف الكتاب 
إذا أنكر عيب العبد املعيب جاز الصلح عليه فإن كان الثمن إىل اجل فصاحلته قبل األجل على : فرع يف الكتاب 

الرد إليه مع عبٍد آخر أو عرض نقداً جاز كجواز االستقالة منه قبل األجل على عرض نقداً وإمنا يكره أن ترد 
ل نقداً ألنه بيٌع وسلف من املشتري ليأخذ من نفسه لنفسه عند األجل ويف الدراهم دراهم أو دنانري قبل األج

صرف مستأخر فإن امتنع من الزيادة يف الصلح حط من الثمن بقدر العيب ألنه كجزء املبيع يبقى عند البائع فإذا 
دين بالدين فإن زاده البائع ال: حل األجل كان النقدان والعرض نقداً وميتنع التأخري ملا تقدم ويدخله يف العرض 

عرضاً أو عبداً نقداً ومل يفت العبد جاز ألهنما يف صفقة واستغلى فزاده ومتنع زيادة البائع دراهم نقداً ألنه سلف منه 



أو دنانري امتنع ألنه عبد وذهب بفضة إىل أجل وكذلك إن كان املبيع بدنانري مؤجلة مث يزيده دراهم نقداً فإن فات 
امتنع زيادة البائع دراهم نقداً ألهنا سلف يرده املبتاع عند األجل بل : أو تدبري أو موت والثمن دراهم العبد بعتق 

دراهم ودنانري مشكل لوقوع الدنانري على الكثري فهو صرف : قوله : يضع عنه حصة العيب قال صاحب التنبيهات 
إن كان البيع بذهب يكون الصلح بذهب : معىن ذلك : وبيع وإن كان رأس املال ذهباً بذهب وعبد بذهب قيل 

بل الكالم : على أن ُيسقط عنه من الذهب ذلك ويقاصه به وإن كان دراهم فيكون أقل من صرف دينار وقيل 
إن كان ذهباً فريد ذهباً أو دراهم فدراهم وحيتمل أنه إن أراد بذكر الدنانري الذهب من غري كثرة : على التفصيل 

فإن رد دراهم فعلى املقاصة وإن : ردود ذهباً أقل من دينار جاز وإن كان رأس املال فضة فإن كان يف املسألة امل
فإن رد ذهباً فعلى املقاصة وإن كانت كثرية وإن رد دراهم فعلى أهنا دون : كانت كثرية وإن كان رأس املال ذهباً 

متنع زيادة البائع دراهم : ىن قوله إذا فات العبد ال أدري مع: قال أبو حممد : صرف نصف دينار قال ابن يونس 
نقداً ألهنا سلف للمبتاع ألن العبد فات فال مينع السلف إال أن يعطيه دراهم أقل من حصة العيب فيتهم البائع يف 

إمنا مينع هلذا ألنه دفع هبا خصومة العيب فهو سلف ملنفعة وعلى هذا التعليل : دفع قليل يف كثري وقال ابن القابسي 
  كان أقل من حصة العيب وهو أحسن مما تقدم أليب حممد مينع وإن 

ُيمتنع الصلح على الرباءة من عيوب العبد بعد العقد بدراهم ألن البائع ال يربأ حىت يوقف : فرع يف الكتاب 
 ال تنفع الرباءة مما علمه حىت يبينه وعلى قوله يف إجازة: هلذا على قول مالك : املشتري على العيب قال ابن يونس 

  جتوز الرباءة بعد العقد : الرباءة مما ال يعلمه 
أنا ضامن ألنه إمنا قضى على الذي عليه احلق قال : صلح األجنيب على دينك يلزمك وإن مل يقل : فرع يف الكتاب 

إذا فعل اإلنسان عن غريه ما شأنه أن : أن األجنيب ضامن ملا صاحل به قاعدة مذهبية : معناه : صاحب التنبيهات 
) ش ( له مضى فعله عليه وكان له الرجوع عليه كان واجباً كدفع الدين أو غري واجب كغسل الثوب خالفاً ل يفع

تنزيالً لإلذن الشرعي يف الواجب أو يف العادي يف غري الواجب منزلة اإلذن القويل فإن العوائد تقوم مقام األقوال 
  إمجاعاً يف النقود وغريها فكذلك هاهنا 

إذا صاحلت على ألف درهم نقداً مبائة ال يضر االفتراق قبل القبض ألهنا بعض دينك وقد كان : فرع يف الكتاب 
لك تأخري اجلميع ومينع يف العروض والطعام من سلم إذا صاحل على رأس ماله ألنه فسخ دين يف دين وبيع الطعام 

  قبل قبضه 
البهرجة والتعامل هبا وإن بني ملا فيه من تكثري  فرع كره ملك املصاحل على الدراهم اجلياد باملخلوطة بالنحاس أو

  جيوز الصلح إن مل يغر هبا أحداً إن كان يأخذها ليقطعها : الغش بني الناس وتقطع قال ابن القاسم 
جتوز املصاحلة على طعام قرض وعشرة دراهم بأحد عشر درمهاً نقداً وميتنع من بيع ألنه الطعام : فرع يف الكتاب 
إذا كانت دراهم الطعام حالة وميتنع يف املؤجلة حل أجل الطعام أم ال ألنك بعته : يريد : بن يونس قبل قبضه قال ا

  ليجعل الدراهم فهو بيع وسلف 
لك مائة دينار ومائة درهم حالة جيوز الصلح على مائة دينار ودراهم ألن الدنانري قضاء عن : فرع يف الكتاب 

لباقي ومتتنع على مائة مؤجلة وعشرة نقداً ألن للمتأخر حصة من الذهب الدنانري والدراهم عن الدراهم وأسقط ا
سواء نقد الدراهم يف املسألة األوىل أم ال وكذلك املائة دينار ألهنا : والفضة فهو صرف وبيع وسلف قال ابن يونس 

ملائة درهم ولو تأخر الدينار قضاء وحطيطة ولو أخذ منه مائة دينار وديناراً نقداً جاز ألن املائة قضاء والدينار بيع با
  مل جيز ألنه صرف مستأجر ولو نقد الدينار وأخر املائة امتنع ألنه بيع وسلف 



إذا ادعيت مائة دينار فصاحلت عليها بألف درهم يتأخر بعضها امتنع ألنه صرف مستأجر وأن : فرع يف الكتاب 
يتحاالن وميتنع التأخري ألنه دين بدين قال ابن مسيُتما مبلغ الدنانري جاز الصلح بذهب أو فضة أو عرض نقداً و

إذا قضى مثل : إذا صاحله على ما يشك أنه مثل السكة أو أقل من الوزن إىل أجل جاز يف املوازنة : قيل : يونس 
إذا جهال وزهنا جاز كل : عينيها وجودهتا نقداً جاز قل أو كثر وميتنع أكثر إىل أجل ألنه تأخري بزيادة وقال أشهب 

ء ألهنما ال يتعمدان الفساد إذا كان ذلك نقداً وميتنع إىل أجل إذ قد يعطيه أكثر من حقه فإن اصطلحا على شي
  شيء امتنعت اإلقالة يف ذلك الصلح ألهنما خيرجان من معلوم إىل جمهول وكذلك كل متصاحلني على الإنكار 

  ثالثاً ألنه دي يف دين فرع يف الكتاب ميتنع على ثوب بشرط صبغة أو على أنك فيه باخليار 
  ميتنع على ثوب بشرط صبغة أو على أنك فيه باخليار ثالثاً ألنه دين يف دين : فرع يف الكتاب 
إذا أعطاك من األلف احلالة مائة سقط الباقي لزمكما ذلك ألنه يدخل يف تصرف : إذا أشهدت : فرع يف الكتاب 

إن علجت حقي اليوم أو إىل : شرط قال ابن يونس عن مالك املال فإن أعطاك سقط الباقي واأللف باقية لعدم ال
شهر فلك وضيعة كذا فعجل إال درمهاً أوبعد الوقت باليسري لزمتك الوضيعة ألن ما قارب الشيء له حكمه ومنع 

الوعد غري الزم إال أن يدخل املوعود يف خطر أو يترتب عليه تعليق كما يف هذه املسألة : الشرط بعدم جزئه قاعدة 
) وعدُ الكرمي دين : ( فيلزم نفياً للضرر وفاء بالشرط ولو لزم مطلقاً ألدى ذلك حلسم مادة الوعد باملعروف وقوله 

األمر للندب أي ليكون الكرمي إذا وعد يلزم نفسه الوفاء كما يلزمه الوفاء بالدين ويدل على الندبية : خٌري معناه 
  األخالق والوجوب ال خيتص  كونه قرنه وخصصه بوصف الكرم احلاث على مكارم

إن مل أوفك : فدعواي باطلة أو يقول املدعي عليه : إن مل أوفك عند القاضي ألجلٍ يذكره : فرع ي النوادر 
دعين : شرط ساقط ألنه التزم للكذب يف الظاهر خبالف قوله : فدعواك حق مع ميينك قال مطرف وعبد امللك 
  نه عدة برد اليمني عليه فيلزم أسافر فإذا قدمت فأنت مصدق مع ميينك أل

إذا صاحل من شقعه على أنه مىت أدى املشتري ولده رجع فيها ال يلزمه وله القيام مىت شاء : قال مطرف : فرع قال 
الشرط الزم حىت يؤدي ولده توفية : وللمشتري مطالبته باألخذ مىت شاء ما مل يطل الزمان شهوراً كثرية قال أصبغ 

الصلح ويوقف له الشفيع ألنه كمعروف أخذه على أن له الرجوع فيه إن أداه فيلزم كما  الشرط وللمشتري رفض
  لو شرط أن يترك الشفعة إال أن يدخل عليه ضرر بالبيع فمن باع من غريه فهو على شفعته 

عليه صوحل على سرقة وهو منكر فأقر غريه أنه سرقها فإن متادى على أقراره قُطع وأخذ املدعي : فرع قال مطرف 
مال الصلح واملسروق منه متام قيمة سرقته وإن كان عدمياً لزم الصلح األول ولو رجع سقط القطع ألن الرجوع 

شبهة فيسقط احلد ويثبت العدم املتقدم وإن كان معدماً ألن اإلعدام إمنا يسقط السرقة احملققة ولو صاحله على سرقة 
يدفع املال وليس له رده لسيده وارتد املال ألن الصلح وقع عبد فوجد فهو له دون السيد ألنه صار يف ضمانه و

إمنا أدفع خوفاً من السلطان وضرب السياط وما أخذت شيئاً ال ينفعه وما يتدافع الناس : بأمر جائز ولو قال للبينة 
  إال للسلطان إال أن يكون قريباً من السلطان ويعلم أن السلطان يطاوعه فيجتهد فيه احلاكم 

حقك حق فات : ولو ذكر عند الصلح ضياع الصك فوجده له القيام به خبالف من وجد البينة ولو قال  :فرع قال 
  قد ضاع وأنا أصاحلك فال قيام له بالصك ألهنما دخال على سقوطه خبالف األول : بالصك فاحمه وخذ حقك فقال 

أحط عنك مخسني على أن أضمن ذلك هلُمَّ مخسني و: قال لرجل عليه مائة دينار لغائب : قال أصبغ : فرع قال 
وإال فال ألنه معروف يفسد به بتوقع ) فيكون ( صح إن كان الغائب قريب الغيبة حبيث ال يطول لُبث املال يف يديه 

  النفع 



إن مل جيزه الطالب فما : إذا صاحل الوكيل حيث ال جيوز له الصلح على املوكل وقال : قال مطرف : فرع قال 
وال يكون الطلب أحق مبا اقتضى وكيله من غرماء املطلوب إن قاموا ولوال الشرط مل يرد  أعطيت رد إليك صح

  املال ومل يدخل فيه الغرماء ويتبع مبا بقي ولو قطع الوكيل ذكر احلق وأفاته ضمن 
حدمها ادعى ولٌد أن أباه الغائب وكلٌّ هـ على املصاحلة فصاحل مث وجد األب ميتاً فرجع أ: قال مطرف : فرع قال 

عن الصلح فإن كانت الوكالة بينة لزم مجيع الورثة وإال فال إال أن يشاؤا وال خيار للخصم ألنه رضي بالوكالة فإن 
ردوا لزم املصاحل يف حصته ألنه رضي بالصلح إن شاء اخلصم ذلك وإال فال ولو انفرد املصاحل باملرياث مل يكن 

  ألحدمها الرجوع لرضامها 
اطلع على عيب فصاحل على عدم القيام مبال فأصل ابن القاسم يف املدفوع األخذ باألحوط فرع يف اجلواهر إذا 

وجعل هذا الصلح مبايعة ثانية بعد انفساخ األول فيعترب فيها ما حيل وحيرم من بيع وسلف وفسخ دين يف دين 
إلسقاط واخلالف مبين على وأصل أشهب أهنا ليست فسخا لألول وإمنا يف بترك املنازعة فيعترب ما جيوز أخذه عن ا

أو منتقال عن األخذ فإن املتمسك ( أصل خمتلف فيه هل من خري بني شيئني يعد كأنه مالك ملا حازه قبل اختيار 
فيكون الصلح على ما ملك يف هذا العني ) بالعيب ملك أن يتمسك به وإن يرد فهو يفيد أنه ملك الرد قبل اختياره 

ره وهو املتمسك ومثاله عبد مبائة دينار قبضها فتحوز املصاحلة بكل شيء معجال أوال يكون مالكا إال ملا اختا
ويشترط يف العني أن تكون من سكة الثمن على أصل ابن القاسم ألن املائة وجب ردها بدفع البائع عوضا عنها 

دينار نقدا امتنع العبد وما دفعه عن املعيب بغري السكة ليس باملبادلة للمكايسة ولو دفع دراهم أكثر من صرف 
عنده ألنه بيع وصرف فيمتنع إال يف القليل وجييزه أشهب ألنه جييز البيع والصرف يف عقد أو ألنه ال يرى هذا 

معاوضة عن الثمن وعلى دنانري مؤجلة متتنع عند ابن القاسم ألن املائة وجب ردها عنده أخذ املشتري العبد بتسعني 
فيجري على أحكام البيع والسلف وجيوز عند أشهب وكذلك الدراهم  على أن يؤخره بالعشرة فهو بيع وسلف

املؤجله مينعها ابن القاسم ألهنا صرف مستأخر ولو صاحله قبل نقد املائة معجلة امتنع ألنه عبد ودنانري يف دنانري 
تسعني  يأخذها من املشتري إال ان يشترط املقاصة من الثمن فكأنه أسقط بعضه للعيب ولو صاحله البائع على

يأخذها منه ويؤخر عشرة النعكس التفريع على املذهبني فيجوز عند ابن القاسم ألنه عقد ثان على العبد بتسعني 
نقدا وعشرة مؤجلة وميتنع عند أشهب لبقاء العقد األول على حاله فأخذ من مثنه عشرة سلفا حىت ال يقوم بالعيب 

جاز عند ابن القاسم وميتنع عند أشهب ألنه فسخ الثمن فهو سلف للنفع ولو صاحله على دراهم أو عرض مؤخر 
  ) فهو دين يف دين ( األول يف دين 

  فرع قال الوضيعة يف الصلح الزمة الن ذمة الغرمي برئت منها 
  فرع قال االفتداء من اليمني باملال جائز وحيرم أخذه على املبطل 

  كتاب اإلجارة

جر باملد والقصر وأنكر بعضهم املد وهو منقول وأصل هذا كله قال صاحب التنبيهات هي بيع املنافع ويقال أ
الثواب ويف الصحاح األجرة الكراء قلت وملا كان أصل هذه املادة الثواب على االعمال وهي منافع خصصت 

اإلجارة ببيع املنافع على قاعدة العرب يف ختصيص كل نوع حتت جنس باسم لتحصيل التعارف عند اخلطاب كما 
سلم والصرف وغريمها مع اندراجها حتت املعاوضة واإلنسان والفرس مع اندراجهما حتت احليوان وقد منعت يف ال

: الصناعة واخلياطة والنجارة والفعالة بالفتح ألخالق النفوس اجلبلية حنو : غلب وضع الفعالة بالكسر للصنائع حنو 



الكناسة والقالمة والنخالة والفضالة : ات حنو السماحة والشجاعة والفصاحة والفعالة بالضم ملا يطرح من احملتقر
وقوله تعاىل حكاية عن ابنة شعيب عليه ) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( قوله تعاىل : وأصل مشروعيتها 

إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني : ( فقال ملوسى عليه السالم ) قالت إحدامها يا أبت استأجره : ( السالم 
وشرع من قبلنا شرع لنا وقاله األئمة ومنعها بعض العلماء ألنه بيع ما مل يقدر على ) مثاين حجج  على أن تأجرين

هذه النصوص وألن تسليم الرقاب تسليم منافعها وقبض األوائل : تسليمه عند العقد وليس سلما يف الذمة وجوابه 
املتعاقدان : الركن األول والثاين : ي أربعة يف أركانه وه: الباب األول : كقبض األواخر ويف الكتاب ثالثة أبواب 

جيوز لك إجارة غري البالغ من نفسه إذا عقل وكان : قال مطرف وعبد امللك : ويشترط أهلية املعاملة ويف النواد 
نا نظراً ويدفع ال األجرة ويربأ بذلك ما مل يكن شيئاً له بال فإن كان حماباة فعليك متامها وكذلك قلنا يف املبيع ووافق

ليس للصيب أهلية تعاطي األسباب القولية وال تنعقد منه خبالف الفعلية كاالحتطاب وحنوه فإنه ) : ش ( وقال ) ح ( 
األحكام قسمان : قاعدة . ميلك هبا وفرق بان القولية يتعلق هبا إلزام التسليم وهو تكليف يأباه طوره خبالف الفعلية 

رته وبلوغه كالصالة والزكاة وأحكام وضع وهي نصب األسباب أحكام تكليف تتوقف على علم املكلف وقد: 
والشروط واملوانع ال تتوقف على ذلك كالتوريث باألنساب والطالق باإلعسار واإلضرار وترتيب الضمان على 
إتالف اجملانني والعاقلني وحنو ذلك والبيع واإلجارة سببان فمقتضى هذه القاعدة صحتهما مع الصيب يف ذي البال 

  ه غري أن الشرع راعى يف ذلك مصلحة صون األموال عن الضياع بسبب قصور النظر فيكون احلق ما قلناه وغري
كره للوصي الشراء من مال اليتيم أو يؤاجره من نفسه للتهمة فإن فعل أمضى اإلمام الصواب : فرع يف الكتاب 

الوصي فيها حيف وفاتت كان له األقل إذا كانت إجارة : ورد الضرر وكذلك األب يف ابنه الصغري قال اللخمي 
مضى إن كان خرياً له واألرد فإن فات بالعمل ) من نفسه ( من املسمى أو أجرة املثل لوجود السببني فإن أجر يتيمه 

فلليتيم األكثر من املسمى أو املثل وكذلك إجارة األب نفسه من ولده إال أن يكون األب فقرياً تلزمه نفقته فله 
ان أكثر من أجرة املثل إذا كان املسمى يقتضي له به يف النفقة وإال سقط الزائد وإن أجر الوالد الولد املسمى وإن ك

من نفسه ومثله ال يؤاجر فسخت اإلجارة ملخالفة العادة وله إجارة الولد املوسر إذا كان خرياً له ألنه تنمية ملاله ويف 
فإن زيد عليه بيع وإال لزمه ما مسى وكذلك كراء البهيمة  إن اشترى الوصي من مال اليتيم أعيد للسوق: الكتاب 

يعين : إال أن يكون الكراء قد فات فيسأل أهل املعرفة عنه فإن كان فيه فضل غرمه وإال فما مسي قال ابن يونس 
فيته قبل أن حيول وإال أن كان الشراء بالقيمة مضى وبأقل غرم الزائد فإن كان مكيالً أو موزوناً ال ُت: بالسوق 

  فاألشبه امضاؤه وال يرد للسوق ألنه ضرر بالوصي وهو مل يضر باليتيم : حوالة األسواق وقد زاد سوقه 
إذا استأجر صبياً أو جمنوناً بغري إذن وليه امتنع فإن وقع فاألكثر من املسمى أو أجرة املثل لوجود : فرع يف الكتاب 

خّير السيد بني الكراء وقيمة العبد لوجود : ل يعطب يف مثله السببني كالتعدي يف الدابة والغصب فإن عطبا يف عم
السببني كذلك ويف الصيب األكثر من املسمى واألجرة والدية على العاقلة وإذا أنكر السيد أذنه لعبده غب اإلجارة 

درات مل يضمن مستعملة بأجر ألن األصل براءته من الضمان إال أن يؤاجره يف غرر كالبئر ذات احلمأة حتت اجل
سواء : وإن أذن السيد ألنه مل يؤذن له يف التغرير بنفسه وإن سافر به بغري إذن سيده ضمنه قال صاحب التنبيهات 

هاهنا ويف كتاب االستحقاق بني الغصب والتعدي وفرق بينهما يف كتاب الغصب واآلبق إذا استعملة بغري إذن 
ليه كالغاصب وإذا استعانه يف اخلياطة فعطب حتف أنفه سيده ضمنه يف العمل الذي ال يعطب يف مثله لوضع يده ع

ففي تضمينه قوالن فإن كان العمل يهلك غالباً ضمن اتفاقاً إذا هلك بسببه وإال فخالف ويضمن بالسفر اتفاقاً 
هلك أم ال وخيري سيده بني القيمة واألجرة وله األجرة إىل يوم السفر وال يضمن يف السفر القريب الذي ال حيبسه 



هذا خالف ابن : يضمن العبد يف االستعانة فيما مثله اإلجارة خبالف اإلجارة فيه فقيل : ن أسواقه وعن مالك ع
القاسم ألنه ال يضمن يف اإلجازة إال فيما يعطب يف مثله ويضمن يف االستعانة فيما يستأجر على مثله وإن مل يعطب 

ء عند مالك يضمن فيما يف مثله اإلجازة وإن كان ال يعطب يف فيه ألن العبد مل يؤذن له يف هبة منافع نفسه ومها سوا
مثله وقيل أنه وفاق يف االستعانة وقيل ال ضمان فيها إال فيما يعطب يف مثله وعليه محل التونسي مذهب الكتاب 

ان غري إذا استع: إذا استؤجر الصيب بغري إذن وليه أمضاه وليه إن كان نظراً وإال رده ويف الكتاب : قال اللخمي 
أسباب : بالغ فيما يف مثله اإلجارة ضمنه وما ال إجارة فيه كمناولة النعل وحنوه فال عقل فيه يف حر وال عبد قاعدة 

اإلتالف كإحراق الثوب وقتل الدابة والتسبب لإلتالف كحفر البئر ليقع فيه معصوم الدم أو : الضمان ثالثة 
لغاصب وقابض املبيع بالعقد الفاسد فعلى هذه القاعدة تتخرج هذه االستعمال يف الغرر ووضع اليد غري املؤمنة كا

  الفروع املتقدمة 
ألن األقل عدم نفوذ تصرف ) ح ( و ) ش ( إذا بلغ اليتيم يف أثناء املدة ال يلزمه الباقي وقاله : فرع يف الكتاب 

زمه أمحد مطلقاً ألن تصرف الويل اإلنسان على غريه وكاألمة تعتق حتت العبد إال يف اليسري كالشهر ألنه تبع وأل
إن كشف الغيب على أن الصحة خمصوصة ببعض املدة فإن ادعى الصحة : صحيح والصحيح ال يبطل وجوابه 

مطلقاً فهي مصادرة وال يؤاجره وصي وال أب بعد احتالمه لزوال اِحلجر وأما كراء ربعه ودوابه سنني فاحتلم بعد 
ن الويل معذور ولوال ذلك لتزلزلت قواعد تصرفه وقال غريه اليلزمه إال فيما قل سنة ومل يظن به ذلك لزمه الباقي أل

كالنفس وإن ظن به بعد البلوغ قبل العمدة مل يلزمه يف نفسه وال يف ملكه لعدم العذر يف التصرف وأما السفينة 
انتقاله غري منضبط خبالف البلوغ  البالغ يعقد عليه ولّيه أو السلطان ربعه أو رقيقه فتلتزمه العمدة إذاانتقل حاله ألن

إمنا يؤاجر على مثل هذا هذه األشياء حنو السنة ألنه غالب كراء الناس وله فسخ ما كثر قال صاحب : وقال غريه 
ظاهر كالمه يقتضي اخلروج من اإليصاء وال خالف أن هذا ال يكون يف الوصي واختلف يف األب : التنبيهات 

  ى أنه بلغ رشيداً واملشهور التسوية بل حيمل عل
األجرة وكل ما صح : ليس لك كراء ربع امرأتك إال بإذهنا ألهنا مطلقة التصرف الركن الثالث : فرع يف الكتاب 

يصح طحن أردب بدرهم : أن يكون مثناً يف البياعات صح أجرة ألهنا معاوضة مكايسة وقاله األئمة ويف الكتاب 
الدقيق معدوم ليس يف الذمة واملعدوم ال يصح إال يف الذمة كالسلم  ألن) ش ( و ) ح ( وقفيز من دقيقه ومنعه 

ال نسلم إنه معدوم بل هو أجزاء هذا القمح تفرقت وكذلك الزيتون وعصره بنصفه ألهنما ال خيتلفان بعد : وجوابه 
ا ألنه جمهول العصر وجلواز بيع نصفها كذلك فإن كان خيتلف امتنع ومتتنع اإلجارة على سلَم الشاة بشيء من حلمه

إن هلك القمح قبل الطحن انفسخت اإلجارة لنعذر طحنه أو بعده وقبل القبض : قبل السلخ قال صاحب النكت 
للطعام وكانت قيمة الويبة أربعة دراهم كان الدرهم مخس األجرة يأخذه أو أجرة املثل يف األربعة أمخاس وعن أيب 

أن يدفعها كلها فإن فاتت بالدباغ فعلى الدباغ نصف قيمتها يوم  إذا دبغ جلوداً بنصفها قبل الدباغ على: احلسن 
قبضها وله أجرة املثل يف النصف اآلخر حلصول العمل وإن دبغها بنصفها بعد الدباغ فدبغت فهي كلها لرهبا لفساد 

رة مثله يف اجللود العقد بسبب اجلهالة حباال املدبوغ وللدبّاغ أجرة مثله وإن فاتت ألهنا يومئٍذ على ملك رهبا وله أج
منع حممد مسألة الطحن الختالف خروج الدقيق فإن مل يعلم ضياع : كلها ألنه دبغها على ملك رهبا قال اللخمي 

فهل يغرمه ويطحنه ويأخذ ويبته ألنه غاب عليه أو يصدق مع مينيه أو ال يطحن إال ما قابل : القمح إال من قوله 
ه مث اّدعى ضياعه غرمه مطحوناً واستويف ويبته ألنه متهم فإن شهدت البينة الدراهم ؟ قوالن البن القاسم فإن طحن

يأيت ربه بطعام ويطحن ما ينوب الدرهم : بضياعه فال ضمان وال أجرة عند ابن القاسم لعدم تسليم العمل وقيل 



ب الويبة وجيوز على له األجرة فيأخذ الدرهم وأجرة املثل فيما ينو: ألن العقد أوجب له الدرهم يف ذمة ربه وقيل 
قول أشهب اإلجارة على الذبح او السلخ برطل حلم ألنه جيوز بيع ذلك اعتماداً على احلبس واجلزر لصفة اللحم 

  اختالف الربع : منع ابن حبيب طحن القمح بنصف دقيقه والفرق بينه وبني الويبة : قال ابن يونس 
غداً فبنصف درهم أو خياطة رومية فبدرهم أو عربية فنصف  إن خطّته اليوم فبدرهم أو: ميتنع : فرع يف الكتاب 

درهم وقاله األئمة ألنه كبيعتني يف بيعه فإن خاط فله أجره مثله لفساد العقد وقال غريه يف املسألة األوىل إال أن تزيد 
 واألول أصوب: على الدرهم أو تنتقص من نصف درهم فال يزاد وال ينقص ألنه رضي بذلك قال ابن يونس 

له تعجيل اخلياطة وله اجرة املثل على أنه تعجل وأن أخرها فعلى أنه مؤخر : كالبيع الفاسد وعلى قول ابن القاسم 
وعن مالك يف أجراء خييطون مشاهرة فيدفع ألحدهم الثوب على إن خاطه اليوم فله بقية يومه وإال عليه متامه يف 

ذي لو اجتهد فيه ألمته وميتنع يف الكثري ولو استأجره على تبليغ جيوز يف اليسري ال: يوم آخر وال حيسب له يف الشهر 
إن بلغته يف يوم كذا فلك زيادة كذا فكرهه واستحسنه يف اخلياطه بعد العقد : كتابه إىل بلده مث قال بعد اإلجارة 

  مها سواء وقد أجازمها سحنون وكرههما غريه : قال ابن مسعدة 
: وز دفع الثوب للخياط وتراضيه بعد الفراغ على األجرة لذهاب الغنب وعنه جي: قال مالك : فرع قال ابن يونس 

  املنع يف اجلعالة واإلجارة بغري تسميته للجهالة عند العمل مبا يتراضيان به بعده 
ألنك أعلمته مبا : بدرمهني فخاطه فليس له إال درهم قال ابن القاسم : أخيطه بدرهم وقال : إذا قلت : فرع قال 
  ه وكذلك يلزم قول ساكن الدار ترضى ب

إذا القيت متاعك بفالة للعجز فحمله رجل بنفسه فلك أخذه وإعطاء أجرة املثل وكذلك : قال مالك : فرع قال 
  الدابة لرهبا أخذها وأعطاه النفقة وال شيء عليه يف قيامه عليها ألنه قام لنفسه 

و نقلها أو علفها وطعام رهبا أو على أن عليه طعامك جيوز كراء الدابة على أن عليك رحلها أ: فرع يف الكتاب 
لو : ذاهباً وراجعاً وإن مل توصف النفقة ألنه معلوم عادة أو كذلك إجارته بكسوته أجالً معلوماً قال ابن يونس 

وجده أكوال له فسخ اإلجارة ألنه عيب إال أن يرضى األجري بالوسط وليس لك إطعامه الوسط إذا مل يرض ألن 
يطعمه الوسط ألنه العادة كمن أجر على محل َرجلني فأتاه بقارحني يردها أو حيمل الوسط : لكة وقيل ذلك مه
أن احملمول ال يتعني ألنه لومات مل يفسخ الكراء ولو تزوجها فوجدها أكولة مل يفسخ النكاح ألن املرأة ال : والفرق 

( يعني له أجل وال موضع قبض وال عادة فاسد ومنع ترد بغري العيوب األربعة من العيوب والكراء بطعام مضمون ال
اجلواز بالظئر احلاقاً ) ح ( األجرة باملؤنة والكسوة وبعمارة الدار قياساً على البيع وجوزه أمحد وخص ) ش 

  بالزوجات 
  ميتنع الكراء مبثل ما يتكارى الناس للجهالة فلعله لو اطلع مل يرض : فرع يف الكتاب 

إذا دفع مخسني جلداً لتدبغ خبمسني أخرى جاز إن شرط : إذا دفع مخسني قال اللخمي : قال اللخمي  ٣٧٩فرع 
تعجيلها وإن شرط تأخريها حىت تدبغ امتنع ألنه معني يتأخر قبضه وإن سكت منعه ابن القاسم الن األجرة ال 

هذه املائة بنصفها جيوز ويتعجل القبض نفياً للغرر وحيوز نصف : تستحق إال بعد العمل وعلى قول ابن حبيب 
ويتعجل النصف إن كانت مستوية يف القيمة وإال امتنع للجهل مبا يدفع من العدد ال للجهل باألجرة ألن بيع نصفها 
جائز على الشياع فإن قامسه ودفع مجيعها فله ما أخذه بقيمته يوم قبضه بعد القسمة وله أجرة املثل يف البعض اآلخر 

نع اتفاقاً الن اجلميع يدبغ على ملك املؤاجر وله النصف بعد الدباغ فإن شرع يف العمل أو دبغ هذه املائة بنصفها مي
مكن من التمادي فإن نزعها مضرة وكذلك نسج الربد بنصفه فإن فاتت يف يديه بعد الدباغ حبوالة سوق فما فوقه 



نصفها من اليوم على أن لك : ضمن نصف قيمتها يوم الفراغ وخيتلف إذا قال : وقد دبغت على أنه شريك فيها 
هل يكون ذلك فوتاً ويضمن نصف قيمتها أو ليس بفوت ألنه غري متمكن من ذلك : تدبغ مجيعها فشرع يف الدباغ 

  واألول أبني : النصف ملا ألزمه أن يدبغه ؟ قال 
مل عليها وما أكر هذه الدابة ولك نصف الكراء ميتنع للجهالة والكراء لك وله أجرة مثله إذا ع: فرع يف الكتاب 

اعمل عليها : حصل بيننا فاملتحصل له وعليه كراء املثل ألنه هاهنا مستأجر ويف األول أجري قال صاحب التنبيهات 
إن كل ما يتنقل ويتوىل هو النظر فيه فكما تقدم وما ال ينتقل وينظر فيه كالدباغ فهو أجري : فما كان بيننا أصله 

فعن ابن ) : يل : ( اعمل يل عليها بزيادة قوله : مل فيه أو آجره فإن قال اع: واملكسب لربه ويستوي فيه قوله 
زيادهتا توجب الكسب لرهبا ألنه أضاف : كسبها للعامل وزيادهتا كعدمها ويف اجلالب : القاسم يف رواية املدونة 

جر ولصاحبها اجرة الكسب للمستأ: اعمل عليها فأكراها قال ابن القاسم : إذا قال : العمل لنفسه قال اللخمي 
أكراها ولك نصف : الكراء لصاحبها ال ضمان املنافع منه خبالف البيع الفاسد فإن قال : املثل ويف كتاب الشفعة 

كرائها فأكراها للسفر وخرج معها أسواقاً فله حصة السوق مع الكراء وأجرة املثل يف تويل العقد إن كان تويل 
جر آخر وقوله يف الشفعة يعمل عليها سواء الكراء لرهبا وله أجرة املثل ألنه حفظها بعد انفصال الكراء وردها فله أ

فإن مل يكن فيهما دواب : إمنا يتوىل الفعل ولو سافر هبا مبتاعه فاكترى له ولصاحبها أجرة املثل وأما احلمام والفرن 
يشتري احلطب أو مها فاألجرة وال آالت الطحن فاألجرة للعامل وعليه أجرة املثل وإن كانا بدواهبما وصاحبهما 

أكره واعمل عليه سواء قال ابن : لصاحبها وللعامل أجرة املثل ألنه قيم فيهما وكذلك الفندق هو قيم فيه وقوله 
: اعمل على الدابة وما حصل بيننا فعمل ومل جيد شيئاً فعليه كراء املثل الستيفائه العمل قال حممد : إذا قال : يونس 

إحتطب على الدابة ويل : ة له بل عمل معه فالكسب لرهبا وعليه أجرة املثل ألنه أجري معه وميتنع إن مل يسلم الداب
يل نقلة ولك نقلة ألن مقدار النقلة معلوم عاجة ومقدار احلطب خيتلف بكثرة النقالت : نصف احلطب خبالف 

اعمل عليها اليوم يل : ز ابن القاسم وقلتها وأجازمها حيىي بن سعيد ألن احتطاب الدابة يف اليوم معلوم عادة وجو
ولك غداً فإن علم لنفسه اليوم مث تعقب قبل العمل لرهبا فعليه كراء ذلك اليوم وإن بدأ بالعمل لرهبا مث تعقب دفع 

وإمنا جيوز مثل هذا : إن بدأ بيوم األجري أتاه بدابة أخرى توفية للعقد قال حممد : أجرة عمله لذلك اليوم وقيل 
استأجرك أو دابتك : خبالف الشهر ألن األجرة تتعجل بشرط تأخري القبض مدة طويلة وهو ممنوع وجيوز  مخسة أيام

أعين بكسب دابتك اليوم وأعطيك ما تكسب دابيت غداً وكذلك : اليوم تنقل كذا بدابيت وأنقل لك غداً خبالف : 
اً أو شهراً بشهر ومنع حممد إال يف مخسة لو كانت بينكما أو العبد قال مالك وجيوز استخدمك أنت اليوم وأنا غد

: اليدفع دابته بنصف ما حيطب قال حممد : قال مالك : األيام وحنوها ألنه أجرة بشرط التأخري يف املعىن ويف النوادر 
  يريد بنصف الثمن وأما احلطب فيجوز ألن احلطب ينضبط احملصل منه عادة واألسعار ختتلف 

: قال ابن يونس ) يتأخر قبضه ( ميتنع ألنه بيع معنيٍٍ : إىل موضع كذا ولك نصفه  امحل طعاماًَ: فرع يف الكتب 
للحمال نصفه وعليه مثله يف املوضع الذي : قيل : أجازه أشهب حىت يشترط التأخري لعدم تعني الفساد فإن نزل 

إن يضمن نصفه ألنه بالقبض محله منه وله أجرة املثل يف النصف اآلخر مابلغ وأعيب هذا ألنه يلزم إذاهلك الطعام 
وهوالصواب كمسألة اجللود وغريها اجللود لرهبا وعليه األجرة فإن : يف ذمته بل الطعام كله لربه وعليه األجرة قال 

ادعيت أن املعاملة وقعت بشرط التعجيل لنصيبه وادعى أهنا وقعت بشرط التأخري صدقت ألن األصل الصحة 
احلمل وال كراء له ألنه البالغ فإن كانت عادة صدق مدَّعيها وإن كانت وتضمنه مثل مكيله اآلخر يف موضع 

  فاسدة 



جيوز إجارتك على بناء دراك هذه واجلص واآلخر من عنده ألن مقدار العمل واملؤن معلوم عادة : فرع يف الكتاب 
قال ابن يونس هذه إجارة  جيوز ذلك قبالة إذا مل يشترط عمل يديه ويقدم النقد حذراً من الدين بالدين: وقال غريه 

وبيع اآلجر واجلص يف عقد وقول الغري خالف البن القاسم وابن القاسم جييز عمل رجل بعينه ألنه شرع يف العمل 
إمنا يصح قول ابن القاسم على : إمنا يصح قول ابن القاسم جييز عمل رجل بعينه ألنه شرع يف العمل وقيل : وقيل 

اجلص واآلجر بيده فيصح كما يأخذ من اخلباز واجلزار كل يوم مقداراً ويؤخر إما على أن يعمل : أحد وجهني 
الثمن فيجوز تقدمي النقد وتأخريه إذا شرع يف العمل أو يكون املعجل من اآلجر واجلص يسرياً ويتأخر األكثر مثل 

ن تأخر عمله ألجل سلم أجل السلم ألنه جعله يف عمل رجل بعينه فامتنع تأخري إجارته ألنه عقد مع عمله سلماً فإ
اآلجر واجلص وانتقد األجرة امتنع ألنه رجل بعينه قال ابن حبيبك كل ما استعمل فيه الصناع فهو عمل مضمون 

جتوز مسألة : حىت يشترط عمل أيديهم وإال فلهم استعمال غريهم إال من العادة قصده جلودة عمله قال اللخمي 
اليسرية وجيوز فيها الثمن نقداً أو مؤجالً وإن مل يشترط شيئاً نقد ما ينوب  الكتاب إذا شرع يف العمل أو بعد األيام

املدة وما ينوب العمل انتقد منه كل ما مضى يوم بقدر عمله فإن كان الصانع واملؤن مضمونني جاز على أحكام 
ا وإن شرط االبتداء السلم إىل أجل معلوم ويقدم رأس املال وإن كان للبناء عندهم زمن معلوم محالً عليه إن سكت

بعد يوم جاز على قول مالك يف املسلم إىل ذلك وإن كان الفراغ من العمل يف اليومني جاز تأخري رأس املال األمد 
البعيد ويكون املعجل ديناً للمؤجل وإن تأخر البناء املدة البعيدة وجب تقدمي رأس املال األجل املضمون ألن الغالب 

م سواء كان املتأخر املؤن أو البناء وهذا كان املعني أو املضمون سواء أو املضمون األكثر تراخي البناء إىل أجل السل
وإال جاز تأخري مجيع الثمن عند أشهب واختلف يف املتساويني ويشترط تقدمي ما ينوب املضمون وتأخري ما ينونب 

؟ وكل هذا إمنا جيوز إذا وصف البناء املعني هل جيوز كما لو اشترطا أو يفسد ألنه مل ينقد مجيع ما ينوب املؤجل 
  بعدد املساكن وسعتها وعرض احلوائط وارتفاعها وإن كان املصنوع منه غري معني وصف أيضاً 

ميتنع إجارة بيت الرحا من رجل والرَّحا من آخر ودابتها من آخر يف كل شهر بكذا يف عقد : فرع يف الكتاب 
وكذلك يف االستحقاق وإجارة غريه كجمع الرجلني سلعتيهما يف عقد  واحد للجهل حبصتها من األجرة إال بالتقومي

تقسم األجرة : فإن نزل على مذهب ابن القاسم على كل واحد أجرة مثله لفساد العقد وقيل : قال ابن يونس 
لة الغ: إن دفع له موضعاً يين فيه رحا بغلة يوم يف الشهر : املسماة على قدر أحد هذه األشياء قال ابن يونس 

للعامل وعليه أجرة املثل جلهالة االجرة وخيري بني قلع البناء واعطائه قيمته مقلوعاً قاله ابن القاسم ألنه استحق اهلدم 
للباين قيمة ما دخل من خشب وآجر : بل قائماً ألنه وضعه بإذنه خبالف االستحقاق وقيل : وقال حيىي بن حيىي 

رض له وله أجرة عمله يف ذلك والغلة لرب األصل ويرد يف وجص يوم وضعه فيها ألن وضعه كتسليم رب األ
  الطعام مثل كيله فإن جهل الكيل فقيمة ذلك املقدار دون قدره حذراً من الطعام متفاضالً 

ميتنع تعليم العبد الكتابة سنةً بنصفه لعجزه عن قبض نصيبه قبل السنة وقد ميوت فيذهب العمل : فرع يف الكتاب 
إذا نزل األول فله : تعليمه اخلياطة مبا خييطه مدة التعليم ألنه متعارف عادة قال صاحب النكت باطالً وجيوز على 

أجرة مثله والعبد لسيده إن جعله له بصفته بعد السنة وإن جعله له اآلن امتنع أيضاً وإن فات العبد منهما وعلى 
إذا دفعه له يلعمله سنة فمات يف : خ املعلم نصف قيمته لآلخر وعلى اآلخر نصف قيمة تعليمه قال بعض الشيو

نصف السنة فرمبا كان أجر التعليم يف النصف األول الثلثني ألن تعليمه أشق وأجر عمله الثلث لضعف صنعته يف 
النصف األول ويف النصف الثاين الثلثني لقوهتما فحينئذ يسقط من أجرة املثل نصفها ويكمل له الثاين وعلى هذا 

فعلى مذهب : تأجر العبد على محل الطعام إىل بلد بنصفه ومل يشترط قبضه اآلن وال يف البلد التقدير يعمل وإن اس



هو على الفساد حىت يشترط القبض اآلن وُيجيزه غريه حىت يشترط تأخريه للبلد فإن شرط تأخريه : ابن القاسم 
منه وله كراؤه يف النصف اآلخر يكون للحمال نصفه وعليه مثله يف املوضع احملمول : قيل : للبلد ومحل الطعام 

يلزم على هذا لو هلك الطعام أن يضمن نصفه ألنه بالقبض حصل يف ذمته وهو بعيد ألنه إمنا جعله له بعد : وقيل 
إذا عثر عليه بعد السنة له أجرة املثل فإن فات بيد املعلم : قال أبو حممد يف املسألة األوىل : الوصول قال ابن يونس 

د بينهما وعلى املعلم نصف قيمته يوم متام السنة معلماً وله أجرة مثله ولو شرط القبض اآلن ففات بع السنة فالعب
  بيد املعلم قبل متام السنة فله نصف قيمة تعليمه وعليه نصف قيمة العبد اآلن يوم قبضه ويكون بينهما 

ل شهر بأربعة إال أن يريد لكل شهر خبمسة وشهر بثالثة ألن ك: أجاز مالك إجارة شهرين : فرع قال ابن يونس 
  شهر ما مسى لتقع عليه احملاسبة عند املرض أو املوت ألنه يتعني يف بيعه 

إذا أراد الصُّناع أو األجراء تعجيل األجرة وخالفتهم محلتها على العادة فإن فقدت مل يقض هبا إال : فرع يف الكتاب 
ال بعد تسليم املبيع وأما يف الدار والراحلة وبيع السلع فيقدر بعد العمل ألهنا أحد العوضني كثمن البيع ال يستحق إ

ألنه مل : ما مضى ألن املدد والرواحل والسلع يف حكم املبيع املتعددة وليس للخياط بقدر ما خاط من القميص 
خبياطة أل اجرة له فعلى هذا ال يستحق : يأخذه على ذلك قال اللخمي إذا ضاع بعد متام اخلياطة قال ابن القاسم 

له األجرة فيكون له من األجر بقدر العمل إال أن تكون مقاطعة ألنه لو هلك : بعضه شيئاً لعدم التسليم وقال مالك 
كره مالك نقد الكراء يف السفن ألهنا ال جتب إال بعد البالغ وجوزه ابن : بعد العمل مل يكن له شيء قال ابن يونس 

فإن عطب قبل اإلقالع وادعيت النقد صدق عليك ألن األصل عدمه وال  له من الكراء حبساب ما بلغ: نافع وقال 
ال يتعني تعجيل األجرة بالعقد لكن بالشرط : جيوز كما يف الطريق ويف اجلواهر : يشهد بعضهم لبعض للتهمة وقيل 

لرطب وحنوها وإال أو العادة أو يقارن العقد ما يوجب التقدمي أو يستلزم التأخري حمذوراً يف العرض املعني والطعم ا
كلما استوىف منفعة يوم وجب : فال يستحق إال بالتمكني من استيفاء ما يقابل ذلك اجلزء قال الشيخ أبو احلسن 

متلك بالعقد ال لثمن يف املبيع وألن العقد سبب مللك العوضني : وأمحد ) ش ( وقال ) ح ( عليه أجرته ووافقنا 
فدل ) أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه ( ما رواه ابن ماجه قال : نا ترتب املسيبات على أسباهبا ل: واألصل 

والفاء للتعقيب وألن تسليم ) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( على أن االستحقاق بعد العمل ولقوله تعاىل 
والنكاح بل ينقلب  املنفعة شيئاً فشيئاً فتكون األجرة كذلك تسوية بني العوضني وبه يظهر الفرق بني اإلجارة والبيع

: أحدمها : مل يسلم أحد لعوضني فال جيب عليه تسليم اآلخر كالبيع وينبين على هذا املدرك فرعان : قياسهم فتقول 
وأمحد ) ش ( وهو مقتضى أصولنا أو على ملك اآلخذ وقاله ) ح ( أن املنفعة هل حتدث على ملك األجري وقاله 

االستيفاء أو الشرط أو التعجيل قال : ال يستحق األجرة إال بأحد ثالثة أشياء أن األجري ) : ح ( وثانيهما كما قال 
إذا أعتق رب الدار العبد املستأجر به مل ينفذ عتقه لعدم ملكه بالعقد فإن عجله له نُفذ العتق ولو مل يقبض العبد : 

أن استأجر : احب اجلواهر حىت سكن شهراً من املدة عتق على رب الدار حصة الشهر وعلى املؤجر الباقي قال ص
ألن العرف : بعرض معني والعرف التأخري فسد العقد عند ابن القاسم إال أن يشترط التقدمي وصح عند ابن حبيب 

الفاسد ال يعتربه الشرع وهو أصل خمتلف فيه بني ابن القاسم واملدنيني ويكفي يف االستيفاء التمكن وإن مل يستوف 
  املبيع فتلف عنده وقاله األئمة كما لو سلم له 

جيوز النقد يف الكراء للركوب اليومني وحنومها وميتنع يف الشهر ليالً يكون تارة بيعاً وتارة سلفاً : فرع ويف الكتاب 
أن يف البيع ضماهنا من املشتري فهو غرر يف : ومنع غريه كراء كراؤها ذلك والفرق والفرق عند ابن القاسم 

ع النقد يف كراء اخليار إال أن يشترط اخليار يف جملسه ألنه يف حكم البت ويصري يف الكراء ضماهنا من املكري وميتن



األول إذا اختار اإلمضاء أخذ من الدين الذي له كراء راحلة قال ابن يونس وأجازه أشهب قال مالك يف الكراء 
ينقد ثلثي الكراء ويف : قول ال يؤخذ النقد كله بل ينقد الدينارين وحنومها وكان ي: املضمون للحج يف غري إبانة 

حنو هذا ولو كان مضموناً لغري أجل وشرع يف القبض جاز غري هذا ألن قبض األوائل كقبض : املضمون إىل أجل 
األواخر باجلملة وامتنع يف األول تأخري اجلميع ألنه كرأس مال السلم وإمنا جار تأخري القبض ليالً يذهب األكرياء 

النقد جاز : إذا كانت األجرة حيواناً فتشاّحا يف النقد ومل يشترطا شيئاً وسنة البلد : بأموال الناس ويف الكتاب 
قبضها وكذلك كل معني من الطعام والعروض فإن مل تكن سنتهم النقد امتنع الكراء وإن تعجلت هذه األشياء إال 

قد وهو العادة قضي به وإال امتنع أن يشترطا النقد ألنه معني يتأخر قبضه فإن كانت دنانري معينة وتشاّحا يف الن
الكراء إال أن يُعجلها كبيع سلعة بدنانري ببلد آخر عند قاض أو غريه إن شرط ضماهنا إن تلفت جاز وإال فال 

وكذلك هاهنا ال جيوز إال أن اشترط يف الدنانري إن تلفت فعليه مثلها ومينع اشتراط هذا يف الطعام والعرض يف بيع 
دري أي الصفقتني ابتاع وجوزه غريه يف الدنانري وإن تلفت ضمنها وإن أكريته ملكة بعرض أو وال كراء ألنه ال ي

إال على ( طعام أو دنانري معينة والعادة التأخري ففات احملل وال فسخ فال بد من الفسخ لفساد العقد وقاله غريه 
شرط يف املعينات أن ال ينقد إال بعد يومني  اجلائز حىت يصرحوا بالفساد إال يف الدنانري ألن تعيينها غري مقصود وإن

الصحة لقرب املدة ) وال يفسخ لقوله على األصل يف تصرف املسلمني ( ال يعجبين إال لعذر كالتوثق لإلشهاد وحنوه 
قوله بالفساد إذا تعود والتأخري هو على أصله يف محل السكوت على العادة الفاسدة حىت : قال صاحب التنبيهات 

يف ) حيمل على اجلائز حىت يصرحوا بالفساد ألن األصل يف تصرف املسلمني الصحة ( جلائز وابن حبيب يصرحوا با
إذا طلب إكمال الكراء قبل الركوب أو بسري قريب محلتها على العادة فإن عدمت فكالسكىن ال يعطى : الكتاب 

  إال بقدر ما سكن وإن عجلت بغري شرط فال رجوع لك 
للجهل بصفته بعد السلخ هي رقيق أم ال ؟ سامل من القطع : ميتنع السلخ باجللد وقال األئمة  :فرع قال يف اجلواهر 

  أم ال ؟ 
احصد زرعي كله أو طحن قمحي كله ولك نصفه ميتنع وهو كله لربه وعليه أجرة : قال ابن حبيب : فرع قال 

لجاعل بعد الترك فائدة ولو قال أحصده املثل وإن تلف فال أجر له وإن شرط إن يترك مىت شاء ألهنا جعالة تبقى ل
أو أطحنه ولك نصفه جاز ألن األول اشترط اجلميع وقد يعجز عنه خبالف الثاين ولو قال فما خرج فلك نصفه 
امتنع للجهل بصفة اخلروج واألول ملكه النصف اآلن فإن استأجره على الطحن بصاع من الدقيق فأجيز كبيعه 

لعمل فيذهب عمله جمانا ويف الكتاب جيوز طحن قمحك هذا بفقيز منه ودرهم ويف ومنع حممد ألنه قد يهلك بعد ا
إن هلك القمح قبل الطحن انفسخت اإلجارة أو بعده وقبل قبض ربه له فإن كانت : قال بعض الشيوخ : النكت 

أربعة أمخاس  قيمة القفيز أربعة دراهم علمنا أن الدراهم مخس األجرة فيدفع إليه الدرهم وإجارة مثله يف طحني
: القمح ألن القفيز ليس يف الذمة فهالكه يوجب الفسخ فيما يقابله فيبقى بغري عقٍد جتب أجرة املثل ويف النوادر 

احصد زرعي ولك نصفه فيحصده أو بعضه فيحترق فضمانه منهما وعله حصاد مثله أو ما بقي : قال ابن القاسم 
ما : ة الزرع وليس عليه حصاد نصفه ألن الزرع خيتلف ولو قال عليه نصف قيم: ألنه شريك بأجرته وعنه أيضاً 

فما حصدت فلك نصفه : حصدت فلك نصفه فاحملصود منهما وما مل حيصد من ربه لعدم تناول العقد إياه لقوله 
  واحصده كله وادرسه وصفِّه ولك نصفه فكله من ربه ولألجري أجرة لفساد اإلجارة 

  جبزء من الرضيع بعد الفطام وقاله األئمة للجهل بصفته حينئذٍ  متنع الرضاعة: فرع يف اجلواهر 
قياساً ) ش ( جتوز سكىن دار بسكىن دار أخرى وكل ما جاز إجارته جاز أجره وقاله أمحد و : فرع يف الكتاب 



دين يف اختالف اجلنس كالسكىن باخلدمة ومنعه مع احتاده حذراً من الدين بال) ح ( للمنافع على األعيان وجوزه 
ال يتحقق الدين إال أن يكون يف الذمة ويتأخر وهذه املنافع يف أعيان أو يف : إذا ال يتصور إال مع االحتاد وجوابه 

  للذمم وقد شرع فيما ليست ديناً 
إذا كانت األجرة عبداً بعينه فمات قبل قبضك له فهو منك كالبيع ويلزمك الكراء ولو كان يف : فرع يف الكتاب 
ك فهو منه ألنه بيع غائب على الصفة وانتقص الكراء لتعذر األجرة ولك فيما سكن أجرة املثل بيته فوصفه ل

وكذلك لو استحق أورد بعيب ولو اطلعت على العيب بعد هالكه رجعت حبصة العيب وانتقص من الكراء بقدرها 
ستحقاق خدمته قال ابن أجرة املثل فيما سكن وما مل يسكن وكذلك ا: قال أبو اسحق الربقي : قال ابن يونس 

  إن كان العيب كثرياً يضر باملشتري إذا رجع بالسكىن خري بني السكىن والرد ويرجع بقيمة ثوبه معيباً : حبيب 
املأمونة باملأمونة كان العمل يف عام واحد أم ال ومتتنع املأمونة بغري : جيوز كراء األرض باألرض : فرع قال اللخمي 

ونة ألنه نقد يف غري مأمون وجيوز العكس فإن سلم زرعها مت وإال بقيت املأمونة لرهبا وميتنع يف املأمونة إذا قدمت املأم
غري املأمونتني وإن عمال يف عام واحد فقد سلم أحدمها دون اآلخر إال ان تكونا من أرض املطر ومها متقاربتان 

  وعمال يف عام 
  فسخ للجهالة إال أن يكون عادة : خمتلف إذا اكترى بدنانري مل يصفها والنقد : فرع يف الكتاب 
مينع كراؤها على أن يغرسها شجراً والثمرة للمكتري أو الشجر لك للجهالة والغرر قال ابن : فرع يف الكتاب 

جوزه أشهب إذا مسى مقدارها كالبنيان ال يدري كيف يكون وقيل ميتنع فيهما إذا كان البناء يتغري يف تلك : يونس 
  ميتنع فيهما : وز يف البناء وحده ألنه ينضبط يف العادة أكثر من الشجر وقيل جي: املدة وقيل 

إذا تشاّحا يف النقد يف األرض ومث عادة قضى هبا وإال فإن كانت تروى مدة لزوم النقد إذا رويت : فرع يف الكتاب 
إن : لتوقع التعذر وقال غريه  لتيقن حصول املنفعة أو تروى بالسقي واملطر بعد الزراعة فال ينقد إال بعد متام ذلك

ينقد : أمكن السقي تعني النقد فإن كانت تزرع بطوناً كالبقول نقد كل بطن حصته بعد سالمة منفعته وقال غريه 
أنه ليس حبساب ما مضى يف األرض : أول بطن ألنه مأمون والفرق بني الدور والرواحل وبني األرضني غري املأمونة 

  وقت ميضي جيب كراؤه وحتصل منفعته  إذا عطش الزرع وفيهما كل
أم ال كاللنب والسمن والصرب ) ميتنع كراء األرض مبا تنبته كان طعاماً أم ال كالكتان والقطن تنبته : فرع يف الكتاب 

ما يف مسلم من هنيه عن احملاقلة : بالطعام قياساً على الدور وغريها لنا ) ح ( و ) ش ( واألشربة واألنبذة وجوزه 
احملاقلة شراء الزرع باحلنطة وكراء األرض باحلنطة وهو من احلقول : يف الكتاب : ابنة واملعاومة واملخابرة فائدة واملز

كراء : قال يف الكتاب : بيع املعلوم باجملهول من جنسه واملعاومة بيع الثمار أعواماً واملخابرة : وهي املزارع واملزابنة 
( اخلبز حرث األرض ومنه املخابزة أيضاً وهي كراء األرض مبا خيرج منها  :األرض مبا خيرج منها ويف املقدمات 

أن اخلربة هي إدراك األشياء اخلفية والعلم عام يف اخلفية : قد ذكر بعض العلماء الفرق بني العليم واخلبري ) : قلت 
د إما باحلقيقة أو واجللية واحلرث إظهار ما خفي من األرض فأمكن أن تكون املخابرة واخلربة من معىن واح

وكما خياف بكرائها ببعض ما تنبت : باالستعارة يف األصل مث اشتهرت يف احلرث فصارت حقيقة عرفية عامة قال 
وميتنع بالفلفل وزيت زريعة الكتان : من الطعام طعام مبثله إىل أجل خياف من طعام ال تنبته طعام بطعام إىل أجل قال 

إمنا جاز العود : قال سحنون : وز بالعود والصندل واخلشب والعني قال ابن يونس والزعفران أو عصفر ال تنبته وجي
جيوز كراؤها شهرين مبا ال تنتبه إال يف سنة قياساً على اخلشب ويف : وحنوه ألهنا أمور يطول يف األرض مكثها وقيل 

رى يف العود وحنوه وهو إمنا ينبت جواز كرائها باحلشيش ألنه ال يزرع وهلذا التعليل إشارة إىل غلة أخ: كتاب حممد 



من األرض بالعالج ميتنع أو بغري عالج غالباً كالعود جيوز وأجاز ابن نافع كراءها بسائر الطعام إال احلنطة وعن ابن 
: ميتنع بكل شيء إذا أعيد فيها ينبت وجيوز غريه من الطعام وغريه لتعذر التعامل يف الطعام قال سحنون : كنانة 

ما خيرج منها جرحة كان ذلك مذهبة أو قلد فيه غريه إذا علم التجريح لتظافر النصوص باملنع يف ذلك  كراؤها جبزء
فيمتنع التقليد وإن وقع فكراؤها من الدراهم وحكم مجيع قضاة املغرب بقيمة ذلك اجلزء ألن األرض ال قيمة هلا 

أجاز ابن نافع بالطعام إال احلنطة وأخواهتا إذا : نوادر باملغرب من النقدين وجيوز كراؤها باملاء ألنه ليس طعاماً ويف ال
  كان ما يكرى به خالف ما يزرع فيها 

جيوز كراء األرض بشجر بأصوهلا إن مل يكن فيها يومئذ مثر وإال امتنع كما ميتنع شراء شجر فيها : فرع يف الكتاب 
إذا : يريد باملنع : لك بالطعام قال ابن يونس مثر بطعام ألهنا معاملة بالطعام وجيوز بيع األرض بذلك كما تباع بذ

  كان فيها مثر مل يؤبر ولو أبر جلاز ألهنا تبع 
  فرع جيوز كراء األرض يقبضها قابالً بألف درهم إىل عشر سنني وليس ديناً بدين ألن األرض ليست يف الذمة 

اخلمر وليس كالبيع والسلف إذا أكرى خبمر ودراهم يف صفقة فسد اجلميع وإن رضي بترك : فرع يف الكتاب 
أن اخلمر جزء الثمن فهو ركن العقد فيكون الفساد متمكناً والفساد يف السلف انتفاعه وقد أسقطه : والفرق 

  فبطلت املفسدة 
  فرع إذا حل كراؤها ال يفسخه يف ثياب يتأخر قبضها إىل ثالثة أيام ألنه دين بدين 

فبكذا أو إما هبذا الثوب أو هبذا العبد ألن الثمن معيناً أو مضموناً على  إذا زرعت شعرياً فبكذا أو قمحاً: فرع مينع 
  اللزوم ألنه بيعتان يف بيعة وجيوز على عدم اللزوم لكل واحد منكما لتجرد اللزوم عند التعني على معلوم حينئذ 

الً أو شجراً فإذا بلغت اغرسها خن: ميتنع كراؤها بنصف ما تنبته من قمح وحنوه للجهالة خبالف : فرع يف الكتاب 
كذا وكذا سعفة أو الشجر قدر كذا فاألرض والشجر بينهما نصفني أو على أن الُبنيان واألرض بينهما ألن كراء 

فاألصول بيننا فقط مع مواضعها من األرض جاز وإن اشترط املواضع : األرض بذلك جائز ابتداء وإن قلت 
إذا اكتراها بنصف ما خيرج منها فالزرع : الة قال ابن يونس وشرطت بقاءها يف أرضك حىت تبلغ امتنع للجه

للزرع وعليه كراء املثل ألن العمل والزرع من عنده فأشبه الشركة الفاسدة إذا أخرج أحدمها األرض واآلخر البذر 
ر نصف الزرع أفاته العامل يف نصف األرض بإذنه فعلى رب األرض نصف البذ: وال يبعد أن يقال : والعمل قال 

وأجرة العامل فيه ويترقب نصف العامل الذي زرع لنفسه إن مت أدى الكراء وإال سقط عنه ما زرعه لنفسه وأما 
أن يكون زرع : إن األرض بيين وبينك نصفني : إجارته يف نصف رب األرض فثابته مت الزرع أم ال ومقتضى قوله 
لعامل إجارته يف زرع نصف األرض وينتظر الذي نصف الزريعة لرب األرض فيكون عليه مثلها ألن أرضه قبضته ول

زرعه العامل لنفسه فعليه كراء املثل إن حكم بالفسخ يف إبان الزراعة ومت زرعه وإال فال وإن مل حيكم بالفسخ حىت 
  مت الزرع فال كراء عليه 

كراؤها مبا  ميتنع دفع أرضك ليزرع لك فيها حنطة من عندك ببعض أرضك يزرعه لنفسه ألنه: فرع يف الكتاب 
تزرعها حببك على أن له بعضاً من أرض أخرى غري مزروعة ألن األرض قبالة العمل دون البذر كما : تنبته خبالف 

  جيوز غرسه لك خنالً بأرض أخرى 
  إذا تكارى للحج يف غري إبانه ال يؤخر النقد ألنه دين بدين : فرع قال األهبري 

كل مائة أردب خيرج عشرة أرادب ألنه ال يدري كم أردب خيرج وجيوز  ميتنع محل الزرع على أن له يف: فرع قال 
أن تكون مباحة جائزة الدفع للعبد متقومة مملوكة غري : املنفعة وهلا مثانية شروط : بالقتة ألهنا حترز الركن الرابع 



وط مبداركها متضمنة استيفاء عني باألصالة مقدوراً على تسليمها حاصلة للمستأجر معلومة فتذكر هذه الشر
اإلباحة احترازاً من الغناء وآالت الطرب وحنومها ألن ثبوت : وفروعها مبسوطة إن شاء اهللا تعاىل الشرط األول 
لعن اهللا اليهود ( ولقوله ) إن اهللا إذا حرم شيئاً حرم مثنه ( امللك على العوض فرع ثبوته على املعوض ولقوله 

بيع أواين الذهب جائز إذا اشتراها : قال سند يف كتاب الصرف ) اهنا ُحرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمث
لبيعها من الذمة أو ممن يتجر فيها كثياب احلرير املخيطة للرجال أو ليدخرها للزمان لتباع عند احلاجة من غري 

ابن اجلالب وعبد قال : انتفاع ألن النهي إمنا ورد يف االنتفاع واالستصناع يتخرج على هذا التفصيل ويف اجلواهر 
: لو مل جيز اختاذها لفسخ بيعها وقد أجازه يف الكتاب : اقتناؤها من غري استعمال ُمحرم قال أبو الوليد : الوهاب 

هذا غري صحيح ألن متلكها جيوز إمجاعاً خبالف اختاذها بل فائدة اخلالف يف منع اإلجارة عليها : قال ابن شاس 
يكره لألعزب : جوهرها فاملخالف جييز اإلجارة ويوجب الضمان ويف الكتاب وعدم الضمان على ُمتلفها من غري 

حيرم يف األعزب : إجارة احلرة ليس بينه ليس بينه وبينها حمرم أو أمة خيلو معها أو يزاملها يف احململ قال اللخمي 
مون ذي األهل ومتتنع يف غري وجيوز يف املأ) ال خيلو رجل بامرأة ليس بينه وبينها حمرم ( كان مأموناً أم ال لقوله 

  املأمون ذي األهل إال أن تكون متجالة ال رغبة للرجال فيها أو شابة وهو شيخ فان 
إجارة احلمَّامات للرجال جائزة إذا كانوا يدخلون مستترين وللنساء إذا كن يستترن يف مجيع : فرع قال اللخمي 

ها إذا كن يدخلن باملئزر بناء على أن املرأة بالنسبة للمرأة أجسادهن وممنوعة إذا كن يتركن السترة مجلة وخمتلف في
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل احلمام إال مبئزر ومن كان ( كالرجل بالنسبة للرجل أم ال ويف الترمذي 

هها أمحد ألهنا جواز اإلجارة للحمام وكر) ح ( و ) ش ( وأطلق ) يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام 
موضع النجاسات والقاذورات ومأوى الشياطني وما ذكرنا من التفصيل أليق فإن حاجة أكثر الناس تدعو إىل 

دخوهلا لطهر احليض واجلنابة وإزالة األوساخ ومداواة األمراض مع أن صاحب اجلواهر قد نقل اإلمجاع على امتنع 
  دخوهلا مع من ال يستر عورته 

وميتنع إجارة احلوانيت والدور إذا كان يفعل فيها احملرمات كبيع اخلمور واملغصوب وآالت  :فرع قال اللخمي 
احلروب ألن الغالب اليوم أن ال يقاتل هبا إال املسلمون فإن تصدق بالكراء فإن أجره من يهودي يرايب فيه مل يتعرض 

يبيع اخلمر فيه ألهنم مل يعطوا العهد على  له ألن ذلك من دينهم إن عمله هو والذمة وإال مل يؤاجر وميتنع من ذمي
إذا أجره : إعالن اخلمر وال يؤاجر داره ممن يعملها كنيسة فإن نزل فسخ من القيام وتصدق باألجرة إن فات وقيل 

للخمر ففات مل يفسخ أو دابته للرواح إىل الكنيسة ألنه باع منافع جيوز له بيعها إمنا املنتفع فعل ما حيرم عليه فلو 
ر الذمي ليبيع خال فباع مخراً ال خيتلف ملساواة اخلمر واخلل يف الضرر فلو أكراه ليسكن فباع اخلمر ومل يعلم أج

للسكىن وقيمة ما يضر كمضرة اخلمر وقيمته مع اخلمر وتصدق مبا يزاد : بذلك الكري قومت الدار ثالث قيم 
ال يتصدق فلو أكره : ثاين ملا علم بالثاين وقيل ألجل اخلمر فإن علم بذلك تصدق باجلميع كأنه فسخ األول يف ال

لبيع اخلمر فصرف ذلك للسكىن كان الكراء للمكري ألن األول غري منعقد وإقرار الثاين عقد آخر إال أن يكون 
كراء الثاين أقل فيحط عنه ما بني الكرائني قاله ابن حبيب فإن تعدى على احلانوت فباع فيها اخلمر تعديا أخذ 

كان املتعدي ذمياً وال شيء له إن كان مسلماً قاله ابن القاسم الن املنفعة معدومة شرعاً وله األجرة عند  كراءها إن
ال يكري دابته لتركيب لعيدهم وشاته لتذبح : ابن حبيب إال أن يكون ال يكسب إال بثمن اخلمر ويف الكتاب 

ق مبا بني الثمنني إن باع وبالكراء كله إن تقوم الدار بغري شرط كوهنا كنيسة ويتصد: لذلك قال صاحب النكت 
لرعاية اخلنازير ومحل اخلمر تفسخ أبداً : أجر ألن املنافع احملرمة ال تقابل باألعواض وإجارة املسلم نفسه ثالثة أقسام 



نعت فإن فات تصدق باألجرة وعلى اخلدمة واملهنة تفسخ أبداً فإن فاتا مل يتصدق ألهنا قبالة منفعة مباحة وإمنا ُم
لوصف خارج وهو إهانة اإلسالم وعلى شيء ال يكون فيه حتت يد الذمي وال مهنة كالقراض واحلراسة فإذا نزل 

أن يكون عامل قراض للذمي وكره ابن القاسم إجارته للحراسة له واحلرث : مضى املسمى ويكره يف الكتاب 
لخمي يف العتبية إذا وقع كراء العبد أو الشاة ال يرد قال ال) اإلسالم يعلو وال ُيعلى عليه ( السالم : والبناء لقوله 

ألن املعصية خارجة من أركان العقد كالبيع عند أذان اجلمعة وككراء احلانوت لبيع اخلمر والعنب يعصر مخراً 
أن منافع الدابة تنقضي قبل املعصبة والشاة بعد الذبح ذكية جيوز أكلها واملنافع تستويف على ملك : يفسخ والفرق 

املؤجر يف دار الكنيسة وحنوها فتباشر املعصية املنفعة ولو أجره على زق زيت فإذا هو مخر فله األجرة ويتصدق مبا 
  مخراً فوجده زيتاً فأجره املثل لفساد العقد : تزيد األجرة لكونه مخراً والعقد بينها باق يف زق ثان فإن قال 

ذرة ألن الغرض إبعادها ال هي وميتنع على امليتة جبلدها المتناع جيوز على طرح امليتة والدم والع: فرع يف الكتاب 
  بيعه وإن دُبغ 

يكره للمسلم كراء أرض اجلزية ذات اخلراج ملا فيها من الذلة فإن أكريتها فأخذ السلطان منك : فرع يف الكتاب 
  فإن مل يكن الذمي أداه رجعت عليه به وإال فال ألهنا مظلمة عليك : اخلراج 
  متتنع على قلع الضرس الصحيحة وقطع اليد الساملة لتحرمي إفساد األعضاء شرعاً : اجلواهر فرع يف 

قبول : نقط املصاحف باحلُمرة والصفر ومقتضاه كراهة اإلجارة عليها الشرط الثاين : فرع كره مالك يف النوادر 
تنع أخذ العوض عليه ألن أخذ العوض فرع املنفعة احترازاً من النكاح فإنه مباح يتعذر بدله شرعاً وما تعذر بدله ام

كون املنفعة متقومة احترازاً من التافه احلقري الذي ال جتوز مقابلته باملال يف نظر : انتقال املعوض الشرط الثالث 
واختلف يف استئجار األشجار لتجفيف الثياب ومنع ابن القاسم استئجار الدراهم : الشرع قال يف اجلواهر 

 احلوانيت وكل ما ال يرف خشية السلف بزيادة األجرة وأجاز ذلك القاضي أبو بكر وغريه إذا كان والدنانري لتزيني
منعه لعدم التقومي ومنع الطعام للزينة والتفاحة للشم خبالف التفاح ) ش ( رهبا حاضراً معها وجوزه األئمة مطلقاً إال 

  الكبار ومنع األشجار للتجفيف كل ذلك لعدم التقومي 
إجارة الثياب واحللي للشيء اليسري أجازها مالك مرة وكرهه أخرى ألن أخذ األجرة على : اللخمي  فرع قال

  ذلك ليس من مكارم األخالق والقوالن يف الكتاب 
جيوز كراء املصحف كبيعه وعلى كتابته وعلى تعليمه كل سنة بكذا وعلى احلذاق أو تعليمه كله : فرع يف الكتاب 

غري أنه اشتراط التحديد بالسور أو بالزمان لتكون املنفعة معلومة ) ش ( ارب عرفاً وقاله أو جزئه بكذا ألنه متق
وأمحد أجرة التعليم وكل ما فيه قربة ) ح ( ومنح ) أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب اهللا : ( لقوله يف الصحيحني 

آخر ما عهد إيل النيب أن أختذ : ( لعاص ختتص باملسلم كاألذان والصالة واحلج ملا يف الترمذي قال عثمان بن أيب ا
وألهنا قُرب يعود نفعها على آخذ األجرة والعوض واملعوض ال جيتمعان لشخص ) مؤذناً ال يأخذ على أذانه أجراً 

أن ترك األخذ أفضل إمجاعاً فاألمر به ال يدل على حترمي األخذ أو قبالة تعيني ما مل يتعني على : واجلواب عن األول 
جرة وليست قبالة أصل القُربة فهذه األشياء وإن كانت قُرباً لكن ال يتعني على املسلم فعلها باألجرة للتعيني أخذ األ

وجوز اإلجارة على اخلط واحلساب وبناء املساجد وكتابة املصاحف ألن فعل هذه ال يتوقف وقوعه على أهلية 
عبادة متتنع النيابة فيها خبالف تفرقة الزكاة واحلج اإلجارة يف الصالة وكل ) ش ( التقرب من اإلسالم وغريه ومنع 

وجتوز على الكتابة : وغسل امليت لدخول النيابة فيها واألجري نائب فحيث جاز النائب جاز األجري قال يف الكتاب 
وأكره على تعليم الفقه : فقط وعليها مع القرآن مشاهرة وله اشتراط شيء معلوم مع أجرته كل فطر وأضحى قال 



فيه ويف ) ح ( منع ابن حبيب إجارة املصحف خبالف بيعه وقاله : فرائض كما أكره بيع كتبها قال ابن يونس وال
ألن القراءة والنظر فيها فعله فال يعطى على فعل نفسه أجراً والثمن يف البيع للورق واخلط ويف اإلجارة : الكتاب 

البيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته واألعيان على  اإلجارة مبنية على: لنفس القرآن وهو ليس متقوماً قاعدة 
ما اُتفق على جواز بيعه وقبوله للملك واملالية كالدار والعبد وما اتفق على منع بيعه وقبوله للمالية إما : ثالثة أقسام 

جه تلقاء اهلواء أو لعدم اعتباره شرعاً كاحملرمات من امليتة وغريها أو لعدم القيمة فيه عرفاً كالنظر إىل السماء والتو
التفرج على الرياض وغري ذلك وما اختلف فيه هل هو من القسم األول أو من الثاين وهو حنو هذه املسائل قال ابن 

: وقد بيعت املصاحف أيام عثمان رضي اهللا عنه ومل ينكر الصحابة ذلك فكان ذلك إمجاعاً قال ابن يونس : يونس 
القرآن يبطل منع إجارة املصحف ألن املصحف كاملعلم واستعمال بدن املعلم  وإجازة ابن حبيب اإلجارة على تعليم

كاستعمال املصحف عن صاحبه ومثره وورقه وجلده لكن املعلم ينتفع بزيادة حفظه بالتعليم خبالف املصحف وجيوز 
ع إليه مجيع اشتراط السنة والسنتني وليس ألب الصيب إخراجه حىت يتم الشرط إال أن يدف: عند مالك وأصحابه 

وحيمل الناس : كل شهر بكذا فلكل واحد منهما الترك قال سحنون : األجرة والشرط الزم للمعلم أيضاً فإن قال 
وإذا بلغ ثالثة : يف احلٍ ذاق وغريها على العوائد إال أن يشترطوا شرطاً واِحلذاق على قدر حال األب قال سحنون 

 الثلثني ألن الباقي تبع وقياساً على منع السيد من نزع مال املعتق إىل أرباع القرآن فقد وجبت له اخلتمة وتوقف يف
أجل إذا قرب وألبيه إخراجه إذا بلغ الربع وال شيء للمعلم من أجرة اخلتمة وإمنا له إذا قارهبا لشبهها باجلُعالة قال 

ف إن يكن مستمراً يف وال يضر الغلط اليسري خبال: ويقضى باحلذاق على حفظ القرآن قال أصبغ : ابن حبيب 
القراءة وال حيسن اهلجاء وإذا شرط املعلم أن له يف احلذقة كذا فأخرجه األب فعليه احلذقة بقدر ما مضى منها وإذا 

وال يلزم األب حق األعياد ألهنا : مل يبق من احلذقة إال السور اليسرية فأخرجه فله احلذقة ألن اليسري تبع قال 
إن كان عرفاً كالشرط وكره مالك تعليم : مكروهة يف أعياد النصارى قال ابن يونس  مكارمة يف أعياد املسلمني

املشركني اخلط ألهنم يستعينون به على إلقاء الشبه إذا كربوا وكره تعليم املسلم عند الكفار كتاهبم ألن اإلسالم 
للمعلم وأخذ منافعه وإمنا كره ابن  يعلو وال يعلى عليه وأجاز غري مالك بيع الفقه واإلجارة على تعليمه ألنه اشغال

إمنا جتوز اإلجارة على تعليم القرآن إذا عني مدة : القاسم ألن العمل عندهم ليس عليه خبالف القرآن قال اللخمي 
دون ما يتعلم فيها أو ما يتعلم من حذقة وشيء معلوم كربع ونصف أو اجلميع دون حتديد مدة واجلمع بينهما ممنوع 

وكان جيهل تعلم ذلك يف تلك املدة فسدت اإلجارة أو الغالب التعليم فيها فأجيز ومنع فإن انقضى للغرر فإن فعل 
منع اإلجارة إال مدة معلومة : فله أجرة مثله ما مل تزد على املسمى ويف اجلالب : األجل ومل يتعلم فيه ذلك اجلزء 

  ألن أفهام الصبيان ختتلف فقد ال يتعلم اجلزء إال يف مدة بعيدة 
قال : تكره إجارة قُسام القاضي وُحساهبم وكان خارجة وجماهد ال يأخذان أجراً قال ابن يونس : فرع يف الكتاب 

أجرته جائزة من بيت املال إذا نصبوا : إمنا كرهه ألهنم كانت هلم أرزاق من أموال اليتامى قال اللخمي : سحنون 
وأرى يف : ركاء على قدر األنصباء أو العدد ؟ قوالن قال أنفسهم لذلك ومينع إذا كان من أموال وهل هي بني الش

  القاسم والكاتب والسمسار أهنا على األنصباء ألنه العادة اليوم 
ال يصلح أن يبين مسجداً أو بيتاً فيكريه ممن يصلي فيه فإن نزل قضي له بالثمن وأجازه غريه يف : فرع يف الكتاب 

اء داره على أن تتخذ مسجداً عشر سنني والنقض بعد ذلك للباين وترجع البيت ألن منفعة البيت متقومة وجيوز كر
إن أباح املسجد بعد بنائه صار حُبساً ال حق فيه ألحد وإن مل يبحه بل فعل : األرض لرهبا قال صاحب التنبيهات 

ري أن ذلك ليكريه فليس من مكارم األخالق وهو معىن منعه كإجازة املصحف وال كراهة يف األرض ألن للمكت



يفعل ما يشاء ولو سلم البيت ملكتريه لكان كاألرض وإمنا يكره كراؤه ألنه ليس من مكارم األخالق وعلى هذا 
حيتمل أن يكون قول الغري وفاقاً أو يكونان تكلما على وجهني أو يكون الغري تكلم على الفعل بعد الوقوع وابن 

منع يف املسجد ألنه حبسه واحلبس ال يؤاجر وإذا أخذ باين  إمنا: قال سحنون : القاسم فيه ابتداء قال ابن يونس 
وقول ابن القاسم أصوب ألن هذه ليست كاستحقاق أرض بعد بنائها : نقض املسجد جعلها يف غريه قال أبو حممد 

ه مسجداً ألن البناء خرج هناك هللا على التأبيد وهنا مدة معينة كمن دفع فرسه ملن يغزو عليه غزوة فإنه يرجع إلي
وليس لصاحب األرض دفع قيمة البناء مقلوعاً ألنه ال ينتفع ببقائه على صورة املسجد وإذا مل ينفع إال بعد النقض 

أنا أُبقيه مسجداً مؤبداً فله أخذه فتجب تبقيته مسجداً قال اللخمي : فصاحبه أوىل خبالف االستحقاق إال أن يقول 
ل ملكه فيه وإن بناه ليكريه جاز وله بيعه ولو صلى الناس فيه وإن إذا بىن مسجداً فحيز عنه أو صلى الناس فيه زا

بىن ليصلى فيه ومل ُيجز عنه وال صلى الناس فيه وامتنع من إخراجه من يده مل جيرب فإن مات قبل إجباره أو كان على 
؟ قوالن وإذا أكرى  العادة حبساً فهل ميضى حبساً أو مرياثاً قياساً على الصدقات إذا مل يفرط يف خروجها حىت مات

األرض لتتخذ مسجداً مدة فانقضت فللباين نقض ماال يصلح للسكىن وال يوافق بناء الديار وما يصلح للسكىن ومل 
  كان لصاحب الدار أخذه بقيمته منقوضاً واختلف إذا حبسه هل يأخذه بالقيمة وهو أحسن : حيبسه 

ا وإجارة كتبهما كما يكره بيع كتبهما وهي أوىل بالكراهة فرع يف الكتاب تكره على تعلم الشعر والنحو وكتابتهم
من كتب الفقه قال ابن يونس أجازها ابن حبيب يف الشعر والنحو وأيام العرب والرسائل وحنوها مما يليق بذوي 

  املروآت خبالق شعر اهلجاء واخلمر واخلنا 
مة واإلمامة ألهنا على اإلقامة باملسجد ولزوم فرع تكره على احلج واإلمامة يف الفرض والنفل خبالف األذان واإلقا

موضع خمصوص ومنع ابن حبيب يف األذان واإلقامة واإلمامة حلديث الترمذي املتقدم قال ابن يونس أجاز ابن عبد 
احلكم اإلجارة على اإلمامة اللتزامه موضعا خمصوصا وإذا جوزنا يف األذان فأخل ببعض الصلوات هل يسقط حصة 

ل اللخمي وأجاز مالك يف الكتاب اإلجارة على اإلمامة إذا مجعت مع األذان يف عقد هو كالغرر تبعا ذلك أم ال قا
  ال مستقال 

فرع تكره إجارة الدف واملعازف ألنه ليس من عمل اخلري وكان يضعفه قال صاحب التنبيهات ضرب التنبيهات 
ونس ينبغي اجلواز يف الدف املباح ومعىن ضرب الدف يف العرس مباح لكن ليس كل مباح تصح إجازته قال ابن ي

يضعفه أي يضعف قول غريه الشرط الرابع أن تكون املنفعة مملوكة احترازا من األوقاف والربط ومواضع اجللوس 
من املساجد والطرقات واملدارس وغري ذلك وهذا الشرط مل يذكره صاحب اجلواهر بل اقتصر على سبعة شروط 

فأردت أن أنبه عليه قاعدة فرق أصحابنا وغريهم من العلماء بني ملك املنفعة وبني  وغريه ذكر فروعه ومل يذكره
ملك أن ينتفع فهذه األمور كلها ملك فيها ان ينتفع ومل ميلك املنفقة حىت يعاوض عليها فال جيوز ألحد أن يؤاجر 

اع بنفسه فقط وغري ذلك فغري بيت املدرسة أو موضع اجللوس يف املسجد الن الشرع أو الواقف إمنا جعل له االنتف
  مأذون فيه فاعلم هذا الفرق 

ش ( ألهنا فتحت عنوة واجلواز وقاله ) ح ( فرع يف املقدمات عن مالك يف كراء دور مكة أربع روايات املنع وقاله 
تحت أصحابه أهنا ف، ألهنا فتحت عنده صلحاً أو من هبا على أهلها عندنا على هذه الرواية وال خالف عن مالك ) 

: عنوة والكراهة لتعارض األدلة وختصيصها باملوسم لكثرة الناس واحتياجهم للوقف ألن العنوة عندنا وقف متهيد 
اتفق مالك والشافعي وغريه أنه دخل مكة جماهراً باألسلحة ناشراً لألولوية باذالً لألمان ملن دخل دار أيب سفيان 

جيب أن : خالد بن الوليد قتل قوماً فوداهم وهو دليل الصلح وجوابه  وهذا ال يكون إال يف العنوة قعاً وإمنا روي أن



مقتضى هذه املباحث والنقول أن حيرم كراء دور : يعتقد أنه أمن تلك الطائفة وعصم دماءهم مجعاً بني األدلة تنبيه 
ة يف إثبات مصر وأراضيها ألن مالكا قد صرح يف الكتاب وغريه أهنا فتحت عنوة ويلزم على ذلك ختطئة القضا

هل تصري وقفاً جملرد االستيالء أو لإلمام : األمالك وعقود اإلجارات غري أن أرض العنوة اختلف العلماء فيها 
أن وسائل اخلالف إذا اتصل ببعض أقواهلا قضاء : قسمُتها كسائر الغنائم أو هو خمري يف ذلك والقاعدة املتفق عليها 

فإذا قضى حاكم بثبوت ملك يف أرض العنوة ثبت امللك وارتفع اخلالف احلاكم تعني ذلك القول وارتفع اخلالف 
: الليث بن سعد مصري وهو يقول : وتعني ما حكم به احلاكم هذا التقرير يطَّرد يف مكة ومصر وغريها تنبيه 

فتحت مصر صلحاً ووافقه املؤرخون فكيف يستقيم قول مالك مع أنه حجازي والليث أخربه ببلده ال سيما 
إهنا فتحت صلحاً مث نافقت ففتحت عنوة بعد ذلك وهذا مشهور يف : قيل : واريخ تعضده ؟ اجلواب والت

اإلسكندرية أن عمرو بن العاص قاتلها مرتني وأهنا نافقت بعد الفتح فأمر غريها كذلك وكان تبعاً هلا الشرط 
احتراز من إجارة األشجار لثمرها أو : هر كون املنفعة غري متضمنة استيفاء عني وقاله األئمة قال يف اجلوا: اخلامس 

الغنم لنتاجها ولبنها وصوفها ألنه بيع للمعدوم وليس سلماً ويستثىن من ذلك الشجرة تكون يف الدار ثلث الكراء 
جتوز إجارة الظئر على الرضاع : ألهنا تبع واملرأة للرضاع واحلضانة مع تضمنه ألعيان اللنب للضرورة ويف الكتاب 

جتوز إجارة الظئر حولني وهلا : ئمة ونص الشافعية على إجارة البئر لالستقاء والدار فيها بئر ويف الكتاب وقاله األ
اشتراط طعامها وكسوهتا ألنه منضبط عادة ومينع زوجها من وطئها إن أذن يف اإلجارة ألن الوطء يقطع اللنب 

د األطباء وإال فله فسخ اإلجارة حلقه يف الوطء باحلمل أو يقله أو يفسده ملا بني الثدي والرحم من املشاركة عن
وترضع حيث اشترطوا وإال فعند األبوين ألنه العادة إال من ال ترضع مثلها عند الناس أو أب خسيس ال يؤتى إليه 

وحيمل كلف الصيب يف دهنه وغريه على العادة وإذا محلت وخيف على الصيب فلهم فسخ اإلجارة للضرر وال 
بغريها لذهاب املنفعة املعينة وتنفسخ اإلجارة مبوت الصيب قياساً عليها وألن خلق الصبيان ختتلف وهلا يلزمها أن تأيت 

: صبيان ودابتان : املستوىف به املنفعة ال حيصل الفسخ إال يف أربع مسائل : يف املقدمات : حبساب ما أرضعت نظائر 
إن سافر : ا وقاله األئمة يف صيب الرضاع ويف الكتاب صيب الرضاع وصيب املكتب ودابة الرياضة واليت ُينزى عليه

: قال صاحب التنبيهات : األبوان فليس هلما أخذ الصيب إال أن يدفعا هلا مجيع األجرة الن العقد الزم هلم فائدة 
دونة ظُؤرة بضم الظاء وسكون اهلمزة مثل غُرفة ووقع يف امل: املرضع بكسر الظاء مهموزاً وقد سُهل ومجعه : الظئر 

بضم اهلمزة واألول الصواب وجيمع على ظُؤار أيضاً بالضم وأصله من الظآر بالكسر وهو عطف الناقة على ولدها 
إذا مات زوج الظئر وقد اشترط املقام عند الصيب رجعت لبيتها تعتد فيه ألن العدة أقوى من : قال صاحب النكت 

إن : فرق بني الظئر خترج وبني املعتكفة ال خترج الشرط لكوهنا لٍ حفظ النسب وهو مهم يف نظر الشرع وال
إذا شرطت : املعتكفة مينعها من الفساد املسجد واالعتكاف فأمكن اجلمع بني مصلحة العدة والعبادة قال ابن يونس 

ظ الظئر مؤنتها ال يدخله طعام بطعام إىل أجل ألن النهي إمنا ورد يف الطعام املعتاد والرضاع ال يفهم عند إطالق لف
الن احلمل ) ش ( ال مينع الزوج الوطء إذا أذن إال أن يشترطوا عليه أو تتبني ضرورة وقاله : احلديث وقال أصبغ 

ومل ينه عنها وقول ابن القاسم أصلح ألن الزوج ال يكون مولياً بترك ) لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة ( موهوم لقوله 
لسفر هبا إن أذن هلا وإال فله وينفسخ العقد قاله ابن عبد احلكم وليس للزوج ا) ش ( الوطئ ملصلحة الولد وقاله 

إن مل تكن العادة : قال ابن عبد احلكم هلم فسخ اإلجارة لفوات املبيت عندهم وقال ابن حبيب : وإذا مات زوجها 
احلاضر جتوز اإلجارة على الصيب : يف محل كلف الصيب مل يلزمها إال الرضاع إال أن يشترط غريه قال اللخمي 

والغائب إن ذُكر سنة ألن الرضاع خيتلف باختالف السن واألحسن جتريب رضاعه يف قوته يف الرضاع ألنه متقارب 



ومنع سحنون إال بعد معرفته وليس لذات الزوج إجارة نفسها إال بإذنه الشتغاهلا بذلك عنه وألزم مالك إجارة 
ريها أن يفسخ وإذا مرضت الظئر انفسخت اإلجارة إن وأرى إن دخلت معرَّة على غ: الرضاع لذات الشرف قال 

هل ميضى الفسخ ألنه حكم مضى أو يرد لتبني اخلطأ ؟ كما اختلف يف : مل ُيرج برؤها عن قرب وإن تبني خالفه 
أخذ دية العني لنزول املاء مث يذهب أو أخطأ اخلارص فإن سجنت بكفالة يف حق فكاملرض ينظر فيه إن تكفَّلت قبل 

ال يفسخ : وإال مل تسجن ألن الكفالة تطوع وليس هلا التطوع مبا يبطل اإلجارة ويف كتاب ابن سحنون  اإلجارة
مبوت الصيب ويؤتى خبلفه قياساً على غريه وإذا مات األب قبل نقد األجرة فسخ العقد مات موسراً أم ال خلراب 

ما : من الرضاع بني الورثة وقال أيضاً ( ا بقي م: ففي الكتاب : ذمته باملوت وانتقال التركة للورثة فإن كان نقد 
ذلك للصيب دون : مما قدم بينهم وليس مبنزلة اهلبة بل مبنزلة النفقة ُتقدَّم وتبني عدم االستحقاق وقال أشهب ) بقي 

وارى إن مات األب بعد سنتني يكون الباقي للصيب : قال : الروثة كأن وهبه له فقبضه وكذلك أجرة معلم الكتاب 
نه هبة أو يف أول العقد كانت السنتان األوليان مرياثاُ ألن األب كان يظن أهنا واجبة عليه فتبني خالفه وإن أل

استئناف العقد ألنه بيسره سقط عن األب : فالقياس : استأجر األب ظئراً مث ماتت األم فحصل للصيب مال مرياثا 
ل الصيب إال أن تكون يف األجرة حماباة فيسقط الغنب رضاعه واالستحسان إمضاء ذلك ويأخذ األب ما قدمه من ما

  عن االبن 
فلها فسخ اإلجارة للضرر ولو تطوع أحد بأدائها مل يفسخ : إن مات األب قبل النقد معسراً : فرع يف الكتاب 

: النتفاء الضرر وما وجب فيما مضى ففي ذمة األب ولو أرضعته باقي املدة مل تتبعه بشيء وكذلك لو قالت 
ضعته على أن أبتعه فهي متربعة لظاهر حال الصيب كمن انفق عل يتيم ال مال له وأشهد أنه يتبعه قال صاحب أر

أن التعليم ال جيب عليه خبالف الرضاع : ال يكون ما قدمه األب ملعلم الصيب مرياثاً خبالف الظئر والفرق : النكت 
  بة للصيب ال مرياثاً وتستوي املسألتان قاله حممد فلم يقصد اهلبة إال أن يعلم أنه قدمه خوف املوت فيكون ه

جتوز إجارة العبد الصانع على أن يأتيك بالغلة ما مل تضمنه أ وتشترطه عليه يف أصل اإلجارة : فرع يف الكتاب 
خراجاً معلوماً ألنه قد يعجز عنه ووضعه عليه بعد العقد من غري ضمان جائز ألهنا منفعة ملكها بالعقد الصحيح قال 

عن مالك منع استئجاره على أن يأتيه باخلراج وهو أصله فيمن اشترى شيئاً على أن يعمل له ينظر إىل ما : اللخمي 
إن كان جمهوالً امتنع كالزرع على أن على البائع حصاده ودراسه والزيتون على أن عليه : يصري إليه ذلك املشتري 

دفع دنانري ال يدري ما يتحصل له هبا يف مدة اإلجارة عصره فيمنع للجهل بصفته بعد اخلروج ومقداره وهذا ي
وجيوز أن جيعل عليه خراجا مضمونا إن كان الثمن عرضاً ويأتيه بأحد النقدين وبالعكس حذراً من بيع النقد بالنقد 

ف متنع إجارة األجري سنة بدنانري ليعمل لك يف السوق على أن يأتيك بثالثة دراهم كل يوم ألنه صر: ويف الكتاب 
مستأجر وإن كان على أن يعطيك به طعاماً كان سلماً بغري سعر معلوم وقد يكثر ويقل بالغالء والرخص وقال ابن 

أجازه حممد وكرهه ابن القاسم لتخيل السلم احلال : فإن اشترط عليه كل يوم مكيلة معلومة موصوفة : يونس 
احترزا من استئجار األخرس للكالم و األعمى : هر كون املنفعة مقدوراً على تسليمها ويف اجلوا: الشرط السادس 

جيوز كراء املشاع كنصف عبد أو : لإلبصار أو أرض للزراعة ال ماء هلا قطعاً وال غالباً وقال األئمة ويف الكتاب 
دابة ويأخذه يوماً بيوم وملن اكترى نصف دار كراء حصته وال شفعة له خبالف البيع ألن الضرر يف الرقاب أعظم 

لعدم القدرة على التسليم بسبب ) ح ( وأمحد يف كراء املشاع ومنع ) ش ( يدوم واإلجارة حمدودة ووافقنا  ألنه
القياس على شراء املشاع وُيمنع امتناع التسليم بل يسلم اجلميع له فيحصل تسليم : اختالط املكري بغريه لنا 

ن تبعيضها ترك نصيبه واقتسما خراجه وإن قبلت إن كانت صنعة العبد ال ميك: املكرى ضمناً كالبيع قال اللخمي 



الدار القسمة قسمت منافعها وسكن املكتري فيما يصري إليه أو أكراه وإال أكريت واقتسما كراءها إال أن يريدها 
فاجلواب ما تقدم أو بغري إذنه ومل جيز ودعا للبيع : أحدمها مبا تقف عليه فإن أكرى أحد الشريكني بإذن شريكه 

العبد والدابة والدار إذا مل تنقسم وإن قبلت القسمة ودعا إليها قُسمت املنافع بالقُرعة وإن أراد املكري  أجيب يف
القسم بالقرعة فلألهبري منعه فإن اقتسما الرقاب وصار للمكري أقل من النصف مبا ال ضرر فيه على املكتري حط 

به املكري وإن مل يتميز ومل يضر فيه سكن بانفراده مع  من الكراء بقدرة أو أكثر وأمكن متييز الزائد ُميز وانتفع
خّير الشريك بني اإلجازة وله نصف األجرة : املكتري بغري شيء ألنه يقول ال حاجة يل به فإن أجره نصفاً معيناً 

تلف وبني مقامسة املنافع فإن صار النصف املكري للمكتري أخذه أو لآلخر خري بني اإلجازة وله الكراء أو يرد واخ
قول مالك إذا كان الكراء يف نصف شائع يف األخذ بالشفعة إذا كانت الدار حتمل القسمة وأراد األخذ ليسكن 

  وإن أراده ليكريه فال كاألخذ هبا يف البيع ليبيع فإن أكرى نصيباً معيناً فال شفعة 
م املنفعة يف ذلك األجل ويف الكتاب ميتنع للغرر يف تسلي: إن مل يفعله يف يوم كذا وكذا فال أجرة : فرع يف الكتاب 

جيوز كراؤها قابالً وفيها زرع اآلن لرهبا أو لغريه وكراء الدار على أن ال يقبضها إال بعد سنة وال يشترط يف مدة : 
تكفي : حىت يتمكن من التسليم يف احلال وحنن نقول ) ش ( وأمحد واشترطه ) ح ( اإلجارة أن يلي العقد وقاله 

تسليم يف اجلملة وإمنا منعناه يف املعّين الذي يتأخر قبضه خشية هالكه فال حيصل مقصود العقد وهذه القدرة على ال
وجيوز تعجيل النقد يف مثل : أعيان مأمونة ووافقنا على إجارهتا السنة القابلة ممن هو مستأجرها اآلن ويف الكتاب 

  السنة ويكره يف الزمان الطويل 
الفحل لإلنزاء أكواماً معروفة أو شهراً بكذا ألهنا منفعة مقصودة مضبوطة ومتتنع على جتوز إجارة : فرع يف الكتاب 

نزوه حىت يكل اإلنزاء للغرر ومنعه األئمة مطلقاً لنهيه عن عسب الفحل أو ألنه يُعجز عن تسليمه ألنه باختيار 
أن النهي : واجلواب عن األول الفحل أو ألنه تافه ال يقابل باألعواض أو ألن فيه استيفاء عني وكلها مبطالت 

حممول على ما فيه غرر من اشتراط احلمل مجعاً بني األدلة وعن الثاين أن تنهيض الفخل لذلك معلوم عادة من طبعه 
أن حركة الفحل مقصودة عادة عند مجيع العقالء ولوال ذلك لبطل النسل : فهو مقدور على تسليمه وعن الثالث 

تُعيق الرمكة بضم التاء : قال ابن حبيب : كاللنب يف الرضاع للضرورة قال ابن يونس أن تلك العني : وعن الرابع 
كامها يكومها إذا فعل ذلك وإذا مسى : وكسر العني أي حتمل واألكوام مجع كوم وهو الضراب والنزو ويقال 

مكارم األخالق قال  كراهة بيع عسيب الفحل ألنه ليس من: وعن مالك : شهراً امتنع تسمية املّرات قال اللخمي 
  إذا استأجر الفحل مرتني فعطبت الدابة بعد مرة انفسخت اإلجارة كالصيب يف الرضاع : سحنون 

ال تكفي الغلبة بل ال بد من القطع ) : ش ( فرع وجيوز عندنا كراء األرض اليت تروى غالباً اكتفاء بالغلبة وقال 
األرض الغارقة إن انكشف ذلك عنها وإال فال كراء بينكما إن جيوز كراء : بالري حىت يقطع بالتسليم ويف الكتاب 

ميتنع العقد إن خيف عدم : مل ينقد ليالً يكون تارة بيعاً وتارة سلفاً فإن تيقن االنكشاف جاز النقد وقال غريه 
  االنكشاف ألنه غرر 

وإال فال وجيوز فيها ألهنا مأمونة جيوز كراء األرض الغائبة بإفريقية مبصر إذا عرف الدار وموضعها : فرع يف الكتاب 
أن تكون املنفعة : الشرط السابع ) قياساً على البيع ) ح ( وافقنا ( ومنع أمحد الكراء على الصفة لعدم االنضباط 

احترازاً من العبادات اليت متتنع النيابة فيها ليالً حيصل العوض واملعوض لواحد : حاصلة للمستأجر ففي اجلواهر 
مينع إعطاء األجرة على طلوع موضع يف اجلبل بعينه ألنه أكل : قال عبد امللك : قال ابن يونس : (  وقاله األئمة

كون املنفعة معلومة وقاله األئمة ألن اإلجارة : الشرط الثامن ) املال بالباطل وال جيوز إال على ما ينتفع به املعطى 



ال تأكلوا أموالكم بينكم ( ولقوله تعاىل ) يع اجملهول لنهيه عن ب( معاوضة مكايسة فتمتنع فيها اجلهالة والغرر 
هو بيع وإجارة جيوز إن شرط خلف املال إن تلف كمن : باع مبائة على أن يتجر هبا سنة : ويف الكتاب ) بالباطل 

استأجر على رعاية غنم بعينها سنة إن شرط اخللف جاز وإال فال فإن شرط فهلك بعضه فامتنع من إخالفه ووىف 
ري املدة له كمال األجرة ألن األجري أسقط حقه ولو كانت مبائة غري معينة جاز وإن مل يشترط اخللف لعدم األج

التعيني وجيوز اجتماع البيع واإلجارة دون اجلعل الن اجلّعل عقد غرر ويصري البيع غرراً خبالف اإلجارة وال جيتمع 
اشتراط اخللف يف : باين العقود قال صاحب التنبيهات اجلمع يف الكل لت) ح ( و ) ش ( اجلعل مع اإلجارة ومنع 

املال دليل على عدم تضمني األجري ما يف يديه فيما يبيع به أو يشتري وجوز سحنون وغريه عدم اشتراط اخللف يف 
إمنا يصح اشتراط التجر باملائة إذا أخرجها : الدنانري والغنم ألن احلكم يوجبه وإن مل يشترط قال صاحب النكت 

شتري يف ذمته إىل األمانة أو يسمي األنواع من التجارات ليالً ليكون سلفاُ للنفع وغرراً الشرط وال يلزمه أن امل
ينزعها لعدم دخوله يف الشرط وإن شرط ذلك امتنع لعدم انضباطه فيكون عمل اإلجارة جمهوالً خبالف الراعي 

الثمن وجتر سنة فالربح واخلسارة له وعليه لفساد  يشرط عليه رعاية مائة من الغنم النضباطه عادة ولو مل حيضر
العقد ويرجتع البائع من سلعته بقدر اإلجارة ألن السلعة بذلت يف الثمن واإلجارة ويأخذ ذلك من عينها إن كانت 

ال يرجع يف عينها لضرر الشركة وحيث صحت اإلجارة فمات يف نصف السنة جرى اخللف املتقدم : قائمة وقيل 
عينها ألهنا عني ماله أو قيمتها ؟ وإذا كمل السنة واملائة عروض مل يلزمه بيعها خبالف املقارض ألنه ال هل يرجع يف 

يستحق إال بعد النضوض ورد عني املال وهذا استحق السلعة مبجرد العمل وإذا مضت املائة يف خالل السنة فللبائع 
فإن استحقت السلعة بالبينة بعد التجر فله أجرة املثل  وال مقال للمشتري ألن العقد اقتضى التجر باملائة: متامها 

والرجوع بالثمن والربح واخلسارة للبائع وعليه لبطالن العقد باالستحقاق وإن ظهر له عيبها يف السنة وقد فاتت 
فقيمة العيب من الثمن وحصة اإلجارة يف نصف السنة املاضي ويتجر يف النصف الباقي مبا بقي من الثمن فقط بعد 
إسقاط حصة العيب لتبني عدم قبضه جلملة ما يوجب كمال العمل وكذلك لو اطلع على العيب قبل العمل لتبني 

عدم قبضه جلملة ما يوجب كمال العمل وكذلك لو اطلع على العيب قبل العمل وقد فاتت السلعة عمل السنة مبا 
ن اإلجارة غرر ببيع ما ليس عندك وهي بصدد ميتنع مجع البيع واإلجارة أل: قيل : بقي بعد اإلسقاط قال اللخمي 

الفسخ ال سيما إجارة العمل تقل وتكثر وجيد ورديء وقد منع مالك ضم اجلزاف املكيل وهو أقل غرراً من 
أحدمها باخليار واألخرى على البت : جيوز البيع واجلُعل يف عقد واخلالف راجع إىل بيع سلعتني : اإلجارة وقيل 

جاز عند : ت تبعاً للبيع وإن اشتراط يف املائة عدم اخللف إن ضاعت واحملاسبة بقدر العمل وحيث أجزنا فحيث كان
ابن القاسم على قوله فيمن باع نصف ثوب على أن يبيع له النصف اآلخر ويشهد املشتري على إخراج املائة يف 

مل القراض وإن أشكل جتره ذمته وجلوسه يف احلوانيت يبيع ويشتري يقوم مقام اإلشهاد ويصدق يف اخلسارة كعا
أخرجت الثمن وضاع قبل الشراء مل يصدق ألنه متهم يف : لنفسه أو للبائع صدق ألنه أمني على ذلك وإن قال 

تعني الصنف ووجوده يف الشتاء والصيف وإن يديره متصل التجر فإن : إبراء ذمته وملا يتجر فيه ثالثة شروط 
انضباط العمل ولو شرط التجارة يف السنة مرتني امتنع ألنه ال يشترط  اشترط تأخريه لتعسر األسواق امتنع لعدم

منافع معني يتأخر قبضها ولو استأجر أجرياً على عمل يعمل بعضه اآلن وبعضه بعد أشهر امتنع ألن الشروع يف 
ارباً وإن القبض كقبض اجلملة وجيوز اشتراط دخول الربح يف التجر إن كان قدره يف مثل ما جلس فيه لإلدارة متق

كان متبايناً امتنع وكذلك اشتراطهم جرب اخلسارة وهي قدر يسري جاز وإال امتنع وإن مات العامل قبل العمل وقيمة 
اإلجارة مائة فأكثر والسعلة قائمة فهو شريك بقدر اإلجارة وخيري املشتري بني الرضا بعيب الشركة أو الرد وإن 



عند ابن القاسم وشريك عند أشهب وخيري الورثة لدخول الشركة فإن كانت اإلجارة الثلث فأقل رجع بقيمة ذلك 
فاتت السلعة اشترى القليل والكثري ويرجع عليهم فيما ينوب اإلجارة فإن مات بعد عمل نصف السنة كان قدر 

ف صار للبائع جل الثمن املائة بنصف العمل فيختلف هل يرجع شريكاً يف الباقي أو القيمة على ما تقدم ؟ وختتل
قيمة الشهور ألهنا اكتريت بالنقد الذي ينوب األول أرخص واألخري أغال كسلعة أسلم فيها وكذلك اجلواب إذا 
مرض قبل العمل أو بعد بعضه وللبائع أخذ ماله إذا مضى بعض السنة وكان ال يرجى برؤه إال بعد طول أو ضرر 

ى فإن عجز عن خلفها فسخت اإلجارة قال ابن فإن برئ بعد رجوع املال عن قريب والبائع موسر أتى مبائة أخر
لو باع ثوباً مبائة على التجر يف سنة فاسُتحق أحد الثوبني ومها متكافئان أو األدىن مل ينتقض البيع وعليه : يونس 

  التجر يف مثن الباقي يف سنة لسالمة نصف الصفقة أو أكثرها وكذلك لو رد أحدمها بعيب 
نصف سلعة لرجل على أن يبيعك نصفها اآلخر بالبلد إن ضربت للبيع أجالً ألهنا  جيوز أن يبيع: فرع يف الكتاب 

إجارة منك لذلك النصف إال الطعام ألنه قد يستهلك فتكون إجارة وسلفاً فإن باعك يف نصف األجل فله نصف 
على أن يبيع لك  األجرة وإن وجد البيع بعد األجل فله األجرة كاملة الستيفاء املنفعة وإن بيعت نصف هذه السلع

النصف ببلد آخر أو هبذا البلد ومل يضرب أجالً امتنع ألهنا إجارة جمهولة مع بيع فإن الوصول إىل ذلك البلد قد 
املنع وإن ضرب أجالً ألنه حتجري وألنه إن مل يبع رجع : يتعذر وخيتلف واألجل يطول وينقص وعن مالك يف األول 

ارة فصار مثن النصف جمهوالً وكذلك إن باعه يف نصف األجل قال صاحب عليه يف النصف املبيع مبا ينوب اإلج
ومنعه سحنون يف كل ما يكال أو يوزن كالطعام ألنه إن باعه دون األجل رجع يف بعض ما باع فصار : التنبيهات 

يتعذر عليه التصرف ميتنع فيه وفيما ال ينقسم ألن املشاع : بيعاً وسلفاً وإجارة أيضاً ألن هذا احملذور ما تعني وقيل 
يف املبيع وما ينقسم ويعرف بعينه يأخذ نصيبه منه مىت شاء جيوز إذا ضرب أجالً وأجازه ابن حبيب فيما ال ينقسم 
وإن مل يضرب أجالً ومنعه فيما ينقسم ألنه كأنه اشترى منه نصف ذلك وجوزه ابن كنانة يف سائر األشياء إال يف 

: جيوز بيع نصف ثوب على أن يبيع لك النصف اآلخر قال ابن كنانة : وطأ الطعام ألن السلف يكثر فيه ويف امل
ضرب أجالً أم ال يف البلد أو غريه ويضرب له من األجل قدر ما يباع إليه وعلى املذهب إذا ضرب : أحسبه يريد 

: قال ابن يونس أجالً للطعام وشيط عليه أن يباع هلذا النصف قبل األجل جاءه بطعام آخر يبيعه إىل األجل جيوز 
كم : ينظر : باعه نصف ثوب بعشرة على أن بيع له النصف اآلخر شهراً فباعه يف نصف الشهر : قال ابن القاسم 

قيمة بيعه شهراً وهو درمهان مثالً فقد باعه باثين عشر درمهاً فله ُسدس الصفقة فإذا انفسخ نصف اإلجازة انفسخ 
سدس من قيمة الثوب كله فيأخذه مثناً نفياً لضرر الشركة إال يف نصف السدس من الصفقة فريجع به هو ربع ال

ميتنع البيع يف املكيل واملوزون للرجوع تارة بالثمن : املكيل واملوزون فريجع به يف عينه لتيسري القسمة قال حممد 
: ئه بشيء فله الدرهم إذا أجره شهراً بدرهم على أن يبيع له كل ما جاءه به فإن مل جي: وتارة بغريه وعن ابن القاسم 

امتنع فإن شرط أن سافر يف مثل : ميتنع الغرر وإن أجره على بيع دابته يف إفريقية فإن هلكت انفسخت اإلجارة 
ميتنع وإن ضرب : أبيعك نصف العبد على أن تبيع مجيعه : ذلك بدابة أخرى إذا كان األجل معلوماً قال اللخمي 

بيع وأجازه ابن حبيب فيما ال ينقسم إذا ضربا أجالً ومينع يف املنقسم ألنه أجالً ألنه حتجري على املشتري يف ال
أبيعك هذه السلعة وهي كثرية إىل أجل كذا بكذا : اشترى مثن نصف ذلك حيث اشترط بيع مجيعه قال ابن القاسم 

الثياب واخليار جيوز إذا مل ينقد المتناع النقد يف اخليار وهي إجارة الزمة لصاحب : على أين مىت شئت تركت 
  للعامل وله كلما مضى يوم حبسابه 

بينكما مائة شاة استأجرته على رعايتها فعند ابن القاسم أجرته على مخسني فإن اقتسما فحصل : فرع يف النكت 



إذا شهدت العادة بصفة عمل أو مقدار : لك أكثر من مخسني مل تلزمه رعاية الزائد أو أقل فلك إمتامها قال اللخمي 
  جاز اعتماداً على العادة مثن 

إن عني يف اخلياطة عدد الثياب امتنع األجل أو األجل امتنع العدد فإن مجع بينهما وهو جيهل : فرع قال اللخمي 
فيزداد العمل أو ) فيخيط بقية األجل ( الفراغ من ذلك العدد يف ذلك األجل امتنع للغرر ألنه قد يفرغ قبل األجل 

األجل يقتضي استحقاق منفعة األجري وامتناع العمل للغري : فيقل العمل أو يقول يفضل العمل ويسبق األجل 
وتعيني العمل يقتضي تعلق العقد بصفة الفعل فقط دون منافع األجري له العمل للغري فاجلميع بينهما متناقض ووافقنا 

ألن الفراغ يف نصف األجل يسقط ميتنع : جيوز لعدم الغرر وقيل : فقيل : األئمة فإن كان الغالب فراغه يف األجل 
له أجرة املثل : باقيه وهو خالف الشرط فإن خاطه بعد األجل سقط من املسمى ما يسقطه التأخري وقال عبد امللك 

  ألن هذا العمل غري معقود عليه 
لد ألن ميتنع استئجاره على طعام بينكما إىل بلد يبيعه به إن شرطت أن ال متيز حصتك قبل الب: فرع يف الكتاب 

هذا الشرط يشعر بأن األجرة للحمل وليقامسك فيما يعرض للطعام من هالك أو غريه فيكون املستأجر عليه غري 
معلوم وله أجرة املثل وإن كان له املقامسة مىت أحب جاز إن ضرب للبيع أجالً وإن أجرته على طحنه بشرط عدم 

نم املشتركة بينكما ميتنع الشرط وجيوز مع عدمه إذا القسمة قبل الطحن امتنع وإال جاز وكذلك على رعاية الغ
إذا اعتدلت يف القسم حىت يتعني عدد احلصة وميتنع استئجاره على نسج : شرط اإلخالف من حصتك قال غريه 

اشتراطه ذكر اخللف يف الغنم هو على أحد قوليه أن : غزل بينكما لعجزه عن بيع حصته قبل النسج قال اللخمي 
وأرى إذا سكتا عن القسمة وبقاء : تعني وعلى القول بعدم التعني احلكم لإلخالف وإن مل يشترط قال املستأجر له ي

يريد بضرب األجل للبيع أي بعد الوصول للبلد وال ينقده : اجلواز لعدم تعني املفسدة قال ابن يونس : الشركة 
م وإمنا واجره على نصف عددها فإن كانت إجارة البيع ومحل ابن القاسم أمرمها يف الغنم على االعتدال يف القس

  مائة ووقع له يف القسم أكثر من مخسني مل يلزم رعاية الزائد أو أقل فله اإلمتام 
جوابه : جيوز استئجار نصب مرحاض خبالف مسيل ميزاب ألن املطر يقل ويكثر ويف النكت : فرع يف الكتاب 

لك كذا : ذا اشترى من جاره ما ينزل من ميزابه خبالف أن يقول الفتراق السؤال ومها سواء وإمنا مينع مسيل املاء إ
على أن يسيل املاء من داري إىل دراك جيوز كاملرحاض خبالف األول ألنه بيع جمهول وقيل بالفرق بني األمر اليسري 

  فيمتنع والكثري فيجوز ألن الغالب نزول املطر فيه 
الطبيب للقطع والبط وأما لغري التأديب فال ألن املنفعة حمرمة  جتوز على القتل والقصاص كإجارة: فرع يف الكتاب 

وإن أجره على قتل رجل ظلماً فقتله فال أجرة له ألن احملرم ال قيمة له شرعاً وعليه القصاص ويؤدب املستأجر على 
عدد فهو يف قصاص النفس ألن زهوق الروح غري منضبط الضربات يف ال) ح ( احملرم ووافقنا األئمة يف ذلك إال 

ومن ال حيسن ال يتعني على الناس التربع له ) كتب عليكم القصاص ( قوله تعاىل : جمهول خبالف األعضاء لنا 
واألجرة على املقتص ألن : فتتعني اإلجارة وقياساً على ذبح الشاة وعلى األطراف قال عبد الوهاب يف اإلشراف 

إذا ثبت حبكم حاكم عدل ويف : يُريد بالقصاص : ل ابن يونس املنفعة له والواجب على اجلاين إمنا هو التكمني قا
قال : اقتلين ولك ألف درهم فقتله : على املستأجر لقتل الظلم ضرب مائة وحبسه سنة ولو قال : كتاب حممد 

لألولياء : اختلف فيه واألحسن ضربه مائة وحبسه سنة ويبطل اجلعل لتحرمي املنفعة وقال حممد بن عمرو : سحنون 
اقتل عبدي ولك كذا أو بغري شيء يضرب القاتل مائة وحيبس سنة : له ألنه حق هلم دون املقتول ولو قال قت

ال يستأجر للقتل واجلراح إال من يأيت : هي للسيد عليه قال اللخمي : عدم القيمة لوجود اإلذن وقيل : والصواب 



  بذلك على وجهه من غري عيب وال متثيل 
الطبيب على العالج هو على الربء إن برئ له األجرة وإال فال إال أن يشترطوا ما جيوز  استئجار: فرع يف الكتاب 

كالكحال الشهر أو كل يوم بدرهم فيجوز إن مل ينقده ألن الربء قد يتعجل فيكون تارة بيعاً وتارة سلفاً فإن برئ 
فعة معلومة فإن استأجره وهو الزمان احملدود لتكون املن: يف الكحال ) ش ( قبل األجل أخذ حبسابه واشترط 

اصل : قال سحنون : صحيح يكحله كل شهر بدينار فله النقد ألنه ال يتوقع فيه الرد ويلزمهما متامه قال ابن يونس 
اجلُعالة فذالك ال يضرب أجالً قبل ويكون الدواء من عند العليل كاللنب واجلص يف بناء الدار وإال : إجارة الطبيب 

داؤه باطل ويدخله بيع وجُعل وهو ممنوع وجوز ابن حنبل األمرين لضرورة الناس لذلك فهو غرران مل يذهب 
قيل : إن شرط إن مل يربأ دفع مثن األدوية امتنع ويف اجلالب : بالعجز عن عمل األمراض واألكحال قال ابن القاسم 

جيوز : ابن حبيب قال اللخمي وهو قول ) ش ( ال جيوز على الربء والقرآن على اِحلذاق إال مدة معلومة كقول : 
اشتراط الطبيب من األجرة ما الغالب أن الربء ال حيصل قبله واختلف يف عمله على اجلعالة وحيث جوزناه فترك 

قبل الربء فجعل ألخر جُعالً على الربء فهل يكون لألول بقدر ما انتفع أم ال قياساً على املساقاة إذا عجز قبل العمل 
  أن يكون الدواء من عند الطبيب إجازة : ؟ وعن مالك 

  ميتنع للخدمة شهراً بعينه على أنه إن مرض قضاه عمالً يف غريه الختالف أيام الشتاء والصيف : فرع يف الكتاب 
ش ( وأمحد وقال ) ح ( جتوز إجارة العبد مخس عشر سنة وهو يف الدور أبني للوثوق ببقائها وقاله : فرع يف الكتاب 

( قوله تعاىل : النظر إىل الوثوق وعدمه ولنا : ة أو ثالثني سنة يف العقار قوالن له ومنشأ اخلالف ال يزاد على سن) : 
: ويف الكتاب ) إين أُريد أن أنكحك إحدى انبيت هاتني على أن تأجرين مثاين ِحجج فإن أمتمت عشراً فمن عندك 

متتنع إجارة العبد السنني : ة ذلك وقال غريه جتوز يف الدور والرقيق عشرين سنة واملوصى له خبدمة العبد له إجار
للموصى له خبدمة عمره أن : ويف الكتاب : الكثرية لسرعة تغري احليوان فيكون يف الدواب أشد قال ابن يونس 

اإلجارة ختتلف باختالفها باألمن : يؤخره عشر سنني بالنقد وإال جاز ألنه كلما عمل أخذ حبسابه قال اللخمي 
مث الدور مث العبيد مث الدواب مث الثياب فيجوز يف الدور أربعني سنة بغري نقد وبالنقد إن كانت  األرض: فآمنها 

جديدة وكذلك األرض املأمونة الشرب وجيوز يف القدمية حبسب ما يظن سالمتها وأجاز يف كتاب حممد يف العبد 
عشرون وميتنع يف الصيب ألنه ال يعلم  :وأرى أن ينظر لسن العبد فيجوز يف سن العشرين : عشرين سنة بالنقد قال 

حاله عند البلوغ وكذلك الكبري ألن حال اهلرم ختتلف وكذلك خيتلف يف احليوان معمرة كالبغال أكثرها أجالً مث 
  احلمري مث اإلبل وكذلك املالبس جيوز يف اجلميع املأمون 

إن سافر أو زرع استعمله : وز أن يشترط إذا أجر للخدمة ليستعمله على ُعرف الناس جاز وال جي: فرع يف الكتاب 
إن احتاج إىل سفر شهرين يف السنة سافر معه خلفة ذلك : جيوز أن يشترط : للجهالة قال ابن يونس عن ابن القاسم 

املنع للجهالة وال يشترط عليه عملني متباعدين كحراسة الكرم وخدمة البيت ألنه يف معىن حتويل دين يف : وعنه 
أن يشترط يف شهر من السنة معني عمالً آخر يسميه وجوز ابن حبيب إجارة شهرين كل شهر  دين وجوز حممد

بعمل يسميه أو يؤجره شهراً أو عاماً قيل أمره على عمل آخر خالفه يف الشهر الثاين بناء على تقارب العمل كأهنا 
  إجارة وميتنع ما يتباعد كمن استأجر على عمل ال يشرع فيه إال بعد شهر 

املستأجر على بناء الدار عليه اآللة واملاء على مقتضى العادة وعلى حافر القرب ردمه وكذلك : يف الكتاب فرع 
  نقش الرحا وحنوه وقاله األئمة فإن فقدت العادة فعلى رب الدار الن اللفظ ال يقتضي إال العمل 

مة احلال وإال فال ألن باطنها جيوز على حفر بئر يصف موضعها وعمقها إن كانت األرض معلو: فرع يف الكتاب 



قد يكون صلباً وكذلك فُقر النخل على ان يبلغ املاء وجيوز على إخراج املاء يف األرض املتقاربة وإال فاملزارعة فائدة 
إبارها بضم الفاء وأحدها فقري وهو أيضاً حفري يعمل حول النخل جيتمع فيه : فُقر النخل : قال صاحب التنبيهات : 

  املاء 
جيوز كراء الدابة لريكبها أو يطحن عليها وإن مل يذكر ما يطحن وحيمل ذلك على العادة فإن مل : يف الكتاب فرع 

تكن عادة فسد وكذلك دواب احلمل وحيمل بقدر القوة إن كانت ملالك واحد وإن كانت ملالك ومحلها خيتلف 
إذا مل يسم ما حيمل : صاحب التنبيهات امتنع كجمع السلع يف البيع للجهل مبا ينوب كل واحد من األجرة قال 

أمحل عليها ما شئت امتنع وحيمل : إن مسى طعاماً أو بزاً جاز وإن قال : على الدابة جوز إذا كانت عادة وقال غريه 
وقيل خالف والعادة إمنا هي يف : على الوفاق أي عادهتم معرفة اجلنس فال يضر جهل املقدار وهو ظاهر الكتاب 

  نا األئمة يف اإلطالق واحلمل على العادة يف الدار والدابة املقدار ووافق
ميتنع كراء الدابة للتشييع حىت يبني منتهاه قال غريه إال أن تكون فيه عادة وميتنع كراؤها إلفريقية : فرع يف الكتاب 

  واألخرى لربقة حىت يبني اليت لربقة 
  ض محل ميتنع كراؤهم ألزوادهم على أن كل من مر: فرع يف الكتاب 

جيوز إن تقدمت عن البلد فبحساب ما تكاريت إذا مسي موضع التقدم أو عرف : قال مالك : فرع قال ابن يونس 
إن وجدت : وال ينقده إال كراء الغاية األوىل حذراً من البيع والسلف وجيوز : وإال امتنع للجهالة قال حممد 

إىل مكة بعشرة وإىل اليمن خبمسة عشر ميتنع ألنه : اسم صاحيب دون الغاية فعلي حبسابه إن مل ينقد قال ابن الق
جيوز إل مكة : حبساب ذلك إال أن ينقص من احلمولة أو يزيد فيها قال عبد امللك : بيعتان يف بيعة إال أن يقول 

رخص إن بلغت الطائف إال أن تكون الوجهة األوىل أ: بدينار وإىل الطائف بأربعة ألهنا صفقة للطائف خبمسة وميتنع 
  فيمتنع ألنه يرخصه بإطماعه يف الثانية 

دابتك املكتراة إىل مكة إذا بلغت يب إىل الطائف فبحساب ما اكتريت الن كراء الدابة املعينة ال : مينع : فرع قال 
  بد فيه من الشروع ليالً يكون املبيع املعني يتأخر قبضه وإمنا جاز ذلك يف األول ألنه شرع 

الكراء إىل مصر وإن كانت اسم اإلقليم الن العادة الفسطاط خبالف الشام وخرسان لعدم جيوز : فرع يف الكتاب 
  االنضباط 

: جيوز على محل رجلني أو امرأتني مل يرمها لتقارب األجسام فإن أتاه بفادحني مل يلزمه والفادح : فرع يف الكتاب 
  وسط والكراء باق بال: العظيم الثقيل من الرجال وغريها قال ابن يونس 

جيوز الكراء على زاملة ال خيربه مبا فيها وحيمل على املعتاد وله من التعاليق املعتاد وإن شرط هدايا : فرع يف الكتاب 
  ما حيمل فيه كاخلرج وحنوه : الزاملة : قال صاحب التنبيهات : مكة وهي معلومة عادة جاز وإال فال فائدة 

  نه معروف جيوز اشتراط عقبة األجري أل: فرع يف الكتاب 
أجاز مالك إجارته على أن خييط له وألهله ما حيتاجون إليه يف السنة والفران على أن خيبز : فرع قال ابن يونس 

  سنة أو شهراً إذا عرف عيال الرجل وما حيتاجون إليه 
: ئمة وقيل قيل إذا كانت األعمال يتفاوت ضررها باحلانوت مل جيزه حىت يعني العمل وإال جاز قال األ: فرع قال 

  إذا كان احلانوت بسوق ُعرف يعمل فعليه دخل 
جيوز كراء أرض املطر عشر سنني إن مل ينقد فإن شرط النقد فسد العقد لتوقعه سلفاً وكذلك لو : فرع يف الكتاب 

ال : قرب الكراء وقرب احلرث إال أن يتمكن من احلرث فحينئذ ينقد تلك الشربة لتحقق األمان فيها قال غريه 



رى أرض املطر اليت تروي مرة وتعطش أخرى إال قرب احلرث وتوقع الغيث وإن مل ينقد للغرر يف املنفعة ومينع تك
كراؤها بالنقد حىت تروى رياً مأموناً عاماً واحداً إال أن تكون مأمونة كما يف النيل فيجوز بالنقد وبغريه قال صاحب 

ع وينقد يف أرض النيل واملأمونة من غريه إذا رويت وأرض ال يلزم النقد يف أرض املطر حىت يتم الزر: النكت 
السقي اليت تزرع بطوناً ينقد عند ابن القاسم كل بطن إذا سلم حصته وعند غريه إذا روى أول كل بطن فإن 

ينقده السنة األوىل الثلث وال ينظر إىل تشاح الناس إمنا ذلك يف الدور : قال ابن القاسم : أكرى ثالث سنني مبائة 
إذا هارت البئر بعد سنة : وليست العادة يف األرض املشاحة يف ذلك وكذلك خنالت أرض السقي وكذلك قال 

  أعطي حبساهبا على تشاح الناس 
جيوز كراء مائة ذراع من أرضه الغائبة إذا كانت مستوية كشراء آُصع من ُصربة وميتنع يف : فرع يف الكتاب 

إمنا : مينع يف املستوية حىت يعني املوضع قال صاحب النكت : ها وقال غريه املختلفة كالبيع حىت يسمي أي موضع من
منع الغري الن من قول أصحاب مالك منع ثوب من ثوبني مستويني على أن يضربا القُرعة عليهما ملا يف الصورتني 

وهو جائز اتفاقاً  ألزم عليه عدم جواز الشائع لوقوع القرعة فيه: من غرر القُرعة لغري التساوي قال ابن يونس 
  وتوقع القرعة لتوقع االستحقاق 

إذا اشتريت الزرع على احلصاد مث أذن لك رب األرض يف بقائه بأجر أم ال ميتنع ألنه معرض : فرع يف الكتاب 
للجوائح فهو بيع غرر ومنفعة األرض مدة بقاء الزرع جمهولة وإمنا جاز تبعاً ألصل الزرع وأما املفرد فال فإن 

  األرض صحت التبقية اشتريت 
يصح كراء األرض من غري تعيني املنفعة من زراعة أو غريها ويفعل من ذلك ما يشبه واشترط : فرع قال يف اجلواهر 

تعيني الزراعة أو غريها وجوز على أن يزرع ما شاء محالً له على األعلى فإن أشبه اجلميع وبعضها أضر فسد ) ش ( 
ئت جاز وله زراعة غري ما أجر له من جنسه وقاله األئمة ولو شرط عليه أن ال يزرع انتفع هبا ما ش: العقد ولو قال 

إال صنفاً عينه امتنع لتوقع تعذره فإن فعل فله كراء املثل وإذا اكترى للبناء ال يشترط معرفة مقدار البناء وال صفته 
  خبالف البناء على اجلدار ألن محل األرض ال خيتلف 

الرؤية والصفة اجلامعة لألعراض من اجلنس والنوع والذكورة واألنوثة إال : اب الركوب يشترط يف دو: فرع قال 
أن يعلم ذلك بالعادة وال حيتاج إىل وصف الراكب بل لو تعني بالركوب أو بالرؤية مل تتعني وله أن جيعل مكانه مثله 

ه مالك واملالك له سلطان التمليك لغريه وقال األئمة يف الدار واألرض والدابة ألن املستوىف للمنفعة ال يتعني ألن
خبالف املستوىف منه ألنه أحد العوضني فيبقى فيه الغرر واملستوىف به ال يتعني أيضاً ألنه آلة ال تقابل بالعوض إال يف 

أربعة مواضع تقدم بياهنا يف الصبيني والدابتني وحيث كان الكراء يف الذمة ال يشترط وصف الدابة إال أن تكون 
  ولة حتتاج لذلك كالدجاج وحنوه كما ال حيتاج إىل تعيني ما يعطى منه السلم احلم

إن استأجر لزراعة القمح شهرين بشرط القلع جاز ألن املقصود الفضل وإن شرط البقاء امتنع ملناقضة : فرع قال 
األول وما بني إذا زرع ما هو أضر فعليه الكراء : شرطه التاقيت وإن أطلق فسد إن كان العرف اإلبقاء قال 

عليه كراء الزرع الثاين مع أنه هو الواقع غالباً فإن الشعري إذا كان يف : إمنا قال ذلك ومل يقل : الكراءين متهيد 
العرف بدينار والقمح بدينارين فإنه إمنا يستأجر للشعري بدينار يف الغالب فإذا زرع القمح يكون عليه دينار وهو 

الكراء :  وهو الدينار الذي امتاز به كراء القمح فيكون املتحصل له ديناران فلو قال الكراء األول وما بني الكرائني
الثاين صح وال حاجة إىل التطويل لكن عدل عنه حلكمه وهو أن الكراء األول قد يكون فيه نزول عن كراء املثل 

به وكذلك لو وقع بسبب حاجة رب األرض أو غريه ذلك فتضيع تلك الرخص املستفادة من العقد ويبطل موج



كراء الشعري سبعة وكراء القمح عشرة يف العرف اكترى : بأغلى حلاجة املكتري أو غري ذلك من األسباب ومثاله 
الشعري بدينار لضرورة رب األرض أو لصداقته له مث زرع قمحا فعلى قوله يعطي مخسة وعلى ما يتخيله السائل 

عقد وعكسه لو اكترى الشعري بعشرة لسبب غرض فزرع قمحاً يعطى عشرة فيذهب عليه ما حصله من الغبطة بال
ال يعطي : يعطى ثالثة عشر فال يفوت على رب األرض ما حصله من الغبطة بالعقد وعلى قول السائل : فعلى قوله 

  يعطى الكراء األول وما بني الكرائني : إال عشرة فيذهب عدوانه ال أثر له فهذا سر قول العلماء 
إذا أُسكن داراً حياته جازت إجارته هلا ثالث سنني فأقل وال جيوز أن يؤاجر نفسه : قال مالك :  فرع يف النوادر

  ذلك 
وبعد رجوعك تبقى عليها زرعك شهراً ألنك ال تدري كيف ) اإلسكندرية ( منع مالك كراءها إىل : فرع قال 

  ترجع 
  اء إىل موهتا وهو جمهول إن ماتت الدابة انفسخ الكراء ألنه كر: مينع : فرع قال األهبري 

  جتوز إجارهتا ليسقي دواب القرية إن كانت الدابة معلومة وإال فال : فرع قال 
إن ماتت فاألخرى مكاهنا إىل منتهى السفر أو : إذا اكترى دابة معينة وشرط : قال ابن حبيب : فرع يف النوادر 

املعينة ال يأخذ يف نقده دابة أخرى معينة ألنه  شرط أن يأيت كراءه مضمون ميتنع للغرر وإن نقده وهلكت الدابة
  فسخ دين فيما يتأخر قبضه فيشبه الدين بالدين إال أن يكون موضع ضرورة كالفالة 

جيوز دفع الشبكة يصيد هبا يوماً لنفسه ويوماً لك ويف الشهرين كثري لتظافر : قال ابن القاسم : فرع يف النوادر 
  تهد يف إلقاء الشبكة حسب اإلمكان اجلهالة وجيوز إجارة الصياد وجي

يصح ويكون : إذا ضرب أجالً للدابة ومسى موضعاً أو عني عمالً ميتنع ألنه بيعتان يف بيعة فيفسخ وقيل : فرع قال 
له املسمى إن بلغ املوضع يف ذلك األجل وكراء مثله إن مل يبلغ اليه فيه وهلذا كان األجل واسعا يدرك فيه املوضع 

وفيه ) الباب الثاين يف أحكام اإلجارة ( إن بلغت يف أجل كذا وكذا فلك كذا كذا : تفاقاً وكذلك وإال امتنع ا
فصالن الفصل األول يف مقتضياً األلفاظ وعوارض العقد من شرط وإقالة ويتحالف وغري ذلك ويف اجلواهر اخليط 

فعة وعلى احلضانة ال يستتبع اإلرضاع وعلى ألنه عني الزم من) ش ( يف اخلياطة على املالك إال أن يكون عادة وقاله 
اإلرضاع ال يستتبعها ويف الكتاب اإلجارة الزمة وليس ألحدمها الترك وقاله األئمة ألنه عقد شرع لرفع الضرورة 
يف املنافع فيلزم بالعقد كالبيع وألن األصل ترتب املسببات على أسباهبا قال صاحب املقدمات اإلجارة ثالثة أقسام 

خياطة الثوب ومكروهة يف احلج و الصالة واملسلم يؤجر نفسه من الذمي فريد ما مل يفت فيمضى باملسمى جائزة ك
مائة ذراع ) فعلى ربه شقة فكان الصفا ( وخمتلف يف كراهتها وحترميها كحفر العني ألف ذراع وما فيه من الصفا 

ن األجرة قال ابن القاسم له أجرة مثله فشقها وطلب بدل عملها مبوضع أضعف من األول قال مالك يرد بقدره م
ألهنا فاسدة لعدم انضباط الصفاء وصحح مالك العقد وأبطل الشرط متهيد قال األعمال ثالثة أقسام ما تصح فيه 
اإلجارة والعل كبيع الثوب وحفر البئر وقضاء الديون واملخاصمة يف احلقوق وعن مالك منع اجلعل يف اخلصومة 

حيرم فعله أو جيب وفيه اإلجارة فقط كخياطة الثوب وخدمة الشهر وبيع السلع الكثرية ومبتنعان فيه وهو ما 
والسلعة الواحدة اليت يعلم وجود مثنها يف احلال وحنوه مما تبقى للجاعل منفعته وميتنع اجتماع اجلعالة واإلجارة 

  القبيل لتضاد أحكامها ويفسدان مجيعا وعن سحنون اجتماع املغارسة والبيع وهو من هذا 
فرع يف الكتاب اإلجارة على البيع جيب فيها ضرب األجل وميتنع النقد لتوقع عدم البيع يف مجلة األجل فريد بعض 

  األجرة فيكون تارة بيعا وتارة سلفا وانا مل ينقد ومضى من األجل بعضه فلألجري حصته ألنه يف مقتضاها 



اء ترك ألهنا إجارة فيها خيار وميتنع النقد كما تقدم قال فرع قال جيوز على بيع سلع كثرية شهرا على أنه مىت ش
شرط اخليار يف اإلجارة املعينة واملضمونة خالفا للشافعية قياسا على البيع قال  -عندنا  -صاحب اإلشراف جيوز 

خ دين ابن يونس وميتنع التطوع باألجرة بعد العقد ألنه ملا كان له الترك مىت شاء كأنه فسخها يف العمل فهو كفس
يف دين وكذلك لو أجره على أنه باخليار ثالثة أيام وهو كالتطوع بالنقد يف السلم باخليار قال سحنون ال أعرف هذا 

اخليار وإمنا يكون اخليار يومني أو ثالثة ما مل يعمل قال محديس لو صح قول ابن القاسم لفسدت اإلجارة ألنه إمنا 
يع قال حممد إمنا ميتنع النقد إذا ضرب أجالً إذ كان املتاع معيناً وإال فيجوز جيوز اخليار يف اإلجارة مما جيوز يف الب

السلف شرعه اهللا تعاىل معروفاً : تارة بيعاً وتارة سلفاً قاعدة : أي حمذور يف قولنا : ويعمل له مجلة األجل سؤال 
جتوز املالعنة يف حق اجملبوب لدرء وإحساناً بني اخللق وما ُشرع حلكمٍة ميتنع إيقاعه غري متضمن تلك احلكمة فال 

النسب لكونه منتفياُ عنه بغري لعان وال جتوز إقامة احلدود على السكارى حالة السكر لعد مشاهدهتم لتفاصيل 
املؤملات حينئٍذ وال تشرع عقود املعاوضات مع الغرر واجلهاالت لذهاهبا بانضباط مظان تنمية املال فكذلك ال جيوز 

املعروف والسلف بشرط البيع أوقعه للمكايسة ال للمعروف فيمتنع والدافع الثمن أو األجرة  السلف على غري وجه
مل يدفعها للمعروف فتوقع ردها بعد االنتفاع توقع لسلف مل يقصد به املعروف فيمتنع لكنه أخف من السلف بشرط 

  النفع لكونه مل يتعني كونه سلفاً خبالف ذلك 
إن وقع رددت مثل : على أن يسلفك غزالً ألنه سلف للنفع قال صاحب النكت ميتنع النسج : فرع يف الكتاب 

السلف والثوب لك وعليك أجرة املثل لفساد العقد وقد انتفعت بال بالربا وليس كمن دفعت له مخسني على أن 
جلاماً  يسلفك مخسني ويعمل اجلميع سوارين وتعطيه أجرته ألن عني الذهب قائمة والغزل استهلك بل هو كمن موه

الثوب بينهما على قدر غزهلما وله أجرة : على أن يزيده الصانع من عنده ألن ما جعل يف اللجام مستهلك وقيل 
على القول بأن الثوب مشترك بينهما فعليه األقل : واألول أصوب قال اللخمي : مثله يف حصتك كالسوارين قال 

  من املسمى فيما ينوب الغزل أو اجارة املثل 
إذا استأجر ثوباً أو مخية شهراً فحسبه للزمته األجرة وإن مل يلبسه ألن بذل األجرة على التمكني : الكتاب فرع يف 

وألن املنفعة هلكت حتت يده فتجب األجرة كالثمن يف البيع إذا هلك املبيع عنده ولو حبسه بعد املدة فاألجرة عليه 
حبساب ما استأجر إن كان ربه حاضراً : د عليها وقال غريه للحبس من غري لبس مع أجرة العقد ألهنا منفعة مل يعاق

ألن حبسه بعد العقد رضا مبقتضاه ولو ضاع يف نصف األجل وأصابه بعده مل يلزمه أجرة الضياع بل حصة النصف 
 أن يكون كراؤه ملبوساً يف الشهر: معىن أجرته بعد املدة من غري لبس : قيل : األول وكذلك الدابة قال ابن يونس 

بل يقال كم اجرهتا غري ( وفيه تطويل : عشرة وإبالء اللبس يف الشهر مخسة فيكون عليه مخسة وكذلك الدابة قال 
مركوبة وملبوس مع أنه حبسهما عن رهبما وفوته منافعهما وإال يلزم إذا كان اللبس ال ينقصه أن يعطى مثل كراء 

  الشهر وهو خالف قوله 
وب املكرى لغريك يلبسه الختالف الناس يف اللبس واألمانة ويضمن إن فعل ميتنع دفعك الث: فرع يف الكتاب 

الختالف الناس يف اللبس ويكره يف الدابة املركوبة وإن كان مثله أو أخف ألن األخف قد يعقر الدابة بقلة معرفته 
مثله يف اخلفة  للركوب فأمره غري منضبط غري أن الدابة فيها حتمل خبالف الثوب وال يفسخ وال يضمن إذا كان

خبالف الكراء للسفن ) ش ( واحللة واحلالة ولو بدأ له يف السفر أو مات أكتريت من مثله وكذلك الثياب خالفاً ل 
مل يضمنه سحنون يف كراء الثوب : والدور والفسطاط فلك كراؤه يف مثل حالك يف لبسك وأمانتك قال ابن يونس 

جتوز إجارة العبد فيما : راهة وهو مراده يف الكتاب ويف الكتاب الك: كالفسطاط واملذهب يف الدابة والثوب 



له أن حيوله : استأجره له فإن أجره له يف غري فعطب ضمنه إن كان عمالً يعطب يف مثله وألنه متعد قال ابن يونس 
اً ال ضرر ال أحسنه فلك فسخ اإلجارة إال أن يكن يسري: من العمل إىل نوعه مثل احلصاد واحلزر والفصد فإن قال 

  عليك فيه 
جيوز بيع البعد املستأجر مع قرب اإلجارة كاليومني وإال لزم تأخري القبض يف البيع املعني قال : فرع يف الكتاب 

جيوز يف حنو اليومني فإن رضي املشتري وإال فله القيام هبذا العيب فإن علم بعد انقضائها فهل له : صاحب التنبيهات 
هو كعيب ذهب فيلزم : للمبتاع الرد ومينع يف البيعدة وله األجرة وقيل : ؟ خالف وقيل  األجرة يف دينك اليومني

يرجع املبتاع بالثمن ما بني قيمته على القبض إىل أجل : وله األجرة رضي البائع أو كره ألهنا منفعة ملكه وقيل 
محله ابن أيب زيد قبل انقضاء األجل اإلجارة واختلف يف مراده يف الكتاب يف اإلمضاء يف القريب ويفسخ يف البعيد 

  بعد األجل : وقيل 
إذا وجد العبد سارقاً فله الرد كالبيع إن كان للخدمة لعسر التحفظ منه خبالف إجارته للمساقاة : فرع يف الكتاب 

  إلمكان التحفظ وألنه شريك وألن لك املساقاة عليه 
رعى معها غريها إال أن يدخل معه راع يقوي به فله ذلك يف إذا مل يقدر األجري على أكثر من الغنم ال ي: فرع قال 

الغنم اليسري إال أن يشترط عليه عدم ذلك فيجوز ويلزم كسائر الشروط فإن رعى غريها فاألجرة لك أنك 
إن مل توجب الرعاية : لك األجرة وقال غريه : استحققت منفعة يف الرعي وكذلك أجري اخلدمة إذا أجر نفسه يوماً 

إذا كان مضمونا حتت يدك فليس عليك تسمية ما يرعى : ة تقصرياً يف األوىل فال أجرة له قال صاحب النكت الثاني
لك خبالف املنفرد بنفسه واملشترك جلميع الناس ال بد من التسمية وإذا اشترط عليه أن ال يرعى غريها فرعى 

 األجرة وإسقاط ذلك من املسمى قال ابن بني: فاألجرة لك ولك ختيريه كما خريت يف أجري اخلدمة يؤاجر نفسه 
ختيريك يف أجري اخلدمة إمنا ذلك فيما يشبه أجرته وأما إن استأجرته شهراً بدينار فيؤاجر نفسه يف أمر خموف : يونس 

جيوز : بدينار أو يقاتل فيدفع له يف قسمة عشرة دنانري ال يكون لك إال أجر ما عطلك من عملك قال اللخمي 
عي لك وإن مل تسم ذلك وحيمل ذلك على مجيع منافعه ولك أن تأتيه مبا يقدر عليه إذا كان املستأجر استئجارك للر

يعلم قدر رعاية مثله وال يكون له أن يرعى معها غريها فإن فعل فاألجرة لك قال وأرى إذا اشترط عليه أن ال 
الزيادة إال األجرة لوجود األسباب يرعى فرعى أن خيري بني الفسخ عن نفسه ما زاد ملكان الشرط وأخذ قيمة 

عاقد على وفور املنفعة ففاتت وباع بعض منافعه املستحقة له فله إمضاء العقد وله اخذ القيمة بالتفويت : الثالثة 
جيوز : قيل : استأجرتك على هذه الغنم : وكذلك إذا ترك رعاية األوىل ورعى غريها خيري بني الثالث وإذا قلت 

فيخلف غريها إن أصيبت وقيل تعني واإلجارة فاسدة للتحجري عليك فال تقدر على بيعها وقيل واإلشارة كالصفة 
أن ال يكلف : ينفسخ العقد يف الذاهب منها وفائدة التعيني عندنا : وأمحد وقال ) ح ( تتعني وهي جائزة وقاله 

: األمحال قال يف كتاب الرواحل حتمل هذه : إن قرب األجل جاز وإال فال وكذلك األمحال إذا قال : اخللف قيل 
وأرى : يتعني مث خيتلف هل تكون جائزة أم ال أو يفرق بني القريب والبعيد قال : ال تتعني وعلى قوله هاهنا يف الغنم 

عدم تكلف اخللف وإن كان من : اجلواز فيما قرب خلفة التحجري وفيما بعد إذ كان الشرط منك ألن غرضك 
  الراعي فسدت 
ليس للراعي أن يأيت بغريه يرعى مكانه ولو رضيت بذلك ألنه فسخ دين يف دين وحيرم على : اب فرع يف الكت

الراعي سقي لنب الغنم لعدم اإلذن يف ذلك وحيمل يف رعاية الولد على عرف الناس فإن مل تكن عادة مل يلزمه لعدم 
باحة وإن كانوا يبيعونه وأكثرهم حرم أو سقي اللنب مكروه وال حيرم ألن الغالب اإل: تناول العقد هلا قال اللخمي 



  يبيحونه مل يكره 
للصُّناع منع ما عملوا حىت يقبضوا أجرهم كالبائع يف البيع ألهنم بائعون ملنافعهم وهم أحق به يف : فرع يف الكتاب 

ليها إمنا حتصل املوت والفلس وكذلك حامل املتاع أو الطعام على رأسه أو دابته أو سفينته ألن املنفعة املستأجرة ع
  بتسليم العني فكأهنا سلعتهم بأيديهم وهو مورد احلديث يف الفلس 

إذا استأجرته على بناء حائط وصفته له فبىن نصفه مث اهندم فله حبساب ما بىن ألنك قبضته وليس : فرع يف الكتاب 
ذا يف عمل رجل بعينه وعليه يف هل: عليه إعادة العمل ملزيد الضرر عليه كان األجر من عندك أو من عنده قال غريه 

املضمون متام العمل توفيه بالعقد وحفر البئر كبناء احلائط إال أن يكون جُعالة فال شيء له إذا اهندت قبل إسالمها 
واألجري على حفر البئر إذا اهندم قبل فراغه ال شيء له أو : إليك وإسالمها إليك فراغه من احلفر والبناء قال مالك 

إن استأجره على : وذلك فيما ميلك من األرضني قال صاحب التنبيهات : له األجرة قال ابن القاسم بعد فراغه ف
وأرى أن قول الغري : خالف قال : وفاق وقيل : ذلك يف رجل بعينه قيل : بناء حائط فبىن نصفه مث اهند وقال الغري 

إذا كان على وجه الضمان مل يشترط ) : ري وقال الغ( راجع إىل اشتراط اآلجر والطني أجازه مالك وابن القاسم 
رجالً بعينه جاز إذا قدم نقده فجعله الغري كالسلم يلزم فيها شروطه وإن مل يذكر فيها ضرب األجل ألن املقبوض 

كان الرجل معيناً أم ال واعتمد يف تقدير العمل والبيع من األجر على العادة ومنع : تبع ما مل يقبض وابن القاسم 
إن تشاحا بىن ما بقي من العمل فما يشبه مجيع األجرة إال أن يكون : ك املسألة للجهالة ووقع يف األسدية عبد املل

أن اجلعالة ُتمنع فيه إال فيما ميلك وال جتوز يف : ذلك الذي سقط شق البناء فعليه اإلعادة وأصل حفر البئر وغريه 
وز فيما ال ميلك إال اإلجارة ألن اجملاعل له الترك مىت شاء فال ال جي: قال حممد : اململوك إال اإلجارة قال ابن يونس 

يترك له شيئاً ينتفع به فلو بىن البعض وحفر وترك وعامل اجملاعل غريه فأمت كان لألول بقدر ما انتفع به اآلخر 
جعله كامالً ُيعطى الثاين : باالجتهاد قاله ابن القاسم وقد يصادف األول أرضاً رخوة أو صلبة وعن ابن القاسم 

اإلجارة : جيوز يف حفر البئر ثالثة أوجه : وعلى اجملاعل قيمة ما انتفع به كان أقل من جعله أو أكثر قال اللخمي 
واجلعالة واملقاطعة وتلزم إال اجلعالة وجتوز اجلعالة فيما ال ميلك واختلف يف جوازها فيما ميلك يف احلراسة واحلفر 

  مثله 
يلزم صاحبه اإلمتام واألجرة : ان على حفر بئر مرض أحدمها بعد حفر بعضها قيل أجري: فرع قال صاح النكت 

بينهما ويرجع على املريض حبصته من الكل إال أن يكون يسرياً إن كان شريكني يف هذه الصناعة وإال فإن شرطا 
إذا حفر : اللخمي عمل أيديهما أو أن يكون العمل مضموناً عل كل واحد منهما فاملكمل متربع عن املريض قال 

أن اإلجارة كانت على الذمة ألن : الصحيح له نصف األجرة والنصف اآلخر للمريض قاله ابن القاسم يريد 
النصف اآلخر لصاحب البئر فإن حفر بعد طول املرض رجع على صاحبه باألقل : الصحيح متطوع وقال سحنون 

كان يل أن : يقول املريض : ة الصحيح إذا كانت أكثر ألن أجر( من أجرة مثله أو أجرة غريه ممن كان يعمل معه 
دون صنعتك ألنه بدل مبىن وال مقال لرب األرض عليها قرب املرض أو طال ألنه عمل مضمون ) أبىن ملن يعمل 

وإن كانت اإلجارة على أعياهنا مل يستحق املريض على صاحب البئر عن حفر صاحبه أجرة حفر يف أول املرض أو 
ألنه قام عنه بعمل : له على الصحيح عند سحنون ألنه استأجره على كمال البئر وقال أصبغ  آخره وال شيء

يستأجر عليه مث املريض إن كان ميكنه إخالف موضع خر حيفر له مثله أخلفه ألن املستأجر له ال يتعني وإال 
  انفسخت اإلجارة يف حقه 

  داً محلتهما على العادة أردته حل: إذا حفر قرباً شقاً فقلت له : فرع يف الكتاب 



بأجر صدق فيما يشبه من األجر وإال رد إىل أجر مثله ألن األصل : عملته بغري أجر وقال : قلت : فرع يف الكتاب 
تصدق أنت ) : ح ( حيلف ويأخذ األقل مما ادعى أو أجرة مثله مؤاخذه له بإقراره وقال : عدم التربع وقال غريه : 

إذا ادعى الصانع ما ال يشبه حلفت : أن يعمل ذلك من عنده قال صاحب النكت  ألنه ادعى عليك الدين إال
وحتلف أنت أيضاً إن كانت التسمية أكثر من أجرة : لتسقط الزائد على أجرة املثل وقول الغري يف أخذ األقل يريد 

( ل حلف الصانع إن كان املسمى أق: املثل لتسقط الزائد وإن ادعى أجرة املثل فأقل حلف وحده قال اللخمي 
ما استأجرته بتلك التسمية : أنه مل يعمل باطالً وحلفت ) : وحده واستحق املسمى أو أجرة املثل أقل حلف الصانع 

أن العمل باطل وإال أخذ املسمى إن كان أقل بغري ميني إذ ال بد منه وإن كانت : وغرمت أجرة املثل إن كان يشبه 
أجرة املثل فإن نكلت حلف وحده وأخذ التسمية وذلك إذ اختلفتما بعد  حلفت وحدك ودفعت: إجارة املثل أقل 

: للتسليم فإن مل يسلمه حلف املصانع وحده على التسمية وأخذها قوالً واحداً إذا أتى مبا يشبه ألنك لو قلت 
  بعشرة صدق إن كان الثوب يف يده فإذا قلت باطالً فهو أبني : استأجرتك بثمانية وقال 

استأجرتين على صبغة صدق ألهنم يشهدون يف العادة ولو جوز هذا : أودعتك وقال : إذا قلت : اب فرع يف الكت
تصديق الصانع يف طرح العداء : أصل سحنون : بل الصانع مدَّع قال اللخمي : لذهبت أعماهلم وقال غريه 

اع واإليداع نادر وكذلك االستصن: وتصديق اآلخر يف طرح التسمية ويكونان شريكني واألول أظهر ألن الغالب 
االختالف إذا أراد التضمني بالتعدي وإال إن كانت أجرة املثل مثل املدعى فأكثر دفعها دفعتها بغري ميني وإن كانت 

  حتلف أنت وتدفع أجرة املثل : حيلف الصانع ويأخذ املسمى ألنه أدعى ما يشبه وعلى قول الغري : فعند مالك : أقل 
استعملتين حتالفتما وتدفع أجرة العمل وتأخذ حلصوله لك فإن أبيت : لت سرق مين وقال إذا ق: فرع يف الكتاب 

دفع قيمة الثوب غري معمول حلصوله له فإن أبيتما كنتما شريكني بقيمة الثوب غري معمول وقيمة العمل إذ ليس 
بقاء : كني ألن األصل العامل مدع وال يكونان شري: أحدكما أوىل من اآلخر وكل واحد منكما مدع وقال غريه 

وكذلك إن ادعيت أنه سرقه إال أنه هاهنا إن كان ال يشار إليه : سلعتك لك ساملة من الشركة قال ابن القاسم 
سرق مين واخترت أخذه وإعطاء قيمة الصبغ وهي مثل : إذا قلت : بذلك عوقبت وإال فال قال صاحب النكت 
ا دفعته إليه لتسقط الزائد ويؤدي القيمة وإن اخترت التضمني م: دعواه أو أكثر ال ميني عليك أو أقل حلفت 

واختار إعطاءك قيمته بغري صبغ فال ميني عليكما وإن أىب حتالفتما وكنتما شريكني هذا على مذهب ابن القاسم وعل 
عملتين سرق مين وقال است: إذا قلت : حتلف أنت وتلزمه قيمة الثوب قال ابن يونس : قول الغري يف جعله مدعياً 

لقد استعملتين ويربأ من الضمان مث يدفع قيمة : ما استعملته حيلف : ما تريد ؟ فأن أردت تضمينه حلفت : يقال له 
ال : الصبغ ألنك برئت من املسمى بيمينك فإن أبيت دفع إليك قيمة الثوب فإن أىب كنتما شريكني وإن قلت أوالً 

فأكثر فال أميان بينكما ألن الصبغ ال بد منه وإن كانت أقل حلفت أريد أخذ ثويب وقيمة الثوب مثل دعوى الصانع 
سرقته فأنت مدعي التعدي فتخلفان ليتعني الضمان ويربأ منه : وأما : سرق مين : وحدك لتحط الزائد فهذا جواب 

  اآلخر 
ل إىل برقة مبائة حتالفتما إىل إفريقية مبائة وقا: إذا اختلفا قبل السري أو بعد سري ال ضرر فيه فقلت : فرع يف الكتاب 

إذا انتقد وكان قوله يشبه صدق مع ميينه ألنه مدَّعى عليه وإن : وتفاسختما كالبيع نقدت الكراء أم ال وقال غريه 
إىل إفريقية وقد انتقد فهو مصدق ألنك تدعي عليه غرم : إىل برقة وقد بلغتها وقلت : اختلفا يف املسافة فقط فقال 

ه أن يكون الكراء لربقة ذلك وإن مل يشبه إال قولك فله حصة مسافة برقة على دعواك بعد بقية الكراء إن أشب
: قيل للمشتري : حتالفكما وال يلزمه التمادي وأيكما مل حيلف قضي ملن حلف ويقضى بأعدل البينتني فإن تكافأتا 



ختالفهما كاختالف املتبايعني كما ا: يقضى مبا زاده أحدمها وليس بساقط قال ابن يونس : افسخ الكراء وقال غريه 
يبدأ صاحب الدابة باليمني فإن اختلفتما بعد طول السفر يف ملعينة أو بعد طول املدة يف : تقدم يف البيوع قال حممد 

املضمون صدقت يف األجرة إن مل تنقد وقلت ما يشبه ويغرم حصة ما مضى وصدق املكري يف املسافة وكانت يف 
إن أشبه قول : كما مل تفت ومع البعد كفوت السلعة بعد القبض وعلى أصل ابن القاسم القرب سلعتاكما بأيدي

حتالفا وله كراء املثل فيما مضى وأيكما نكل قضي ملن حلف : املكتري صدق انتقد أم ال وإن مل يشبه قول أجدمها 
تبلعه برقة ألن التفاسخ هناك ولو اختلفا بعد سري نصف الطريق من برقة وبعد النقد صدق املشتري إذ أشبه و: قيل 

إذا : ضرر خبالف سكىن الدور ولو مل ينقده ألمت له أيضاً املسافة مبا اقر به املكتري أنه الكراء إىل إفريقية قال حممد 
إىل مكة وقد نقدته مائة وبلغتما املدينة حتالفتما وفسخ ما بقي وال يكون له غري ما قبض : للمدينة مبائة وقلت : قال 
كان احملمول رجالً أو أمحاالً وعن ابن : ن يكون يف احلج فعليه التمادي ألن العادة فيه الكراء كذلك قال مالك إال أ

يصدق املكتري يف احلج يف احلمولة والزوامل ويصدق املكري يف األعكام مع ميينه إذا انتقد وإن اختلفا : القاسم 
إىل مكة مبائة وقد نفدت وهو يف غري احلج : ينة مبائتني وقلت للمد: بعد تعني الضرر يف الرجوع قبل املدينة فقال 

ُنضت املائتان على قول املكري فإن وقع ملا سار مبائة فأكثر مل يكن للجمال غري املائة ألنه قبضها : وأشبه ما قلتماه 
املائة استحباباً  فيصدق يف حصتها ويتحالفان ويتفاسخان فإن وقع ملا سار أقل الزم اجلمّال التمادي إىل ما ينوب

وإن مل ينقده وأشبه ما قال لزم األول التمادي إىل املدينة ألنه اعترف أن الكراء إليها وله ( ويتحالفان ويتفاسخان 
يف البقية وهو ظاهر قول أيب حممد وقول غري ) حصة ذلك من الكراء على دعوى املكتري ويتحالفان ويتفاسخان 

يتحالفان ويتفاسخان باملوضع الذي يدعيان إليه وله حصة ذلك على : لقاسم ابن القاسم يف املدونة وعن ابن ا
دعوى املكتري ألن سلعة اجلّمال الذي بقي من املسافة بيده إال أن ال جيد كراء هناك فيلزم التمادي على القولني 

أكثر من مخسني أو أقل  وإن نقده مخسني وأختلفا بعد بلوغ املدينة نضت املائة على دعوى املكتري فما وقع للمدينة
إمنا ينفع النقد املكري إذا اختلفا يف الكراء واملسافة مجيعاً دون : مل تنقص من مخسني ويتحالفان قال صاحب النكت 

االختالف يف الكراء فقط ألنه إذا بلغ املسافة فالكري مدع للزيادة فعليه البيان وغري ابن القاسم يفرق بني املضمون 
ال يتفاسخان حىت يبلغا املدينة اليت اتفقا عليها وشبه املضمون إذا قبض باملعني ولو : ن القاسم فيتفاسخان وعند اب

  هلكت يف املضمون اتفق القوالن يف التفاسخ لعدم احلوز باهلالك 
دفعت الكراء وقد بلغت الغاية صدق وإن كانت احلمولة : دفعت الكراء إذا قلت : إذا قلت : فرع يف الكتاب 

أسلمها بقرب اليومني ألن القرب ُيشعر بعدم القبض عادة فإن بعد صدقت مع ميينك وكذلك الصناع يف بيده أو 
  رد املتاع ودعوى األجرة 

إذا اكترى من مصر إىل مكة فاختلفا يف الكراء مبكة صدق املكتري إذا أشبه قوله يف كراء : فرع يف الكتاب 
  مضمون أو معني 
األجري مرض شهراً من السنة أو أبعد أو غاب وهو عبدك أو صدقت ألنك ائتمنت  إذا ادعيت أن: فرع يف النوادر 

واحلر : عدم اإلخالل بالعقد ويصدق احلر مطلقاً قال ابن القاسم : حيث سلما إليك وإال صدق السيد ألن األصل 
دابة يف بعض الطريق إذا ماتت ال: والعبد إن كانا يأويان إليك وإال صدقت فسوى بني احلر والعبد قال ابن يونس 

  معيناً صدق ألنك مدعي الزيادة : اكتريت مضموناً وقال : فقلت 
وصلت الكتاب املستأجر على إيصاله صدق يف أمد مثله ألنك أئتمنته وعليك الكراء : إذا قال : فرع يف الكتاب 

  عدم اإلصال : عليه البينة ألن األصل : وقال غريه 



صه كان ملحفة لك مل يأخذه إال بقيمة اخلياطة وإال قضى مبا تقدم يف السرقة ألن إذا ثبت أن قمي: فرع يف الكتاب 
يترادون الربح : أن ال يذهب العمل جماناً وكذلك يتيم باع ملحفة وتداولتها األمالك فصبغها أحدهم : األصل 

شتري سلطه واليتيم والذي بينهم لفساد أصل العقد وال شيء على اليتيم من الثمن إال أن يكون قائماً بيده ألن امل
  صبغ شريكان بقيمة الصبغ وقيمة امللحفة بيضاء صوناً للحالني 

أمرُتك بغريه فال شيء عليه ألنك علمت بقلعه وله األجرة لتقريرك عمله : قلع الضرس فقلت : فرع يف الكتاب 
: االستحقاق قال اللخمي هو مدع ألن األصل عدم : عند املباشرة فإن صدقك فال أجرة لعدم اإلذن وقال غريه 

موضع اخلالف إذا كانا معتلني حىت يكون كل واحد منهما أتى مبا يشبه فإن كانت الباقية ساملة صدق احلجام إلتيانه 
مبا ُيشبه أو املقلوعة ساملة والباقية معتلة صدقت وحلفت إلمكان غلطك فيها ملشاركتهما يف األمل وتستحق دواء 

يكون يف الباقية دليل الفساد لسوادها وصفاء األخرى فال ميني عليك قال ابن يونس  ضرسك ويقلع األخرى إال أن
كالمها مدع على صاحبه : وعليه عقل اخلطأ والقصاص يف العمد قال سحنون : ال تكون له أجرة بريد : قوله : 

 احلجام تزيل الضمان فيمني( يتحالفان وللحجام أجرة مثله ما مل يتجاوز التسمية وحتالفهما إذا كانت التسمية 
كراء املثل أو أقل ال حيلف إال أن ينكر احلجام ) وتوجب من اآلخر وتدفع الزائد على أجرة املثل إن كان التسمية 

  إذا حتالفا برئ احلجام ألنه بائع منافعه : قيل : فتحلف ليسقط عنه األجر قال صاحب النكت 
اهم وأنكرت أمرك له بذلك لك غرم ما قال وأخذه ملتوتاً أمرتين بلت سويقك بعشرة در: فرع قال يف الكتاب 

عدم اإلذن وإالذن وإال كنتما : إلقراره ولك تغرميه مثل سويقك غري ملتوت أو تسلمه بغري شيء ألن األصل 
إذا امتنعت أن تعطيه ما لتَّه به قضي عليه مبثل سويقك غري ملتوت العترافه مبلكية : شريكني يف الطعام وقال غريه 

أمرتين بعشرة وفعلت خبمسة وهبا لتت صدق مع ميينه إن أشبه أن يكون فيه مسن بعشرة : السويق لك فإن قال 
صدق رب الثوب وإن : العترافك باإلذن وإدعائك الضمان عليه وكذلك الصباغ يف العصفر فإن أتى مبا ال يشبه 

يف السويق لتات متقدم ويف الثوب صباغ متقدم ألنه  كان يل: أتيتما مبا ال يشبه فله أجر مثله ولالتِّ مثله ولو قلت 
أمني وهذا إذا أسلم إليه السويق أو الثوب فأما أن مل يغب عليه صدقت ألنك مل تأمتنه فهو كالبائع يدعي زيادة الثمن 

فيه مسن أو عصفر بعشرة ومل تدع تقدم مسن يف السويق وال عصفر يف الثوب ُصدق وإن : فإن قال أهل النظر 
أمرتين بلتاته صدق : أودعته لك وقال : ولو قلت : يت تقدم ذلك صدقت ألنك مل تأمتنه قال صاحب النكت ادع

عند ابن القاسم ألنه مدعى عليه يغرم مثل التسويق ويصدق يف األجر إن أتى مبا يشبه وإال حلفتما وغرمت قيمة 
إن الصانع مدع يريد يف األجر :  اللتات فتحلف لتسقط األجر عنك وحيلف ليسقط التعدي وعلى قول الغري

: قال أبو حممد : وحتلف أنت أن كانت القيمة أقل وتغرم القيمة وليس لك تضمينه إلقرارك بإيداعه قال ابن يونس 
حيسن أن يكون معىن قول ابن القاسم إنه مل يقر بدفعه إيداعا وال بصبغه ففارق الصانع الذي أقر بإيداعه فيصدق 

اإلستصناع فينبغي على هذا أن خيري بني دفع األجرة وأخذ السويق وحيلف أنه مل يستعمله فإن الصانع ألن الغالب 
على تأويل أيب حممد يكون قول الغري : حنلف خري األجري بني دفع مثل السويق أو إسالمه ملتوتاً قال ابن يونس 

:  جيرب على أخذه إال أن تشاء قال حممد وفاقاً ألنه ال بد من ميينك ويقضى لك مبثل سويقك فإن دفع إليك ملتوتاً مل
وهلذا غلط بل الالت مصدق وحيلف إن كان أسلم إليه السويق فإن نكل حلف ربه وأخذ مثل سويقه وليس له 

أخذه بعينه إال بدفع مثن السمن أو يرضى اآلخر وهذا أيضاً على تأويل أيب حممد ال خيالفه ابن القاسم الشتراط حممد 
سرق مين : على أن رب السويق قال : حممل مسألة الكتاب :  القوالن واحداً قال اللخمي إسالمه إليه فيصري

وأرى إن أخذه ودفع األجرة أن يباع : فجعل ابن القاسم االختالف شبهة تنفي التعدي وجعله غريه متعدياً قال 



ألجري وال جيوز اإلمساك ويشتري بثمنه مثل سويقة فإن بقي مثل األجرة أو أقل أمسكه أو أكثر وقف الفاضل ل
فيكون على قوله سلَّم سويقاً غري ملتوت ودراهم وهي األجرة بسويق ملتوت فيكون ربا وكذلك ولو حلف 

: صاحبه ونكل الالتِّ يباع ويشتري من مثنه سويقاً فإن فضل مثل األجرة كان له أو أكثر وقف الزائد إال أن يقال 
  يف اإلسفنجية فال يتعني البيع السمن صنعة كاإلبراز يف اللحم والزيت 

من خدم رجالً فمات فطلب اخلادم أجر مثله لتلك املدة وهو ممن خيدمه : قال ابن القاسم : فرع قال ابن يونس 
  الرجال حيلف ما دفع له شيئاً ويأخذ 

انت له فيه إذا ادعى عليه أنه حرثها بغري علمه وهو يف اإلبان وصدقة قلع زرعه إن ك: فرع قال صاحب املقدمات 
أخذه بقيمته مقلوعاً كالبيان ألنه بيع الزرع قبل بدو ) وال جيوز لرب األرض ( منفعة وإال تركه لرب األرض 

وإن ادعى أنه علم : يدخل يف ضمانه بالعقد فريتفع الغرر قال التونسي ، جيوز ألنه يف أرض مبتاعة : صالحه وقيل 
ن نكل حلف اآلخر وعليه كراء املثل وكذلك إن قامت بينة على حبرثه حلف وأخذ أرضه وحكم الزرع ما تقدم فإ

علمه فإن ادعى أنه أكراها صدق صاحب األرض مع ميينه وحكم الزرع ما تقدم فإن نكل حلف اآلخر وإن كان 
مدعاه من الكراء ال يشبه ألن رب ياألرض مكنه من اليمن بنكوله وإذا حلف خري بني الكراء الذي أقر به وبني 

حكم الزرع ما تقدم فإن نكل عن اليمني أخذ رب األرض أرضه وإن قامت بينة أنه حرث بعلمه ومل يشبه أرضه و
صدق رب : بالكراء صدق مع ميينه يف الكراء إذا أتى مبا يشبه لترجح حجته بكونه علم حبرثه وإن مل يأت مبا يشبه 

فإن كان أقر بكراء املثل فأكثر مل حيلف عند  :األرض وكان له كراء املثل فإن نكل حلف اآلخر وإن أتى مبا يشبه 
ادعى عليه ) فغن قام يف غري اإلبان وصدقه على عدم الكراء فله كراء املثل بغري ميني ( ابن القاسم وصدق بغري ميني 

أنه حرثها بعلمه أم ال فإن ادعى أنه أكراها ومل يدع علمه باحلرث حلف وأخذ كراء املثل فإن نكل حلف اآلخر 
ما ادعى وإن ادعى أنه حرثها بعلمه وأكراها حلف رب األرض على الوجهني وأخذ كراء املثل فإن نكل على ودفع 

فال ميني على واحد منهما فإن نكل : الوجهني حلف اآلخر ودفع ما أدعى فإن كان الذي أقر به أكثر من كراء املثل 
لقاسم على العقد والعلم باحلرث إن أشبه حلف اآلخر عند ابن ا: رب األرض عن اليمني على أنه حرث بعلمه 

  الكراء وإال حلف رب األرض على عدم العقد وأخذ كراء املثل 
إن أخرجه وإال ضمنه ألن فساده اآلن منه : شال ثوبك من البئر وطلب أجرة فأبيت فرده فيه : فرع قال سحنون 

تعمله أو أنت فال شيء له ألنك مل وكل من عمل لك عمالً شأنك اإلجارة عليه فله أجرة وإن كانت غلمانك 
: إن فعل ذلك متعمداً فال شيء له مطلقاً كالغصب والغالط يعذر بغلطه قال حممد : تشهد له عادتك بشيء وقيل 

ولو استأجرته على حرث أرضك فحرث أرض جارك وشأنه حرثها بعبيده وبقره فال شيء له وعلى األجري حرث 
قال ابن القاسم : له استعمال دواب جار له يف مثل ما عمل ألنه وفرها : ميسر أرضك توفيه بالعقد وقال أمحد ابن 

كل من غسل ثوب غريه : يف اجلواهر : أردت أكريها فال شي عليه فائدة : إن زرع احلرث فعليه ذلك وإن قال : 
غري أمره فعليه رد أو حلق رأسه أو أدى َدينه من غري استدعاء وكل عمل يوصل للغري نفع مال أو غريه بأمره أو ب

مثل ذلك املال يف القيام باملال ودفع أجرة املثل يف العمل إن كان ال بد من االستئجار عليه أو ال بد من إنفاق ذلك 
املال حلصول اإلذن العادي وإن كان يفعل ذلك بنفسه أو غريه أو مال سقط مثله عنه فال شيء عليه والقول للعامل 

بقا امللك على املال والشفعة وبدهلما ونقل هذه القاعدة صاحب النوادر وقد : األصل واملنفق يف عدم التربع ألن 
ينازعنا فيها ألن القول عنده شرط يف احلمالة والكفالة واإلجارة والبيع وحنن ) ش ( أشار إليها ابن يونس هاهنا و 

عدة يف تفاصيل اإلجارة وتعيني النقود نعتمد على العوائد فإن لسان احلال يقوم مقام لسان املقال ووافقنا على القا



إذا اطلقت يف العقود وتقييد األقارير املطلقة فنقيس على هذه الصورة ومننع اعتبار ما ذكره من التوقف بل املعهود 
  يف حالة السلف عدم هذا التضييق 

لفان مث يدفع الصانع قيمة يتحا: استأجرين عليه قال ابن القاسم : سرقته وقال الصانع : إذا قال : فرع يف اجلواهر 
العامل مدع وال يشتركان فإن صاغ : املتاع بغري عمل فإن أىب كانا شريكني بقيمة املتاع وقيمة العمل وقال غريه 

خلخاالن صدق ألنك تدعي عليه الضمان وله أجرة املثل إال أن يزيد على ما مسى فال يزاد لرضاه : سوارين وقلت 
بثالثة أو القميص بأربعة وقلت بدرمهني صدق خبالف بناء : لخال خبمسة وقلت عملت اخل: باملسمى وإذا قال 

  البيت يصدق ربه ألنه جائز لذلك إال أن يدعي ما ال يشبه والصانع حائز لعمله فيقدم قوله كدعوى األعيان 
بأجر أم ال قبض القول قول الصانع يف عدم أخذ املتاع للعمل وقولك يف عدم الرد إذا ثبت األخذ عمل : فرع قال 

يصدق الصانع يف الرد ألنه أمني إال أن : وقال عبد امللك ) على اليد ما أخذت حىت تؤديه : ( ببينة أم ال لقوله 
يقبض ببينة فيكون الرد بغريها على خالف العادة فيصدق يف املالك قال صاحب املقدمات يف الرد مع اإلشهاد 

اإلجارة رواية أصبغ عكسه قول ابن القاسم الفرق بني القراض والوديعة يصدق يف القراض والوديع و: أربعة أقوال 
فال يصدق وبني اإلجارة فيصدق والفرق بني الوديعة فال يصدق وبينهما فيصدق وحيث صدق حلف وأما يف 

 حيلف املتهم وغريه ألهنا دعوى توجهت عليه وال: الضياع فال حيلف إال املتهم على مذهب ابن القاسم وعن مالك 
يفرق يف الضياع بني القبض ببينة أم ال القبض ببينة إمنا أثره حث القابض على الدفع ببينة وكل موضع ال يصدق يف 

الضياع ال يصدق يف الرد إال يف الصُّناع فإن عبد امللك يصدقهم يف الرد إال أن يشهد عليهم بالدفع وإن كانوا ال 
يصدقون فيهما وحيث ضمنا الصانع فالقيمة يوم القبض إال أن  ال: يصدقون يف الضياع قول مالك ومجيع أصحابه 

يعترف أن قيمة يوم الضياع أكثر أو يظهر عنده بعد الدفع إليه مبدة فالقيمة يوم الظهور وإن كانت أقل من يوم 
  الدفع وكذلك الرهن والعارية 

مثله ألنه مدعى عليه الضمان قال أمرتك بأسود وقال بأمحر ُصدق إال أن يكون صبغ : إذا قلت : فرع يف الكتاب 
إذا صدق رب املتاع خري بني أخذه مصبوغاً ودفع أجره وبني إسالمه له وأخذ قيمة ثوبه أبيض إال أن : ابن يونس 

يريد الصباغ إسالم صبغة بغري مثن فذلك له فإن أىب أشرك بينهما بقيمة الثوب أبيض وقيمته الصبغ قال صاحب 
صيغ مثله يف احلائك إذا اختلفتما يف العرض والطول خبالف البناء يبين لك عرضه االختالف يف ال: النوادر 

أن البناء غري ضامن لعمله خبالف الصابغ : يتحالفان وُيفسخ ذلك ويقلع بنيانه إال أن يعطى قيمته مقلوعاً والفرق 
وال يصدق البناء يف األجرة  والتحالف والتفاسخ قبل العمل يف مجلة الصناع وإمنا يصدقون بعد العمل: قال حممد 

  خبالف غريه 
بثوب حتالفتما وتفاسختما كالبيع وكذلك لو اختلفتما بعد : إذا قلت اكريتك بدينار وقال : فرع يف الكتاب 

السكىن أكثر املدة وتبدأ أنت باليمني ألنك بائع املنفعة كما يبدأ البائع ولك فيما مضى من السكىن أجرة املثل 
تعقبت هذه املسألة فإن : بعشرة دراهم وأتيتما مبا يشبه قال صاحب التنبيهات : بدينار وقال : وكذلك لو قلت 

اختالف الدنانري والدراهم اختالف يف جنس فيتحالفان ويفاسخان أتيا مبا يشبه أم ال وأسقط أكثرهم لفظة الدراهم 
التحالف يف اإلجارات كالتحالف يف :  منهم ابن أيب زيد وروى عشرة دنانري وأراها إصالحاً قال صاحب املقدمات

البيوع فإذا حلفا مجيعاً فهل يفسخ الكراء والبيع مبجرد التحالف ؟ قاله سحنون وهو ظاهر الكتاب يف الشفعة من 
املدونة أو ال يقع بذلك وهو قول ابن القاسم غي املسلم منها أو يقع إن كان حيكم وإال فتراضيهما وال يقع حىت 

إن كان التحالف حبكم حاكم وإال فبمجرد أمياهنما ألن الرضا بالتحالف رضا بالفسخ أربعة أقوال حيكم به احلاكم 



القول قول البائع ألن يده أقوى : ونكوهلما كحلفهما عند ابن القاسم ألهنما سببان من جهتهما وعند ابن حبيب 
فإن اختلفا يف عدد الكراء أو صفته بعد  والنكول أضعف من اليمني هذا إذا اختلفا يف مجلة املسافة أو نوع الكراء

فقول املكري أشبه أم ال فإن مل : سري يف الرجوع بعده ضرر صدق املكتري نقد أم ال أشبه ما قال أم ال فإن نكل 
يشبه ما قال املكتري وأشبه ما قال املكري صدق وإن ادعيا ما ال يشبه حتالفا ووجب كراء املثل ومل يفسخ نفياً 

إن نكال مجيعاً فإن نكل أحدمها قدم احلالف مع ميينه وإن اختلفا يف غاية السري بعد السري الكثري للضرر وكذلك 
: وادعيا ما يشبه أو الكتري دون املكتري حتالفا وفسخ الكراء يف الزائد املختلف فيه وفض الكراء عل اجلميع 

شبه حتالفا وتفاسخا الزائد واملكري يف املسافة فللمكري حصة الغاية املتفق عليها وكذلك نكوهلما وإن ادعيا ما ال ي
املتفق عليها كراء املثل وكذلك إن نكال فإن نكل أحدمها قدم احلالف وإن ادعى ما ال يشبه ألنه مكنه من اليمني 
فإن ادعى املكري ما يشبه دون املكترى صدق مع ميينه فإن نكل حلف اآلخر وركب إىل حيث ادعى هذا إذا مل 

ما ال يشبه حتالفا وتفاسخا يف الزائد ويف املتفق عليه كراء املثل وكذلك نكوهلما فإن أشبه قول املكتري  ينقد وادعيا
وحده حتالفا عند ابن القاسم فض املنقود على املسافتني وللكري ما ناب املنفق عليها وصرف الباقي للمكتري 

  وكذلك إن نكال فإن نكل أحدمها قدم غري الناكل 
إذا اختلفا يف كثرة الكراء يتحالفان ويتفاسخان وعليه فيما سكن حبساب ما أقربه الساكن : ونس فرع قال ابن ي

) : ح ( وأمحد وقال ) ش ( قال ابن القاسم وهو خالف قوله يف املدونة بل فيما سكن كراء املثل للتفاسخ وقاله 
الفها يف مثن البيع بعد التلف ولو نقد ديناراً يصدق األجري بعد العمل فيما بينه وبني أجر املثل لنا القياس وعلى اخت

هو كراء السنة وقلت أنت كراؤها ديناران وقد سكن نصف املدة حتالفتما وتفاسختما ويقسم الدينار على : وقال 
السنة ويرد الباقي ويصدق فيما مضى مع ميينه ولو انقضت السنة صدق ألنه قبضها فهو مدعي عليه كراء املثل ولو 

فاسخا وقد نقد كراء نصف السنة والدار تنقسم بغري ضرر يف السكىن أخذ نصفها بالنصف الذي انتقده حتالفا وت
فإن كان عليه ضرر فسخ ما مل يسكن ويقسم ما انتقد على قول رب الدار وما مل ينقد على قول الساكن قال 

  صدقت ألنه أقر باملعاوضة : فت مساهنة ُصدق من شهدت له العادة فإن اختل: مشاهرة وقال : فإن قلت : اللخمي 
: عدم التربع وقال غريه : إن ادعى أنه سكىن بغري كراء صدقت فيما يشبه مع ميينك ألن األصل : فرع يف الكتاب 

إن كان على اهلبة قرائن ُصدق مدعيها مع مينيه : عليه األقل من دعواك أو كراء املثل بعد التحالف قال اللخمي 
تصدق على املسمى فإن تقدم ما يقتضي اهلبة من قرابة أو صداقة إن ادعيت ما يشبه وإن أشكل األمر صدقت و

حتلف وحدك عند ابن القاسم ألنه اعترف بالكراء وتتم التسمية وعلى قول غريه خيلف هو وحده انه مل يكتر مبا 
وجدت شبهه تقتضي قلت ويغرم كراء املثل فإن ادعيت ما ال يشبه حلف هو على القولني وغرم كراء املثل وإن 

حلفت وحدك وأخذت ما ادعيت أو أكثر ويشبه الكراء به حلفتما مجيعاً : سكناه باطالً وادعيت كراء املثل فأقل 
  سقطت دعواك : وغرم كراء املثل وإن طالت السنون بغري أجرة وخرج من السكن وطالت السنون بغري طلب 

ألنه خالف األصل ويصدق فيما هو ملقى يف األرض من  ما ادعى أنه جدده صدقت يف تكذيبه: فرع يف الكتاب 
األمر كذلك يف الفصلني : عدم دخوله يف ملكك ويده عليه ظاهرة يف امللك قال اللخمي : باب وغريه الن األصل 

  ما مل تدل قرائن على خالف ذلك فتتبع القرائن 
ته صدق ألنه أمني إن تبني العمل بقرائن إذا أذنت يف العمارة من الكراء فزعم أنه عمر وأكذب: فرع يف الكتاب 

كل : املدعي : عليه البينة ألن األجرة دين عليه فعليه البينة قاعدة : األحوال وإن تبني كذبه مل يصدق وقال غريه 
من خالف قوله أصالً أو عرفاً واملدَّعى عليه كل من وافق قوله عرفاً أو أصالً فاألصل براءة الذمم من احلقوق وبقاء 



حنو القبض بابينة فإن العادة أن من شدد عليه باإلشهاد : كان على ما كان وأن ال ُيخون من جعل أميناً والعرف  ما
أنه ال يرد إال باإلشهاد ال ستيحاش باطنه فإذا ادعى الرد بغري بينة فدعواه على خالف العادة وكذلك القرائن 

املتقدمة ويتعني املدعى عليه وإال فليس كل طالب مدعيا وال العادية إذا خولفت فعلى هذه القاعدة تتخرج الفروع 
  كل مطلوب مدعى عليه بل رمبا انعكس احلال ألجل ما تقدم من القاعدة 

وكلته يؤجرك دارك فأجرها مبحاباة أو وهب سكناها وفاتت بالسكىن وهو ملئ غرم الكراء ومل : فرع يف الكتاب 
  و فقري أغرم الساكن الستيفائه املنفعة وال يرجع على الوكيل يرجع به على الساكن ألنه وهبه للساكن أ

أمرتك أن تفعل لنفسك ولك : أمره ينقص ما جدده من غري الكراء بأمرك ويغري أمرك ألنك تقول : فرع قال لك 
  دفع قيمته منقوضاً إن كانت له قيمة بعد النقض وإال فال 

 عدم قبض األجرة مع ميينك إال أن تقوم بعد طول ذلك تصدق بعد املدة يف: قال مالك : فرع قال ابن يونس 
ويصدق يف كراء املشاهرة : فيصدق مع ميينه سواء خرج من الدار أو أقام ألن قرينة الطول تصدقه قال ابن حبيب 

واملساهنة يف دفع أجرة ما مضى من الشهور إال يف الشهر األخري والسنة األخرية إال أن يتطاول فيصدق يف اجلميع 
الشهر يف الشهور والسنة يف السنني فلو أكريته عشر سنني يف مجلة ُصدقت يف : ن العادة القبض بالقرب والطول أل

  مجلة كرائها بعد املدة بقرهبا مع ميينك ألهنا يف معىن السنة الواحدة 
ا لتقابل الدعاوي حتالفتما وتفاسختم: بأقل وهو حبضرة الكراء : سنتني بدينار وقال : إذا قلت : فرع يف الكتاب 

إن أشبه مع : فإن كان زرع سنة ومل ينقد فلك ما أقربه فيما مضى إن أشبه مع ميينه ألنه غارم وإال فعليه قولك 
: ميينك وإال فلك كراء املثل خلروج دعواكما عما يشبه ويفسخ الثاين على كل حال وهذا إذا مل ينقد قال مالك 

غاية فيما يشبه وإن مل ينفذ وقال غريه ذلك إذا انتقد فإن مل يأت مبا يشبه ورب الدار والدابة واألرض مصدق يف ال
وأتى املكتري مبا يشبه صدق فيما سكن على ما أقر به بغري ميينه على ما ادعى عليه وميني املكتري فيما ادعى عليه 

سكن فإن أتيا مبا يشبه من طول املدة وإن مل يشبه قول واحد منهما حتافا وفسخ الكراء وعلى املكتري كراء ما 
قول الغري موافق لقول : صدق رب الدار مع ميينه ألنه انتقد ومل يسكن املكتري إال ما أقر به املكري قال ابن يونس 

إذا أشبه قوله وأشبه ما قااله أن املكتري يلزمه أن يسكن ما أقربه املكري ألن ابن القاسم : ابن القاسم إال أن قوله 
يتحالفان ويتفاسخان يف بقية : يتفاسخان يف بقية املدة كسلعة قائمة مل تقبض وفيها ثالثة أقوال يتحالفان و: يقول 

املدة يف الدار وغريها يلزمه التمادي إىل الغاية اليت أقر هبا املكري وهو قول الغري ويلزمه التمادي يف الدواب إن 
يتحالفان ويتفاسخان على قول ابن القاسم نقد أم : سار كثرياً ويتفاسخان يف الدور قاله حممد وهو استحسان وقيل 

ال ألنه مل جيعل النقد فوتاً وعلى مذهب من جيعله فوتا وأشبه ما قال املكري واألرض ال ضرر يف قسمها على 
املكتري دفع رب األرض نصفها يزرعها سنة ألنه يصدق فيما حاز من النقد نصف ما أدعى فيدفع نصف األرض 

ه ضرر حتالفا وتفاسخا ومل يكن النقد فوتا لضرر الشركة وإن اتفقا يف األجرة دون املدة فعلى قول فيها وإن كان علي
ابن القاسم يتحالفان ويتفاسخان وينبغي على ما يف كتاب السلم إذا طال انتفاع املكتري بالنقد أنه فوت ويصدق 

ها وأنكرت العقد صدقت ألن األصل عدمه املكري ويسكن املكتري ما قاله املكري فرع يف الكتاب إذا قال أكريت
إال أن تعلم حني الزرع ومل ينكر فليس لك إال ما أقريه قام على ذالك بينة أو حلفت فنكلت إال أن تأيت مبا يشبه 

قال غريه لك األكثر من كراء املثل أو ما أقر به الستيفائه املنفعة وإقراره علمت به أم ال بعد ميينه على دعوى 
كان كراء املثل أكثر قال ابن القاسم وإن مل يعلم ومضى إبان الزراعة فلك كراء املثل وال يقلعه لعدم  املكتري إن

تعني التعدي وإن مل يفت اإلبان ومل تقم بينةٌ بعلمك وعدم اإلنكار وال أنه أكرى وحلفت على ذلك وخيّرت بني ما 



يشبه فلك قلع زرعه وإذا مل يكن له فيه نفع بعد القلع مل يكن فإن أتى مبا ال : أو كراء املثل قاال : قال غريه : أقر به 
أو كراء : قول الغري : قال حممد : له قلعه ألنه فساد لغري فائدة وبقي لك إال أن تأباه فتأمره بقلعه قال ابن يونس 

بيعه قبل بدو املثل خالف البن القاسم وإذا حلفت أنك مل تأذن وجب قلع الزرع وال تأخذه بقيمته مقلوعاً خيفة 
صالحه ولو رضي بالكراء وبقاء الزرع جاز إن لو قلع انتفع به الزارع وإال امتنع رضاه ألن احلكم يوجب بقاءه له 

األجرة يف : قال سحنون : فيكون بائعاً للزرع قبل بدو صالحه على البقاء وكذلك املغصوب منه قال ابن يونس 
لرجال دون عدد األعدال واملساحات ألن تعب احلارس يف القليل حراسة األعدال واملقاثي والكروم على عدد ا

كتعبه يف الكثري خبالف مثرة الكروم واملقاثي فإهنا على العمل وأجازه أشهب وهو فاسد عند ابن القاسم كجمع 
ع مسائل تعترب الرؤوس دون السهام يف تس: الرجلني السلعتني فال تعرف األجرة هاهنا والثمن إال بعد التقومي نظائر 

أجرة القاسم وكنس املراحيض وحراسة األعدال وبيوت الغالت وإجارة السقي على املشهور : قال أبو عمران 
كنس : أجرة القاسم على األنصباء وزاد العبدي ) : ش ( وحراسة الدابة والصيد ال يعترب فيه كثرة الكالب وعند 

الشفعة : ان وثالث ال تعترب فيها الرؤوس بل السهام حراسة املقاثي قال ابو عمر: السواقي وتقدم البن يونس 
  وفطرة العبد املشترك والتقومي يف العتق 

وكذلك األرض وإن مل يقبض فال شيء ( إذا ركب يف كراء فاسد أو سكن فعليه كراء املثل : فرع قال ابن يونس 
ه وإن انتفع فاألقل من املسمى وأجرة إن مل ينتفع فال شيء علي) : ح ( وقال ) ش ( وقاله ) عليه قاله يف الكتاب 

: أن املنافع كاألعيان فلو قبض املبيع بيعاً فاسداً ففات عنده وجبت القيمة فكذلك هاهنا وهو يقول : املثل لنا 
قبض الرقبة نزله الشرع منزلة : املنافع ال تقبض إال باالستيفاء وغري املقبوض يف الفاسد ال شيء فيه وحنن نقول 

وكذلك لو قبض الدابة أو الدار ومل حيمل ومل يسكن حىت انقضت املدة ألنه فوت وعيه كراؤها  قبض املنفعة
أن احلبس بعد املدة مستند إىل العقد : الفرق : معطلة كمن حبسها بعد املدة عند ابن القاسم قال : مستعملة وقيل 

هبا وقطع الشعراء عنها فذلك فوت لتلك قال ابن حبيب إذا أكراها كراء فاسداً فحرثها وكر: األول ويف النوادر 
  السنة 

إما أديت أو : إذا دخلت بامرأة يف دار قد أكرهتا فال كراء عليك يف املسكن إال أن تقول : فرع يف الكتاب 
األقل من كراء مثل : وقيل : عليه األقل من كراء مثله أو ما أكرت به قال ابن يونس : خرجت أكملها وقال غريه 

إذا ادعيت الدخول يف دارها أو : ا ينبغي أن يكون على مثله ملثلها أو ما أكثرت به وعن ابن القاسم الدار ومثل م
: دار أكترهتا وسكتت عن الكراء ال يلزمك شيء ألهنا باذلة للمنفعة من دارها وإال لزمك كراء الدار ويف الكتاب 

إن كان موسراً حني سكتت فلها قال ابن : عدة بالكراء العدة إذا كانت املعتدة يف دار بالكراء فطالبته بعد انقضاء ال
لو كانت الدار : أهنا اكترت بعد ما بينت أهنا تسكن بالكراء وإال تناقض قوله وقيل : معىن هذه املسألة : أيب زمنني 

ا طلقت هلا لكان هلا القيام بعد العدة ألهنا إمنا وهبت املاضي وليست كاألمة ال جيب هلا السكىن قبل الطالق إذ
أن الطالق جدد وجوب السكىن وبني : واعتقت وزوجها فال يوجبها الطالق خبالف احلرة والفرق بني مسألة العدة 

وأرى أن : أسكنته لينقد قال : مسالة اإلجارة مشكلة إذا مل ينقد ألهنا تقول : أهنا زوجة قال اللخمي : هذه املسألة 
مة فإذا زالت زالت املكارمة وطالبته بكراء العدة وإذا كان سكناها ال شيء عليه يف ذات العص: حتلف وحيث قلنا 

يف مسكن أبيها وأمها ال شيء عليه يف مدة العصمة ألنه العادة ويف األخ والعم أشكال فيحلف ويستحق إال ان 
  يطول السكن وهو ساكت فال شيء له 

ماء حصته من الكراء وخيري بني ذلك وبني إذا فلس فأنت أحق ببقية السكىن إال أن يدفع الغر: فرع يف الكتاب 



لو أكراها ست سنني ونقد ثالثة وسكن النصف قسطت الثالثة على السنة : قال حممد : احملاصصة قال ابن يونس 
ويرد حصة ما مل يسكن إن رد السكىن وإال حاصصهم مبا بقي له مما سكن وهو نصف املنقود إال أن يعطيه الغرماء 

ولو دفع أحد الغرماء ذلك من ماله فهو أحق مبا : ة النقد ويأخذ بقية السكىن قال اللخمي حصة بقية الستة وبقي
إذا فلست فاجلمال أوىل باملتاع حىت يقبض كراءه ألنه : يباع به ذلك من السكىن حىت يستويف ما دفع ويف الكتاب 

ركبت أم ال وقد قبض املتاع وكذلك كالرهن يف القبض وللغرماء كراء اإلبل يف مثل كرائك سرت قليالً أو كثرياً 
فإن مل يقبض املتاع مل يكن للغرماء كراء اإلبل إذا دفعت الكراء وإال أجرب اجلمَّال يف فسخ : الصناع قال ابن يونس 

وحماصصتهم كالصناع فإن فلس اجلمال وقد قبضت اإلبل فأنت أحق وإن مل تقبض شيئاً يف غري املعينة ( الكراء 
وسواء نقدت أم ال غري : وال على ما أكريت قال حممد ) ء حتاصص بقيمة كرائك يوم احلصاص فأنت أسوة الغرما

  أنك إذا نقدت اتبعته ببقية احلملة بعد احلصاص إن حصل لك نصف الكراء اتبعته بالنصف 
فيها إذا اكتراها ثالث سنني فهارت بئرها بعد أن زرعها سنة قومت تلك السنة بقدر الرغبة : فرع يف الكتاب 

  وكذلك الدار يف اهلدم ال حيسب على عدد الشهور 
إذا سكن بعد انقضاء املدة فهل عليه كراء املثل يف الزائد واختاره ابن القاسم أو مثل الكراء : فرع قال ابن يونس 

إن كنت عاملاً وتركته يسكن ويزرع فبحسات األول ألنك رضيت به وإال : األول ؟ قوالن وقال عبد امللك 
  ثر من الكراء األول أوالقيمة فاألك

ما كان لربه مرجعه وغلقه وفتحه : قال عبد امللك : إذا سكن زائداً على املدة : فرع قال صاحب النوادر 
فكراء املثل إال أن : كاحلانوت والدار ففي الزائد حبساب الكراء األول وما كان يبقى بعد املدة فضاء بغري جدار 

  ص لرضاه به يكون أقل من املسمى فال ينق
متنع اإلقالة يف كراء الدور بعد النقد وسكىن بعض املدة خبالف اإلقالة يف احلمولة بعد : قال ابن القاسم : فرع قال 

إذا غاب يف احلمولة : بعض الطريق ألهنما ال يتهمان على احلمولة يف البيع والسلف خبالف الدور وقال التونسي 
اإلقالة وميتنع دفع الدراهم وما وجب له من احلمولة أو يأخذ دنانري فإن سار على النقد جاز أن حيسب من الذي يف 

من الطريق ما ينفي التهمة جازت الزيادة منه إذا نقدها ليال يكون ديناً يف دين وال جتوز الزيادة بعد الغيبة على النقد 
نقداً ألنه اشترى الركوب الذي وجب ليال يكون سلفاً بريادة وجيوز قبل النقد زيادة الدراهم والدنانري والعروض 

للمكتري بالدنانري اليت وجبت له وبالزيادة ومتنع إىل أجل ألن املنافع دين عليه للمكتري فيفسخها يف دين إىل أجل 
فإن زاد املكتري دنانري أو عروضاً جاز ألن عليه محولة أعطى بعضها دنانري وبقيتها الزيادة وميتنع تأخري الزيادة ألنه 

ببعض ما عليه نقداً حبمولة على أن يؤخر بقية ما عليه فهو بيع وسلف وفسخ دين يف دين إن أعطى عروضاً  أعطى
إىل أجل أو نقد الكراء ومل يغب عليه فزاد رب الدابة دنانري مع دنانريه أو عروضاً جاز ألنه اشترى احلمولة جبميع 

املكري نفي جوازه قوالن لعدم تعلقه بالذمة فيجوز أو يشبه ذلك ومتتنع زيادته إىل أجل وأما الكراء املعني إذا زاد 
اإلقالة يف املضمون كاإلقالة يف العروض املسلم فيها : باملضمون ملا كان يف ضمان املكري قال صاحب املقدمات 

سلم الثابت كال: قيل : تفسد إما الشتماهلا على ما ال جيوز أو بضمها إىل الصفقة األوىل فيتهمان واإلقالة يف املعني 
كاإلقالة من العروض املعينة ال تعترب فيها النعقادها يف نفسها على احملرم : يف الذمة يعترب فيه الوجهان املتقدمان وقيل 

فإن استقال املكري يف املضمون قبل النقد بزيادة مؤجلة امتنع اتفاقاً ألنه حتول مما وجب له على املكتري إىل 
دخله : دة املؤجلة فهو فسخ دين يف دين إن كانت الزيادة عروضاً وإن كانت دنانري الركوب الذي عليه وإىل الزيا

عرض وذهب بذهب إىل أجل وإن كانت دراهم دخله الصرف املستأخر فإن كانت الزيادة دراهم معجلة والكراء 



ف دينار وهو جيوز أكثر من صر: امتنع على مذهب ابن القاسم إال أن يكون أقل من صرف دينار وقيل : دنانري 
ميتنع وإن كان أقل من صرف دينار وقال ابن كنانة متتنع اإلقالة يف املضمون : على جواز مجع البيع والصرف وقيل 

مطلقاً قبل النقد كاإلقالة من السلعة الغائبة قبل النقد وإن استقاله بزيادة بعد النقد بعد أن تغيب عليه والزيادة 
أو عروضاً جاز التعجيل والتأجيل ألن املكتري باع الركوب الذي وجب له درهم بالثالثة األقوال املتقدمة 

فذلك جائز يف : والعروض بالكراء الذي يسترجعه وإن استقال املكتري بزيادة ومل ينقد أو نقد ومل يغب على النقد 
راء املسترجع فال مكروه الزيادة املعجلة دنانري أو دراهم أو عروضاً ألن املكتري باع الركوب بالزيادة املعجلة والك

مع النقد حينئذ ومتتنع استقالة املكري بعد النقد والغيبة عليه بزيادة كيف كانت خشية السلف بزيادة إال أين يسري 
أن : من الطريق ما يرفع التهمة فيجوز يف الزيادة املعجلة فهذا تقدير اثنيت عشرة مسألة يف إقالة املكري وهي 

و بعده وبعده إما قبل الغيبة عليه أو بعدها مث هي إما ذهب أو ورق أو عروض وإما معجلة أم الزيادة إما قبل النقد أ
ال وكذلك مسائل املكتري اثنتا عشرة على هذا التقدير كلها يف الكراء املضمون ويف املعني أربعة وعشرون مسألة 

ؤجل ومتنع الزيادة ذهباً والكراء ذهباً إال إىل أيضاً على ما تقدم فإن استقال املكري بزيادة نقداً عرضاً جاز وميتنع امل
ضع وتعجل وإىل أجل غري أجل الكراء امتنع أيضاً وزيادة الدراهم : حمل أجل الكراء على املقاصة ومتتنع نقداً ألنه 

متتنع مطلقاً لنه صرف مستأخر على مذهب ابن القاسم ألنه يرى احنالل الذمم خبالف انعقادها وعلى مذهب 
ذي يرى احنالل الذمم كانعقادها غري أنه جيوز التحول من الدين يف كراء شيء بعينه وعلى من يرى رأي أشهب ال

أشهب وميتنع التحول من الذين يف الركوب فيمتنع ألن املكري حتول من الكراء الواجب له على املكتري يف 
ل جاز وإال امتنع ألنه فسخ دين يف ركوب ال ينتجز قبضه فهو فسخ الدين يف الدين وإن استقال بزيادة عرض معج

دين وكذلك الذهب ويالحظ هاهنا التخريج على املذاهب الثالثة املتقدمة هذا إذا كان الكراء مؤجالً فإن كان 
فإما أن يغاب عليه أم ال وتقسم هذه األربعة إىل األربعة : فإما أن ينقد أم ال وإذا نقد : نقداً بشرط أو عرف 
يزيدها املكتري هاهنا وما ( قدمة يف املضمون مثت يف املضمون يفسخ الكراء يف زيادة مؤجلة والعشرين مسألة املت

امتنع يف املعينة فتتخرج هذه على تلك واإلقالة يف الدور . . ) من املكري . . . امتنع يفسخ الركوب املضمون 
الف سري بعض املسافة لضعف التهمة يف كالرواحل املعينة إال يف مسألة واحدة وهي أن ميضي بعض املدة ال أثر له خب

املسافة واإلقالة يف األرضني كالدور إال أن تكون غري مأمونة فإن الزيادة من املكري يف املوضع الذي تصح فيه 
  اإلقالة على أن الزيادة منه مل جيز أن تنقد الزيادة وتكون موقوفة الحتمال عدم الري فيسفخ الكراء 

امتنع إن كان أضر هبا وإال جاز فإن انقضت : راها عشر سنني ليزرعها فغرسها شجراً إذا اكت: فرع يف الكتاب 
املدة وفيها الشجر جاز كراؤها سنني أخرى لسقي الشجر وكذلك لو كان الشجر ملن أراه املكتري فإن أرضاك 

رضه إن شاء إال أن ال ينبغي ذلك حىت يتعامل الغارس ورب األرض مث يكري أ: الغارس وإال قلع غرسه وقال غريه 
لو كان الباقي زرعاً أخضر مل يكن له كراء أرضه ما دام زرُعك : يكري على أن يقلع عنك الشجر قال ابن القاسم 

له أن يزرع يف : فيها ألن الزرع إذا انقضت إجارته مل يكن له قلعه ألن له غاية خبالف الشجر قال ابن يونس 
دون األعال لعدم تناول العقد له فلو رضي رهبا بذلك فهل يؤثر رضاه أو ميتنع األرض ما أكرى له فأدىن مللك املنفعة 

كمن أكرى إىل طريق فأراد سلوك خالفها ألنه فسخ الدين يف الدين يف ذلك نظر ومنع الغري الفارس الثاين إال من 
فكأنه أكراه على أن  األول ألن لرب األرض دفع قيمة غرسه مقلوعاً فإذا اكترى من األول قبل قبل حماكمة رهبا

يأخذ قيمة الغرس قضاء عن رب األرض مث يعطيه رب األرض إذا انقضى الكري فكأنه سلف أسلفه إياه على أن 
  يكريه وهذا يقتضى منع كرا ء األول إن كان الغرس له قبل احملاكمة يف الغرس 



رض شراؤه لنهيه عليه السالم إذا انقضت السنون وفيها زرع مل يبد صالحه حرم على رب األ: فرع يف الكتاب 
قيل جيوز ألن : عن بيع السنبل حىت يبيض وإمنا جيوز مع األرض يف صفقة وكذلك األصول بثمرها قال ابن يونس 

  الزرع حينئذ من ضمان رب األرض وإمنا ورد النهي حيث هو من البائع 
بنصفها عشر سنني ألن األجرة معني متتنع مصاحلتك رب األرض على الشجر بعد انقضاء املدة : فرع يف الكتاب 

نصفها جاز ومنع غريه ألنه فسخ دين يف دين ألنه كان له إعطاء قيمة ( له اآلن : يتأجر قبضه عشر سنني ولو قيل 
  نصف الشجر عن القيمة ) مقلوعاً فأخذ 

تلك السنة خاصة  جيوز كل سنة بكذا وإن مل يسمَّ عدد ولكل واحد الترك إال أن يزرع فتلزمها: فرع يف الكتاب 
أن األجرة مقسطة على املنفعة فكلما انقضى جزء من املنفعة : للجهالة بالنهاية لنا ) ش ( وأمحد ومنع ) ح ( ووافقنا 

  استحق مثله من األجرة فال غرر وليس له قلع الزرع ودفع حصة ما مضى ألنه ملا زرع رضي بذلك 
سنة أرض املطر ال يزاد على احلصاد وسنة السقي سنة فرقت  إذا اكتراها سنة فحصد زرعه فهي: فرع يف الكتاب 

بينهما العادة فإن متت وفيها زرع صغري فعلى رب األرض بقاؤه إىل متامه بكراء مثله على نسبة الكراء األول قال 
ه أو إن بقي بعد احلصاد ما ال يتم فيه زرع ال يزرع فإن فعل فعليه األكثر من الكراء األول ألنه رضي ب: غريه 

جيب كراء املثل إن بقي الزرع بغري تقصري وإال فله : وأمحد ) ش ( كراء املثل ألنه استويف املنفعة بغري عقد وقال 
كم كراؤها يف السنة : أن قال : معىن كراء املثل على نسبة الكراء األول : فلعله للتعدي قال صاحب النكت 
يقوم كراء الزيادة فإن كانت ربع السنة ضم : ملسمى قال ابن يونس فله ربع ا: الثانية ؟ فإن كان أمد البقاء الربع 

لكراء السنة كما لو تعطل من السنة بعضها بغرق فشبهت الزيادة بالنقص وملا دخل رب األرض على توقع تأخري 
ى قول الزراع متعدياً ولذلك اعترب الكراء األول وعل: مل جيعل ابن القاسم : الزرع وتقدميه حلر األرض وبردها 

لو علم به رب األرض ملا زرع ما ال حيصد يف بقية السنة فله حبساب الكراء األول ألنه رضي بذلك وقال : الغري 
الغري يف الدأبة يكترييها مدة فيتجاوزها قال ابن حبيب إذا مل يبق إال حنو الشهرين وما ال ينتفع به يف الزرع امتنع 

رهبا أحق هبا وال مينعه ألنه مضار باملنع فإن جدد زرعاً عاملاً ببقائه املدة أحداث الزرع إال باإلجارة وال حيط شيء و
  الكثرية خريت بني إفساد زرعه ألنه معتمد وإقراره باألكثر من كراء املثل ألنه متعد أو الكراء املتقدم 

بدأ كراء األرض به إذا اكريت أرضك بدنانري مؤجلة فحلت فال تأخذ هبا طعام إال ما جيوز أن ي: فرع يف الكتاب 
  سداً للذريعة 

جيوز الكراء باخليار ألحدكما ولكما كالبيع وإن مل يؤجاله جاز وأجله اإلمام إال أن ميضي مقداره فيوقف : فرع قال 
القياس على البيع فإن كتما باخليار : خيار الشرط وأوجب خيار اجمللس لنا ) ش ( اآلن من له اخليار ومنع 

  فمن العقد : فالقول قول الرد كالبيع ألنه مقتضى اخليار أما اللزوم : والرد واختلفتما يف األخذ 
جيوز كراؤها على أن يكريها ثالث مرات ويزرعها يف الرابعة وعلى أن تزبلها إن كان التزبيل : فرع يف الكتاب 

من حتتها تطيبها وأنزرهتا تكريب آخره باء بواحدة : قال صاحب التنبيهات : متعارفا وعلى أن حيرثها لك رهبا فائدة 
على أن يزرعها يف الرابعة إن كانت مأمونة : للحرث والزراعة وهو الكراب بفتح الكاف للمصدر قال ابن يونس 

ألن احلرث والتكريب منفعة تبقى إن مل يتم الزرع فهو اشتراط نقدٍ يف غري املأمونة وإن زرع فعليه كراء املثل بشرط 
  أن حيرث ثالث مرات 

إذا افتشر من املكتري حب من حصاده يف األرض فنبت فهو لرهبا ألن األول أعرض عنه عادة :  الكتاب فرع يف
وقيل يف جر السيل هو للباذر وعليه كراء األرض : وكذلك من محل السيل زرعه إىل أرض غريه قال ابن يونس 



األرض مكترياً فعليه كراء األرض يف إن كان رب : ألن السيل كاملكره له واإلكراه ال يسقط األمالك قال سحنون 
هو لصاحب األرض : إذا جره السيل بعد نباته فهو لربه وعنه : األوىل بالعقد والثانية باستيفاء املنفعة وعن سحنون 

وعليه قيمته مقلوعاً كما جره السيل ولو كان شجراً فنبت يف األرض الثانية وأمكن رده لألوىل رده وإال فله القيمة 
فقلعه مضارة وخيري بني دفع القيمة وبني أمره بقلعه أو يعطيه قيمته مقلوعاً ولو نقل السيل تراب أرض  ألنه حطب

إىل أخرى فلربه حتويله وال يلزمه ألنه مل جيره وكذلك لو رجع على أشجار جاره فأضر هبا ولو زرع كموناً فأيس 
قاله أصبغ ألنه كضال أيس منه مث وجده  من نباته فأكرى األرض للمقاثي فنبت الكمون معه فهو لرب األرض

ويسقط من الكراء حصة املؤن وإن أضر باملقثاة فليس له قلعة لكن ينقص من الكراء بقدر ما نقصت املقثاة ألنه 
: قال مالك : عيب يف األرض وكذلك لو أبطلها رجع جبميع الكراء ومصيبة املقثاة منه كما لو مل ينبت ويف النوادر 

قثاة منه مث أخلفت فللمكتري دون رب األرض ما دام هلا أصل قائم فإن ذهبت مدة اإلجارة وبقيت إذا انقطعت امل
املقثاة وفيها طمع خري املكتري بني أخذها ودفع الكراء ما دامت املقثاة وإن كان قبل وقت انقطاعها للمعروف وقد 

األول ولو أعار أرضه لزراعة القطن فبقيت أسلمها إياساً منها ملوهتا مث حييت بعد ذلك بالسقي النقطاع امللك 
إن كانت تزرع كل عام كالزرع فلرب األرض ألنه مل يهبه إال سنة : قال ابن القاسم : أصوله فرمت يف عام قابل 

واحدة مث رجع إىل أنه للزراع وعليه كراء ما شغل األرض ألنه من غري ملكه إال أن يكون الكراء أكثر من القطن 
منه وإن كانت تنبت كثرية كما تنبت يف السواحل فلربه وال خيرجه إال ببينة أنه إمنا أعاره سنة  فال يلزمه أكثر

  واحدة 
أو عبد فاستحق بعد احلرث فعليه كراء املثل لبطالن ما مسى وكذلك ( إذا أكريت بثوب بعينه : فرع يف الكتاب 

العبد إجازة بيعه بالكراء فإن حرث األرض  قيل للمستحق: وقد عرف وزنه قال ابن يونس ) حبديد ورصاص بعينه 
دفع أجرة احلرث كبيع الفضويل فإن امتنع دفع له املكتري كراء سنة فإن امتنع أسلمها حبرثها فإن استحق بعد 

  الزراعة فله األجرة وكراء األرض 
لفلس دون املوت ويف إذا أفلس املكتري أو مات بعد الزرع أو قبل النقد فرهبا أحق بالزرع يف ا: فرع يف الكتاب 

أحق بالسكىن إن مل يسكن وإن فلس اجلّمال فاملكتري أحق باإلبل حىت يتم محله إال أن يضمن الغرماء احلملة : الدار 
ال يضمنوا إذا كان الكراء غري مضمون : تنزيالً للمنافع يف مجيع هذه الصور منزلة السعل يف التفليس وقال غريه : 

اخلالف يف املعني وأما : قيل : وز وجوزه ابن القاسم لضرورة الفلس قال صاحب التنبيهات ألن احلمالة باملعني ال جت
هل هو أحق به ؟ وأما املضمون فال خيتف أنه : إمنا اخلالف يف املضمون لالختالف : املضمون ال خالف فيه وقيل 

إذا فلس : منزلة يده ويف الكتاب هو أحق بالزرع يف الفلس واملوت جعالً ألرضه : وقيل : أحق به قال ابن يونس 
املكتري فاجلمال أوىل باملتاع حىت يقبض كرءاه ويكري الغرماء اإلبل يف مثل كرائه ومجيع الصناع أحق مبا يف 

  أيديهم يف املوت والفلس 
نع أبتاع عبداً واكترى راحلة بعينها يف صفقة جاز إن مل يشترط خلف الراحلة إن هلكت وإال امت: فرع يف الكتاب 

يفسخ الكراء مبوت املعينة وليس كراءية الغنم املعينة ال جيوز إال : إال أن يكون الكراء مضمون قال ابن يونس 
مينع ضمان عمل : بشرط اخللف ألهنا مستأجر عليها والدابة هاهنا كالراعي ال جيوز اشتراط خلفه قال حممد 

ام وال يف عرض فإن شأن املعني تعلق الرضا بعينه من راع وراحلة ومركب ومسكن وغريها وال يف طع: املعينات 
وينفسخ العقد هبالكه خبالف ما استؤجر على عمله أو محله أو رعايته ال بد من االشتراط حىت ال حيجر على 

إال لزممه العبد حبصته ، املكتري يف بيعه واإلتيان بغريه وإذا هلكت الراحلة املعينة وهي وجه الصفقة انفسخ العقد 



شترى عبداً بكراء راحلة معينة ودينار فهلكت قبل الركوب أو بعد يسري منه وهي وجه الصفقة رد الدينار ولو ا
وقيمة ركوبه وأخذ عبده إن مل يفت فإن فات وكراها مجلة الطريق إن مل يركب أو بقيتها إن ركب ثلثا الصفقة رجع 

راعى فوات العبد وينفسخ إن كانت وجه الصفقة إن ال ي: والصواب : حبصته ذلك يف قيمة العبد ال يف عينه قال 
ألن معها دنانري ال فوت فيها فلو كان عرضا ال يكال وال يوزن روعي فوات العبد إن هلكت وقد سار أكثر 
الطريق أو مل يسر شيئاً وليست وجه الصفقة والعبد مل يفت رجع بقيمة ذلك يف حصة العبد ال يف عينه لضرر 

وعلى مذهب أشهب يرجع يف قيمة العبد وقيل معىن املسألة أنه اشترط نقد املائة أو سنتهم الشركة عند ابن القاسم 
النقد وأما إن كان متأخراً وال سنة هلم حىت ال يلزم من النقد إال بقدر ما سار فتكون رخصة العبد من النقد ال تعلم 

  ومؤخراً جمهولني  فال جيوز إال عند من جييز مجع السلعني لرجلني وهذا أشد ألن فيه نقداً
اكترى داراً بثوب فوجده معيباً يفسخ الكراء وفيما سكن أجرة املثل ألن الرد : قال ابن حبيب : فرع يف النوادر 

بالعيب فسخ للعقد من أصله وإن فات ببيع ال يرجع بشيء أو يلبس أو هببة أو صدقة فقيمة العيب يف السكىن إن 
خبمس السكىن وهلما القسمة بالتراضي أو املقاومة وإن كان العيب كثرياً  كان العني اخلُمس فيشاركه رب الدار

يضر الرجوع به باملكتري يف السكىن خري بني السكىن على ذلك أورده والرجوع بقيمة ثوبه معيناً وإن قام بذلك 
وإن كان  رجع ُخبمس ما بقي من السكىن ومخس كراء األشهر املاضية: بعد سكىن نصف السنة واملعيب اخلُمس 

العيب كثرياً خري بني السكىن فيما بقي مع املكتري أو يرد على املكري للساكن قيمة ثوبه معيباً يوم قبضه وبأخذ 
كراء األشهر املاضية وإن أطلع بعد املدة رجع بقيمة العيب قلت أو كثرت وأخذ قيمة ما يقابله من قيمة سكىن 

إن اختار رد : إذا سكن نصف السنة والعيب يضر بكثرته فقوله :  وقول ابن حبيب كله حسن إال قوله: الدار قال 
  بقيمة السكىن أنه يغرم قيمة ما وقع لنصف العيب يف املدة اليت سكن 

هالك الدابة املعينة يوجب الفسخ كشراء املعني وال جيوز اشتراط اخللف كشراء املعني وله اخللف : فرع يف الكتاب 
ضمون كاستحقاق ما يعطيه يف السلم وإمنا تفسخ اإلجارة مبوت األجري املستأجر عليه يف الكراء على البالغ وهو امل

: إن هلك الثوب املستأجر على خياطته كان له إبداله على ظاهر املذهب قال القاضي أبو حممد : ويف اجلواهر 
: ال صاحب املقدمات مذهب أصحابنا أن حمل االستيفاء ال يتعني وإن عني فذلك الوصف خبالف العني املستأجر ق

هذه الدابة أو دابتك الفالنية تعني ودابة أو دابتك مضمون عند مالك ألن اإلضافة أعم من التعيني فإن اختلفا يف 
التعيني حتالفا وتفاسخا إن مل يقبض ألن كل منهما مدعٍ ومدعى عليه وبعد القبض يصدق مدعي التعيني مع ميينه إن 

اول العقد لغري هذه املعينة فإن كانت قائمة فال معىن لدعوى التعيني ألن املضمون ماتت الدابة ألن األصل عدم تن
  يتعني بالقبض 

متتنع هبة الدابة املعينة وبيعها ألن املكتري أحق هبا يف املوت والفلس وبقية املدة ولو هرب : فرع يف الكتاب 
للمبتاع الرضا بالتأخري إىل متام املدة إن قربت مشتريها هبا فلم توجد فُسخت اإلجارة وإن وجدهتا فلك فسخ البيع و

ولو مل يفطن هلا إال بعد املدة : قال بعض القرويني : الكثرية قال ابن يونس ) وإال فال ألنه معني يتأخر قبضه املدة ( 
  رجوع املشتري بعيب حبسها تلك املدة وال ينقض البيع : وكانت كثرية فاألشبه 

س العرض املعني الذي اكترى به للتوثق أو املنفعة فكأنه من املكري ألنه يعرف إذا شرط حب: فرع يف الكتاب 
هالكه ولو حبسه املكتري للتوثق ضمنه إن مل يعرف هالكه وانتقض الكراء كهالك املبيع املعني قبل القبض وكذلك 

امه على فسخه وليس وحيلف على هالكه وتلفه فإن نكل غرم قيمته ويثبت الكراء الهت: إن استحق قال ابن يونس 
  فيه رد ميني النه من أميان التهم 



ميتنع اشتراط ضمان ما يتأخر قبضه ليومني ألنه ضمان جبعل إال يف العني ألهنا ال تتعني وجوزه : فرع يف الكتاب 
غريه يف اجلميع إذا حُبس لركوب أو خدمة لقرب األجل أو ألنه ملا اشترط الركوب فهو كاملكتري لذلك ومقتضى 

املعني الذي : اجلواز يف القليل والكثري غري أن التهمة يقوى القصد إليها يف البعيد يف الضمان ُجبعل قاعدة : ا هذ
يتأخر قبضه ميتنع لتوقع الغرر هبالكه قبل القبض فال يكون املعقود عليه معلوم احلصول فال حيرم فإن العقد يترتب 

: هلواء وأيضاً اشتراط التأخري ُيشعر بأن العوض بدل الضمان قاعدة عليه أثر فهو كبيع السمك يف املاء والطري يف ا
األعيان واملنافع ثالثة أقسام منها ما يقبل العوض كالرب وكراء الدار ومنها ما ال يقبلها إما ملنع الشرع كاخلمر 

البتة كالذرة من التراب والغناء أو ألنه غري متقوم عادة كالربة الواحدة ومناولة النعل أو لعدم اشتماله على مقصود 
) ح ( وحتريك األصبغ ومنها ما اختلف فيه هل يقبل املعاوضة أو ال ؟ كاألزبال والفصاد واحلجامة فمالك جييزها و 

مينع اآلخرين ألهنما عنده ألهنما جمرد آالم بغريها فائدة ألن خروج الدم ليس من فعل األجري بل من طبيعة الدم ومن 
ن فإنه وإن كان مقصوداً للعقالء لكنه غري متقوم عادة فال جيوز أن يقابل األغواض وكذلك ال الضما: القسم الثاين 

جيب على من قبل أو باشر امرأة غصباً شيء خبالف الوطء ألن الوطء تقدر قيمته يف بذل الصدقات خبالف القُبل 
ل ملصلحة أو دارئ ملفسدة وكذلك ال يعترب الشرع من املقاصد إال ما تعلق به غرض صحيح حمصِّ: وحنوها قاعدة 

ال يسمع احلاكم الدعوى يف األشياء التافهة احلقرية وال يقبل قول املستأجر وغريه يف قلع البناء واألشجار اليت ال 
قيمة هلا بعد القلع وإن كانت عظيمة املالية بعده فلهذه القاعدة أمجع الناس على أن العروض تتعني بالتعيني وكذلك 

طعام ألن هلذه األشياء من خصوصيات األوصاف ما تتعلق به األغراض الصحيحة ومتيل إليه العقول احليوان وال
الصحيحة والنفوس السليمة ملا يف تلك التعيينات من املالذ اخلاصة بتلك األعيان ومقتضى هذا القاعدة أنه إذا عني 

أجزاء الُصربة غري أين ال أعلم أحداً قال بعدم  صاعاً من ُصربة وباعه أنه ال يتعني ألن األغراض الصحيحة مستوية يف
أن عينها لدافع تعينت وإال : ثالثهما : التعيني واختلفوا يف الدنانري والدراهم إذا عينت هل تتعني أم ال ؟ على أقوال 

فال أثر لتعيينه القابض فإن اختصت بصفة حرمة أو حل أو غريمها تعينت على ما ال يشاركها يف ذلك اتفاقاً 
  وقد تقدم تقريره يف كتاب الصرف ) ش ( واألقوال الثالثة عندنا وبالتعيني قال 

إذا اكترى دابة لغرض فتعذر أو مل يفعله لزمته األجرة هلالك املنفعة حتت يده كاملبيع إذا قبض : فرع يف الكتاب 
ن حيمل عليها احلجارة ألهنا وليس له أ: وهلك وله كراؤها يف مثل ما اكترى مللكه املنفعة بالعقد قال ابن يونس 

إن ماتت : مضارة ليس فيها غرض صحيح ملا تقدم يف القاعدة إال أن ينتفع بتلك احلجارة ولو شرط عليه يف العقد 
: إذا تكارى إىل موضع فبلغه ما مينعه من دخوله : قاصه مبا ركب امتنع ألنه شرط مناقض للعقد قال ابن القاسم 

  ة خبالف أن يعوقه ضياع املتاع أو لصوص انفسخ الكراء لتعذر املنفع
إذا اكترى دابة إىل مكان معني وسلمها إليه ومضت مدة لو أراد االنتفاع هبا أمكنه : فرع قال صاحب اإلشراف 
( وأمحد لوجود التمكني كما لو مشى وهو يقودها فإن األجرة جتب اتفاقاً وقال ) ش ( استقرت األجرة عليه وقاله 

  جرة لعدم االستيفاء ال جتب األ) : ح 
إذا أصاب املرأة طلٌق مل ُيجرب الكري على اإلقامة معها يف غري احلج وتقيم : قال ابن حبيب : فرع قال ابن يونس 

  إن أحبت وتكري وجيرب يف احلج كأن املكتري دخل إىل متام حجها يف العادة 
انغالقاً ال ينكشف إال يف أيام يتضرر فها أحدمها  إذا سار املتكاريان بعض الطريق فبلغهما انغالق الطريق: فرع قال 

فله فسخ الكراء وإذا كان يف موضع غري مستعتب وّداه إىل مستعتب خلفه أو أمامه فإن كان بني يديه فبحسابه قاله 
  أصبغ 



عيب إذا اكتريت ثوراً يطحن لك أردبني كل يوم بدرهم فوجدته ال يطحن إال اردباً فلك رده بال: فرع يف الكتاب 
مينع إن : كالبيع وعليك يف األردب نصف درهم وترد الدابة املعينة اجلحاح والدبرة الفاحشة قال ابن القاسم 

يتحول إىل دابة أوطأ من دابته زاد شيئاً أم ال ألنه فسخ دين فيما يتأخر قبضه فإن فعل فعليه كراء املثل وكراء 
ولو هلكت املكرية يف بعض : كراء دار بعينها قال مالك  األوىل باق وجيوز على قول من جييز أخذه من دين له

الطريق ال يأخذ دابة أخرى فيما بقي له ألنه كفسخ دين يف دين إال أن يكون مبنقطعة فيجوز للمستعتب كان الثاين 
احململ وجيوز التحول من : مضموناً أو معيناً إذا كان األول معيناً وكذلك لو شرطه يف أصل العقد قاله ابن القاسم 

إىل الزاملة بزيادة أو نقص ألنه حتول من صفة ركوب ال من دابة إىل أخرى وال يزيده اجلمّال شيئاً إال أن يكون 
سار بعض الطريق لتهمة السلف وجتوز زيادة الراكب ركب أم ال وإن تكارى على احلمل امتنع التحول إىل حممل 

  بزيادة لتباعدمها خبالف الزاملة واحململ 
ذلك خري الكري إال أن = إذا اكترى من مصر إىل احلج ومل يشترط املمر على املدينة مث أراد : الكتاب فرع يف 

  خياف فوات احلج 
إذا اكتريت دابة معينة فليس لك اإلرداف خلفك وال محل متاعه معك ألنك ملكت ظهرها : فرع يف الكتاب 

شيء بعينه أو معلوم فله احلمل ألنه مضمون قال  وكذلك السفينة فإن فعل فلك كراؤه إال أن يكاريك على محل
فكراء الزيادة للمكري ألنه على دابتة محل وقد كان لك منعه من : إن اكتراه ليحمله وحده أو مع متاعه : أشهب 

  قول أشهب وفاق لقول ابن القاسم : الزيادة قال ابن يونس 
إليه وإن كان مثله يف السهولة واملسافة إال أن يأذن  ليس لك الذهاب إىل غري البلد الذي اكتريت: فرع يف الكتاب 

لك كاختيارك صُربة أخرى تكتال منها ومنعه غريه وإن أذن لك ألنه فسخ دين يف دين إال بعد صحة اإلقالة قال 
  لك الذهاب إىل مثل البلد كحلمك غري ما اكتريت عليه مثله : ابن يونس عن ابن القاسم 

لكراء دراهم ومل يشترط نقدها وكراء الناس مؤخراً وغري مؤجر وشرطت التأخري امتنع إذا كان ا: فرع يف الكتاب 
إعطاؤك عوضها دنانري نقداً حىت حتل الدراهم ببالغ الغاية ألن من شرط صرف ما يف الذمم احللول فلو شرطتما 

ما بقي مما نقدت ولو النقد وهو العرف جاز كان الكرء معيناً أو مضموناً فإن هلكت ببعض الطريق رجعت حبصة 
  دفعت عن الدراهم عرضاً لرجعت بالدراهم فيما عقدت عليه نفياً لضرر الشركة 

  إذا أردت تعجيل اخلروج من مكة وأىب اجلمّال ويف الزمان بقية مل جيرب حىت خيرج الناس ألنه العرف : فرع قال 
قال غريه فإن فقد العرف فلك الوزن للمشترط  :إذا نقضت زاملة احلاج فأراد إمتامها محالً على العرف : فرع قال 

  إىل آخر املسافة ال أنه مقتضى العقد 
  إذا اكتريت لبلد فلك النزول بنزلك ألنه العادة : فرع قال 
إذا هرب فأنفقت على دابته أو اكتريت من : إذا ولدت املكترية ُجرب على محل ولدها ألنه العادة قال : فرع قال 

ليه ألنك قمت عنه بواجب ولو هرب بالدابة اكترى لك اإلمام عليه ورجعت بذلك عليه يرحلها فلك الرجوع ع
كالشرط وإن تغّيب يوم خروجك مث لقيته فليس لك إال الركوب أو احلمل يف كل كراء مضمون ألنه يف ذمته إال 

إذا هرب : بن يونس ولو رفع غري احلج اإلمام فسخ ما فيه ضرر قال ا: احلج يفسخ ألن إبانة كالشرط قال غريه 
إن هربت أنت أكرى لك اإلمام وأخذ اجلمّال من ذلك : بدابته إمنا يكري عليه اإلمام إذا كان له مال ويف الكتاب 

أجرته وإال اتبعك بالكراء وكذلك إن أكرى على متاع عبد وكيلك ببلد ومل جيد الوكيل انتظر بغري ضرر فإن جاء 
راء ألن التعذر من قبلك فإن رجع ومل يرفع ذلك للسلطان ويف البلد سلطان وإال أكرى الدابة فإن تعذر فله الك



رجع ثانية ألنه متهم وإن مل يكن يف البلد سلطان انتظر أياماً وأشهد فإن وجد الكراء وانصرف ومل يكر ومل يرفع 
ل إعالم اإلمام ال يبطل لإلمام فال شيء له إذا كان الكراء ممكناً إىل البلد الذي أكرى إليه وإن تعذر الكراء وجه

ولو أكراها بغري إعالم اإلمام ورضيت بذلك : عمله قال ابن يونس ال يقبل عدم الكراء مثت إال بسبب قال حممد 
وقد نقدته مل جيز ألنه يف معىن سلف بزيادة وإن مل ينقده جاز وإن مل يرض إال بالكراء األول فإن أكراها لنفسه ومل 

  أخذ الفضل  يرفع لإلمام ومث إمام فلك
فرع إذا أقبضك يف املضمون دابة ليس له نزعُها إال بإذنك ألهنا تعينت بالقبض وأنت أحق هبا يف الفلس وفرق غريه 

يتحالفان ويتفاسخان يف املغني يف : اختلف يف تأويل قول الغري قال ابن حبيب : بني املضمون واملعني قال ابن يونس 
لفان فيه ألن حقه يف ذمة املكري كسلعة مل تقبض وإذا كانت معينة فحقه فيها وقد املضمون يتحا: بقية املسافة وقيل 

حازها وفات بعضها كفوات بعض السلعة فهو املدعى عليه يف زيادة الثمن ولو هلكت املضمونة على هذا اتفق ابن 
  القاسم والغري يف التحالف والتفاسخ 

ل إدارة اجلمال بينكم أو اجلامل منع إال برضاكم ألن التعيني إذا أراد اجلّما: قال سحنون : فرع قال ابن يونس 
مينع كراء السفن يف وقت اخلطر ويفسخ للغرر وجيوز اشتراط التأخري إىل وقت السالمة إذا مل ينقد إال : ضرر قال 

 الذمة فإن يف القريب حنو الشهر فيجوز النقد ولو كان الكراء مضموناً جاز النقد ولو بعد لكونه مأموناً بكونه يف
فلك وله الفسخ لضرر التأخري وكذلك لو حدث : اكتريت يف وقت السالمة مث تعذر حىت جاء وقت اخلطر بالشتاء 

  لصوص خبالف الربح 
كراء السفن على البالغ ال يستحق شيئاً إذا غرق ألن ذلك هو الذي يقصد وينتفع به : قال يف املدونة : فرع قال 

إن كان لتعديه البحر فعلى البالغ لعدم حصول املصلحة : وقال حيىي بن عمر األندلسي  له حبسابه: وقال ابن نافع 
إن مل يزل : قال أصبغ : دون تلك الغاية وإال فبحساب ما مضى ألن البعض ينقص كراء املسافة ويف اجلواهر 
م منه إىل موضع الكراء فعلى ملججاً حىت عطب مل يدرك مكاناً ميكنه النزول فيه آمناً على نفسه وماله وميكنه التقد

  البالغ وإال فبحسابه 
إذا وصلت السفينة وامتنع التفريغ للهول وذهب ما فيها : قال حيىي بن عمر االسكندراين : فرع قال ابن يونس 

سقط الكراء لعدم تسليم املنفعة فإن أمكنك التفريغ ففرطت حىت جاء اهلول لزمك الكراء فإن فرغ بعضهم وتعذر 
قال : رين للهول فعلى ما تقدم فلو ظن أن احلمولة تلزمه بعد عطب السفينة فحمل املتاع يف سفينة أخرى على اآلخ

  الشيء له إال أن يكون موضع العطب خيشى على املتاع فيه : ابن القاسم 
القيمة  إذا أنبل بعض احلمولة قوم غري مبلول ومبلوالً ويطرح من الكراء بقدر نقص: قال ابن القاسم : فرع قال 

  فإن كان البلل بتعزير أو تفريط من صاحب املركب ضمن والنداوة القليلة ال تنقص الكراء : قال أبو سعيد 
إذا طرح بعض احلمل للهول شارك أهل املطروح من مل يطرح هلم شيئاً من متاعهم كان ما : فرع قال ابن القاسم 

وإن اشتروا من موضع واحد بغري حماباة ألهنم صونوا طرح وسلم جلميعهم يف منائه ونقصه بثمنه مبوضع الشراء 
عدم اختصاص أحدهم باملطروح إذ ليس أحدهم أوىل من اآلخر فاشترك اجلميع فإن : باملطروح ماهلم والعدل 

اشتروا من مواضع أو اشترى بعضهم دون بعض أو طال زمن الشراء حىت حال السوق اشتركوا بالقيم يوم 
نه وقت االختالط وسواء طرح الرجل متاعه أو متاع غريه بإذنه أم ال ومللك يف التقومي الركوب دون يوم الشراء أل

ثالثة أقوال قال : مبوضع احلمل أو موضع احملمول إليه ألنه املقصود باحلمل أو موضع الطرح ألنه موضع اإلتالف 
خبالف املطروح له مع غريه فإن وال يشارك من مل يرم بعضهم بعضاً ألنه مل يطرأ سبب يوجب ذلك : ابن أيب زيد 



رمى له نصف متاعه أخذه ممن مل يرم نصف متاعه ويكون شريكاً ملن مل يطرح له يف النصف اآلخر بقيمة متاعه 
ويكون شريكاً ملن مل يطرح له يف النصف اآلخر بقيمة متاعه من قيمة متاعهم ولو رمي مجيع متاعه مث أُخرج بعد 

ف متاعهم كما لو رمي نصف متاعه وعليه من كراء السامل بقدر ما صار إليه ذهاب نصف قيمته شاركهم يف نص
وإذا أخرج نصف متاعه ناقصاً فكراء حصة ما نقص على مثن نقصه وأخرجه عليه وإذا رمي متاعه وابتل متاعهم 

: جة للطرح بلال ينقص الثمن شاركهم بقيمة متاعهم ومتاعهم ساملاً مبوضع احلمل فإن حدث مبتاعهم عيب قبل احلا
: فقيمته معيباً مبوضع احلمل وحيسب املطروح على كل ما يراد به التجارة وإن خف محله كاجلوهر قال ابن حبيب 
وليس على صاحب املركب وال على النواتيه كانوا أحراراً أو عبيداً إال أن يكونوا للتجارة فتحسب قيمتهم وال 

ود بركوب البحر إمنا هو مال التجارة ويرجع باملقاصد يف املقاصد على من ال متاع له ألن هذه كلها وسائل واملقص
: ومن معه دنانري كثرية يريد هبا التجارة فكالتجارة خبالف النفقة وما ال يراد به التجارة كما تقدم وقال ابن ميسر 

بسبب الطرح قال يدخل املركب يف قيمة املطروح النه مما سلم : ال يلزم يف العني شيء من املطروح وقال سحنون 
حيسب املركب وما : إن خيف عليه أن يصدم قاع البحر فرمي لذلك دخل يف القيمة وقال أهل العراق : أبو حممد 

أن املركب شأنه أن يصل برجاله ساملاً إىل : فيه للقُنية أو للتجارة من عبيد وغريهم ألنه سلم بسبب الطرح وجواهبم 
وإزالة السبب املُهلك ال توجب شركة بل فعل السبب املنجي وهو فرق حسن  الرب وإمنا يغرقه ما فيه من التجارة

وال خيتلف قول مالك وأصحابه أن ما للقُينة كالعبيد واجلواهر واملصاحف ال تدخل يف حساب ما طرح : فتأمله قال 
مل ُيستكر ألنه  ويصدق صاحب املطروح يف مثنه مع ميينه ما: وما طرح منه فمن صاحبه دون غريه قال ابن القاسم 

أمر ال يعلم إال من قبله وقال سحنون يقبل بغري ميني إال أن يتهم فإن ادعى أنه طرح له امتعه كثرية و أنكر الرايس 
  ذلك رجع إىل الشرط جلري أموال الناس عليه ويصدق
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

فيما دخل الشر بيل مع ميينه إذا أشبه أن يهلك مثله وإذا ادعى قيمته ونازعوه يف الصفة ُصدقوا مع أمياهنم ألهنم 
نوا مدعى عليهم الشركة فإن جهلوها ُصدق مع ميينه فإن ادعى صاحب املركب أن اهلول رمى بعض شحنته ومل يكو

إذا صاحلوا : معه وكذبوه صدق يف العروض دون الطعام عند ابن القاسم التهامه على أكل الطعام قال أبو حممد 
صاحب املطروح بدنانري وال يشاركهم جاز إذا عرفوا مبا يلزمهم يف القضاء فإن طرح خرج بعد الطرح من البحر 

ص نصف الصلح ويرد نصف ما أخذ ويكون اخلارج له ساملاً فهو له ونزول الشركة أو خرج وقد نقصت قيمته انتق
إذا ُوجدت الدابة املصاحل عليها يف التعدي أو العارية تكون ملن صاحل : وعليه قيمة الكراء على ما تقدم سؤال 

أن التعدي ينقل الذمة والبحر شيء توجبه الضرورة فال جيعل الصلح فيه تبعاً ال نيتقض : عليها فما الفرق ؟ جوابه 
إذا مل يكن يف السفينة غري اآلدميني مل جيز رمي أحدهم لطلب جناة الناس وإن كان ذمياً : الطرطوشي يف تعليقه  قال

ويبدأ بطرح األمتعة مث البهائم وهذا الطرح عند احلاجة واجب وال جيري يف هذه بطرح األمتعة مث البهائم وهذا 
للذان للعلماء يف درء الداخل عليه البيت لطلب النفس أو الطرح عند احلاجة وال جيري يف هذه املسألة القوالن ا

ال جيب خلرب ابن آدم : جيب الدفع واألكل للخالص من اهللكة وثانيهما : املال وال من اضطر إىل امليتة أحدمها 
ه والفرق وعليه اعتمد عثمان رضي اهللا عنه يف تسليم نفس) كن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا القاتل : ( ولقوله 

أن التارك للقتل واألكل مثت تارك ليال يفعل حمرماً وهاهنا لبقاء املال واقتناؤه ليس واجباً وأكل امليتة وسفك الدم : 
وإذا اشترى : حمرم وما وضع املال إال وسيلة لبقاء النفس ومل يوضع قتل الغري وامليتة وسيلة لذلك قال مالك 

بغري زيادة وإن ُحويب أحلق بتمام القيمة يف املوضع الذي محل منه وال  أحدهم بدين فطرح حسب مثنه على النقد
يضمن الطارح ما طرح اتفاقاً وملالك يف أكل طعام الغري للجماعة قوالن وال يضمن بدفع الفحل عن نفسه بالقتل 

 يضمن منهم ال) : ش ( و ) ح ( القتل ألنه كان جيب على صاحبه قتله صوناً للنفس فقام عن صاحبه بواجب وقال 
اقض : إال الطارح إن طرح مال غريه وإن طرح نفسه فمصيبته منه ولو استدعى غريه منه ذلك ووافقونا إذا قال 

: عين ديين فقضاه ويف اقتراض املرأة على زوجها الغائب واقتراض الوصي لليتيم فإنه يأخذ من مال يطرأ له لنا 
عن الغري بواجب ألهنم أمجعني جيب عليهم حفظ نفوسهم وأمواهلم القياس على هذه الصور جبامع السعي يف القيام 

فمن بادر منهم قام بذلك الواجب احتجوا بأن السالمة بالطرح غري معلومة خبالف الصياد وبالقياس على اآلدميني 
مال هالكه أنه ينتقض بإطعام املضطر فإنه يضمن مع احت: وأموال القُنية ال يتعلق هبا املطروح واجلواب على األول 

ما تقدم : باألكل بل يعتمد يف ذلك العادة وقد شهدت بأن ذلك سبب للسالمة فيها مع احتمال النقيض وعن الثاين 
التسوية بني التجارة والقُنية ألن العلة صون األموال والكل : القياس : أول املسألة من الفرق وقال الطرطوشي 

:  العني ألنه ال يثقلها وال ِختفُّ بطرحه ماعدا اآلدمي ويف اجلواهر الشيء يف: يثقل السفينة ولذلك قال ابن بشري 
يطرح ماعدا اآلدمي ويبدأ مبا ثقل وزنه وقل مثنه ويقوم إما وقت التلف كاملثلفات أو أقرب املواضع إىل الرب الذي 

  ألنه األصل اربعة أقوال يقدم إليه لعدم القيمة موضع الطرح أويف املكان الذي حيمل إليه او الثمن الذي اشتري به 
إذا محلوا أطعمتهم خملوطة ال ميكن أحدهم من بيع حصته يف الطريق إال برضا : قال مالك : فرع قال ابن يونس 

أصحابه ألن أسفل السفينة يفسد الطعام فيقتسمون اجليد والردئ فإن رضوا أن ال يباع هلم إن وجدوا فسادا وإذا 
كة مث زالت احلواجز واختلطت اشترك اجلمع يف اجلميع وإذ مر أحد الشركاء فسد بعضهما وهي حبواجز غري مشتر



مبنزلة فله أخذ مكيلة طعامه لينزله وال رجوع هلم عليه إذا غرقت السفينة أذنو له أم ال ألهنا ضرورة و ليس عليه أن 
وله عنهم وللواصل إىل يذهب معهم مث يرجع ملنزله إال أن ينقص الكيل فريجعوا عليه حبصة ذلك إن ابتل قبل نز

  موضعه أخذ رحله إال أن يكون حتت رحاهلم ويضرهبم فلهم منعه 
فرع قال أبو حممد إذا تبني هلم بعد وسق الطعام أنه أكثر من الوسق فأنزلوا بعضه فأخذه بعضهم يف حصته وبعضهم 

البيع فإن أوسقوا أمتعة وظهر  غائب مشارك لألخذ بقدر نصيبه النه مل يرض بالقسمة فإن باع اآلخذ فللغائب إجازة
أهنا أكثر من الوسق فتنازعوا أيهم ينزل فإن علم أيهم اآلخر الزائد على الوسق أنزل لكونه أوسق ما ال جيوز وإال 

  أنزل من كل واحد منهم ما خيصه 
 يقضى عليه قال سحنون يف شريكني يف سفينة أراد أحدمها احلمل يف نصيبه ومنعه اآلخر إال بالكراء ال: فرع قال 

بكراء وعمل اآلخر مثله أو يباع املركب عليهما ألن األصل عدم لزوم الكراء فإن أصلح املركب أحدمها بغري إذن 
اآلخر فله أخذ نصف ما أنفق أو يعطى نصف قيمته خرابا فإن أبيا من ذلك فله يف املركب بقدر ما زادت نفقته مع 

  حصته األوىل 
تعدت املركب بالريح عن املوضع فلك إنزال متاعك مث لك الرجوع إىل بلد  قال ابن عبدوس إذا: فرع قال 

  الشرط بغري زيادة كراء 
فرع يف الكتاب إذا كان الدار واألرض شجر وخنل ال مثر فيها أو مثرة مل تؤبر فالثمرة للمالك إال أن يشترطها 

كل سنة بعد طرح املؤنة واهلمل ثلث قيمة  املكتري الن عقد اإلجارة ال يتناول األعيان وإذا كان قيمة ما تطعمه
الكراء فحينئذ تشترط ألهنا حينئذ تبع فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث امتنع والثمرة لرهبا وعليه أجرة السقي وله 

كراء األرض وإن أزهت جاز اشتراطها وهي أكثر من الثلث جلواز بيعها حينئذ مفردة وإذا كانت تبعا امتنع 
بقاء الضرر بسبب تصرف األجري وبقية سبب الترخص يف بيع اجلميع قال ابن يونس قال أصبغ اشتراط نصفها ل

جيوز االشتراط قبل اإلزهاء يف الثلث إذا كانت تطيب قبل مدة الكراء ليال تكون صفقة مستقلة وإال فال والقيمة 
إذا طابت من إسقاط املؤنة وجاز هذا لدفع املتقدمة إمنا هي إذا كان الثمن مل خيلق أما املأبور فيقوم يوم عقد الكراء 

الضرر عن املشتري بدخول اآلخر عليه لإلصالح كما يف العرية فإن أكرى الدار سنني والثمرة يف بعضها تبع ويف 
تعضها ليست تبعا امتنع ولو اكترى دورا يف عقد اعتربت كل دار على حياهلا فلو كان اجملموع تبعا ويف اجملموع ما 

امتنع للخروج عن سنة العرية لعدم العلة قال ابن بشري يف نظائره من اكترى دارا فيها شجرة طابت هو غري تبع 
فذلك جائز قلت أو كثرت أو مل تطب جاز بأربعة شروط أن تكون ثلث الكراء فأقل وأن يشترط مجلتها نفيا للغرر 

  باشتراطها رفع الضرر يف التصرف عليه وأن يكون طيبها قبل انقضاء املدة حىت ال تكون مستغلة وأن يكون القصد 
  فرع يف الكتاب جيوز اشتراط الزرع القليل إذا مل يطب ومل يبلغ الثلث لقلة الضرر 

فرع قال ابن يونس إذا أكرى دارا سنة واشترط خنلة دون الثلث قال حيىي ابن عمر إذا اهندمت يف نصف السنة 
الثلث أدىن فهي له أو أكثر فلرب الدار وفسد فيها البيع وإن وقد طابت الثمرة وقيمتها يومئذ من قيمة ما سكن 

وجدها رطبا رد قيمتها أو مترا رد مثلها وإن اهندمت قبل الطيب فلرهبا كانت تبعا أم ال تبعا للدار وقال حممد يردها 
مرة حبصتها وإن طالت تبعا للدار قال ابن حبيب ولو استحقت الدار موضع الشجرة بعد ستة أشهر رجعت الث

  للمكتري طابت أم ال وكذلك الزرع مبا ينوبه من الثمن 
فرع يف الكتاب جيوز اشتراط الترميم من الكراء وميتنع ما زاد على الكراء من عنده ألنه شرط سلف يف اإلجارة 
هو قال ابن يونس إمنا جيوز اشتراط كنس املرحاض والتراب وغريمها فيما يكون بعد العقد ألنه أمر معروف وأماما 



  عند العقد فال لعدم العادة فيه 
فرع يف الكتاب على رب الدار كنس املرحاض وإصالح الواهي حىت يتمكن من املنفعة وإن اختلفتما يف قدور 

احلمام فلك كالبنيان وميتنع اشتراطه عليه إصالح البيوت كلما احتاجت إليه ألنه جمهول قال صاحب التنبيهات 
فكيف حيتاج : راحيض على املالك مث قال بعده عليه فعل ذلك فإذا كان عليه وقع يف الكتاب اشتراط كنس امل

ذلك اختالف من قوله يف أن ما حدث بعد العقد هل يكون على املالك للتمكني من املنفعة أو على : للشرط ؟ قيل 
ما كان : ليه ليس خبالف بل الشرط فيما حدث بعد العقد ألنه على الساكن الذي ع: الساكن ألنه أحدثه وقيل 

عليه إصالح الواهي : واألشبه أن احلادث على الساكن إال أن يكون عرف كما يف الفنادق وقوله : قبل العقد قال 
جيرب على القليل دون الكثري : سحنون : جيرب توفية بالعقد وقال : ال جيرب بل إن أصلح وإال فسخ وقيل : معناه 

كناسة الدار واملرحاض على الساكن إذا مل : قال ابن القاسم : نوادر وقال صاحب ال) ح ( و ) ش ( وباألول قال 
  يشترط ألنه من فعله وقال عبد امللك ومطرف حيمل يف ذلك على العادة وباألول قال األئمة 

إذا أكرى بيتاً شهراً على أنه إن سكن يوماً لزمه الكراء جاز إن كان يسكن بقية الشهر وإال : فرع يف الكتاب 
  لغرر امتنع ل

إذا اكترى يف رأس اهلالل كل شهر بكذا فكان تسعة وعشرين فله كراؤه كامالً ألنه شهر يف : فرع يف الكتاب 
فله إخراجك مىت شاء ويلزمك فيما سكنت حصته من الكراء وكراء سنة : إذا اكتريت كل شهر بكذا : الكتاب 

هذه السنة : تلزم األجرة يف مخس صور اتفاقاً : ت بعينها ليس ألحدكما الفسخ إال برضا اآلخر قال صاحب التنبيها
التعيني أو ما يقوم مقامه : أو سنة كذا ويسمي عدداً أو إىل شهر كذا أو بعده يف شهر أو سنة وضابط اجلميع 

واختلف يف ثالث أكرى منك سنة بدرهم فأكثرهم على أن ظاهر الكتاب على أهنا مثل هذه السنة وقال أبو صاحل 
يلزم للسنة األوىل خالف ما يف الكتاب وأكريتك : مىت شاء لعدم التعيني وكل شهر بدرهم فقيل  له أخراجك: 

: أول السنة قال ابن يونس : كل سنة بدرهم فال يلزم شيء وقيل : مذهب الكتاب هو مثل : السنة بدرهم قيل 
يلزمه شهر وما زاد : وقال ابن حبيب كل شهر بكذا ال يلزم منه شيء ألنه مل ُيلزم شيئاً إال ينقد كراء شهر فيلزم 

فلكل واحد منهما الترك إال أن يشترط عدم الترك أو ينقد مجلة الكراء فيلزم مجلة املدة قال صاحب املقدمات إذا 
تكملة : ال يزاد عليه إن نقص الن اإلشارة لتعيني املشار إليه أو يف وسطه : أجرتك هذا الشهر : أول شهر : قال 

إذا تعارضت اإلشارة والعادة قُدمت العادة ألهنا األصل وكذلك السنة وهو وقول ابن القاسم : اعدة ثالثني ألن الق
وإليه رجع مالك يف إلغاء بعض اليوم يف العدد واألميان ويتخرج الكراء على ذلك وإذا اتفقا على الكراء دون 

شهر بكذا أو كل سنة بكذا له أن خيرجه  أكرى منك هذا الشهر بكذا أو السنة بكذا أو كل: إجياب مدة معينة حنو 
يلزم الشهر الذي سكن بعضه وهذه : يلزم الشهر األول ملالك واألول البن القاسم وعن مالك : مىت شاء وقيل 

: هذا الشهر وبني كل شهر بكذا مع أن هذا الشهر مقتضاه : انظر كيف سوى بني : الثالثة األقوال يف السنة قلت 
  إجياب مدة معينة 

ينفسخ ) : ح ( وأمحد قياساً على البيع وقال ) ش ( إذا مات بعد العقد لزم بعد املوت وقاله : ع يف الكتاب فر
لتعذر استيفاء املنفعة من امليت وانتقال املنافع للورثة وهم مل يؤجروا وقياساً على النكاح ينقطع باملوت واجلواب عن 

أن : قل عن ملك املوروث وهذه املنافع انتقلت قبل املوت وعن الثاين أن الوارث ما ينتقل إليه إال ما مل ينت: األول 
النكاح لو بقي بعد املوت أحد الزوجني لعظم الضرر باالمتناع من الزوج خبالف اإلجارة جمردة ولو مل يبق للوارث 

ث بيعها النه مالك للوار: ( حق البتة إىل أبد الدهر مل يضره ذلك كما يف وقف الدار أمد الدهر إذا تقرر ذلك قال 



إذا مات املكري مل حيل الكراء : قال اللخمي ) للرقبة ولك سكناك عمالً مبوجب العقد وإن مات فالكراء يف التركة 
  خبالف املكتري خلراب ذمته باملوت 

 سكنت مىت شئت ما مل يضر رب الدار وقاله أمحد قياساً: إذا اكتريت سنني ولن ُتسم مىت تسكن : فرع يف الكتاب 
حيمل ما يلي العقد ألنه املعتاد ) : ح ( و ) ش ( بعتك عبداً من عبيدي وصيعاناً من ُصربيت معدودة وقال : على 

  وعن ابن القاسم كقوهلما : قال ابن يونس 
إذا اكتريتها سنة بعد مضي أيام من الشهر حسبت أحد عشر شهراً باألهلة وكملت األول ثالثني : فرع يف الكتاب 

إن استأجر أول الشهر حسب اجلميع ) : ح ( وأمحد وقال ) ش ( لعدد وصوم النذر واألميان وقاله بعد ذلك كا
باألهلة أو يف بعض الشهر حسبت ثالمثائة وستني يوماً ألن األول يكمل ثالثني فيكون الثاين ناقصاً فيكمل فيلزم 

فنص الشرع على أن ) يت للناس واحلج يسألونك عن األهلة قل هي مواق: ( قوله تعاىل : تكميل اجلميع وجوابه 
املعترب األهلة أمجعنا على خمالفة النص يف الشهر األول لعدم انضباط النقص فيما قبل العقد أو بعده فيبقى فيما عداه 

  على مقتضى النص 
إذا اكتريتها ثالث سنني فمنعك من السكىن سنة فخاصمته يقضى لك بسنتني وعليك أجرهتما : فرع يف الكتاب 

فقط كالعبد ميرض أو يأبق فلو بقي يف بعضها مل خيرج منها وأنت يف بعضها لزمك من األجرة بقدر ما سكنت وقاله 
فوات بعض املنفعة يوجب ) : ش ( ألن هذه يف حكم العقود املنفرقة يتجدد العقد عند جتدد املنافع وقال ) ح ( 

ذا غاب رب الدار ومنعك من قبضها لك تغرميك كراء ينبغي إ: قيل : الفسخ ألنه تفريق للصفقة وقال ابن يونس 
  مثل الدار تلك السنة اليت حسبها لوجوهبا لك بالعقد فهو كالتعدي عليها 

وأمحد ) ش ( لك كراء الدار واحلانوت واحلانوت من مثلك إال أن يكون أضر بالبنيان وقاله : فرع يف الكتاب 
واملنفعة ) لنهيه عن ربح ما مل ُيضمن ( إال مبثل األجرة ومتتنع بأكثر ال جتوز إجارة العني املستأجرة ) : ح ( وقال 

  القياس على بيع العروض قبل قبضها : ليست يف ضمانه وجوابه 
إذا اكتريت داراً سنة باثين عشر ديناراً فعجلت ديناراً وسكنت شهراً فطلب كراءه وتأخري : فرع قال ابن يونس 

يقسط على شهور السنة عدالً بينكما وكذلك لو نقدت أكثر : قال حممد : يله الدينار إىل آخر السنة وطلبت تعج
ولو شرط أربعة دنانري بعد أربعة أشهر مث اختلفُتما بعد حلوهلا فهي ملا سكنت ولو شرط أربعة أول السنة وأربعة بعد 

من الثانية كراء األربعة أشهر قسمت األوىل على السنة مث يتم : أربعة أشهر فتقدته األوىل مث الثانية مث اختلفتما 
املاضية وهي ثالثة إال ثلثاً ويبقى دينار وثلث يقسم على مثانية أشهر الباقية فيقع لكل شهر سدس مع ثلث متقدم 

  فذلك نصف من كل شهر ويؤدي يف كل شهر نصف دينار 
ء فيها من األمتعة واألرحية من أكرى داراً فله وضع ما شاء فيها من أكرى داراً فله وضع ما شا: فرع يف الكتاب 

وغريمها ما مل يكن ضرراً على الدار وله كراؤها ملثل ذلك ألنه ملك منفعتها فله أن ينتفع هبا وُيملكها لغريه كاملبيع 
إن اشترط ان ال يسكن معه غريه فتزوج فله منعه إن أضر وإال فال : من األعيان وقاله األئمة قال ابن يونس 

ط وبني أن يشترط عليه يف البيع أن ال يبيع وال يهب أنه يفسد البيع ألنه يشترط ذلك خشية والفرق بني هذا الشر
أن ميلكها عدوه فهو مناقض للعقد من غري حاجة وهاهنا قد تضعف البنية أو اخلشب عن الكثرة وإن اكريت منه 

   فإذا هو حداد فكرهت ذلك ليال يقذر احلانوت فلك منعه لذلك وأن مل يضر بالبنيان
قال ابن القسم إذا أكراها فسكن شهرا مث اهندمت فبناها مبا عليه من الكراء مث قدم صاحبها : فرع قال اللخمي 

بعد السنة فله كراء ما سكن قبل اهلدم وكراء العصة بعد اهلدم ويتقض املكتري بناءه إال ان يعطيه قيمته منقوضاً إذا 



ويكون عليه قيمة ( ُخّير بني الرضا ويعطيه ما أنفق : لك رهبا بناها بنقض من عنده على ملكه ولو بناها على م
ويكون له قيمة القاعة وإن بناها بنقضها فلرهبا ) الكراء على أهنا مبنية وبني اعطائه قيمته منقوضاً بعد انقضاء الكراء 

إن : وميكن أن يقال : قال  أخذ قيمة كرائها قدمية وال شيء عليه للثاين ألنه إمنا أخذ البناء وال قيمة له بعد النقض
الكراء ملا كان متوقفاً على هذا التلفيق كان كالسقي والعالج وفيه خالف ولو زاد يف الدار بناء من غري هدم يغري 

مل يكن عليه كراء ما زاد لعدم تناول العقد إياه فإذا انقضى األجل ُخري رهبا بني اعطائه قيمته منقوضاً أو : إذن رهبا 
ال يأخذه إال بقيمته قائماً ألجل : يعطيه قيمته منقوضاً وعن مالك : قال ابن القاسم : فإن بناه بإذنه يأمره بقلعه 

له اإلقامة : ال حاجة يل يف ذلك : اإلذن قال حممد بن مسلمة إن إذن له يف البناء بعشرة دنانري مث قال بعد األجل 
  راء مثل الدار على حاهلا عند العقد على أن يبين ذلك فعليه ك: حىت يعطيه ذلك فإن بىن يف إجارة فاسدة بإذنه 

مل ينقض الكراء لصحة العقد ومينعه اإلمام لنفي الضرر : إذا ظهر من املكتري دعارة وشرب مخر : فرع يف الكتاب 
ذلك إذا فعل ذلك يف دار نفسه يعاقبه اإلمام : وقال مالك : وإن رأى إخراجه وكراها عليه فعل قال ابن يونس 

أرى إخراجه إن مل ينته وإن مل يسكن حىت خرج الشهر الذي اكتراه مل يسقط : ن مل ميتنع باعها عليه قال اللخمي فإ
  الكراء عنه ألنه فوت على نفسه 

قسم بيعها إن : اثنان اكتريا حانوتا أو بيتاً فتنازعا أيهما يكون يف مقدمه ومل يبني ذلك يف الكراء : فرع يف الكتاب 
أن احلائك داخله واخلياط : أرى أن كانا حائكاً وخياطاً والعادة : كرى عليهما ألنه ضرر قال اللخمي انقسم وإال ا

  خارجه قضي بذلك 
قال ابن : استأجره ليأتيه بعبده اآلبق من بلد بعينه فخالفه العبد يف الطريق لسيده قبل بلوغه البلد : فرع يف النوادر 

ولو وجده يف بعض الطريق يف مثل ما بقي ألن ( _ ا مضى فيه من الطريق له األجرة ويرسله يف مثل م: القاسم 
  ) اإلجارة عقد الزم ووظيفة سعي الطريق 

فلك أخذ سلعتك بغري أجر الثاين ألنك إمنا عاملت األول ويتبع األول : إذا دفع الصانع لصانع آخر : فرع قال 
  ويتبع الثاين األول بأجره 

ميتنع ألن املنافع ختتلف : أترك يل بقيتها وأعوضك ُسكىن مكاهنا : بعض السنة فقال له إذا سكن : فرع قال األهبري 
  يف األوقات 

ما : قل له : فرع اعتزل أبو يوسف حلقة أيب حنيفة إلقراء الناس فكره ذلك أبو حنيفة وبعث إليه رجالً قال له 
صوراً هل يستحق األجرة أم ال ؟ فإن قال تقول يف قّصار جحد الثوب املستأجر على قصارته مث اعترف ودفعه مق

: يستحق فقله له : أخطأت فسأله فقال له : ال يستحق فقل له : أخطأت وإن قال لك : يستحق فقل : لك 
لعلك جائتك : أخطأت فذهب أبو يوسف إىل أيب حنيفة فقال له : أخطأت فسكت ساعة وقال ال يستحق فقال له 

إن قصره بعد اجلحد ال يستحق ألنه قصر : ينبغي لك أن تفصل فتقول : ال له فق: نعم : مسألة القصار فقال له 
أن له األجرة مطلقاً ألن الغاصب عندنا : ومقتضى أصولنا ) ش ( لنفسه أو قبل اجلحد استحق ألنه قصر لربه وقاله 

زاد من الصنعة وهاهنا إذا صبغ الثوب أو فعل ما يزيد العني ُخري رهبا بني أخذ القيمة أو الثوب ويعطى قيمة ما 
له األجرة ألن عليه اجتهاده وقد اجتهد إن : إذا أخطأ الدليل الطريق : الصنعة مأذون فيها بالعقد فله األجرة قال 

إذا استأجره على حفر بئر عشرة يف عشرة فحفر مخسة يف : كان عاملاً وإال فال اجر له لتغريره بغريه تنبيه غريب 
ظهر يف بادئ الرأي ملن ال حيسن الفقه واحلساب أنه يستحق نصف األجرة ألن اخلمسة مخسة استحق مثن األجرة وي

نصف العشرة ولو استأجره على عمل صندوق عشرة يف عشرة فعمل مخسة يف مخسة استحق ربع األجرة وفقه 



ك مائة فكل أن البئر كل ما نزل فيه ذراعاً فقد شال من التراب بساطاً مساحته عشرة يف عشرة وذل: املسألتني 
ذراع ينزله يف البئر حينئذ مائة واألذرع عشرة وعشرة يف مائة بألف ذراع فاملستأجر عليه ألف ذراع فلما حفر 

مخسة شال يف الذراع األول بساط تراب مخسة يف مخسة وذلك مخسة وعشرون فكل ذراع من هذا املعمول مخسة 
مبائة ومخسة وعشرين فيكون جمموع املعمول ذلك وعشرون واألذرع املعمولة مخسة ومخسة يف مخسة وعشرين 

فليس ينقر وإال استوت املسألتان بل الواح يلفقها : ونسبته إىل ألف نسبة الثمن فيستحق مثن األجرة وأما الصندوق 
فهو استأجره على ستة ألواح كل منها عشرة وذلك دائرة أربعة وقعره وغطاؤه اثنان فكل لوح عشرة يف عشرة 

اح ستمائة عمل ستة ألواح كل لوح مخسة يف مخسة مخسة وعشرين فجميعها مائة ومخسون ربع الستمائة مائة فاأللو
فاستحق الربع من األجرة وهاتان املسألتان من أنواع ما يلقى يف املطارحات على الفقهاء وكم خيفى على الفقهاء 

ة فينبغي لذوي اهلم العلية أن ال يتركوا واحلكام احلق يف كثري من املسائل بسبب اجلهل باحلساب والطب واهلندس
الفصل الثاين ) كنقص القادرين على التمام ** فلم أَر يف عيوب الناس عيباً ( اإلطالع على العلوم ما أمكنهم ذلك 

يد املستأجر يد أمانة على املعروف من املذهب ألجل اإلذن يف املباشرة كالوكيل واملودع : يف الضمان ويف اجلواهر 
( ضامن كالقابض يف البيع الفاسد وأما يد األجري على سلعة يؤثر فيها كاخلياط وحنوه فيده يد : األئمة وقيل  وقاله

أمانة وقال ) ضمان عمل يف بيته أو حانوته بأجر أو بغري أجر يلقب بصنعته أم ال أن انتصب للصنعة وإال فيده يد 
ال حيل مال امرئ مسلم إال : ( ارة وغريه من حرفاته لقوله ال يضمن إال ما أهلك بفعله من الدق يف القص: األئمة 

: وألنه قبض ملنفعة الغري فال يضمن كاملودع والوكيل واملساقي واملقارض واجلواب عن األول ) عن طيب نفس منه 
األجرة ال نسلم أنه مل يقبض حبق نفسه بل ملستحق : وعن الثاين ) على اليد ما أخذت حىت ترده : ( املعارضة بقوله 

فوجب أن يضمن كالقرض سلمنا صحة القياس لكن املودع مل يؤثر يف العني تأثرياً يوجب التخمة على أخذ بسبب 
فكذلك أيضاً ألن اهللا تعاىل هو منمي الثمار وأما املقارض فلو ضمن مع : التغيري وهو الفرق يف الوكيل وأما الساقي 

متنع الناس منه فتتعطل مصلحته خبالف السلع عند الصناع فظهر أن املال بصدد الذهاب واخلسارة يف األسفار ال
الفرق مث يتأكد ما ذكرناه إن اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم قضوا بتضمينهم وإن مل يتعدوا وقد قال عليه السالم 

ن لنهيه ع( وألنه من املصاحل فوجب أن يكون مشروعا ) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي ( 
قال وكذلك لو دعي إىل بيت رب السلعة ليعمل له فيه أو الزمه ) االحتكار وتلتقي الركبان وبيع احلاضر للبادي 

حينئذ وعلى هذا خيتلف حاله باختالف أرباب السلع فيضمن لبعض دون ) ألن يده يد أمانة ( رهبا لنفي التهمة 
ر يف ثوب أو رقعة ولو كان ربه حاضرا للفساد بعض قال ابن يونس قال مالك ويضمنون ولو قل العمل كوضع ز

أو غائبا عنه إذا كان ذلك يف حوانيتهم وهو خالف ظاهر كالم اجلواهر قال ويضمن الكماد ما يقطعه حبضرتك من 
غري تفريط فإن ساعدته يف الكماد وكان اخلرق منك مل يضمن أو منه ضمن أو أشكل األمر فهو منكما ويضمن 

بينة باهلالك من غري سببهم ألهنم إمنا ضمنوا للتهم وضمنهم أشهب وجعل أيديهم ضمان الصناع إال أن تقوم 
كالغاصب سداً للذريعة فال تقبل البينة عنده فإن شهدت البينة بفراغه قبل اهلالك ضمنه يوم قبضه وليس لربه إعطاء 

مل يضمن وال أجر له لعدم التسليم  األجرة وتضمينه إياه معموالً ألن عمله له فال يضمنه فإن شهدت بفراغه وهالكه
له األجرة لوضع الصنعة يف سلعة رهبا ألنه بيع منافع ولو قامت بينة هبالك املبيع قبل قبضه مل : للعمل وقال حممد 

الذي ال يتنصب للعمل ُيصدق يف التلف والرد وطريان العيوب ويستظهر : يضمن فكذلك هاهنا قال اللخمي 
عدم الضمان : زاً يف عدالته فإن حدث العيب من سبب الصنعة ففي تضمينه قوالن صواهبما باليمني إال أن يكون مرب

إن غاب عليه مل ُيصدَّق وإن دعوته : إال أن يعلم أنه غر من نفسه أ فرَّط وللمنتصب يف دعوى التلف ثالثة أحوال 



حممد النتفاء التهمة وقيل لعمل عندك صدق حصرت عند العمل أو غبت وإن عمله يف حانوته حبضرتك ُصدق عند 
ال ألن يده يد ضمان سداً للذريعة وخيتلف يف الطحان هل يضمن قمحاً النه املقبوض أو دقيقاً ألنه املستأجر عليه ؟ 

ويف الفّرأن هل مثل العجني أو قيمته ؟ واحلامل للفُرن ضامن وإن مل يكن صانعاً ألن حامل الطعام يضمن لسرعة 
  األيدي إليه 
أنه ال ينفعه ألنه خالف مقتضى : املشهور : ثالثة أقوال : إذا اشترط عدم الضمان : احب املقدمات فرع قال ص

اعتبار العقود وألنه كان قادراً على عدم التزامه : ينفع ألن األصل : العقد وكذلك املرهتن واملستعري وقال أشهب 
  خبالف اإلجارة ألهنا مكايسة وإمنا رضي املسمى لسقوط الضمان وينفع فيهما ألنه زيادة معروف 

ُيصدق مستأجر الغنم والدواب إىل مكة ذاهباً وراجعاً يف ضياعها يف االبتداء ألنه أمني وعليه : فرع يف الكتاب 
براءته من الضمان إال أن يأيت ببينة : بقاؤها عنده كما أن األصل : األجرة ألن تسليم العني تسليم املنفعة واألصل 

ال أجرة لعدم املنفعة وإن أخرب رفقاءه أنه أخربهم بالضياع حلف وسقطت األجرة وقت على وقت الضياع ف
إنه انتفع به ألنه : يصدق يف الضياع وال يلزمه من األجرة إال ما قال : الضياع الن ذلك مرجح جلهته وقال غريه 

ني وخيتلف العلماء أيهما يُقدم يقع التعارض يف الشرع بني أصلني ظاهرين وأصل وظاهر ودليلني وبينت: أمني قاعدة 
بقاء حياته واألصل عدم وجوب الزكاة : زكاة الفطر عن العبد الذي انقطع خربه األصل : ؟ فاألصالن حنو 

أن : الرباءة من القصاص والظاهر : بقاء حياته واألصل : األصل : واملقتول ملفوفاً فينازع يف حياته قبل اجلناية 
بيت كل واحد منهما يده ظاهرة يف امللك فسّوى الشافعي ورجحها بالعادة وشهادة اختالف الزوجني يف متاع ال

عدم خفاء ذلك على الناس مع الصحو وكثرة اجلمع : صدق العدل والظاهر : عدلني منفردين برؤية اهلالل الظاهر 
ر اختالط تراهبا عدم النجاسة والظاه: كاملقربة القدمية األصل : قبلها مالك وردها سحنون واألصل والظاهر 

بصديد األموات وفضالت بطوهنم واخلالف يف مجيع هذه الصور مذكور يف موضعه بناء على هذه األصول فتالحظ 
نقص ابن القاسم وغريه أصلهما إذا استعار دابة إىل موضع : قيل : هذه القاعدة يف هذه الفروع قال ابن يونس 

  القاسم املستعري يف الضمان ال يف الكراء أعرهتا لدون ذلك صدق ابن : فلما رجع قال رهبا 
: قال حممد : إذا اكترى قصعة يضمنها إال أن يقيم بينة على ضياعها للتهمة قال ابن يونس : فرع يف الكتاب 

سرقت الفلقتان أو : يضمن يف دعواه الكسر ألنه قادر عل تصديق نفسه بإحضار الفلقتني ويصدق إال أن يقول 
  مبوضع ميكن إظهارمها مل ُيصدق وإال ُصدق يف الضياع ألنه أمني يعجز عن تصديق نفسه  تلفتا فُيصدق وإن كان

قال : وغصبه وسرقته ألنه أمني إال أن يتعدى أو يفرط قال اللخمي ( يصدق يف ضياع الثوب : فرع يف الكتاب 
ب أبني ألن الرقاب يف واملذه: وحنوه وقاله أشهب يف اجلفنة للتهمة قال ) ال يصدق يف ضياع الثوب : سحنون 

: ضاع قبل ذلك : احترق الثوب ومل يأت منه بشيء مل ُيصدق لقوة التهمة بذلك بعد األخذ : يديه أمانة ولو قال 
ال يصدق عند ابن القاسم إال ببينة تشهد أنه ذكر ذلك قبل ذلك فيحلف وعليه من األجرة إىل وقت مساع ذلك 

: يصدق وعليه من األجرة ما أقر أنه انتفع به ألنه أمني قال : قال أشهب منه الستيفاء املنفعة إىل ذلك الوقت و
  واألول أحسن إذا مل يكن يف سفر وإال ُصدق مع ميينه 

ال ضمان على الراعي إال أن يتعدى أو يفرط ألنه أمني وإن استرعى عبداً بغري أذن سيده فتعدى : فرع يف الكتاب 
الغنم يف استعماله وإن شرط على الراعي الضمان فسدت اإلجارة  فليس على سيده وال يف رقبته لتعدي رب

ملناقضة العقد وال ضمان عليه وله أجرة املثل وإن زادت وقال غريه ال يزاد على التسمية لرضاه هبا ومن احملال أن 
ية ما وكذلك إن شرط عليه إن مل يأت لتسم: تكون أكثر ألن شرط الضمان له حصة من التسمية قال ابن القاسم 



مات ضمنه له أجرة املثل بغري ضمان وإذا خاف على شاة فذحبها مل يضمن ألنه حافظ للمال على الضياع ويصدق 
يضمن ما حنر ألنه من فعله ويصدق فيما هلك أوسرق : إذا جاء هبا مذبوحة ألن ذلك يكثر يف الرعي وقال غريه 

ى اإلناث بغري إذن فعطبت ضمن لعدم تناول اإلذن لذلك ذحبتها مث ُسرقت ُصّدق ألنه أمني وإن أنزى عل: ولو قال 
ال يضمن ألنه شأن الرعاة وتنمية للمال وإن شرط الرعاية يف موضع فرعاها يف غريه ضمن يوم التعدي : وقال غريه 

إذا استأجره على مائة شاة ومل يقل بأعياهنا فله خلف ما مات وإن : وله األجرة إىل يوم التعدي قال ابن يونس 
احلكم يوجب اخللف فيستغين : انت بأعياهنا امتنعت اإلجارة حىت يشترط اخللف إن ماتت أو باعها وقال سحنون ك

األمر على اجلواز حىت يشترط عدم اخللف قال سحنون يف الراعي املشترك شردت منه : عن الشرط قال ابن حبيب 
وال يضمن إن نام فضاعت الغنم إن : ابن حبيب  ليس بتفريط قال: شاة فيطلبها قليالً مث يرجع خشية هالك غريها 

نام هناراً يف أيام النوم إال أن يأيت مبا ينكر من ذلك أو يكون مبوضع خوف وإذا فعل ما جيوز فعطبت منه كضرب 
وإال ضمن قاله ابن القاسم وقال ابن حبيب إذا رمى شاة أو بقرة ففقأ عينها ) ح ( الرعاة فال ضمان خالفاً ل 

إذا شرط عليه الضمان : قصها الن العمد واخلطأ يف أموال الناس سواء وال إذن يف هذا قال اللخمي ضمن ما ين
املثل فقط كالبيع الفاسد وجيري : فرعى فله األكثر من املسمى أو أجرة املثل لوجود الرضا واستيفاء العمل وقيل 

ك كما قال أشهب يف اجلفنة إذا ادعى إن الشرط جائز يضمن أن مل يأت بالسمة ألنه قادر على ذل: فيه قول 
إذا استعار ثوراً للحرث فذحبه : سرقت أو ضلت وقال ابن حبيب : الكسر ومل يأت بفلقتيها خبالف أن يقول 

وادعى اخلوف عليه ضمنه إال أن يأيت بلطخ ظاهر خبالف الراعي ألن الراعي يفوض إليه النظر ولو ذبح الراعي 
لو ذحبها وادعى خوف املوت عليها ففي تضمينه روايتان ولو أكلها وادعى : األهبري مريضة صدق قوالً واحداً قال 

  خوف املوت ضمن اتفاقاً لقوة التهمة 
إذا اختذ املكتري يف الدار تنوراً جيوز له فاحترقت الدار وبيوت اجلريان مل يضمن ألنه فعل ما جيوز : فرع يف الكتاب 

أو القصاص املأذون فيه فإن فات شرط عدم النار فأوقد ضمن ألنه متعد  له كاملوت من عالج الطبيب أو التعزيز
قال اللخمي ال يضمن إذا كانت العادة نصب التنور يف مثلها ووقد وقود مثله وإال ضمن فإن جهلت زيادة الوقود 

عدي فإن شرط عدم الت: ال ألن األصل : يضمن الن الغالب إذا ذاك ال يكون إال عن زيادة الوقود وقيل : فقيل : 
عدم الوقود ضمن الدار وحدها إذا كان الوقيد لو أذن فيه مل يكن للجار مقال ألن التعدي خاص بالدار وإال ضمن 

  كل ما احترق 
إذا زادت على الدابة ما ال ُيعطب مثله فعطبت مل تضمن وله كراء الزيادة على الشرط وقاله : فرع يف الكتاب 

ري بني كراء املثل يف الزائد ما بلغ مع الكراء األول أو قيمة الدابة يوم التعدي وال ُخ: األئمة وإن كان يعطب مثله 
كراء له لوجود سيب ذلك وتعني الضمان عند األئمة للتعدي وما قلناه أوىل ألن العقد وقع صحيحاً فال جيزم بالغاية 

لتابعة للعني املأخوذ البدل عنها والرديف نعم ال جيمع له بني البدل الذي هو القيمة واملبدل الذي هو منفعة العني ا
فال ضمان ألن احلاج عرف بذلك إذا : كالزيادة وأما زيادة احلاج يف وزن الزاملة أكثر من شرطه مما بعطب مثله 

الزيادة اليسرية خبالف الزيادة يف املسافة ألنه تعدى يف املسافة وإن قلت : كان املكري رأى ذلك قال ابن يونس 
عليه الكراء األول وفضل الضرر كمن محل أثقل فإنه : احلمل إذن وتعد وقيل يف زيادة اليسري يف احلمل واجتمع يف 

إذا أكترى : يضمن يف زيادة احلمل اليسرية كزيادة املسافة جبامع التعدي ويف الكتاب : يكون له فضل الضرر وقيل 
بوزن ما اكترى فعطبت ضمن ألن هذه تعقر  للحنطة فحمل شعرياً أو سلتا مل يضمن فإن محل رصاصاً أو حجارة

الدابة ولو استوى الوزن بفرط اليسري وإذا اكريت مثلك يف اخلفة واألمانة مل تضمن وإال ضمنت وإن اكريت غري 



مأمون فادعى تلف الدابة مل يضمن الثاين إال أن يأيت مبا ال يشبه أو يظهر كذبه ويضمن األول بتعديه مع أن الكراء 
: قال حممد : كروه ألن األول قد يكريك حلسن حالك وأما يف املوت فللورثة محل مثله قال ابن يونس من الغري م

( يكوز أخذ الربح يف الدواب والسفن واملتاع والصناع يف مثل ما اكترى ويكره يف الركوب إال أن يُقيم أو ميوت 
ها يتوالها وإال كره ملثل الركوب الختالف جيري مالك ذلك يف األمحال إذا كان رب الدابة مع) : قال ابن حبيب 

مىت محل على الدابة : سوق الناس إال أن يكون املكتري ممن يتوىل سوقها بنفسه وعلم ذلك املكري ويف الكتاب 
أضر فرهبا خمري بني كراء دابته يف فضل الضرر أو قيمتها وكذلك إذا طحن على الرحا أصلب مما استأجرها له قال 

أن له الكراء األول وما يزيد احلمل الضار صوناً ملا يف العقد األول من توفر : ة كرءا فضل الضرر وصف: ابن يونس 
إذا أكتراها أياما معينة فاستعملها يف : كراء الثاين ما بلغ ألنه الذي استوفيت به املنفعة قال ابن ميسر : أجرة وقيل 

األول مبضي األيام وعليه كراء املثل ما مل يكن أقل من  دون ما اكتراها فعليه الكراء األول ويف أكثر منه انفسخ
إن اكتراها من مصر إىل برقة ذاهباً وراجعاً فتمادى إىل إفريقية مث إىل مصر خري يف أخذ : املسمى ويف الكتاب 

ها حباهلا أم كرائها من برقة إىل إفريقيا ذاهباً وراجعاً مع الكراء األول ونصف الكراء الثاين مع قيمتها يوم التعدي رد
لو اكتراها على أن يردها من يومها فحبسه املطر أياماً فعليه : ال ألنه ساقها وحبسها عن منافعها قال األهبري 

  الكراء بذلك املوضع احملبوس فيه لتقوية املنافع حتت يده 
ة الدابة يوم التعدي إذا زدت ميالً فعطبت فله الكراء األول وخيري يف قيمة كراء املثل أو قيم: فرع يف الكتاب 

ألن املنافع عنده ال تضمن بالغصب وضمنه األئمة الدابة ) ح ( وأمحد يف الدابة أجرة املثل ومل يضمنه ) ش ( وضمنه 
ما تقدم يف زيادة احلمل ولو ردها بعد األميال أو : يف العطب من غري ختيري لفسخ التعدي موجب بالعقد عنده لنا 

: من إال كراء الزيادة خالفاً لألئمة كذهاب العيب يسقط القيام به واألئمة تقول مل يض: حبسها اليوم وحنوه 
اشتغلت الذمة بالقيمة فال تربأ إال بالدفع والرد للدابة ليس بدفع القيمة وإن حبسها شهراً أو ردها حباهلا فله الكراء 

إن كان حاضراً :  يتغري وقال غريه األول يف قيمتها يوم التعدي وكراء ما عملت يف زمن احلبس بغري عمل وإن مل
معها فله فيما حبست حبساب الكراء األول ألنه رضي بذلك أو غائباً ورددهتا حباهلا فله يف الزيادة األكثر من الكراء 
ذلك أو حبساب الكراء األول محلت عليها شيئاً أم ال لتفويتك املنافع بذلك أو قيمة الدابة يوم حبسها وكراء األول 

يضمن ولو خبطوة لتحقيق : حنو امليل وقال حممد : قال يف الكتاب : كل حال توفية بالعقد قال ابن يونس له يف 
إذا حبسها أياماً بعد فراغه ورهبا حاضر ومل ينكر : اجملاوزة اليسرية وقيل : أن العادة : التعدي عمدة املشهور 

إذا : ثل النه كان قادراً على أخذها وقال سحنون فهلكت ال يضمنها على قول ابن القاسم وإن وجب عليه كراء امل
ردها إىل املوضع الذي أمر بالبلوغ إليه مث ماتت يف الطريق فال ضمان عليه كراد الوديعة بعد تسلفها وكمن زاد 

إذا زاد يف احلمل املشترط ومحل الزيادة منفردة ضمن : احلمل مث نزع الزيادة مث ماتت مل يضمن قال صاحب النكت 
بة وإن كان الزائد ال يعطبها مثله كزيادة املسافة ألنه تعٍد صريح خبالف محلها خمتلطة وكذلك إذا زاد بعد فراغ الدا

  الثور من الطحن يسرياً ال يعطب يف مثله هو كزيادة املسافة لتمحض العدوان 
احلبل إال أن يغر بذلك  ال يضمن حامل الدهن والطعام إذا هلك بالعثار أو رفس الدابة وانقطاع: فرع يف الكتاب 

أن ذلك مع : بالعثار والزلق والعمد واخلطأ يف أموال الناس سواء وجوابه ) ح ( ألن أصله على األمانة وضمنه 
عدم اإلذن ويد األمانة أما معها فال يضمن إال بالتعدي وال يصدق يف ذهاب الطعام واإلدام إال ببينة خالفاً لألئمة 

  املصاحل العامة كما تقدم يف تضمني الصُّناع للتهمة فيها فالتضمني من 
إال أن يأيت حبارس ومل : ضمنه مالك يف كتاب حممد : فرع ال يضمن حارس احلّمام الثياب ألنه أجري قال اللخمي 



يضمن احلارس وضمنه ابن حبيب ألنه أجري مشترك ولو أخذ األجرة من صاحب الثياب مل يضمن أيضاً ألنه أمني 
جراً إال أن تظهر منه خيانة وال يضمن سائر احلراس وهم أوىل بعدم الضمان من حارس احلمام ألن كاملودع يأخذ أ

إذا استؤجر على تبليغ جارية فنام يف : قال مالك : رب الثياب مل ُيقمه ومل خيتره بل صاحب احلّمام قال ابن يونس 
يستعمل يف مثل ذلك حىت : وقال ابن القاسم الطريق فأبقت أو ماتت حياسب يف األبق وله األجرة كاملة يف املوت 

  له من األجر بقدر ما بلغ فقط : تتم وقال ابن وهيب 
  ال يضمن أجري اخلدمة ما كسوه أو طعام عمله إال أن يتعدى ألنه مأذون له يف التصرف يف البيت : فرع يف الكتاب 
أن يثبت رده وإال حلفت وأخذت قيمته بغري  عملته ورددته ضمن إال: إذا أقر بقبض املتاع وقال : فرع يف الكتاب 

رددته ُصدق مع ميينه كما يصدق يف تلفه أخذه ببينة أم ال : إذا قال مكتري ما يغاب عليه : صنعة قال ابن يونس 
خبالف العارية والقراض الختالف العوائد يف الرد بغري إشهاد وسوَّى أصبغ بني الكرءا والقراض والوديعة يف 

  ن يأخذ ببينة ألن الغالب أن املشهود عليه ال يرد إال بشهادة التصديق إال أ
خُريت بني اخذه وله األجرة كاملة : إذا اشترطت نسج عزلك تسعةً يف مخسة فعمل ستاً يف مخس : فرع يف الكتاب 

ن بل حياسب مبا عمل أ: قال غريه ( وبني تضمينه قيمة الغزل لتعديه وقال غريه بل حياسب مبا عمل إن أخذت 
: قوله : لتنقيصه املعدود عليه وعليه مثل الغزل إن ضمنت ألن الغزل مثلي موزون قال صاحب التنبيهات ) أخذت 

اعمل هذا الغزل فدخل : إذا قال : معناه : إذا أدخل الغزل كله يف الثوب وقيل : معناه : يعطى األجر كله قيل 
كذا فإن عجز زدتك فيصنع أقل أو خالفه وأدخل الغزل مجيعه فحينئذ له األجر كله أو اعمل من هذا الغزل ثوب 

يسقط من املسمى ما بني : يعطى حبساب ما عمل : معىن : قيل : كله فبحساب ما عمل قال صاحب النكت 
لو تعدى بالزيادة فعلى قول ابن القاسم الذي يرى النقصان كالعيب حىت : العملني من أجرة املثل وقال ابن مسلمة 

تكون له أجرة : ال أجرة له يف الزيادة وعلى قول الغري الذي جيعل النقصان كنقصان الطعام : لها يعطيه األجرة ك
إذا ُعدم : إن زاد معتمداً فال أجرة له ألنه مسح بعمله وإال فاألجرة املثل مع املسمى قال ابن يونس : الزيادة وقيل 

له فقيمته وهو مصدق يف صفته مع ميينه وتنفسخ اإلجارة عليه نسجه باألجرة األوىل توفية بالعقد فإن عدم مث: املثل 
ولو كان : ال تنفسخ ويأيت رب الغزل مبثله ينسجه له وليس الغزل متعيناً حىت ال ميكن بدله قال حممد : وقال أصبغ 

أو  كذلك مل جتز اإلجازة والصانع مصدق يف خمالفة الشرط ألنه مدعى عليه الغرامة وإذا زاد عامداً فال أجرة له
غالطاً وأراد ربه أخذ الزيادة دفع األجرة وإال أن كان ينقسم بغري ضرر قطعت له الزيادة وإن أضر ذلك بأحدمها 

: كانا شريكني إن مل يرض بدفع األجرة وإذا قامسه أو شاركه غرم مثل ما دخل الزيادة من الغزل قال مالك 
عة فإهنما يتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البناء باليمني ألنه ويصدق الصانع هاهنا يف املخالفة خبالف بناء البيت مقاط

أنه مل حيز ما عمل واحلائك : صانع وينقض بناؤه ويأخذ نقضه وإن أراد أن يبين ما قاله خصمه فذلك له والفرق 
عملها استأجره على رداء فعمل عمامة له أخذ العمامة بأجرة املثل إال ان يقر الصانع أنه : حاز فُصدق قال اللخمي 

على املسمى ويكون على املستأجر األقل من املسمى وأجرة املثل فإن دفع املسمى مل تبق بينهما إجارة ألنه ويف 
بالعقد أو أجرة املثل عاد اخلالف يف نسج العقد ولو استأجره على صياغة فصاغ خالفها خري الصائغ بني إعادة 

الط أويغرم مثل الذهب ويصوغه ثانية إال أن يكون فاسد صيغته كما استؤجر عليه بعد التصفية من اللحام املخ
  الذمة فلصاحبه جربه على كسره وإعادته وال يلزمه أخذ املثل 

إذا ضاع الثوب بعد القصارة ضمنه يوم القبض وليس لك اعطاء األجرة وتضمينه إياه معموالً : فرع يف الكتاب 
 قبض الثوب فلم تأخذه فهو ضامن حىت يصل إليك وإذا ألن الصنعة مل تضر يف حوزك حىت يضمنها وإذا دعاك إىل



قوله هو ضامن حىت يصل إليك وإذا أفسد : فقيمة ما أفسد قال اللخمي : أفسد اخلياط يف قطعة فساداً يسرياً 
إذا مل ُيحضره فلو أحضره ورأيته مصنوعاً على شرطك وقد دفعت األجرة مث رايته عنده : يريد : اخلياط يف قطعة 

على اليد ما أخذت ( فاملذهب يوم القبض لقوله :  الضياع خلروجه عن اإلجارة إىل اإليداع وإذا ضمن ُصدق يف
إذا ثبت الفراغ ببينة للصانع : فأشار إىل وقت األخذ وقيل إىل آخر وقٍت رىب عنده وأصل حممد ) حىت ترده 

كان : قيمته مصبوغاً ولو باع الثوب األجرة لتسليم الصنعة بوضعها يف الثوب فيكون له دفع األجرة وتغرميه 
خيري بني إجارة البيع وتضمينه القيمة يوم القبض ويكون لك من : اجلواب على ما تقدم من الصناع فعلى املذهب 

لك تضمينه القيمة يوم البيع غري مصنوع أو ما ينوبه من : الثمن ما ينوب الثوب غري مفروغ وعلى القول اآلخر 
  لك دفع األجرة وأخذ مجلة الثمن : الثمن وعلى قول حممد 

فإن أمكن نقله إىل الصفة فعل وإال فإن نقصت فلك قيمة النقص : لو صبغه على غري الصفة : فرع قال اللخمي 
دون قيمة الثوب إن كان النقص يسرياً فعليك األقل من الزيادة أو األجرة ألن لك التمسك بالعقد وعدم التمسك 

نقص فال شيء عليه هذا إن كانت املخالفة يف نوع الصبغ كاألزرق مع األكحل فإن صبغه للمخالفة أو مل يزد ومل ي
هل : خريت بني قمة الثوب وأخذه ودفع قيمة الصبغ ويصح جريان اخلالف املتقدم وينظر : أكحل وشرط أمحر 

القول قول من ف: زاد الصبغ أم نقص ؟ ألن لك التمسك مبلكك يف الثوب فإن كانت الصنعة قصارة فقصره أسد 
إال أن يكون التغيري يسرياً فقيمته : دعى إىل تكميل القصارة فإن عجز عن التكملة غرم قيمته أمسر قال سحنون 

تقوم الصنعة على قيمته أمسر أقل فال يكون عليه شراء ما زادت القيمة أو تكون : ذلك العمل ناقصاً قال اللخمي 
قصت قيمته وال يغرم له شيئاً ألنه أفسده ولو كانت الصنعة خياطة فخاطه قيمته مصبوغاً أقل منه فعلى الصانع ما ن
فالقول قول من دعى إىل نقصه ألنه مقتضى العقد وإن مل يتعني نقصه : مقلوباً ومىت نقصت وأعيد زال النقص 

م عدم لعيبه لتعارض عيب القلب وعيب الفتق خريت بني تبقيته وفتقه والزامه خبياطته وإن كان أشد فتقه لعيبه قد
قدم عدم الفتق ويغرم ما نقصت قيمته اآلن دفعاً ملزيد الضرر عنه إال أن يلتزم أن ال يغرمه أكثر من عيبه قبل الفتق 

فلك إلزامه بفتقه وإعادته خبياطة مثله وعليه : فيجرب هو على إعادة توفية بالعقد وإن كان الفساد لرداءه اخلياطة 
بعد الفتق وال أجرة له يف اخلياطة ألهنا دخلت يف القيمة وجرب النقص وأن حدث األقل من نقصه اآلن وما ينقص 

عيب من غري اخلياطة فقيمة العيب قبل اخلياطة وإن كانت الصنعة بناء فأخطأ فيه فعليه هدمه وإعادته وقيمة ما 
  أتلف من جري وغريه ولك إبقاء البناء وال أجرة له ألن لك نقضه 

صانع قيمة ما أفسد أجريه وال شيء على االجري إال أن يتعدى أو يفرط ألنه مبنزلة الصانع فرع يف الكتاب يضمن ال
عند رب السلعة قال ابن يونس قال أشهب إذا كان الغسال يبعث بالثياب إىل البحر مع أجرائه واخلياط يذهب 

لك إذا أجرهم على محل أجراؤه بالثياب إىل بيوهتم ضمنوا ألهنم كالصانع يغيب على السلعة قال ابن يونس ذ
: الثياب مقاطعة فإن دفعت األجرة له ومل يدفع ألجريه أجره فلك أخذ ثوبك من أجريه قاله بعض املدنيني قال 

واألشبه أن ال يأخذه حىت يدفع األجرة له ألنك لست مستحقاً لغري تلك الصنعة قال اللخمي إذا صمنا أجري األجري 
لقيمتني يوم قبض هذا أو قبض ذلك فإن كانت قيمته يوم قبض الثاين أقل فلك تضمني األجري ولك أخذ أكثر ا

  رجعت بتمامها على األول ألن الثاين غرمي غرمي 
إذا مل يفرط الفّران يف إحراق اخلبز وال غر من نفسه مل يضمن لغلبة النار عليه وإال ضمن قال ابن : فرع يف الكتاب 

  خلبز شيء يدل على احتراقه أما لو ذهب مجلة ضمن لتهمة ذلك إذا بقي من ا: قال ابن حبيب : يونس 
يرده ويضمنه ثوبك أو تأخذه خميطاً : إذا دفع القصار ثوبك لغريك بعد القصارة فخاطه لك غريه : فرع يف الكتاب 



وتدفع أجرة اخلياطة ملن خاطه ألنه عمل يف ثوبك وألنه غري متعد نقص أو زاد وال شيء على القصار ولك أخذ ما 
يروى يف املدونة يف مسألة القصار أن امتنع من دفع : خاطه الغاصب بغري شيء لتعديه قال صاحب التنبيهات 

أعطه قيمة ثوبه أو سلمه إليه خميطاً فإن دفعه خري ربه بني أخذه وتضمني القصار ثوبه ألنه : اخلياطة قيل لآلخر 
له إال تضمني القصار القيمة ويعطي القصار اخلياطة إن امتنع من دفع اخلياطة مل يكن : سبب القطع وقال سحنون 

قال : للخياط فإن امتنع أعطاه اخلياط قيمته غري خميط فإن امتنع كانا شريكني بقيمة الثوب واخلياطة قال ابن يونس 
قص إذا غلط الَغسال فدفع لرجل غري ثوبه فلبسه فنقصه بلبسه غري عامل ُينظركم نقصه لبسه ؟ وكم ين: ابن القاسم 

ثوبه لو لبسه ؟ فإن زاد هذا اللبس غرم الزائد ويغرم الغسال البقية ألنه جبنايته فإن نقص غرم اللبس وال شيء على 
الغسال ألخذ األرش من غريه ولو لبسه عاملاً غرم ما نقصه اللبس مطلقاً دون الغسال إال أن يكون عدمياً فيغرم 

: ما ثوب صاحبه فكما تقدم يف العلم واجلهل قاله ابن حبيب الغسال ويتبع ذمة الالبس فإن لبس كل واحد منه
إن الصدقة ال ثواب فيها فال شيء : والفرق بني هذه وبني من أثاب من صدقة طعاماً فأكله أو ثوباً فلبسه مث قيل له 

  عليه وإن كان كل واحد منهما صون مال نفسه أن املثيب سلط على مال نفسه والغسال سلط على مال غريه 
إذا غلط البائع فدفع إليك غري ثوبك فقطعته قميصاً فله أخذه بغري شيء فإن خطته دفع إليك : رع يف الكتاب ف

ال يكونان شريكني عند ابن القاسم هاهنا ويف مسألة القصار خبالف : قيمة اخلياطة ألنك مل تتعد قال صاحب النكت 
شتري مل يفرط فيشارك وسوَّى سحنون يف الشركة استحقاق الثوب بعد اخلياطة ألهنما مفرطان يف التسلم وامل

بالقياس على االستحقاق بعد اخلياطة أو الصنعة يف الثوب أو البناء يف األرض ألن هؤالء بسطوا أيديهم يف أمالكهم 
ع يف ظنهم والفرق عند ابن القاسم بني الرد على البائع الغالط يرد عليه بغري شيء للقطع وبني الرد بالعيب بعد القط

  إن املراد بالعيب ميكنه التمسك فلما رد الزم بالقطع : ال يرد إال بنقص القطع يف غري املدلس 
هذا الثوب يكون قميصاً فاشتريته ومل يكن لزمك وال شيء عليه ألنه أخرب : إذا قال لك اخلياط : فرع يف الكتاب 

) ش ( ا من أنفسهما عوقبا ومل يغرما وقال الدينار جيد فيظهر خالفه فإن غر: عن اجتهاده وكذلك الصرييف يقول 
إن : اقطعه فقطع فلم يأت ال يضمن وإن قلت : نعم فقلت : أنظر إن كان يأيت قميصاً فقال : إن قلت : وأمحد 

أنك شرطت يف إذنك كونه قميصاً واألول مل يشترط فيه شيئاً فلم يضمن : كان يأيت قميصاً فاقطعه ضمن والفرق 
يضمن وال أجر له ألن اجلاهل ال يستحق : إذا غر عوقب ويرد األجرة وعن مالك : بن القاسم قال ابن يونس عن ا

األجري على النقد ال يضمن إذا أخطأ يف اليسري الذي خيطأ يف : يضمن وله األجرة لعمله قال ابن دينار : أجراً وعنه 
نك رضيت جبهله وإال ضمن إن ادعى العلم مثله وإال ضمن لتقصريه فإن كان جاهالً وأنت تعرفه جاهالً مل يضمن أل

إن كان قميصاً فاقطعه وإال فال ضمن اتفاقاً ألنه غرور بالفعل : إذا قلت للخياط : ولكليهما األجرة قال اللخمي 
رد التعدي على البائع يف املسألة األوىل ألنه لو علم أنه ال يكون قميصاً مل يشتره : واألول غرور بالقول واألحسن 

دلين على جارية : ا إذا كان البائع عاملاً بذلك إال أن يكون حدث املشتري مع اخلياط يف غيبة البائع ولو قال ال سيم
فالن ألشتريها لصنعة بلغته فدله على غريها فاشتراها ومل يغر مل يضمن واختلف يف اجلُعل فإن غر مل يكن له جٌُعل 

الرد عليه ولو استؤجر على الداللة على طريق فدل على واختلف يف ضمانه فإن كان البائع عامالً بذلك فلك 
له األجرة ألنه عمل وخالف أشهب ألن العمل املستأجر عليه مل يعمله بل غريه : ففي كتاب حممد : غريها ومل يغر 

فإن ضل يف بعض الطريق وهو على البالغ فال شيء له وإن غر من نفسه فال أجرة وهل يضمن ما هلك خبطأه من 
  غريها ؟ ألنه غرور بالفعل هبيمة و

إذا ثبتت السرقة : إذا علم أنه قرص الفأر أو قامت البينة مل يضمن قال ابن يونس عن مالك : فرع يف الكتاب 



ضمانه حىت يثبت عدم التهمة ولو رديء حمروقاً ضمن حىت : ذهب املتاع مع ما سرق مل يصدق ألن األصل : وقال 
  يعلم أن النار من غري سببه 

  املرهتن واملستعري والصانع واألجري : أربعة يضمنون ما يغاب عليه إال أن تقوم ببينة : قال ابن بشري يف نظائره فرع 
إذا خرق احلطاب الثوب على حبل الصباغ ضمن دون الصباغ ألنه مباشر والصباغ غري متسبب : فرع يف الكتاب 
وف مبر احلطب فيضمن له احلطاب ولو محلت الربح إال أن يعلقه يف موضع معر: قال ابن نافع : قال ابن يونس 

الثوب فألقته يف قصريه صباغ فزاد مثنه حتاصا يف الثوب أو نقص فعلى القصار ما نقصه وال شيء على الصباغ قاله 
إذا زاد : إذا ثبت ببينة ال يضمن القصار إال أن يعلقه يف ريح شديدة قال سحنون : أشهب ألنه مل يتسبب وقيل 

و شريك بالزيادة ويباع هلما أو نقصه مل يضمن أحدمها لآلخر شيئاً ولو سقط من يد ربه ضمن قيمة الصبغ الصبغ فه
  ألن اخلطأ يف أموال الناس كالعمد إمجاعاً زاد أو نقص 

إذا طحن على أثر احلجارة ضمن مثل القمح إال أن يعلم ربه باحلجارة ويضمن : قال أشهب : فرع قال ابن يونس 
يضمن القمح دقيقاً : م مثله يف املوضع الذي اكترى إليه وله أجره قال ابن القاسم كقوله يف الطحان محال الطعا

بريعه وإذا ضاع القمح بوعائه عنده ضمن القمح دون الوعاء وكذلك لوح اخلبز عند الفران وجفن السيف عند 
لذي يعمل عليه ألنه من الضروريات للناس يضمن املثال ا: الصيقل ألن هذه األشياء ال يغريوهنا بصنعتهم قال حممد 

ال يضمن لوح : ال يضمنه ألنه ال يغريه وال الكتاب الذي ينسخ منه قال ابن حبيب : كاملصبوغ وقال سحنون 
اخلرب إن سرق فارغاً أو باخلبز ضمنه ألنه ال غىن لألقراص عنه إال أن يؤتى باخلبز فيقرصه وخيبزه ويضمن الصحاف 

  ويضمن الطحان وعاء القمح فارغاً أو مملوءاً فارغة أو مملوءة 
ذهب قبل القطع أو بعده فال يضمن : إذا دفعت إليه ذهباً فقطع منه مثقاالً يعمله خامتاً فقال : فرع قال ابن القاسم 

  إال املثقال ألنه صانع فيه ولو اعطاه خفني ليصلح أحدمها ال يضمن إال املعمول 
ب إىل قصار آخر وهرب وقد قبض األجرة فلك أخذ الثوب بال غرم ويتبع الثاين إذا دفع القصار الثو: فرع قال 

ما قبض أجره ودفع له : هذا إن قامت بينة بدفع األجرة وإال حلف الثاين : األول ألنك مل تأذن قال ابن ميسر 
  األقل من أجرة املثل أو أجرة األول ويتبع اهلارب ببقية أجرته 

الصانع ما حدث عن صنعه إذا كان الغالب حدوثه كالرمح يقومه والقوس يغمزه ال يضمن : فرع قال اللخمي 
والفص ينقشه إال أن يغر أو يفرط قاله مالك وابن القاسم كاحتراق اخلبز عند الفران والغزل عند املبيض وضمنه 

  ابن عبد احلكم فيهما 
ضاع عندي : أنكر اآلخر أو صدقة وقال فعلت و: أسلمه بعد الفراغ لغسال أو مطرز فقال : إذا قلت : فرع قال 

ضاع مين : صدقه عبد امللك ألنه وكيل يف الدفع ومل يصدقه أصبغ قياساً على دعوى الرد وخيتلف إذا صدقه فقال 
لقد ضاع وتكون مصيبته من صاحبه إال أن : لقد سلمه إليه وحيلف اآلخر : وقبول قوله أحسن فيحلف الصانع 

أسلمت اخلز للفران حلف الفران وضمن احلامل ألن األصل عدم : وإذا قال احلمال  يكون الثاين متصببا فيضمن
  عدم الرد : وصوله إليه وإن قال الفران رددته للحمال وكذبه حلف احلمال وضمن الفران ألن األصل 

لى إذا كان الفساد من الصانع بتفريط ومن األجنيب طالبت أيهما أردت فإن أخذت الصانع رجع ع: فرع قال 
األجنيب النه تعدى عليه فيما هو ضامن له أو أخذت االجنيب مل يرجع على الصانع النه مل يفسد بل فرط فإن كان 

  من الصانع بغلط أو عمد لك االبتداء بالصانع النه األصل يف الضمان واختلف هل يرجع على األجنيب ؟ 
أجرة لعدم تسليم املنفعة وإن سقط من يده عليه إذا سقط من يده فانكسر فال ضمان عليه وال : فرع قال األهبري 



  أنه أذن له يف احلمل ومل يأذن له يف إسقاط شيء عليه : شيء فكسره ضمن والفرق 
كل ما هلك بسبب حامله دابته فال كراء لعدم تسليم املنفعة وليس له إلزامك بأن تأيت مبثله : فرع يف الكتاب 

يف الدابة مجيع : بة وغرق السفينة ألن ذلك على البالغ وقال غريه ليحمل حىت يأخذ األجرة وكذلك هروب الدا
  الكراء يف اهلالك بعثار وكريه محل مثله كاهلالك باللصوص 

إذا اكتريت ثورا فكسر الطاحون وآلتها مل يضمن ربه ألن فعل العجماء جبار إال أن يغرك أو دابة : فرع يف الكتاب 
بل مبوضع احلمل النه منه تعدى : غرك مبوضع أثر التعدي وقال غريه  على محل دهن فعثرت ضمن قيم الدهن إن

وإذا هلك الطعام بالزحام ضمن املزاحم ألنه متلف وكذلك كل من أفرط يف ضرب دابته أو سوقها أو فعل ماليس 
  له فعله وإال فال 

لو هدمها املكتري : اللخمي  فرع إذا أكرى املكتري لغريه داراً فهدمها الثاين ضمن دون األول النه املباشر قال
خريت بني قيمتها غري مكرية وينفسخ الكراء أو قيمتها مستثناة املنافع ويكون له الكراء ولو هدمتها أنت خري بني 

فسخ الكراء وأخذ فضل الكراء من املسمى ويسقط مقال املكتري يف هدم املبين ألنه سلم املنافع وختري أنت بني 
ى أن ال كراء فيها أو قيمتها مستثناة املنافع وتأخذ املسمى النه كان لك على املكتري تضمني األجنيب قيمتها عل

فأبطله باهلدم أصالً أما إن أكراها املكتري فهدمها صاحبها بدئ باملكتري اآلخر فإن رضي بفسخ الكراء كان املقال 
ن املنافع حقه أو فضل ما اكترى به له وصاحب الدار يتخري يف فسخ الكراء عن نفسه أو يأخذ فضل قيمة الكراء أل

من اآلخر عن املسمى إن كان أكثر ألنه أبطله عليه باهلدم وإن هدمها املكتري األول خري رهبا بني قيمتها اآلن غري 
مكتراه ويفسخ الكراء أو قيمتها على أهنا ال تقبض إال بعد مدة الإجارة ويأخذ منه الكراء ويكون املقال بني 

ع اآلخر على األول بفضل قيمة الكراء أو يفسخ الكراء عن نفسه إن كان املسمى أكثر وإن هدمها املتكاريني فريج
املكتري اآلخر فعليه قيمتها غري مكرية أو قيمتها على أهنا تقبض بعد مدة الكراء أو يغرم الكراء لرب الدار مع 

يب خريت بني تغرميه قيمتها غري مكرية أو القيمة وللمكتري األول الرجوع على الثاين بفضل الكراء وإن هدمها أجن
على أهنا تقبض بعد مدة اإلجارة فتأخذ منه الكراء وينفسخ الكراء ألنه لك ملك الرقبة باألصالة واألجرة بالعقد 

  وال مقال لواحد من املتكاريني على اآلخر 
  كاحلر جبامع زوال اِحلجر  العبد املأذون له يف الصنعة يضمن اإلفساد واجلناية يف ذمته: فرع يف النوادر 

ال يضمن وله األجرة وكذلك اخليل : قال مالك : املستأجر على حراسة بيت فينام فيسرق البيت : فرع قال 
  والغنم إال أن ُيفرط 

إذا ابتل الطعام يف السفينة بلالً مفسداً ضمنوا إذا مل يكن ربه معه ألنه يتهم يف أخذه ويبل : قال مالك : فرع قال 
وحيث ضمنوا فال : اختلفوا قال ابن القاسم : فال شيء عليهم وإن شك فيه : ي ليزيد فإن كان بلالً ال يزيد الباق

يأخذ يف النقص ذهباً إن أركى بذهب إن نقد واإلجاز خشية النسيئة يف النقد وله أخذ الشعري يف الشعري ألن اهلالك 
  يوجب غرم املثل 

  لوجود التهمة : نة حيملون للناس ضمنوا وكذلك يف الظهر قاله مالك لو استأجر نواتية يف السفي: فرع قال 
إذا اكترى دابة ال يصدق يف موهتا إال ببينة إن كان يف مجاعة وإال صدق مع ميينه ويصدق يف ردها إال أن : فرع قال 

اهنا فهو فاسد فإن اشترط ضم: يقبضها ببينة ويصدق يف ذهاهبا مطلقاً وكذلك وقوفها يف الطريق قال ابن حبيب 
: ولو حبسها بعد الكراء ضمنها ألنه متعد وعليه كراء املثل إن سلمت قال ابن القاسم : ملناقضة العقد قال مالك 

إن حبسها بعد الشرط األيام اليسرية فأتى هبا : أما الساعة فال يلزمه إال كراؤها على قدر ما حبسها قال ابن حبيب 



د الشرط وكرائها األول أو الدابة وكراء احلبس والكراء األول وإن حبسها أياماً تغرياً شديداً خري بني قيمتها بع
: خري رهبا وإن مل تتغري والعارية مثلها يف حبسها يف القليل والكثري متهيد قال ابن يونس : كثرية حىت حالت أسواقها 

هاب دابة أو سفينة مبا فيها فال ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل مل يغرمنه أو ذ: اهلالك مخسة أقسام 
ما هلك بعثار كاهلالك بأمر من اهللا تعاىل : ضمان وال أجرة وال عليه أن يأيت مبثله ليحمله قاله مالك وقال غريه 

لرب السفينة حبساب ما بلغت وما غر فيه بضعف حبل يضمن فيه القيمة مبوضع اهلالك النه موضع : وقال ابن نافع 
موضع احلمل منه ألن منه ابتداء التعدي وما هلك بأمر من اهللا تعاىل : الكراء حبسابه وقيل  أثر التفريط وله من

بالبينة فله الكراء كله وعليه محل مثله من موضع اهلالك وما هلك بقوهلم من الطعام ال يصدقون فيه المتداد األيدي 
عروض يصدقون فيه لعدم التهمة وهلم الكراء إليه وهلم الكراء كله ألهنم استحقوه بالعقد وما هلك بأيديهم من ال

هلم من : كله وعليهم محل مثله من موضع اهلالك ألهنم ملا صدقوا أشبه ما هلك بأمر من اهللا تعاىل وقال ابن حبيب 
  الكراء حبساب ما بلغوا ويفسخ الكراء النه ملا كان ال يعلم إال من قوهلم أشبه ما هلك بعثار 

زدناها غلطاً : الطعام أو نقص ما يشبه فال شيء هلم وال عليهم وما ال يشبه وقالوا  إذا زاد: فرع يف الكتاب 
وصدقتهم أخذهتا وغرمت كراءها أو أنكرت صدقت ولك تركها ألنه قد يغترق الكراء هلم وإن زاد الكيل ليس 

ان احلمال غلط حبملها إذا اكتريت الزيادة أو ك: لك أخذ الزيادة إال أن تكون معروفة عند الناس قال ابن يونس 
  لك أخذها ودفع كرائها وتضمنه مثلها مبوضع احلمل ألنك مل تأمر حبملها 

وال كراء له : فإن محل غري املتاع غلطاً خريت بني تضمينه القيمة مبوضع احلمل قال أشهب : فرع قال ابن يونس 
تكليفه رده لعدم اقتضاء العقد ذلك وال  له الكراء حلصول املنفعة وليس لك: حبمله غري املأذون قال ابن القاسم 

: للحمال أن يفعل ذلك إذا أردت أخذه ألنه مالك والكراء بينكما قائم فيجع ليحمل ما استؤجر عليه وقال أصبغ 
خريت بني قيمته وأخذه بغري : قال ابن القاسم : عليه رده وهو يف ضمانه يف رده ألنه متعد بإخراجه فإن محله تعدياً 

  كراء 
يف الكتاب للحمال منع ما أكرى عليه من العروض حىت يقبضوا كرائهم ويضمنوها ضمان الرهان وهلم الكراء  فرع

كله ضمنوا أم ال لتوفية احلمل وللصناع منع ما عملوا حىت يقبضوا أجورهم فإن هلك ضمنوا واألجرة هلم لعدم 
سفينة وإال فال يصدق يف الطعام واالدام للتهمة يف ال يضم الطعام إذا كنت معه مع الدابة او ال: التسليم يف الكتاب 

إن شرطوا : قال مالك : امتداد األيدي إليه إال ببينة أن التلف من غري فعلهم ويصدقون يف العروض قال ابن يونس 
الضمان يف غري الطعام أو عدم الضمان فيه فسد العقد ملناقضته العقد فإن فات ضمنوا الطعام دون غريه وهلم أجرة 

الذي يضمنون ما كان طعاماً أو إداماً كالقمح والشعري والدقيق والسلت والذرة والدخن : املثل قال ابن حبيب 
لعل هذا بغري بلد األرز ويضمن الفول واحلمص : والعدس والكرسنة خبالف األرز ألنه ال يتفكه به قال أبو حممد 

الزيت والعسل والسمن واخلل خبالف املري والرب : وللوبيا واجللبان خبالف الترمس ألنه تفكه ومن اإلدام 
واألشربة احلالل واجلنب واللنب والزبد واللحم والبيض واإلبزار وخضر الفواكه رطبها ويابسها إال التمر والزبيب 

وهذا الذي ذكره ابن : والزيتون وامللح وال تضمن األدهان ويصدقون يف هالك كل ما ال يضمن كالعروض قال 
قال : ن وظاهر املدونة عام يف الطعام واإلدام وإذا كان يصحب الطعام ببعض الطريق دون بعض حبيب استحسا

إن فارقه على عدم العود أو ال يرجو أن يدركه : محله على غري التسليم وقيل : سقط الضمان ألن األصل : حممد 
م يف السفينة وغاب مث تركه معه فإنه إذا وكله على كيل الطعا: ضمنوا الستقالهلم وقال الشيخ أبو احلسن القابسي 

يضمن وإذا صدقنا احلمال يف العروض فله الكراء كله وعليه مثله لصاحبه بقية الطريق كمن مل حيمل شيئاً لعدم 



له من الكراء : له من الكراء حبسابه إىل موضع ابن حبيب : املنفعة لألجر أو يكرى ذلك يف مثله وقال ابن حبيب 
قال ابن القاسم له أخذ : إن كان تلفه من سببه ولو باع الطعام ببعض الطريق بغري إذن ربه  دعواه التلف وكذلك

الثمن ألنه بيع فضويل يصح عندنا أو مثله مبوضع احملمول إليه ألن له إبطال العقد وهو من ذوات األمثال فإن أخذ 
ضمن الطعام إذا ادعى ضياعه يف املوضع الذي إمنا ي: امثن فله أن حيمله مثله من موضع البيع ألنه بقية العقد وقيل 

والصواب ضمانه يف املوضع الذي : يصل إليه إذا أمكن أن يكون وصل إىل املوضع وإال ففي موضع الضياع قال 
إما فوات بعض : وهي ) الباب الثالث يف موجبات الفسخ ( أكرى إليه وال وجه للتفرقة ألنه ضمنه قبل ذلك 

استأجرها على صبيني حولني : فا أو شرعا القسم األول فوات بعض املنفعة ويف الكتاب املنفعة أو كلها إما عر
فمات أحدمها بعد حول وضع عنه بعض األجرة إال أن ختتلف األزمنة يف الكراء من الشتاء والصيف وصيب صغري 

صيب مل يكن هلا  وكبري فيحسب ذلك مث هلا أن ترضع مع الباقي غريه ألنه دخل على املشاركة ولو أجرها على
إرضاع غريه الستحقاقه مجلة الرضاع ولو أجرمها لصبيني فماتت إحدامها فللباقية أن ال ترضع وحدها لدخوهلا على 
املساعدة كذلك األجريان يف رعاية غنم ولو أجر الثانية تطوعا فماتت فعلى األوىل الرضاع كما كانت لدخوهلا على 

إذا استأجر واحدة بعد واحدة : ن يأيت مبن يرضع مع الثانية قال صاحب النكت االستقالل فإن ماتت األوىل فعليه أ
: قال سحنون : إمنا يكون للثانية مقال إذا علمت عند العقد باألوىل وإال فال لدخوهلا على االنفراد قال ابن يونس 

  رين مات أحد الصبيني انفسخت اإلجارة لعدم انضباط حصته وكذلك إذا ماتت إحدى الظئ: إذا 
إذا اهندم من احلمام أو الدار ما أضر باملكتري فأراد فسخ اإلجارة وأىب رهبا وأراد اإلصالح قدم : فرع يف الكتاب 

  املكتري ألن يف االنتظار ضررا 
فرع يف الكتاب إذا صح مرض العبد فسخ الكراء ويسقط كراء أيام املرض فإذا صح يف بقية املدة عاد إىل عمله 

ة لضرر املسافر يف الصرب علبها فيكتري غريها فلو رضي بانتظارها وأراد رهبا بيعها واملرض حنو خبالف صحة الداب
افتراق اجلواب يف العبد والدابة : اليومني مما ال ضرر فيه على الكري حبس وإال فسخت قال صاحب النكت 

 يف السفر استوى اجلواب قال الختالف السؤال فالعبد يف احلضر والدابة يف السفر ولو كانت يف احلضر واألجري
  يعود العبد لبقية املدة إال أن يتفاسخا لبطالن العقد : ابن يونس 

  إذا اهندم من احلمامني وجه الصفقة رد اجلميع وإال لزم الباقي حبصته : فرع يف الكتاب 
ال مقال فعدم الضرر اهندام بعض الدار أن كان يسريا أو كثريا ال يضر كاهندام الشر فات ف: فرع قال ابن يونس 

وما فيه ضرر يسري سقط من الكراء بقدره االستحقاق أو أضر كثريا فللمكتري رد الدار فإن شاء سكن جبميع 
األجرة قاله عبد احلق وقال سحنون إن سكن حط عنه من الكراء حبصته لذهاب بعض املعوض عليه قال صاحب 

ال يفسخ وال ينقص الكراء هبدم الشرفات إال أن : كراء قال اللخمي لو مل يبق إال القاعة فله املقام جبميع ال: النكت 
يكون زاد يف الكراء ألجلها وأن ذهب البياض وحاهلا نقض الكراء إال أن يصلحه وله اخلروج وإن انكشفت من 

اين حائط ونفقته يسرية أجرب رهبا على اإلصالح وأن اهندم بيت داخلها وهو أقل الصفقة حط ما ينوبه القسم الث
فله الفسخ لعدم تسليم : إذا انقطع ماء الرحا وال ترجى عودته إال بعد بعد : فوات كل املنفعة عرفا قال اللخمي 

املنفعة أو يرجى على القرب مل يفسخ لقلة الضرر وحيث فسخ مث عاد عن قرب فهل يبطل الفسخ لبطالن السبب 
إن مل يتفاسخا حىت عاد املاء عن قرب بطل الفسخ أو عن بعد أو ال ألنه بطل العقد فال يعود إال بإنشاء أخر قوالن ف

قوالن ( هل عدم املنافع فسخ أو حىت يفسخا وكذلك السفينة يأيت عليها الشتاء مث يعود الصيف فيها : عاد اخلالف 
الرحا  وارحتال الناس عن احمللة يفسخ كراء الدار لتعذر استقرار اإلنسان وحده وكذلك الفندق وحيث عاد املاء يف



برائته من األجرة وان اختلفا يف : إن اتفقا على وقت انقطاعه واختلفا يف وقت رجوعه صدق املكتري ألن األصل 
وقت االنقطاع والرجوع صدق املكري عند ابن القاسم ألن األصل املاء ابتداء واملكتري عند سحنون لرباءته من 

االنقطاع فعلى قول ابن القاسم يصدق املكري وعلى قول  األجرة فإن مل يعد حىت انقضت السنة واختلفا يف وقت
املكتري ولو كانت دارا واتفقا على وقت االهندام واختلفا يف وقت اإلعادة صدق املكتري استصحابا : سحنون 

صدق املكتري عند ابن القاسم خالفا لسحنون فإن : للحالة وإن اختلفا يف وقت االهندام واتفقا على وقت اإلعادة 
عد البناء فعلى مثل ذلك االختالف قال أشهب إذا قال األجري عملت السنة و املستأجر بل بطلت صدق مل ي

املستأجر ألن األصل عدم العمل قال حممد وسواء كان منقطعا إليه أم ال وقاله ابن القاسم إذا مل يكن مأواه إليه وإال 
عمل وقال عبد امللك إن كان عبدا يأوي عنده صدق صدق األجري حرا كان أو عبدا ألن الغالب مع اإلقامة عنده ال

املستأجر نقد أم ال ألنه ملا أوى عنده فقد أمن عليه فيصدق وكذلك لو ادعى أياما فإن كان خيتلف إليه صدق 
السيد ويصدق احلر كان يأوي إليه أم ال قبض األجرة أم ال ألن األصل الوفاء بالعقد قال وقول أشهب أحسن 

دار ألهنما سلما تسليما واحدا واألصل بقاؤمها حىت يعلم خالفه ومنافع األجري بيده يسلمها يف كل خبالف املاء وال
يوم قال ابن يونس إن ادعى هدم الدار ومل يعلم به أحد مل يصدق ألنه خالف العادة وإذا قال الساكن مل أسكن إال 

ا والدار قد انقضت السنة وقال املكتري كذا صدق عند مالك ألن األصل عدم السكىن ويف املدونة قال رب الرح
  لبل شهران وقد اهندمت الدار اآلن أو انقطع ماء الرحا صدق املكتري أن األصل عدم التسليم يف املنفعة 

فرع يف الكتاب مرض العبد املرض البني وإباقة يف املدة يوجب الفسخ فإن صح أو رجع يف بقية املدة لزمه إمتامها 
ه إال أن يكون فسخ ذلك وقال يف غري هذا التمادي حىت يتفاسخا قبل ذلك للتمكن من املنفعة توفية للعقد قال غري

قال ابن يونس وكذلك الدار ينهدم بعضها مث يصلح قبل الفسخ قبل متام املدة فإن اهندمت كلها وانتقل املكتري 
كموت العبد املستأجر وقاله األئمة وإن كان  عنها مل تعد اإلجارة بالبناء ألهنا دار غري األوىل ولو بناها مثلها بل ذلك

اجلل كان له اخلروج قال ابن حبيب ليس له منع املكتري من اإلصالح من ماله ألنه مضار مبنعه قال ابن يونس إذا 
اهندم من محام أو رحا ما يضر باملكتري قال ابن حبيب إن أضربه يف التأحري إىل اإلصالح فله الفسخ وإال فال ولو 

ه على عجن وبية يف هذا اليوم أو يطحن له يف هذا الشهر كل يوم وبية ال يضر فوات ذلك الوقت ويعمل استأجر
بعد ذلك ألن الذي يعدم الوقت فيه مقصود وهاهنا املقصود العمل وكذلك السقي يشترط عليه كل يوم قربة ولو 

شرط على املستأجر النفقة يف يوم الراحة  استأجر العبد شهرا على أم له راحة يومني فبطل أكثر منهما قال مالك إن
  حوسب على البطالة من حساب ثالثني وإال حوسب على مثانية وعشرين ألهنا مدة العقد 

فرع يف الكتاب إذا هطل البيت مل جيرب املكري على الطر ألنه سلم البيت وللمكتري طره من األجرة وله اخلروج يف 
الطر وكنس املراحيض مما يلزم ربَّ الدار وكذلك لو اهندمت الدار أو بيتاً : ه الطر البني إىل أن يطرها رهبا وقال غري

منها مل جيرب على البنيان بل للمكتري اخلروج إن تضرر ويقاصُّه من الكراء حبساب ما سكن وإال فال وليس له 
مدة الكراء لزم املكتري السكىن اإلصالح من الكراء إال بإذنه ألن العقد مل يتناول إال تلك البينة فإن بناها يف بقية 

قال حممد : لزوال الضرر إن كان مل خيرج وإال فال يلزمه الرجوع ألنه قد يتضرر بإجارة دار أخرى قال ابن يونس 
إذا خرج واكترى غريها فأصلحت مل يصلح الرجوع ألن بقية الكراء بقي ديناً على املكتري فال يأخذ فيه سكىن : 

إال أن : ي الكراء جاز التراضي بسكىن ما بقي إذا علمت حصُته من بقية الكراء قال أصبغ دار وإن مل ينقد املكتر
  يصلح يف األيام اليسرية فيلزمه ما بقي لعدم الضرر ويفسخ ما بني ذلك يف العمارة ال يف اهلدم 

الصفقة أو قليالً إذا غرق بعض األرض أو عطش قبل الزراعة وهو أكثرها ُرد مجيعها لذهاب ُجل : فرع يف الكتاب 



تسويته بني العطش : قيل : تافهاً حطت حصته من الكراء يف جودته ورداءته وكذلك االستحقاق قال ابن يونس 
إذا استحق النصف ال ردَّ له وينبغي : إذا غرق نصف األرض أو ثلثها أن يرد البقية وقد قيل : واالستحقاق يقتضي 

  وإال فال  إن تضرر املشتري يف االستحقاق بالنصف رد
: إذا اكترى األرض ثالث سنني فغارت العني أو اهندمت البئر وامتنع من اإلنفاق عليها : فرع يف الكتاب 

فللمكتري حصة تلك السنة خاصة ينفقها فيها ألهنا احملتاج إليها فإن زاد فهو متطوع وكذلك املساقي له نفقة حصة 
املكتري ال نفقة له فيها فال ضرر عليه يف اخلروج ولو مل يزرع رب األرض من الثمرة تلك السنة خبالف الدور ألن 

له اإلنفاق إن : قال مالك يف املرهتن الزرع أو النخل : املكتري وال سقي املساقي مل يكن هلما إنفاق قال اللخمي 
الرهن مبا أنفق  امتنع ربه والنفقة يف الزرع ورقاب النخل ليالً يهلك رهنه فهو معذور كاملكتري واملساقي ويبدأ من

ألنه أخص به من الدين وإن مل يوف مل يكن الفاضل على املالك ألنه ال جيب عليه اإلصالح وإذا مل يزرع املكتري 
خري رهبا بني اإلصالح أو اإلذن فيه فإن أىب رد إال أن يرضى باإلصالح على مجلة الكراء وكذلك إن قلب األرض 

اء األرض بينهما بقيمة األرض غري حمروثة وقيمة احلرث فإن مل يوجد من ومل يبذر وال جيرب ألنه إذا رد كان كر
  يكتريها فكما لو ُزرعت ليالً تذهب نفقته فيها أو عمله 

إن أكراها سنة : إذا اهندمت ورهبا غائب أشهد املكتري على ذلك وال شيء عليه قال ابن يونس : فرع يف الكتاب 
الكراء مث قدم رهبا بعد السنة فله حصة ما سكن املكتري قبل اهلدم كراء  فاهندمت بعد شهرين فبناها مبا عليه من

  العرصة بعد اهلدم وللمكتري نقص بنائه إال أن يعطيه قيمته منقوصاً 
عدم النقض والنقض كالمها البن : املشهور : فثالثة أقوال : إذا استأجره على محل معني فتلف : فرع يف املقدمات 

لف بأمر مساوي وإال فال ملالك نظراً للتعيني أو يكون التعيني كالصفة أو ال ألن األمر القاسم وال ينقض أن ت
  السماوي قد دخال عليه 

  فله الفسخ دون تنقيص الكراء ألنه عيب : إذا خاف سقوط الدار : فرع يف الكتاب 
 كراء له سواء غصب مصيبتها من رهبا وال: قال ابن القاسم : إذا غصب الدار السلطان : فرع قال ابن يونس 

الدار أو املنفعة وكذلك غلق احلانوت بأمر السلطان ألن املنافع إمنا تستويف على ملك املكري فهو مانع من التسليم 
إن غصب الدار فاجلائحة من املكري فهو نافع أو : اجلائحة من املكتري وقال ابن احلارث : كاهلدم وقال سحنون 

إذا أقر املكتري للغاصب الرقبة قبل إقراره يف الرقبة : ستوىف منه املنفعة ويف اجلواهر السكىن فمن املكتري لبقاء ما ا
وال يفوت حق املنفعة تبعاً على املستأجر بل له خماصمة الغاصب ألجل حصته يف املنفعة وال فرق بني غصب 

  ) يف الفسخ ( السلطان وغريه 
لرحا أقام أو رحل ألنه ال يأتيه من يطحن وكذلك فنادق إن ذهب أهل احمللة فهو كاالهندام ل: قال : فرع قال 

املوسم إذا امتنع الناس ومهما تعذرت املنفعة فكذلك وقاله األئمة خبالف الدار إذا ذهب الناس وبقي املكتري 
ساكناً حلصول املنفعة وكذلك إن رحل للوحشة بعدهم لتمكنه من املنفعة فتركها اختياراً ولو رحل للخوف سقط 

  ء لعدم متكنه الكرا
إذا مل ينزل املطر أو غرقت األرض أو هارت البئر قبل متام الزرع فهلك الزرع رجع بالكراء لعدم : فرع يف الكتاب 

تسليم املنفعة فإن لقي املاء للبعض و هلك البعض حصل ماله به نفع وعليه من الكراء بقدره وإال فال وأما هالكه 
ء ألهنا ليست من جهة األرض وال منافعها وقاله األئمة وإذا غرق الزرع بعد بربد أو جليد أو جائحة فعليه الكرا

ماله به نفع مثل : اإلبان فكاجلليد أو انكشف يف اإلبان وأمكن زرعها ثانية لزمه الكراء وإال فال قال ابن يونس 



  مخسة من مائة 
ج ألنه ليس إجارة حمققة خبالف أرض فعليهم اخلرا: إذا عطشت أرض الصلح اليت صوحلوا عليها : فرع يف الكتاب 

هذا إن كان الصلح وظيفة عليهم أما خراج على األرض معروف فال قال ابن : اخلراج كأرض مصر قال غريه 
فال خيالف ابن القاسم الغري أو على أن عليهم خراجاً مللكهم األرض : إذا صاحلهم على أن أرضهم خبراج : يونس 

  هم فما قال ابن القاسم كما يوظف بقدر أعماهلم وأمالك
لزمه الكراء لتسليم األرض واملنع ليس من قبل رهبا وال منها : إذا مل جيد البذر أو حبسه السلطان : فرع يف الكتاب 

  كمن اشترى سلعة ومنع من االنتفاع هبا بعد قبضها جيب عليه الثمن 
( انفسخ باقيها وقاله : وقبل انقضاء مدهتا  إذا مات البطن األول من أرباب الوقف بعد اإلجارة: فرع يف اجلواهر 

  إن كانت مدة جيوز الكراء هلا لزم باقيها ألن األجر أجر ملكه ومل يفرط : ألنا بينا أنه أجر غري ملكه وقيل ) ش 
 لو بلغ الصيب الرشد قبل انقضاء املدة ال يلزمه باقيها إال أن تكون إجارة الويل يف مدو ال يظن يف مثلها: فرع قال 

البلوغ ويكون الباقي كالشهر وحنوه ويلزمه يف احليوان والعقار والرقيق السنني الكثرية إذا احتلم بعد سنة وظن 
: عدم احتالمه قبل املدة وقيل ال يلزمه إال فيما قل وال يلزمه ما يعلم أنه يبلغ قبله يف نفسه وال ماله ألن األصل 

ويلزم السفيه البالغ إذا رشد بقية املدة يف الربع واحليوان والرقيق  عدم نفوذ تصرف غري اإلنسان عليه إال للضرورة
إمنا يكرى : أجر السلطان أو الويل السنتني أو الثالث ألن رشده غري منضبط خبالف البلوغ الويل معذور فيه وقيل 

  عليه السنة وحنوها لتوقع تغري حاله فأما ما كثر فله فسخه 
  بعتقه ألن السيد تصرف وهو مالك فال يتناوله العتق  ال تنفسخ إجارة العبد: فرع قال 
  إذا آجر أمته فله وطؤها فإن محلت وجبت احملاسبة : فرع قال 
بيع الدار املستأجرة ال يوجب الفسخ ويستويف املبتاع املنافع حبكم اإلجارة ومن غريه يصح أيضاً : فرع قال 

يوقف البيع على إجازة املستأجر ) : ح ( قوالن وقال )  ش( ولتستمر اإلجارة إىل آخر املدة وقاله أمحد وعند 
القدرة على التسليم شرط يف البيع والرقبة املبيعة : وروى ختصيص الصحة باملدة اليسرية والكراهة يف الطويلة متهيد 

من مسلمة للمستأجر ليستويف منها املنافع فيتعذر تسليمها للمشتري فبطل البيع أو تفسخ اإلجارة حىت يتمكن 
واملنافع فروع فيبطل عقدها لتصحيح عقد األصل أو : التسليم وعقد البيع أقوى من عقد اإلجارة لتناوله األصل 

عقد البيع نقل : تكون الدار يف يد املستأجر كما تكون يف يد البائع إذا استثىن منافعها مدة فال يتناىف ذلك أو يقال 
عقد اإلجارة سابق فيخّير املستأجر فهذه املدارك هي : بيع أو يقال امللك ناقصاً لصفته فكأن املشتري أجر بعد ال

إذا صحت الضرس املريضة أو اليد املتآكلة : فوات املنفعة شرعاً ويف اجلواهر : منشأ اخلالف القسم الثالث 
   ١ انفسخت اإلجارة على إزالتها وكذلك لو عفي عن القصاص املستأجر على استيفائه بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كتاب اجلعالة

له مخسة معان مبعىن صري حنو جعلت الطني خزفا و مسى حنو  -بفتح اجليم  -وهى من اجلعل و اجلعل ىف اللغة  ١
أَي مسوهم َألن سلطان املشركني إِمنا هو على اَألمساء دون ) وجعلوا املالئكة الذين هم عند الرمحن إِناثا ( قوله تعاىل 

أَي خلقهما ومبعىن أَلقى حنو جعلت متاعك بعضه ) وجعل الظلمات والنور ( ه تعاىل الذوات ومبعىن خلق حنو قول
على بعض أَي أَلقيته ومبعىن قارب الفعل ومل يشرع فيه حنو جعل يقول كذا واجلعالة من فعل أَي التزم ماال ملن يأْيت 

) وملن جاء به محل بعري وأَنا به زعيم ( ىل بعبده اآلبق أَو حنو ذلك وأَنكره مجاعة من العلماء لغروره وأَصله قوله تعا



وملساقاته عليه السالم أَهل خيرب وهي جعالة َألن املساقي إِن كّمل أَخذه وإِال فال شيء له مث النظر يف أَركاهنا 
هلية وأَحكامها النظر األَول يف أَركاهنا وهي أَربعة األَول والثاين املتعاقدان ويف اجلواهر ال يشترط فيهما إِال أَ

االستئجار والعمل وال يشترط تعيني اجملعول له تكميال ملصلحة العقد بل لو قال من جاء بعبدي فله دينار صحَّ فإِن 
أحضره قبل أَن جيعل فيه شيئا وعادته طلب اآلبق واالكتساب بذلك فله أجر مثله يف قدر تعبه وسفره وإال فله نفقته 

الرَّادُّ لآلبق ابتداًء متربع ال شيء له ) ش ( لك عدم النفقة أيضا وقال قاله أصبغ وعبد املالك وعن عبد امل -فقط 
كان شأْنه رد اآلبق أم ال وكذلك إِن أذن ومل يسمع أو يأذن فضويل يقول قال فالن من رّد عبدي فله كذا وال  -

ثالثة أيام أجرة املثل  له األجر يف العبد دون سائر الضوال اذا رده من دون) ح ( شيء على املالك وال عليه وقال 
أو أكثر من ثالثة أيام وليس معروفا برد األباق مل يستحق شيئا أو معروفا بذلك فأربعون درمها استحسانا إال أن 
تكون قيمته أقل وقال أمحد له دينار كان معروفا أم ال واحتج أصحابنا واحلنفية مبا روى ابن أيب مليكة أنه عليه 

ه عشرة دراهم ويف لفظ آخر أنه جعل ملن جاء بآبق خارج احلرم دينارا وعنه عليه السالم السالم قال من رد آبقا فل
انه قال يف اآلبق اربعون درمها وهي أحاديث ضعيفة والن العادة كالشرط بدليل النقود يف املعامالت وتعني األعمال 

ه من مال أو عمل لزمه ذلك املال يف اإلجارات ونفقات الزوجات قاعدة مذهبية من فعل لغريه فعال ما شأنه فعل
واجرة ذلك العمل كان واجبا كأداء الدين أم ال كحلق الرأس وغسل الثوب وان كان شأنه فعله بنفسه أو عبده أو 

ال يلزم يف ذلك كله شيء لنا القضاء بالعوائد كما تقدم ) ش ( هو ممن يسقط عنه ذلك املال مل يلزمه شيء وقال 
بناء على امللك وال جتب قياسا على الغيبة وليس شأن الناس االنفاق على اآلبق فاختلف  تقريره فنفقة اآلبق جتب

فيها وشأن الناس طلب اآلبق فوجبت األجرة اال أن تكون قرينة تدل على التربع من كونه ليس شأنه ذلك وقال 
أن يكون شأنه اإلتيان باآلبق  اللخمي لو مل يسمع اآليت باآلبق قول سيده من جاءين به فله كذا مل يكن له شيء إال

كان ذلك شأنه أم ال  -فله جعل مثله كما لو جاء به قبل القول وجعل له ابن حبيب بعد القول اجلعل مسع أم ال 
إذا قال مل أتطوع وله األقل من املسمى أو جعل مثله فان جاء به من مسع قول سيده وقال مل  -قال وهو أحسن 

إن كان  -لب ذلك وامنا استفدت من قوله إن العبد آبق حلف وأخذ جعل مثله أعمل على قول السيد ألن يل ط
قاله ابن حبيب وقال ابن القاسم  -أكثر من املسمى فان طلب من يعلم موضعه فال شيء له الن ذلك واجب عليه 

د شيئا الركن يعطي بقدر تعبه وهو أحسن ان كان سيده ال خيرج له بنفسه واال فال شيء له ألنه مل يوفر على السي
الثالث العمل ويف اجلواهر هو كل عمل جيوز االستئجار عليه لكن ال يشترط كونه معلوما حتصيل مصلحة العقد 

احترازا ممن وجد آبقا او ضاال بغري عمل فال جعل له وممن عرف مكانه فدل عليه ألن ذلك واجب عليه ويشترط 
اضي أبو حممد وميتنع يف الشيء الكثري ملا فيه من الغرر بذهاب ان ال حتصل للجاعل منفعة إال بتمام العمل قال الق

العمل الكثري باطال وقال أبو الوليد بن رشد ال يشترط ذلك وميتنع اال يف غري املقدر من األعمال بزمن فمىت قرر مل 
د وليس فيها يكن جعال بل إجارة قال ابن بشري يف نظائره للجعالة أربعة شروط أن يكون اجلعل معلوما غري منقو

ال يشترط يف العمل العلم وال اجلهل ومينع يف ) ش ( منفعة للجاعل إال بتمام العمل وال يضرب للعمل أجل وقال 
الداللة على املال ألهنا واجبة شرعا وال بد أن يكون اجلعل معلوما قاعدة تعرف جبمع الفرق وهي أن يكون املعني يف 

السفه يقتضي إبطال التصرفات املالية صونا ملال احملجور عليه على نظر الشرع يقتضي حكمني متضادين كوصف 
مصاحله ويقتضي تنفيذ وصاياه صونا ملاله على مصاحله لئال يأخذه الوارث فصار السفه يقتضي التنفيذ والرد 

ا وكذلك كون العمل غري معلوم يقتضي بطالن اإلجارة لئال تذهب اإلجارة جمانا فهو غرر ويقتضي أن يكون شرط
يف اجلعالة ألنه لو قدر أدى ذلك لضياع عمل اجملاعل بانقضاء املدة قبل وجود الضال واذا كان غري مقدر يزيد 



اجملاعل يف الطلب فيجد الضال وال يذهب فيه تعبه باطال فصارت جهالة العمل تقتضي الصحة والبطالن ويف 
د يف الثوب مثنا أم ال فإن قال اليوم امتنع اال أن الكتاب ال يشترط فيه التأجيل فمن قال بع ثويب ولك درهم جاز ح

يشترط أن يترك مىت شاء لئال يذهب عمله باطال لتعذر البيع فيه وان باع يف نصفه أخذ اجلعل كامال ويسقط بقية 
وملن جاء ( قياسا على اإلجارة وجوابه ما تقدم لقوله تعاىل ) ح ( اليوم فهو خطر فال يكون اجلعل مؤجال واشترطه 

ومل يقدر أجال وال جيوز اجلعل على بيع كثري السلع والدواب والرقيق كالعشرة االثواب وال على ما ) به محل بعري 
فيه مشقة فيبقى يف القليل الحتمال ضياع كثرة العمل دون املقصود قبل ذلك وجيوز يف القليل يف البلد النه ال 

قال صاحب التنبيهات أجاز اجلعل على اليسري كالثوبني  يقطعه بيع ذلك عن شغله فإن باع أخذ وإال فال شيء له
كما قيل يف اآلبقني وفيه من اخلالف ما فيهما وقيل جيوز يف  -قال بعضهم مشروط بأن يسمى لكل ثوب جعله 

القليل والكثري فيما ال يبقى للجاعل فيه منفعة بعد متامه ألنه األصل ومعىن قوله يف الكتاب ال يصح يف الثياب 
ة أنه ال يأخذ شيئا حىت يبيع مجيعها واما ان أخذ بقدر ما باع فجائز ومعناه انه مسى لكل ثوب شيئا أو كانت الكثري

متساوية القيم أو قال على أن تقبض األجرة على العدد ولو كان على القيم امتنع جلهالتها واألصل أن ما يعرض 
واالثنني حىت ال يشتغل اجملاعل عن مصاحله وما ال يعرض للبيع كالرقيق وحنوه مينع اجلعل اال يف اليسري كالواحد 

للبيع وال ينقل كالدور وحنوها جيوز فيها اجلعل وكذلك اجلعل يف عمل األيدي جائز قال اللخمي ان كانت ثيابا 
كثرية يف بيت صاحبها ويأيت السمسار مبن يشتريها ويأخذ منها ثوبا يعرضه ليبيع به مجيعها أو تنقل إىل دكان 

سمسار فيبيعها فيه أو يستأجر صاحبها من حيملها له وقت العرض أو يقول بع أيها شئت جاز لعدم التعرض ال
لضياع العمل الكثري على اجملاعل ويلزم على املذهب منع اجلعل يف اآلبق لطوله وحصول املنفعة للجاعل بكشف 

شيء لعدم حصول املقصود مع أهنم أجازوها  تلك املواضع اذا مل جيده ومنع املغارسة ألهنا تطول وقد ال حيصل له
وأجازوا اجلعل على السفر من املشرق اىل املغرب على البالغ أن وصل أخذ واال فال شيء له وهو جعل اال أنه 

واجب عليهما وجيوز عند مالك وأصحابه اجلعل على الشراء احلاضر وعلى السفر قليال أو كثريا خبالف البيع مع 
مع أن ابن حبيب قد قال إذا قال ان ابتعت يل هبذه املائة يف البلد الفالين كذا فلك كذا واال فال أنه ال فرق بينهما 

  شيء لك إن كان خروجه له وللمائة جاز واال امتنع اال بأجل مؤقت وأجرة معلومة وهو أحسن 
عليه جيوز اجلعل فيه يف الكتاب كل ما جازت اجلعالة فيه جازت اإلجارة عليه وليس كل ما جتوز االجارة  -فرع 

  الن االجارة جتوز على كثري السلع والطعام خبالف اجلعالة 
  يف الكتاب جتوز على ثياب يشتريها له نصفها له فيلزمه ما يشبه جتارته  -فرع 
  قال اللخمي اجلعل على اآلبق جائز علم اجملعول له موضعه أم ال  -فرع 
ميتنع ألنه ال يدري كيف خيرج وال يقدر على الترك إذا شرع  يف الكتاب ما عصرت من زيتوين فلك نصفه -فرع 

فليس كاحلصاد يتركه مىت شاء وجيوز كل قفيز بدرهم ألنه معلوم بالكيل ويعلم صفته بالفرك للسنبل وتأخر درسه 
  اىل عشرة أيام قريب للضرورة 

جرة مثله إن فعل وعن مالك اجلواز يف الكتاب ُيكره على اخلصومة على أنه ال يأخذ إال بادراك احلق وله أ -فرع 
قال اللخمي املعروف املنع إال فيما قل حىت اذا ترك قبل التمام مل ينتفع اجلاعل لشيء أما إذا طال وانتفع اجلاعل 

باحلجاج فال فان وكل آخر فأمت اخلصومة هل يكون لالول بقدر ما انتفع الطالب من عمله خالف وقال مالك اذا 
ما يقتضي من ذلك فصاحل اجلاعل املطلوب على أخذ الثلثني وتأخري الثلث وأراد أخذ ثلث ما كان اجلعل على ثلث 

أخذ ويكون يف الباقي على شرطه جاز واذا قال األجري ال أجيز تأخري رب احلق بالثلث حىت آخذ ثلثه لزم الغرمي 



عد خصومة ألنه اذا شرع يف ذلك كما لو أسقط رب احلق الدين ألسقط حصة األجري قال وأرى اذا كان اجلعل ب
اخلصومة ليس له عزله فإن رضي الوكيل بالتأخري واال رد الصلح وكان للوكيل أن خياصم حىت يثبت احلق قال ابن 
يونس يف كتاب حممد اجلواز اذا وصف له أصل احلق وكيف هو عليه قال ابن القاسم إن ادعى أنه مقصر يف حججه 

قد وكذلك إذا مل يضرب للخصومة أجال وترك الطلب وأضر ذلك ويف نظر السلطان ان وجده كذلك فسخ الع
النوادر اذا مات اجملعول له قبل أن يتقاضى من الدين شيئا ال شيء لورثته كالعامل ميوت قبل الشغل لعدم تعني احلق 

 بتمام العمل اال له وامنا يستقل هلم ما تعني له واال فال شيء هلم وان مات اجلاعل فال شيء للمجعول وال لورثته اال
أن يشاء ورثة اجلاعل النتقال احلق هلم او مات الذي عليه احلق فللمجاعل جعله يف التقاضي وال جياعل على ختليص 

املرياث إال أن يكون معروفا وال على األخذ بالشفعة على أن له نصف الشقص ولو أجزناه يف الدين النه بيع ما مل 
ك ربعه اذا عرف الدين ألنه قد ينفق يف سفره أكثر من الدين وميتنع يف طعام من ميلك وجيوز ما قضيت من الدين فل

  سلم النه بيع الطعام قبل قبضه 
قال ابن يونس استخف مالك أن جياعله على أن يدله على من يبيع منه أو يشتري أو يستأجر وداللة الرجل  -فرع 

نكاح ال بيع فيه وال كراء وامنا يكون اجلعل يكون ذلك على من يتزوج أو املرأة ممنوع والشيء له ان فعل الن ال
وجوزه عبد امللك لعموم املنفعة وأما إن قال اسع يل يف زواج بنت فالن أجازه ابن القاسم ان مل يكن فيه سفر لئال 

طه أن يضيع تعبه وجوز ابن حبيب اجلعل يف الداللة على الطريق وانتقاد املال الركن الرابع اجلعل ويف اجلواهر شر
يكون معلوما مقدورا كاالجرة وميتنع بنصف اآلبق للغرر وله أجر مثله وقاله االئمة قال ابن يونس قال مالك ميتنع 
بعه ولك من كل درهم كذا اذا مل يسم مثنا فان قال إن بعته بعشرة فلك من كل درهم سدسه جاز فان باعه بأكثر 

سدسها ولو قال فما زاد فبحسابه فسد للجهالة وميتنع بيعه  فليس له إال سدس العشرة كأنه قال بعه بعشرة ولك
بأقل من عشرة ألّنه الشرط واذا قال لك من كل درهم سدس فباع فله جعل مثله لبطالن العقد ولو قال لك اجلعل 

اعدة بعته أم ال قال ابن حبيب ميتنع ألهنا إجارة فاسدة وله أجرة مثله قال حممد كل جعل فاسد ففيه إجارة املثل ق
العقود املستثنيات من أصول اذا فسدت هل ترد اىل صحيح نفسها فيما يستحق النه االصل أو صحيح أصلها ألن 
الشرع استثىن الصحيح من ذلك األصل اذا كان شرعيا والفاسد مل يستثن فريد اىل األصل األول املستثىن منه وهذا 

يونس مينع اذا بعت فلك درهم واال فلك نصف درهم له كفاسد املساقاة والقراض واجلعالة فيها قوالن قال ابن 
  أجرة مثله باع أم ال وقيل ان باع فله أجر مثله واال فال شيء له لعدم العمل وفساد العقد 

  قال اللخمي جيوز السكوت على اجلعل اذا كان معلوما عادة لتعيني النقد بالعادة  -فرع 
  ينار وله رد املال مىت شاء وال يضمنه ألنه أمني يف الكتاب جيوز على كل دابة يشتريها د -فرع 
يف الكتاب ان جئتين بالعبدين اآلبقني فلك دينار مينع فإن أتى بأحدمها فله أجرة املثل وقال ابن نافع نصف  -فرع 

دينار نظرا للرضى بالتسمية قال اللخمي وقال أشهب يقسم على قدر القيم يوم اإلباق ألن اجلعل امنا يدل على ما 
يعرف منه يوم اإلباق واملشهور أبني ألهنما مل يدخال على أن اجلعل على العدد أو القيم ولو جعاله على القيم لفض 

أو على العدد لقسم نصفني وهو أخف من مجع الرجلني سلعتهما وان قاال يوم الوجود فسد اتفاقا للجهل حبالة 
ته واجملعول له يعرفه جاز واال فقوالن ملالك ورجع للمنع الوجود حينئذ ولو مسى لكل عبد جعال خمتلفا على قدر قيم

ألنه قد يقبض أحد العبدين ويكون املراد غريه فان استوى اجلعل واختلت القيم فله قوالن أيضا قال ابن يونس قيل 
منا جيري امنا جيوز اجلعل على األعداد ال على القيم فعلى هذا جتوز املسئلة الن حصة من يأيت به معلومة واخلالف ا

حيث أهبم اللفظ لو قال ان جئت هبما فلك دينار واال فال شيء لك امتنع اتفاقا لئال يبقى للجاعل ما ينتفع به 



وأجاز مالك لك يف كل ثوب تبيعه درهم ومنع يف كل دينار درهم وأجاز يف كل آبق يأتى به دينار اذا مسى عددهم 
  وقال ابن يونس ال تشترط التسمية 

لخمي جيوز اجلعل مضمونا وميتنع ضرب األجل ألنه قد حيل قبل وجود اآلبق فان جعال مبدأ األجل قال ال -فرع 
بعد وجوده جاز فإن كان اجلعل عينا معينة امتنع وللجاعل االنتفاع هبا ويغرم املثل اذا أتى بالعبد وان كان مكيال أو 

  خشي تغيريه كاحليوان امتنع للغرر موزونا ال خيشى تغيريه اىل وجود اآلبق أو ثوبا جاز ويوقف وان 
يف الكتاب جيوز حصاد الزرع وجد النخل والزيتون بنصفه وليس له تركه ألهنا إجارة وبيع نصفه ان قال  -فرع 

افعل ولك ذلك وان قال فما حصدت فلك نصفه فهو جعل وله الترك مىت شاء ومنع غريه هذا التوهم جلهالة يف 
حصدت اليوم فلك نصفه المتناع بيع ذلك اال أن يشترط الترك مىت شاء خبالف املعمول واملأخوذ وميتنع فما 

ضرب األجل وميتنع انفض الشجر بنصف ما ينتفض للجهالة وجيوز انفضه كله ولك نصفه جلواز بيع نصفه قال 
ية صاحب التنبيهات استدل بعضهم حبصاد الزرع بنصفه على جواز بيعه حمصودا وهي رواية أشهب عن مالك وروا
ابن القاسم املنع وليس كذلك ألنه وجب له بالعقد ال باحلصاد ألن اهلالك منه قبل احلصاد وبعده من األجري وهو 
باع منافعه بنصف الزرع فهو حيصد لنفسه وذلك النصف هو املبيع قائما ال حمصودا قال صاحب النكت قال ابن 

قي عليه قال سحنون عليه قيمة نصف الزرع دون القاسم إذا حصده أو نفضه فاحترق فمنهما وعليه حصد مثل ب
حصاد مثل نصفه ألن الزرع خيتلف ولو قال فما حصدت فلك نصفه وضمان ما حصد منه وما مل حيصد من ربه وال 

يتبع أحدمها اآلخر بشيء الهنا جعالة ولو قال احصده وادرسه وصفه ولك نصفه فهلك بعد حصاده فضمانه كله 
له لفساد اإلجارة قال ابن يونس عن مالك منع ما لقطت اليوم فلك نصفه وان اشترط من ربه ولألجري أجرة مث

الترك مىت شاء قال اللخمي ميتنع احصده وادرسه ولك نصف ما خيرج ألن اخلارج جمهول خبالف على النصف ألن 
  النصف اآلن على هيئته وهو شريك حيصد ويدرس لنفسه 

محلت الدابة قبل عمل فيها مث طلبت اجلعل ميتنع ألهنا صارت أمانة  قال ابن يونس قال عبد امللك اذا -فرع 
  واألمانة ال يؤخذ عليها جعل 

يف النوادر جتوز اجملاعلة على بناء طاحون وله نصفها وعلى اصالح القناة سنة وعلى بناء الدار بصفة معلومة  -فرع 
الكتاب هي على اجلواز للمجاعل الترك مىت شاء  بسكناها سنة ألن ذلك متقارب عادة النظر الثاين يف أحكامها ويف

ويف اجلواهر هي جائزة من اجلانبني ما مل يشرع يف العلم كالقراض وألهنا معلقة على شرط فأشبهت الوصية فان 
شرع فمن جانب اجلاعل خاصة وحكى اللخمي قولني آخرين اهنا تلزم بالقول يف حق اجلاعل خاصة دون اجملعول له 

قال ابن يونس يف كتاب ابن حبيب تلزم اجلعالة ) ش ( ة تلزمهما بالقول وباجلواز من اجلانبني قال واهنا كاالجار
بالعقد قبل العمل وال تلزم اجملعول له قاعدة العقود قسمان منها ما يستلزم مصاحلها اليت شرعت ألجلها فشرعت 

قصود بالعقد ميكن عقيب العقد وهذا القسم كالبيع واهلبة والصدقة وعقود الواليات فإن التصرف امل -على اللزوم 
هو األصل ألن األصل ترتب األحكام على أسباهبا ومنها ما ال يستلزم مصلحته كاجلعالة فإن رد اآلبق قد يتعذر 
فشرعت على اجلواز ولكل واحد من املتعاقدين فسخ العقد على نفسه لئال يلزمه ما ال يتعني مصلحته ومن هذا 

  القسم القراض 
قال أبو عمران مخس مسائل ال تلزم بالعقد اجلعالة والقراض وقال ابن حبيب يلزم واملغارسة والوكالة  -ئر نظا

  وحتكيم احلاكم ما مل يشرعا يف احلكومة وقيل يلزمهما 
قال ابن يونس قول مالك للمجعول له الترك مىت شاء وال شيء له معناه اال أن ينتفع اجلاعل مبا عمل مثل  -فرع 



شبة اىل موضع فيتركها يف بعض الطريق أو حفر بئر فيحفر بعضها فيستأجر املالك على الباقي فيكون للثاين محل خ
أجرة ولألول بقدر ما انتفع اجلاعل وحيط عنه من أجرة الثاين لئال يكون أكل املال بالباطل ويف املستخرجة لو كان 

رة لفعله مثل الثاين قال وفيه نظر فان اجلعل جيوز جعل األول مخسة وبلغ النصف وأجرة الثاين عشرة فلألول عش
  مع الغنب واإلجارة قد تغلو بعد ذلك 

  قال مالك اجملاعل على البيع والشراء ليس عليه ضمان الثمن وال السلعة ألنه كالوكيل وله جعله ان ضاعا  -فرع 
من وال يسميهما ويقول بع مبا رأيت قال قال ابن القاسم اجلعل على البيع ثالثة أقسام يسمى اجلعل أو الث -فرع 

وان مل تبع فال شيء لك منها فهذان جائزان والثالث بعته أم ال فلك درهم ميتنع إال بضرب األجل ألنه إجارة فان 
  قال فان مل تبع فلك أقل من درهم امتنع للجهل باجلعل 

اسدة كان املطلوب اإلشهار فقط فإذا قال إذا قال ال تبع إال بإذين فسد للحجر واألشبه رده لإلجارة الف -فرع 
وصل القيمة فله أجر مثله الن املقصود قد حصل وان أشهر بعد اإلشهار وفطن به ففسخ فهل له بقدر عمله أو ال 

شيء له بناء على أهنا اجارة فاسدة أو جعالة قال اللخمي اذا أدركت اجلعالة الفاسدة قبل الشروع فسخت أو بعده 
القول بأن اجلعالة الفاسدة ترد إىل اجلعالة الصحيحة دون اإلجارة الن فسخها قد يذهب مكن من التمادي على 

بعمله باطال وان رددناها لإلجارة فله من األجرة بقدر عمله واألول أحسن فال مينع من التمادي فإن أتى من الثمن 
  فوصله استحق واال فال  مبا تباع به فله جعل املثل باع اجلاعل أم ال واال فال شيء له فإن مسى مثنا

قال اللخمي قال مالك نفقة اآلبق على اجملعول له وله اجلعل فقط الن اجلعل قبالة إحضاره مكفي املئونة  -فرع 
قاله ابن القاسم  -ولو قال اذا مل آت به فلي النفقة ففاسد فان جاء به فجعل مثله واال فال شيء له ) ش ( وقاله 

  املثل فرده إىل اإلجارة الفاسدة ملا جعل له شيئا ثابتا على كل حال  وقال أيضا إن مل جيده فأجرة
  ) ش ( قال إن هرب اآلبق يف الطريق أو ليلة قدومه على سيده سقط اجلعل والنفقة لعدم التسليم وقاله  -فرع 
ا بنسبة اخلمسة يف الكتاب إذا جعل يف عبده لرجل عشرة مث آلخر مخسة فأتيا به فالعشرة بينهما أثالثا ألهن -فرع 

إىل العشرة وهو قد رضي بالعشرة قال ابن نافع لكل واحد منهما نصف جعله ألنه الذي رضي به ويقع التشطري 
باملنامجة قال صاحب النكت ان جعل الحدمها عرضا ولآلخر عشرة فعلى قول ابن نافع لصاحب العرض نصفه 

ساوى مخسة فلصاحب العشرة ثلثا العشرة وخيري  ولآلخر نصف العشرة وعلى قول ابن القاسم يقوم العرض فإن
  اآلخر بني ثلث العشرة او ما قابل ذلك من العرض وهو ثلثا ذلك العرض 

قال ابن يونس اذا تعيب العبد قبل الوصول عيبا ال يساوي اجلعل او قبل وجدانه قال مالك له اجلعل كامال  -فرع 
أصبغ ال شيء له يف احلرية االصلية ألنه غري اجملعول عليه قال  ألنه أتى به وكذلك االستحقاق وظهور احلرية وقال

حممد ويرجع يف االستحقاق على املستحق باألقل من ذلك او جعل مثله ألن من أتى بآبق له جعله قال اللخمي قال 
  ابن القاسم ال شيء على املستحق بأقل من ذلك قال وهو األقيس إال إن كان املستحق يطلبه بنفسه 

قال اللخمي اذا هرب اآلبق منه فترك العمل فجاء على غريه بعد عودته إىل موضعه الذي أخذ منه أو قريب  -فرع 
منه مل يكن لألول شيء وان أخذه يف املوضع الذي وصل اليه األول او قريب منه وقد جعل للثاين جعل موضع 

ب أو بعد وكان اجلعل فيه اآلن مثل قر -اهلرب فلألول بقدر ما انتفع سيده وان جعل للثاين طلبه حيث جيده 
اجلعل األول مل يكن لألول شيء وان كان الثاين أقل ألنه ال يطلبه إال يف املوضع القريب واالول بقدر ما انتفع قاله 

  ابن القاسم 
  يف اجلواهر من أخذ آبقا فأرسله عمدا ضمنه ألنه متلف ملال معصوم  -فرع 



  به آخر قال مالك اجلعل بينهما قال فإن أتلف منه قريبا فجاء  -فرع 
  قال جتوز الزيادة والنقصان يف اجلعل قبل فراغ العامل  -فرع 
قال ان أنكرت سعي العامل يف الرد صدقت ألن األصل عدم السعي او تنازعتما يف مقدار اجلعل حتالفتما  -فرع 

  وله جعل املثل 
وتعليم القرآن واستخراج املياه من اآلبار والعيون  قال تردد بني اجلعالة واإلجارة الطبيب على الربء -تنبيه 

واملغارسة وكراء السفن وكذلك اختلف هل هي على البالغ كاجلعالة أم ال وهذا التردد منشأ اخلالف يف هذه 
  الفروع 

قه يف النوادر لو جعل على تقاضي الغرمي فأبرأه أو أخره بعد شروع اجملاعل يف التقاضي او جعل يف آبق فأعت -فرع 
  بعد الشروع فللمجاعل اجلعل ألن املنع من قبل اجلاعل وان مل يشرع فال شيء له 

  كتاب القراض

وفيه مقدمتان وبابان املقدمة األوىل يف لفظه وله امسان القراض واملضاربة أما لفظ القراض فقال صاحب العني 
مثل املأخوذ وقال غريه هو من  أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك فاملقارض يعطي الربح كما يعطي املقترض

املقارضة وهي املساواة ومنه تقارض الشاعران إذا استويا يف اإلنشاد ألهنما يستويان يف االنتفاع بالربح وقيل من 
القرض الذي هو القطع ومنه قرض الفأر الثوب ألنك قطعت من مالك له قطعة وهو قطع لك جزءا من الربح 

أن املفاعل ال يكون اال من املفاعلة اليت ال تكون إال من اثنني حنو املخاصمة احلاصل بسعيه ويسمى مقارضا مع 
واملضاربة إما ألن كليهما يساوي صاحبه يف الربح ويقطع له مما حتت يده او الشتراكهما يف العقد على سبيل اجملاز 

اه اهللا وطارقت النعل اذا جعلته من باب التعبري باملتعلق أو هي من الصيغ اليت ال تقتضي الشركة حنو املسافر وعاف
طاقا على طاق فأما لفظ املضاربة فإما ان كليهما يضرب يف الربح بنصيب وإما من الضرب يف األرض الذي هو 

قال ابن عطية يف تفسريه فرق بني ) وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا ( السفر ومنه قوله تعاىل 
ول للتجارة والثاين للحج والغزو والقربات كأن املسافر للتجارة منغمس يف ضرب يف األرض وضرب األرض أن األ

األرض ومتاعها فقيل ضرب فيها وللمتقرب إىل اهللا عز وجل بريء من الدنيا فلم جيعل فيها ويسمى مفاعلة على 
سر العامل عكس أحد التأويالت املتقدمة يف املقارض واملقارض بالكسر رب املال وبالفتح العامل واملضارب بالك

األول ألنه الذي يضرب باملال قال بعض اللغويني وليس لرب املال اسم من املضاربة خبالف القراض املقدمة الثانية 
وهو بيع منافع جبزء من الربح ومن عمل الصحابة ) وأحلَّ اللّه البيع ( يف مشروعيته وأصله من الكتاب قوله تعاىل 

طأ أن عبد اهللا وعبيد اهللا ابين عمر رضوان اهللا عليهم خرجا يف جيش إىل العراق ما يف املو -رضوان اهللا عليهم  -
فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري وهو أمري البصرة فرحب هبما وسهل مث قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما 

فكماه فتبتاعان به متاعا من متاع به مث قال بلى ههنا مال من مال اهللا تعاىل أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني فأسل
العراق مث تبيعانه باملدينة فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني ويكون لكما الربح فقاال وددنا ففعل وكتب إىل عمر 

أن يأخذ منهما املال فلما قدما باعا فأرحبا فلما دفعا ذلك إىل عمر قال عمر أكل اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما قاال 
ل عمر أبناء أمري املؤمنني فأسلفكما أديا املال ورحبه فأما عبد اهللا فسكت وأما عبيد اهللا فقال ما ينبغي لك يا ال فقا

أمري املؤمنني هذا لو نقص املال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد اهللا وراجعه عبيد اهللا فقال رجل من 
عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر املال ونصف رحبه وأخذ أبناؤه جلساء عمر يا أمري املؤمنني لو جعلته قراضا فقال 



نصف الربح ويقال الرجل عبد الرمحان بن عوف سؤال كيف ميكن جعله قراضا بعدما كان قرضا وإلزام ذلك يف 
القرض خالف اإلمجاع وأكل املال بالباطل ألن الربح ملك للمقترض إمجاعا فأخذه منه غصب جوابه قال 

اج امللوك جعل عمر رضي اهللا عنه انتفاعهم جباه العمل للمسلمني له نصف الربح كأن املصلني الطرطوشي يف سر
ساعدومها يف ذلك وهو مستنده يف تشطري عماله يف أمواهلم فهو كالقراض سؤال أبو موسى حكم عدل وقد تصرف 

ة مضافا إىل إكرام من ينبغي بوجه املصلحة ألن املال يصري مضمونا يف الذمة فهو أوىل من بعثه على وجه األمان
إكرامه فهو تصرف جامع للمصاحل فيتعني تنفيذه وعدم االعتراض عليه جوابه أن عدم التعرض إمنا هو بني النظر من 
األمراء أما اخلليفة فله النظر يف أمر نوابه وإن كان سدادا أو تقول كأن يف هذا التصرف هتمة تتعلق بعمر بسبب أنه 

إبطاهلا والذب عن عرض االمامة حبسب اإلمكان ويف املوطأ ان عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  إكرام البنيه فأراد
دفع قراضا على أن الربح بينهما وقياسا على املساقاة اليت هي مورد السنة جبامع الضرورة إذ ليس كل الناس يقدر 

   ٢على تنمية ماله وأمجعت األمة عليه 

  الباب االول يف أركانه

ألول والثاين املتعاقدان ويف اجلواهر ال يشترط فيهما إال ما يشترط يف الوكيل واملوكل ولو قارض وهي مخسة ا
العامل بغري إذنك فهو متعد ألنك مل تؤمن الغري وجيوز تعدد العامل واملالك بشرط توزيع الربح بني العمال بقدر 

  األعمال كتوزيع األمثان على السلع 
القراض وأخذه ألنه جتارة وال يضمنه املأذون قال ابن يونس قال أشهب القراض  يف الكتاب للمأذون دفع -فرع 

إجارة فال يأخذه كما ال يؤجر نفسه واذا أخذ قراضا فالربح كخراجه ألنه بيع منافعه فال يقضي منه دينه وال يتبعه 
و أجرة املثل لرضاه باملسمى إن عتق قال اللخمي فإن قارض غري املأذون فلسيده األكثر من املسمى أو قراض املثل أ

  او استيفاء املنفعة 
يف الكتاب لك مقارضة عبدك وأجريك إذا كان مثل العبد ألنه استيفاء منفعة ومنع سحنون األجري ألنه  -فرع 

فسخ دين يف دين وللمكاتب أن يبضع ويدفع قراضا ويأخذه ألنه تنمية ملاله قال صاحب التنبيهات قال ابن ميسر 
ن القراض أخف مما استأجر له فأحلقها مبصلحة اشترطها العامل لنفسه وقيل معىن قول ابن القاسم إن منع سحنون أل

األجري باق على اخلدمة وهو يتجر يف خالهلا اذ وجد سلعة ابتاعها وقال حيىي بن عمر ان استأجره ليتجر له جاز 
يضا ألن عمل القراض غري منضبط وقيل معىن قول القراض ألنه من املنفعة األوىل وللخدمة امتنع أو ليقارضه امتنع أ

ابن القاسم انه ملك مجيع خدمته فصار كالعبد وما استأجره فيه بعضه عمل القراض وهو حنو قول حيىي قال صاحب 
النكت قيل معىن قول ابن القاسم ان كان مثل العبد أنه استأجره ليجيئه بالغلة ومل يؤقت عليه ما يأتيه به بل يتخري 

ق فلم ينقله بالقراض من عمل اىل عمل بل أسقط عنه بعض الربح ولو كان عمال بعينه كالبناء امتنع كما قال بالسو
  سحنون 

يف الكتاب للعامل أخذ قراض من رجل آخر إن كان ال يشغله عن األول ألنه مالك ملنافع نفسه واال فال  -فرع 
  ة ومنعه أمحد مطلقا صونا للعقد االول عن اخللل مطلقا كالوكال) ش ( اللتزامه مقتضى العقد األول وجوزه 

وان كان مسلما قال اللخمي أما اجلاهل  -يف الكتاب ال أحب مقارضة من يستحل احلرام او ال يعرفه  -فرع 
بالصرف وبيع الطعام قبل قبضه وحنومها فيتصدق بالربح غري من جرب إال أن يعلم أنه عمل بذلك فيجرب على 

د العقد وان توقع جتره فيما ال جيوز بيعه استحب الصدقة برأس املال والربح فإن علم ذلك الصدقة بالفضل لفسا



  أجرب على التصدق باجلميع ألنه أخذه فيما ال يقابل باملال فاملال باق على ملك ربه 
ل تصرف األموال احملرمة من الغصوب وغريها اذا علمت أرباهبا ردت اليهم وإال فهي من أموال بيت املا -قاعدة 

يف مصارفه األوىل فاألوىل من األبواب واألشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من االمام أو نوابه أو من حصل 
ذلك عنده من املسلمني فال تتعني الصدقة قد يكون الغزو أوىل يف وقت أو بناء جامع او قنطرة فتحرم الصدقة 

كما  - فتاويهم يف هذه األمور ألهنا الغالب وإال فاألمر لتعيني غريها من املصاحل وامنا يذكر األصحاب الصدقة يف
  ذكرته لك 

كل من فعل فعال أو قال قوال أو تصرف تصرفا من املعامالت أو غريها ال جيوز له اإلقدام عليه حىت يعلم  -قاعدة 
ن قربة وإال فبالتعلم حكم اهللا تعاىل يف ذلك فان تعلم وعلم أطاع اهللا تعاىل طاعتني بالتعلم الواجب وبالعمل ان كا

فقط وإن مل يتعلم ومل يعمل فقد عصى اهللا معصيتني بترك التعلم وبترك العمل ان كان واجبا وإال فبترك التعلم فقط 
وان تعلم ومل يعمل أطاع اهللا تعاىل بالتعلم الواجب وعصى بترك العمل ان كان واجبا وإال فال ونقل االمجاع على 

هللا عنه يف رسالته والغزايل يف إحياء علوم الدين وهذا القسم هو من العلم فرض عني هذه القاعدة الشافعي رضي ا
وهو علمك حبالتك اليت أنت فيها وعليه حيمل قوله عليه السالم طلب العلم فريضة على كل مسلم وما عدا هذا 

ا يظنه خال أو وطئ القسم فرض كفاية فلهذه القاعدة حرم على اجلاهل كسبه احلرام كالعامد سؤال من شرب مخر
أجنبية يعتقدها مباحة او أكل طعاما جنسا يعتقده طاهرا يعذر جبهله يف ذلك كله ويف املعامالت وغريها ال يعذر ويأمث 

  فما ضابط القسمني 
اجلهل قسمان منه ما يتعذر االحتراز منه غالبا أو فيه مشقة فجعله الشرع عذرا ملن ابتلي به وهو تلك  -قاعدة  -

حنوها ومنه ما ليس كذلك فال يعذر به فالفحص عن طهارة املأكوالت وحل كل عقد تناوهلا بعسر على املثل و
  الناس وكذلك سائر النظائر واال فاألصل ان اجلهل ال جيدي خريا وال يكون عذرا 

عمل ألنك ت) ش ( يف الكتاب أكره للمسلم أخذ قراض الذمي أو مساقاته للمذمة وليس حبرام وأباحه  -فرع  -
باحلالل وكره دفعك له ألنه يعمل باحلرام وأجازه مالك مساقيا ان كان ال يعصر حصته مخرا قال ابن يونس قال 
حممد إذا قارضت ذميا عاملا به يفسخ قبل العمل وميضي بعده حىت ينض املال فيفسخ واذا كان النصراين عامال 

لم رب املال واخلمر قائمة بيد العامل فقال رب املال فسخ قال سحنون اذا قارض نصراين نصرانيا فاشترى مخرا فأس
قارضتك مبال فادفع إيل مايل واخلمر اكسرها يعطي للعامل قدر حصته من الربح مخرا ويراق ما خيص املسلم واذا 

كأحد الروايتني يف منع ) ش ( كان النصراين عامال فاشترى مخرا هل يضمن لدخوله على بياعات املسلمني وقاله 
م امرأته الذمية من الكنيسة وشرب اخلمر وال يكون متعديا لقوله يف املدونة وال مينعها ألن ذلك يف دينهم قال املسل

واألول أشبه ألنه متلف للمال خبالف الزوجة قال اللخمي واذا كان الذمي العامل يعصر نصيبه مخرا خيتلف هل 
  فيه حىت مت لكان له املسمى ويباع ذلك املسمى  يفسخ أو ميضي ويباع نصيبه عليه اذا مت العمل ولو مل ينظر

قال ابن يونس قال يف الكتاب ال يعجبين عمل الوصي مبال اليتيم مضاربة للتهمة وليقارض له غريه فإن  -فرع 
  أخذه لنفسه بغري حماباة مضى وإال رد إىل قراض مثله 

  الركن الثالث رأس املال وشروطه ستة

ففي الكتاب ال جيوز إال بالدنانري والدراهم دون الفلوس ألهنا ) ح ( و ) ش ( له الشرط األول أن يكون نقدا وقا
ألهنا يف معىن النقد وميتنع بالعروض واملثلى من املكيل واملوزون للغرر ) ح ) ( ش ( تبطل وعنه اجلواز خالفا ل 



ورأس املال يرخصه فان وقع فله  بتغري األسواق عند املفاضلة ألنه يرد مثل ما أخذ فيذهب عمله جمانا بغالء السعر
أجر مثله يف البيع وقراض مثله يف التجر لفساد العقد قال ابن يونس ان نزل بالفلوس رد فلوسا مثلها إال أن يشترط 

عليه صرفها دراهم ويعمل هبا فأجرة املثل وقراض املثل وعن مالك إجازته هبا ابتداء قال اللخمي ملالك يف احللي 
ن الصياغة عرض وهو أقسام ثالثة جائز ان كانوا يتعاملون به وإال فمكروه ان مل يتعذر وإال املثل اجلواز واملنع أل

فممنوع ويف الفلوس أقوال وثالثها الكراهة لشبهها بالعروض والنقود اعتبارا للشبهني قال صاحب املقدمات 
يباع به فهو اشتراط منفعة لك من  القراض بالعروض له أربعة أحوال ان جعل رأس املال فهو غرر او الثمن الذي

محل مؤونة البيع او القيمة يوم الدفع كان بيعا منك للعرض بتلك القيمة فان باعه بأقل جربه بالربح فهو غرر أو 
القيمة يوم التفاضل فهو يعمل برأس مال جمهول وختتلف هذه الوجوه على أصل ابن القاسم فله يف الثاين أجرة مثله 

ثله يف العمل ان مل يعثر عليه اال بعده ويف الثالثة األخر أجرة املثل قال التونسي بع يل هذه السلعة يف البيع وقراض م
ولك يف إجارهتا كذا واعمل بثمنها قراضا القياس املنع ألن القراض يف حكم اجلعل فال جيتمع مع االجارة على 

ما تباع به امتنع ألهنا إجارة بأجرة جمهولة  املشهور قال اللخمي القراض باملثليات والعروض إن جعل رأس املال
وقراض يف عقد إال أن يكون ذلك يسرياً ويكون شأنه يعمل ذلك له من غري قراض أو يقول كلف من يبيع ويأتيك 
بالثمن فيجوز لعدم اإلجارة وان باع العرض بعرض مث ينقد فله أجرة مثله يف العرضني مث قراض مثله يف وقت العني 

بعه بالعني فباع بالعرض تعديا خريا بني إجارة فعله فيكون كما تقدم او يضمنه ويكون الربح واخلسارة فإن قال له 
للعامل وعليه وله قراض املثل فيما عمل فيه بعد بيع الثاين إال أن يكون الثمن الذي بيع به الثاين أكرب من قيمة 

س املال قيمة األول اذا مل يأمره أن يبيع بعني فباع األول فيكون ربح الزائد وخسارته له وعليه وقال ابن حبيب رأ
بعرض وان أمره بالعني فرأس املال األكثر من قيمة األول ومثن الثاين وله األجرة يف بيع األول دون الثاين ألنه متعد 

عمل قال اللخمي جعله األجرة له مع جعله رأس املال قيمته ال وجه له ألن القيمة قبل البيع فالبيع داخل يف 
  القراض 

يف الكتاب أكره شراءه من رب املال سلعة لرجوع رأس املال وصار القراض هبذا العرض قال ابن  -فرع مرتب 
يونس وعنه إباحته واذا اشترى منه لنفسه ال للتجارة جاز قاله اللخمي وجيوز لك بيع عروض من العامل للقراض 

ضخه فيه ويف املنتقى إذا اشترى منك عروضا مبال القراض بالنقد وكرهه مالك بالنسيئة وان باع كأنه أخره لري
للقراض كرهه مالك حذرا من مغابنته لك وعنه التخفيف قياسا على األجنيب وان باع منك بعرض قبل التفاضل 
جوزه حيىي بن سعيد ومنعه مالك وبعد التفاضل جيوز نقدا وميتنع نسيئة عند مالك خشية الربا وجوزه ابن القاسم 

ملال فأقل ومينع اىل أجل بأكثر من رأس املال لقوة التهمة قال اللخمي إن باعه بالنسيئة فسخه ابن القاسم برأس ا
وألزم القيمة عند الفوت معجلة وأجازه حيىي بن سعيد ابتداء فان غاب العرض امتنع اتفاقا خشية خسارة رأس املال 

ا ليعلم الربح وما يرد عند االنفصال ويف اجلواهر ميتنع فيؤخره فيتوقع البيع والسلف الشرط الثاين أن يكون معلوم
الحتياجها للتصرف ) ش و ح ( بصربة دراهم الشرط الثالث أن يكون مسكوكا ففي الكتاب ميتنع بالنقار وقاله 

فيها قبل عمل القراض كالعرض قال ابن يونس قال حممد إذا نزل بالنقار أمضي بعد العمل وأمضاه أصبغ قبله لقوة 
ختالف قال ابن حبيب يرد مثلها عند املفاصلة إن عرف الوزن واال فما بيعت به والعدد اخلارج من ضرهبا إال أن اال

يكون قال له بعها أو استصرفها فما باعها به او ما حصل يف الصرف عرف وزهنا ام ال ألنه الذي قدر رأس املال 
ض املثل وأجازه ابن القاسم يف البلد الذي جيري فيه وللعامل أجرته يف الصرف والضرب ان كان له مؤونة وله قرا

التربؤ وليس خالفا للمدونة ألهنا حينئذ كالنقدين قال اللخمي يف النقار أقوال ملالك ثالثها الكراهة الشرط الرابع أن 



ال إن كان الغش النصف فأقل جاز ألنه تبع وإال ف) ح ( وقال ) ش ( يكون خالصا فان املغشوش فيه عرض وقاله 
ويف اجلواهر استثىن القاضي أبو الوليد املسكوك منها يف بلد يكون التعامل فيه هبا الهنا هناك أصول األموال واتفق 
االصحاب على تعلق الزكاة بعينها وهو دليل اعطائها حكم اخلالص الشرط اخلامس أن يكون مسلما ففي الكتاب 

يدك بتأخري الدين ولعله أنفق الوديعة فتصري دينا قال اللخمي ميتنع جعل وديعتك عنده او دينك عليه قراضا لئال يز
القراض بالدين جائز اذا كان على موسر حاضر غري ملد ويتيسر اجتماع العامل به كأنه قبض املال منك فإن كان 

ن عليه على غائب خيرج لطلبه فهو يف معىن اإلجارة والقراض فيمنع للجهالة باألجرة ألهنا بعض الربح وان كان الدي
فأحضره واستشهد وبرئ من ضمانه جاز أخذه قراضا فان عمل قبل اإلشهاد فالربح واخلسارة له وعليه استصحابا 

حلكم الدين قاله مالك وقال أشهب الربح بينهما فعلى هذا تكون اخلسارة منك واذا كان املودع ال يتصرف يف 
والثمن قراض  -با كالعرض جاز اذا قال كلف من يبيعه الودائع جاز جعلها قراضا او كانت مما ال يتصرف فيها غال

وان كانت عينا وهو ممن يتسلف منع إال بعد إحضارها فان عمل قبل ذلك وادعى ضياعا أو خسارة صدق ألنه اما 
مودع او عامل وكالمها أمني يصدق اال أن يتهم بأن يعلم انه تسلفها وهو متهم على ذلك فيصدق بالربح وان كان 

  الوديعة من غري تفصيل ألن يده يدك ) ش ( صرف يف الودائع ال يصدق يف الضياع للتهمة وجوز شأنه الت
يف الكتاب ميتنع اصرف هذه الدنانري مث اعمل هبا او اقبض من غرميي دينا واعمل به فان فعل فله أجرة  -فرع 

واذا كانت معاملة البلد الصرف والتقاضي وقراض املثل قال صاحب التنبيهات هذا اذا كان الصرف له بال 
بالدراهم ويصرفها ليشتري بالدراهم جاز ألنه نوع من التجر قال اللخمي اذا دفعها ليصرفها بالدراهم ويكون 

رأس املال الدراهم ويكون بيعها بالدراهم من جنس النظر جاز وان كان ليكون رأس املال الدراهم منعه ابن القاسم 
الشيء اليسري واال فال إال أن يكون ال يتوىل بيعا بل جيلس عند من يتوىل ذلك وأجازه أشهب ان كان أجريا لبيع 

فيجوز قال صاحب املنتقى قال مالك اذا مل حيضر الدين فليس لك إال رأس مالك او أحضره ومل تقتضه فاملشهور 
ا جيوز فيجوز يف وقال عبد الوهاب اذا أحضر الغاصب الدراهم وقلت ال أقبضها اجعلها قراض) ش ( املنع وقاله 

الدين وحيتمل الفرق بأن يكون الغاصب أحضر املال تربعا واملديون اتفق معك على اإلحضار فلو تربع كان 
كالقبض فان نزل فلك الدين فقط قاله مالك ألن القبض يفتقر اىل نقد ووزن ومل يتفق فال قبض وقال أشهب ميضي 

ا ابن القاسم حىت حيضرها وكرهها ابن حبيب من غري الثقة ألنه ملا أحضره علمت براءته وأما الوديعة فكرهه
وجوزها حممد فاذا نزل فالربح بينكما على األقوال الثالثة ولو أحضرها انتفت الكراهة وكذلك املرهتن لنفسه ال 

من اال لغريه نظائر قال العبدي خيرج املال من الذمة إىل األمانة يف مثان مسائل إذا عزل عشر زرعه يف بيته فضاع ض
أن يشهد على ذلك البينة وقال املخزومي ال ضمان عليه وذا قلت كل يف طعام السلم يف غرائرك أو بيتك مث قال 

ضمن اال أن تشهد البينة عند ابن القاسم واذا أمرته باالنفاق على مرمة دراك من الكراء صدق إذا ظهر ما يصدقه 
عه سلعة بثمن على أن يتجر به سنة جاز اذا أخرجه من ذمته ببينة واال فال وقال غريه ال يصدقه اال البينة واذا با

وقيل يصدق بغري بينة واذا قلت اشتر يل بالدين الذي عليك عبدا فقال فعلت وأبق صدقه ابن القاسم او قلت 
ق اعمل بديين قراضا منعه ابن القاسم وجوزه أشهب واذا قال انفقت الوديعة ورددهتا موضعها فأقوال ثالثها يصد
بالبينة واخلروج من االمانة كالوديعة جتعل قراضا واخلروج من االمانة اىل الذمة كاملودع يقترض او العامل أو 

  الوكيل أو الشريك 
فإذا اشترى بأكثر فأخذ الفضل جاز وان قال هذا مال القراض ) إىل فضل ( قال األهبري جيوز إن احتجت  -فرع 

يأمتنه الشرط السادس أن يكون معينا قال يف اجلواهر احترازا من القراض كلما اشتريت دفعت لك امتنع ألنه مل 



على دين يف الذمة وجعل هذا الشرط مع شرط التسليم شرطا آخر الركن الرابع العمل وهو عوض الربح يف 
مها فإهنا اجلواهر شروطه ثالثة ان يكون جتارة غري مضيقة بالتعيني أو التأقيت فاالول احتراز من الطبخ واخلبز وغري

إجارة فاسدة والتحديد ببعض السلع أو زمان معني حتجري خيل حبكمة القراض الحتمال أال تساعده األسواق يف تلك 
السلعة أو ذلك الزمان ويف الكتاب ميتنع اشتراط عمل يد العامل اخلفاف أو الصياغة وان ترك كان أجريا والربح 

ة أقوال ما تقدم وقال أشهب أجرة املثل فيما عمل وفيما سوى واخلسارة لك وعليك قال اللخمي اذا نزل أربع
ذلك على قراض مثله وعن مالك له سوى عمل يده األقل من املسمى أو قراض املثل لوجود السببني وقال ابن 
وهب مها على قراضهما وال أجرة وصنعته كتجره وسفره قال وأرى أن يكون شريكا بصنعته ويفض ذلك بعد 

الصنعة فله او املصنوع فلك على القراض له فيه األقل من املسمى أو قراض املثل فإن اشترى بعد  البيع فما قابل
ذلك كانت الشركة بينكما على قدر الشركة يف الثمن الذي بيع به قال ابن يونس قال حيىي بن عمر هو أحق مبا 

  عمل من الغرماء حىت يأخذ أجرته فيما عمل دون القراض 
تنع اشتراط عملك معه ألنه يوجب زيادة جهالة يف العمل فإن نزل فأنت أجري وان عملت بغري يف الكتاب مي -فرع 

شرط كره اال اليسري قال اللخمي ميتنع بالشرط والتطوع قبل شروعه ألن لك انتزاعه وتضعف التهمة بعد طول 
عة لكما ال ختتص قال ابن العمل ولك املسمى وان أعنته بغالمك فعمل معه ودابتك أجازه يف الكتاب ألهنا منف

يونس وجيوز جعل غالمك معه جبزء من الربح للعبد دونك كالعامل األجنيب قال صاحب املنتقى للغالم ثالث 
حاالت عامل جبزء من الربح وخادم للمال من غري ربح وأمني عليه فيمتنع الثالث فقط ملخالفته ملقتضى العقد فان 

  العامل وصفه األمانة 
اب ميتنع أن يشتري وتنقد أنت أو تقبض الثمن أو جتعل معه غريك كذلك الخراجه عن األمانة وان يف الكت -فرع 

على امتناع اشتراط اال يشتري من فالن أوال يبيع إال منه ) ش ( جتعل معه صديقا لبيع الصديق النه حتجري ووافقنا 
يع ذلك قياسا على الوكالة والفرق عدم مج) ح ( أو ال يشتري إال من نوع ال يعم وعلى امتناع التوقيت وجوز 

الغرر وحصول املقصود يف الوكالة خبالف القراض موضوعه التماس فضل اهللا تعاىل يف األرباح حيث كانت وذلك 
الوكالة املطلقة فالتحجري شأهنا ومناقض ) ش ( يناقضه التحجري والوكالة وضعها أن يكون يف األمر اخلاص حىت منع 

عامل أن يقوم مقاما يف تنمية مالك وتصرفك ال خيتص بتصرفه الركن اخلامس الربح ويف للقراض ألن وضع ال
اجلواهر له شرطان أن يكون معلوما مضبوطا باجلزء ال بالعدد احترازا من قوله لك من الربح ما شرط فالن أو لك 

من العامل أولك ألهنا هبة  من الربح عشرة دنانري وال يشترط ختصيصه بالعامل بل لو شرطه للمساكني ألهنا صدقة
إن ) ش ( ختصيصه بأحدمها ألن موضوعه الشركة فال يغري وقال ) ح ( فيما تقدم ومنع ) ش ( منافعة لك ووافقنا 

شرطته لنفسك فهو بضاعة او له فهو قرض وحنن جنوز األمرين ألن اسقاط احلقوق من مالكها جممع عليه ويف 
أو قال لك شرك ومل يسمه فله قراض مثله تنزيال لإلطالق على ما قيده الكتاب إن مل يسمه وتصادقا على ذلك 

لعدم التعيني وقال غريه يف الكتاب يف الشرك له النصف كما لو قال فالن شريكي له النصف ) ش ( العرف وأبطله 
عدم  ويف التنبيهات إذا قال الربح كله للعامل قال سحنون يكون ضامنا كالسلف قال فضل ذلك اذا مل يشترط

الضمان ألن الشرط خيرجه عن القراض وقاله يف الكتاب قال اللخمي إذا قال خذه قرضا أو على أن لك جزءا ومل 
يسم شيئا فسد واذا قال اعمل به ولك رحبه ومل يسمه قراضا ضمنه العامل وان مساه فال ولفظ القراض كاشتراك 

نار فقد يكون كمال الربح وجيوز لك دينار من مجلة عدم الضمان وضمنه سحنون وان مساه وميتنع لك من الربح دي
املال إن سلم وعاد إيل ألهنا جعالة بشيء معلوم وجيوز لك دينار من عشرة ألنه العشر ولك دينار والباقي بيننا 



  نصفان ميتنع ألن الربح كله قد يكون دينارا 
الزيادة يف اجلعل قال اللخمي جيوز ذلك يف الكتاب لك نقله بعد العمل عن النصف اىل الثلثني له أولك ك -فرع 

قبل العمل وبعده عند ابن القاسم ومنع ابن حبيب بعد العمل للتهمة يف عدم املعروف بل لطلب االستمرار فان 
تفاصال جاز اتفاقا قال ابن يونس قال ابن حبيب ان كان املال عند الزيادة ال زيادة فيه وال نقص جاز حركه أو ال 

املقامسة وإال فال هتمة قيل اذا قبل رب املال بعد العمل الثلث وكان له الثلثان فهي هبة مقبوضة ألن كليكما ملك 
  مات رب املال أو فلس وان كان ذلك للعامل فمات سقطت ألهنا هبة مل تقبض 

كما لو اشتركا ) ش و ح ( يف الكتاب متتنع مقارضة رجلني الحدمها ثلث الربح ولآلخر سدسه خالفا ل  -فرع 
على مثل ذلك ألن أحدمها يأخذ بعض ربح صاحبه احتجا بأهنما يف املعىن عقدان والقسمة يف الشركة على األموال 

ال على العمل وال مال هلما ههنا وليست عندمها من شركة األبدان كما قلناه قال صاحب التنبيهات قيل ظاهر 
محديس ان عمال مضى قال فضل القياس ردمها  كالمه اذا كان عملهما على قدر نصيبهما لتشبيهه بالشركة وقال

اىل قراض مثلهما ألهنا زيادة داخلة على املال على أصله وقيل جيوز كأن رب املال وهب أحدمها قال ابن يونس إذا 
اشترطت التفاوت فهما أجريان لفساد العقد وقال أصبغ اذا مضى بالعمل فالنصف للعاملني على ما شرطناه ويرجع 

لى صاحب الثلث بفضل أجرته النه عمل أكثر منه قال ابن حبيب ذلك إال أن يكون أكثر مما صاحب السدس ع
فضله به من الربح قال ابن حممد لو شرطوا العمل على قدر األنصباء كره فقط قال اللخمي إن شاركت كل واحد 

يس ألحدمها اال ما رضي بانفراده على التفاوت فاشترطا من غري رضاك أو برضاك من غري شرط يف القراض جاز ول
به وان كان بشرطك فسد عند ابن القاسم والقياس اجلواز ألن كل واحد له بيع منافعه مبا شاء وان قلت اعمال 
على أن لكل واحد منكما ربع الربح ومل تشترط عملهما معا فعمال على فضل أحدمها اآلخر فهي شركة فاسدة 

فروض هلما وان فضل صاحبه بعد العمل على املساواة جاز ألهنا هبة وان ويستويان يف الربح ان استويا يف العمل امل
قلت يل النصف ولكما النصف مث اختلفا يف قسمته بينهما قضي بينهما على قدر هنضتهما يف التجر ألنه الذي 

  يشترطه لو انفرد فهذه ست حاالت لشركة التفاوت 
ل مائة وحدها وربح مائة الحدكما وربح األخرى بينكما أو يف الكتاب ميتنع دفع مائتني على أن يعمل يف ك -فرع 

ربح مائة بعينها لك وربح األخرى له للغرر وهو أجري فيهما وكذلك على أن املائة على النصف ومائة على الثلث 
ويعمل بكل مائة وحدها ألنه قد يذهب عمله يف احدامها جمانا وكذلك مساقاة احلائطني حىت يكون على جزء واحد 

نه قد يباع يف احدامها ألجل األخرى فيكون من أكل املال بالباطل قال ابن يونس يريد يف املائتني وربح مائة وأل
ألحدمها أو ربح مائة بعينها لك أنه جيوز على اخللط لرجوعه اىل جزء مسمى وكذلك املائتان على اجلزئني املختلفني 

مل فله أجرة املثل مامل جتاوز الربح وان كانت عليه قال حممد جيوز قال اللخمي ان شرطت ربح أحدمها للعا
خسارهتما كان سلفا فاسدا والربح واخلسارة له وعليه وفيما جيب يف اليت يشترط رحبها ثالثة أقوال قراض املثل 

أجرة املثل األقل من املسمى وقراض املثل إن شرط ربح املنفردة لك واالكثر ان شرط رحبها له وان كانت أحدامها 
اضا واالخرى سلفا قيل يكون يف مائة القراض أجريا وقيل قراض املثل وقيل األكثر وعلى قول سحنون األكثر ما قر

مل يقبض السلف ويتم الريا بينهما وعلى قول ابن نافع املسمى ان اسقط السلف لذهاب املفسدة وإال فاالجرة وربح 
يف مجلة القراض وخيتلف هل يضمن والربح له أولك  السلف للعامل إال أن يشترط عليه اال يبني به بل يعمل به

والضمان منك لتحجريك عليه ولو دفعت مائتني على جزئني متفقني على عدم اخللط امتنع للتحجري وأن ال جيرب 
احدامها بربح األخرى وان أخذ مائة على النصف فلم يشغلها حىت أخذ مائة على النصف أو الثلث جاز وله اخللط 



عدمه فريد اجلواب املتقدم فان أشغل االوىل جاز يف املوافق ويف الكتاب جواز املخالف ومنعه يف  اال أن يشترط
كتاب حممد وميتنع أخذ الثانية بشرط اخللط باألوىل يف املوافق واملخالف ألن األوىل قد تكون فيها خسارة فيجربها 

حىت يشترط اخللط وان نضت األوىل وفيها ربح أو  بالثانية ويكون للثانية بعض ربح األوىل وحممل الثانية على احلل
خسارة امتنع أخذ الثانية مبوافق أو خمالف على اخللط واالنفراد عند ابن القاسم سدا للذريعة وأجازه غريه بثالثة 

شروط أن يكون يف األوىل ربح واجلزء موافق وعلى عدم اخللط ووافق ابن القاسم إذا كان يف األوىل خسارة ألن 
سارة يكره العامل على التمادي فتعطيه لريضى وجيرب اخلسارة ولو علم من العامل رده األوىل ليستعجل مع اخل

نصيبه من الربح منع مع الربح أيضا وينبغي إذا علمت رغبته يف التمادي أن جتوز الثانية جبزء خمالف واذا عمل على 
خللط فما ناب األوىل جرب به خسارته وما ناب الثانية الوجه الفاسد بشرط اخللط قسط الربح على قدر املائتني يوم ا

ما مل جياوز املسمى ألنه رضي به على أن جيرب خسارة األوىل من مجيع الربح فإذا سقط ذلك عنه مل  -فله قراض املثل 
 يزد على املسمى وكذلك إذا كانت األوىل يف عروض وخلطه بالثاين فض اآلن ما نض على قدر ما يقع به األول يف

 -الثاين فما ناب األول جيرب اخلسارة ويف الربح على املسمى وما ناب الثاين على األقل من املسمى أو قراض املثل 
  ان كان يف األول ذلك اليوم خسارة فإن جهل ما بيع به األول فالفض على قيمته يوم خلط الثاين للضرورة 

رجوع فيه من غري قضاء ألن القربات ال يقضى هبا يف الكتاب إذا شرطا ثلث الربح للمساكني ال أحب ال -فرع 
قال اللخمي إذا شرطا ثلث الربح للمساكني والثلثان بينهما مث رجعا فيه فهو بينهما نصفان فان رجع احدمها فله 

   ٢النصف ولآلخر الثلث وللمساكني السدس 

  الباب الثاين يف أحكامه

يرد إىل أجرة املثل اال يف تسع مسائل القراض بالعروض  قال صاحب التنبيهات مذهب الكتاب أن القراض الفاسد
وإىل أجل وعلى الضمان واملبهم وبدين يقبضه من أجنيب وعلى شرك يف املال وعلى أنه ال يشتري إال بالدين 

فاشترى بالنقد وعلى أنه ال يشتري إال سلعة كذا ملا يكثر وجوده فاشترى غريها وعلى أن يشتري عبد فالن مبال 
مث يبيعه ويتجر بثمنه وأحلق بالتسعة عاشرة من غري الفاسد ففي الكتاب اذا اختلفا وأتيا مبا ال يشبه له  القراض

قراض املثل والضابط كل منفعة اشترطها أحدمها على صاحبه ليست خارجة عن املال وال خالصة ملشترطها ومىت 
لثالثة االمور تدور املسائل وقاله ابن حبيب إال كانت خارجة من املال أو كان غررا حراما فأجرة املثل فعلى هذه ا

أنه يرى أن اجارة املثل يف الربح فان مل يكن فال شيء له واملشهور أهنا متعلقة بالذمة ربح أم ال وقراض املثل متعلق 
 بالربح إن كان وإال فال شيء له وعن مالك قراض املثل مطلقا وعند حممد قراض املثل ما مل يزد على املسمى إن
كان رب املال املشترط وإال فاألقل من قراض املثل واالجرة أو املسمى وقال ابن نافع يف املغيا اىل أجل يسقط 

الشرط ويصح العقد وعنه أيضا ملشترط الزيادة اسقاطها وتصح كاسقاط شرط السلف يف البيع فان أمتا فأجرة املثل 
نظرا الستيفاء العمل بغري عقد صحيح والغاء العقد ) ح ( و ) ش ( وقال عبد العزيز باالجرة مطلقا يف كل فاسد و 

بالكلية فهذه سبعة أقوال قال صاحب القبس فيها مخسة أقوال ثالثها البن القاسم ان كان الفساد يف العقد فقراض 
ل غريه املثل أو الزيادة فأجرة املثل ورابعها حملمد األقل من قراض املثل أو املسمى وخامسها تفصيل ابن القاسم قا

سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه ** وأجرة مثل يف القراض تعينت ( وقد نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال 
وأن ** وإن شرطا يف املال شركا لعامل ) ( وحتديد وقت والتباس يضمه ** قراض عروض واشتراط ضمانه ) ( 

وأن يقتضي ) ( اعط قراض املثل من حال عزمه ف** وأن يشتري غري املعني للشرا ) ( يشترى بالدين فاختل رمسه 



) ويتجر فيما ابتاعه ويلمه ** وأن يشتري عبد لزائد بيعه ) ( ويتجر فيه عامال ال يذمه ** الدين الذي عند غريه 
ويف اجلواهر ضابطها كل ما شرط فيه رب املال على العامل أمرا فضره به على نظره أو اشترط زيادة لنفسه أو 

ل لنفسه فأجرة املثل وإال فقراض املثل قال وفصل ابن احلارث أن ما فسد لزيادة ال حتل أو ختصيص ال شرطها العام
ينبغي فأجرة املثل وإال فقراض املثل إال ىف مسئلتني اشتراط الضمان وإمساك املال مدة معينة فقراض املثل قال 

ذه األقوال من هذه االمهات تزيد على وعكس قول ابن حبيب غريه فجعل القراض متعلقا بالذمة فاذا مجعت ه
  العشرة 

منشأ اخلالف امران أحدمها أن املستثنيات من العقود اذا فسدت هل ترد إىل صحيح أنفسها كفاسد البيع  -متهيد 
أو اىل صحيح أصلها والقراض مستثىن من اإلجارة فيكون املستحق أجرة املثل ألن الشرع امنا استثىن الصحيح 

لقوانني الشرعية فإذا فسد املستثىن رجعنا إىل أصله ألن الشرع مل يستثن الفاسد فهو مبقى على الشتماله على ا
العدم وله أصل يرجع اليه وهو الفرق بينها وبني البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه يف ذلك قوالن وثانيهما 

جارة وإن مل تتأكد اعتربنا القراض مث النظر أن أسباب الفساد اذا تأكدت بطلت حقيقة القراض بالكلية فتتعني اإل
بعد ذلك يف املفسد هل هو متأكد أم ال هو حتقيق مناط وأما جعل اجلميع يف الربح فلرضاه بالربح وجعل اجلميع يف 

  الذمة فلسقوط العقد 
وحيث يكون  يف النكت قال ابن القاسم حيث يكون له أجرة املثل فهو أسوة الغرماء لتعلقها بالذمة -فرع مرتب 

قراض املثل أو مساقاة املثل فهو أحق مبا يف يده من الغرماء يف املوت والفلس لتعلق حقه باملال قال عبد احلق ينبغي 
اذا كان أجريا يف املساقاة أن يكون أوىل بالثمن يف الفلس فقط قال سحنون اذا كان له أجرة مثله وفيما عمله بعد 

  ه يف املوت والفلس ومل يوجد لغريه ذلك قراض مثله فهو أحق مبا يف يد
يف النكت قال ابن حبيب يفسخ القراض الفاسد مىت عثر عليه قبل العمل أو بعده ويرد إىل قراض املثل أو  -فرع 

أجرة املثل وتفسخ املساقاة قبل العمل مطلقا وبعده إن كانت ترد إىل مساقاة املثل مل يفسخ وإال فسخت وقال غريه 
  ل مطلقا ال تفسخ بعد العم

قال ابن يونس مننع هدية كليكما لصاحبه للتهمة على التمادي فهو بذل مال يف جمهول وقد أجاز حممد ترك  -فرع 
العامل للنفقة بعد شغل املال وهو هبة لوجوب النفقة له بالسفر ومنعه قبل الشغل لعدم لزوم القراض فكأنك 

  بة اشترطت عدم النفقة يف العقد وهو ممنوع ملخالفة موج
يف الكتاب إذا اختلفما يف جزء الربح قبل العمل رد املال لعدم اللزوم إال أن يرضى بقولك أو بعده صدق  -فرع 

كالصانع ألنه بائع لعمله إن أشبه قوله وإال فقراض مثله وكذلك املساقاة فإن ادعى جزءا ما حنو مائة درهم ونصف 
لمني قال اللخمي إن سلم املال بعد العمل تسليم ايداع حىت ما بقي صدقت لدعواك احلالل ألنه أصل تصرفات املس

ينفصال فكعدم التسليم أو تسليم بت ويكون جزء املال سلفا عندك صدقت حلصول يدك على املال فإن ادعى 
النصف وادعيت مائة وله ثلث الربح مجع كالكما بني احللف على اثبات دعواه ونفي دعوى صاحبه فإن نكلت 

إن حلفتما على اثبات الدعوى وإال فإن حلفت ونكل خري بني قراض املثل باليمني املتقدمة أو  وحلف فله دعواه
حتلف ميينا ثانية على اثبات دعواك وتأخذ أجرة املثل وإن حلف أوال ونكلت خري بني قراض املثل باليمني األوىل أو 

  حيلف ثانية على اثبات دعواه ويأخذها 
لثني واختلفا ملن مها صدق ألنه البائع لعمله قال ابن يونس قال حممد إن اتفقا على يف الكتاب عقدا على الث -فرع 

عدم تبيني ذلك جعلته ملن يشبه أن يكون ذلك له فإن أشبههما فللعامل ألنه بائع لعمله ومل يرض بإخراجه بدون 



نوى فإن نكل حلفت ذلك وحيلف قال ابن يونس إمنا يصدق بعد العمل وقال كانت نييت ذلك وحيلف أنه كذلك 
على نيتك قال بعض القرويني هذا إذا كان ادعى كالمها أنه فهم عن صاحبه ذلك أما إن قال مل أفهم عن صاحيب 

شيئا لكين ظننت ذلك فالربح بينهما نصفان ألن كليهما سلم الثلث لصاحبه ونازع يف الثلث اآلخر فيقسم بينهما 
ا لكن ملا كان العامل حائزا صدق فيهما وال عربة مبا قال قال صاحب قال ابن يونس ويلزمه ذلك إذا ادعياه مطلق

النكت اشتراط حممد األشبه خالف املدونة قال اللخمي إن ادعى كالمها أنه فهم ذلك عن صاحبه بقرائن فكما يف 
ة فيأخذ النكت وإن مل يكون إال العقد فسد القراض ورد إىل قراض املثل ألهنا معاملة مبجهول إال أن يكون عاد

  الثلثني من عادته الثلثان 
يف الكتاب إذا قلت مايل سلف عندك وقال قراض أو وديعة صدقت مع ميينك ألن وضع اليد ظاهر يف  -فرع 

الضمان وهو يدعي إسقاطه قال ابن يونس إن قلت قراض وقال سلف صدق ألنك تدعي الربح واألصل عدم 
ذا حرك املال فان تسلف قبل العمل صدق وعن مالك يصدق استحقاقك له وقال أشهب إمنا يصدق يف السلف ا

مطلقا ألن األصل عدم الضمان واذا قلت وديعة وقال قراض أو قلت قراض وقال وديعة أو قلت قراض وقال 
بضاعة أو قلت غصب وقال وديعة أو قلت أقبضتك من قراض أو رددته إليك من قراض كان لك عندي وقال أو 

لقاسم يف هذا كله تصدق أنت وإمنا يفارق ابن القاسم اذا قلت قرض وقال قراض أو وديعة دعتنيه قال مالك وابن ا
أو قلت وديعة أو قراض وقال قرض أو قلت وفيتكه من قرض أو رددته من قراض وقال وديعة وقد ضاع صدقت 

لربح ألنك عند ابن القاسم يف هذه الثالث فقط واذا قلت قرض وقال قراض ويف املال ربح وقف نصيبك من ا
أنكرته فإن طال تصدق به وكذلك إذا قلت وديعة عن ابن القاسم لورثتك أخذه إن أحب املقدم دفعه من غري 
قضاء ألن موروثهم مات عن غري حق ويف الكتاب إن قلت أبضعتكه فعمل به وقال قراض صدقت مع ميينك 

لربح أقل من أجرة املثل فله األقل فإن وعليك أجرة املثل قال ابن يونس قال سحنون إال أن يكون دعواه من ا
نكلت صدق مع ميينه إن كان ممن يستعمل مثله يف القراض قال حممد إن كان الربح أقل من أجرة املثل أو مثلها ال 

حيلف ويأخذه أو أكثر حلفت فإن نكلت حلف إن كان يستعمل مثله يف القراض وقيل إن كانت العادة أن للبضاعة 
ل من نصف الربح ألنه يؤول اىل اختالف يف الربح كقولك الثلث وقوله النصف فيصدق اذا أجرا صدق إن كان أق

أشبه مع ميينه وان كانت إجارة مثله نصف الربح فأكثر فال اميان ويعطى نصف الربح وان كانت البضاعة ال أجر هلا 
األقل من أجرة املثل أو ما أقر به فهو كقولك عملته يل باطال وقال بأجر فانه يصدق وعلى قول الغري يتحالفان وله 

قال وقوله إن كان مثله يستعمل يف القراض مستغىن عنه ألن من نكل فقد مكن خصمه من دعواه أشهد أم ال قال 
اللخمي إن قلت بضاعة بغري أجرة صدقت أو مثله ال يقارض أو مثل تلك السلعة ال تكون قراضا ليسارهتا صدقت 

ت قراض صدق مع ميينه على اإلجارة وأنت تقول جعالة وإن اختلفتما يف القرض أيضا وان قال بضاعة بأجر وقل
والقراض فأيكما يصدق قوالن ملالك وقال أشهب يصدق بعد حتريك ألنه مدعى عليه الضمان وتصدق أنت إذا 

اض ضاع بعد التجر ألنه يدعى حتريكه على ملكك وأنه مل ينتقل ويف الكتاب إذا ادعيت الوديعة وادعى القر
صدقت لدعواه طرح الضمان عن نفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم إن كان املال يف سلعة بعينها فبيعت بفضل 
قيل له إن سلمت أنه قراض ادفع الربح من غري قضاء فإن دفع ال يقضى عليك بأجرة وقال ابن القاسم ان ادعى 

  وان رجع اليك بعد البيع مل يصدق الوديعة وادعيت القراض واملال يف سلعة صدق ألنك تدعي الربح 
يف الكتاب إذا اختلفتما يف مقدار رأس املال صدق ألنه أمني قال اللخمي إن ادعى أن نصفه ربح وقلت  -فرع 

الكل رأس املال صدق إال أن يقوم دليل كذبه كقول أهل سوقه ليس يف سلعة تلك املدة فائدة أو يدل املشتري 



ت فإن كانا اثنني فوافقك أحدمها صدق اآلخر ألن يده على النصف وله ما خيصه لعظمه على رأس املال فتصدق أن
من الربح فإن كان اآلخر عدال جازت شهادته ألنه ال جيرهتا منفعة فإن قلت مائتان وقال أحدمها مائة ومخسون وقال 

املال على ثالثة إن كان القراض على النصف واختلف يف األول ورب  -اآلخر مائة أخذ األخري مخسة وعشرين 
أقوال قيل له مثانية وثلث ألن الباقي بعد األول من الربح يقسم بينه وبينك على شرطكما وقد كان لك جزءان وله 

جزء وقيل له اثنا عشر ونصف ألن يده على مائة فله منها ما يقربه واآلخر غصب صاحبه وقيل ال شيء له ألنك 
سم العامالن ما تدفع يدك عنه واحدمها غصب صاحبه قاله سحنون ولو تبدأ برأس مالك ورحبه على العاملني مث يق

وأتوا بثالمثائة فعلى قول  -كانوا ثالثة فقال أحدمها رأس املال مخسون وقال الثاين مائة وقال الثالث مائة ومخسون 
ثلث اخلمسني أشهب يد كل واحد على مائة فله من الربح ما يقربه فاألول يقول يدي على مائة رأس املال فيها 

والباقي له فيه نصفه ويقول اآلخر رأس املال املائة اليت يف يدي ثلث مائة فله يف الباقي نصفه ويقول الثالث رأس 
املال يف اليت يف يدي مخسون والربح مخسون فله نصفها قال حممد على القول بأن املغصوب على اجلميع إذا أخذ 

مخسا الربح على قوله وهو أحد وثالثون وثلثان ألن الباقي بعد أخذ األول األول أحدا وأربعني وثلثني يكون للثاين 
على قول الثاين مائة ومثامنائة ومخسون وثالثة أمخاس له مخسها ولصاحبه الثالث مخس ولك ثالثة أمخاس ورأس املال 

منها تسعة عشر والربح ستة وسبعون وثلثان هي بينك وبني العامل أرباع له  -على قول الثالث مائة ومخسون 
وثلثان والباقي لك وعلى قول سحنون إذا أخذ األول احدا وأربعني وثلثني وعاد املقال بني الثاين وبينك تكون لك 
مائة القراره أن رأس املال مائة والربح مائتان لك نصفها وهو مائة واألول غصبك وغصب صاحبه وله نصف املائة 

أس املال مائة ومخسون والربح كذلك فهو مقر أنك مبدأ عليهم مبائتني ومخسة ومخسني إال ثلثا مث يرجع إىل القائل بر
وعشرين وقد كان الباقي يعد ما أخذ األوالن مائتني وتسعة وعشرين ونصفا لك منها مائتان ومخسة وعشرون 

خرى رأس وللثالث أربعة ونصف وإن قال العامالن إحدى املائتني ربح واألخرى لك وقال اآلخر إحدامها لك واأل
  مال قال أشهب يصدق املدعى لنفسه املائة وال شيء ملدعي الربح ألن يده على املائة فيصدق يف ملكها 

يف الكتاب إذا خسر يف البز فقلت هنيتك عنه صدق يف عدم النهي ألن األصل عدم العدوان والضمان قال  -فرع 
  أن العدول بعد القراض خبالف الثاين ابن يونس إن أداك واختلفتما يف اإلذن يف الدين صدقت والفرق 

يف الكتاب قال رددت رأس املال اليك والباقي يف يدي ربح صدقت ما دام يف املال ربح قال ابن يونس  -فرع 
معناه إذا قال الذي بيدي ربح بيننا إلقراره بقيام حقك أما لو قال هو نصييب فقط وأخذت نصيبك صدق مع ميينه 

يف رده صدق مع ميينه إن أخذه بغري بينة وإال فال هذا مذهب املدونة ألن العادة أن قال اللخمي إن اختلفتما 
القابض ببينة ال يعطى إال ببينة خشية منها وقال حممد يقبل الكري يف الرد وإن قبض ببينة فعلى هذا يصدق ههنا 

تقدم يف اإلجارة  -تنبيه ( ال وينبغي أن يصدق إذا قال رددت املال وهذا رحبه بينا كما لو ادعى رد بعض رأس امل
  ) يف الرد أربعة أقوال فتطالع من هناك 

يف الكتاب أنفقت يف سفري من مايل مائة درهم ألرجع هبا يف القراض يصدق ربح أم خسر إن أشبه نفقة  -فرع 
ما قال ابن مثله ألنه مأذون له يف اإلنفاق والتصرف وإن ادعى ذلك بعد املقامسة فال النفصال عقد االمانة بينك

يونس يريد إال أن يبقي من املال أقل من مائة درهم فليس له إال ما بقي وال شيء عليك ألنك مل تأذن له يف شغل 
ذمتك وعن مالك يقبل قوله بعد املقامسة يف النفقة وال يصدق يف نسيان الزكاة إال ببينة أو أمر يعرف ألن العادة 

  عدم تأخريها خبالف النفقة 
بن يونس إذا سئل عن املال فقال عندي وأقر فأردت أخذه فقال هلك منه كذا أو قلت ذلك لتقره قال ا -فرع 



  عندي مل يصدق لتقدم إقراره املكذب له 
  قال اذا اشترى جارية فقال يل فيها كذا صدق مع ميينه ألنه أمني يف الشراء  -فرع 
ده وخسارة وجزء الربح والذي رحبه وقدر رأس قال اللخمي خيتلف يف القراض يف سبعة مواضع ضياعه ور -متهيد 

املال وهل هو بضاعة أو قراض أو قرض ويف الصحة والفساد فيصدق يف تلفه وغرقه وسرقته وحنو ذلك ألنك أمنته 
وإن مل يكن أمينا واختلف يف حتليفه قال وأرى غري املأمون أن حيلف وإن قام دليل على كذبه مل يصدق واغرم 

 -ه أن ال يسلم إال مبا يريد صدقت قبل الشروع ألن لك االنتزاع وإال صدق فيما يشبه ألن لواختلفا يف اجلزء 
ان أتى مبا يعضد السرقة من القافلة أو الضيعة مبا يشبه  -كالبائع واألجري ويصدق يف اخلسارة ألجل السراق 

ويصدق يف الربح فيما يقوله أهل تلك الصنعة وما يشبه دون غريه وكذلك يف مثن الذي يقدم به فإن أشكل مجيع 
وإال حلف إال أن يقوم دليل التهمة فيحلف اجلميع وإن شهدت بينة مستورة ال ذلك صدق بغري ميني إن كان ثقة 

تبلغ العدالة حلف ويف اجلواهر يصدق مدعي الصحة على مدعي الفساد ألنه أصل يف تصرفات املسلمني حتسينا 
  للظن هبم على املذهب ومدعي الفساد عند عبد احلميد ألن األصل عدم االنعقاد 

دعي واملدعي عليه قال لو أعطي الناس بدعواهم الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم لكن البينة على يف ضبط امل -قاعدة 
من ادعى واليمني على من أنكر فليس املدعي الطالب وال املدعى عليه املطلوب بل من كان قوله على خالف أصل 

والقرائن احلالية واملقالية وكل ما أفاد وعليه البينة والظاهر ينقسم إىل العادة وظاهر احلال  -أو ظاهر فهو املدعي 
ظن الصدق كمدعي شغل الذمة واألصل براءهتا كوالدة االنسان بريئا من مجيع احلقوق ومدعي الرد وقد قبض 

ببينة فالعادة تؤثر سوء الظن يف الرد بغري بينة وكمدعي انفاق مال احملجور فيما ال يشبه عادته فهؤالء مطلوبون وهم 
البينة ومن كان قوله على وفق أصل أو ظاهر فهو املدعي عليه ويصدق مع ميينه كخصوم هؤالء مدعون وعليهم 

املتقدمني وبعبارة أخرى املدعى عليه هو أرجح املتداعيني سببا واآلخر املدعي وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع 
  التداعي يف القراض وغريه 

ل أو يسافر وليس لك رده بعد سفره لذهاب عنائه جمانا قال ابن يف الكتاب لك رد املال ما مل يعمل به العام -فرع 
يونس قال حممد إذا اشترى مثل الزاد ورضيت بأخذه مبا يشبه لك ذلك قال اللخمي كل واحد منكما باخليار ما مل 

ف قياسا على الوكالة فإن شرط نضة واحدة لزمك وهو باخليار على املستحسن من القول وخيتل) ش ( يعمل وقاله 
فيه هل يبقى على اخليار أم يلزمه على أحد القولني يف اجلعالة فإن أشغل مجيع املال ارتفع اخليار وليس ألحدكما 

أخذه إال بعد النضوض أو البعض امتنع أخذ اجلميع ألن ذلك البعض إن كان األقل كان قصره عليه ضررا وكذلك 
فأشغل بعضه فلك أخذ ما مل يشغل حلصول التوفية مبقتضى املساوي أو أكثر فاألقل تبع له فإن أشغل مجيعه مث نض 

العقد بالشغل األول وإن جتهز بتجارة السفر مل مينع من السفر ان أذنت له يف السفر إذ على القول بأن له السفر من 
من غري اذن إال أن ينفق سوقها قبل السفر وحيصل ما يرجى يف السفر فلك بيعها ومنعه من السفر وكل موضع متنع 

  األخذ مينع هو من الرد إال برضاك 
العقود قسمان مستلزم ملصلحته عند العقد فشرع على اللزوم حتصيال للمصلحة وترتيبا للمسببات على  -قاعدة 

أسباهبا وهو األصل كالبيع فإن مبجرد العقد يتمكن كل واحد من املتعاقدين من حتصيل مصلحة الثمن واملثمن بالبيع 
نتفاع وكذلك اإلجارة وغريها وقسم ال يستلزم مصلحته كالقراض واجلعالة فإن املقصود الربح واهلبة وأنواع اال

وهو غري حاصل بل رمبا ضاع تعب العامل وخسر املال ومقصود اجلعالة رد اآلبق وقد ال حيصل ويضيع التعب 
  يلزم مبا يتوقع ضرره فجعلت هذه العقود على اجلواز نفيا للضرر عن املتعاقدين ألنه قد تظهر أمارته فال 



  قال أبو عمران مخسة عقود ال تلزم بالعقد القراض واجلعالة والوكالة واملغارسة وحتكيم احلاكم  -نظائر 
يف الكتاب ليس جربه على بيع السلع لريد املال بل ينظر السلطان ويؤخر ما يرجى لسوقه نفيا للضرر عنه  -فرع 

  رحبا ان كان صونا للمال جبعله حتت يدك وان مل يكن لتأخري وجه بيعت واقتسمتما 
يف الكتاب ان مل يشغل املال حىت هنيته فتعدى وأشغله ضمن املال والربح له كاملتعدي على الوديعة خبالف  -فرع 

  هنيك عن سلعة فابتاعها لبقاء اإلذن من حيث اجلملة 
وضيعة فلك إجباره على التقاضي أو  ويف املال -يف الكتاب إذا باع بالدين بإذنك فأردت أن حييلك به  -فرع 

حييلك فإن كان فيه ربح فعليه التقاضي إال أن يتركه ويسلم لك رحبك ألن التقاضي من مجلة عمله الذي أخذ عليه 
وإن كان فيه وضيعة ألنه بقية عمل القراض قال  -اجلزء قال ابن يونس إذا أشخص يف تقاضي الدين أنفق من املال 

تطوع له بالتقاضي وجزؤه باق جاز ألنه معروف وان كان على اسقاط الربح فهي أجرة اللخمي إذا رضيت أن 
  جمهولة على االقتضاء 

  يف الكتاب إذا أراد بيع السلع وأردت أخذها مبا تساوي فأنت واألجنيب سواء  -فرع 
أمني فلهم سهم موروثهم قال إذا مات قيل لورثته تقاضوا الديون وبيعوا السلع فإن كانوا غري أمناء وأتوا ب -فرع 

فإن مل يكونوا أمناء ومل يأتوا بأمني أخذت مالك وال ربح هلم لعدم العمل فإن مت فالعامل على قراضه وللورثة أخذ 
املال ان كان عينا دون السلع النتقال احلق اليهم كما كان لك وإذا علم مبوتك واملال بيده ال عينا ال يعمل به 

وان مل يعلم حىت ابتاع سلعة مضى على القراض ألنه معذور كالوكيل يتصرف بعد املوت  النتقال احلق ملن مل يأذن
قال ابن يونس يريد وكذلك إذا ظعن باملال قبل العلم ميضي على قراضه كما إذا اشترى ومراده إذا علم وهو عني 

ضمن وان ربح وكان جتره  يف يده إذا كان يف بلدك قال اللخمي إذا علم مبوتك قبل العمل فعمل قبل اذهنم فخسر
وان  -هلم فالربح بينهم أو لنفسه فالربح لك فإن جتر قبل العلم فخسر خيتلف هل يضمن خلطئه أو ال لشبهة اإلذن 

ربح فعلى القراض وإذا قال للغرماء أضمن لكم مالكم وأقروا املال يف يدي فإن كان املال عروضا أو دينا على 
ن عجز أمت هلم أخذه وضمانه تفضل منه وان قال ذلك ليتجر فيه امتنع ألنه الناس وقال ذلك لينض ويقضيهم فإ

ضمان جبعل إال أن يعلم أن غرضه التخفيف عن امليت فيلزمه الضمان كالضمان عن امليت وال يلزم ورثة العامل 
وسلم املال وفيه  استئجار على العمل من مال امليت لتعلق العمل باملال دون الذمة فإن مل يكونوا أمناء أو عجز هو

ربح ليس هلم منه شيء عند مالك وابن القاسم وكذلك يف املساقاة وعلى قوله يف اجملاعل على البئر يتركه اختيارا 
بعد بعض العمل فيستأجر صاحب البئر على إمتامه يكون لألول بقدر ما انتفع فيكون للورثة ههنا وإذا مات األجري 

له من األجرة بقدر ما عمل موروثه والفرق أن القراض ال يستحق فيه شيء إال  ليس لوارثه القيام ببقية العمل بل
بالتمام فكان الوارث كذلك خبالف اإلجارة وإذا كان الوارث موىل عليه نظر الوصي فإن مل يكن يف املال فضل أو 

ت أحدمها واشترى اآلخر كانت أجرة اإلجارة ال تفي به أو مثله سلم املال وإال استأجر عليه واذا كانا عاملني فما
جبميع املال قال ابن القاسم خريت بني البقاء على القراض وبني تضمينه ألنه مل يكن له الشراء إال بإذنك ألجل 

موت شريكه فإن اشترى قبل املوت ببعض املال كان ورثة امليت شركاء فيما اشترى قبل املوت ويعملون معه فيه 
  وما اشترى بعد املوت خريت فيه 

ينتقل للوارث عمل القراض واملساقاة وخيار البيع والرد بالعيب واألخذ بالشفعة وهو كثري وال ينتقل اليه  -ال سؤ
اإليالء وال النكاح وال خيار البيع إذا جعل األجنيب وهو وارثه وهو كثري مع أن اجلميع حق للموروث ومن مات 

  عن حق فلورثته فما الفرق وما ضابط البابني 



ما كان ماال أو متعلقا باملال انتقل للوارث ألن املال يورث فيورث ما يتعلق به من خيار وعمل وكل  كل -قاعدة 
كخيار األجنيب ال ينتقل ألن الوارث ال يرث عقله وال بدنه  -ما كان متعلقا ببدن املوروث كالنكاح أو رأيه وعقله 

  وهبذه القاعدة تظهر الفروق والضوابط بني البابني 
الكتاب إذا مل يوجد القراض أو الودائع بعد املوت ومل يوص هبا فهي يف ماله لتفريطه حياص هبا غرماؤه يف  -فرع 

وعليه دين ببينة يف صحته أو بإقراره يف مرضه هذا قبل إقراره  -وان أقر بقراض بعينه أو وديعة بعينها يف مرضه 
اء لقوة تعلق احلق بعينه وإن مل يعينها حوصص هبا بذلك أو بعد قرب القراض أو الوديعة أخذ ذلك بعينه دون الغرم

مع الغرماء ألن اجلميع سواء قال ابن يونس قال ابن حبيب هذا يف املوت وأما يف الفلس ان عينها اختص هبا واال 
فال حياصص كما يصدق على الغرماء يف الدين وهذا هو املشهور وفيه خالف قال اللخمي اذا مل توجد الوديعة ومل 

ا اختلف هل تكون يف ذمته أم ال وعلى القول بعدم كوهنا يف الذمة ال يكون القراض يف الذمة بل أوىل يوص هب
إلمكان تسلف الوديعة خبالفه شرعا واذا خلف ماال ومل يكن معه مال لنفسه فإن حممله على أنه للقراض قليال كان 

مرياث وان كان معه مال لنفسه يعلم قدره ووجد أو كثريا إال أن ال يشبه فيكون لصاحب القراض ما يشبه والزائد 
املاالن خمتلطني فض الربح على قدرمها على ما يقول رفقاؤه أنه ربح يف كل صنف فإن جهل فعلى قدر املالني 

وكذلك اخلسارة إذا مل يكن يف املوجود وفاء بالتجارتني فإن علم أنه خسر يف إحدمها محلت اخلسارة عليه وإال 
جهل ماله وعلم قدره اشتركا يف الربح واخلسارة مبا ال يشك أنه كان له فإن جهل قدره وكان  فضت عليهما وان

  يف سلع القراض ربح بدئ مبال القراض ومبا يرى أنه ربح فيه والباقي مرياث 
ر يف الكتاب ال نفقة للعامل املقيم وال كسوة ألن الشرط إمنا تناول جزء الربح وال ينفق يف جتهيزه للسف -فرع 

إن محل املال ذلك وتلغى النفقة قرب السفر أو بعد  -ذاهبا وراجعا  -وينفق إذا سافر لطعامه وما يصله باملعروف 
وان مل يسم شيئا وله ما بقي بعد النفقة وال ينفق إذا رجع اىل مصره ألن عادة السفر دون احلضر يقضى هبا 

النفقة ) ش ( يقيم مبوضع إقامة حتوج للكسوة ومنع  ويكتسي يف السفر البعيد إن محل املال دون قريبه إال أن
والكسوة مطلقا ألهنا على نفسه قبل العقد فتبقى عليه وألهنا زيادة جهالة يف األجرة واشتراط منفعة خيتص هبا العامل 

لنا أن السفر ألجل املال فتجب نفقته كأجرة احلمال والكيال وألن نفقته لو كانت على نفسه ) ح ( ووافقنا 
ستغرقت الربح فيضيع عناؤه وألن الربح قبالة التجارة والنفقة لتسليم نفسه كالصداق والنفقة يف النكاح وألنه ال

عرف فكان كاشتراطه جزء من الربح ويرد على األول أن ذلك على املال فكانت على املال وهذه عليه قبل العقد 
ه لوجبت يف احلضر وعلى الرابع منع العادة واملعارضة وعلى الثاين النقض بنفقة احلضر وعلى الثالث لو صح التشبي

واملقيم شأنه النفقة على ) ش ( بالقياس على الوكيل واألجري وباجلملة فالعمدة العادة ويقال ان اإلمجاع منعقد قبل 
يث يف عياله من غري قراض فالسفر جيدد عليه ما مل يكن وبه يظهر الفرق يف أقيسة املعارضة قال ابن يونس قال الل

الكتاب إن شغل احلاضر البيع تغدى باإلفالس وأباه مالك وليس يف قليل املال نفقة وال كسوة وال ركوب قال 
حممد وليس لذلك حد غري أن األربعني كثري عندي والبضاعة مثل القراض يف النفقة والكسوة فينفق من السلعة 

أما ان خرج لتجارة نفسه فبعث معه البضاعة فالعرف  تبعث معه يبيعها ويشتري هبا سلعة قاله حممد قال ابن يونس
ولو رجع إىل بلده  -عندي ان ال شيء له خبالف إذا خرج هلا قال التونسي له النفقة يف القراض يف ذهابه ورجوعه 

ألن املال أخرجه فلو دفع به املال بغري بالغ فال نفقة له يف رجوعه به اىل بلده خبالف رجوعه إىل بلده باملال 
كذلك قال ابن القاسم إذا كان له بلدان يقارض يف أحدمها فال نفقة يف خروجه إىل البلد اآلخر وال يف رجوعه ألنه و

يتردد بني بلدين من غري قراض وقال أشهب له النفقة ذاهبا وراجعا ألن حركته ألجل القراض واذا تزوج ببلد انفق 



ملال القليل إال باذنك قال ويف النفقة والكسوة يف البضاعة حىت يدخل فتصري بلدا له قال سحنون ليس له السفر با
نظر لعدم العادة وال ينفق يف املال اليسري إال أن يأخذ من غريه قراضا أكثر فينفق ما خيصص لعدم االجحاف مع 
باملال  احملاصة فإن أخذ القراض وسافر للحج أو للغزو فال نفقة ألن خروجه لغريه إال أن يقيم بعد قضاء ذلك العمل

فينفق قدر إقامته وينفق يف الرجوع من عند نفسه فإن خرج حلاجة نفسه ومحل معه رأس مال قضت النفقة على 
ذلك استحسانا قاله ابن القاسم وقال ابن عبد احلكم ال نفقة له كالغازي قال ولعل مراد ابن القاسم أنه خرج 

ل اللخمي لو عقد نكاحا قبل أخذ املال ليبين هبا يف غري إلصالح ماله أما لو خرج لزيارة أهله فال نفقة كاحلج قا
البلد أو يبين يف البلد مث خيرج فأقام ألجل املال أنفق كاملسافر وان نوى البناء بعد اخلروج ألمر مث يقيم إذا أتى مل 

وحممل قول مالك ينفق وان تزوج بعد أخذ املال ألجل مقامه للعمل باملال ولواله مل يتزوج ومل يقم مل تسقط النفقة 
يف عدم نفقة املقيم أن العمل مل يقطعه عن الوجوه اليت ينفق منها فقد يكون منقطعا قبل املقارضة أما إن عطل 

صناعته ألجل املال أنفق كاملسافر قال عبد الوهاب للمسافر النفقة والكسوة اليت لوال السفر مل حيتج اليها يف احلضر 
قام من غالت أو متاجر يرجو حوالة أسواقها أما املدير أو ذو الصنعة يعطلها وحممله على من كانت مؤنته يف امل

  ألجل السفر فله مجيع النفقة والكسوة كقول مالك 
يف املنتقى اذا اشترط عليه عدم النفقة يف السفر البعيد منعه مالك ألنه خالف وضع القراض قال ابن القاسم  -فرع 

  بح لك فان وقع أمضي كاشتراط اجلزء من الر
يف الكتاب من أخذ قراضا بغري بلده ليقيم بتجر فيه فله النفقة ألن املال حبسه إال أن يوطنها ولو أخذه  -فرع 

بالفسفاط وله به أهل فخرج به اىل بلد له به أهل مل ينفق ذاهبا وراجعا ألنه خرج عن أهله ورجع اليهم ولو أخذ يف 
هله فتجر هناك مل ينفق يف ذهابه إىل أهله وال يف إقامته عندهم وأنفق يف غري بلد أهله مث رجع إىل البلد الذي فيه أ

رجوعه قال ابن يونس وعن أشهب إذا أخذه بالفسطاط وله به أهل وباالسكندرية أهل فخرج إىل االسكندرية له 
  النفقة ذاهبا وراجعا دون اقامته عندهم 

ول احلمام للعامل فقال ما كانت هذه قدميا وخفف يف النوادر سئل مالك عن احلجامة وشرب الدواء ودخ -فرع 
  يف املتمرض يف احلمام واحلجامة واذا سلب اكتسى من القراض 

يف الكتاب له أن يؤجر من مال القراض من خيدمه يف السفر إن كان املال كثريا ومثله ال خيدم لنفسه ويؤجر  -فرع 
شيئا وال يكافئ لعدم اإلذن وله أن يأيت بطعام يأيت غريه  لألعمال احملتاج اليها ويكتري البيوت والدواب وال يهب

مبثله إن مل يستعمل التفضل وإذا ضم اىل املال قراضا لنفسه أو لغريه وزعت النفقة على املالني وإن أنفق من عنده 
رى من رجع يف مال القراض فإن هلك مل يلزمك لتعلقه باملال دون الذمة وكذلك إن اشترى جبميع املال سلعا واكت

عنده فإن أديته وإال أخذه من مثن املبتاع وان اغترقه لتعلقه به وان مل يوف فال شيء له وال يكون شريكا يف السلع 
بالكراء واما صبغ الثياب أو قصرها فكزيادة يف الثمن ان دفعتها اليه وإال شارك مبا أدى ألنه عني قائمة خبالف 

مل يكن الصبغ على القراض ألنه كقراض ثان على أن خيلط باألول بعد  الكراء وقال غريه إن دفع اليه قيمة الصبغ
العمل خبالف زيادة العامل على رأس املال يف الثمن ألنه كقراض ثان قبل شغل املال األول ألن الصبغ بعد الشراء 

ن له يف السلف فإن أعطاه قيمة الصبغ مل يكن على القراض ولك أن ال تعطيه ذلك وتضمنه قيمة الثياب ألنك مل تأذ
فإن أبيت تضمينه كان شريكا يف الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب قال صاحب النكت إذا صبغها مبال من عنده 
اخلالف بني ابن القاسم وغريه يف ثالثة مواضع إذا دفعت اليه ما ودى كان على القراض عند ابن القاسم وال يكون 

ى رأس املال وقيمة الصبغ فما ناب رأس املال فعلى شرطهما وقيمة عليه عند الغري بل شريكه فيقسم الربح عل



الصبغ وما حار هلما من الربح فلك وله أجرة مثله الثاين لك ان ال تعطيه شيئا وتضمنه قيمة الثياب عند الغري وابن 
اذا مل تضمنه وال  القاسم ال يرى تضمينه والثالث ابن القاسم يقول اذا مل تدفع اليه فهو شريك مبا ودى وعند الغري

أعطيته شيئا يكون شريكا يف الثياب بقيمة الصبغ من قيمة الثياب ال مبا ودى قال اللخمي اذا أخذ مالني كل واحد 
منفردا ال حيمل النفقة وحيمالن النفقة جمتمعني له النفقة عند ابن القاسم والقياس عدمها ألن كليها يقول مايل ال 

  دخال الضرر علي وكذلك اذا كان أحدمها كثريا واآلخر قليال مل أر على القليل شيئا جتب فيه النفقة وليس لغريي ا
قال أبو عمران يوجب الصبغ الشركة يف مخس مسائل القراض كما تقدم والثوب املستحق بعد شرائه اذا  -نظائر 

ارك الصباغ صاحب أبيت من دفع قيمة الصبغ وأىب املشتري من دفع قيمة الثوب أبيض والثوب الذي فلس ربه ش
الدين والثوب الذي اطلع على عيبه بعد صبغه يشارك مبا زاد الصبغ والثوب الواقع يف املصبغة من غري قصد يشارك 

مبا زاد الصبغ وال يوجب الشركة يف ثالث مسائل صبغ الغاصب وليس له فيه إال املراجعة مبا لكل واحد منهما 
ذلك القصار إذا دفع غري الثوب غلطا فصبغه اآلخر فانه يتراجع هو وصبغ الثوب الذي غلط يف دفعه املشتري وك

  وصاحب الثوب املصبوغ دون القصار 
قال العبدي مسائل اخلمسني مخس األربعون إىل اخلمسني جتب فيها النفقة والكسوة يف القراض والبضاعة  -نظائر 

ي األم وصيا فيها واخلمسون اىل الستني واخلمسون مثن الرائعة وقيل الستون دينارا يف حيز القليل ويكون وص
  حيازة على األقارب واخلمسون سنة التعنيس 

يف الكتاب اذا ضاع بعضه قبل العمل أو بعده أو خسره مل يضمنه وهو أمني فان عمل ببقيته جرب بربح ذلك  -فرع 
نه ألن وضع القراض أن جترب ويقتسمان ما زاد على ذلك وال يفيد جعلهما رأس املال ما بقي واحملاسبة حىت يقبضه م

خسارته برحبه وما استهلكه أو تسلفه ضمنه وال حصة له من الربح النتقاله عن القراض اىل الذمة بالضمان والباقي 
رأس املال قال اللخمي اذا ضاع بعد الشراء قبل النقد خري بني إخالفه ويكون املتاع قراضا ورأس مال القراض ما 

ع له ألنك مل تلتزم غري ما دفعت وقال املغرية جترب على اإلخالف ألنك أدخلته يف الشراء يدفعه إال أن يكون املتا
فإن كانت مائة فضاع مخسون خريت بني اإلخالف ويكون رأس املال مائة ومخسني أو ال ختلفها ويغرمها العامل 

اثنا عشر ونصف ألن نصف  ويشارك بالنصف واذا اختلفتما فبيع املتاع مبائة ومخسني وقراضكما على النصف فله
السلعة على القراض األول ورأس ماله مائة وال شيء للعامل فيه ونصفها للقراض الثاين ورأس ماله مخسون وله 

نصف رحبها وال جيرب األول بربح الثاين ألهنما قراضان لدفعك بعد الشغل األول وان مل ختلفها شارك بالنصف فيما 
لقراض إال أن يبيع بأكثر من مائتني ولك أن ختلف مخسة وعشرين ويكون املتاع يباع به وال ربح له فيما ينوب ا

بينكما على أربعة أجزاء ربع للعامل وربع لك علي للقراض رأس ماله مخسة وعشرون ونصف على القراض األول 
من الربح  وهو الربع واثنا عشر ونصف نصيبه -فإن باع مبائتني فله اثنان وستون ونصف مخسون عن نصيبه منها 

عن الربع اآلخر وال شيء له يف النصف ألن رحبه جرب للوضيعة فإن قدر بعد ذلك على غاصب اخلمسني كانت 
الربح فتقسم ولو أكل مخسني وجتر يف مخسني فصارت مائة ومخسني فلك رأس مالك مائة قال ابن القاسم إذا كان 

ناية ألفا ومخس مائة فتجر يف اخلمس مائة فهو على القراض ألفا فاشترى هبا عبدا قيمته ألفان فنقصه السيد جب
القراض األول وال يكون فعل السيد مفاصلة وقال عبد امللك إذا أحضر املال وحاسبه ومل يقبضه وخال رأس املال مما 
بقي بعد احملاسبة فهو فسخ للقراض األول ولو أعلمه بالنقصان ومل حيضره صح أيضا عند ابن حبيب قال ابن يونس 

يقسم ربح إال بعد كمال رأس املال قال التونسي اذا ذهب اللص جبملة املال فأعطاه غريه فال جرب إمنا اجلرب إذا  ال
  بقي من األول شيء 



يف الكتاب ربح يف املائة مائة مث أكل مائة ربح يف الباقي فاملائة يف ضمانه والباقي على شرطهما ولو ضاع مل  -فرع 
عد رأس املال قال ابن يونس قيل إن فلس وقد أخذ من املائة مخسني قبل أن يتجر مث جتر يف يعد ما يف ذمته رحبا إال ب

الباقي فصار مائة مث فلس فعلى ما تقدم يكون أحق باملائة من الغرماء وحياصص باخلمسني ألن الربح أوىل أن جيري به 
  وىل هبا من أن يكون للعامل كما لو ضاع مخسون وجتر يف الباقي فصار مائة فإنك أ

  يف الكتاب اذا اشترى فضاع املال أو تسلفه قبل النقد غرمه العامل وال شيء عليك  -فرع 
قال اذا خاف إن قدم ماله أو أخره عن مال القراض وقع الرخص يف ماله فالصواب خلطهما وال يضمن  -فرع 

رك ألن يد الشريك تصري على املال ألن ذلك ليس تعديا وميتنع اشتراط اخللط ألهنا منفعة لك وال جيوز له أن يشا
وقد ال ترضى أمانته ويضمن للتعدي وال عامال آخر كما ال يستودع الوديعة عند من لك عنده وديعة وقد يؤمتن 

الرجل على القليل دون الكثري وال يبيع أحدمها من اآلخر مبحاباة ألنه خالف مقتضى العقد وال يبضع مع غريه 
كان ذلك مع عبد لك اشترط معونته وال يوجه مع عبده بعض املال لبلد ليتجر فيه ولو  -بضاعة ويضمن إن فعل 

ألنك مل تأمتن عبده وال عبدك وتضمن وتعذر يف اإليداع يف السفر وخبراب املنزل أو كونه ليس حرزا وليس عنده 
شهب ولو ربح يف من يثق به قال ابن يونس قال أصبغ ال ميتنع اشتراط اخللط بل يكره وال يفسخ ومل يكرهه أ

أحدمها ومل يتعني فال شيء له يف الربح وهو بني صاحيب املالني ألهنما بيد اعيان وال ميكنه ايداعها لعدم تعني حقه يف 
أي من وجه خلصومته قاله يف املدونة قال سحنون وإن أخذ من رجل على النصف ومن آخر على الثلث فاشترى 

على حدة مث أشكلت الرفيعة من أي املالني هي فادعاها صاحب املالني فال  سلعتني صفقتني بثمنني خمتلفني فكل مال
ضمان عليه كما لو اختلطت الودائع بالنسيان فإهنما يتحالفان ويتفاسخان الوديعة الكثرية وتبقى القليلة بيده 

يرضيا بالشركة فيهما وكذلك ههنا وعن ابن القاسم إذا اشترى باملالني جاريتني فاختلطتا عليه ضمن قيمتهما إال أن 
فإن خسر مل يكن عليه شيء أو رحبا فعلى شرطه وجيري اخلالف الذي فيمن أودع مائة فادعاها رجالن ومل يدر 
املودع ملن هي قيل يضمن لكل واحد منهما مائة وقيل ال ضمان عليه ويعذر بالنسيان ويقتسماهنا بينهما والذي 

رة ولآلخر عشرون فاشترى جارتني قيمة إحدامها أربعون واألخرى تقتضيه قاعدة التداعي اذا كان ألحدمها عش
عشرون وأمكن أن تكون ذات األربعني هي املشتراة بعشرة واملشتراة بعشرين فبيعت الواحدة بأربعني فادعياها 

فيقول صاحب العشرة يل ربح ثالثني لكل واحد مخسة عشر ويقول اآلخر يل ربح عشرة وللعامل عشرة فيقال له 
ت مخسة من الربح لصاحب العشرة ألنك ال تدعي من الربح إال عشرة وهو يدعي مخسة عشر تقسم بينكما سلم

عشرة فيأخذ صاحب العشرة ثلث نصف الربح وعن ابن القاسم عكس هذا وقال يقتسمان على قدر رأس ماليهما 
ثالثة أوجه جيوز إذا كانت يف وعن ابن القاسم إذا شارك فيما ال يغاب عليه مل يضمن قال اللخمي شركة العامل 

شراء شيء بعينه ينفرد بشرائه ويكون عنده أو يليان الشراء مجيعا أو يكون حتت أيديهما فان نظر العامل يغيب 
وميتنع إذا كان اآلخر هو متويل الشراء أو حتت يده الستقالل من مل يؤمنه بالتصرف واحلفظ وجيوز يف غري املعني إذا 

ء أو اجتمعا ويكون حتت يده أو يديهما وميتنع إذا كان اآلخر هو املتويل للشراء والدفع وخيتلف انفرد العامل بالشرا
يف الضمان فإن انفرد اآلخر بالشراء والدفع ضمن اخلسارة الضياع وكذلك إذا انفرد بالشراء وكانت حتت يدك 

ن الشراء كان بنظرك فإن كنت فإن وليت الشراء وجعلت حتت يد األجنيب ضمن الضياع لتسليمه دون اخلسارة أل
فقريا واألجنيب غين عامل بأن املال قراض ال تضمن خسارة وال ضياعا كمن اشترى من غاصب مث باع مث استحق 

وفيه خالف وإذا أبضع مع غريه فخسر أو ضاع ضمن لتعديه فإن ربح والبضاعة بأجرة  -الضمان على املشتري 
إن كانت أكثر من اجلزء فخسارة ما بني ذلك على العامل أو أقل فالفضل  فلألجنيب اجرة املثل من ذمة العامل مث



لرب املال ألنه امنا جعل للعامل ليعمل بنفسه فلم يعمل فإن كانت البضاعة على وجه املعونة للمكارمة للعامل بغري 
احب النكت قيل ان عوض فللعامل األقل من اجلزء أو أجرة املثل ألن األجنيب مل يتطوع بعمله إال للعامل قال ص

وهب أو حاىب جيوز يف نصيبه ويتفاصالن يف الوقت اذ ليس له تنقيص مال القراض واذا باع أحد العاملني من 
صاحبه مبحاباة واملاالن لك ان خسرا مجيعا فال مقال لك وامنا تقوم حجتك إذا خسر احملايب ألنك تقول لو كان معه 

  الذي حاىب به مل خيسر 
االبضاع واإليداع ) ح ( ألنك مل ترض أمانة غريه وجوز له ) ش ( ال يقارض إال باذنك وقاله  يف الكتاب -فرع 

ألنه من مجلة التصرف يف املال الذي فوض اليه تنميته وحفظه فإن أخذه على النصف فتعدى فدفعه بالثلثني ضمن 
ساقاة ولو خسر مع األول النصف مث وربح الثاين بينكما نصفان ويرجع الثاين ببقية الثلثني على األول وكذلك امل

دفعه للثاين على شرطه فزاد الربح ومل يعلم الثاين بذلك أخذت رأس املال ونصف الزائد وأخذ الثاين ما بقي ويرجع 
على األول بتمام النصف من الربح على النصف الذي أخذه وقال أشهب ال حيسب رب املال على الثاين إال 

ونصف الربح عليه ألنه الذي أخذه فإن أتلف األول النصف متعديا رجع عليه بتمام  النصف مع رأس املال فيأخذه
عشرة ومئة إذ أصل املال مثانون وان هلك بأمر مساوي رجع بتمام تسعني عشرة بقية رأس املال وعشرة حصته من 

يقتضي الديون بغري  الربح وال يأخذ ذلك من الثاين فيظلمه ويبطل عمله ورجوعه على األول لتعديه وإذا أمر من
  أمرك ضمن ما تلف بيد الوكيل 

يف الكتاب إذا اشترطت أال يبيع إال بنسيئة فباع بنقد ال يكون هذا القراض جائزا ألنه شرط على خالف  -فرع 
العقد قال غريه هو متعد كما لو اشترطت أال يشتري اال صنفا فاشترى غريه ضمن والفضل والوضيعة لك وعليك 

يف الوضيعة وله يف الفضل قراض مثله ألن أجرة مثله قد تذهب بالفضل كله وبنصف رأس املال وهو وال أجرة له 
متعد فيكون نال بتعديه ما طلب قال التونسي ومل جيب ابن القاسم ماذا يكون إذا نزل وعنده إذا أمر رجال ببيع 

قيمتها أو قيمتها مل يضمن ألن ما مسي من سلعة نسيئة فباع بنقد ففاتت ضمن قيمتها نقدا فان باعها نقدا بأكثر من 
األجل ال عربة به ومن مذهبه يف التحجري يف القراض يرد إىل أجرة املثل فلما أمره أال يبيع ما اشترى اال بنسيئة فقد 

اذن يف الشراء فهو غري متعد فيه فله أجرته يف الشراء ويفسخ القراض فان باع بنسيئة فال تعد فله أجرة مثله 
ويقتضي رب املال الثمن أو ينقد فسخ إن كانت قائمة فإن فاتت وما باع به مثنها مل يضمن شيئا وال أجرة ويفسخ 

له يف بيعها ألنك تقول أغرمك قيمتها يوم التعدي فال شيء علي من إجارة البيع وعليك أجرة الشراء قال صاحب 
لشراء والبيع بالغة ما بلغت وبني رده وله أجرة مثله النكت اذا باع بالنقد خريت بني إجارة البيع وله أجرة مثله يف ا

يف الشراء دون البيع فإن فاتت عند املشتري خريت بني تضمينه قيمتها وله أجرة مثله يف الشراء أو تأخذ الثمن وله 
  أجرة مثله يف الشراء أو البيع هذا الذي جيري على مذهب ابن القاسم 

ع بالثمن جاز ذلك يف حصتك فإن هلكت وقد قبض حصته مل ترجع عليه يف الكتاب اذا باع فأخرت املبتا -فرع 
  وكذلك جتوز هبتك يف حصتك 

منع مالك وأصحابه مع القراض شرط سلف أو بيع أو كراء أو إجارة أو قضاء حاجة ألهنا إجارة بأجرة  -فرع 
أن يسقط الشرط قبل العمل  جمهولة وال يشترط أحدكما لنفسه شيئا خالصا ألنه غرر فإذا نزل ذلك فهو أجري إال

قال صاحب املقدمات شروط القراض ثالثة أقسام ما خيرجه عن سنة القراض وما ال خيرجه وهو قسمان ما جيوز 
ابتداء من غري كراهة مثل أن ال يشتري حيوانا وال يركب البحر وال خيرج من البلد وحنوه وما يكره ابتداء فإن نزل 

ي أحدهم اآلخر املال على أن يشتري ويبيع منهم وحنوه وما يفسده يفسخ به قبل مضى كالتجار ينزلون مبكان فيعط



العقد وبعده ويرد إىل مساقاة املثل أو قراض املثل خبالف املساقاة اليت يرد فيها إىل مساقاة املثل ال تفسخ بعد العقد 
الصقليني ال يفسخ ما وحيث يفسخ فيتمادى يف بيع عروض القراض حىت ينض املال وحكى عبد احلق عن بعض 

يريد اذا عثر عليه بعد الشغل يف السلع ال يردها سلفا وال جيرب  -كاملساقاة  -يرد فيه إىل قراض املثل بعد العمل 
على بيعها إال يف سوقها وال يريد التمادي بعد نضوض املال فليس حينئذ خالفا لقول ابن حبيب وحممد املتقدم 

نتظر وان كان أعواما والقراض ال أجل له بل نضوض املال فإذا شرع استوى قراض والفرق أن املساقاة هلا أجل في
املثل ومساقاة املثل يف التمادي إىل األجل املعني الآلئق هبما ويف الكتاب اذا شرطت أن يسلفك العامل فهو أجر 

 املال قال ابن يونس الربح ألنه نفع فلو اشترطت اخراج مال من عنده يعمل به مع مالك امتنع النتفاعك بتكثري
قال اصبغ اال أن يقل حىت ال يقصد به التكثر وان وقع الكثري أمضيته على قراضهما ما مل يقصد تكثري الربح قال 

إن هلك وأنه غري مصدق يف دعوى اهلالك سقط الشرط ومل يضمن وله  -اللخمي إذا شرطت عليه ضمان املال 
  قل من املسمى أو من قراض املثل قراض املثل عند ابن القاسم وقال مالك األ

يف الكتاب ميتنع بيعك عبدا من القراض بغري إذن العامل وله رده واجازته ألن العمل مفوض اليه بعقد  -فرع 
  على اجازته كالوكيل ) ح ( يوجب استحقاقه خبالف الوكيل فال ينزع التصرف من يده كاألجري ومل يوقفه 

على أن ال يشتري به حىت يبلغ ذلك البلد املعني ألنه حتجري قال ابن يونس يف الكتاب يكره أخذ القراض  -فرع 
وعند ابن القاسم جوازه ألنه قد يكون مقصد القراض قال اللخمي سفر العامل ومنعه ستة أقسام إن مل يشترط املقام 

للغرر باملال يف  السفر إال باذنك) ش ( ومنع ) ح ( وال السفر فله السفر عند مالك ألنه شأن القراض وقاله 
قال واحلق أنه إن كان شأنه السفر ) ش ( الرباري والبحار وجوابه االذن العادي حاصل يف ذلك ووافق ابن حبيب 

سافر أو صانعا أو مديرا شأنه االقامة ال يسافر وان حجر عليه يف السفر جاز وقيل ميتنع ألن املتجر قد يضيق عليه 
امن وان اباح له السفر مطلقا أو موضعا معينا أو املواضع إال موضعا معيناً جاز كالمها ملالك فإن خالف فهو متعد ض

وان شرط عليه السفر ومنعه من التجر يف البلد منعه ابن القاسم واجازه أصبغ وعلى أصله جيوز ان يقارضه فيما 
ارة فهو متعد وكذلك لو يدخر جيوز ألن تأخريه كالتأخري عن البلد ولو كان شأنه السفر فاشترى ما جيلس به للتج

  كان بزازا فاشترى غري شأنه 
فإن فعل ضمن ألنه الذي غرر باملال وان احتال ) ح ( يف الكتاب ميتنع بيعه بالنسيئة اال بإذنك خالفا  -فرع 

  بالثمن على ماىلء أو معدم اىل أجل ضمن قيمته يوم البيع اذا تلف واذا باع بالنقد فاحتال ضمن الثمن بعينه 
( يف الكتاب ال يشترط عليه أن ال يشتري إال البز للتحجري اال أن يكون موجودا يف الشتاء والصيف وقاله  -فرع 
يف النادر كالوكالة وحيث جاز الشرط فال يتعداه وال يبيع البز بعرض غريه لئال يبتاع غري البز ) ح ( وجوزه ) ش 

شتراط ان ال ينزل واديا وال يسري ليال وال يف حبر وال وله اشتراط ذلك بعد أخذ املال وقبل حتريكه يف شيء ولك ا
يشتري سلعة كذا فإن فعل ضمن فإن اشترطت ان ال يشتري سلعة بعد العقد فاشتراها ضمن ولك أخذها للقراض 
ألنه شراء فضويل تصح إجارته ولك تضمينه املال فلو باعها فالربح على شرطكما والوضيعة عليه خاصة للمخالفة 

والربح بينكما للشراء مبال  -سلف من املال ما اشترى هبا سلعة لنفسه ضمن اخلسران للشراء لنفسه وكذلك ان 
القراض واذا اشترى املنهي عنه فحصل فيه وضيعة أو جتر مبا تعدى فيه فخسر فقال غرماؤه انت أسوتنا ان ضمنته 

ا أو تضمنه رأس املال فإن اسلمتها فانت أحق بالعني منهم ألنه مالك وان شئت ان تشركه يف السلع أو تسلمه
كنت أسوة بالغرماء وان هنيته عن اخلروج باملال من مصر فخرج به ورده عينا قبل ان يتجر فيه فتجر مبصر فخسر 

أو ضاع مل يضمن لرده قبل حتريطه كراد الوديعة بعد إنفاقها وان هلكت بعد جتهزه للسفر فله اخلروج حلقه يف ذلك 



عمل حانوتا معينا او سوقا أو ال يشتري اال من فالن أو على أن يزرع امتنع للحجر وهو أجري بالعقد فإن شرطت لل
والزرع والربح واخلسارة لك وعليك قال صاحب القبس ال يشتري اال من فالن وهو متسع احلال جيوز عند 

متعديا ضمن املال  اصحابنا قياسا على الصنف املتسع قال ابن يونس إن مل يشغل حىت هناه عن التجر فاشترى
والربح له كاملشتري بوديعة سلعة خبالف هنيه عن سلعة فيشتريها ألنه مأذون له يف حركة املال من حيث اجلملة 
فليس له ان يستبد بالربح بتعديه وهذا مامل يقر بشرائها للقراض واال فالربح على القراض وال خيرجه ذلك من 

اء لتعلق حقه بالسفر قال اللخمي لك هنيه على أحد القولني بعد شغل الضمان وليس له منعه من السفر بعد الشر
املال فيما ال غاية له كالكراء مشاهرة واختلف اذا اشترطت عليه أن يزرع به فأجيز وكره فإن زرع من غري شرط 

به ضمن جاز فإن خسر ألنه مل يتم أو لرخص السعر مل يضمن وان ظلم ظلما حادثا مل يضمن او متقدما وهو عامل 
كانت اخلسارة من الزرع او الظلم لتعديه يف أصل فعله والثمن يف ذمته يف أول ما زرع وان عمل مساقاة بشرط 

فعلى اخلالف أو بغري شرط جاز على ما تقدم يف الزرع وان أخذه على أن ال يتجر اال يف البز فتجر يف غريه فخسر 
ه والقياس ان له االقل من ثالثة املسمى أو قراض املثل أو أجرة ضمن أو ربح فعلى القراض ألنه ال جيوز الربح بتعدي

املثل قال التونسي ان تعدى فأسلم يف طعام قال ابن القاسم يغرم رأس املال وينتظر بالطعام حىت يقبض فإن كان فيه 
اء وأما ربح اقتسماه ويف كتاب حممد اذا قام غرماؤك بعد خروجه باملال وأمكن بيع السلع بيعت وأخذه الغرم

غرماؤك فال شيء هلم اال بعد وصول املال اليك لعدم استحقاقه قبل ذلك قال واالشبه أال يكون ذلك ايضا 
لغرمائك لتعلق حقه وميتنع أن يشترط عليه شراء حيوان للنسل او للغلة أو يشتري بدين للتحجري وما تسلف او 

ضمن األصل ولو اشترى ظهرا فأكراه ضمنه ابن  اشتراه بدين بأكثر من رأس مال القراض فرحبه له دونك ألنه
القاسم وان مل يشترط عليه غرم ذلك خبالف أن يزرع ألن الغالب أن القراض ال يقصد لذلك قال مع أن هذا 

الفرق يشاركه الزرع فيه قال صاحب النكت اذا أخذ املال ليشتري به سلعة أي أخذه قبل شراها ومل يسمها لك 
ت سلعة رخيصة فأعطى مثنها جاز وقد فعله عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وان قلت اشتر وال بائعها بل قال وجد

يل سلعة فالن امتنع ألنه قراض على أن ال يشتري إال سلعة معينة فإن نزل غرم مثل املال الذي قبض والسلعة له 
  ى ومل ينقد وينبغي ان يكون يف هذا القراض أجريا وقاله حممد وامنا يغرم مثل ما قبض اذا اشتر

يف الكتاب ال يشتري بأكثر من رأس املال ليضمن ما زاد دينا يف القراض ألن سنة القراض أال يشتري عليه  -فرع 
بالدين فالربح حينئذ لك وان اشترى بأكثر من رأس املال ونقد فهو شريك مبا زاد ألنه ضم قراض إىل قراض وإن 

نقد وشارك بالقيمة قال صاحب التنبيهات قوله اذا كان رأس املال ألفا كان الزائد دينا عليه ال على القراض قوم بال
فاشترى بألفني يكون شريكا قال ابن لبابة معناه اشترى بالزائد لنفسه ولو اشترى للقراض خريت كما قاله يف 

رى بدين الكتاب وقال فضل بل لو اشترى للقراض ومعىن قوله شريكا ان لرب املال الدفع قال ابن يونس واذا اشت
على القراض قال حممد يكون ربح السلعة اليت اشتريت بذلك خاصة وخسارهتا له وعليه لضمانه قيمتها وميتنع ان 
يبتاع زائدا ويطلب منك الثمن على القراض لتعلق مثنها بذمته عند الشراء وميتنع أن يشتري حىت يبيع ويوفيه ألنه 

على القراض والسلف علي اذنت فيه ام ال ألنك تأخذ ربح ما  دين على القراض قال حممد ميتنع الشراء بالدين
ضمنه يف ذمته ال ربح مالك قال ابن القاسم لو اشترى مبال القراض وهو يف بيته واستلف ما نقد منك أو من أجنيب 

بالربح فنقد مث باعها واشترى مبال القراض فربح السلعتني وخسارهتما او إحدامها يف القراض وجيرب خسارة إحدامها 
يف األخرى ألنه كان ميكنه نقده عاجال وعن مالك اذا اشترى قراضا دينا عليه قومت السلعة املشتراة بذلك الزائد 
وأنكره سحنون بل يقوم الزائد كما ذكره يف الكتاب ألنه الذي حصلت به الشركة قال اللخمي إن مل يكن مديرا 



يشتري مبا ليس معه على النقد ليدفع من القراض ألنه ال  فكما تقدم يف التداين على القراض واالجاز على ان
  يستغين عن ذلك 

يف الكتاب اذا عجز بعض الثمن فأخذ من رجل قراضا فنقده هبا مل احب ذلك لئال يكون قد استغالها وان  -فرع 
ة له وعليه سألك ان تنقد عنه مثن سلعة ويكون قراضا بينكما امتنع ألنه سلف للنفع ولك مالك والربح واخلسار

لفساد العقد قال ابن يونس قال حممد إن مل يكن استغالها إذا عجز بعض الثمن أجزته وأكرهه ابتداء قال ابن 
حبيب ان انكشف انه استغالها رجع عليه بالزيادة على قيمتها يوم الشراء دون يوم البيع قال حممد لو كان أخذ 

  وجبها وجتر عليه ضماهنا وان مل يسمها جاز كأصل القراض مالك لينقده يف سلعته على أهنا قراض قبل أن يست
يف الكتاب اذا قيم عليه بالعيب فحط أكثر من قيمته أو أقل او اشترى من والده فما كان نظرا بغري حماباة  -فرع 

ت ان جاز ولو اشترى جبميع املال عبدا فرده بعيب فرضيته منعت ألن له حقا يف جرب اخلسارة بفضله اال أن يقول أن
  مل ترض أترك القراض ولو رضي هو بالعيب على وجه النظر جاز لتفويض األمر اليه دونك 

يف الكتاب اذا نقد الثمن بغري بينة فجحده البائع ضمن وكذلك الوكيل فلو علمت قبضه للثمن بإقراره  -فرع 
ال ابن يونس قيل ان دفع الثمن فلك تغرميها لتعديهما اال أن يدفعا املال حبضرتك ألنه حينئذ برضاك فال تعدي ق

  قبل قبض السلعة غرم قيمتها لتفريطه 
قال ابن يونس قال يف الكتاب لو قتل عبدا من القراض عبد لرجل فاختلفتما يف القصاص والعفو على مال  -فرع 

ربح قبل ان مل يكن يف املال ) ش ( قدم العايف وجعل املأخوذ قراضا موضع العبد ألنه أقرب لوضع القراض وقال 
القتل فلك القصاص لعدم حق العامل وان عفوت على مال فهو موضعه للقراض وإال فليس لك القصاص اال 

برضاه ولو قتله سيده فقيمته يف القراض قال اللخمي اذا كان بعض املال واتفقا على القصاص جاز وال حيط من 
ل وال فضل فيه وقال سيد القاتل أفتدي أو أسلم رأس املال كالذي يهلك منه وان طلبت القصاص واملقتول مجيع املا

قدمت ألنك مالك وال حق للعامل حينئذ وان كان يف املقتول فضل وقال سيد القاتل أفتدي أو يف القاتل فضل 
كان فيه فضل أم ال  -وقال أسلمه قدم العامل يف عدم القتل حلقه يف املال وال يقبل قول العامل يف القصاص 

نمية املال قال صاحب التنبيهات قوله يف الكتاب لك القصاص إذا مل يكن يف العبد فضل قال الختصاص تصرفه بت
ابن سلمة كيف يكون ذلك لك والعامل يتوقع ارتفاع سوقه قال صاحب التنبيهات تأمل قوله يف الكتاب وهذا يف 

قى العبد بيد العامل فيكون القصاص القتل فإنه يدل على أن اجلراح خبالفه قالوا ألن يف القتل مفاصلة ويف اجلراح يب
  تنقيصا لرأس املال وجيربه العامل بالربح 

قال اللخمي إذا جتر يف القراض لنفسه ضمن اخلسارة والتلف لتعديه والربح على القراض ان كان التجر يف  -فرع 
يف صنف بعينه وأمكنه وقت اإلذن ألن تعديه ال ميلك الربح وإال فله لتمحض الغصب وان أخذه ليعمل به يف البلد 

العمل فيه فاشترى غريه فالربح على القراض والقياس على األقل من املسمى او قراض املثل نظرا للعقد ولكونه 
عمل على غري املسأجر عليه وان جتر لنفسه حني تعذر التجر يف ذلك الصنف فالربح له النتفاء اإلذن بالتعذر وان 

ه وكان أخذه للمال على وجبة واحدة وربح فالصفقة الثانية له إال أن حيسبه جتر يف ذلك الصنف وباعه واشترى غري
عنك فيكون له كالغصب وان أخذه ليشتري به من البلد الذي خيرج إليه فاشترى قبل خروجه وباعه هناك فالربح 

غريه لنفسه بعد  والوضيعة له وعليه النتفاء اإلذن من الشراء وان قارضته ليشتري عبد فالن فسد العقد فان اشترى
امتناع سيد العبد من بيعه فالربح له النتفاء اإلذن والتمكن وان كان قبل طلبه ويعلم أنه يبيعه فالربح للقراض ألنه 

  ال يأخذ الربح بتعديه مع إمكان املأذون فيه 



اض فان فات قال اللخمي ميتنع بيع أحدكما عرض القراض قبل أو ان يبيعه ويرد ألنه مناقض ملقصود القر -فرع 
  به املشتري مضى بالثمن قال والقياس ان يغرمك العامل ما يتوقعه من الربح إن بعت 

يف الكتاب إذا اشترى من يعتق عليه عاملا بذلك مليئا عتق عليه وغرم رأس املال لك وحصتك من الربح  -فرع 
وفيه فضل فكذلك ألنه ميلك بعضه حبصته ألن بعلمه دخل على التزام املال ومللئه ينفذ عتق قريبه عليه وان مل يعلم 

من الربح فيكمل عليه فإن مل يكن فيه فضل مل يعتق وبيع او فيه فضل وال مال للعامل عتق بقدر حصته مللكه اياها 
وبيع الباقي إذ ال تكميل على معسر علم أم ال وان اشترى أباك ومل يعلم عتق عليك لدخوله يف ملكك لقوله عليه 

ولك والؤه وتغرم حصته من الربح ان كانت وان علم وهو مليء عتق  -ذا رحم حمرم عتق عليه السالم من ملك 
عليه لضمانه بالتعدي على إفساد املال بادخال قريبك يف ملكك والوالء لك لعتقه على ملكك ويغرم لك مثنه فإن مل 

لعامل له إذ ال غرم عليه لعسره يكن له مال بيع منه بقدر رأس املال وحصتك من الربح صونا ملالك عن افساد ا
وعتق عليه قدر حصته ألنه مليء قال ابن يونس يعتق عليه قريبه اذا كان مليئا علم ام ال كان فيه فضل أم ال لقيام 
الشبهة فقد يكون علم بذلك فكتمه فيتهم يف بيع قيمة والئه ألنه لو وطئ أمة من القراض فحملت منه فهي أم ولد 

 وابن القاسم ال يعترب هذه الشبهة والفرق أن العتق احسان فال يتشاحح فيه والوطء انتفاع يف القراض فضل أم ال
فتشوحح فيه كما أن نفقة القريب ال جتب مع االعسار خبالف نفقة الزوجة ألن األول معروف والثاين معاوضة ولو 

ل العتق فيه بيع كله وأخذت كان معسرا وفيه فضل ومل يوجد من يشتري بعضه إال ببخس عن قيمة اجلملة لدخو
نصيبك وجعلت نصيبه يف رقبة أو يعني هبا كمن أعتق وعليه دين ويف العبد فضل وعن ابن القاسم اذا اشترى أباك 
عاملا وهو معسر وفيه فضل عتق اجلميع واتبع يف ذمته ألنه عتق بالعقد فإن تنازعتما بعد الشراء صدق العامل ألنه 

إذا اشترى أبا نفسه وهو عامل أم ال وفيه فضل مخسون وال مال له فيباع لرب املال غارم قال صاحب النكت قيل 
بقدر رأس ماله ويبقى نصف ما بقي مملوكا لرب املال والنصف اآلخر على العامل كشخص يف عبد بني رجلني أعتق 

فيه عتق وعتقه اذا احدمها نصيبه معسرا قال اللخمي وعن أشهب اذا اشتري أبا نفسه معسرا غري عامل وال فضل 
كان فيه فضل وهو موسر غري عامل بالقيمة كانت أكثر من الثمن أو أقل ألن مصيبته من صاحب املال فله رحبه 

وعليه وضيعته والقيمة يف مجيعه يوم احلكم وال يعترب قيمة نصيب الولد من الربح يوم شرائه ويكون االستكمال 
ئة العامل عليك قبل وصول مالك اليك وقد يهلك العبد قبل التقومي فلو لصاحب املال يوم احلكم ألنه يؤدي اىل تبد

اعتربت القيمة يف نصيب العامل أخذ رحبا ومل يصل اليك وكذلك ان مل يهلك وتغري سوقه بنقص مل يقف العامل على 
عامل فعليه  جزئه من الربح يوم الشراء فقد يكون الباقي كفاف رأس املال فيكون أخذ رحبا دونك وان اشترى غري

األكثر من الثمن أو القيمة يوم يقام عليه ألنه متعد بالشراء وان علم أنه ولده وجهل احلكم وظن جواز ملكه عتق 
بالقيمة وهالكه قبل النظر فيه من صاحب املال اال قدر ما ينوب العامل من الربح فإن كان معسرا ويف املال فضل 

  تق الفاضل عليه بيع بقدر رأس املال ونصيبه من الربح وع
مذهبنا ههنا مبين على مخس قواعد أحدها ان من ملك أصوله أو فصوله عتقوا عليه ويف غريهم خالف  -متهيد 

وثانيها ان العلم بان مشتراه قريبه يقتضي ظاهر حاله أنه التزم مثنه برا به وإال فالطباع متيل إىل امتهان األجانب 
ل على ذلك وثالثها ان امللئ إذا أعتق شقصا باالنشاء أو عتق عليه بامللك بامللك دون األقارب فمخالفة الطبع تد

كمل عليه للحديث ورابعها أن كل ما يشتريه يقع على ملكك صلح للتنمية أم ال لظاهر التفويض إليه وخامسها ان 
على  التسبب يف اإلتالف يوجب الضمان فإذا تسبب بادخال قريبك يف ملكك ضمن ومعىن قول األصحاب عتق

اذا اشترى من يعتق عليك بعني مال القراض بطل الشراء او ) ش ( العامل معناه الغرم عليه واال فالعتق عليك وقال 



يف الذمة صح وال يعتق ألنه على ملكه فإن دفع من مال القراض ضمنه ألن مقصود القراض التنمية فال يقبل ما 
فالشراء ماض للقراض لعدم التعدي عليك او فيه ربح وقلنا ال  يبطلها وان اشترى من يعتق عليه وليس يف املال ربح

  وقواعده ) ش ( ميلك بالظهور صح أيضا ولو قلنا ميلك مل يصح الشراء ملناقضة مقصود القراض فهذا تفريع 
 يف الكتاب اذا وطئ العامل أمة من املال فحملت وله مال ضمن قيمتها وجرب هبا رأس املال للشبهة يف املال -فرع 

من حيث اجلملة قال صاحب التنبيهات قيل معناه اشتراها للقراض وتعدى يف الوطء وقيل ال فرق وتلزمه القيمة إن 
كان موسرا وإال بيعت واتبع بقيمة الولد ان مل يكن يف مثنها فضل عن قيمتها وهذا أصل ملالك وقول ابن القاسم 

تها يوم الوطء أو يوم احلمل أو الثمن ألنه رضي بالثمن ضعيف عندهم قال ابن يونس قال حممد عليه األكثر من قيم
واحلمل والوطء سبب اتالف فله اعتبار أيهما شاء قال ابن القاسم وان مل يكن له مال اتبع بقيمتها يوم الوطء وال 

هدت بينة يقبل قوله يف عدمه أنه إمنا اشتراها للقراض الهتامه يف اإلقرار ببيع أم ولده وبدفع الدين عن ذمته فان ش
وهو عدمي بيعت فيما يلزمه من القيمة وعن مالك إن محلت وهو عدمي وال  -بذلك بيعت يف عدمه وان مل حتمل 

ربح فيها تباع اذا وضعت فيما يلزمه من الدين ألن الدين مقدم على العتق ويتبع بقيمة الولد يوم وضعته اال أن 
ربه من الربح والباقي ام ولده قال ابن القاسم وان استلف  يكون فيه فضل فيباع منها بقدر رأس املال وقدر حصة

من مال القراض مثن األمة فحملت أخذ منه الثمن يف عدمه ومالئه ألنه دين عليه قال ابن حبيب سواء وطئها من 
 القراض أو اشتراها لنفسه من مال القراض فتحمل فانه يرد األكثر من مثنها أو قيمتها يوم الوطء ألنه متعد يف

تسلف ذلك ولنا مالحظة تقديرها يف القراض إال ان كان فيها فضل عن الثمن بيع بقدر الثمن وحصتك من الربح 
ووقف نصيبه منها لعله ييسر فيشتري باقيها وتبقى أم ولد له وان مل يكن فيها فضل بيعت كلها يف الثمن فإن مل 

لوطء فالولد نشأ على ملكه وتسوية ابن حبيب بني ما توف اتبع بتمامه والولد يف ذلك كله ال شيء فيه لضماهنا با
يشتريه لنفسه وجارية القراض ضعيف وقوله لعله ييسر فيشتري باقيها فتكمل أم ولد امنا تكون أم ولد اذا اولدها 

  ثانية وقوله ليس عليه يف الولد شيء فيه خالف 
لك رأس مالك وحصتك من الربح ان كان  يف الكتاب اذا أعتق من القراض عبدا جاز ألنه التزمه ويغرم -فرع 

مليئا واال بيع بقدر رأس املال وحصتك من رحبه وعتق الباقي ولو أعتقته أنت جاز وضمنت حصة العامل قال 
صاحب التنبيهات قيل معناه من الثمن أو القيمة لزم العتق وكذلك اجلواب يف اجلارية يطؤها فتحمل قال اللخمي 

اذا اشتراه للقراض وهو موسر وان اشتراه لنفسه فاألكثر من الثمن والقيمة يوم العتق فان يعتق بالقيمة على العامل 
كان معسرا رد العتق اال أن يكون فيه فضل فيعتق الفضل وقال غريه إنك باخليار يف إمضاء عتقه ورده وان كان 

  موسرا إال أن يكون فيه فضل فينفذ العتق لنصيبه فيه 
مسائل هذا الباب أربع من يعتق عليه أو عليك أو يعتق عبدا أو جارية من القراض  قال صاحب املقدمات -فرع 

فيه مثان مسائل أربع يف العامل وأربع يف غري العامل ألن العامل املوسر إما مع  -أو يطؤها فتحمل وشراؤه من يعتق عليه 
لعامل املوسر مع الربح يعطي رأس املال الربح أو عدمه والعامل املعسر إما مع الربح أو عدمه وكذلك غري العامل فا

وحصتك من الربح يوم احلكم إال أن يكون الثمن أكثر من الثمن يوم احلكم فيعطيك مالك وحصتك من الربح من 
الثمن لرضاه بالثمن عند الشراء فلك أخذه باألكثر وقال املغرية يعتق عليه قدر حصته وتقوم عليه حصتك يوم 

ر وال ربح يعطيك األكثر من القيمة يوم احلكم والثمن ألن علمه يقتضي رضاه بالثمن وقال احلكم وأما العامل املوس
املغرية ال عتق لعدم الفضل ويباع مثنه لك وأما العامل املعسر مع الربح فقوله يف الكتاب يباع بقدر رأس املال ورحبك 

وأما األكثر من القيمة يوم احلكم فتتبعه مبا  يريد يوم احلكم ويعتق ما بقي إن كان مثل القيمة يوم احلكم أو أقل -



جيب لك من الزائد يف ذمته حنو شرائه مبائتني ورأس املال من ذلك مائة وقيمته يوم احلكم مائة ومخسون فيباع لك 
منه بقدر رأس مالك وحصتك من الربح يوم الربح وذلك مائة ومخسة وعشرون وبيعه خبمسة وعشرين ألن 

ني مائة ومخسون وان اردت فخذ من العبد برأس مالك وحصتك من الربح يوم احلكم على ما الواجب لك من املائت
يساوي مجلة ألنه أوفر لنصيبه الذي يعتق به لضرر الشركة يف البيع وليس لك األخذ مبا يباع به لوبيع واما العامل 

الثمن لك اال أن يكون مثن الشراء أكثر املعسر مع عدم الربح فال يعتق عليه ويتبع بالثمن اال ان يشاء فيباع ويدفع 
فله اتباعه بالزائد لعلمه بذلك عند الشراء واما غري العامل املعسر مع الربح يقوم عليه سائره يوم احلكم كعتق أحد 

الشريكني وهو موسر وهو مراده يف الكتاب ومل خيالف املغرية ههنا بل مع العلم واما غري العامل املوسر مع عدم الربح 
باع ويدفع لك مالك وكذلك املعسر واما غري العامل املعسر مع الربح يباع منه بقدر رأس مالك وحصتك من في

الربح يوم احلكم وبعتق الباقي ولك األخذ منه بقدر رأس مالك وحصتك على ما تساوي مجلته ألنه أوفر للعتق 
ك ففيه مثان مسائل كما تقدم فالعامل املوسر وليس لك األخذ األخذ مبا كان يباع منه قال وأما شراؤه من بعتق علي

مع الربح يوم الشراء يعتق فإنه يعتق عليه ويعطيك رأس مالك وحصتك من الربح إن كان فيه ربح يوم الشراء وإال 
وان كانت قيمته أكثر لعدم الربح بالعتق عليه واما املعسر مع الربح يوم الشراء يباع منه  -فالثمن الذي اشتراه به 

رأس مالك وحصتك من الربح وان فضل شيء عتق وان مل يساو اال أقل من ذلك بيع مجيعه لك واتبعه مبا لك ب
نقص من رأس مالك وحصتك واما غري العامل فإنه يعتق عليك وتقوم حصة رحبه يوم الشراء عليك كعتق أحد 

م ال ومعىن قوله يف الكتاب عتق كان العامل مليئا أ -الشريكني ان كان ربح فإن مل يكن لك مال بقي حظه رقيقا 
يريد به يوم الشراء وقوله اذا اشترى قريبك عاملا يعتق  -يريد يوم الشراء وقوله يدفع للعامل حصة رحبه  -عليك 

عليه ويؤخذ منه الثمن يريد وان كانت القيمة أكثر من الثمن املشترى به ألنك ال تربح فيمن يعتق عليك خبالف اذا 
ه وهو عامل فان اشترى من يعتق عليك وكان ربح الشراء حنو رأس املال مائة قبل فيصري مائتني اشترى من يعتق علي

فيشتري هبما فال يؤخذ منه مجيع الثمن بل مائة ومخسون رأس املال وحصتك من الربح وقوله يف الكتاب ان مل يكن 
رأس املال مائة فصار مائتني فاشتراه له مال بيع واعطيت رأس مالك وحصتك من الربح يريد الربح يوم الشراء حنو 

هبما وهو عامل معدم فيباع مبائة ومخسني ويعتق الفاضل كان ربع العبد ام ال ألنه ان يساوي أكثر مل ميكن ان يباع 
لك بأكثر من ذلك ألنه الذي يعدى عليه من مالك وألنه تعذر ملكه لك فتعذر رحبه وان ساوى أقل بيع ولو مجيعه 

عليك يف ذلك القدر وان ساوى أقل اتبعته وهو معىن قوله يف الكتاب ويف شرائه من يعتق عليك  لعدو ان العامل
وهو عامل ستة أقوال قول الكتاب يعتق عليه ان كان له مال واال بيع ويعتق عليك يف كتاب الرهون ما يقتضيه ويف 

د منكما وعن مالك أنه يضمن الثمن وله كتاب العتق ما يقتضي أن البيع ال جيوز وعن ابن القاسم ال يعتق على واح
العبد والسادس خيري بني أخذه فيعتق عليك وللعامل فضله إن كان وبني تضمينه لتعديه فان مل يعلم فقوالن يف 

الكتاب يعتق عليك وعن ابن القاسم ال يعتق على واحد منكما وأما إن أعتق رقيقا من القراض فان اشتراه للعتق 
ك وحصتك وان اشتراه للقراض موسر فقيمته يوم العتق إال حصة الربح وعلى قول الغري عتق وغرم لك رأس مال

يف املدونة وهو املغرية ان كان ربح عتق نصيبه وقوم عليه نصيبك وان مل يكن ربح مل يعتق عليه منه شيء وهذا إن 
إن اشتراه  -اله بقيمته يوم العتق اشتراه جبميع املال واال ان اشتراه ببعضه عتق عند ابن القاسم وجرب القراض من م

أو الثمن إن اشتراه خالفا للمغرية وأما املعسر فال يعتق عليه شيء إال أن يكون فيه فضل فتعتق حصته ويباع الباقي 
لك وأما إذا اشترى جارية للقراض فأحبلها موسرا جرب القراض بقيمتها يوم الوطء أو معسرا وال فيها فضل بيعت 

لد أو فيها فضل فقيل تباع لك برأس مالك ورحبك والباقي أم ولد له وقيل كاألمة بني الشريكني واتبع بقيمة الو



يطؤها أحدمها فيحبلها وال مال له على االختالف املعلوم يف ذلك وان اشترى للوطء فأحبلها قال ابن القاسم مرة 
 بيعت وهذا إن مل يكن فيها فضل فان كان عليه الثمن ومرة قال عليه القيمة فيجرب هبا القراض ان كان له مال واال

اذا  -فعلى االختالف املتقدم قال هكذا حكى االختالف بعض أهل النظر قال والذي أراه ان االختالف يف بيعها 
محلت وهو معدم امنا هو اذا اشترى ووطئ ومل يعلم أكان اشتراها للقراض او لنفسه او استلف من القراض فحمله 

ون السلف فباعها يف القيمة اذا عسر ومحلها ابن القاسم على السلف فقال ال تباع اما اذا مالك على القراض د
علم شراؤها للقراض ببينة تباع اتفاقا فيما لزمه من القيمة او شراؤها لنفسه من القراض فال تباع ويتبع بالثمن 

  املشترى به اتفاقا 
لقراض فله رده وما قبض منه كالغلة قال أمحد بن ميسر مامل يف النوادر قال ابن القاسم اذا كاتب عبدا من ا -فرع 

يؤد عنه أجنيب ليعتقه فان أجزت عتقه فال شيء له من والئه إال أن يكون فيه فضل فبقدر حصته وليست الكتابة 
فبارت كالعتق يف الرد لنفوذ عتق الوصي لعبد يتيمه وتلزمه القيمة وال تنفذ كتابته وقال األهبري اذا اشترى جلودا 

عليه فقطعها خفافا فليستأجر عليها وال يعملها هو أخذ أجرة ام ال قاله مالك ألنه ان أخذ فهي اجارة وقراض واال 
  فذلك كزيادة اشترطها وعن مالك له األجرة ألن أثر صنعته موجود 

د الشركة خالفا قال ميتنع خذ هذا القراض على أن خيرج مثله ويكونا شريكني ألن القراض ال يضم اىل عق -فرع 
  للشافعية فان اشتركتما بعد العقد جاز 

قال معه مائة قراض اشترى مبائتني إحدامها مؤجلة فباع بربح اقتسما الربح على املائة القراض وقيمة املؤجلة  -فرع 
  ان لو كانت عروضا اىل ذلك األجل 

خالفا أليب حنيفة ألن سبب ) ش ( له قال صاحب املنتقى ال ميلك العامل حصته بالظهور بل بالقسمة وقا -فرع 
االستحقاق العمل فال يستحق اال بعده وهو املشهور وعن مالك بالظهور ألهنما شريكان ويف اجلواهر املشهور له 
حق مؤكل يورث عنه ولو أتلف املالك او أجىن املال غرم حصته ولو كان يف املال جارية حرم على املالك وطؤها 

  ور ملكا مزلزال ألنه وقاية لرأس املال عن اخلسارة وعلى الشاذ ميلك بالظه
  يف الكتاب اذا باع سلعة بثمن إىل أجل بإذنك امتنع شراؤك إياها نقدا بأقل من الثمن سدا للذريعة  -فرع 
يف املقدمات يف اشتراط أحدكما زكاة ربح املال أربعة أقوال جوزه ابن القاسم منكما يف املدونة لرجوعه اىل  -فرع 
معلوم ومنعه من كليكما وجيوز لك دون العامل وعكسه خمرج غري منصوص على القول بأن املشترط يدفع  جزء

املشترط عليه بالغرر إمنا يكون يف اشتراطك دونه فان وجبت الزكاة نقص نصيبه واال فال وأما اشتراطه عليك 
رطه ان مل يكن يف املال زكاة ويتخرج فيكون لك الفضل مطلقا والثالث يتخرج على القول بان املشترط يكون ملشت

الثاين على القول بأنه يكون بينكما ان مل تكن زكاة فيحصل الغرر بالتقديرين ومحل قول املدونة على األغلب من أن 
النضوض ال تكون قبل احلول وان كان املال دون النصاب فالغالب كما له ويف املنتقى ميتنع اشتراط زكاة املال عليه 

ة رحبه ألهنا قد تستغرق حصته وجيوز اشتراط زكاة املال عليك فان شرط زكاة املال عليك من رأس خبالف زكا
  مالك منعه ابن القاسم للجهالة وقيل جيوز لرجوعه اىل جزء معلوم 

يف املنتقى اذا قام غرماؤه عليه ببلد غائب عنك ال يباع هلم ليأخذوا من الربح ألن أخذه امنا يكون بعد  -فرع 
قاله مالك او سلع مل حيكم بالبيع حىت  -امسة أو قام غرماؤه واملال عني قضي الدين ودفع له حصته من الربح املق

  يرى له وجه لتعلق حقه بالقراض 
ال على اخللط وال على  -يف اجلواهر اذا نض املال خبسارة او ربح امتنع عند ابن القاسم أخذ قراض آخر  -فرع 



أو خمتلفا للتهمة وأجازه غريه بثالثة شروط وجود الربح لئال يتهم على التمادي للتنمية االنفراد كان اجلزء متفقا 
  وموافقة اجلزء لئال يزيد او يضع للتمادي على القراض وعدم اخللط ليربأ من التهمة يف القراض األول 

وبينك وال شيء لألول لعدم  قال اذا عامل عامال آخر بغري اذنك فإن اتفق اجلزءآن فالربح بني العامل الثاين -فرع 
عمله وان اختلفا فكان األول أكثر من الثاين فالزائد لك أو أقل فلك شرطك عمال بالعقد ويرجع الثاين على األول 

  وقيل للثاين حصته كاملة وترجع أنت على األول بباقي حصتك 
أخلفته خاصة وان مل ختلفهما فالسلعة  قال أخذ ألفني فتلفا بعد الشراء وقبل النقد فأخلفتهما فرأس املال ما -فرع 

على ملكه ألنه املباشر والعهدة عليه وقال املغرية جترب على اخللف ألنك أدخلته يف العقد ولو تلف أحدمها قبل 
الشراء فعمل يف البقية فرأس املال ألفان وان اشترى بألفني فتلف أحدمها قبل النقد فعوضته فرأس املال ثالثة آالف 

على ما استحقه عقد الشراء فإن امتنعت عوض العامل وشارك بالنصف ولو تسلف نصف املال فأكله  ألنه زيادة
فرأس املال الباقي لضمانه املتسلف وال ربح للمتسلف ولو ربح يف مائة فأنفق مائة تعديا مث جتر مبائة فربح فمائة يف 

ة اليت يف ذمته ضمنها وال ربح اذ ال ربح إال بعد ضمانه وما ربح اوال وآخرا بينكما ولو ضاع ذلك ومل يبق اال املائ
رأس املال فان اشترى باملال وهو مائة عبدا يساوي مائتني فجنيت عليه ما ينقصه مائة ومخسني مث بيع خبمسني فعمل 
فيها فربح او خسر مل تكن جنايتك قبضا لرأس مالك ورحبه حىت حياسبه وتفاصله واال فذلك دين عليك مضاف هلذا 

  ل املا
يف النوادر إذا ترك صاحب املركب األجرة وقال صاحب املال أوالين خريا اختص الكراء بك ان مل يعلم  -فرع 

صاحب املركب ان املال قراض او علم وقال ما تركها اال لرب املال وهو مصدق ألنه اعلم بنيته وإن قال تركتها 
  مكافأة ومل يقل لك فهي بينكما على قراضكما 

حب املنتقى صفة القسمة أن تأخذ من العني مثل ما دفعت او تأخذ به سلعا ان اتفقتما على ذلك مث قال صا -فرع 
  قاله مالك وان كان ديونا بإذنك فسلمها اليك جاز  -تقتسمان الباقي عينا او سلعا 

  ع فيباع قال اذا تفاصلتما خلي للعامل مثل خلق القربة واجلبة واالداة والغرارة وحنو ذلك وماله با -فرع 
يف النوادر منع مالك أخذ القراض ليعطيه لغريه ألنك مل تستأمن الثاين وأجاز ابن القاسم بعد أخذ القراض  -فرع 

   ١ان يبضع بإذنك خبالف قبل أخذه لنفسه فيمتنع اشتراط ذلك عليه ألنه إجازة وقراض 

  كتاب املساقاة

  وفيه مقدمتان وبابان 

  املقدمة األوىل يف لفظها

تقة من السقي ألن غالب عملها يكون فيما يسقى بالدواليب والدالء ولفظها مفاعلة إما من املفاعلة اليت وهي مش
تكون من الواحد وهو قليل حنو سافر وعافاه اهللا وطارقت النعل أو يالحظ العقد وهو منهما فيكون من التعبري 

امل واملالك يسقي لصاحبه كاملضاربة واملقاتلة باملتعلق عن املتعلق واال فهذه الصيغة تقتضي ان كل واحد من الع
  وحنومها 

  املقدمة الثانية يف مشروعيتها



لنهيه عن املخابرة وهي مشتقة من خيرب أي هنى عن الفعل الذي وقع يف ) ح ( وأمحد ومنعها ) ش ( وجبوازها قال 
خيرب عبيدا للمسلمني وجيوز  خيرب من املساقاة فيكون حديث اجلواز منسوخا أو يسلم عدم نسخه ويقول كان أهل

مع العبد ما ميتنع مع األجنيب والذي قدره من شطر الثمرة وهو قوت هلم ألن نفقة العبد على املالك ولنهيه السالم 
وأجرة األجري فيها غرر وألن اخلرب اذا ورد على خالف القواعد رد اليها وحديث اجلواز على  -عن بيع الغرر 

ر فان الثمن املبيع جمهول الصفة واملقدار واجارة بأجرة جمهولة وبيع الثمر قبل بدو خالف ثالث قواعد بيع الغر
والكل حرام إمجاعا وبالقياس على تنمية املاشية ببعض منائها واجلواب عن األول ان العرب كانت تعرف  -صالحه 

 هي العلم باخلفيات ولذلك ما املخابرة قبل االسالم وهي عندهم كراء األرض مبا خيرج منها مأخوذة من اخلربة اليت
لكوهنا أمدح فإن إدراك اخلفي أفضل من إدراك ) عليم خبري ( متدح اهللا تعاىل هبا اال بعد التمدح بالعلم كقوله تعاىل 

اجللي واحلراث خيرج خفيات األرض باحلرث فاشتق ذلك لكراء األرض لتحرث جبزء ما خيرج من احملروث وقيل 
مشتقة منه ومنه مسى املزارع خبريا وعن الثاين أهنم لو كانوا عبيدا امتنع ضرب اجلزية  اخلربة احلرث واملخابرة

عليهم واخراجهم اىل الشام ونفيهم يف أقطار األرض لئال يكون تضييعا ملا فيهم من مال املسلمني وعن الثالث ان 
مث كان األمر على ذلك يف  حديث اجلواز وهو ما يف البخاري عامل أهل خيرب على شطر ما خيرج من مثر وزرع

عن الغرر عام  -خاص وحديث النيب  -خالفة أيب بكر وصدر من خالفة عمر مث أجالهم عمر اىل تيما وارحيا 
واخلاص يقدم على العام وكيف يتخيل أنه مفسوخ وقد عمل به الصحابة رضوان عليهم بعده والعمل باملنسوخ 

رده للقواعد اذا مل يعمل به أما إذا عمل به قطعنا بارادة معناه فيعتقد وال حرام امجاعا وعن الرابع ان اخلرب إمنا جيب 
يلزم الشارع أنه مىت شرع حكما شرعه مثل غريه بل له ان يشرع ما له نظري وما ال نظري له وعن اخلامس الفرق 

عارض بالقياس على بأن املواشي ال يتعذر بيعها عند العجز عن االقامة هبا خبالف الزرع الصغري والثمرة وهو م
   ٢القراض 

  الباب األول يف أركاهنا وهي مخسة

الركن األول والثاين املتعاقدان ويشترط فيهما أهلية اإلجارة ويف الكتاب جتوز مساقاة أحد الشريكني اآلخر قياسا 
وله مساقاة على األجنيب وللوصي مساقاة حائط االيتام لغريه كبيعه وشرائه هلم وللمأذون دفع املساقاة واخذها 

ارضه وليس للغرماء فسخها ألهنا تنمية كالبيع والكراء ولو ساقى أو أكرى بعد قيامهم فلهم فسخ ذلك ألنه مينعهم 
من البيع باملساقاة قال اللخمي إن ساقى قبل قيامهم بعقد مينع ببيع الرقاب فلهم الرد يف الكراء واملساقاة الهتامه يف 

 الدين فهلك بعد املساقاة مل ترد املساقاة قبل أمدها أو قبلها فلهم بيع احلائط دون منعهم واذا كان يف يديه ما يويف
قاموا قبل العمل أو بعده فيباع على أنه مساقى وليس باستثناء الثمرة قاله ابن القاسم وقال غريه  -نقض املساقاة 

ا واحدا والثمار مزهية جاز بيع األصل مينع البيع ويبقى موقوفا اال أن يرضى العامل بترك املساقاة فان كانت عام
اتفاقا ويباع نصيب املفلس منفردا ان كان أرجح واال بيع مع األصل وان كانت الثمار مأبورة جاز بيع األصل 

اتفاقا وخيتلف يف ادخال نصيب املديون يف البيع مع األصل اجازه ابن القاسم ومل جيعله استثناء لنصيب العامل ألنه مل 
يع لتقدم بيعه باملساقاة واذا أراد تأخري الثمار لتتم فيتوفر مثنها ومنع الغرماء ذلك قدموا حلقهم يف البيع يدخل يف الب

وان مل تكن الثمار مأبورة فعلى قول ابن القاسم جيوز بيع الرقاب ونصيب العامل خبالف ما مل يعقد فيه املساقاة 
نع استثناء بعض الثمرة وكذلك اذا كانت املساقاة حنو أربع وعلى قول غريه يوقف بيع األصل والثمرة ألن عنده ميت

سنني جيوز عند ابن القاسم بيع الرقاب ونصيبك دون نصيب العامل وعلى قول الغري ميتنع مطلقا قال ابن يونس 



اذا كان  -قوله يف الكتاب ليس هلم الفسخ هو على قول من جييز بيعه وعلى قول من مينع قبل اإلبار هلم الفسخ 
  ل دينهم قبل جواز بيعها ألهنم ميتنعون باملساقاة من البيع حي

يف الكتاب للمريض ان يساقي خنله اال ان حياىب فيكون ذلك يف ثلثه قال ابن يونس قيل ميتنع ان يساقي على  -فرع 
از اال أن الورثة أكثر من الثلث فان كان احلائط أكثر من الثلث وساقاه سنة وحنوها فيما جيوز بيع النخل اليه ج

يكون فيها حماباة ال حيملها الثلث كمساقاة على ثالثة أرباع ومساقاة مثله الربع فقد أوصى له بالنصف فخري الورثة 
بني إمضائه او يقطع له ثلث مال امليت ويكون هلم عدم االجازة كوصية خبدمة عبده عشر سنني وهو ال حيمله الثلث 

لثلث فيخريوا بني اإلجازة ودفع الثلث بتال قال اللخمي قال سحنون اذا وحيمل خدمته ألنه عون عليهم أكثر من ا
زاد على مساقاة مثله بأمر بني فهو كهبته يوقف السقي اىل ما ال يطول وال يضر فان صح نفذ وان مات ومحل ثلثه 

حب املساقاة وال ميكن احلائط نفذ وان مل حيمله ومحل احملاباة خري الورثة بني االجازة وبني قطع الثلث له بتال وتست
  العامل حالة الوقف من السقي فان خيف على احلائط فسخت املساقاة قبل الصحة واملوت 

يف الكتاب يكره عملك عند النصراين مساقاة ألنه استيالء على املسلم مبلك منافعه وجيوز ان تساقيه ان  -فرع 
رطه االقتصار على عمل املساقاة وال يضم اليه عمال أمنت ان يعصر نصيبه مخرا الركن الثالث العمل ويف اجلواهر ش

آخر لئال يكون ذلك اآلخر إجارة بأجرة جمهولة لغري ضرورة وان استبد العامل بالعمل فال يشترط مشاركة املالك 
وقال سحنون اذا كان احلائط كبريا جيوز اشتراط الغالم ) ش ( وقاله أمحد و  -له فيه لئال تكثر اجلهالة يف العمل 

فيه جاز اشتراط عمل املالك قياسا على الغالم وقال عبد احلق ليس الغالم كاملالك ألن يد املالك اذا بقيت مل يرض 
بأمانة العامل خبالف الغالم وجيوز اشتراط غالم املالك كمساقاة عاملني اذا كان احلائط كبريا واشتراط بقاءه مدة 

  لفه املساقاة لينضبط العمل وأنه ان مات قبل ذلك أخ
يف الكتاب جتوز مساقاة النخل وفيها ما ال حيتاج اىل السقي قبل طيبه قال ابن يونس قال مالك جتوز يف كل  -فرع 

ذي أصل من الشجر ما مل حيل بيع مثرها فيمتنع النتفاء الضرورة حينئذ وال جتوز اال اىل مدة معلومة ومل يتعرض يف 
وأمحد تقليال للجهالة خبالف القراض تأجيله يبطل حكمته وقيل ال ) ش ( اخلرب هلا ألنه قصد بيان جوازها وقاله 
كالقراض من حماسبة اىل حماسبة وقد قال مالك الشأن فيها اجلداد وان مل  -حيتاج اليها ألهنا من جداد اىل جداد 

  يؤجاله 
لكرم قطافه ويبسه ويف قال ابن يونس قال سحنون منتهى املساقاة يف الثمر جداده بعد إمثاره ويف التني وا -فرع 

الزرع هتذيبه قال مالك فإن تأخرت حنو العشرة من النخل او الشجر فعليه سقي مجيع احلائط حىت جيد ما بقي 
 -ويسقى يف االجناس املختلفة كالنخل والرمان حىت يفرغ اجلميع وقال مطرف كلما قطعت مثرة انقضت مساقاهتا 

  ل مالك واذا دخل احلائط سيل فاستغىن عن املاء فال حتاسبه بذلك قلت او كثرت تشبيها لألصناف باحلوائط قا
قال اللخمي قال مالك اذا هارت بئرك جاز جلارك أخذ حائطك مساقاة يسقيه للضرورة قال سحنون اذا  -فرع 

 كان يسقي بفضل بئره ألن لك أخذه منه كرها فلم تزد املساقاة شيئا مث منعها سحنون ألنك امنا تأخذ املاء حىت
  تصلح بئرك وههنا تترك اصالح البئر ملائه 

يف الكتاب له اشتراط ما يف احلائط يوم العقد من الرقيق والدواب وميتنع اشتراطك نزع ذلك منه ألهنا  -فرع 
زيادة اشترطتها لنفسك إال أن تكون تدعيها قبل ذلك وال يشترط عليك ما مل يكن فيه عند العقد اال ما قل كغالم 

حائط كبري ألنه كزيادة ختتص به ويف احلائط الصغري الذي تكاد تكفيه الدابة يصري مجلة العمل عليك وال أو دابة يف 
يشترط اخالف ما جاء به من الدواب او الرقيق ألنه مل ينزع من أهل خيرب ومل يعطهم وما كان يوم العقد فخلفه 



ص بك وتبقى بعد املساقاة وعليه نفقة نفسه عليك ألنه عليه دخل وميتنع اشتراطك خلفه عليه ألهنا زيادة ختت
كان الرقيق لك أوله وميتنع اشتراط نفقتهم عليك ألن العمل عليه فعليه نفقة  -ودواب احلائط ورقيقه ومجيع املئونة 

نفقة غلمانك عليك ألهنم ملكك اال أن يشترط إخالفهم وعليه احلصاد ) ش ( العاملني وقاله ابن حنبل وقال 
وأمحد وان شرطت قسمة الزيتون حبا جاز أو عصريا جاز وال يشترط عليك حرم ) ش ( داد وقاله والدراس واجل

النخل ألنه عليه والتلقيح عليه وجيوز اشتراطه عليك قال ابن يونس على العامل النفقة واملئونة والدواب والدالء 
ها اال أن يكون يف احلائط عند العقد ألنه واحلبال وأداة احلديد وحنوها ألهنا أسباب صالح الثمرة وقد التزم اصالح

وأمحد على العامل بلفظ املساقاة ما يصلح الثمرة كاحلرث والسقي واصالح طرق املاء ) ش ( دخل عليه وقال 
وحفر األهنار وعمل الدوالب وحفر البئر وكل ما / وحفظ الثمرة وعليك كل ما حيفظ األصل كشد احليطان 

يتكرر فعليك كالبقر والدواب فان شرط احدمها على اآلخر ماال يلزمه فسدت قال يتكرر كل عام فعليه وما ال 
وإذا دخل على أداة وحنوها ال يعمل هبا يف حائط غريك فان جهل أو نسي ما يف احلائط من ذلك وظن أن ذلك بغري 

عاوي قال ابن حبيب استسقاء وقلت امنا ساقيتك احلائط وحدها قال ابن القاسم يتحالفان ويتفاسخان الستواء الد
اذا شرط عليك خلف ما جاء به او اشترطت عليه خلف مالك فله اجارة مثله ألهنا زيادة ملشترطها قال بعض 

القرويني واما الدالء واحلبال فلها وقت معلوم تفىن فيه خبالف الدواب فأما اشتراط الغالم والدابة يف احلائط الكبري 
لعقد واذا كان األجراء لك فعليك أجرهتم وعليه نفقتهم ألن عليك ما حيفظ فعليك خلف ذلك مبنزلة ما فيه عند ا

األصل وعليه إقامة ما يصلح الثمرة قال اللخمي للحائط أربع حاالت فيه كفايته من الرقيق والدواب ليس فيه 
وال يعمر مبا ليس  شيء أو كفاية بعضه أو فيه أجراء فتجوز املساقاة يف األول على ما هو عليه وال خيرج منه ما فيه

فيه ألنه الذي تناوله العقد قاله مالك وابن القاسم وألنه مل يزد وال نقص من خيرب شيئا ومعلوم اهنا ال تكون صفة 
واحدة وعن ابن نافع ال يدخل الرقيق اال بالشرط فان اختلفا حتالفا وتفاسخا وجيوز اشتراط ما ليس فيه ألن ذلك 

حظ مالك القياس دون السنة حيث جعل اخللف عليك فيما هلك من الرقيق أصل االجارة وهو القياس وقد ال
الكائن عند العقد وان كان فيه كفاية البعض فعلى العامل متامه للسنة وألنه التزام اصالح الثمرة وعلى قول ابن 

يق فيه أو على نافع يكون لربه فيه وجيوز اشتراط التمام عليك وان كان فيه أجراء على غري وجيبة فكالذي ال رق
 -وجيبة اىل مدة تنقضي فيها املساقاة فهم كرقيق احلائط وميتنع اخراجهم على قول مالك وجيوز على قول ابن نافع 

كاحلائط اخلايل  -ويستعملهم توفية بالعقد وان كان انقضاء اإلجارة يف نصف مدة املساقاة فما بعد األمد عليه 
جارة وحيث جوزنا يف احلائط الكبري اشتراط الدابة والغالم ان اشترط وخلف من ميوت عليك اىل انقضاء أمد اإل

غري معني فأتيت به فهلك أو تلف أخلفته كاإلجارة أو معينا امتنع اال أن يشترط عليك خلفه ألن اطالق العقد 
فع ما يف يقتضي أن عليه من العمل ما بعده فهو غرر وليس هذا كاجارة املعني ألن العامل مل يشتر شيئا من منا

احلائط وامنا يعملون لك وعن مالك نفقة الدواب والرقيق عليك ألهنا ملكك فتنفق عليه وهو القياس وألن خالفه 
طعام بطعام اىل أجل ألن بعض الثمرة عوض عن املئونة وعلى هذا تكون نفقة األجراء عليك كرقيقك واذا سرقت 

ديد ما يرى أنه بقي من استعمال األول مث تأخذها ويأيت هو احلبال أو الدالء فعليك خلفها وميكن من استعمال اجل
مبا يستعمله مكاهنا وعليه كنس البئر والعني وتنقية ما حول النخل لينتقع فيه املاء وبناء الزرنوق والقف واصالح ما 

قته انفسد من ذلك عليك ألن عليك حفظ األصل وعليه اصالح الثمرة فان اشترطت عليه ذلك جاز فيما قلت نف
قاله مالك وقدم القياس على اخلرب وله يف التأبري قوالن هل عليك أو عليه وقيل جيمع بينهما فقوله عليك أي الشيء 

الذي يلقح به وعليه وضعه يف موضع النفع به ومل يذكر يف الكتاب عدم اشتراط عصر الزيتون أو قسمته حبابل 



سحنون ومنتهى املساقاة جناه وقال ابن حبيب العصر  ذكر اشتراطهما وقال حممد ابن سحنون ذلك عليكما قال
عليه ألنه األصل يف الزيتون فان شرط عليك وله قدر امتنع وله اجارة املثل واملذهب أصوب وامنا تتضمن املساقاة 

ما حتتاجه الثمرة قائمة والعصر بعد ذلك قال وكذلك أرى يف الدراس والساقط من البلح والليف وتنب الزرع 
كاصالح اليسري  -عليكما قال التونسي عليه كل ما فيه نفع للثمرة وال يبقى نفعه لك أو يبقى ما ال قدر له وحنوها 

يف الضفرية واما سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخلة واما خم العني وهو كنسها فتبقى منفعته لك فال يلزمه 
وض الذي جيري منه املاء اىل الظفرية كالصهريج ويلزم باالشتراط شد احلظار وهو حتصني اجلدر ورم القف وهو احل

وهي عليك إال اجلداد والتذكري وسرو الشرب فعليه وان  -وإبار النخل وهو تذكريها وان مل يشترطها مل تلزمه  -
مل تشترطه وامنا جوز اشتراط عصر الزيتون خلفته قال ابن يونس قال عبد الوهاب كل ما ال يتعلق بالثمرة ال يلزم 

ل وميتنع اشتراطه عليه ألن املساقاة جوزت للضرورة فال جيوز يف غري الثمرة اال ما جيوز يف البيوع والزائد على العام
ذلك إما إجارة جمهولة أو بيع الثمرة قبل بدو صالحها وكل ما يتعلق بالثمرة وينقطع بانقطاعها أو بعدها باليسري 

كحفر بئر أو بناء كن جيىن فيه أو إنشاء غرس ألهنا  -بعدها كثري فهو الزم له وجيوز اشتراطه عليه وميتنع ما يبقى 
زيادة ختتص بك فهي اجارة جمهولة وجيوز اشتراط ما ختف مئونته كخم العني وشد احلظار ويروى سد وشد واليسري 

ة من إصالح الظفرية وهي حمبس املاء كالصهريج فان مل تشترط هذه االمور فهي عليك قال حممد وعليه رم قضب
البئر وأشطنته وآلة احلديد واذا انقضى عمله فذلك له وال يشترط عليه اصالح كسر الزرنوق ويستحب اصالح 

وهو احلوض الذي يطرح فيه الدلو وجيري منه اىل الظفرية وعنه اجازة اشتراط اصالح الزرنوق ألن  -القف 
طع وجيين وحيرثه ثالث حرثات فحرث اصالحه يسري خبالف اشتراط الزرنوق كله فان ساقيته على أن يسقي ويق

حرثتني حط من نصيبه بنسبة املتروك للمعمول الركن الرابع ما يشترط للعامل ويف اجلواهر شرطه أن يكون جزء 
وأمحد ويف الكتاب ) ش ( وقاله  -املساقاة عليه معلوما باجلزئية ال بالتقدير ألنه مورد السنة وقياسا على القراض 

لثمرة للعامل وعلى أي جزء كان كالربح يف القراض قال اللخمي قال مالك من احلوائط ما لو جيوز على أن مجلة ا
اشترط صاحبه شيئا ال جيد من يساقيه فعلى تعليله جيرب العامل على العمل أو يستأجر من يعمل اال أن يقوم دليل 

  هلبة ومىت أشكل األمر محل على املعاوضة اهلبة من قلة املئونة وكثرة اخلراج فال جيرب على العمل وجيري على أحكام ا
يف الكتاب ميتنع ألحدكما مكيلة معلومة والباقي بينكما ألنه قد ال حيصل اال تلك املكيلة فهو غرر وله أجرة  -فرع 

املثل والثمرة لك كما تقدم يف القراض أمثرت النخل أم ال الستيفائك منفعته بعقد فاسد وكذلك له خنلة معلومة 
بينكما ولك نصف الربين وباقي احلائط له أو نفقته من مثر احلائط والباقي بينكما قال ابن يونس جيوز والباقي 

اشتراط الزكاة يف حصة أحدكما لرجوعه اىل جزء معلوم فان مل يشترط بدئ بالزكاة وقسمتما الباقي فان شرطت 
بالشرط وقيل يقتسمان ما أصاب  عليه الزكاة فأصاب أقل من مخسة أوسق قيل يكون عشر ما أصاب لك توفية

على تسعة واذا شرط لك نصف الربين فله يف الربين مساقاة مثله ويف الباقي أجري والقياس ههنا ان كان زيادة يستبد 
هبا أحدكما يكون له يف ذلك أجرة املثل والثمرة لك كما تقدم يف القراض قال اللخمي قال مالك ميتنع لك من كل 

من كل خنلة كيل ومتتنع مساقاة حائطني بثمرة أحدمها له واآلخر لك ألنه قد يرطب حائطه خنلة تنوء خبالف لك 
وهو أجري فيهما عند ابن القاسم وكذلك مثرة هذا احلائط بينكما واآلخر لك أو له وخيتلف فيما بينكما هل له أجرة 

شرطت املنفرد لك وان شرطه له فاألكثر إن  -املثل أو مساقاة املثل قال وارى له األقل من املسمى أو إجارة املثل 
من املسمى أو إجارة املثل ومنع ابن القاسم مساقاة احلائط مخس سنني فيها بياض فاشترطته أول سنة له وهو لك 

  باقي السنني للغرر فقد تتعذر الزراعة بعد ذلك وكذلك حائطان بيعملهما سنة مث يرد أحدمها ويعمل يف اآلخر سنة 



  تقتسمان سواقط النخل من بلح وغريه واجلريد والليف وتنب الزرع على شرطكما  يف الكتاب -فرع 
يف اجلواهر متتنع املساقاة أربع سنني سنتني على النصف وسنتني على الربع للغرر بفوات أحدمها جبائحة مع  -فرع 

الركن اخلامس الصيغة  العمل يف اآلخر وميتنع حائط مبوضع مرغوب فيه مع آخر إال جبزء واحد كما اتفق يف خيرب
الصيغة قال صاحب املقدمات ال تنعقد عند ابن القاسم اال بلفظ املساقاة ألهنا أصل مستقل بنفسها كما ال تنعقد 
االجارة بلفظ املساقاة فلو قال استأجرتك على عمل حائطي بنصف من الثمرة وعن مالك جواز االجارة بلفظ 

البابني ويف اجلواهر تنعقد بقوله ساقيتك على ما يف النخل بالنصف أو املساقاة وقول ابن القاسم أصح الختالف 
غريه أو ساقيتك فيقول قبلت أو ما يقوم مقامه من القول أو الفعل ألن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى 

كيلهما عقد واختلف يف لفظ اإلجارة فأبطله ابن القاسم ملباينة البابني باملساحمة يف الغرر ونفيه وجوزه سحنون ألن 
على منافع وال يشترط تفصيل األعمال بل حيمل على العادة قال ابن يونس عن مالك جواز مساقاة خنل بثمر من 
خنل آخرى مزهية فجعله اجارة ومل يلتفت اىل لفظ املساقاة وابن القاسم مينع ألن اجلائحة يف املساقاة تذهب عمله 

   ٢متباينان باطال ويف االجارة له أجرة مثله فهما بابان 

  الباب الثاين يف أحكامها

قال اللخمي ويف لزومها بالعقد أقوال ثالثها سحنون أوهلا الزم كاإلجارة وآخرها اذا عجز كاجلعل ألن اجلعل اذا 
وقيل املزارعة كذلك ) ش ( عجز فيه مل يكن له شيء قال صاحب املقدمات تلزم بالقول خبالف القراض وقاله 

زم اال بالعمل وقيل تنعقد وتلزم بالشروع وال تلزم الشركة باللفظ وال بالعمل واختلف مباذا وقيل ال تنعقد وال تل
تنعقد هل باللفظ أو بالعمل قوالن يف املدونة وقال ابن حنبل ال تلزم املساقاة بالعقد وكذلك املزارعة لقوله يف مسلم 

كانت للذمة مل جتز بغري تقدير مدة ومل يكن له  ليهود نقركم على ذلك ما شئنا ملا سألوه املساقاة على الشطر ولو
خربة وبالقياس على القراض وهو أوىل من القياس على اإلجارة ألن كليهما عقد ضرورة فالشبه اقوى واجلواب عن 

األول ان املدة كانت جتدد ومل يتعرض الراوي لنفي ذلك فيجب اعتقاده مجلة لتصرفه ماال جهالة فيه ومعىن قوله 
ذلك ما شئنا أي يف املعاملة الثانية أو يف العقود املتجددة وعن الثاين الفرق بان أرباح القراض منوطة  نقركم على

باألسواق وهي غري منضبطة يف مدة معينة فكانت غاية نضوض املال وغاية املساقاة اجلداد وما جتدد من املدة ويكون 
  آخرها اجلداد فال خيتل مقصودها 

املساقاة فيها البياض اليسري على أن يزرعه ببذره أو ببذرك ويعمل فيه على أن ما تنبته لك يف الكتاب متتنع  -فرع 
ألهنا زيادة ختصك فهي زيادة يف الغرر وميتنع اشتراطه نصف البذر عليك أو حرث البياض وان جعل الزرع بينكما 

اليسري احسن كما ألغي يف خيرب وكان وجيوز أن يزرعه من عنده ويعمله وما ينبت بينكما كاملساقاة وإلغاء البياض 
يسريا وان كان يف الزرع ما يشغله قدر يسري وتبع له جاز اشتراطه لنفسه ليزرعه كبياض النخل وان كان يف زرع 
شجر متفرق تبع له جاز ان تشترط على ما يشترط يف الزرع وال يشترطه لنفسه وان قلت خبالف البياض وال جيوز 

ل بينكما على جزء الزرع قال ابن يونس جوز ابن حبيب ان تشترط بياض احلائط لنفسك على أن مثرها ألحدكما ب
ان كان بعال أو يسقى بغري ماء احلائط قال حممد فان سكتا عنه عند العقد فهو له وكذلك ان سكتا عند العقد 

أو الورق وكان بياض وتشاحا عند الزراعة ويف الكتاب اذا كان البياض يسريا سوقي باجلزء واال اكتري بالذهب 
خيرب يسريا قال ابن يونس قال مالك إلغاء البياض له أحل قال حممد ان شرطته لنفسك امتنع ألهنا إجارة جمهولة 

األجرة فان ادعيت قبل العمل اشتراطه لنفسك قال ابن حبيب حتالفتما وتفاسختما كدعوى نزع رقيق احلائط على 



ك إن زرعه بغري شرط ومل تنكر عليه فعليه كراء األرض وقال ابن عبدوس إمنا القول بلزوم املساقاة باللفظ وقال مال
يراعى كونه تبعا لثمرة مجيع احلائط إن اشترطتما ان ما ينبت فيه بينكما فأما إن ألغي له فإمنا يراعى ما هو تبع 

خل عن األصل عليه حلصته خاصة وعن مالك ان أجيحت الثمرة وقد زرع العامل البياض فله كراؤه ولو عجز الدا
كراء املثل قال ابن حبيب إذا شرطت العمل والبذر عليه وما ينبت لك فله مساقاة مثله وما ينبت له لقوة سببه 

بالبذر والعمل وان شرطت البذر من عندك والعمل عليه على أن ما ينبت لك فمساقاة املثل وأجرة املثل يف عمل 
واألصل أن يكون أجريا قال حممد ولو شرطت البياض للعامل وعليك البياض والزرع لك لقوة سببك بالبذر قال 

البذر امتنع ألهنا زيادة له وله أجرة املثل وقال أصبغ مساقاة املثل وعن مالك إذا كان الشجر تبعا لألرض والزرع 
 حائط تبع للشجر أنه خبالف البياض وكراء األرض وال يلغى للعامل وميتنع إال على مساقاة واحدة كأصناف يف

وعن مالك جواز إلغائه للعامل إن كان تبعا كمكتري الدار واألرض فيها خنل تبع شرط مثرهتا فهي له وال يكون 
بينكما فان شرط ثالثة أرباع البياض الذي هو تبع منعه ابن القاسم بل إما مساقاة واحدة بينكما أو يلغى للعامل 

ن يكون أكثره لك كما أنه ليس لك اشتراط كله قال اللخمي واجازه أصبغ قياسا على اشتراط الكل وال ينبغي ا
مىت كان أكثر من الثلث امتنع ادخاله يف املساقاة وجاز ابقاؤه لك وان سكتما عنه عند العقد صح وهو لك وان 
 كان الثلث فأقل جاز إدخاله يف املساقاة ألن بياض خيرب كان تبعا فإن سكتما عنه قال مالك هو لك فان زرعه بغري

علمك فعليه كراء املثل وقال حممد هو له ألهنا سنته يف خيرب وقال ابن حبيب بين الزرع الفاسد على الشركة 
الفاسدة على احد القولني ان الزرع ملن له البذر قال وارى أن الزرع له اذا زرع على ان ال شركة لك أو على أن 

ه البذر شراء فاسدا وأمرته جبعله يف أرضك وعليك يكون الزرع لك قال وان بذر من عنده ألنك إمنا اشتريت من
مثل ما بذر وأجرة العمل ويكون الزرع له وان كان البذر من عندك وزرعه لنفسه فهو له وعليه مثل البذر وكراء 
األرض ألنه اشترى منك البذر شراء فاسدا ويف الكتاب ميتنع يف البياض التبع ان يشترط أول سنة للعامل مث باقي 

لك ألنه غرر قال ابن يونس قال ابن حبيب فان نزل فله مساقاة مثله يف العام األول على ان البياض له  السنني
ومساقاة املثل فيما بعد على ان البياض لك فيكون يف األول النصف مثال ويف األخري الثلثان وعلى مذهب حممد 

امتنع دخوله يف املساقاة والغاؤه له بل لك أو أجري يف السنني كلها ويف اجلواهر مىت كان البياض أكثر من الثلث 
أقل وسكتما عنه فله عند مالك وقال ابن حبيب بشرط ان ال تزيد قيمته على ثلث نصيبه وظاهر قول مالك ان ال 
تزيد قيمته على ثلث اجلميع ويف كتاب ابن سحنون انه لك اذا سكتما عنه متهيد حيذر يف البياض من أمور احدها 

ا تنبت وثانيها اشتراط زيادة لك أوله فانه زيادة غرر يف املساقاة الحتمال أن ال حيصل ما يقابل تلك كراء األرض مب
الزيادة أو حيصل لكن ال يعلم مقداره وثالثها الشركة الفاسدة يف الزرع بان تقابل األرض أو بعضها بالبذر أو بعضه 

  فاذا ألغى للعامل وهو تبع سلم من هذا كله 
مسي اخلايل من األرض بياضا واملزروع سوادا ألن األرض مشرقة بضوء الشمس بالنهار وبنور  امنا -فائدة 

بسبب ذلك فاذا قام فيها قائم حجب عنك ما وراءه من اإلشراق فتصري  -الكواكب بالليل فاألرض كلها بياض 
جلوس اذ طلع علينا جهته سوادا فسمي كل قائم سوادا وما عداه بياضا وكذلك تقول العرب بينا حنن سوادا 

  سواد فيسمون كل قائم يف األرض سوادا ملا تقدم 
قياسا على بيع ) ش ( يف الكتاب جيوز مساقاة ما مل يره من مثر خنل أو شجر قياسا على الذي يظهر ومنعه  -فرع 

  الغائب وحنن مننع حكم األصل 
  يف الكتاب ال يأكل العامل من الثمر شيئا ألنه مشترك  -فرع 



يف الكتاب اذا أزهى بعض احلائط امتنعت مساقاته جلواز بيعه حينئذ فال ضرورة واذا عجز العامل وقد حل  -فرع 
بيعها ال يساقي غريه ويستأجر من يعمل معه فان مل يوجد اال بيع نصيبه فعل فان فضل شيء فله وان نقص ففي ذمته 

ع والثمر مساقاة غريه يف مثل أمانته فان ساقي اال أن ترضي أنت بأخذه وتعفيه من العمل فذلك لك وملساقي الزر
غري أمني ضمن قال ابن أيب سلمة املساقاة بالنقدين كبيع ما مل يبد صالحه وال جيوز أن يربح يف املساقاة إال مثرا مثل 
أخذه على النصف واعطائه على الثلثني قال ابن يونس إذا قلت استأجر عليك لتمام العمل وأبيع ما صار لك من 

ثمرة واستوىف ما اديت والفاضل له وعليه فينبغي ان يكون لك ذلك ألن العمل كان الزما له ولو قلت له خذ ما ال
أنفقت واخرج امتنع وان رضي كأنه باع نصيبه من الثمرة قبل بدو صالحه وان اجتمعتما على بيع الزرع أو الثمر 

خذ على النصف واعطى على الثلثني فعلمت بذلك قبل طيبه وزهوه ممن حيصده أو جيده جوزه ابن القاسم واذا أ
قاله مالك وجتوز له مساقاتك بأقل مما أخذ اذا مل  -فأنت أحق بنصف الثمرة ويرجع الثاين على األول مبا بقي له 

تطلب الثمرة كاألجنيب وميتنع مبكيلة مسماة وبثمرة خنلة معروفة كأصل املساقاة وبأكثر مما أخذ منك ألنه حيتاج 
من حائط آخر قال ابن يونس وقد أجاز الدفع باألكثر لألجنيب مع أنه يعطي من حائط آخر فيجوز ههنا وال يعطيك 

فرق بينهما وحيتمل ان يريد أنك تعلم أنه يعطيك من حائط آخر خبالف األجنيب فلو كان عاملا امتنع فيهما واذا 
بع قيمة إجارته وعن ابن القاسم جيوز لك ان رجع األجنيب عليه بعد أخذك الفاضل ماله وهو الربع مثال رجع بر

اذا طابت وجيوز اعطاؤك قبل الطيب جزءا شائعا خبالف كيل معني  -تقول له اخرج من احلائط ولك ربع الثمرة 
ألهنا قد تعطب باجلوانح فهو غرر خبالف اجلزء وعن مالك ان مل يعمل جاز اعطاؤه جزءا شائعا وميتنع بعد العمل 

ا تقدم من عمله من الثمرة ما جعلت له منها وهو جمهول وكأنك أعطيته اجلزء اجملهول عن أشهر ألنه اعطيته فيم
مضت وهي معلومة فهي اجارة بأجرة جمهولة قال ابن حبيب إذا ترك ودفع لك جعال من غري ما ساقي عليه قبل 

نا اثنني فسلم أحدمها لصاحبه اجلداد أو بعده رددت اجلعل ورجع ملساقاته وعليه لك أجر العمل بعد الرد ولو كا
لعاملني أو مالكني امتنع اخراج أحدمها  -جبزئه من الثمرة جاز وكذلك املالكان ألهنا مساقاة فلو كانا حائطني 

للغرر وجيوز جبزء منهما واذا بعت احلائط امتنع اخراج املشتري بشيء تعطيه له  -لآلخر جبزء من مثر أحد احلائطني 
انتقل اليه بالعقد ما كان لك قال ابن القاسم جيوز البيع بعد املساقاة كما جيوز بعد اإلجارة قال كما ميتنع منك ألنه 

حممد إن أبرت الثمرة أو طابت جاز علم املبتاع أم ال وإال امتنع علم أم ال المتناع استيفائك شيئا من الثمرة قبل 
 -طعام عجز عنه صاحبه أم ال كانت فيه مثرة أم ال التأبري قال اللخمي جتوز مساقاة النخل الكبري البالغ حد اإل

على اختالف فيه ومتتنع يف عقد ما  -السنة والسنتني ومتتنع يف الذي مل يطعم والكثري الذي فيه مثر قد بدا صالحه 
بدا صالحه وما مل يبد فهذه أربعة أقسام جيوز منها األول دون الثالثة واذا أزهى بعض احلائط وليس بباكور وهو 

جنس واحد جاز بيع مجيعه ومتتنع مساقاته على قوله يف الكتاب وعنه جواز مساقاة حائط بثمر من حائط آخر على 
أن لك جزءا من الثمرة وكان ذلك بعد طيب الثمرة اليت يعطي منها وكان السقي معروفا مبنزلة األجرة وهي اجارة 

احلائط ويأخذ اجلزء مما طاب خاصة جاز وهو اجارة واذا كان الذي طاب باكورا بعيد اللحوق وساقيته على مجيع 
كاعطائك حائطني طاب أحدمها على أن يأخذ مما طاب ومتتنع مساقاهتما وتأخذ مما مل يطب أو منهما ألهنا مساقاة ال 

جاز اتفاقا  -اجارة وان كان يسقي ما طاب وحده ويأخذه منه جاز على أحد القولني ملالك أو يسقي مامل يطب منه 
يسقي اجلميع ويأخذ مما مل يطب وهو األكثر والذي طاب يسري خمتلط مبا مل يطب فهذه ستة أحوال لطيب بعض أو 

احلائط وعن مالك جتوز مساقاة خنلك معك رمان طاب يضيق بالنخل يشرب معها وهو لك وحيمل قوله يف جواز 
كانوا وشرط طعامهم عليك وان شرط عليه مساقاة ما يسقيها مباء البائع ما مل يكن يف احلائط رقيق وال دواب أو 



فسد ألنه طعام بطعام مستأخر وعلى قوله يف مساقاة ما صلح اهنا اجارة تكون اجلائحة قبل اليبس منك ويرجع 
بقيمة اجارته يف مجيع الثمرة ألنه امنا يسقيها مباء البائع وعمله يف ذلك تبع واذا مات قبل متام العمل موسرا استؤجر 

ه حىت يكمل العمل رضي الوارث ام ال ألن العمل مضمون يف ذمته فان مل خيلفا ماال وعجز الوارث عن عليه من مال
القيام سلم احلائط لك وال شيء للوارث قاله مالك وابن القاسم لشبه املساقاة باجلعالة قال والقياس أن يكون له اذا 

مت الثمرة قياسا على قوله يف حافر البئر اذا تركه عجز ولوارثه بقدر ما انتفعت به من العمل اذا متمت العمل وسل
يف اجلعالة فأجرت غريه أن لألول بقدر ما انتفعت به وله أن يساقيك على مثل اجلزء فان استفضل شيئا ومل يعمل 

قبل  -جاز فان عمل فظاهر املدونة اجلواز ومنعه يف العتيبة للتهمة أن يكون عمل على أن يسقي شهرا مث يعيده 
ويأخذ جزءا بعد الطيب واذا انقضى العام األول جازت االقالة اذا مل يعمل يف الثاين شيئا فان عمل وتقايلتما  الطيب

فعلى قوله يف العتبية ال جتوز االقالة اال قبل العمل وموافقة اجلزء واذا تبني أنه خائن أو سارق سرح يف املساقاة أو 
ظ منهما قال وفيه نظر بل ذلك عيب فيهما ويعجز عن حتفظهما قال اجارة الدار قال ابن القاسم ال خيرجان ويتحف

  اخليار لك  -وأرى ان تكرى الدار وتساقي عليه بالعني أو تساقيه 
يف اجلواهر املساقاة الفاسدة اذا أدركت قبل الشروع فسخت أو بعد الفراغ ففي الواجب أربعة أقوال  -فرع 

أكثر من املشترط إن كان الشرط للمساقي أو األقل إن كان الشرط  أجرة املثل مساقاة املثل مطلقا ما مل نكن
التفصيل البن القاسم أجرة املثل ان خرجا اىل االجارة الفاسدة أو بيع الثمرة قبل بدو صالحها  -للمساقي 

ده كاشتراط أحدمها زيادة من عني أو عرض أو غريمها فاملالك مستأجر باجرة فاسدة والعامل مشتر للثمرة مبا زا
واشترط  -واال فمساقاة املثل اذا مل خيرجا عن حكمها بل عقداها على غرر احلائط على النصف وآخر على الثلث 

من العمل ما ال يلزم مما ال يبقى مؤبدا قال الشيخ أبو الوليد الذي وجد فيه البن القاسم مساقاة املثل أربع مسائل 
اطعم أو اشترط املساقي العمل معه واثنتان يف العتيبة اجتماعها مع البيع ويف احلائط مثر  -اثنتان يف املدونة اذا ساقاه 

سنة على النصف وسنة على الثلث احلال الثالثة أن يعثر عليها يف أثناء العمل فيفسخ والواجب ) أو ساقاه ( يف عقد 
مل اىل حني العثور وال وله أجرة مثله فيما ع -إذا انتهى على ما تقدم من تفصيل ابن القاسم  -فيه اجرة املثل 

يفسخ ما الواجب فيه مساقاة املثل بل ميضي وله مساقاة مثله ولو كانت أعواما وبقي بعضها بعد العثور بين على 
مساقاته فيها مساقاة املثل فهذه ثالثة أحوال للمساقاة الفاسدة قال ابن يونس املساقاة الفاسدة جيري فيها اخلالف 

اة مثله مطلقا أو اجرة املثل مطلقا أو التفرقة البن القاسم ان كان الفساد لزيادة خيتص الذي يف القراض هل له مساق
  هبا احدمها فاجرة املثل أو شيء يرجع اىل املال بقراض املثل 

ويف الكتاب املساقاة اىل اجلداد ومتتنع اىل سنة أو شهر فان أطعمت يف السنة مرتني فاجلداد األول حىت  -فرع 
وجتوز مساقاة السنني ما مل تكثر جدا وليس ألحدمها املشاركة حىت تنقضي املدة ألن املساقاة عقد الزم يشترط الثاين 

اال أن يتتاركا بغري شيء يأخذه أحدمها من اآلخر وليس كبيع مثر مل يبد صالحه ألن للعامل أن يساقي غريه قال 
هذا والغرس من عندك فهو أجري فيما عمله قبل  اللخمي إذا ساقاه بعد املغارسة املتقدمة يف الفرع املتقدم قبل

اإلطعام وخيرج مىت عثر عليه ما مل يبلغ اإلطعام فيبقى يف يديه على مساقاة املثل بقية ذلك األجل وقيل األقل من 
املسمى أو مساقاة املثل فان كان الغرس من عنده وفات بالعمل قبل فوت وله قيمته وقت وضعه ألنه وقت اإلتالف 

خدمته اىل وقت خروج ما مل يبلغ اإلطعام فيمضي على مساقاة املثل وقيل ليس فوتا ألنه باعه بيعا فاسدا على وقيمة 
أن تبقى يده عليه ينتفع بثمرته بعد الطيب فهو حتجري من البائع والغرس للبائع وعليه قيمة ما أصلحت األرض 

  بإذنك وقيل مقلوعا لفساد االذن شرعا وتنميته فيه وله قيمته يوم خيرج عن األرض قائما ألنه غرسه 



قال اللخمي يزكى احلائط على ملك ربه ان كان مخسة اوسق وان مل ينته إال وسقني ألن الباقي أجرة عليه  -فرع 
ويزكي العامل وان كان عبدا أو كافرا فان كان رب احلائط كذلك مل يزك العامل ألن نصيبه يطيب على ملك رب 

مل باجلائحة قاله مالك وعنه ال يسقط وعلى هذا يطيب على ملك العامل وان يسقيها من احلائط وهلذا يسقط الع
االن لنفسه ويكون شريكا فيها وال جتب الزكاة اال على من يف نصيبه نصاب فان أصاب أربعة أوسق ولكل واحد 

تراطها عليك وعلى خنل اذا أضافها لثمر املساقاة كمل النصاب وجبت الزكاة وجيوز اشتراط الزكاة عليه واش
األول وان كانت أربعة أوسق هل يقتسمان على عشرة أجزاء ستة لك وأربعة له أو على تسعة أجزاء على ما كنتما 

  لو أخرجت الزكاة أو نصفني لعدم النصاب ثالثة أقوال 
  يف الكتاب ميتنع اشتراط سقي النخل مبائه وتصرف مالك حيث شئت كاشتراطك زيادة دينار  -فرع 
  قال اذا اجتمعتما على البيع قبل الطيب أو الزهو ملن حيصد أو جيد جاز كالشركاء  - فرع
شرع يف العمل ام ال ألنه ان أمثرت النخل فهو بيع الثمرة قبل  -قال متتنع االقالة على شيء يعطيك إياه  -فرع 

  الطيب واال فأكل املال بالباطل 
مدعي الصحة ألهنا أصل تصرفات املسلمني قال ابن يونس قوله قال اذا اختلفتما صدق فيما يشبه ويصدق  -فرع 

فيما يشبه يريد بعد العمل واال حتالفتما وتفاسختما على القول بلزومها بالعقد واذا قلت ساقيتك بغري دواب وال 
ات رقيق قال ابن القاسم حتالفا وتفاسخا قال وفيه نظر ألنك ادعيت عدم كراء الدواب فينبغي ان تصدق كاالجار

والبيوع واذا قلت بعيد الفراغ مل يعط مثرا صدق قاله مالك ألن حقك يف الثمر ال يف حصته والعادة عدم االشهاد 
على الدفع قال اللخمي اذا اختلفتما يف اجلزء قبل العمل وأتيتما مبا يشبه حتالفتما وتفاسختما أو بعد العمل صدق 

وأتى مبا ال يشبه صدقت مع ميينك فان نكلتما أو أتيتما مبا ال يشبه مع ميينه اذا أتى مبا يشبه فان أتيت مبا يشبه 
فمساقاة املثل فان أتى أحدكما قبل العمل مبا يشبه دون اآلخر خيتلف هل القول قوله مع ميينه وتثبت املساقاة أو 

وقلت نصفان تتحالفان وتتفاسخان قوالن ويصدق مدعي الصحة قبل العمل وبعده فان شرطت مكيلة والباقي بيننا 
من غري تبدئة فقد اعترفت له باألكثر فيصدق مدعي احلالل قبل العمل وبعده وحيلف قبل العمل وأما بعد العمل 

فان كانت مساقاة مثله النصف فال ميني أو أكثر حلف مدعي الصحة فإن نكل حلف العامل وأخذ الفضل وان قلت 
حيلف مدعي الفساد مع القيام وحده وتفسخ املساقاة واذا  نصفني وقال بل أبدأ مبكيلة فهو كاالختالف يف الثمن

وان دعيت الفساد ألنك مل تقر  -قلت يل نصف كذا ولك نصف كذا وقال بل اجلميع نصفان صدقت مع ميينك 
  ببيع شيء من ذلك النصف 

ليمني على من قال لو أعطي الناس بدعواهم الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم ولكن البينة على من ادعى وا -قاعدة 
أنكر فليس كل طالب مدعيا وال كل مطلوب مدعى عليه بل من كان قوله على خالف أصل أو ظاهر فهو املدعي 

الذي عليه البينة كان الظاهر عادة أو قرينة حالية أو مقالية وكل من كان قوله على موافقة أصل أو ظاهر فهو 
فهو مدع ألن األصل براءة الذمة ألن االنسان ولد بريئا من املدعى عليه ويصدق مع ميينه كالطالب من غريه دينا 

حق وكمدعي الوديعة بغري بينة وقد قبضها ببينة فإن الظاهر أنه ال يرد اال ببينة فهو مطلوب وعليه البينة وكذلك 
ه ونظائره الوصي يدعي انفاق مال اليتيم يف مدة ال ينفق فيها مثله وهو مطلوب وعليه البينة والطالب منه مدعى علي

كثرية فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي يف املساقاة وغريها وبعبارة أخرى املدعى عليه هو أرجحهما سببا 
  واملدعي هو املرجوح السبب 

يف الكتاب اذا وكلته يف دفع خنل مساقاة فقال دفعتها لزيد وصدقه وكذبته انت صدق ألنه أمني كالوكيل  -فرع 



  رسول لدفع املال يكذبه املبعوث اليه يغرم على البيع خبالف ال
قال اللخمي له إعراء نصيبه من املساقاة أو جزء منه نصفه أو أكثر أو أقل من خنله أو خنل معينة فإذا أعرى  -فرع 

مجيع خنله أو خنلة جاز نصيبه منها كالشريك وليس للمعرى مجيع نصيب العامل من املساقاة يف هذه النخلة ألنه 
  املساقاة وكذلك لو أعريت أنت  خالف عقد

قال جتوز مساقاة البعل من الشجر الذي على غري املاء حلاجته للعمل وكذلك الزرع إن استغىن عن السقي  -فرع 
واحتاج للمؤونة وان مل يبق اال حفظه وحصاده وتصفيته امتنع ألن هذه مئونة بعد مدة املساقاة وهي اجارة فاسدة 

عل وامنا جيوز يف زرع البعل عند الضرورة واخلوف عليه قال ابن يونس ليس متتنع وليس زرع البعل كشجر الب
وان كان له ما يسقي ألنه قد يعجز عن الدواب واالجراء ومتتنع قبل استقالله  -مساقاة الزرع إال أن يعجز عنه 

ن األرض قال ابن حبيب له من األرض لفرط اجلهالة ومتتنع بعد جواز بيعه لعدم الضرورة فان ساقاه قبل استقالله م
أجرة مثله وان طلع ومل يعجز عنه امتنع أيضا لعدم الضرورة والسنة امنا وردت يف زرع تبع للنخل والشجر خبيرب 

قال ابن نافع وجتوز يف البطيخ واجلزر واألصول املغيبة عجز عنها أم ال ويف الكتاب جتوز يف الورد واليامسني والقطن 
عنه لعدم ثبوت أصله كالزرع وجوزها ابن القاسم يف البصل وقصب السكر اذا عجز عنه قال حممد وان مل يعجز 

ألنه مثرة واحدة ويشترط يف ذلك كله ان يصل اىل حد جواز البيع ومنع مالك مساقاة القصب ألنه يسقى بعد 
بعد بطن وليس  جواز بيعه وكذلك القرط والبقل الذي جيز وخيلف واملوز وان عجز عنه ألن ذلك كله جيىن بطنا

  بشجر يف أصله 
قال وأصل قوهلم ان كل ما جيز أصله وخيلف ميتنع وكل ما جتز مثرته وال خيلف جيوز كان أصله ثابتا أم ال  -متهيد 

أو تقول كل أصل ثابت جتىن مثرته جيوز ما مل جين بيع مثرته وكل أصل غري ثابت وجيز مع مثرته كالزرع والبصل 
ميتنع اال أن يعجز عنه ويظهر من األرض وكل ما جيز أصله وخيلف كالبقل والكراث  واللفت واجلزر واملقاثئ

والقصب واملوز ميتنع مطلقا واختلف يف الرحيان والقصب احللو باملنع ألنه جيز وخيلف كالبقل واجلواز للحاجة 
اخللفة معه ألهنا تبع فتجوز للمساقاة يف اجلزة األوىل دون اخللفة ألهنا كما مل يظهر من األرض وقيل القياس جواز 

بالنخل والكرم الصغريين لوجوب الزكاة ) ش ( كبيعها مع األصل تبعا وجوزها أمحد يف كل شجر مثمر وخصصه 
يف مثرها قال وما ال زكاة فيه كما ال مثر له واتفق اإلمامان على املنع يف الصفصاف واجلوز وكل ما ال مثر له أو له 

واألرز ألنه ليس منصوصا وال يف معىن املنصوص وألهنا امنا تكون جبزء الثمر وال مثر  كالصنوبر -مثر غري مقصود 
فال جتوز لنا مجلة صور اخلالف عموم قوله شطر ما خيرج منها من مثر أو زرع ونظرا لوجود احلاجة يف مجلة تلك 

  الصور فيجوز قياسا على مورد النص 
لثلث فأقل جاز تبعا ان دخل يف املساقاة وان اشترطها أحدكما قال ابن يونس إن ساقى خنال فيها موز ا -فرع 

فالعامل امتنع لعدم التبعية قال اللخمي يف الزرع والقطاين وحنوها أربعة أقوال اجلواز يف املدونة بثالث شروط 
الظهور من األرض والعجز عنه وعدم بدو الصالح وعنه الكراهة واجلواز البن نافع من غري شرط قياسا على 

الشجر وقال ابن عبدوس القياس املنع مطلقا نفيا للغرر قال وأرى اجلواز اذا عجز عنه قبل الربوز من األرض بل 
أوىل ألن البارز ينتفع به وملالك املنع يف املرسني ألنه وان كان شجرا فاملأخوذ ورقه فهو مبنزلة ما جيز وعنه اجلواز 

اط اخللفة على القول جبواز بيعها مع األصل واما مساقاة قصب قياسا على غريه من الشجر وعلى اجلواز له اشتر
السكر وحنوه مما جيز وخيلف ان كان أول بطن ومل يبد صالحه جرى على اخلالف املتقدم يف الزرع فان بدا صالحه 
ها امتنع وهو الذي تكلم عليه يف املدونة وعلى قوله يف كتاب حممد جيوز يف الرأس وحدها وتكون اجارة باع نصف



  بعمله وميتنع ضم ما مل يبد صالحه مع ما بدا وقياسا على قوله اهنا اجارة جواز ذلك 
  يف الكتاب جتوز مساقاة الشجرة والنخلة الواحدة كالقراض باملال القليل  -فرع 
قال اذا فلست مل تفسخ املساقاة عمل أم ال ويبيعه الغرماء على ان هذا مساقيه لتعلق حق العامل قبل  -فرع 

لغرماء قال ابن يونس منع غريه بيع الغرماء له وتوقف حىت يرضى العامل بتركه ألنه بيع له واستثناء مثرة للعامل ا
وقال سحنون إمنا جيوز بيعه اذا كانت املساقاة سنة جبواز بيع الربع واحلوائط على أن يقبضها بعد سنة واألجري 

ئع ملا تولد عن منافعه واألرض قائمة له فهو أحق مبا لسلعته يف بدراهم على السقي أحق بالثمرة يف الفلس ألنه كالبا
  البيع وهو يف املوت أسوة الغرماء 

قال ابن يونس متتنع مساقاة بيع أو إجارة يف عقد لتنايف أحكامهما يف اختصاص الغرماء وعدم اختصاصهم  -فرع 
واذا كان يف األرض املكتراة سواد تبع  وغري ذلك واذا كان يف احلائط بياض تبع امتنع كراؤه ومساقاة احلائط

  امتنعت مساقاته وكراء األرض وحدها 
قال اللخمي مساقاة أنواع الثمار املختلفة يف عقد ثالثة أقسام جتوز ان كانت حائطا واحدا خمتلفة ألهنا يف  -فرع 

خر وان كانت ختتلف حكم النوع الواحد وكذلك يف حوائط اذا كانت مساقاة كل واحد اذا انفرد مثل مساقاة اآل
وساقى على كل واحد جاز عند مالك دون ابن القاسم فان كانت يف حائط واحد غري خمتلفة يسرية وال يساقي 

  النصف الواحد لقلته فهو كاملختلط أو كثرية فكاحلوائط 
خر قال جتوز مساقاة ذوات األصول كالنخل مع غري ذي أصل كالقطاين اذا كان كل صنف ناحية عن اآل -فرع 

وكانت املساقاة على ما جيوز أو كانا نقدين فيجوز يف ذي أصل وان مل يثمر ومل يعجز عنه ويف غري ذي األصل اذا 
برزا وعجز عنه بالشروط املتقدمة واخلالف املتقدم وعن ابن القاسم اجلواز يف املختلطني اذا كانا متساويني يف 

يف نفسه متناصفا أو قريبا من النصف أو الزرع األكثر أو املساقاة لو أفردا على جزء واحد وكل واحد مقصود 
النخل األقل جاز كاملنفرد وان كان الزرع الثلث فأقل جازت املساقاة فيه وان مل يظهر من األرض ومل يكن يعجز 
فا عنه مل يكن داخال يف املساقاة وعلى مثل النخل على قول مالك ال جيوز إلغاؤه ألحدمها وال أن يكون جزؤه خمال
للنخل وعن مالك القليل كالثمرة يف الدار املكتراة وجعله للعامل خاصة وميتنع ان يكون بينهما مطلقا فان كان 
  النخل يف األكثر فالزرع للعامل أو الزرع األكثر والنخل الثلث فأدىن فثمرته للعامل وهذا خالف املشهور عنه 

رية سقي احلائط ألنه بقية املدة واألصول واذا كانت متأخرة قال قال مالك عليه بعد اجلداد وبقاء خنالت يس -فرع 
الطيب فكذلك وكذلك األنواع املختلفة اذا بقي بعضها وقال عبد امللك اذا كان املتأخر خنالت متأخرة الطيب 

فسقي احلائط عليك وقد برئ من احلائط حبصول الطيب الغالب ويوىف نصيبه من املتأخر الطيب فان املتأخر الطيب 
األكثر سقاه كله تغليبا لألكثر أو متناصفا سقي املتأخر وحده وسقيت الباقي والثمار املختلفة ملتأخر الطيب مع 

  متقدمه وقال مطرف اذا جىن صنفا انقضى حكمه قل أو كثر 
قص فله يف املنتقى إذا غارت عني املساقاة قبل العمل فال شيء عليك فيما أنفق العامل إال ما للمتعدي من الن -فرع 

حصته من الثمرة وقال عبد امللك يتأخر قدر مالك من الثمرة بعد طرح املئونة اىل وقت البيع وتكلف تعجيل ذلك 
وإنفاقه فان عدمت قيل للعامل أنفق ذلك القدر وتكون حصته من الثمرة رهنا بيدك وإال سلم احلائط وال شيء 

  عليه 
واملئونة وهو يعمل بيده جبزء الثمرة امتنع ألنه يف التحقيق  قال قال مالك اذا كانت النفقة كلها عليك -فرع 

  اشتراط جزء العمل عليك فيمتنع كالقراض 



  قال قال مالك اذا ساقيته بعد شهر فان اتبعته مبا يبقى امتنع النه اشتراط الزيادة عليه وان ألغيته صح  -فرع 
كربح القراض اال أن تساقيه قبل ذلك بأشهر ألنه بيع قال قال مالك اذا ساقيته على ان الثمرة كلها له جاز  -فرع 

   ٣الثمرة قبل بدو صالحها قال فان ألغي جاز عندي صفحة فارغة 

  كتاب املزارعة

أفرأيتم ما ( وفيه مقدمة وبابان املقدمة يف لفظها وهي مأخوذة من الزرع وهي عالج ما تنبته األرض لقوله تعاىل 
وصيغة املفاعلة شأهنا أال تكون اال من اثنني بفعل كل واحد منهما لصاحبه ) رعون حترثون آنتم تزرعونه أم حنن الزا

مثل ما يفعله اآلخر به حنو املضاربة واملناظرة ومقتضاه ههنا ان كل واحد منهما يزرع لصاحبه وليس األمر كذلك 
   ٢فيشكل ما تشكل املساقاة وجياب ههنا مبا أجيب مث ويراجع من هناك 

   أركاهناالباب األول يف

وهي ثالثة الركن األول والثاين املتعاقدان وشرطهما أهلية الشركة ألهنا شركة الركن الثالث املنفعة وهلا شرطان 
الشرط األول سالمتها عن مقابلة األرض أو بعضها مبا ميتنع كراء األرض به لنهيه عن املخابرة ويف اجلواهر البذر 

ا عدامها بينهما أو من عند أحدمها امتنع ملقابلة األرض بالبذر أو األرض من عند أحدمها واألرض من عند اآلخر وم
بينهما بكراء أو ملك جاز البذر من عند أحدمها أو من عندمها اذا كان مقابلة من العمل والبقر مساوية أو البذر من 

عمل دون البذر فمىت كان عندمها واألرض من عند أحدمها جاز ان ساواه ما يقابله من العمل الن األرض مقابلة بال
البذر أو جزء منه قبالة األرض أو جزءا امتنع فان أخرج أحدمها األرض وثلثي الزريعة واآلخر ثلثها والعمل والزرع 

بينهما نصفان أو الثلث والثلثان جاز ألن األرض وفاضل الزريعة مقابلة بالعمل فان أخرج العامل ثلثي الزريعة 
الزرع نصفان امتنع ألن فاضل الزريعة لألرض فان أخرج أحدمها ثلثي األرض وصاحب األرض ثلثها على أن 

  وثلث البذر واآلخر ثلث األرض وثلثي البذر والعمل والزرع نصفان امتنع ملقابلة األرض بسدس البذر 
يف اجلواهر قال سحنون امنا يشترط من العمل على أحدمها احلرث فقط دون احلصاد والدراس ألنه ال  -فرع 

دري هل مت أم ال وال كيف يكون حاله يف متامه حيتاج اىل عمل كثري أم ال قال التونسي وهو الصواب والبن ي
  القاسم يف احلصاد والدراس خالف 

واألرض ألحدمها اعطاه اآلخر نصف كرائها عينا أو  -يف النوادر قال سحنون إن تعادال يف البذر والعمل  -فرع 
جاز إلغاؤها بينهما ولو تعارض يف العمل واألرض وباع أحدمها لآلخر نصف البذر عرضا جاز وان مل يكن ملثلها 

بثمن جاز اذا اشتراه مبا يشترى من غريه ولو كانت األرض من أحدمها امتنع اال أن يكون البذر من صاحبها ألن 
كانت األرض األرض حصة من البذر وتكافئهما يف العمل امتنع ألنك اكتريت نصف األرض بنصف البذر واذا 

بينكما مبلك أو كراء وأخرجت البذر واآلخر العمل خالف ابن دينار مالكا يف اجلواز وجعله كذهب وعروض 
بذهب وقال سحنون هذا جائز خبالف املراطلة الشرط الثاين يف اجلواهر التعادل بني األشراك يف املخرج أو قيمته 

أو أكثر حذرا من أكل املال بالباطل اال يف التافه حبسب حصصهم ألحدمها الثلث على أن خيرج أقل من ذلك 
اليسري فهو يف حكم العدم ولو عقدت على التساوي مل تفسد مبا ينفضل به أحدمها بعد ذلك وان كثر لتقدم الصحة 

ويف النوادر قال ابن حبيب ميتنع األرض والبذر والبقر من عندك والعمل عليه والزرع نصفان وان ساوى عمله 
نك أجرته بنصف الزرع فان نزل فالزرع لك وعليك أجرة املثل وكذلك اذا قلت له ازرع بذرك يف ذلك كله أل



أرضي وهو بيننا ولو أخرجت البذر والبقر واآلخر العمل واألرض مساواة ولك ثالثة األرباع امتنع للتفاضل 
أو مجعه يف بيت أو حيصل  والزرع لك وعليك أجرته الشرط الثالث يف اجلواهر قال سحنون البد من خلط البذر

اجلميع اىل الفدان فيبدأ كل واحد يف طرفه فيزرعان زرعة واحدة كل واحد يزرع لآلخر فهو كما لو مجع يف بيت 
فتصح الشركة حينئذ واال فال لعدم االمتزاج بوجه ما والشركة تقتضي السلطنة على ملك الشريك بسبب الشياع 

و معىن فان زرع أحدمها بذره يف فدان اآلخر يف ناحية أخرى ومل يدخال واخللط فالبد من حتقق السبب بصورة أ
على ذلك مل تنعقد الشركة لعدم اخللط ولكل واحد ما أنبت حبه ويتراجعان فضل األكرية ويتقاصان وقاله ابن 

عندك مينع املزارعة اال أن يكون البذر من رب األرض والعمل من العامل ليكون رأس املال من ) ش ( حنبل و 
   ٢كاملساقاة 

  الباب الثاين يف أحكامها

ويف اجلواهر اذا فسدت وعثر عليها قبل الفوات بالعمل فسخت فإن فاتت به وقد دفع أرضه ملن يزرعها ببذره 
وعمله فالزرع للزارع ببذره وعليه لصاحب األرض كراؤها وان دفعت أرضك والعمل عليه وقلت أخرج البذر 

لف والزرع بينكما نصفان لضمانكما البذر نصفني وتكافئكما يف غريه ويرجع بنصف وعلي نصفه امتنع لشرط الس
الزريعة معجال وقال سحنون الزرع ملسلف البذر وعليه كراء األرض قبض رب األرض حصته من البذر أم ال إال 

على قول أن يكون أسلفه على غري شرط بعد صحة العقد فيجوز ولو دفعت بذرك ليزرعه يف أرضه على النصف ف
سحنون الزرع لك وله أجرة عمله وكراء أرضه ويف قول ابن القاسم الزرع له وعليه مكيلة البذر وان أخرجت 
البذر واآلخر األرض وتكافأمتا ما عدامها على ان الزرع بينكما نصفان فهو نصفان وعليك نصف كراء األرض 

ليد اذا فاتت املزارعة الفاسدة بالعمل ستة أقوال ومل وعليه نصف مكيلة البذر وال تراجع لعدم التكافئ قال أبو الو
خيص وجها من وجوه الفساد أحدها الزرع لصاحب البذر وعليه كراء ما أخرجوه وثانيها الزرع لصاحب العمل 
وثالثها الزرع ملن اجتمع له شيئان أو انفرد بشيء فالزرع بينهم سواء لتساويهم فان اجتمع ألحدهم شيئان منها 

ه دوهنما وهو مذهب ابن القاسم وحممد ورابعها الزرع ملن اجتمع له شيئان من ثالثة األرض والبقر والعمل فالزرع ل
وخامسها الزرع ملن اجتمع له شيئان من أربعة األرض والبذر والبقر والعمل وسادسها قال ابن حبيب اذا سلمت 

لوا فيما أخرجوه وإال فهو لصاحب البذر ومنشأ املزارعة من كراء األرض مبا خيرج منها فالزرع على شرطهم ويتعاد
اخلالف النظر اىل قوة السبب فمن اعتقد قوة سبب جعل الزرع لصاحبه ويف النوادر أخرجت األرض ونصف البذر 

وآخر نصف البذر وثالث العمل على أن الزرع بينكم أثالثا امتنع ملقابلة األرض ببعض البذر والزرع بني العامل 
هب ابن القاسم ويغرمان األجرة لآلخر وعند سحنون هو لصاحيب الزريعة وعليهما كراء البقر على مذ -وبينك 

والعمل قال ابن حبيب الزرع بينهم أثالثا قال حممد أصل ابن القاسم أنه ملن ويل العمل اذا سلمت األرض اليه 
وهو لصاحب البذر وعليه ويعطي كراء األرض فان أخرجت األرض وآخر البذر وآخر البقر وآخر العمل امتنع 

  كراء الثالثة األخر 
قال اذا اختلفتما يف حراث الزرع فهو عليكما والتفضيل واحلصاد على قدر األنصباء اال أن يشترط يف  -فرع 

  األرض املأمونة واال امتنع لعدم الوثوق بفعله 
بغري نقد فاذا مل ترو أو عطشت قال قال ابن حبيب جتوز مزارعة أرضك وان مل تكن مأمونة كجواز كرائها  -فرع 

فمصيبتها منكما خبالف املتكاريني ألن املكتري مشتر جيب التسليم له والشركة تقتضي التساوي يف العوارض فان 



استحقت األرض بعد الزراعة يف إباهنا رجع املستحق على من كانت بيده األرض بنصف قيمة كرائها قال سحنون 
العمل والبقر فاستحقت األرض بعد الزراعة يف إباهنا رجع املستحق عليك  فان أخرجت األرض والبذر واآلخر

بنصف كرائها كأنه حرث له شريكك نصفها وآجره بالربع بنصفها وبنصف البذر فان كانت قيمة نصف البذر 
وكراء نصفها معتدال رجع عليك املستحق أيضا بربع قيمة عمل العامل وهو الذي أخذ يف كراء نصف األرض وان 

اختلفت قيمة البذر وكراء نصف األرض كان ذلك على هذا احلساب فإن كنت عدميا اتبعك بنصف قيمة كراء 
األرض واتبع شريكك بربع قيمة العمل ولو استحقت بعد فوات الزراعة فال كراء له على واحد منكما ولو كان 

  بعد احلرث وقبل الزرع فله أخذها وال شيء للشريك يف حرثها 
عطيت أرضك وبذرك وبقرك على أن تأخذ البذر وتقتسمان فادعى أن نصف البذر له صدق مع ميينه قال أ -فرع 

والزرع بينكما نصفان وتتراجعان الفضل قاله ابن القاسم ولو أخرجت األرض واآلخر العمل والبذر بينكما فادعى 
حب البذر مصدق والزرع بينكما الزارع أنه أسلفك نصف البذر صدق مع ميينه ألنه املباشر والزرع حتت يده وصا

العترافه بالشركة وتتراجحان الفضل قاله ابن وهب ولو أعطيته أرضك حني القلب مناصفة حيرثها مث رويت فقلت 
عليك حرثها فخذ نصف الزريعة مين وقال إمنا حرثت األرض على أن يل نصفها أحرثها لنفسي أو قال اكتريتها 

احلرث عمله ويده عليه واذا قلب أرضك وقلت وقت الزراعة شاركتك  صدق مع ميينه قاله ابن القاسم ألن
واألرض من عندي والعمل والقلب عليك والبذر بيننا نصفان قال قلبتها على أن أقامسك تزرع نصفها وأزرع 
نصفها أو قال اكتريتها صدق حلوزه بعمله ولو ادعى الشركة والتساوي يف الزريعة صدق من صرف البذر من 

ال صدق العامل ألن الغالب يف املزارعة اخراج البذر ويصدق أبدا من يدعي التساوي والصحة على من عنده وا
يدعي خالف ذلك قال ابن حبيب ولو اختلفتما ومل تتحاكما وامتنع رب األرض من العمل على ما قال فزرع 

ما تعطل ان ادعيت االعتدال نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها لك فاملزروع بينكما وتترادان الفضل ولك كراء 
كما لو أبطل ذلك بزراعة وان كان هو مدعي االعتدال فال كراء عليه بل على املنع من العمل كما لو كان ذلك يف 

  مزارعة مل خيتلفا فيها 
قال اذا غلط وكيلك فزرع أرضك ببذر امرأتك قال ابن القاسم الزرع لك وعليك مكيلة البذر وقال  -فرع 

لوكيل ألن العمد واخلطأ يف أموال الناس سواء وله ما أخرج البذر من الزرع اال أن يزيد على سحنون يضمن ا
البذر فلك الفضل وان مل خيرج شيئا مل يكن له شيء ألنه بذر بالضمان وقد عطب ولو أمرته بقمح فزرع شعريا أو 

ه مثل بذرك فالزرع لك لوجود صورة مسراء فزرع بيضاء قال حممد الزرع له لتعديه وعليه الكراء وان بذر من عند
املأذون فيه واال فال جترب يف اعطائك البذر وأخذ الزرع لئال يكون شراء زرع مل يبد صالحه مبا يعطيه وقيل ينتظر 

  دراس الزرع فيستوىف منه البذر والفاضل لرب األرض 
 أرضك فحرث اإلردبني يف قال قال ابن القاسم اذا آجرته بقرة بإردب شعري على حرث إردب شعري يف -فرع 

أرضه بغريمها فإن عطب الزرع فال شيء له وان أخرج أكثر من إردبني واجارة مثله إردب أو أقل دفع ذلك اليه 
مع اإلردب الذي أخذ منه ودفع ما بقي لرب الزريعة وكانت إجارة مثله أكثر من إردب مل يزد عليه ورد عليه أحد 

  يعة فان مل خيرج اال إردبا فحوصص به مما أخذ منه ومل يكن له غريه اإلردبني ودفع ما بقي لصاحب الزر
قال قال أصبغ اذا بذر أرض جاره غلطا أو بىن يف عرصته وال يعرف ذلك اال من قوله فأما الباين فال يعذر  -فرع 

لط حىت يتبني عمده ويعطى قيمة البناء منقوضا أو يؤمر بقلعه واما الزارع فله الزرع وعليه كراء املثل وهو على الغ
والفرق من جهة العادة ان سرعة الزرع توجب الغلط خبالف البناء فيه التروي وقال سحنون الزرع لرب األرض 



  اال أن يقدر على مجع حبه 
قال قال سحنون من حرث أرضك ليال غلطا فال أجرة له ألنه مل حيرث اال لنفسه فان زرع أرضك إذالال  -فرع 

   ابان الزراعة والكراء بعد اإلبان ألنه متعد عليك فلك قلع زرعه يف
قال آجرته على زراعة إردب يف أرضك فخلطه بإردبه وزرعه فهو غاصب إن عثر عليه قبل قرب حصاده  -فرع 

فال شيء له ألنه غاصب أو بعد قرب حصاده فله من الزرع حبصة بذره وعليه الكراء ولو زرع اإلردب يف أرض 
اذا درس الزرع أخذت كل ما خرج من بذرك اال مقدار بذرك ألنك أخذته أو ال تعطيه نفسه فعليه مثله اآلن و

  عمله ومئونته وكراء أرضه 
قال قال ابن حبيب اذا اختلط زرع الفدادين عند احلصاد حلف كل واحد منكما على بذره وتقتسمان  -فرع 

  الطعام على عدد الكيل 
ارك شعريا فتطاير البذران ألرض اآلخر فهو ملن حصل يف قال قال سحنون اذا حرثت أرضك قمحا وج -فرع 

أرضه ولو كان بينكما جسر أو خط فتطاير البذر فيه فذلك بينكما اتفقت الزريعة ام ال ألن ذلك املوضع من 
  أرضكما 

قال اذا حرثا األرض وغاب احدمها عند الزراعة فخاف اآلخر الفوات فبذر من عنده قال قال ابن القاسم  -فرع 
لزرع للباذر ولآلخر كراء األرض حمروثة ألن الزرع للزارع ولو قسم األرض حبضرة مجاعة وحرث يف نصيبه ال ا

ينفعه ذلك وعليه كراء ما زرع إال أن يقسم بأمر السلطان فلو زرعها شركة فقدمت فرضيت جاز كبيع الفضويل 
  ما ألنه بيع الزرع قبل بدو صالحه ولو زرعها لنفسه امتنع ان يعطيه نصيبك من البذر ليكون الزرع بينك

والزرع بينكما وتتكافآن يف  -قال دفعت أرضك ليزرعها وعليك نصف البذر ميتنع ألهنا شركة بشرط  -فرع 
الكراء والعمل وهو مصدق يف البذر اال أن يأيت مبا ال يشبه ويف قول سحنون اذا شرط السلف للزرع له يأخذ 

  البذر وعليه األجرة 
ان اعطيته مثن نصيبك من البذر فادعى بعد الزرع عدم الشركة وأنه مل يشتر لك شيئا بل زرع لنفسه قال ف -فرع 

مل يصدق والزرع بينكما فان صدقته خريت بني مكيلة الطعام وكنت شريكا أو أخذ الثمن الذي دفعته له والزرع 
رع له وميتنع رضاك ألنه شراء للزرع له قبل قاله ابن القاسم وقال حيىي بن عمر اذا صدقته أو قامت البينة فالز -له 

  بدو صالحه 
والباقي بينكما ميتنع للغرر  -قال أخرجت األرض والبذر واآلخر البقر والعمل على أن له مكانا معينا  -فرع 

  والزرع يف قول سحنون لصاحب البذر وعليه كراء البقر وغريه وكذلك ان شرط أجرة معلومة 
خيرج أحدمها قمحا واآلخر شعريا أو صنفا آخر ألن التساوي يف املخرج صفة ومقدارا قال قال سحنون ال  -فرع 

  شرط فان نزل فلكل واحد ما أنبت بذره ويتراجعان األكرية وعنه جواز ذلك اذا استوت القيم 
رعاها قال قال سحنون يف أرضني إحدامها بالشام واألخرى مبصر جيوز على أن يزرعا هذه مث يذهبا لتلك فيز -فرع 

  وميتنع ان خيرج بذر هذه واآلخر بذر تلك ألن شرط الشركة التساوي واخللط 
قال يكفي يف صحة الشركة ان حيمل البذر اىل الفدان ويبذر كل واحد يف طرفه فيزرعان بذر أحدمها يف  -فرع 

ف بذر صاحبه إن علم فدان أو بعضه وزريعة اآلخر يف الناحية األخرى فان مل تنبت احدى الزريعتني فعليه مثل نص
وال عوض له يف بذر صاحب البذر الفاسد لفساده واال فله نصف بذره على أنه ال ينبت وعليه مثل نصف بذر 

والزرع بينهما غره ام ال ولو علم الغرور منه يف اإلبان فضماهنا منه وخيرج مكيلتها فتزرع ثانيا وال غرم  -النابت 



قاله سحنون لصحة العقد اوال  -إن أحبا ومها على الشركة  -خر فزرعاه على اآلخر وان مل يغر أخرجا قفيزا آ
وعنه اذا مل تنبت احدامها بطلت الشركة ولكل واحد ما أنبت بذره غره أم ال لتبيني عدم خلط البذر أوال ولو 

قال ابن  اشتريت بذرا جيدا واآلخر رديئا فتجاوزته فزرعت ببذرك ثالثة فدادين وزرع ببذره فدانني مث شاححته
القاسم يؤدي كل واحد لصاحبه مثن نصف بذره وعن حيىي بن حيىي اذا صح العقد مث أخرجت بذرك فزرعته يف 
موضع وأخرج اآلخر بذره فزرعه فلم ينبت فهو بينكما والنابت لكما إذا مل يغر من بذره ألنه فساد مل يقصده 

  ويتراجعان األكرية 
دي على ما دخل عليه أجرب قاله سحنون ألن الشركة عنده تلزم بالعقد قال اذا امتنع أحدكما من التما -فرع 

وقال ابن القاسم ان مل يبذر مل جيرب وإال أجرب فان عجز عمل شريكه واذا طاب الزرع باع واستوىف حقه فان فضل 
جنيب ألنه بيع اتبع به لقيامه عنه مبا يلزمه وقال حممد ليس هلما التفاضل وال أن يويل أحدمها حصته لآلخر وال أل

  الزرع قبل بدو صالحه 
  قال قال حممد متتنع الشركة يف أرض زرع بعضها اال فيما مل يزرع منها ألنه بيع للزرع قبل صالحه  -فرع 
قال لو ذهب السيل بالزرع يف اإلبان فأردت إعادة البذر وأىب اآلخر مل جيرب ألن عملكما قد مت خبالف  -فرع 

فقلب  -الثور أو العبد فلو أخرجت أرضك نصف البذر واآلخر العمل ونصف البذر  ذهاب البذر قبل الزرع أو
األرض يف إبان الزراعة فدفعها آلخر ليخرج عنه نصف البذر والعمل فالزرع بينك وبني اآلخر وسقط األوسط 

  لعدم ما به الشركة منه 
اء ولو جئت بالبذر بعد الزرع امتنع قال لو غبت وزرعها ببذره ومل حتضر زريعة فالزرع له وعليه الكر -فرع 

أخذه لبطالن الشركة لعدم اخللط وهو اآلن بيع الزرع قبل بدو صالحه ولو قلت اقرضين البذر وأنا أعطيه لك 
  اآلن امتنع 

قال إذا كان عليك احلرث فقلت حرثة وقال حرثتني محلتما على سنة البلد فان عدمت فما قلته ألن األصل  -فرع 
   ١عدم الزائد 

  كتاب املغارسة

وفيها مقدمة وبابان املقدمة يف لفظها وهي مفاعلة وأصلها أن تكون لصدور الفعل من اثنتني حنو املضاربة واملناظرة 
واملدافعة فمقتضاها ان يكون كل واحد يغرس لصاحبه وليس كذلك بل أحدمها الغارس فيتعني ان جياب مبا تقدم يف 

   ٢ك املساقاة واملضاربة فيطالع من هنا

  الباب األول يف أركاهنا

وهي ثالثة األول والثاين املتعاقدان ويشترط فيهما أهلية الشركة واإلجارة فإن املغارسة مركبة منها الركن الثالث 
العمل قال صاحب املقدمات املغارسة ثالثة أقسام القسم األول إجارة حمضة كقولك اغرس ارضي تينا وحنوه ولك 

عندك فال إشكال يف اجلواز سيمت عدد ما يغرس أم ال ألنه معلوم عرفا نعم ال بد أن  كذا فإن كانت الغروس من
تصف قدر الغرس يف الصغر والكرب الختالف املشقة فيه اال أن تكون عادة وان كانت الغروس من عنده فيدخل فيه 

ن األجري بعينه فان أسلم ال ما دخل يف اشتراط اجلص واآلجر على البناء النه إجارة وسلم فأحكامها خمتلفة إذا كا
بد فيه من ضرب األجل وتعجيل رأس املال واألجري املعني ال جيوز النقد له اال بعد الشروع فال يستأجر املعني 



والغروس من عنده وهلا قيمة اال بثالثة شروط تعجيل اإلجارة والشروع يف العمل وان يكون الغرس ال يتم اال يف 
تعجل من الغرس يف جنب ما يتأخر وأما إن استأجره إجارة مضمونة يف ذمته على أن مدة طويلة يستخف فيها ما ب

الغرس من عنده وهلا قيمة فذلك جائز ألن اإلجارة املضمونة كالسلم فان قدم إجارته اليه وضرب للغرس أجال 
نة إذا كان كقولك استأجرتك على غرس هذه األرض يف شهر كذا والغرس من عندك أجازه ابن القاسم يف املدو

على وجه القبالة وقدم نقده القسم الثاين املغارسة على وجه اجلعل كقولك اغرس أرضي تينا أو حنوه ولك يف كل 
مثرة تنبت كذا فيجوز ألنه جعل حمض القسم الثالث أن يغارسه يف األرض على جزء منها فليست إجارة منفردة وال 

ة يف اللزوم بالعقد واجلعالة لبطالن حق املغارس إذا بطل الغرس جعالة بل أصل مستقل فيه الشبهان فيشبه اإلجار
وال يعيده مرة أخرى وعن ابن القاسم ال جيوز اال على اجلعل وان يكون له الترك مىت شاء فعلى هذا املغارسة 

اضا القسم الثالث ألنه ليست شركة وال قر) ش ( قسمان فقط اجلعل واإلجارة كان له جزء من األرض أم ال ومنع 
وال إجارة لعدم شروط األقسام فال جتوز وقاسها مالك على املساقاة ومتتنع على جزء من األرض اال أن يكون اىل 

حد دون اإلطعام ويف التحديد باالطعام أو السنني دون اإلطعام أو سكتا عن التحديد قوالن وميتنع ان يكون الشجر 
ره يشترط أمران ان تكون األرض بينهما مع ما فيها لئال ينتفع أو الغلة بينهما دون األصل قال ابن بشري يف نظائ

   ٢العامل باألرض مدة غري حمصورة وان يكون االنتهاء اإلطعام أو دونه دون ما فوقه 

  الباب الثاين يف أحكامها

ارتفاعها قال ابن يونس املغارسة ان يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعا من الشجر يسميها فاذا بلغت حدا مساه يف 
كانت األرض والشجر بينهما على جزء معلوم وميتنع التحديد كما بعد اإلمثار ألن العامل يكون نصف الثمرة له 
إىل ذلك احلد فقد آجر نفسه بثمرة مل يبد صالحها وبنصف األرض وما ينبت فيها قال ابن حبيب ان سكتا عن 

هو فاسد حىت يبينا حدا ولو مسيا سنني جاز إذا كانت  ذكر احلد جاز ويكون اىل الكمال التام وقال ابن القاسم
األرض مأمونة النبات وال يتم الشجر قبلها وان اشترطا ان كل خنلة تنبت له فيها حق وال شيء له فيها ال تنبت 
وعلى أنه إن شاء ترك وشرطا حدا معلوما جاز قال ابن القاسم اذا قلت استأجرتك لتغرسها كذا وكذا خنلة فان 

فهي بيين وبينك فهو جعل ال اجارة وله الترك إن شاء وعن مالك متتنع املغارسة اىل أجل ألهنا يف معىن اجلعل نبتت 
قال مطرف امنا جيوز األجل اذا قال اغرسها شجر كذا ولك نصفها احلد الذي مسياه على أن تقوم بنصفي كذا 

ده وخيدمه كذا وكذا سنة بنصف األرض فإن وكذا سنة ألهنا اجارة على غرس نصف األرض ويأيت مبا يغرس من عن
بطل الغرس بعد أن غرسه أتاه رب األرض بغرس مثله يقوم به إىل ذلك األجل قال ابن يونس هذه املغارسة بعينها 
اىل أجل ومالك ينظر اىل تصرفهما ال اىل قوهلما قال ابن القاسم إن غارسه على ان العمل مضمون مات أو عاش 

  ينه امتنع للغرر بتوقع موته قال سحنون هذا مينع مطلقا ألنه جعل وبيع جاز أو على عمله بع
قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا أمثر النخل وبقي التافه فهو تبع والعامل على شرطه ويسقط العمل عنه  -فرع 

ميع ومثر ما أمثر قال ابن حبيب إن كان له بال أو النصف وهو مباين سقط العمل عنه يف املثمر أو خمتلطا سقي اجل
بينهما قال صاحب املقدمات إن نبت يسري وبلغ احلد وبطل الباقي أو بطل منه يسري وبطل احلد وبطل سائر ذلك 

فقيل القليل أبدا تبع للكثري اال أن يكون له قدر قاله ابن عاصم وهو الذي يأيت على املشهور ويثبت حقه يف الثابت 
ما بلغ ويبطل فيما مل يبلغ يسريا كان أو كثريا تبعا أو غري تبع وهو يأيت على ويبطل مما بطل وقيل حقه فيما نبت و

  القول بأن املغارسة يف األرض على جزء منها متتنع إال على وجه اجلعل والقول األول على أهنا جائزة الزمة هلما 



هما أو الشجر دون موضعها يف املقدمات حيث قلنا بفسادها فان مل جيعل له جزءا من األصل بل الثمرة بين -فرع 
فهل جيعل كالكراء الفاسد أو األجرة الفاسدة قوالن مبنيان على أن املغروس على ملك الغارس فيكون كراء فاسدا 
أو ملك رب األرض فتكون إجارة فاسدة واألول البن القاسم فان جعل له جزءا من األرض مع الفساد كاملغارسة 

اجارة فاسدة على رب األرض قيمة غرسه يوم وضعه يف أرضه وأجرة مثله يف  اىل أجل بعد اإلطعام فثالثة أقوال
العمل ومجيع الغلة له قاله سحنون بناء على أن الغرس على ملك رب األرض كأنه استأجره على غرسها بنصفها 

خر وقيل بيع فاسد يف نصف األرض وقد فات بالغرس فعلى الغارس قيمته يوم غرسه وكراء املثل يف النصف اآل
الفاسد يوم أخذها أو يوم الغرس فيها أو يوم الفوت على اخلالف يف ذلك ويقلع الغارس غرسه اال اال أن تأخذه 

ومجيع الغلة للغارس وهو على أن  -قائما لوجود اإلذن يف املوضع  -بقيمته مقلوعا وروى حيىي لك أخذه بقيمته 
ت بالغرس على الغارس قيمته يوم غرسه واجارة الغرس على ملك الغارس وقيل بيع فاسد يف نصف األرض فا

فاسدة يف النصف اآلخر عليك فيه قيمته مقلوعا يوم وضعه وأجرة مثله يف عمله إىل وقت احلكم وقيل يكون عليك 
نصف قيمة الغرس قائماً يوم احلكم فيه ألجل سقيه وعالجه قاله ابن القاسم وقيل عليك للغارس نصف غرسه يوم 

ومئذ إىل يوم احلكم قاله ابن حبيب والغلة بينهما يف مجيع ذلك على شرطها والصحيح األول بلغ وأجرته من ي
  عليك القيمة فيه مقلوعا وأجرة العمل إىل يوم احلكم 

قال صاحب النوادر وال تكون املغارسة فيما يزرع سنة بل يف األصول الثابتة ومتتنع اىل أجل ألهنا يف معىن  -فرع 
  و قبله اجلعل بل لإلمثار أ

قال اذا بطلت الشجرة بعد متامها يف املغارسة الفاسدة قبل أن ينظر بينهما قال عبد امللك ومطرف ال شيء  -فرع 
له من قيمة ما عمل وال رد ما أنفق ألنه مل خيرج من يده شيء ليعوض عنه وامنا انفق ليأخذه من الثمرة وقد ذهبت 

هلا مجيعا أو الغارس وال ينظر بينهما يف شيء إذا ذهب الغرس الذي ومتضي الغلة ملن اغتلها قبل ذهاب الشجر اغال
تعامال عليه وفات موضع تصحيحه بالقيمة وقال أصبغ يعطى قيمة عمله يوم مت كشرائه بثمن فاسد فتفوت والغلة 
كلها لرب األرض قال واألول أحب ايل وامنا يصح قول أصبغ إذا اعطاه نصف األرض عوضا عن غرسه النصف 

اىل حد اإلمثار دونه وفات فالغرس  -خر قال ابن القاسم اذا فسدت بعدم ذكر حد تنتهي اليه أو حد معلوم اآل
بينهما نصفان ويلزم العامل نصف األرض بقيمتها يوم قبضها براحا ألنه اشتراها شراء فاسدا فأفاهتا بالغرس فان 

 كراء عليه فيه والنصف اآلخر كأنك أكريته بثمرة مل اغتلها زمانا طويال فما اغتل يف نصفه الذي الزمناه قيمته ال
يبد صالحها وترد أنت الثمرة اليت قبضت اىل العامل وتأخذ منه كراء حاليا يوم اغتلها وهو خالف قول ابن حبيب 

قال سحنون بل غلة مجيع األرض لرهبا يردها العامل وله قيمة غرسه وأجرة عمله ولو جعلت له الثمرة كان بيعها 
بدو صالحها قال ابن القاسم لو أخذها حبد معلوم على أن يعمل لك يف نصفك سنني معلومة بعد القسم عمال  قبل

مضمونا عاش أو مات وهو عمل معروف جاز وان كان عمله بيده امتنع للخطر قال سحنون هو خطأ ألنه جعل 
من الفساد واغتل الشجر زمانا وبطل وبيع والذي أنكره أجازه ابن حبيب قال ابن القاسم فان وقع على ما ذكرنا 

الغرس مل يبطل ما لزمه من نصف قيمة األرض يوم القبض وله غلة مجيع الشجرة وعليه قيمة كراء نصف األرض 
من يوم اغتلها وله عليك قيمة عمله يف نصفك اىل أن يبلغ احلد املشترط فال أجرة له كاجلعل وقال سحنون الغلة 

  وله أجرة مثله كلها لك ويرد ما أخذ منها 
قال قال ابن القاسم أعرت أرضك عشر سنني للغرس ويسلم اليك بعد املدة بغرسها ويغتلها هو يف املدة  -فرع 

  ميتنع للجهل حبال املال وجوزه أشهب كالبنيان اذا مسي مقدار الشجر 



أال يتم الغرس اال قال قال أصبغ اذا اشترط مع غرس الشجر بناء جدار حوله أو حفر سياج وكان خياف  -فرع 
  بذلك لكثرة املواشي ويكون مجيع ذلك بينهما جاز أو ال خياف ذلك ومئونة املشترط يسرية جاز أيضا واال امتنع 

قال قال أصبغ اذا غرس النصف قبل عجز قبل التمام أو غاب فأقمت من عمل ما بقي أو عملته بنفسك مث  -فرع 
أنه ترك وسلم ورضي باخلروج ويعطي املكمل قدر ما كفاه مما لو  قدم فهو على حقه وكذلك احلاضر إذا مل يظن

  وليه هو لزمه مثله 
قال قال ابن القاسم اذا ادعيت ان املغارسة وقعت على أن الثمرة فقط أو الشجرة بينكما وادعى نصف  -فرع 

ملة االسالم وعنه األرض بغرسها وللبلد عادة صدق مدعيها صحيحة أم ال وإال صدق مدعي الصحة ألهنا أصل معا
  اذا كانت عادة البلد بعمل األمرين يتحالفان ويتفاسخان 

قال سحنون اذا غارسه على أن الثمرة خاصة بينهما ابدا وفاتت فللعامل أجرة مثله فيما عمل وعاجل حىت  -فرع 
نصف مل يرجع بلغت اإلطعام مث هو فيما أكال بعد ذلك من الثمرة على مساقاة مثله وان كانت مساقاة مثله ال

احدكما على اآلخر بشيء أو على الثلث رجعت عليه بسدس الثمرة أو على الثلثني رجع عليك بالسدس يوم فسخ 
  العمل بينكما ولو كانت على أن الثمرة بينهما سنني معلومة فكما تقدم 

ها أو غري ذلك من قال قال سحنون جيوز أن يعمل لك رحى بصفة معلومة جبميع أدواهتا فإذا متت فله نصف -فرع 
االجزاء جبزء ذلك األرض ألنه جعل والكلف يف املستقبل عليكما ألنكما شريكان وتنعقد الشركة واالستحقاق بعد 

التمام فإن شرطت ان عليه اصالحها ما بقي امتنع للغرر فإن فات بالبناء فعليه نصف قيمة األرض بغري شرط وله 
ط وتصري الرحى بينكما وعليكما اصالحها فإن مل يعثر على ذلك حىت عليك نصف قيمة ما بين وأصلح ويبطل الشر

طحنا زمانا فهي بينهما من يوم طحنت وان ويل هو الطحني فيها للناس فله الغلة وعليه كراء نصفها وتاتنفان يف 
فها له أمرها ما احببتما فلو كانت املرمة من عندك فهو سواء وان كنت العامل فيها فلك الغلة وعليك كراء نص

وقال غريه اذا مل يصف البناء وفات بالبناء أو مبا يف فسخه ضرر يكون بينكما ولك قيمة نصف أرضك وعليك له 
نصف قيمة ما عمل وبىن وتبقى بينكما على ما هي عليه يومئذ فرغت ام ال ألهنا جماعلة فاسدة ولو شرطتما ان الغلة 

يف البناء وال يف األرض شيء ألنه مل تقع املبايعة يف شيء من  بينكما دون الرحى وفات ال يكون له يف الرحى وال
األصل وامنا اشترى منه ماءه وما يدخل من الكسب فالرحى مبا فيها لك وعليك قيمة البناء وما وضع فيها بقيمته 

   ١يوم مت صفحة فارغة 

  كتاب إحياء املوات

وأيضا هو األرض اليت ال مالك هلا وال منتفع هبا  قال اجلوهري املوات بضم امليم املوت وبفتحها ما ال روح فيه
واملوتان بفتح امليم والواو األرض اليت مل حتي وهو أيضا ضد احليوان يقال اشتر املوتان وال تشتر احليوان أي اشتر 

العقار دون الرقيق ويتمهد فقه الكتاب بالنظر يف اإلحياء وموانعه وغريها مث ما يقع من التزاحم يف احليطان 
والسقوف ومنافع البقاع من املساجد والطرق واألعيان املستفادة من األرض كاملعادن واملياه وغريها مث فيما يقع 
النظر األول يف اإلحياء وفيه ثالث أحباث البحث األول يف صفة اإلحياء الذي هو سبب امللك ويف الكتاب جيوز 

وغرس الشجر والبناء واحلرث قال اللخمي إن حفر بئرا يف  اإلحياء بغري إذن اإلمام وإحياؤها شق العني وحفر البئر
أرض ذات بياض وقطع من الغيضة ما يسقي ذلك البئر فهو أحق مبا يسقي ذلك البئر وكذلك إذا مل تكن فيها 

شعراء وإن حفر البئر ملاشيته ليسكن ذلك املوضع فهو أحق مبا حيتاجه ليسكن وان كان لريعى غنمه ويذهب عنه مل 



ياء وهو أحق مبا ترعى غنمه وحممل قوله يف املدونة إذا مل يكن احلفر ألجل الكأل ألنه ليس ذلك مما يقصد يكن إح
للتمليك والرعي بانفراده ليس إحياء وقال أشهب إذا نزل قوم ورعوا ما حوهلم فهم أحق من غريهم ألن للسبق 

اإلحياء ما تقتضي العادة انه إحياء ملثل تلك األرض حقا لقوله من سبق إىل ما مل يسبق إليه فهو أحق به ويف اجلواهر 
وقال إذا مل يسقف الدار وال قسم البيوت وقد أحيا للسكىن ) ش ( وقاله  -أطلق اإلحياء فيتقيد بالعادة  -ألنه 

فليس بإحياء وإن حفر البئر ومل يطوها فليس بإحياء قال صاحب التنبيهات واإلحياء يقع بعشرة أشياء سبعة متفق 
يها تفجري املاء باحلفر وبالشق والبناء والغرس واحلرث واحلرق السابع تكسري احلجارة وثالثة خمتلف فيها عل

  التحجري ورعي الكأل وحفر بئر ماشية فهي ليست إحياء عند ابن القاسم خالفا ألشهب 
هذا حيرم عليه االنتفاع قال بعض العلماء إذا أحيا بأجر مغصوب ال ميلك ألن الشرع ملكه لينتفع بإحيائه و -فرع 

خبالف االصطياد بقوس الغري أو سيفه والفرس جياهد عليه له السهام ففي هذه ميلك الغاصب املنفعة ألن ما ينتفع به 
غري العني املغصوبة ولو نزعت العني املغصوبة بقيت الثمرة للغاصب وهي الصيد والسهام ولو نزع املغصوب ههنا مل 

يف موانعه وهي مخسة املانع األول العمارة ويف اجلواهر ال ميلك باإلحياء معمور وإن  يبق له شيء البحث الثاين
اندرست العمارة إال أن تكون عمارة إحياء وقال سحنون هي كعمارة غري اإلحياء ال متلك باالندراس لقوله يف 

ا أحتفر أو أخذ أو غرس بغري املوطأ من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق قال مالك والعرق الظامل كل م
حق وقد تقدم ان املوات لغة ما مل يتقدم عليه ملك وال ينتفع به ومنطوق احلديث يقتضي ترتب امللك على اإلحياء 
يف امليت ومفهومه يقتضي عدم ترتبه يف غريه وهو املطلوب وقياسا لإلحياء على البيع واهلبة وسائر أسباب التملك 

سحنون ) ش (  ضاعت منه فإن عودها على حال االلتقاط ال يبطل ملك املتملك ووافق وقياسا على متلك لقطة مث
وقال ال يسقط امللك بعد اإلحياء بعوده مواتا إال إن جهل احمليي بالكلية كخراب عاد ومثود واجلواب عن األول ان 

ه وعن الثاين الفرق بأن اإلحياء احلديث معناه يقتضي ترتب امللك على اإلحياء وهذا الثاين قد أحيا فيكون امللك ل
سبب فعلي متلك به املباحات من األرض وأسباب متلك املباح الفعلية تبطل ببطالن ذلك الفعل كالصيد إذا توحش 
بعد اصطياده والسمك إذا انفلت يف النهر وماؤه إذا حيز مث اختلط بالنهر والطري الربي والنحل إذا توحش وذهب 

القولية ال يبطل امللك ببطالهنا ألهنا إمنا ترد على مملوك غالبا فلها أصل امللك قبلها قوى  وطال زمانه وأسباب امللك
إفادهتا للملك وأما اإلقطاع وإن كان سببا قوليا فهو حكم من اإلمام وأحكام األئمة تصان عن النقض وعن الثالث 

فيه أقوى مما مل يرد فيه السبب على ملك أن متلك امللتقط ورد على ما تقدم فيه امللك وتقرر فكان تأثري السبب 
وحترير ذلك ان السبب اذا رفع ملك الغري كالبيع ومتلك اللقطة كان يف غاية القوة وأما الفعل مبجرده ليس له قوة 

رفع امللك املعترب بل يبطل ذلك الفعل كمن بىن يف ملك غريه فلذلك ذهب أثره بذهابه وهذا فقه حسن على 
يف بادئ الرأي أقوى وأظهر قال ابن يونس قال عبد امللك إن أحيا الثاين حبدثان ) ش ( ذهب القواعد فليتأمل وم

خراب فهي لألول ويعطى قيمة عمارته قائما إن عمرها جبهل ومنقوضا إن عمر عاملا باألول وان عمر بعد الطول 
أقوال األول أحق والثاين أحق الذي يعد كاإلعراض فليس له منعه قال صاحب البيان فيمن أحياه بعد غريه ثالثة 

الفرق بني أن يكون األول احيا فالثاين أحق أو اختط أو اشترى فاألول أحق ويف الصيد إذا صيد بعد انفالته أقوال 
  ثالثها الفرق بني أن يكون األول صاده فالثاين أحق أو ابتاعه فاألول أحق 

امليلني ال يعرف له أهل صار أكواما ال حيييه أحد قال يف النوادر قال مالك يف خراب عن االسكندرية بنحو  -فرع 
ابن القاسم وال بقطيعة من السلطان لتقدم امللك عليها فإنه ملك ال خيشى هالكه خبالف اللقطة وقال سحنون إذا 

إذا اجنلى عنه أهله وبادوا ملك ) ح ( صارت األمالك العامرة شعارى وطال زماهنا نظر فيها السلطان وقال 



اء وللشافعية قوالن قياسا على اللقطة إذا مل يعرف رهبا وقد تقدم الفرق املانع الثاين حرمي العمارة فيختص به باإلحي
صاحب العمارة وقاله األئمة لقوله ال ضرر وال ضرار ويف الكتاب ليس لبئر املاشية وال للزرع وال للعيون حرمي 

يف أرض صلبة أو يف صفاء وألهل البئر منع من يبين أو  فبئر يف أرض رخوة وبئر) ش ( حمدود إال ما أضر وقاله 
حيفر يف ذلك احلرمي نفيا للضرر عنهم ولو مل يضر هبم احلفر لصالبة األرض ملنع لتعذر مناخ اإلبل ومرابض املواشي 

دية عند الورود قال ابن يونس قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لبئر العادية من احلرمي مخسون ذراعا وبئر البا
مخسة وعشرين وبئر الزرع ثالمثائة ذراع وللعيون مخسمائة قال أشهب هذه حكومة تبتدئ كحكومة الصيد بقدر 

الضرر قال اللخمي لألول منع ما ينقص املاء ومينع املرعى وحفر الثاين على ثالثة أوجه إن كانت األرضان غري 
من احلفر حيث أضر باألول وان كانتا مملوكتني وعلم األول  مملوكة واملاء األول للماشية أو األوىل مملوكة منع الثاين

وإن كان حفره أخريا ألن من ملك ظاهر األرض ملك باطنها وليس تأخر حفره الستغنائه يقطع حقه  -فهو أحق 
إال أن يغرس الثاين فيتركه عاملا مبضرته عند احلاجة فليس له احلفر إلسقاط حقه وقد اختلف يف هذا األصل واختلف 
إذا جهل السابق فعن مالك للحافر األول املنع ألن املاء يف يده وحيتمل أن يكون خط أوال أو أباه أو بائعه فال ينزع 

بالشك وعنه ال مينع إذا مل تكن للثاين مندوحة عن احلفر هناك لعدم تعني احلوز وإال منع إلمكان اجلمع بني 
ض األول قدم أو من أرض الثاين مل مينع ألنه ماؤه وكان يصل املصلحتني قال وأرى إن كان املاء إمنا يأيت من أر

األول الستغنائه عنه فله أخذه عند احلاجة ولو أحدث بئرا للنجاسات فأضر بئر جاره ردفتا عليه اتفاقا ألن بلوغ 
ال يعجز  النجاسة كبلوغ الدخان وغريه ويترك لبئر الزرع ما يظن ان بئر األول يسقيه فإن كان يعجز عنه ترك له ما

عنه وإن كان األول قطع تلك الغياض ترك وإن كان فوق ما يسقيه تلك العني صونا لتعبه عن الضياع فإن كان 
املاء كثريا ال يقدر على عمارة ما يسقيه بذلك املاء ترك غري املعجوز عنه هذا كله أصل ابن القاسم يف نفي الضرر 

العادية مخسة وعشرون ذراعا والبئر اليت بيد صاحبها مخسون من غري حتديد نظرا للمعىن وقال أبو مصعب حرمي 
وبئر الزرع مخسمائة وقال ابن نافع حرمي البئر العادية مخسون ذراعا واليت ابتدئ عملها مخسة وعشرون وإن قطع 

غياضا ال يستطيع حرثه وال عمارته ترك له ألنه ملكه باإلحياء وله بيعه وحرمي الشجر ما فيه مصلحتها ونفي 
ضررها وقد قيل اثنا عشر ذراعا من نواحيها وإن كانت الشجرة اآلخرة مثل األوىل ترك بينهما حنو العشرين ذراعا 

  لتبعد العروق فال
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يزدمحان يف السقي فإن خولف ذلك وأشركت العروق أو الفروع قطع ما وصل لألول يف بطن األرض وظاهرها 
ولو بيعت خنلة واشترط حقوقها وفناءها ترك عشرة أذرع من مجيع نواحيها وإذا أحييت للسكىن وأراد الثاين 

كىن فلك إبعاده عنك لئال يكشفك وقد قضى عمر رضي اهللا عنه يف ذلك مبائة ذراع حيث ال تبني اإلحياء للس
  امرأته وال يسمع كالمه قال وأرى أن يبعد أكثر من املائة وال يضيق على النساء يف تصرفهن 

وموضع االستطراق يف اجلواهر حرمي الدار احملفوفة باملوات مرافقها العادية كطرح التراب ومصب امليزاب  -فرع 
منها وإليها املانع الثالث اإلقطاع ويف اجلواهر إذا قطع اإلمام أرضا ألحد كانت ملكا له وإن مل يعمرها وال عمل 

فيها شيئا يبيع ويهب ويورث عنه ألنه متليك جمرد قاله ابن القاسم سواء يف الفيايف أو القرية وال يطالبه اإلمام 
قال اللخمي ان أقطعه أرضا على عمارهتا فله اهلبة والبيع والصدقة ما مل ينظر ) ش (  بعمارهتا خبالف اإلحياء وقاله

يف عجزه فيقطعها لغريه وظاهر املذهب ان اإلقطاع ال يشترط العمارة يوجب تركها له وإن عجز عن عمارهتا ألنه 
ان قويت على عمله _  عنه رضي اهللا_ أقطع بالل بن احلارث من العقيق ما يصلح للعمل فلم يعمله فقال له عمر 

فاعمله وإال أقطعته للناس فقال له أنه عليه السالم قد أقطعين إياه فقال له عمر رضي اهللا عنه عليه السالم قد 
اشترط عليك فيه شرطا فأقطعه عمر رضي اهللا عنه للناس ومل يكن بالل عمل شيئا قال صاحب البيان إذا أقطع 

ي للثاين وليس للعمال إقطاع إال بإذن اإلمام ألنه كاإلعطاء من بيت املال وإن أرضا فأعرض عنها فبناها عريه فه
أقطعه مواتا طالبه باإلحياء فإن مل يفعل أو عجز عنه أقطعه غريه إذ ليس له أن حيجر األرض عن نفعه ونفع غريه 

ن املقصود أال تتعطل وهذا خالف النقل املتقدم قال فإن تصدق هبا بعد عجزه قبل نظر اإلمام نفذت الصدقة أل
األرض من النفع واملبتاع واملوهوب له حيل البائع والواهب قال مالك ال يقطع اإلمام من معمور األرض العنوة ألهنا 

وقف للمسلمني قال ابن القاسم إمنا اإلقطاع يف أرض املوات وبني اخلطط كأبنية الفسطاط قال وقال اللخمي 
ب مالك قال صاحب النوادر قال سحنون ال يكون اإلقطاع يف أراضي مصر إقطاعها جائز وال يصح ذلك على مذه

وقفها للمسلمني وأراضي الصلح ألهلها الذين أسلموا على أرضهم من  -رضي اهللا عنه  -وال العراق ألن عمر 
تهم غري غلة وال صلح يبقون فيها على حالة إسالمهم عليها مبا هو معمور حمدود فملك لربه وأما جباهلم وأودي

ومراعيهم فتتقسم على املواريث وال متلك حقيقة امللك وأما أراضي العرب فما مل يعرف حبي من أحيائهم فلمن 
أحياه وما عرف بأحيائهم من بطون أوديتهم ومراعيهم وحازوها بالسكىن من غري زرع وال غرس بل هي مراعي 

األئمة حتمي وتقطع وما مل حيز بعمارة من أرض وعفاء فهي ال متلك ملك املواريث بل ملك االنتفاع وفيها كانت 
الصلح فهو ملن أحياه وكذلك أرض العنوة وأصل اإلقطاعات ما تقدم وأقطع الزبري مسرية عدو فرسه وأقطع 

اخللفاء بعده أبو بكر وعمر وعثمان املانع الرابع التحجري ويف اجلواهر فيه خالف قال عبد امللك ال حيجر ما يضعف 
ثالثة خاله وإال قطعه لغريه واستحسنه * إلمام ملن حجر قوة على العمارة للذي حجر إىل عامني أو عنه فإن رأى ا

أشهب ألنه مروي عن عمر رضي اهللا عنه وعن أشهب ال يكون أوىل ألجل التحجري إال أن يعلم أنه حجره ليعمله 
عمارة بعد زوال مانع من يبس األرض أوله إىل أيام يسرية ال ليقطعه عن الناس ويعمله يوما ما إال أن يكون قصده ال

عمل على األجر وحنو ذلك من األعذار فهو أحق فإن حجر ما ال يقوى على عمله سوغ للناس ما مل يعمل إذا مل 
يقو على الباقي قال ابن القاسم ال يعرف مالك التحجري إحياء وال ما قيل من حجر أرضا ترك ثالث سنني فإن 



التحجري باحلائط والشراب وحنومها يدل على أنه يريد اإلحياء يصريه أحق ) ش ( ياها وقال أحياها وإال فهي ملن أح
به من غريه فإن متم اإلحياء وإال فال شيء له لقوله من سبق إىل ما مل يسبق إليه فهو أحق به وجوابه ان األشياء 

الة على إرادة حتصيل السبب ال مينع الغري املباحة ال متلك إال باألسباب اململكة هلا وما دون ذلك من العالمات الد
من حتصيله كنصب الشباك لألمساك والطري وحنومها ال يصري صاحبها أوىل واحلديث حممول على من سبق بسبب 

  شرعي وإال انتقض مبا ذكرناه 
س احلمى قال ابن يونس قال أشهب إذا حجر وشرع غريه يف اإلحياء فقام احملجر فهما شريكان املانع اخلام -فرع 

ويف اجلواهر روى ابن وهب انه محى النقيع خليل املهاجرين وهو قدر ميل يف مثانية مث زاد الوالة فيه بعد ذلك ومحى 
أبو بكر رضي اهللا عنه الربوة ملا حيمل عليه يف سبيل اهللا مخسة أميال يف مثلها ومحى ذلك عمر رضي اهللا عنهم أمجعني 

هللا تعاىل ومحى أيضا الشرف وهو محى الربذة ولإلمام أن حيمي إذا احتاج للحمى البل الصدقة حيمل عليها يف سبيل ا
قال سحنون وال محية إمنا تكون يف بالد األعراب العفاء اليت ال عمارة فيها يف أطرافها حيث ال تضيق على ساكن 

حتز وال جرى فيه  وكذلك األودية العفاء وكذلك تكون القطائع أيضا وكذلك موات أرض الصلح والعنوة إذا مل
  ملك 
قال اخلطايب النقيع بالنون وصحفه كثري من احملدثني بالباء وإمنا هو بالنون والذي بالباء باملدينة موضع القبور  -فائدة 

ومعناه بالنون بطن من األرض ينتفع فيه املاء فإذا نضب أنبت الكأل ومنه حديث أيب داود مجع أسعد اجلمعة يف نقيع 
خلضمات البحث الثالث يف أحكام اإلحياء يف الكتاب يف معىن قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له إمنا يقال له نقيع ا

ذلك يف الصحاري وأما ما قرب من املعمورة ويتشاح الناس فيه ال حييا إال بقطيعة من اإلمام نفيا للتشاجر بتزاحم 
ذن اإلمام لعموم احلديث وقال عبد امللك ال حييي الدواخل عليه كما فعله يف املعادن قال ابن يونس قيل حييا بغري إ

أحد إال بإذن اإلمام مطلقا غري ان من أحيا يف البعيد عن العمارة الذي ال تعلق للعمارة به فهو له أو يف القريب نظر 
ك وقال فيه اإلمام إما أبقاه أو أقطعه غريه أو يبقيه للمسلمني ويعطيه قيمة ما عمر منقوضا وقاله ابن القاسم ومال

أصبغ ال حييي القريب إال بإذن اإلمام فإن فعل أمضيته قال سحنون وحد القريب ما تلحقه املواشي واالحتطاب 
خبالف اليوم وحنوه فيصري فيها ثالثة أقوال القريب والبعيد بغري إذن اإلمام ال حيييهما إال بإذنه التفرقة وباألول قال 

ة على قاعدة وهو أنه له أن يتصرف بطريق اإلمامة ألنه اإلمام األعظم املسئلة مبني) ح ( وبالثاين قال ) ش ( 
وبطريق القضاء ألنه القاضي األحكم وبطريق الفتيا ألنه املفيت األعلم ويتفق العلماء يف بعض التصرفات وإضافته إىل 

بالبخل خذي لك ولولدك أحد هذه العبارات وخيتلفون يف بعضها كقوله هلند بنت عتبة امرأة أيب سفيان ملا شكته له 
ومجاعة هذا تصرف بالفتيا ألنه الغالب على تصرفه التبليغ فمن ظفر حبقه ) ش ( ما يكفيك باملعروف قال مالك و 

من خصمه العاجز عنه أخذه من غري علمه ويؤكد أنه مل يلزمها بإثبات دعواها وال بإحضار خصمها ولو كان 
ل قوم هذا تصرف بالقضاء فال يأخذ أحد من مال خصمه شيئا إال بإذن تصرف باإلمامة أو بالقضاء لتعني ذلك وقا

هذا تصرف بالفتيا ألنه ) ش ( القاضي ألنه إمنا تصرف يف تلك الواقعة بالقضاء وكقوله من قتل قتيال فله سلبه قال 
ابق ملا تقدم غالب تصرفه وقال مالك هذا تصرف باإلمامة فال يستحق أحد سلبا إال بإذن اإلمام وخالف أصله الس

تقريره يف اجلهاد وكذلك اختلف ههنا هل هو تصرف بالفتيا فال حيتاج اإلحياء إىل إذن اإلمام أو باإلمامة فيحتاج 
والقائلون بأنه بالفتيا منهم من راعى قواعد مصلحته يفرق بني ما فيه ضرر وما ال ضرر فيه ومنهم من مل يراع ذلك 

بالقياس على البيع وسائر أسباب امللك ال يفتقر إىل إذن اإلمام ) ش ( د مذهب فهذا الباب فقه هذه املسئلة مث تأك
وتأكد مذهب احلنفي بالقياس على األخذ من مال بيت املال وبالقياس على الغنائم وألنه حممل اجتهاد فافتقر لإلمام 



األول انه مملوك قبل  كاللعان وضرب اآلجال ولظاهر قوله ليس للمرء إال ما طابت به نفس إمامه واجلواب عن
األخذ فافتقر إىل إذن وعن الثاين انه يفتقر إىل إخراج اخلمس وتقرير حقوق الغامنني من فارس وراجل خبالف 

االحياء وعن الثالث ال نسلم انه حمل اجتهاد بل حممول على العادة وعن الرابع أنه إمام األمة وقد طابت نفسه 
  بامللك لتصرحيه بذلك 

خمي إذا عمر بقرب العمارة أرى أن ينظر فيه هل يضر بالناس يف ضيق املرعى والسكن أو هو شرير قال الل -فرع 
خيشى من شره هناك أو هو مستغن عنه وغريه حمتاج إليه فيمنع أو هو بعيد ال يضيق واإلحياء للزرع دون البناء 

بهة فقد أمضاه أشهب قال سحنون سواء ترك قال ولو قيل إذا أخرج أعطي قيمة بنائه قائما لكان وجها ألنه بىن بش
كانت أرض صلح أو عنوة أو أسلم أهلها عليها ينظر يف القريب والبعيد ألن العفاء البعيد خارج عما ينعقد عليه 

  الصلح واالسالم لعدم النفع به حينئذ 
وله ال يبقني دينان يف لعموم احلديث إال يف جزيرة العرب لق) ح ( قال أجاز ابن القاسم إحياء الذمي وقاله  -فرع 

جزيرة العرب قال مالك وجزيرة العرب احلجاز ومكة واملدينة واليمن قال عبد امللك فإن فعل أعطي قيمة عمارته 
وأخرج وما عمره يف قرب العمارة أخرج وأعطي قيمته منقوضا إذ ليس لإلمام أن يقطعه إياه وقال ابن القصار وال 

ألن املوات من حقوق الدار وهي دار إسالم وقسنا على ) ش ( اء مطلقا وقاله جيوز لإلمام أن يأذن له يف اإلحي
الصيد والبيع وحنوها ففرقوا بأن الصيد خيلف فال يضر باملسلمني واألرض ال ختلف والبيع يقع برضى البائع ومل 

مام فإن أقره وإال يرض الناس ههنا قال صاحب النكت إذا عمر فيما قرب من العمارة قال عبد امللك ينظر فيه اإل
مقلوعا وقال أصبغ ال يفعل فيما قرب إال بإذن اإلمام فإن فعل أمضيته وقال عبد امللك املالك مينع  -أعطاه قيمته 

فيما قرب وإذا أذن له اإلمام أعطي قيمته ونزع منه ألن ما قرب كالفيء وال حق لذمي فيه النظر الثاين فيما يستفاد 
اه وغريها ودفع الضرر ويف اجلواهر املعادن اليت فيها الزكاة هي ملن ظهرت يف ملكه عند من األرض من املعادن واملي

مالك ألنه من ملك ظاهر األرض ملك باطنها ولإلمام يرى فيها رأيه يعطيها ملن شاء عند ابن القاسم ألجل الزكاة 
مام مدة حمدودة أو غري حمدودة وال وما ظهر فيما هو جلماعة املسلمني كالرباري من أرض العرب والعنوة أقطعه اإل

ميلك رقبتها كما يقطع أرض العنوة وما ظهر منها يف أرض الصلح أقطعها اإلمام ألن الصلح إمنا يتناول املعلوم قاله 
ابن حبيب ومن لقيه من أصحاب مالك وهي هنا ألهل الصلح عند ابن القاسم بناء على أنه تناوهلا الصلح إذ ال 

يصاحل عليه على التفصيل اتفاقا وما ال زكاة فيه كالنحاس أقطعه اإلمام عند ابن القاسم ألنه  يشترط معرفة كل ما
) ش ( مال مل يتعني مالكه وقال سحنون ال يليها اإلمام كالعنرب ومجلة ما خيرج من البحر ولعدم الزكاة فيها وقال 

  لباطنة يقطعها املعادن الظاهرة كامللح والقار ال يقطعها اإلمام ألهنا كاملاء وا
قال صاحب البيان اذا أقطعت املعدن فتركته وغبت عنه أو طال عملك فيه وانتفاعك به فلإلمام أن يقطعه  -فرع 

غريك إال أن يقطعك حياتك أو مدة معلومة فال حىت ميوت أو تنقضي املدة ألنك ملكك ذلك حلكمه لك به وال 
  يقطعه يف السفر القريب ألنه يف معىن اإلقامة 

( يف اجلواهر املياه ثالثة أقسام خاص حمرز يف األواين واآلبار احملتفرة يف األمالك فهي كسائر األمالك وقاله  -رع ف
وعام منفك عن االختصاص وهو ضربان الضرب األول ما طريقه مباحة كاجلاري من اجلبل وبطون األودية ) ش 

ع املاء يف حائطه حىت يبلغ كعب من يقوم فيه فيغلق فيسقى به األعلى فاألعلى قال عبد امللك يرسل األعلى مجي
ملا يف املوطأ قال يف سبيل مهزور ومذينب ميسك حىت الكعبني مث يرسل األعلى على األسفل ) ش ( مدخل املاء وقاله 

حدمها ومها امسا واديني باملدينة وملا روي أن الزبري ورجال تنازعا يف شراج بكسر الشني املنقوطة والراء املهملة وأ



شرج باإلسكان وهو جمرى املاء من اجلدار إىل السهل وأصله جمتمع الشيء ومنه مسي الدبر شرجا واجملرة شرج 
السماء واحلرة أرض مليئة احلجارة سودها فقال األنصاري للزبري سرح بالسني املهملة املاء أي أرسله فأىب الزبري 

إىل جارك فقال األنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجهه  فاختصما إليه فقال للزبري اسق أرضك مث أرسل املاء
فقال يا زبري اسق أرضك وامسك املاء حىت يبلغ اجلدر بفتح اجليم وتسكني الدال املهملة فوائد أمر قريبه باملساحمة 

ئط ومجع فلما مل يقع هلا موقع عند خصمه أمر قريبه باستيفاء حقه لئال يضيع غبنا قال اجلوهري اجلدر واجلدار احلا
اجلدار جدر واجلدر جدران كبطن وبطنان واجلذر بالذال املعجمة األصل بفتح اجليم وكسرها وإذا وصل املاء اجلذر 
فقد وصل الكعبني وقال ابن كنانة بلغنا أنه إذا سقي بالسيل الزرع امسك حىت يبلغ النعل ويف النخل والشجر حىت 

أحب إلينا ألنه أبلغ يف الري وقال ابن وهب ميسك األول بقدر حائطه  يبلغ الكعبني وامساكه يف اجلميع إىل الكعبني
من الكعبني إىل األسفل مث يرسل وعن مالك إذا وصل إىل الكعبني وروى أرسله كله حلصول املقصود وقال سحنون 

احيا  فإن اختلفا باالخنفاض واالرتفاع أمر صاحبه بتسويته فإن تعذر سقي كل مكان على حدته هنا إذا مل يكن
األسفل قبل األعلى فلو أحياه لألسفل مث أراد غريه حييي لينفرد باملاء وذلك يفسد عليه منع نفيا للضرر قال صاحب 

البيان قاله ابن القاسم وجوزه أصبغ وإن مل يكن يف املاء فضل لعموم قوله ميسك األعلى حىت يبلغ الكعبني ويف 
م استحقاقه فإن كانا متقابلني قال سحنون يقسم املاء بينهما اجلواهر قال سحنون ويقدم أقدم املوضعني لتقد

لتساويهما يف االستحقاق فان قابل األسفل بعض األعلى حكم للمقابل حبكم األعلى ولآلخر حبكمه الضرب الثاين 
 أرضهم جمراه أرض مملوكة فهو ملالكها ومينعه إن شاء فان تعدد املالك كجماعة حفروا هنرا حيملونه إىل أرضهم أو يف

وال يقدم أحد على أحد وصفة القلد خترق قدرا يف أسفلها ومتأل باملاء ) ش ( قسموه على قدر أمالكهم بالقلد وقاله 
وتكون قدر أقلهم نصيبا مقدارا جيري ماؤه على ذلك اخلرق فينتفع باملاء كله إىل أن يفىن ماء القدر وميأل هلم بقدر 

املاء يأخذ كل واحد بقسطه ويعمل يف ذلك من الطرق ما جرت به حصصهم أو تثقب خشبة ثقبا جيري منها 
العوائد والقصد حصول العدل والقسم الثالث متردد بني العموم واخلصوص وهو بئر الفيايف والبوادي للماشية ال 

يقصد  يباع وال يورث بل حافرها أحق مبائها هو وورثته قال عبد امللك وال حظ فيها للزوج وال للزوجة ألهنا إمنا
حبفرها يف العادة اخللف الالزم والزوجية عارض غري حمقق وما فضل ال مينع ألن العادة الصدقة بالفاضل محال للحفر 
على الغالب فإن اشهد أنه يريد التمليك قال القاضي أبو الوليد مل أر فيه نصا والظاهر انه ملكه كما أحيا يف القرب 

  أو البعد 
ا تشاح أهل البئر يف التبدئة قال عبد امللك إن كانت عادة محلوا عليها وإال قال صاحب املقدمات إذ -فرع 

استهموا قال وذلك عندي إذا استوى قعددهم من حافرها وإال فاألقرب إليه أحق وال حق فيها للزوجني إذا مل 
  يكونا من ذلك البطن 

قال املغرية له يف اجلب العظيم نفقته قال واملاجل واجلب كالبئر عند مالك يف عدم منع الناس من فضله و -فرع 
  وليس ماؤه خيلف كالبئر 

قال قال مالك يبدأ أهل املاء حىت يرووا مث املارة حىت يرووا مث دواب أهل املاء حىت تروى مث دواب املارة  -فرع 
اب أهل حىت تروى مث مواشي أهل املاء حىت تروى مث الفضل ملواشي الناس وبدأ أشهب بدواب املسافرين على دو

املاء لفط احلاجة تبعثها للسفر فإن ضاق املاء بدئ من أضربه تبدئة صاحبه أكثر بنفسه ودوابه فان استووا يف الضرر 
سوي بينهم عند أشهب وقدم أهل املاء عند ابن لبابة بأنفسهم ودواهبم نظرا لتقدم االستحقاق واستحقاق املاء 

جدا وخيف اهلالك بالتبدئة بدئ بنفس أهل املاء بقدر ما يذهب ضعيف يف أصله فيطرح عند الضرر فان قل املاء 



اخلوف مث املسافرون كذلك مث دواب أهل املاء كذلك مث دواب املسافرين كذلك وروى ابن وهب أنه قال ال يقطع 
وأهدر  طريق وال مينع فضل والبن السبيل عارية الدلو والرشاء واحلوض ان مل يكن له اداة تعينه وخيلى ببينه الركية

عمر رضي اهللا عنه جراحات أهل املاء وأغرمهم جراحات ابن السبيل حني اقتتلوا عليه وقال ابناء السبيل أوىل باملاء 
  من أبناء الساقي حىت يردوا 

  قال هل ألصحاب األخشاب اليت جتري يف األهنار جرها وإن أخرقت سداد السمك قوالن  -فرع 
ا جرى فضل مائك يف أرض آخر فغرس آخر عليه ليس لك منع الفضل بعد يف البيان قال ابن القاسم إذ -فرع 

ذلك واليبعه لتعلق حقه بالغرس إال أن حيفر بئرا لنفسه وجيري فيه اخلالف هل السكوت إذن أم ال وان كنت مل 
  بغري مثن تعلم فلك بيعه له إن كان له بغري اال على قول من منع بيع املاء مطلقا فإن مل يكن له مثن قضي له به 

لقوله الناس شركاء يف ثالث املاء ) ح ( يف اجلواهر قال أشهب مينع من بيع احلطب النابت يف ملكه وقال  -فرع 
والنار والكالء وقياسا على املاء الذي جيريه اهللا تعاىل على ظهر األرض وقياسا على ما يفرخ يف أرضه من الطري أال 

) ش ( يف مروجه ومحاه مما ميلك من األرض وما سواه ال جيوز بيعه وقاله  جيره فيحمله فيبيعه وقال مطرف يبيع ما
قياسا على صوف غنمه قال ابن يونس الذي مينعه ويبيعه من اخلصب وان مل حيتج إليه ما يف محاه ومروجه وأما ما يف 

ذا أوقف أرضه للكأل أوديته وفحوص أرضه فيجرب على إباحته إن استغىن عنه إال أن تضربه إباحته يف زرع حوله وإ
فله منعه عند ابن القاسم ألنه قد منع نفسه منافعه منها وان مل يوقفها فهو أحق به وال مينعه وال يبيعه قاله ابن القاسم 

وأشهب وقال عبد امللك الكل سواء وله املنع قال صاحب البيان األرض اململوكة أربعة أقسام حمظرة حبوائط فله 
ه أم ال اتفاقا ومروج القرية وعفاؤها ال متنع وال تباع اتفاقا إال أن يؤذيه دخول الناس إليه املنع والبيع احتاج إلي

وأرض ترك زراعتها لريعاها قيل مينعه إن احتاج إليه ويبيعه ان مل حيتج اليه وقيل جيرب على ختليته للناس وقال أشهب 
له املنع عند ابن القاسم وأشهب ان احتاج إليه  له املنع ان احتاج إليه دون البيع وفحوص أرضه اليت مل يبورها

  ويبيعه ان مل حيتج إليه وعن أشهب ال يبيع 
قال صاحب البيان إذا قدم اثنان إىل الكأل املباح فهما سواء فان سبق أحدمها فنزله وجعل يرعى ما حوله أو  -فرع 

أحق مبقدار حاجته لسبقه ان انتجع إليه  حفر فيه بئرا قال ابن القاسم هو أسوة للناس لعدم احلوز وقال أشهب هو
  وقصده من بعد وقال املغرية ان حفر بئرا فهو أحق وإال فال 

يف الكتاب إذا عجز املسافر عن القتال حىت مات فعلى صاحب البئر ديته وعليه الكفارة عن كل نفس  -فرع 
س مل ير ابن القاسم أخذ املاء بغري مثن خبالف واألدب لقوله يف املوطأ ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل قال ابن يون

الذي اهنارت بئره مع أن النفس أعظم قال واألوىل يف املوضعني الثمن مجعا بني املصاحل وقاله أشهب يف املنهار والبئر 
الناس  قال بعض القرويني إمنا كانت الدية على عواقل أرباب املاء ألهنم تأولوا ان هلم منع مائهم ألنه أمر خيفى على

  فلم يتحقق العدوان واال أمكن أن يقتلوهم 
قال ابن يونس إذا حرث جارك على غري ماء فلك منعه فضل ماء بئرك إال بثمن ان شئت ألنه مغرر خبالف  -فرع 

احلارث على البئر فتهور له فضل مائك فان مل يكن فضل فال شيء له واختلف يف قوله ال مينع فضل املاء قيل هو إذا 
بئر جارك كما تقدم وقيل البئر بني الشريكني يسقي هذا يوما فيسقي أحدمها يف بعض يومه خنله فانه يعطي  اهنارت

البقية لشريكه وال مينعه ما ال ينتفع به وليس للذي اهنارت بئره تأخري اإلصالح اتكاال عليك فإن فعل مل يلزمك 
ب الدفع أربعة شروط أن يبين على بئر وأن خيشى دفعه وان كان خنله ال ميلك مثرة ال يلزمك أيضا فيكون لوجو

اهلالك على تقدير عدم الدفع وأن يفضل عنك وأن يشرع يف عمارة بئره وحكى البوين يف شرح املوطأ عن مالك 



  قولني يف وجوب الثمن للماء على الذي اهنارت بئره كاملضطر للطعام 
يع أحق حباجته مث ان جعل الفضل صدقة جعلت يف قال اآلبار ثالث بئر ماشية وشفة وزرع وصاحب اجلم -فرع 

تلك اجلهة وإال كان يف منعه احملتاج قوالن نظرا ملالك العادة أو ألن األصل عدم التربع فان جعله للصدقة فاحتاج 
إليه رجل لزرعه وآخر ملاشيته بدئ باحوجهما فإن استويا اقتسما وان جعل الفضل ألهل املاشية بدئ هبا فان فضل 

خذه أهل الزرع وقال عبد امللك يف بئر املاشية ان تساووا فالقرعة قال وأرى ان يقسم بينهم وكذلك يف شيء أ
الزرع ويدفع كل نصف ضرورته فان كان ألحدمها مائة شاة وآلخر مائتان اقتسماه نصفني ألن املاء لو سلم 

الزرع للكثري هالك جزؤها وان كان لصاحب املائتني هلكت مائة فاملائة هالكة بكل حال وكذلك الزرع ألن نصف 
يكفي زرع أحدمها ونصف اآلخر اقتسماه أثالثا وإذا مل يكن فضل املاء على وجه الصدقة وشأهنم بيع املياه فلربه 

منعه وبيعه إال ان اهنارت البئر فيقضى لرهبا بالثمن فان مل تكن العادة البيع ففي منعه ملالك قوالن وعدم املنع يف 
كثريا للمعروف إال ان خيشى من طول املدة ادعاء امللكية ويقدم املسافرون على املاشية ان كانوا الفضل أحسن ت

على ظهر ألن املاء خيلف بعد ذلك فان كانوا نازلني قدمت املاشية ان اضرهبا تبدئة املسافرين لقدرة اآلدمي على 
هبم بالزرع منعوا ألن األصل استحقاق البئر التحيل خبالفها وان كان ال فضل فيه منع املسافرون منه وان أضر شر

للماشية والزرع وإمنا لغريمها الفضل فان خيف على املسافرين من ردهم إىل غريه مل مينعوا ان فضل عن شرب أهل 
املوضع وإمنا جيتاجونه للماشية أو الزرع ونفاسة اآلدمي عند تعني اهلالك فإن نقصت املاشية أو الزرع ضمنوا النقص 

املضطر للطعام وإن كان فيه فضل وصرف املسافرون إىل غريه هلكوا هلم أخذه بالثمن ان كان شأهنا البيع كضمان 
وان كرهوا وان مل يكن معهم مثن وهم فقراء اختلف هل يتبعوا إذا أيسروا قياسا على من وجبت مواساته لفقره 

القاسم قتاهلم ملنعهم الواجب وكرهه أشهب ألن  وان كانوا مياسري يف بالدهم اتبعوا فان امتنعوا من دفعه أجاز ابن
  أحد العملني الزم فال يشرع القتال كالصيال 

  يف الكتاب الناس أوىل بفضل بئر املاشية وصاحب بئر الزرع أوىل بفضله ألن القصد فيه للتمليك آكد  -فرع 
أصل شرب يوما أو يومني من  يف الكتاب جيوز شراء شرب يوم أو يومني من عني أو بئر دون األصل وشراء -فرع 

النهر ألنه معلوم عادة وال شفعة يف ذلك اذا كانت األرض قد قسمت فان مل تقسم وباع أحدمها نصيبه من املاء 
دون األرض أو من األرض دون املاء فال شفعة وإمنا الشفعة يف املاء إذا مل تقسم األرض تبعا هلا ألنه قد جيري جمرى 

  ة فيه املكيل واملوزون ال شفع
قال صاحب النكت يروى نقع بئر ورهو بئر وهو املاء الواقف الذي ال يسقى عليه أو يسقى وفيه فضل  -فائدة 

واملاشية إذ مل تشرب املاء ال تأكل الكأل فصار منع املاء منع الكأل قال ) واترك البحر رهوا ( ومنه قوله تعاىل 
نون املفتوحة هو املعروف وروي بالفاء وهو تصحيف وهو كل ما صاحب التنبيهات نقع البئر بالقاف الساكنة بعد ال

استقر فيها وقيل أصل مائها وقيل اجلار تنهار بئره وال مينعه فضله الحياء زرعه وقيل البئر بني الشريكني يبقى من 
والثالثة  نصيبه شيء ليس له منعه من شريكه وقيل املوضع الذي يلقى فيه ما يكنس من البئر وقيل خمرج سيل املاء

األول أصح لقوله يف احلديث اآلخر ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل ومحل بعض العلماء هذه األحاديث على منع 
بيع املاء على العموم وحنوه يف العتيبة والكأل مقصور مهموز مفتوح الكاف العشب وما تنبته األرض مما تأكله 

  املواشي 
ك منع جري املاء يف أرضك من أرضه ألرضه وكذلك لو كان له جمرى يف الكتاب لك أرض بني أرضه ل -فرع 

ماء يف أرضك فأراد حتويله إىل موضع أقرب ألنك مالك ملنافع أرضك فال يتصرف فيها إال برضاك قال ابن يونس 



وعن مالك له أن جيري يف أرضك ألنه مروي عن عمر رضي اهللا عنه وعلى هذا جيوز له التحويل ملكان أقرب قال 
اللخمي إذا أراد حتويله ملوضع ال يضر أو أردت ذلك فعن مالك روايتان يف املنع وعنه جواز التحويل دون انشاء 
اجملرى حذرا من التحويل وعن أشهب ان أحييت بعده بني بئره وأرضه له إجراء املاء يف أرضك ألنك منعته حقه 

  وإال فال 
 يف أرضك من مكارم األخالق وال تبيع مسكة سنة ألنه يقل ويكثر يف الكتاب ال مينع من الصيد يف البئر اليت -فرع 

ولك بيع اخلصب من أرضك ممن يرعاه عامة ذلك بعد نباته وال تبيعه عامني للغرر قال ابن يونس قال سحنون لك 
سي منع الصيد ألنه يف ملكك وحوزك وقال أشهب إن طرحتها فولدت فلك منعها ألهنا من مالك وإال فال قال التون
لو وقف غديرا يف أرضه للحرث فهو أحق به ألنه منع نفسه منافعه وسحنون جيوز بيع حيتان الغدر مطلقا وال 

يراعى أرضه ألهنا يف حوزه وملكه قال عبد امللك يف مصائد احليتان فيما هو يف أرضهم وإال فال ولو عملوا مصائد 
عدهم قال صاحب البيان ليس ألحد اجلماعة على من خشب ليس هلم احلجر على الناس لكن يبدؤون مث الناس ب

النهر ان ينصب ما مينع احليتان عن غريه وليس هذا مما يستحق بالتقدم ألنه متكرر فان كان النصب إذا قلع ليس له 
  قيمة خريوا بني أمره بالقلع والشركة فيه وإال خريوا بني إعطائه قيمته مقلوعا أو الشركة فيه 

ن إذا كان يف القرية غامر فأرادوا خرقه وينتفعون به قال ابن القاسم يقسمونه على قدر قال صاحب البيا -فرع 
سهامهم إن ادعوه ألصل القرية لتتبع األجزاء كما تبعت اجلملة اجلملة وعلى عدد الرؤوس ان ادعاه كل واحد 

القرية وال جيوز لإلمام اقطاعه لنفسه بعد أمياهنم كسلعة ادعاه اثتان وكساحة الدار ذات البيوت هذا إذا كان داخل 
لتعلق حقهم به قال أصبغ هذا إذا اجتمع جلهم أو من عليه عماد أمرهم واملشهور كفاية طلب بعضهم كالعرصة 

املشتركة وان كان خارج القرية فعن مالك وابن القاسم هو كالذي داخلها وقال أشهب ال يقسم وان اتفقوا ملا فيه 
الحتطاب والرعي اال أن يثبت أنه من خري قربتهم فيقسم على ما تقدم فان كان بني من الرفق لعامة املسلمني وا

قريتني شرقية وغربية أو مشالية وجنوبية جرى على اخلالف يف جواز قسمته غري أنه ال يقسم بالسهم بل يعدل 
لشعارى املتوسطة بالقيمة وجيعل نصيب كل قرية مما يليها نفيا للضرر وبدخول بعضهم على بعض قال ابن حبيب ا

بني القرى ال جتري جمرى املوات يقطعها اإلمام لتعلق حقوقهم هبا إمنا املوات العفاء وما ال يتناوله مواشيه وجوز 
الفضل إقطاع ما قرب من القرى فإن كان الغامر حذاء القريتني ليس بينهما فعلى اخلالف يف جواز القسمة وإذا 

لكل قرية ما هو جارها وال خالف ان الفحص العظيم يرعى فيه الناس وحيتطبون قلنا هبا فال يقسم بالسهم بل يعدل 
ال يقسمه أهل املنازل احمليطة به وال ان يرتدوا إىل غامرهم منه فيملكوه لضرر ذلك بالناس وإمنا اخلالف فيما شأنه 

انة ان كانت عنوة فالبور أن يكون من حيز املنازل ويف النوادر قرية فيها ذميون ومسلمون وهلا بور قال ابن كن
للمسلمني ألن أهل الذمة ال حق هلم يف العنوة قال سحنون هذا يف بور ملكه أهل العنوة ومحوه قال ابن كنانة فان 

كانوا صلحاء فالبور ألهل الذمة إال أن حيوزه املسلمون عنهم الزمان الطويل ألن عقده الصلح يتناول األرض 
أحق بالشعراء النا على صلح واملسلمون على عنوة قال عبد امللك ألهل الصلح  وحرميها فإن قال أهل الذمة حنن

مع الشعراء ما يليهم بقدر ملكهم مع القرية وال شيء هلم فيما بعد منها وما يلي املسلمون فلجماعتهم إذا مل يوقفوه 
حقوق القرى وما بعد موات كما فعل عمر رضي اهللا عنه ملصر والعراق بقدر ملكهم من القرية مما قرب ألنه من  -

والصلح والعنوة امنا يدخالن يف املعمور وحرميه فان جهلت القرية أصلح أم عنوة وفيها املسلم والذمي والوارث 
وكل يدعى الشعراء لنفسه أو بعضها قسمت على عددهم من الذكر واألنثى والصغري والكبري ممن بلغ أن  -وغريه 

ابن القاسم إذا خرج أحد أهل القرية فبىن يف أرض خارجها بأميال وسكن يكون له كسب لتساوي دعاويهم قال 



وبني موضعه وبني القرية شعراء كان هو وأهل القرية يرعون فيها فتشاحوا فالشعراء للقرية وال أقسم له منها شيئا 
  ألهنا من حرمي القرية وقد أعرض عن القرية فبطل حقه من حرميها 

ابن القاسم خربة بني القرى مل تعمر منذ دخل العرب وهلا بياض حنو ثالثني إردبا  قال صاحب النوادر قال -فرع 
وبئر فعمرها صاحبها أو ابتاعها منه وطال انتفاعهم مجيعا بشعراء بني اخلربة والقرى حنو ثالثني سنة مث تشاحوا فال 

راء ألن العمارة هي اليت حق لصاحب اخلربة يف الشعراء ولو كانت مسكونة منذ دخل العرب فلها حق يف الشع
توجب استحقاق الغرمي وما عمر رب اخلربة يف الشعراء وهو يرى أنه له حق فله من أهل القرى قيمة عمارته ان 

كانت مل تعمر منذ دخل العرب وقال ابن نافع اخلربة وغريها سواء يف الشعراء ألنه ال يوجب يف الشعراء حقا جبوار 
رس والصيد ال حق هلا يف الشعراء ولكن تترك للخرائب وجبميع ذلك من الشعراء وكذلك الكنائس العامرة واحملا

طرقها وأفنيتها ومداخلها وخمارجها إال أن تقوم بينة أن هلا من الشعراء شيئا ألن هذه املواضع مل توضع للسكىن 
القرى فيها كما لو  خبالف القرى فلو عمر أهل اخلرائب خرائبهم حىت صارت قرى قبل قسمة الشعراء فلهم مقامسة

أقطع اإلمام يف حواشي الشعراء مواتا فعمر قرية فله نصيبه من الشعراء إذا جاورها إال أن يكون فيها النفر اليسري 
  فال يقسم هلم اال االستطراق قاله ابن القاسم وسواها ابن نافع بالقرى يف القسمة 

جلني فتنازعا الشعراء اليت بينهما يعطي للخربة حقها قال قال عبد امللك ذمي له قرية وخربة باعهما من ر -فرع 
ألن مسلكه انتقل إليها على صورته يف احلقوق خبالف اخلربة اليت ال يعرف هلا يف اإلسالم عمارة ولو قامت بينة ان 

  هذه اخلربة اجنلى عنها اهلها كان هلا حق 
شجره فظن أهل القرية أنه استحق ذلك قال قال عبد امللك اشترى خربة واشترط غامرها فبناه وقطع  -فرع 

باإلحياء مث تبني أنه حق هلم فللمشتري التمسك باخلربة بقسطها من الثمن ويرجع بالفاضل وله رد اجلميع لدخول 
  العيب عليه وله أخذ عمارته فيما قطع منها فان بىن أو غرس فيها فله قيمة ذلك 

أرض بعضهم ببعض الشعراء فصار يف وسط األرض هو أحق قال قال عبد امللك قرية هلا شعراء وأحاطت  -فرع 
مبا أحاط به يف أرضه من نواحيها كلها لئال يتطرق على ملكه الطرق فان كان يدخل إليها من غري أرضه فال لعدم 

  الضرر واملروج واألمحية واألدوية يف القري كالشعراء إذا أحاطت أرضه بذلك مع كل جانب 
  عجمة ضد العامر بالعني املهملة كالصاحل والطاحل الغامر بالغنب امل -فائدة 
قال صاحب البيان إذا عمر يف غامر القرية غري أهلها حبضورهم فهو كمن حاز مال غريه وهو حاضر غري  -فرع 

ان مدة احليازة ههنا أطول مما يعتذ ربه من افتراق سهامهم وقلة حق كل واحد منهم ودون مدة احليازة على 
ار وهذا ان ادعى شراء ذلك منهم أو هبة وإال فليس ذلك له على أصل ابن القاسم ان عامر القرية األقارب واألصه

ألهل القرية وعلى قول ابن وهب وغريه يف أنه ال يكون هلم وال بقسمه إال أن يثبت أنه هلم فما عمره له وإذا 
العمارة النظر الثالث يف التراحم يف احليطان أخرجوه هل له قيمة بنائه منقوضا أو قائما وهو األنظر ان قاموا حبدثان 

والسقوف وغريها ودفع الضرر يف ذلك ويف الكتاب إذا أرسل يف أرضه نارا فوصلت إىل زرع جاره فأفسدته فإن 
كانت بعيدة يؤمن وصوهلا وإمنا محلها ريح أو حنوها مل يضمن ألنه مل يفرط وإال ضمن ألنه متسبب ومن قتل فديته 

ال دية وال غريها قال  -ل ابن يونس قال أشهب لو قاموا للنار لريدوها فأحرقتهم فدمهم هدر على عاقلته قا
اللخمي وافق أشهب ابن القاسم يف النار وخالفه يف املاء وقال إن كان يسري املاء بالرد فأغفل حني تسرحيه ضمن 

سر مل يضمن وان كانت أرض وان وليه اخلدمة ضمن وان حبسه حتامل على اجلسر بغري خرق وال ضعف من اجل
  جاره حمسرة فتحامل املاء بالريح أو لزيادة مل يضمن ألنه ليس من سببه 



يف الكتاب مينع فتح الكوة يكشف منها اجلار وكتب عمر رضي اهللا عنه ان يوقف على سرير فإن نظر إىل  -فرع 
ن رفع البنيان وان منع عنك اهلواء أو ما يف دار جاره منع نفيا للضرر وإال فال ألنه تصرف يف ملكه وال مينع م

الشمس ألنه تصرف يتوقع فيع غرض صحيح يف ملكه خبالف فتح الكوة وألن الضرر ال يدفع عنك بضرره بل 
انت بالضرر أوىل لعدم امللك قال ابن يونس قال ابن كنانة إال ان يكون رفعه يضر جباره وال نفع له فيمنع لتعني 

ناع لو كانت الكوة قدمية مل يعرض من له ولو أضرت لرضامها بذلك وقيل مينع الفساد ويف كتاب تضمني الص
لرضامها مبا ال حيل وقال بعض أصحابنا مينع من سد الطاقات ببنيانه وكذلك إذا أوجب لظالم املنزل أو منع اهلواء 

األسرة واما اجملارات فإمنا  خالفا ملا يف املدونة قال التونسي إال الذي يف نصب األسرة لعله يف موضع ميكن فيه نصب
يعترب فيها ادراك القائم دار اجلار فيمتنع وإال فال فان بىن جوار األندر ما مينع مهب الريح للتذرية منعه ابن القاسم 
يف األندر املتقادم لثبوت حقه يف اهلواء وهو املقصود منه لتصفية الزرع وإصالحه خبالف املسكن مقصودة السترة 

عبد امللك المكان صرف منفعة االندر إىل غري ذلك ومنع عبد امللك احداث االندر حول اجلنان والصون وجوزه 
ألنه يضره بتنب التذرية كاحداث احلمام والفرن وال مينع الدقاق والغسال يؤذيان جارمها بضرهبما خلفته خبالف ننت 

كان له قبل البناء منعه من وقع التنب يف أرضه ولو كان اجلنان طارئا كما  -الدباغ ومينع ضرر تنب األندر باجلنان  -
وإذا مل يكن لك منعه من الكوة فلك أن تبين يف ملكك ما تسدها به قاله ابن القاسم كما لو رفع البناء وان ستر 

الريح والشمس ومن له غرفة يطلع منها أو من كواها على جاره وهي قدمية قبل دار اجلار ألن اجلار إمنا ملك معيبا 
كانت أو الكوة حمدثة أمر إزالتها أو سترها ولو كان جبارك يوم بنيت الغرفة أو كواها دار قائمة فأراد منعك وإن 

لتوقع ضرره إذا بىن ليس له ذلك قبل البناء وال بعده ألهنا منفعة سبقته إليها وقال مطرف له منعك قبل البناء وبعده 
ده إال أن تكون اشتريت الغرفة على ذلك وإمنا له منعك يف لنفي الضرر عنه فلو سكت قبل البناء له املقال بع

إحداثها قال عبد امللك إذا باع داره وقد أحدث عليه جاره الكوة أو جمرى ماء أو غريه فلم خياصم حىت باع ليس 
للمشتري القيام ألنه إمنا اشترى معيبا فحقه ساقط يف العيب والضرر فلو خاصم ومل يتم له احلكم حىت باع 

مشتري القيام ألنه تنزل منزلته قال التونسي كيف يصح البيع قبل احلكم وهو شراء خصومة إال أن يريد أنه ال فلل
خصومة يف ذلك وان األمر توجه للبائع فباع وأعلم املشتري ان له سد ما أحدث عليه ويف الكتاب ما أحدثه يف 

نيف منع من ذلك ما أضر منه باجلار واستخف اختاذ عرصته من فرن أو محام أو رحى ماء أو كري احلديد أو بئر أو ك
التنور قال سحنون إذا قال أسد الكوة من وراء الباب أو بلبنة منع ألنه يشهد له بعد مدة فيقال مل يزل هذا الباب 

  ههنا 
ضع قال اللخمي إذا أخذت إىل دارك شيئا مما بني األندر من الرحاب والشوارع جاز إال أن يضر بأهل املو -فرع 

أو املارة فيهدم قاله مالك ألن أصله على التمليك باألحياء حىت يتعني الضرر وعنه الكراهة ان مل يضر فان نزل 
مضى وهو ظاهر قول ابن القاسم ومنعه سحنون وقال يهدم لقوله من اقتطع من طريق املسلمني أو أفنيتهم شربا من 

الصحيح وللجواز قوله يف البخاري إذا تشاحوا يف الطريق األرض طوقه اهللا يوم القيامة سبع أرضني وليس هو يف 
  فسبعة أذرع 

قال التونسي قيل من دعا إىل قسمة بور القرية الذي يرتفق به أجيب ألنه حقه كفناء الدار بعد قسمة  -فرع 
  البيوت وقيل ال كالشارع وقيل إن كان داخال يف القرية وهي حمتفة به قسم وإال فال 

إذا وجدت منه بدا ومل تضطر إليه نفيا  -هب إذا حفرت يف دارك ما يضر جبارك ليس لك ذلك قال قال أش -فرع 
للضرر وإال فلك ألنه يضربك تركه كما يضر به فعله وأنت مقدم بامللك ومنعه ابن القاسم وهو أوىل ألن اجلار 



  سبق إىل تلك املنفعة فال تفسدها عليه 
فتح باب وال نقبه لقوة حق أهله فيه باحنصاره هلم ولك ذلك يف النافذ ما  قال ليس لك يف الزقاق غري النافذ -فرع 

مل تضيق الفناء ومنعه سحنون إذا كان قبالة باب رجل وإال جاز ولك فتح حوانيت يف دارك للشارع النافذ كالباب 
يف بئر النافذ حيث ال  قاله ابن القاسم يف املدونة ألن أصل الشوارع على االحياء حىت يتعني الضرر وله حتويل بابه

  يضر جباره ومنع سحنون احلانوت يف النافذ إذا أضر باجلار جبلوس الناس عليه 
قال قال أصبغ لك شجرات يف أرض رجل أراد التحجري على أرضه جبدار منع ان كانت جمتمعة ال يضر به  -فرع 

ريكني محل على أيسرمها نصيبا ويفتح لك تركها يف القرب والبعد والسهولة وإال فال ألن الضرر إذا تعني على الش
بابا إليها ويكون غلقه بيدك إن طلبت ذلك وان كانت شجر كثرية غياضا ليس له التحجري عليها ألن أكثر الضرر 

  عليك 
قال إذا أضرت شجرة جارك جبدارك وهي أقدم من جدارك على ما هو عليه اليوم من االنتشار ال تقطع  -فرع 

با فان زادت األغصان بعد بناء اجلدار مشر ما أضر باجلدار مما حدث بعد البناء ألنه غري املدخول ألنه إمنا ملكت معي
على ضرره وقال عبد امللك إذا كانت أقدم ال يتعرض ملا زاد لدخوله على الزيادة وان كانت حمدثة قطع منها ما 

حىت سترت األرض بالظل فال قول أضر وأما الشجر اليت تكون يف األرض مبرياث أو شراء أو قسمة فامتدت 
غري أن بعض الشافعية قال إذا كانت أغصان ) ش ( لصاحب األرض ألن الشجر هذا شأهنا يف األرض ووافقنا 

الشجرة احلادثة بعد البناء لينة ميكن كفها بال قطع إلزالة الضرر بالكف وان مل يكن فال جيب القطع بل يؤمر بإزالة 
رة من أصلها لتبقى له األغصان طواال فإن امتنع فهل للمضرور اإلزالة إن مل يكن قطع الضرر فلعله يؤثر قطع الشج

خبال بالقيمة فله وإال فال بل للحاكم فلو انتقلت للدار املضرورة من صاحب الشجرة يف ابتداء نشأهتا مث عظمت 
نه مقتضى القواعد وقد قال ابن حىت أظلت ال مقال له لدخوله على ذلك وما أظن أصحاهبا خيالفونه يف هذا الفقه فا

يونس قال مطرف إذا حدث هلا أغصان بعد بنيان اجلدار تضر باجلدار مشر ما أضر باجلدار فقط مما حدث وقال عبد 
امللك يترك وان أضر ألنه قد علم ان هذا شأن الشجر ودخل عليه وكان هذا من حرميها قبل بناء اجلدار ويف كتاب 

طوال إىل السماء فال مقال كالبنيان يستر الريح والشمس قال أصبغ لك شجرة يف ابن حبيب ان عظمت الشجرة 
  أرض رجل فعظمت ارتفاعا أو انبساطا حىت أضرت باألرض ال قول لصاحب األرض 

قال قال ابن القاسم إذا نبع من بئرك أو عينك يف أرض جارك من غري سبب منه ليس لك سدها وان تسبب  -فرع 
أصبغ إذا خرج يف ارض جارك قضيب من شجرة يف حائطك من حتت األرض فصار شجرة  يف ذلك سددهتا وقال

خري جارك بني قلعها أو يعطي لك قيمتها ألهنا من غري مالك املعصوم واملاء ال ميلك إال باحلوز وما خرج منه جلارك 
قيمتها مقلوعة ما مل  مل حتزه ولو كانت إذا قطعت وغرست نبتت فلك قلعها وال خيري وقال يف اجملموعة يعطيك

  يضربك بأن تشرب من عندك وإال فلك قلعها إال أن يقطع عروقها املتصلة بشجرك وتعطى قيمتها مقلوعة 
قال قال مطرف مينع ما أضر بالناس من إحداث األبرجة تضر بالزرع أو النحل تضر بالشجر وكذلك  -فرع 

ها ممكن ودخل الناس عليه يف العادة وجوز ابن القاسم اختاذ الدجاج واإلوز الطيارة خبالف املاشية ألن االحتراس من
  النحل واحلمام قياسا على املاشية وعلى أهل القرية حفظ زرعهم وشجرهم 

قال قال مالك إذا سقط اجلدار بينكما وهو ألحدكما مل جيرب على بنائه ألنه ال جيب عليه سترك مبلكه أو  -فرع 
ء مع صاحبه ألنه من أحكام الشركة ويف العتبية إذا كان ألحدمها فهدمه أو اهندم لكما جرب املمتنع منكما على البنا

وهو قادر على بنائه جرب على رده فان عجز ستر اآلخر على نفسه بالبناء يف حقه وان  -بغري فعله وترك رده ضررا 



حبيب ال جيرب عند ابن القاسم  هدمه للضرر اجرب على اإلعادة أو هدمه لنفعه مث عجز أو استغىن عنه مل جيرب قال ابن
إذا اهندم وجيرب عند ابن كنانة وأمجعوا على اإلجبار إذا هدمه للضرر وعن ابن كنانة ال جيرب إذا كان هلما أيضا ألن 
اإلنسان ال جيرب على جتديد ملكه ويف اجملموعة إذا كان بينهما واهندم بغري فعله ال جيرب وخيري يف املشترك بني البناء 

  واملقامسة مجعا بني املصاحل  والبيع
قال إذا اختلفتما يف جدار بينكما وعقد بنائه إليكما فهو لكما بعد أميانكما السوائكما يف السبب أو  -فرع 

ألحدكما فقط فهو له أو منقطعا عنكما فلكما الستوائكما وان كان ألحدكما فيه كوة فهو ملن فيه مرافقه وان 
وال عقد ألحدكما فهو ملن عليه محله وإن كان  -لو كان ألحدكما فيه خشب كانت الكوة لكما فهو بينكما و

محلكما عليه فهو بينكما فإن كان ألحد كما عشر خشبات ولآلخر سبعة ترك على حاله ال يزيد أحدكما خشبا إال 
سحنون يف  برضى صاحبه وان اهندم بنيانه مجيعا على حاله ويقال للممتنع بع الدار كلها ممن يبين واختلف قول

احلمل هل هو دليل أم ال ويف كتاب ابن سحنون إذا كان وجه البناء ألحدمها ولآلخر ظهره فهو بينهما ومل جيعل 
وجه البناء دليال واحلائط ملن له الباب فيه وان مل يعلم ملن الباب فهو بينهما نصفان وقال أشهب إذا كان ألحدمها 

بينهما نصفان وقال من خالفنا هو لصاحب الكثري إال موضع  عليه عشر خشبات ولآلخر مخسة أو خشبة فهو
اخلشبة وقال سحنون يف الكوى غري املنفوذة نظر قال سحنون إذا كان حائط حذوه حائط وعقد أحدمها ألحدكما 

البناء  -وعقد اآلخر جلهة اآلخر قضى لكل واحد باحلائط الذي إليه عقده وإذا أراد من له العقد وعليه محل لغريه 
على احلائط امتنع ان ضر حبمل اآلخر وإال فال وإذا كان حائط بينكما فأردت احلمل عليه ما مينع اآلخر محل مثله 

عليه ميتنع إال ان يأذن لك وان مل مينعه من محل مثله جاز وان مل يأذن قال عبد امللك ال فان أردت أن حتمل عليه ما 
ت هدمه وبناءه للحمل عليه ما حيمل عليه لآلخر مثله لك ذلك ال حيمل احلائط مثله لآلخر ويضعف اجلدار وارد

وإن كره ألنك تسعى يف مصلحتكما و يبقى اجلدار بينكما كما كان قال سحنون إذا كان لكما عليه خشب 
وخشبك أسفل من خشبه فأردت رفعه قبالته لك ذلك وان كره فان أنكر صاحب األعلى أن يكون لصاحب 

  صدق مع ميينه حلوزه ملا فوق خشب األسفل  األسفل من فوق خشبه شيء
قال إذا اعتل السفل وأردت اصالحه فعليك تعليق األعلى ببناء أو غريه ألن عليك العمل وكذلك لو كان  -فرع 

  على العلو علق حبمل األعلى على األوسط إذا اعتل الوسط 
ألنه جيب عليه متكينك من ملكك  قال قال سحنون إذا أردت تلبيس حائطك من دار جارك ليس له منعك -فرع 

  كما لو ألقت الربح ثوبك يف داره ليس له منعك من الدخول له أو خيرجه إليك 
قال قال سحنون إذا كانت خربة بني الدور فامتألت من قمامة الناس وأضر ذلك جبدار جار اخلربة فطالب  -فرع 

ايب ال ينفعه ذلك وينظف ألن الضرر اآلن من جهته صاحب اخلربة بإزالة الضرر عنه بالتنظيف فقال ليس هذا من تر
  وقال أيضا على اجلريان كنسه يؤخذ األقرب فاألقرب على االجتهاد 

قال إذا ارتدم السفل من الطريق وضاق عليه مدخله فعلى صاحب العلو أن يوسع له يف هواه وبنيانه بثمن  -فرع 
ري على آخر فاحتاج الذي جتري عليه القناة لردم الداره ألن يدفعه إليه قاله ابن عبدوس وقال أيضا يف قناة رجل جت

الطريق علت عليه له ذلك ويقال لصاحب القناة أعل دارك ان شئت وإال فال شيء لك وقال ابن اللباد القياس أال 
  يفعل اال باذن صاحب القناة حلقه يف جري القناة 

على آخر خمرجه ال جترب على نقله ألنه ليس من فعلك  قال قال حيىي بن عمر إذا نقل املطر ترابك فسد به -فرع 
  بل لك نقله ألنه ملكك 



قال إذا كانت دار جبنب دار مشتركة فأراد غلق باب الدار املختصة به وفتحه يف الدار املشتركة لشريكه  -فرع 
يه نظر ألنه يطول منعه حلقه يف موضع الفتح قاله مالك وجوز فتحه يف حائط دار نفسك لتدخل دار الشركة قال وف

األمد فيظن ان فتحه حق على دار الشركة ولو قسمت الدار املشتركة فأردت غلق بابك وفتحه يف النصف الذي 
حصل لك قال مالك ان أردت الرفق جاز أو جتعله ممرا للناس امتنع لضرر الشريك يف نصفه قال ومراده أنك خترج 

النصف اآلخر بعض املرور فقد كان لك سكىن نصيبك  من ذلك الباب إىل باب دارك ألنك ختفف عن صاحب
  وخترج بأهلك منه أما لو عطلت اخلروج من باب دارك امتنع ألن ضرر عيالني أكثر من ضرر عيال 

يف اجلواهر جيوز إخراج الرواشن واألجنحة على احليطان إىل طريق املسلمني ألن عمر رضي اهللا عنه قضى  -فرع 
وفسره ابن حبيب باالنتقال من اجملالس واملرابط وجلوس الباعة فيها للبياعات اخلفيفة دون يف األفنية ألرباب الدور 

احليازة بالبنيان والتحظري والسكة املستدة كامللك املشترك بني سكان السكة مينع إخراج اجلناح اليها وفتح باب 
املستدة لريتفق به ال ليجعله كالسكة جديد فيها إال برضاهم ولو فتح باب دار له أخرى إىل داره اليت يف السكة 

النافذة جاز قاعدة حكم االهوية حكم ما حتتها فهواء الوقف وقف وهواء الطلق طلق وهواء املوات موات وهواء 
اململوك مملوك ومقتضى هذه القاعدة ان مينع بيع هواء املساجد واألوقاف اىل عنان السماء ملن أراد غرس خشب 

خلشب سقفا وبنيانا وان مينع اخراج الرواش ألهنا يف هواء الشارع الذي مينع فيه حوهلا ويبىن على رؤوس ا
  االختصاص غري ان املنع مثة لنفي الضرر وإال فأصله موات يقبل األحياء والضرر يف هوائه فيجوز التصرف فيه 

اطا تعمل عليه غرفة قال قال سحنون لك داران متقابالن على ميني الطريق ومشاله لك أن تبين عليهما سب -فرع 
  وحنوها 

قال اجلدار لك بني الدارين ال يتصرف فيه جارك إال بإذنك فإن استعاره لوضع جذعه عليه مل تلزمك  -فرع 
اإلعارة ألن اإلنسان ال جيرب على دفع ملكه إال لضرر الغري وال ضرر ههنا وهلذه القاعدة محل قوله ال ميعن أحدكم 

على الندب وإذا أعرت ال ترجع إال لضرورة تعرض جلدارك ومل ترد الضرر ألن جاره من وضع خشبة على جداره 
العارية متليك منافع وروي ليس عليك نزعها وان طال الزمان احتجت إىل جدارك أم ال مت أو عشت بعت أو 

نتفاع إال ورثت محال للنهي يف احلديث على التحرمي ووجوب متليك املنفعة واما اجلدار املشترك ليس ألحدكما اال
برضى صاحبه ألنه تصرف يف ملك الغري وجيرب على قسمه عند التنازع املمتنع منهما حتصيال لالنتفاع بامللك وقال 
أصبغ ال يقسم إال عن تراض وبالقرعة لتوقع الضرر يف قسمة اجلدار وجيرب املمتنع من العمارة بني العمارة واملقاواة 

ما به يعمل باقي حقه وال متنع أنت من االنتفاع حبقه لضرره بذلك وأما ما  والبيع ممن يعمل أو يباع عليه من حقه
ينقسم فيقسم بينكما واختلف يف احلائط بينكما حيتاج لالصالح قيل جيرب املمتنع نفيا للضرر وقيل ال بل يصلح من 

  أراد يف حقه 
ن يبين حىت يبين صاحب العلو ألن قال إذا اهندم السفل والعلو جرب صاحب السفل على البناء أو يبيع مم -فرع 

عليه محل العلو وعليه اخلشب واجلريد قال أشهب وباب الدار قال ابن القاسم وعليه السلم إذا كان له علو حىت 
يبلغ علوه مث على صاحب العلو األعلى وقيل على صاحب السفل بناء السلم إىل حد العلو فإن كان عليه علو آخر 

ناء السلم من حد العلو إىل سقف الذي عليه علو اآلخر ألن األسفل أبدا عليه احلمل فعلى صاحب العلو األوسط ب
  والتمكني من منافع العلو 

قال ومن له اجراء ماء على سطح غريه فالنفقة يف السطح على مالكه دون صاحب اجملرى ألن عليه التمكني  -فرع 
  صاحب العلو الزيادة يف البنيان وله رفعه وسقف السفل لصاحب السفل ولصاحب العلو االنتفاع به وليس ل



  قال جيوز بيع حق اهلواء إلخراج األجنحة من غري أصل يعتمده البناء  -فرع 
  قال حق املسيل وجمرى املاء وحق املمر وكل حق مقصود على التأبيد ألنه ملك  -فرع 
ابن القاسم وعليك أجرة انصبائهم قال إذا اهندمت الرحى فأقمتها وامتنع الباقون فالغلة كلها لك عند  -فرع 

جزافا وقال عبد امللك الغلة بينكم ولك من أنصبائهم ما انفقته ألنك تنتفع مبلكهم عامرا وقال ابن وهب أنت 
شريك مبا زاد عملك على جزئك املتقدم يف غلة الرحى ولك أجرة ما أقمت يف حصص أصحابك بأن تقوم الرحى 

ل مخسة عشر فلك ثلث الغلة والباقي بينكم وعلى الذي مل يعمل ما ينوبه من غري معمولة فيقال عشرة وبعد العم
  األجرة للعمل يف قيامه بغلتها مث أراد الدخول معك أعطاك ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يذفع ذلك إليك 

  بيع  قال إذا ادعيت على رجلني دارا فصدقك أحدمها فصاحلته على مال لآلخر األخذ بالشفعة ألن الصلح -فرع 
قال إذا تنازع صاحب السفل والعلو السقف صدق صاحب السفل ألن اليد له كاحلمل على الدابة يصدق  -فرع 

صاحبها دون األجنيب ويصدق راكب الدابة دون املتعلق بلجامها وألن البيت ال يكون بيتا إال بسقفه ولو كان 
تما الدار كلها قال أشهب الدار لك إال العلو وتداعي -وطريقه يف ساحة السفل  -السفل بيدك والعلو بيد آخر 

  وطريقه لليد بعد أميانكما أو نكولكما أو نكول أحدكما فيقضى للحالف منكما 
  قال من سبق إىل موضع مباح له اجللوس فيه فال يزعج منه ألنه أحق بالسبق  -فرع 
والقراءة واالنشغال بالعلوم الشرعية يف الطرق واملساجد قال وينتفع باملساجد بالصالة واجللوس والذكر  -فرع 

واالعتكاف وخفف يف القائلة والنوم فيها هنارا للمقيم واملسافر واملبيت للمار وال ينبغي ان يتخذ املسجد مسكنا إال 
رجل جمرد للعبادة فيه وقيام الليل وأرخص مالك يف طعام الضيف يف مساجد البادية ألن ذلك شأن تلك املساجد 

ار وأجاز العلو مسجدا ويسكن السفل ومل جيز العكس ألن ما فوق املسجد له حرمة املسجد ألن وكره وقود الن
عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه كان إذا بات على ظهر املسجد ال يقرب فيه امرأة وأرخص يف املرور فيه املرة 

ليها إليه خشية أرواثها ومل يكره اإلبل بعد املرة دون جعله طريقا وكره دخوله باخليل والبغال واحلمري اليت ينقل ع
لطهارة أبواهلا وكره البصاق فيه على احلصى والتراب مث حيكه واختاذ الفرش للجلوس أو الوسائد لإلتكاء ألنه ليس 

من شأن املسجد ورخص يف اخلمر واملصليات والنخاخ ألنه كانت له مخرة ومينع تعليم الصبيان ودخوهلم له إال 
نبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم وبيعكم وشراءكم وخصوماتكم وسل سيوفكم ورفع أصواتكم للصالة لقوله ج

وإقامة حدودكم ومجروها أيام مجعكما ويكره البيع والشراء وسل السيف ورفع الصوت وإنشاد الضالة واهلتف 
زهلم قال ابن حبيب قد كنت باجلنائز وكالما يرفع فيه الصوت حىت بالعلم ألنه من قلة األدب عند األماثل وعند منا

أرى باملدينة رسول أمريها يقف بابن املاجشون يف جملسه إذا استعلى كالمه وكالم أهل اجمللس يف العلم فيقول يا أبا 
وقد قال ال متر يف املساجد بلحم وال تنفذوا فيها النبل مبعىن اإلدارة  -اخفض من صوتك ومن جلسائك  -مروان 

تها وال تزين بالقوارير أي الزجاج قال ابن حبيب انا نكره القوارير اليت عملت مبسجدنا على الظفر ليعلم استقام
بقرطبة كراهة شديدة بل ينبغي أن تعمل على باب املسجد لقوله اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم وأقبح 

نبه اهللا تعاىل على مجيع من ذلك ما فعل بقرطبة من فتح أبواب املياضي يف املسجد بل تفتح خارجه على حدة وقد 
  ورفعها تعظيمها واجالهلا عما ال يليق هبا ) يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه ( ذلك بقوله تعاىل 

  يف الكتاب من حفر بئرا بعيدة من بئرك فانقطع ماء بئرك لذلك فلك ردم بئره نفيا للضرر  -فرع 
فوق الرحى القدمية رحى وأضرت ببعض طحن القدمية أو بتكثري  قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا أحدث -فرع 

مؤهنا أو ضرر بني مع ذلك فإن أشكل أمرها أذن له بشرط ان أضرت نقصت ولو عمل بغري حكم فتبني الضرر 



واألول ينظر إليه فلم ينكر مث قال ما ظننت أنه يضرين فان كان مثله ال خيفى عليه ذلك مل يسمع قوله وإال حلف ما 
كت رضى وأزيل الضرر عنه وقال بعض أصحابنا إذا اجتهد احلاكم بقول أهل املعرفة فأذن مث تبني الضرر فهو س

حكم مضى ولو تركه األول حىت بىن مث طلب إزالة الضرر مل يهدم ألنه تركه حىت أنفق النفقة العظيمة وقيل يهدم 
ا دائرا مل مينع وان مل يصل االضرار إىل حد ولو خربت رحى فبىن آخر رحى تضر باألول لو أعيدت ان كان خراب

التعطيل مل ميكن إن أراد األول إعادة رحاه وإال فال قال أصبغ فإن ابتدأا رحائني يف أرضهما فلما فرغا أضّر أحدمها 
 باألخرى إن تقدم أحدمها مباله بال مث عمل اآلخر فسبقه أم ال منع إن كان املضر وان مل يسبق أحدمها مل مينع فإن

  تبني الضرر منعا معا 
قال لو أذن له يف جتربة املاء يف أرضه لرحاه ليس له منع ذلك بعد ألهنا عطية ما مل تؤقت فلك الرجوع بعد  -فرع 

  األمد وان مسى عارية فله أمد ما كان ملثله 
  قال يف الكتاب من حفر حيث ال جيوز له ضمن ما يعطب يف حفريه من دابة وانسان  -فرع 
ل صاحب البيان إذا هارت البئر متتنع قسمة الزرع مع األرض ألنه بيع الزرع قبل طيبه حىت يقتسماه قا -فرع 

بالكيل بعد الدراس ويبيع أحدمها نصيبه من األصل واملاء ويقامسه األرض وجيرب املمتنع على العمل مع صاحبه أو 
  املقامسة 

هدم جدارك فعلى صاحبه بناؤه ان كنت ال تسقي منه قال إذا ملك جبوار جدارك خليجا جيري فيه السيل ف -فرع 
كسائق الدابة وان كنت تسقي منه فال ألنكما سقتما املاء فيه قال وأصل املذهب وجوب القيمة يف العروض 

وباجلدار عرض وإمنا وجب البناء ألن القيمة قد ال تقيم اجلدار على حاله فال ينجرب اخللل فيغرم ههنا أكثر من 
املسئلة مستثناة من العروض يف وجوب املثل كمستهلك فرد من زوج ال تلزمه قيمة بل قيمة ما نقص القيمة فهذه 

اجلميع وكجلد استثىن فاستحق املشتري احليوان فإنه يقضي فيه باملثل وكفرق الثوب خرقا يسريا قاله بعض الشيوخ 
وكذلك الرفو هو مل يستهلك رفوا وإمنا يف وجوب املثل وليس كذلك ألنه ال يلزمه مثل البناء باليا لتعذر ذلك 

  أخرق الثوب 
قال بئر بينكما اقتسمتماه ساقيتني فارتفع التراب حتت دالئك حىت تعذر السقي ان كانت عادة يف التنظيف  -فرع 

  محلتهما عليها واال فالكنس عليكما ألن ترابك من عنده ومن عندك 
و العني فأراد أحد الشريكني العمل فإن عمل اآلخر وإال باع ممن يف النوادر قال مالك إذا نقص ماء البئر أ -فرع 

يعمل أو يعمر الطالب فما زاد عمله فهو له حىت يأخذ نصف النفقة قال ابن القاسم كل أرض مشتركة من أصول 
أو زرع هارت بريها يقال للممتنع اعمل مع صاحبك أو بع حصتك من األصل فتأخذ حصته أو يأخذ حصتك فمن 

مل أو ترك ومن عمل له املاء كله حىت يعطيه شريكه ما ينوبه من النفقة وان كان بينهما وأما األرض أراد ع
املقسومة أو الشجر املقسوم أو الزرع لرجل يف أرض بينهما مفروز إال ان ماءمها واحد فتهور البئر أو تنقطع العني 

ه إال أن يعطيه نصيبه من النفقة قال سحنون هذا يف ال يكلف املمتنع النفقة مع شريكه فان عمل اآلخر فله املاء كل
البئر اليت ليس عليها حياة وال خنل أما ما عليها ذلك فيجرب للممتنع على العمل أو البيع ممن يعمل وإال يبع عليه 

ت بقيته فهو قال مالك ان كان البئر خربا أو العني فال جيرب املمتنع إمنا جيرب حيث يبقى بقية من املاء فلو مل جيرب فسد
  ضرر خبالف األول 

يف الكتاب إذا اهنارت البئر أو العني فأصلحتهما وأىب شريكك لك منعه املاء ان كان فيه فضل حىت يعطيك  -فرع 
نصيبه من النفقة ألن املاء نشأ عن نفقتك كما ينشأ عن ملكك وإذا احتاجت البئر للكنس أو القناة وتركه ينقص 



ريد الكنس فلمريد الكنس الكنس وهو أوىل مبا زاد املاء بكنسه دون الشريك حىت يؤدي املاء أو ال يكفي ماؤها م
نصيبه من النفقة وكذلك بئر املاشية قال ابن يونس وقع يف املستخرجة إذا استدت القناة يف أوهلا ينقيها األولون 

املرحاض ألهنا إذا استدت يف أوهلا دون من بعدهم أو يف آخرها ينقيها األولون مع اآلخرين وهذا إمنا يصح يف قناة 
يكون باقيها غري مسدود فالضرر خيتص باألولني ويف آخرها يتضرر اجلميع باحنباس اتفال األولني واآلخرين وأما قناة 

الزرع والطاحون يتضرر اجلميع بانسداد أوهلا فاإلصالح عليهم وأي من مت نفعه ببعض اإلصالح كان بقية 
كمل نفع الثاين فعلى الثالث مث كذلك وعلى قول ابن القاسم يقال للشريك عمر أو بع  اإلصالح على الثاين فإن

حصتك من األرض أو قامسه إياها قال ابن نافع هذا يف البئر ليس عليه إحياء زرع وال خنل وال غريه فال جيرب على 
الشريك نفيا للضرر وان اإلصالح كصاحب السفل مع صاحب العلو وقال أشهب إذا كان البئر خيشى خرابه جيرب 

كان خرابا مل جيرب إذ ال يترتب على عدم العمارة خراب ومن أعمر فهو أحق باملاء حىت يعطيه اآلخر حصته من 
النفقة فيكون املاء بينهما يف املستقبل وال شيء عليه فيما مضى ألنه أسقط حقه بعدم املوافقة وعن مالك إن قل املاء 

وصاحب القليل دون صاحب الكثري ال جيرب صاحب القليل ويعمل اآلخر ولصاحب  فيبقى ما يكفي أحد الشريكني
القليل بقدر حصته قبل العمل حىت يعطي حصته من النفقة قال ابن نافع قال مالك يعطيه حصته من النفقة يوم انفق 

جديدا لئال يؤخذ منه مثن وإمنا أقول قدر قيمة العمل فيقوم يوم يقوم وقد بلي ألنه من اليوم متلكها فال حيسب عليه 
ما انتفع به غريه ويف املسئلة أربعة أقوال قول اهنارت البئر أو نقصت ملريد االصالح االصالح وهو أحق باملاء حىت 

يعطيه شريكه حصته فان كانا شريكني فيما يسقى من خنل أو كرم خري املمتنع بني العمل والبيع واملقامسة يف  -
كون له املاء كله حىت يعطيه اآلخر حصته من النفقة وقيل ان كانا شريكني فيما يسقى به األصل فيعمل من أراد أن ي

مل خيري املمتنع بني العمل والبيع كصاحب السفل واحلائط بني الرجلني إال أن يكون بئر ال حياة عليه وقيل إمنا يؤمر 
وقد زرعاها جرب املمتنع على البيع  -نقسم بالعمل إذا مل خيرب البئر اما اخلراب فال وقيل إن كانت من الزرع ال ت

لتعذر القسمة وان مل تكن مزروعة وفيها خنل ال مثر فيها حىت جتوز قسمتها خري بني القيمة والبيع والعمل وان كان 
النخل منقسما ومل تبق الشركة إال يف غريها فيحتمل أن يكون هو املراد بقوله ال جيرب على العمل بل يعمل صاحبه 

ق مبا زاد املاء لعدم الشركة يف األصول فال يكلف بيع أصوله لشركتهما يف البئر وظاهر كالم سحنون أهنما وهو أح
سواء وخيري بني العمل والبيع كالسفل والعلو واحلائط بينهما وقد اختلف يف الرحى تنهد فيقال لأليب إما أن تبين أو 

للعامل من الغلة بقدر ما انفق وما كان له قبل أن ينفق تبيع فلو عمل أحدمها واغتل غلة كثرية قال ابن شعبان 
والبقية لآلخر وعن ابن القاسم الغلة كلها للمنفق حىت يدفع قيمة ما عمل كالبئر يغور ماؤها وعنه يستويف من الغلة 

رة وله نفقته مث يكون بينهما واختار عيسى ان الغلة كلها للعامل وعليه كراء نصيب اآلخر فيما هو باق قبل العما
دفع حصته من النفقة والدخول معه إال أن يكون حبدثان العمل فاألشبه قول ابن دينار وقول عيسى قال اللخمي 

اجملراة إما من أول العني إىل املغلق أو بني البساتني أو موضع مصالة املاء فاألول على عددهم عند ابن القاسم وعلى 
الثاين فاإلصالح على األول ألنه من سببه وان استدا مجيعا قيل يغرم  األنصباء عند أصبغ وإذا استدت من األول إىل

األول مع مجيعهم والثاين مع الثالث فيغرم كل واحد مع ما بعده إىل آخرهم وقال حيىي بن عمر يغرم كل واحد ما 
فهو منهم وما يكون منه إىل ما يليه خاصة ال يشارك أحدا ممن قبله وان كان السد يف املصالة خارجا عن مجيعهم 

حدث بني البساتني مما نزل من العني فإزالته علو من هو عنده إىل من بعده دون من قبله إذا مل يكن عنده سد وأرى 
إذا كان السد من سببهم قسمت النفقة على قدر ما يرى ان لكل واحد فيه واختلف يف قنوات الديار قال سحنون 

والثاين حىت يبلغ الثالث مث اجلميع حىت يبلغ الرابع هكذا حىت األخري  الكنس على األول حىت يبلغ الثاين مث األول



وفيه خالف وكنس قناة املطر على عدد الديار وقناة االتفال على عدد العيال وان كان سفل وعلو وجتتمع األتفالل 
سفل عند يف بئر السفل وبئر الشركة فالكنس على عدد اجلماعة فان كانت ملكا لصاحب السفل فعلى صاحب ال

ابن القاسم وأشهب ألنه ملكه كما يصلح السقف لصاحب العلو وعلى عدد اجلماجم عند ابن وهيب ألهنا اتفاهلم 
واصالح ما فسد من رقبة البئر على صاحب السفل ألنه ملكه وبئر السفل اصالح ما يكنس فيه من اجملرى عليهما 

السفل فان امتنع وتعطل أصلح صاحب العلو وهو  ألنه منهما وما نقص بسبب الدار أو من الرمل فعلى صاحب
  أحق مبائه حىت يعطيه ما أنفق 

  كتاب العارية

وفيها مقدمة وبابان املقدمة يف لفظها العرب وضعت ألنواع اإلرفاق أمساء خمتلفة فالعارية لتمليك املنافع بغري عوض 
واحد منهما يرقب صاحبه والعمرى متليك  وبعوض هو اإلجارة والرقىب إعطاء املنفعة ملدة أقصرمها عمرا ألن كل

املنفعة مدة عمره والعمر بضم العني وفتحها البقاء فهما أخص من العارية واإلفقار عرية الظهر للركوب مأخوذ من 
فقار الظهر وهي عظام سلسلته واإلسكان هبة منافع الدار مدة من الزمان هذه أمساء اإلرفاق باملنافع ويف األعيان 

ك العني لوداد يف مدة احلياة احترازا من الوصية والصدقة متليكها لثواب اآلخرة واملنحة هبة لنب الشاة اهلبة متلي
  والعرية هبة مثر النخل والوصية متليك بعد املوت والعطاء يعم مجيع ذلك فهذه عشرة أمساء 

  الباب األول يف أركاهنا وهي أربعة

ه إال كونه مالكا للمنفعة غري حمجور عليه يف التربع ألن العارية تربع الركن األول املعري ويف اجلواهر ال يعترب في
فتصح من املستعري واملستأجر ويف الكتاب ال يعري العبد إال بإذن سيده الركن الثاين املستعري ويف اجلواهر ال يعترب فيه 

ألول أن يكون منتفعا به بعد بقائه اال كونه اهال للتربع عليه الركن الثالث املستعار ويف اجلواهر له شرطان الشرط ا
فال معىن العارة األطعمة وحنوها من املكيالت واملوزونات بل ذلك قرض ال يردها اال بعد استهالكها وكذلك 

الدنانري والدراهم قال اللخمي إن أعارها لصرييف ليقصده لزبون أو ملدبان لتقف عنه املطالب فتظن به املالية يضمن 
على تلفها أو ردها وان استعارها ليتصرف فيها ضمنها بالقرض ألهنا قرض اال أن يقول أجتر فيها  اال ان تقوم البينة

ولك الربح وال خسارة عليك فهو كما قال وفاء بالشرط اذا ادعى اخلسارة فيما يشبه وال يصدق يف الضياع اال 
قاله ابن القاسم وأشهب  - أن تقول وأنت مصدق يف الضياع أو يقول هي على حكم القراض إذا مل يكن ربح

وقال سحنون يضمن اخلسارة وعلى هذا جيري اجلواب يف عارية املكيل واملوزون ويف الكتاب من استعار دنانري أو 
فلوسا فهو سلف مضمون ومن حبس عليك مائة دينار لتتجر هبا أمدا معلوما ضمنت نقصها كالسلف وان شئت 

ثاين ان تكون املنفعة مباحة شرعا فال تعار اجلواري لالستمتاع ويكره قبلتها أو رددهتا فترجع مرياثا الشرط ال
استخدام اإلماء اال من احملرم أو النسوان أو غري البالغ االصابة من الصبيان وميتنع استخدام أحد األبوين بالعارية بل 

من صح ملكه من األقارب تكون منافعهما هلما حينئذ دون ولدمها وال يعار العبد املسلم من الكافر قال اللخمي 
جاز استخدامه ومن ال فال ومنافعه له دون من وهبت له وجتوز عارية األمة ملن حرمت عليه بوطء القرابة ولألجنيب 
املأمون املتأهل فان فقدت األمانة أو التأهل امتنع لقوله من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس بينه 

زل مضى وبيعت اخلدمة من مأمون أو امرأة ان مل يقصد املعري عني املستعري ولو علم أن أمته وبينهما حمرم فان ن
تسلم لغريه مل يعرها فله الرجوع فيها الركن الرابع ما تقع به العارية من قول أو فعل ويف اجلواهر هو كل ما دل 



املعىن محل بعضها على هبة الرقاب وبعضها على نقل املنفعة بغري عوض قال اللخمي ومث هبات متقاربة اللفظ خمتلفة 
على هبة املنافع فيحمل قوله أسكنتك وأخدمتك وأعمرتك على منافع املخدم واملسكن وحيمل كسوتك هذا الثوب 

ومحلتك على هذا البعري أو الفرس على هبة الرقاب ويف اجلواهر اذا قال أعين بغالمك يوما وأعينك بغالمي يوما 
ة واحد العملني أجرة اآلخر واغسل هذا الثوب استعارة لبدنه وان كان شأنه األجرة يف عمله ليس بعارية بل إجار

  استحقها 

  الباب الثاين يف أحكامها

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو ( ولقوله تعاىل ) وافعلوا اخلري ( وهي مندوب اليها لقوله تعاىل 
أنه ماعون البيت وقيل ) ومينعون املاعون ( وف صدقة وقيل يف قوله تعاىل كل معر) معروف أو إصالح بني الناس 

) وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ( الزكاة لقرينة الذم قال اللخمي وحترم إذا كانت تستعمل يف حمرم لقوله تعاىل 
  فال تعار الدابة ملن يركبها لضرر مسلم 

واألجري املشترك سواء يف الضمان وعدمه فان قامت البينة فقوالن  قال الطرطوشي يف تعليقه العارية والرهن -فرع 
كان مما يغاب عليه أم ال واملذهب عدم الضمان وان مل يعلم اهلالك اال من قوله ضمن ما خيفى كالثياب اتفاقا  -

ملنفعة مطلقا ومنشأ اخلالف النظر إىل خلوص ا) ح ( مطلقا وعكس ) ش ( وفيما ال خيفى كاحليوان قوالن وضمن 
مبا ) ش ( للمستعري فيضمن أو إىل أهنا قبض بإذن املالك من غري عوض فال يضمن أو مالحظة شبه األصلني احتج 

يف أيب داود أن صفوان بن أمية قال قال يل بعد فتح مكة هل لك من سالح أو أدرع يف غزوة حنني فقلت أغصبا يا 
لقوله على اليد ما أخذت حىت تؤديه واستعار بعض نسائه رسول اهللا أم عارية فقال بل عارية مضمونة مؤاداة و

قصعة فغرمها وألنه قبض لينتفع من غري إذن يف إتالف فيضمن كالغصب والسوم والقرض وقبض البيع الفاسد 
وألن كل قبض لو كان من الغاصب أوجب الضمان فإذا كان من املالك يوجبه ألن املستعري من الغاصب وهو يظنه 

م من املالك يضمنان وال يرجعان على الغاصب كالغاصب خبالف املستأجر واملستودع واملوصى خبدمته مالكا واملستا
ال يضمنون من املالك وان ضمنهم املالك اذا قبضوا من الغاصب رجعوا على الغاصب ألهنا ليست جهات ضمان 

قضي على مدارك عدم الضمان خبالف املستعري ال يرجع على الغاصب اذا ضمنه املالك وهذه النكتة قوية جدا ت
والن اليد ان كانت يد ضمان ضمن ما ال يغاب عليه كالغاضب أوىل فال يضمن كالوديعة واجلواب عن األول أنه 

روي قلت يا رسول اهللا أعارية مضمونة أم عارية مؤداة فقال بل عارية مؤداة فنفى عنها الضمان وحتتمل تلك 
خبارا عنه فال يتعدى لغريه وروي أنه كان وديعة عنده ألهل مكة وعارية ملاال الرواية أن تكون التزاما للضمان ال إ

ميلك يضمن أو معناه مضمونة الرد احترازا من الغصب فإنه مل يلتزم رده وحيمل قوله مؤداة على نفس الدفع 
أدراعي فقال  ومضمونة على محل مؤونة الرد من األجرة وغريها فال تلغى إحدى العبارتني ويف احلديث فقدت بعض

إن شئت ضمناها لك ولو كان الضمان صفة للعارية مل يعلق على مشيئته وإمنا ضمنها حسن عشرة وترغيبا له يف 
اإلسالم أو مضمونة إذا مل يثبت هالكها أو غري مضمونة إذا ثبت أو مضمونة ألنه أخذها بغري إذنه ملصلحة املسلمني 

لى اليد حيتمل ضمان التلف وضمان الرد والثاين متفق عليه فيحمل ولذلك قال أغصبا يا حممد وعن الثاين ان ع
عليه ألن محل كالم الشرع على اجملمع عليه أوىل وألن ضمان التلف يلزمه ضمان الرد من غري عكس فهو الثابت 

مة وعن يف مجيع الضرر فيحمل عليه تكثريا لفوائد كالم الشرع وألن الضمري يف تؤديه عائد على العني ال على القي
الثالث أنه روي أنه كان فيها طعام فسقطت من يدها فانكسرت وهو موجب للضمان عندنا وقيل أهدهتا إليه بعض 



أزواجه فاستلذ الطعام فغارت عائشة رضي اهللا عنها فكسرهتا عمدا أو يكون غرمها حسن عشرة وعن الرابع ان 
ن وبقية الصور تعويض خبالفها وعن اخلامس أنه األجزاء يف تلك الصورة مضمونة خبالف العارية والغصب عدوا

ممنوع ألنا ال نضمن املستعري من الغاصب واملستوهب واملشتري إذا مل يعلموا وهلك بأمر مساوي وامنا يتبع املالك 
الغاصب وان تلف بفعلهم وهم ال يعلمون رجع أيضا على الغاصب إن كان مليئا أو معدما رجع عليهم وال 

يلزم هذا احلنفية ألهنم يسلمونه مث هي منقوضة باألجزاء للمستعري من الغاصب يضمنها ومن  يرجعون عليه إمنا
املالك ال يضمنها مث يضمنون املستودع من الغاصب خبالف املالك وعن السادس ان اليد يد أمانة من جهة االذن 

اإلذن والبيع الفاسد واملستام وعدم العوض ويد ضمان من جهة أنه قبض حلق نفسه خبالف الوديعة ففارق الغاصب ب
بالعوض والوديعة بأنه ينتفع فقوبت شائبة الضمان فيما يغاب عليه بالتهمة فضناه وشائبة األمانة بظهر العني فلم 

نضمنه فالضمان وعدم الضمان لكل واحد من اجملموعني ال باليد من حيث هي يد فال يلزم من كون اليد غري 
املستعري غري املغل ضمان يعين املعتدي من الغلول ألنه يقال غل وأغل وبالقياس  مضمنة أال يضمن وعنه ليس على

  على العبد املوصى خبدمته والعني املستأجرة وقياسا للجملة على األجزاء جبامع االذن 
قال ابن يونس قال ابن القاسم ان ادعى اهلالك أو السرقة أو احلرق أو الكسر ضمن وعليه فيما أفسد  -فرع 
ا يسريا ما نقصه أو كثريا ضمن قيمته كله ألن األقل تبع للكثري إال أن تقوم بينة ان هالكه من غري سببه ألن فساد

الضمان كان للتهمة ومىت فرط ضمن فان استعارها بلجامها وسرجها فقال ضاعت بعدهتما قال حممد ضمن السرج 
  واللجام دوهنا ألهنا يغاب عليهما 

  استعار بازيا للصيد فزعم أنه مات أو سرق أو طار صدق مع ميينه ألنه حيوان  قال قال ابن حبيب ان -فرع 
قال فإن اشترط الضمان يف الدابة بطل الشرط ملخالفته للعقد يف احليوان اال ان خياف رهبا من لصوص يف  -فرع 

  الطريق وحنوه فيضمن ان هلكت فيما يغاب عليه وإال فال ومل يضمنه أصبغ مطلقا 
اللخمي العواري مخسة أقسام ما ال يبان به كالديار وما يبان به وال يغاب عليه كالسفن فغري مضمونني قال  -فرع 

وما يغاب عليه وهو مستقل كالعبيد والدواب فهل يضمن خالف وما يغاب عليه وليس مستقال بنفسه كالثياب 
ها مل يضمن ويصدق أنه ليس من فعله واحللي واخلامس املكيل واملوزون فهما مضمونان فإن سقطت الدار أو بيت من

ويصدق يف النقض بعد سقوطه ألنه مل يدخل على الضمان فان تبني أنه مل ينهدم بنفسه جلدته وال مطر وال غريه مما 
يقتضي اهلدم مل يصدق انه اهندم بنفسه ولو مل ينهدم فال يصدق يف تلف أبواب البيوت واغالقها خبالف باب الدار 

داخلها وجيهل ما حدث ويصدق يف غرق السفينة وسرقتها وأخذ العدو إياها فيما دون آالهتا من وحلقه ألنه ينام 
املراسي والقلوع وحنوها اال أن يتبني صدقه أو كذبه واملشهور يف العبيد والدواب عدم الضمان الستقالهلا وعن 

ا غيب عليه فعلى األول ال يضمن مالك يضمن ألن الغالب تصرف اإلنسان هبا وقيل ال يصدق فيما صغر خلفائه إذ
الدابة ويضمن سرجها وجلامها وال يضمن العبد وال كسوته ألن العبد حائز ملا عليه ويصدق يف موته ويف تكفينه يف 

الذي عليه وال يصدق يف زيادة يرجع هبا وال يف موت الدابة أو العبد يف موضع ال خيفى ذلك فيه خبالف هروهبما اال 
ينة فتكذبه وهم عدول لتبني كذبه أو غري عدول مل يضمن وحيلف وان شهد عدل حلف املعري أنه أن يدعيه حبضرة ب

شهد حبق وأنه مل يذهب ذلك حبضرته ويغرم وعلى أحد قويل مالك أنه ال حيلف مع الشاهد اذا شهد فيما هو غائب 
هب إذا شرط أنه مصدق يف الثياب عنه حيلف املستعري أنه ال علم عنده من صحة الشهادة واال قال ابن القاسم وأش

وحنوها لقوله املؤمنون عند شروطهم وألن األصل عدم الضمان وعلى قول سحنون فيمن أعطى لك ماال ويكون 
لك رحبه وال ضمان عليك يسقط شرطه بسقط الشرط ههنا وقال ابن القاسم شرطه ساقط يف الدابة وال يضمن 



فيه ورآها اجارة فاسدة وعلى هذا ترد قبل االستعمال وجيري فيها قول  وقال أشهب عليه أجرة املثل فيما استعملها
ثالث خيري املستعري قبل االستعمال ان اسقط الشرط واال ردت فان فاتت باالستعمال مل يضمن شيئا لعدم دخوله 

وإذا  على إجارة وامنا وهب املنافع وقول رابع صحة الشرط اال أن أحد قويل مالك أنه يضمن وقد دخال عليه
أحضر الثوب باليا فال شيء عليه إال أال حيسن ذلك يف تلك املدة اال عن سرف يف اللباس فيغرم الزائد على املعتاد 
إال أن يعلم ان ذلك شأن هذا املستعري فقد دخل عليه ويضمن اخلرق واحلرق والسوس ألهنا إمنا تكون على الغفلة 

ضمنه إال أن تقوم بينة أنه كان معه يف اللقاء وضمه سحنون إال أن  واذا استعار السيف للقتال فأتى به وقد انقطع
تقوم بينة أنه ضرب به ضربا جيوز له وقال مطرف يصدق أنه أصابه مما استعاره له وكذلك الفأس والعجلة ويصدق 

صحف يف الرحى إذا حفيت اتفاقا ألنه شأن الطحن قال صاحب النوادر ضمنه ابن القاسم يف الفأس والسيف وامل
ومل يضمنه أصبغ إذا أتى مبا يشبه وعن ابن القاسم إذا باع رداءه ونقد الثمن وقال للمشتري اذهب للبيت آخذ 

  علي شيئا وآتيك بالرداء مصيبته من املشتري 
قال صاحب النوادر قال مطرف إذا رد الدابة مع غالمه أو أجريه أو جاره فعطبت ال يضمن ألن ذلك شأن  -فرع 

  ويصدق الرسول أهنا تلفت أو سرقت كان مأمونا أم ال ) ح ( الناس وقاله 
يف اجلواهر ال يضمن املستعري من املستعري اال حيث يضمن املستعري من املالك واملستعري من الغاصب يضمن  -فرع 

  إذا تلفت العارية حتت يده 
ال يضمن ان كان وجه عاريته واال  يف الكتاب إذا استعارها لريكبها حيث شاء فركبها إىل الشام أو إفريقية -فرع 

ضمن لعدم اإلذن قال اللخمي قال أشهب إن كان ذلك من أسفاره فال شيء عليه قال وأرى إن كان شأن الناس 
التصرف يف ذلك البلد ركوبا محلت عاريته على البلد حىت يذكر غريه واال محلت على اخلروج وال يبعد اال أن 

  يكون عادة املستعري 
لكتاب ملا رجعت زعم أنه أعارك إىل دون ما ركبتها أو بلد آخر صدقت مع ميينك ان ادعيت ما يشبه يف ا -فرع 

ألن األصل عدم التعدي وعليك كراء فضل ما بني املوضعني ألن األصل عدم اإلذن يف الزيادة وكذلك اختالفكما 
ف البعري قال صاحب النكت قيل يف احلمل وان استعرت مهرا فحملت عليه بزا مل تصدق ألن العادة خالفه خبال

يصدق يف دفع الضمان والكراء مجيعا ألنه إذا صدق يف أصل املنفعة فعوضها أوىل وإال تناقضت األحكام والفرق 
بني هذه وبني مسئلة ابن القاسم يف الرسول يكذب فيما أمره به املستعري من املسافة فيضمن املستعري الدابة إذا مل 

به الرسول ان املستعري ال يدعي الكذب من رب الدابة لعدم عمله مبا قاله الرسول وهنا انتما تقم بينة على ما أمر 
متداعيان فال يصدق عليك فإن قامت بينة مبا أمر به الرسول سقط ضمانك وضمن الرسول لتعديه وإن أقر الرسول 

معدما رجع عليك وترجع أنت  بالتعدي وال بينة له على عقده مع الرسول فههنا يغرم الرسول التعدي فان كان
على الرسول إلقراره بالتعدي وإذا مل يقر بالتعدي وضمنت حلف املعري أنه عاقد الرسول على ما ذكر إن مل تكن 
بينة على العقد وإال فال ميني على املعري قال ابن يونس قال ابن القاسم يصدق املعري قبل الركوب مع ميينه يف أصل 

اإلذن وقيل إذا هلكت الدابة بعد يومني فقالت أعرت يوما وقلت يومني حلفتما مجيعا ألن املسئلة ألن األصل عدم 
كليكما مدع على صاحبه االذن وهو الغرم ويلزمك كراء اليوم الثاين ألن االصل عدم االذن فيه وال يلزمك 

ت إىل فلسطني ميتنع الضمان ألن األصل عدمه وإذا استعرت برسول إىل برقة فقال املعري بعد ركوبك إمنا اعر
شهادة الرسول لك ألنه شهد على فعل نفسه وحتلف أنت وال تضمن وحيلف هو وله ما بني الكرائني ألن األصل 
بقاء حقه يف منافعه قال ابن القاسم ولو قال له الرسول إىل فلسطني فعطبت معك يف برقة وانت ال تدري إن أقر 



كذبته ال يشهد عليك ألنه خصم وحتلف وال ضمان عليك ويف الرسول بالكذب ضمنها وان قال بل أمرتين وأ
كتاب حممد يضمن اال أن يثبت أنك أمرته بربقة واألول أصوب قال أشهب ان شهدت لك ببينة أن الرسول قال له 

إىل فلسطني فله فضل الكراء بغري ميني لقيام البينة وال ضمان عليك وحتلف ألنك تقول إذا دخلت على برقة فلم 
وإذا أقر باملخالفة ضمن الدابة دونك إن كانت مسافة برقة أشد يف التعب وإال فال ضمان عليك ألن لك أتعد 

  الذهاب هبا إىل مثل ما استعرت 
قال ابن يونس يف املدونة ادعيت العارية وادعى الكراء صدق ألن األصل عدم التربع إال أن يكون مثلك ال  -فرع 

حلمل صدقت فيما يشبه مع ميينك قال اللخمي إذا اختلفا يف الناحية خري يكري قال أشهب إذا اختلفتما يف ا
املستعري يف الركوب ملا قاله املعري أو ينزل إال أن خيشى رواحه إىل الناحية األخرى فال يسلم له شيء قال ابن القاسم 

هم حلفوا ما أرسلوه ألن إذ استعار العبد أو احلر حليا ألهله فهلك وجحد أهله إرساله وقد هلك قبل الوصول إلي
األصل عدم إرساهلم وحلف الرسول إذا كان حرا لقد بعثوه وبروا بتصديق املعطي للرسول وإن صدقوه ضمنوا 
دونه وإن أقر الرسول بالتعدي وهو حر ضمن أو عبد ففي ذمته حىت يعتق إذا أفاد ماال وال تكون يف رقبته إلذن 

بإيصاله هلم مل يضمنوا وال هو وحيلفوا وقال أشهب إذا قال العبد أرسلين  املعطي فال جناية حينئذ وإن أقر الرسول
سيدي وسلمت إليه وأنكر السيد فهي يف رقبته ألنه قد يتحيل على أموال الناس قال ابن القاسم ان أقر السيد غرم 

ن كان الرسول معروفا إلقراره وان أنكر ففي رقبة العبد خلديعته القوم وقاله مالك يف احلر أنه ضامن قال وأرى ا
بالصالح أو سديد احلال حيلف ويربأ أو على غري ذلك والذي ادعى عليهم أهل خري حلفوا وغرم الرسول ان كان 

  من سببهم ومتصرفا هلم وإال فال حيلفون 
يف الكتاب إذا استعارها للحنطة فحمل احلجارة فكل ما محل وهو أضر هبا منه فعطبت ضمن أو مثله يف  -فرع 
رر مل يضمن كعدس مكان حنطة ولو ركب مكان احلنطة وهو أضر ضمن وإال فال أو لركوب فأردف من الض

تعطب مبثله خري بني كراء الرديف فقط ألنه إذا أخذ أجرة املنفعة ال يأخذ الثمن للرقبة لئال جيمع بني العوض 
اوز املسافة فعطبت خري بني قيمة الرقبة واملعوض أو يضمنه قيمة الدابة يوم اإلرداف ألنه يوم التعدي وكذلك إذا جت

يوم التعدي أو كراء التعدي فقط قال ابن يونس قال أشهب ال يلزم الرديف شيء وإن كان املستعري معدما ألنه 
ركب بإذن مالك املنفعة بالعارية وذلك شبهة قيل هذا خالف البن القاسم بل عليه الكراء يف عدم املستعري 

فيغرم املوهوب يف عدم الغاصب وهذا مل يعلم اهنا مستعارة وإال فهو كاملستعري تضمن  كالغاصب يهب سلعة فتهلك
ايها شئت لدخوهلما على التعدي قال بعض الشيوخ مل يراع كون املسافة اليت جتاوز إليها يعطب يف مثلها أم ال كما 

وقع اهلالك فيه باملأذن وغريه ويف يف الزيادة بل ضمنه مطلقا ومها سواء ويضمن لعدم اإلذن قال والفرق أن احلمل 
املسافة بغري املأذون فقط يشكل هذا لقوله يف الكتاب فيمن أذن يف ضرب عبده عشرة فضربه أحد عشر يضمن ان 

خاف ان الزائد أعان على قتله قال ويف الكتاب اذا جتاوز املسافة حنو ميل مث رجع لريدها لرهبا فعطبت يف موضع 
املوجب للضمان فال يربأ منه اال بالتسليم وان جتاوز إىل مثل منازل الناس فال شيء عليه  االذن ضمن لتقدم التعدي

  وقال عبد امللك ال يضمن كقول مالك يف الوديعة ترد بعد السلف مث تسرق فكذلك ردها ملوضع االذن 
ع احليوان أو وضع اسباب الضمان ثالثة االتالف كخرق الثوب والتسبب يف االتالف كحفر البئر لوقو -القاعدة 

يد غري مؤمنة كيد الغاصب واملشتري شراء فاسدا وهو خري من قولنا وضع اليد العادية فان هذه االيدي األخر ما 
  وضعت إال بإذن وهي قاعدة جمتمع عليها فتخرج عليها هذه الفروع 

ماال يصدق يف ضياعه أخذه قال اللخمي إذا اختلفا يف الرد صدق املعري مع ميينه عند ابن القاسم يف كل  -فرع 



ببينة أم ال ألن ما يصدق يف تلفه كالدين يف الذمم وقال عبد امللك يصدق الصانع يف الرد إذا أخذ بغري بينة خبالف 
التلف فعلى هذا يصدق يف العارية وقد تقدم يف كتاب االجارة أربعة أقوال يف الرد فلتطالع من هناك وإذا اختلفا يف 

عت صدق املستعري مع ميينه ما مل يأت مبا ال يشبه ألنه غارم وقال مالك إذا قالت املرأة صفة العارية وقد ضا
  استعملت احللي زمانا طويال ونقص حتلف وحيط ما يرى أنه نقص يف تلك املدة 

قال قال ابن القاسم يف ضمان الرهن يوم االرهتان أو يوم الضياع قوالن وتتخرج العارية على ذلك والثاين  -فرع 
أحسن ألن اليد غري مضمنة فتجب القيمة آلخر يوم رأته البينة عنده مل ير عنده من يوم استعاره فقيمته يوم 

االستعارة ألن املعري ال يصدقه يف بقائه عنده إن كانت قيمته أكثر واال فله األخذ باألكثر ويصدقه يف البقاء اىل اليوم 
مل يغرم اال القدر الذي يبقى منه بعد لبسه مدة العارية ألن ما ولو ثبت ان املستعري أهلك ذلك الثوب قبل لبسه 

ينقص باالستعمال ال يغرمه وقد استحقه بالعقد ولو باعه كان الثمن بينهما ألنه شريك بعقد العارية فان أهلكه املعري 
قيمة تلك املنافع بعد قبضه منه فهل يغرم قيمته ويستأجر املستعري من القيمة مثل األول أو يشتري مثله أو يغرم 

قياسا على من أخدم أمة مث أولدها وقيمة املنفعة األوىل ألهنا الفائتة على املستعري فان أهلكها قبل القبض فعلى قول 
ابن القاسم هو مبنزلة من قبض وعلى قول أشهب ال يغرم كالواجب يبيع الثوب قبل القبض فان أهلكها أجنيب فهما 

ا ألنه مما ينقصه االستعمال فإن كان ال ينقصه االستعمال كالعبد فلسيده مجيع يف القيمة شريكان إن كانت ثوب
القيمة عند ابن القاسم وقال أشهب يف املوصى خبدمته لرجل وبرقبته آلخر جتعل قيمته يف مثله وخيدم بقية خدمته 

كناها يهدمها رجل بعد لألول ان كانت إىل أجل فإليه أوايل املوت فاليه وقال حممد يف موصى له بغلة دار أو س
موت املوصى عليه ما بني قيمتها قائمة ومهدومة تبىن هبا تلك الدار ويكون املوصى له على أجله توفيه بالوصية وقيل 

  يسقط حقه يف البناء ألنه عني أخرى غري املوصى هبا 
يف مدة تشبه  يف الكتاب أذنت له أن يبين يف أرضك أو يغرس فلما فعل أردت اخراجه ليس لك ذلك -فرع 

العارية إال أن تعطيه ما أنفق وقال يف موضع آخر قيمة ما أنفق واال تركته إىل ما يشبه عاريته فتعطيه قيمة البناء 
مقلوعا ألنه دخل على القلع أو تأمره بقلعه اال أن يكون ال قيمة له وال نفع فال شيء ألنك مل تأخذ منه ما له فيه 

فانقضى لكن ليس لك اخراجه ههنا قبل األجل وان أعطيته قيمته قائما غرض صحيح وكذلك لو ضربت أجال 
توفية بالشرط ولو مل ينب ومل يغرس ولو مل تضرب أجال كان لك ألن التحديد يقوى مالك املنفعة وتعينه مراد لكما 

لع بنائه وغرسه ولو مسيت أجال ومل تسم ما يبين وما يغرس فال متنعه اال ما يضر بأرضك وله اخلروج قبل األجل وق
ألنه ماله إال أن تشاء أخذه بقيمته مقلوعا إن كان ينتفع به بعد القلع وإال فال يقلع وال شيء له ألن ماليته تذهب 

بالقلع سفها ومل تفوت عليه ماال باإلبقاء وان أعرته للزرع فله حىت يتم ويتمكن من البيع بالطيب وليس لك كراء 
ى إال أن تعري للثواب فهو كاإلجارة فان أعرته للبناء وسكن عشر سنني ولك من يوم رمت إخراجه وال فيما مض

البناء بعدها جاز ان بنيتما صفة البناء ومبلغه وأجله ألهنا إجارة وإال امتنع وحيث امتنع وبىن وسكن فله قلع بنائه 
شجرا وهو لك بعد  ولك كراء أرضك لفساد العقد ولك اعطاؤه القيمة مقلوعا وإال ينقضه وميتنع أن يغرسها

األجل ألن الشجر ال حيدد فيعرف قال صاحب النكت قوله وقال يف موضع آخر حيتمل ثالثة أوجه أحدها أن يعطيه 
قيمة ما أنفق إذا أخرج اآلجر واجلري من عنده وقوله ما أنفق إذا أخرج الثمن فاشترى به هذه األصناف وثانيها قيمة 

تفاع وما أنفق إذا كان بالقرب وعلى هذا ال يكون اختالفا وثالثها إن اعطاه ما ما أنفق إذا طال األمد وتغري باالن
أنفق أي عدة الدنانري والدراهم وال يلتفت إىل الغنب اليسري وقيمة ما أنفق أي بغري غنب إال ما يتغابن الناس يف مثله 

ان القيمة ال تكون فيه ألنه ال يباع فهو اختالف والكل فيه حمتمل وقوله يف عارية الزرع ال خيرجه حىت يطيب يريد 



وال يريد ان فيه القيمة إذا طاب خبالف البناء والغرس ألهنما يبقيان يف األرض خبالف الزرع فال يأخذه وقوله حىت 
يطيب مستدرك ألن الزرع ال يباع بعد الطيب حىت ييبس والفرق بني أخذ البناء بعد عشر سنني وبني منع بيع دار 

د عشر سنني إن البناء ههنا من حني كماله لك وامنا له السكن خبالف البيع ولو اهندم البناء يف أيام على أن تقبض بع
السكىن فهو منك أو قبل السكن رجع بقيمة بنائه عليك ألنه ملا تعذر سكناه رجع بالعوض أو بعد بعض السكىن 

بناء أو بعضها يف أمد البناء ألن أمد فراغه ببعض القيمة بقدر ما مل يسكن ويستوي اشتراط السكن تلك املدة بعد ال
معلوم فيصري الشرط ملا بعده لتعذر السكىن قال ابن يونس ليس لك اخراجه يف البناء وان مل يضرب أجل حىت يبلغ 

أمد مثله ألن العرف كالشرط وقال أشهب لك اخراجه بعد فراغ البناء والغرس وان قرب النك مل تضرب أجال 
ربه وتعطيه قيمته مقلوعا أو تأمره بقلعة وقال أيضا لك اخراجه إذا احتجت لعرصتك أو وهو فرط حيث مل يض

بيعها تقدم شرط أم ال ألن الضرورة مقدمة على املعروف وان كان بشرط وقع بينكما الحلاجة امتنع وفاء بالعقد 
قلت يف الدابة اىل موضع  السامل عن معارضة الضرورة وحيث دفعت قيمته مقلوعا فيعد أجرة القلع قال أشهب إذا

كذا أو اىل كذا وكذا يوما أو حياتك فليس لك الرجوع وإن مل تزد على أعرتك فلك الرجوع مىت شئت لعدم تعني 
الزيادة قال مالك كل من بىن بإذنك أو علمك فلم متنعه وال أنكرت عليه فله قيمته قائما كالباين بشبهة وكذلك 

 أرض أمرته وأراضي ببينه وبني شركائه بعلمهم فلم مينعوه والباين بغري إذن وال املتكاري أرضا أو منحها أو بىن يف
علم له القيمة مقلوعا وهو قول املدنيني وقول أصحاب مالك قال ابن حبيب ومل خيتلف قوله يف ذلك قال مطرف 

قائما إذا مت األجل ولو إذا اشترط عليه إذا انقضى األجل قلع بناءه وترك غرسه بطل الشرط نفيا للضرر وله قيمته 
شرط ان له القيمة قائما امتنع ألهنا إجارة بأجرة جمهولة فما بين فله األقل من قيمة بنائه يوم فرغ أو ما أنفق فيه 

ولك كراء األرض مبنية من يوم سكن قال اللخمي العواري هبات جتوز معلومة وجمهولة وغررا ويف لزومها للمعري 
يعود إليه وهو ما ضرب فيه أجال وعمله معلوم وما ال يضرب أجال وال هو معلوم قيل  قسمان قسم يلزم بالعقد مث

ال جيرب على التسليم ولك االسترداد وبعد التسليم وان قرب قاله ابن القاسم لعدم تعني املوهوب من املنافع وقيل 
فيه اإلنفاق واملئونة وان قلت ال  يلزم اىل مدة مثله قاله ابن القصار ألن العرف كالشرط وقال عبد امللك ما يتكلف

رجوع فيه نفيا للضرر وإال فلك الرجوع يف مثل فتح باب إال أن يكون املستعري باع داره وشرط للمشتري ما 
أذنت له فيه بعلمك فيلزم أبدا واختلف إذا أذن له أن يغرس على مائه ففعل فقيل ليس له قطع ذلك املاء ألنه كاهلبة 

عارية وقال أشهب له الرجوع وإذا أذنت يف إجراء هنر خلف حائطه أو ميزاب على احلائط مامل توقف أو تسميه 
فأضر باحلائط نفيا للضررفان احتاج احلائط اىل إصالح له فعلى من كان ذلك بسببه وان اهندم وعلم صاحب 

مجيعا جرت على قولني احلائط بالفساد مل يكن عليه شيء وإن مل يعلم وعلم ذلك اآلخر كان بناؤه عليه فإن جهال 
  كاملخطئ فيما أذن له فيه وأن يضمن أصوب 

يف النوادر كل من بىن يف أرض غريه بإذنه أو بعلمه ومل ينكر عليه أو بشبهة من الشبه أو غرس فله قيمة  -فرع 
ملدة إال ذلك قائما وإال فمنقوض غري ان مالكا قال إذا أسكنته دارك وأذنت له أن جيدد فيها حجرا فليس له بعد ا

  النقض إال أن تعطيه قيمته منقوضا لدخوله عند األجل على النقض 
قال العبدي يؤخذ البناء بقيمته مقلوعا يف ست مسائل البناء يف أرض مغصوبة أو عارية أو بكراء أو أرض  -نظائر 

بأمره فالقيمة قائما وإال  زوجته أو شركاء أو ورثة بىن يف ذلك كله بأمر ام ال عند ابن القاسم وعند املدنيني ان بىن
  فمقلوعا وقد تقدم قبل هذا الفرع نقل آخر يف هذا املعىن 

قال يلزم الضمان اال أن تقوم ببينة يف ست مسائل عارية ما يغاب عليه واملبيع باخليار فيما يغاب عليه  -نظائر 



ه الشركة بالطالق واملقسوم من ونفقة الولد عند احلاضنة والصداق مما يغاب عليه وادعت املرأة تلفه ووقعت في
  التركة بني الورثة مث انتقضت القسمة بدين أو غلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه ومسئلة الصناع يف اإلجارة 

للمعري ) ش ( و ) ح ( يف الكتاب إذا استعار عشر سنني فورثته مبنزلته قبض أم ال ألنه حق له بالعقد وقال  -فرع 
الدار ألن املنافع معدومة فهي كهبة مل تقبض على أصلهم وحنن مننعهم احلكم يف  الرجوع ولو قبض املستعري

  املوضعني وسيتقرر ذلك يف اهلبة ان شاء اهللا فان مات املعري قبل القبض بطلت العارية كاهلبة 
ك وال تنتقل ال ينتقل للوارث خيار البيع والرد بالعيب واألخذ بالشفعة واملطالبة بنفي الضرر عن األمال -القاعدة 

إليه الوكالة وال اإليالء وال اللعان وال النكاح وال خيار اشترطه له املتبايعان فليس كل احلقوق تنتقل بل الضابط أن 
ما كان ماال أو متعلقا باملال انتقل ألن الوارث يرى املال فورث متعلقاته وكل ما هو متعلق بالنفس كالنكاح أو 

ه املتبايعان والوكالة فال ينتقل ألن جسمه وعقله ورايه ال يورث فالعلم هبذه القاعدة بالعقل والرأي كخيار اشترطه ل
  يوضح لك هذه املواطن 

يف الكتاب من أعمرته دارك حياته رجعت بعد موته اليك قال صاحب االستذكار هذا مذهب مالك  -فرع 
مالك وأصحابه بلفظ العمرى والسكن وأصحابه وكذلك إذا قال لك ولعقبك ترجع له وملن يرثه وإمنا ميلك عند 

واالعتمار واالستغالل واالعمار باملنافع دون الرقاب وقال األئمة ميلك الرقاب يف العمرى قال لعقبك أم ال ملا يف 
املوطأ قال أميا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإهنا للذي يعطاها ال ترجع للذي أعطاها أبدا ألنه أعطى عطاء وقعت 

يف أيب داود العمرى جائزة ألهلها والرقىب جائزة ألهلها ويف مسلم أمسكوا عليكم أموالكم وال فيه املواريث و
تفسدوها فانه من أعمر عمرى فبىن للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه وال اثر لذكر العقب قد ميوت قبله واجلواب عن 

عقب املعطي أحد وكذلك قال الداودي ألنه  األول أنا نقول مبوجبه فإهنا ال ترجع إىل الذي أعطاها أبدا ما دام من
أعطى عطاء وقعت فيه املواريث فإن هذه الزيادة من قول الراوي فعلل باملواريث وجعلها املانعة وحنن ال نغريه ما 

دام مرياث من العقب ويوضحه أال تعود فعل يف سياق النفي هل يعم أم ال خالف بني األصوليني وان سلمنا العموم 
زمان املستقبلة والعام يف حقيته مطلقا ويف أحواهلا على ما تقرر يف أصول الفقه واملطلق تكفي فيه صورة فهو يف األ

فنحمله على حالة عدم الوارث من العقب فيسقط االستدالل به فيما عداه ألن ذلك شأن املطلقات وعن الثاين 
لثالث القول باملوجب أيضا فاهنما له ولعقبه حيا القول باملوجب أيضا فان اجلواز ثابت إمنا اخلالف يف الرجوع وعن ا

وميتا امنا اخلالف بعد العقب مث يتأكد ما ذكرناه مبا يف املوطأ قال القاسم بن حممد ملاسئل عن العمرى فقال ما 
أدركت الناس إال وهم عند شروطهم يف أمواهلم وورد عليه ان أراد الغالب فليس حجة مطلقا فكيف تدفع به 

مجاع املدينة فقد خالفه مجع كثري منهم وقضى هبا طارق باملدينة وقال إبراهيم بن اسحق احلريب عن ابن السنة أو ا
األعرايب مل خيتلف العرب يف العمرى والرقىب واإلفقار واالمحال واملنحة والعرية والعارية والسكىت واالطراق اهنا على 

شرع نقلها واألصل عدم النقل ألن متليك الرقاب مىت ملك أرباهبا ومنافعها ملن جعلت له واخلصم يدعى ان ال
اشترط فيه التأقيت فسد كالبيع وههنا مل يفسد فيصرف إىل املنافع ألهنا ال يفسدها التأقيت بل شرط يف بعض 

صورها واخلصم يدعي أن الشرع أبطل التأقيت تصحيحا للملك وحنن ندعي ان الشرع اعتربه واإلبطال على 
مذهبنا أرجح لغة وشرعا وألن التربع على خالف األصل خالفناه يف املنافع فيبقى يف الرقاب  خالف الدليل فيكون

  على مقتضى األصل تعليال للمخالفة 
قال صاحب التنبيهات العارية بتشديد الياء والعمرى بسكون امليم من العمر والرقىب بضم الراء وسكون  -فائدة 

احبه وتفسد الرقىب من جهتني وتصح من جهة واحدة حنو قوله يف القاف مقصورة ألن كل واحد منهما يرقب ص



عبده فان مت فاخدم فالنا حىت ميوت مث انت حر ألنه كالتعمري ووصية بعده باخلدمة وعتق إىل أجل وتفسد إذا 
هة كانت املراقبة من اجلهتني لكوهنا خارجة عن الوصية والعتق إىل أجل وإذا كانت قبالة الدار دار أخرى من اجل

وأمحد القسمني األولني ومل يبطال إال املعاوضة ) ش ( يف الرقىب وجوز ) ح ( األخرى لكوهنا معاوضة فاسدة ووافقنا 
  يف القسم األخري 

يف الكتاب العمرى يف الرقيق واحليوان ومل أمسع ذلك يف الثياب وهي عندي على ما أعطاه من الشرط  -فرع 
كما فتحبسانه على أن من مات منكما أو ال فنصيبه حبس على اآلخر للغرر ومتتنع الرقىب وهي أن تكون دار بين

وكذلك العبد بينكما حتسبانه على أن من مات أوال فنصيبه خيدم آخرمها موتا مث يكون حرا ويلزمهما العتق إىل 
كمن قال  موهتما ومن مات خدم نصيبه ورثته دون صاحبه فإذا مات آخرمها عتق نصيبه وكل واحد بصرفه يف ثلثه

إذا مت فعبدي خيدم فالنا حياته مث هو حر ولو قال عبدي حر بعد موت فالن فهو من رأس املال ألنه تصرف يف 
الصحة والتعليق على املوت يعد واقعا عنده ألن الشروط اللغوية أسباب واملسبب عند السبب فتختص بالثلث 

ديث املوطأ املتقدم فيكون موقوفا عليهم ما دام أحد من كالوصايا قال ابن يونس إذا أعمره وعقبه ال يرجع إليه حل
العقب حيا وال فرق يف التعمري بني إسكانه عمره أو عمر فالن أو ايل قدوم فالن وجتري املواريث له ولعقبه يف النفع 

دون األصل قال اللخمي إذا قال من مات منا فنصيبه حبس على احلي فعلى القول أن يرجع احلبس على املعني 
ملكا يبطل هذا ويصنعان بالدرما أحبا وعلى القول انه يرجع حبسا تبطل السكىن خاصة وتكون ملكا هلما حىت 

  ميوت آخرمها فتكون على مرجع األحباس 
إذا أسكنه هل ملكه املنفعة أو ملكه ان ينتفع كما ملك الشرع االنتفاع باملساجد والربط واملدارس  -تنبيه 

املنفعة يف القسم األول دون الثاين واجلواب أن ابن أيب زيد نقل يف النوادر ان له يف  والطرقات فله املعاوضة عن
الوصايا إذا أوصى لرجل بغلة مسكن وآلخر مبسكن آخر لكل واحد أن يسكن وأن يستغل وهو دليل على أنه 

  ملكه املنفعة 
ن يكون شأنه عدم الكراء لعلو يف اجلواهر إذا قلت أجرت لك وقال الراكب أعرت صدق مع ميينه إال أ -فرع 

  قدره وكذلك لو قلت غصبتنيها 
يف املقدمات أجرة محل العارية على املستعري لقوله لصفوان يف األدرعة اكفنا محلها فدل على ان احلمل عليه  -فرع 

ا ومنفعة واختلف يف أجرة الرد فقيل عليه لوجوب التسليم عليه وقيل املعري ألنه صنع معروفا فال يأخذ عليه أجر
  الرد ختتص به خبالف النقل اىل املستعري 

  قال من حق املستعري األشهاد على الرد وان قبضها بغري إشهاد خبالف الوديعة ألن العارية مضمونة خبالفها  -فرع 
يده قال األهبري إذا مات العبد املخدم قبل انقضاء اخلدمة ماله لصاحب الرقبة أو لورثته وإذا قتل فقيمته لس -فرع 

وأرش جراحه ألنه مالك للرقبة فإن جىن قبل اخلدمة قيل للمخدم افده حىت ختلص لك اخلدمة فان اجلناية تتعلق 
  بالعبيد فان امتنع فقد أسقط حقه من اخلدمة وخبري السيد بني اسالمه وافتتاكه على قاعدة جناية العبيد 

السيد اإلعمار بأن يصريها أم ولد بوطئه واملعمر  قال األهبري ان أعمر أمة امتنع وطؤها لئال يبطل وطء -فرع 
  ليس مالكا للرقبة فتحرم عليهما 

قال إذا أعمر عبدا فنفقته حياة املعري عليه ألنه املنتفع وعن مالك إذا حبس على أم ولده خادما فنفقتها على  -فرع 
وم موته ألن الوصية إمنا تعترب بعد الورثة وابن القاسم وأشهب على قوله األول وإذا أوصى خبدمته سنني فأوهلا ي

  املوت 



قال ولد املخدم من أمته مبنزلته خيدم معه كما يدخل يف كتابته وتدبريه وان قتله سيده خطأ فال شيء عليه  -فرع 
ألنه ال يضمن لنفسه أو عمدا فعليه قيمته ملن أخدمه يف السنني اليت أعمر فيكرى له عبد منها خيدمه فإن مل تف مل 

ليه شيء وإن زادت فللسيد ألنه قد وىف باخلدمة قال والصحيح عندي أن يكون اخلطأ كذلك ألنه أفسد يكن ع
خدمته خالفا لقول مالك املتقدم فإن أعتق نصف املخدم عتق كله لقوة العتق يف نظر الشرع واستؤجر من قيمة 

  النصف كما إذا قتله وولد املخدمة معها خيدم فإن ماتت بقي ولدها خيدم 
يف اجلواهر حكم العارية اللزوم ومىت كانت إىل أجل معلوم أو كان هلا قدر معلوم كعارية الدابة اىل موضع  -رع ف

كذا والعبد يبين كذا أو خييط كذا فهي الزمة فإن مل يضرب أجال وال كان هلا مدة القضاء لزمت بالقول والقبول 
ة وقالوا ال جيب التسليم وال التمادي بعده ألن املنافع معدومة ويبقيها مدة انتفاع مثلها عند استعارهتا وخالفنا األمي

فهي كهبة مل تقبض على أصلهم يف اهلبة وسيأيت تقريره يف اهلبة ان شاء اهللا والعارية مقيسة عليها وقال أشهب املعري 
دون االقباض إمنا باخليار يف تسليم ذلك وإن سلمه كان له الرد وان قرب قال أبو الفرج وأرى أن وجوهبا بالقول 

   ١فيما عدا األرضني صفحة فارغة 

  كتاب اهلبة والصدقة

قال صاحب املقدمات ال تفترق الصدقة واهلبة إال يف حكمني االعتصار وجواز الرجوع بالبيع واهلبة فال يصح ذلك 
فسه أو حيتاج يف الصدقة إال أن تكون على ابن صغري ثالث روايات املنع إال لضرورة حنو كوهنا أمة فتتبعها ن

وهو ظاهر املدونة وثانيها جيوز الرجوع فيها بالبيع واهلبة من غري ضرورة دون االعتصار وثالثها  -فيأخذها حلاجته 
الرجوع بالبيع واهلبة واالعتصار قياسا على اهلبة والفرق بني حقيقتهما ان اهلبة للمواصلة والوداد والصدقة البتغاء 

تقرر اشتراك الصدقة واهلبة فيما عدا هذين احلكمني فليكن الكالم عليهما واحدا والنظر  االثواب عند اهللا تعاىل وإذا
يف األركان والشروط واألحكام فهذه ثالثة أنظار النظر األول يف األركان وهي أربعة الركن األول الواهب شرطه 

اهللا تعاىل منع التصرف إال باليت هي أهلية التربع وعدم احلجر ويف الكتاب متنع هبة األب من مال ابنه الصغري ألن 
أحسن وكل من ويل أمرا ال يتصرف فيه إال باليت هي أحسن لقوله من ويل من أمور الناس شيئا فلم جيتهد هلم ومل 
ينصح فاجلنة عليه حرام فإن تلف املوهوب هببته ضمنه وإذا تزوجت اجلارية ومل تدخل فال جتوز صدقتها وال هبتها 

حىت تدخل وتكون رشيدة ففي ثلثها وليس بعد الدخول حد مؤقت وحدها الدخول بان كانت يف ثلث وال غريه 
تصلحه ملاهلا قال ابن يونس قال ابن عبد احلكم البكر البالغ عليها ويل يبطل صنيعها يف ماهلا وإن مل يول عليها جاز 

ا مل يول عليها ألن البلوغ مظنة صنيعها من بيع وشراء دون العتق والصدقة والعطية وجوز سحنون مجيع صنيعها م
الرشد قال مالك إذا تصدقت البكر على أبويها مث تزوجت ودخلت هلا ردها ألن تصرفها غري نافذ قال ابن نافع 

ولو أقامت بعد البناء سنني فقالت ما علمت أنه ال يلزمين هلا الرد ألن مثل هذا مما جيهله النساء وحتلف قال مطرف 
نعت قبل الدخول مل جيزئ ألن احلجر لعدم األهلية ال حلقه وإن ماتت البكر ومل ترد أو مل تعلم ولو أجاز الزوج ما ص

لورثتها الرد ما مل جتزه بعد الرشد أو تتركه رضى ولو مات العبد الذي أعتقت مل يورث إال بالرق وال يورث حرا 
  لبطالن العتق 

ىت بدا له ذلك لعدم احلوز وقد قيل ذلك للمسلم فكيف يف الكتاب إذا وهب الذمي للذمي فلم يدفعها له ح -فرع 
الذمي قال ابن يونس قال ابن القاسم ان كان أحدمها مسلما قضى بدفعها تغليبا حلكم االسالم وضعف أشهب 

صدقة الذمي وإن كانت على مسلم إن كان من أهل العنوة قال صاحب التنبيهات قوله يف الذمي ال حيكم عليه قيل 



  يترافعوا إلينا ولو تراضوا حلكمنا حبكم االسالم وقيل وإن ترافعوا قياسا على العتق وليس من باب التظامل  معناه إذا مل
قال اللخمي احلرة حمجور عليها إذا تزوجت فيما يزيد على الثلث لقوله ننكح املرأة ألربع لدينها ونسبها  -فرع 

لثلث كاملريض ولو تصدقت بثلث مث بثلث الباقي وبعد ما وماهلا ومجاهلا فعليك بذات الدين تربت يداك وجوز هلا ا
بني الصدقتني أمضاه حممد نظرا للبعد فكأن الباقي مال مل يتصدق منه وقال عبد الوهاب ليس هلا بعد ذلك يف ذلك 

واحد املال عطية إال أن تفيد ماال آخر قال وهو أحسن فإن قرب ما بينهما حنو اليومني بطل اجلميع ألهنما كالعقد ال
ونصف سنة مضى اجلميع أو حنو الشهر مضى األول فقط قاله أصبغ قال وأرى أن ميضي األول وإن قرب الثاين 

ألنه يف أمر الثاين على شك هل هو رأي حدث أو كانت معتقدته أوال مع أن الصواب يف العطية الواحدة إذا 
يع الفائدة صح ألن الفائدة مل ختطر ببال الزوج جاوزت الثلث رد الزائد إال أن تفيد ماال ولو قيل هلا أن تعطي مج

عند العقد وال زاد يف الصداق ألجله وقد يكون له مقال إذا كان ذلك مرياثا عن أبيها وزاد يف الصداق ليسار أبيها 
فإن حتملت محالة بأكثر من الثلث منع ألنه هبة وجوزه عبد امللك بعدم تعني البلوغ ال سيما إذا كان املضمون 

را فإن لزمها الصوم لعدم النضوض أو لغريته رجعت مىت تيسر األخذ فان كان فقريا جاز من الثلث وسقط موس
  الزائد 
قال األهبري قال مالك إذا تصدق املريض مث صح ال رجوع له ألن احلجر لقيام املانع وقد ذهب ال لعدم  -فرع 

بول امللك الركن الثالث املوهوب ففي اجلواهر هو كل األهلية خبالف غري البالغ الركن الثاين املوهوب له وشرطه ق
كان معلوما أو جمهوال فتصح هبة اآلبق والكلب واملرهون وجيرب الواهب على  -مملوك يقبل النقل مباح يف الشرع 

بني افتكاكه جلنايته على ما يقوم مقام الدين وقيل ال جيرب على التعجيل إذا حلف أنه مل يرد التعجيل وخيري املرهتن 
مجعا  -ترك الرهن فتمضي اهلبة أو تبقيته إىل األجل فإذا حل والواهب موسر قضى الدين وأخذ املوهوب له الرهن 

بني املصاحل وإن كان جيهل أن اهلبة ال تتم إال بعد التعجيل بالدين حلف على ذلك ومل جيرب على التعجيل قوال واحدا 
  ا مع اعالم املديان باهلبة أو تصح هبة الدين كرهنه وقبضه هبة كقبضه رهن

يف الكتاب جتوز يف قسط من زيت جلجانك هذا أو متر خنلتك قابال ويلزمك عصره ألنك التزمته بالعقد  -فرع 
وميتنع أن تعطيه من زيت غريه خشية التأخري يف الطعام ولتوقع تلف جلجانك فهو غرر أيضا قال ابن يونس يف 

ما خيرج وإن مل خيرج إال املوهوب فكله على املوهوب ألن العقد أوجب كتاب حممد عصره عليهما باحلصاص على 
عليك زيتا ال عصره قال اللخمي إذا دفع له من دهن آخر قرضا جاز فان هلك اجللجالن قبل ان يستويف منه رجع 

ثالث على املوهوب وان اشتراه بدهن آخر صح ألنه مناجزة أو بدهن ليأخذه بعد العصر امتنع للنساء فصار له 
  حاالت جيوز اثنان ومتتنع واحدة 

يف الكتاب إذا وهبت نصيبا من دار مل تسمه فسرته مبا شئت أو ورثتك من الدار ال تدري كم هي صح أو  -فرع 
عبدك املأذون وقت اغترقه دين جاز أو عبدا جانيا وانت عامل جبنايته مل ينعقد إال ان تتحمل اجلناية ألنك ختري بني 

فهبتك اختيار للفك فان امتنعت حلفت ما أردت حتملها واجلناية أوىل ألهنا يف رقبته متقدمة قال ابن الفك والتسليم 
يونس قال ابن القاسم إذا تصدق مبرياثه مث قال كنت أظنه أقل من هذا حلف إن ظهر صدقه فان كان عارفا مبورثه 

بد احلكم ينفذ وان ظهر اهنا كثرية وقال ابن ويسره نفذ ذلك عليه وان مل يعلم مبلغه لدخوله على ذلك وقال ابن ع
القاسم اذا تصدق مبا يرث على ابنه ال أقضي عليه بذلك وهو ال يدري ما يرث قال أصبغ إذا قال تصدقت مبرياثي 

وهو كذا من البقر وكذا من اإلبل والرقيق والعروض ويف التركة بساتني مل يذكرها له ما نص دون ما سكت عنه 
د إذا ظهر له خالف ما أعطى خيتلف حاله فإن كان يرى أن للموروث دارا يعرفها يف ملكه فأبدهلا قال اللخمي أرا



امليت يف غيبته بأفضل فله رد اجلميع إذا قصد تلك الدار وان خلف ماال حاضرا مث طرأ له مال مل يعلمه نفذ ما علمه 
أكثر فهو شريك بالزائد الركن الرابع السبب  خاصة وان كان مجيع ماله حاضرا أو كان يظن ان قدره كذا فتبني أنه

الناقل ويف اجلواهر هو صيغة االجياب والقبول الدالة على التمليك بغري عوض أو ما يقوم مقامها يف الداللة على 
ذلك من قول أو فعل قياسا على البيع والن مقصود الشرع الرضى فأي دل على مقصود الشرع اعترب لقوله ال 

لم إال عن طيب نفس منه مفهومة إذا طابت نفسه حل قال ابن يونس سألك أن هتبه دينارا فقلت حيل مال امرئ مس
نعم مث بدا لك قال مالك لك ذلك تنبيه مذهب الشافعي القبول على الفور وظاهر مذهبنا جيوز على التراخي ملا يأيت 

ل الرسول يف أن يهب عنه ومل يشترط يقول البد من توكي) ش ( بعد ذلك من إرسال اهلبة للموهوب قبل القبول و 
ذلك مالك وقد وقع ألصحابنا ان للموهوب التروي يف القبول وسيأيت ذلك يف الفروع النظر الثاين يف شرطها وهو 
احلوز وقاله األمية كما قلنا يف اهلبة والصدقة واهلدية وأصله ما يف املوطأ أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه وهب ابنته 

اهللا عنها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال واهللا يا بنية ما من الناس أحد أحب  عائشة رضي
إيل غىن بعدي منك وال أعز علي فقرا بعدي منك وإين كنت حنلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه 

على كتاب اهللا تعاىل فقالت واهللا يا أبت لو  كان لك وإمنا هو اليوم مال وارث وإمنا مها أخاك وأختاك فاقتسموه
  كان كذا وكذا لتركته إمنا هي أمساء فمن األخرى فقال ذو بطن بنت خارجة 

قال صاحب املنتقى قال عيسى جاد عشرين وسقا أي جداد فتكون هبة للثمرة أي وهبتك عشرين جمدودة  -فوائد 
أي وهبتك خنال جتدين منه ذلك قال صاحب االستذكار  وقال األمسعي أي خنال جيد منها ذلك فتكون صفة للنخل

فيه تفضيل بعض الولد وان احلوز شرط وجواز هبة املشاع قال صاحب البيان جاد عشرين وسقا بتشديد الدال أي 
ما جيد منه ذلك العدد والوسق بكسر الواو االسم وبالفتح املصدر سؤال كيف خيرب عن صفة محل امرأته وانه انثى 

إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما يف األرحام وما تدري ( مخس ال يعلمهن إال اهللا وتال  ويف مسلم
جوابه الذي اختص به اهللا تعاىل هو علم هذه بغري سبب ) نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت 

اقض قال صاحب املقدمات إمنا كان حمصل للعلم والصديق رضي اهللا عنه قيل علم ذلك بسبب منام رآه فال تن
احلوز شرطا يف العطاء خشية ان ينتفع اإلنسان مباله عمره مث خيرجه عن ورثته بعد وفاته وقد توعد اهللا تعاىل من 

تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله ندخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين ( يتعدى حدود الفرائض فقال 
ويف املسألة ) يم ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهني فيها وذلك الفوز العظ

أربعة أقوال ال يشرط احلوز ويكفي القبول كالبيع وإمنا مل ينفذ الصديق رضي اهللا عنه هبته ألهنا كانت جمهولة ألن 
 تلزم الصدقة واهلبة بالقبول وله الرجوع واألئمة ال) ش ( بيع عشرين وسقا ممتنع فلو كانت معلومة لنفذها وقال 

وال يقضي عليه بل إمنا حيصل امللك ويتعلق احلق بالقبض والفرق بني اهلبة فال متلك إال بالقبض ويكفي يف الصدقة 
  القبول ألهنا هللا تعاىل والرابع قول مالك 

صيل املهمات فشرع الزما تاما مبجرده العقود الناقلة لألمالك ثالثة أقسام منها ما شرع لدفع احلاجات وحت -قاعدة 
من غري اتصال قبض وال غريه اتفاقا حتقيقا لتلك املقاصد العامة احملتاج إليها ومنها ما شرع معروفا عند املمات وهو 
الوصية فشرع الرجوع فيه ترغيبا يف نقل الدنيا لآلخرة حينئذ فان املوصي إذا علم ان له الرجوع مل يبق له مانع من 

صاء ألنه إن مات ال يأسف وان عاش ال يأسف بسبب القدرة على الرجوع فلو منع من الرجوع امتنع من اإلي
اإليصاء خشية الندم وهذا متفق عليه أيضا وقسم اختلف فيه هل يلحق باألول أو الثاين وهو اهلبة والصدقة واهلدية 

نبغي ان تلحق بالوصية وان الحظنا كوهنا يف والعمرى والعارية والوقف فإذا الحظنا خلوها عن العوض واحلاجات ي



احلياة اليت هي مظنة املكافأة بأمثاهلا من اهلبات وأنواع الثناء واحملامد وكل ذلك من مقاصد العقالء يف احلياة فهي 
تقوم مقام األعراض فينبغي ان تلحق بالبيع أو نالحظ هتمة اعراء املال عن الورثة مع شبهة البيع فنوجبها بالعقد 

  ونبطلها بعدم القبض توفية بالشبهتني 
وأمحد قال اللخمي ومنح ) ش ( يف الكتاب جتوز يف نصف دار أو عبد وحيل حملك ويكون ذلك حوزا وقاله  -فرع 

هبة املشاع جائزة فيما تتعذر قسمته كاجلوهر واحليوان وممتنعة فيما ) ح ( سحنون وكذلك اخلالف يف الرهن وقال 
ازة ال تتم إال بالقسمة ومل حتصل ههنا وألنه تتعذر حيازته فتمتنع هبته كصوف على ظهر ميكن قسمته ألن احلي

احليوان وألنه غري معني فيمتنع كهبة أحد عبيده وبالقاس على ما إذا قال وهبتك اليوم وغدا ملكه فإن عدم القسمة 
لتربع واجلواب عن األول أنه ممنوع تؤدي إىل املهاباة كذلك يوما بيوم وبالقياس على جعل الشائع مسجدا جبامع ا

بل جيوز كما جيوز يف البيع بدون فسخه وعن الثاين أنه ممنوع فان عندنا جتوز هبة الصوف وغريه من الغرر واجملهول 
وهو اجلواب عن الثالث وعن الرابع أهنا مل ترجع إليه يف غد بل متلك الواهب مستمر وكذلك املوهوب وإمنا املتوزع 

ملنافع كما يقوله يف البيع سواء وعن اخلامس أن الشائع ال حيصل فيه مقصود املسجد فان الصالة يف غري على األيام ا
املتعني متعذرة خبالف االنتفاع بالشائع بالبيع واإلجارة والسكن على سبيل املهاباة مث يتأكد ما يتأكد قلناه بقوله 

فتقع اهلبة يف نصف الصداق شائعا وقد تكون تقسم وال  )إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( تعاىل 
تنقسم ويف البخاري انه وهب هوازن ما يتعلق به وبىن عبد املطلب مما غنم منهم وحديث أيب بكر الصديق رضي اهللا 

  عنه املتقدم فان الثمر املوهوب كان شائعا 
اج وصيته من رأس ماله واخراج حق الورثة قال ابن يونس موت الواهب يبطل اهلبة لألجنيب ألنه أراد اخر -فرع 

منها قال ابن القاسم كل صدقة أو حبس أو حنلة أو عمرى أو هبة لغري ثواب مبوت املعطي أو بفلس أو مبرض قبل 
احلوز تبطل إال أن يصح فتحاز عنه بعد ذلك فإن أراد القبض يف املرض فعن مالك مينع لتعلق حق الوارث وألثر 

ه وقال أشهب يقضي له اآلن بثلثها ألن أقل األحوال أن تكون تربعا فان صح فله الباقي وال الصديق رضي اهللا عن
أرى قول من قال حبوزها كلها من الثلث قال حممد وأظن جوابه حممول على ما إذا مل يترك غريها ولذلك قال ثلثها 

الصدقة أوىل من الدين املستحدث قال عبد امللك وإذا استدان وأحاط مباله وبالصدقة فالدين أوىل وقال أصبغ 
بعدها كتقدم العتق على الدين والفرق أنه خري خبالفها وإذا مات املوهوب فورثته مقامه ويف اجلواهر إذا مات 

الواهب والطالب جيد يف الطلب غري تارك لسعيه يف طلب البينة فهو حوز عند ابن القاسم وقال عبد امللك ليس 
طلت ان اتصل جنونه باملوت وإال فال قال صاحب املنتقى إذا اجتهد يف طلب اآلبق حبوز وتبطل وان جن الواهب ب

قاله عبد امللك  -فلم جيده إال بعد موت الواهب نفذ ألنه مل يكن بيد املعطي واإلشهاد والطلب كاف للدين 
  كونه يتصرف يف ملكه ل) ش ( ولو حيزت لتعلق حق الغرماء مبا يف يديه وجوزه  -واحاطة الدين باملال متنع اهلبة 

ففي الكتاب قلت له ادفع لفالن مائة صلة مين فمات اآلمر قبل دفع املأمور أو بعثت هبدية فمت قبل  -فرع 
وصوهلا فإن كنت أشهدت يف الصورتني نفذتا وإال فال وكذلك ان تصدقت بدين لك ولو سقت صداقا فمت قبل 

املائة فال شيء للمعطي وكل معروف إذا أشهدت به لزمك قبض املرأة فهو الزم وقال غريه إذا مت قبل وصول 
عند مالك قال ابن يونس وكذلك إن وهبت فبعثت اهلبة للموهوب برضاه قبل ان يقبضها مث مت صحت اهلبة 

  لتعلق حق املشتري هبا 
يف السفر  قال ابن يونس ال تفيد حيازة األخ وال أحد غري املوهوب إال يف أربع صور الرجل يتصدق بالثوب -فرع 

واحلاج يشتري ألهله أشياء ويشهد على ذلك مث ميوت وال يكفي الذكر دون اإلشهاد واحلبس الذي ال غلة له 



كالسالح إذا أخرجه مرة فيما جعل فيه مث رجع إىل يده فهو نافذ والدار يتصدق هبا فيحوزوهنا حنو سنة مث يكتريها 
من مل يولد بعد أو على أصاغر فال وان حاز هو أو غريه حىت فيسكنها فيموت فيها تنفذ من رأس ماله فأما على 

يكرب األصاغر وحيوزوا حنو سنة مث يكتريها فيموت فيها فتنفذ وان كره له ذلك ألنه رجوع يف الصدقة قال هذا كله 
ي من مالك وأصحابه ال خيتلفون فيه قال اللخمي قال مالك إذا أشهد أن هذه الضحايا ألهله مث مات قبل الذبح فه

رأس ماله وان مل يشهد فهي مرياث ومن بعث هبدايا أو صلة لرجل مث مات الباعث واملبعوث له قبل وصوهلا رجعت 
وان مات وقال عبد امللك ان قبضها رسالة فال شيء  -إىل الباعث أو ورثته إال أن يشهد على انفاذها فتنفذ 

لى غائب وجعلها على يد غريه مث مات فإن قال له للمعطى مات أو مات املعطي وذلك حيازة للغائب وان تصدق ع
ال تعطه إياها حىت آمرك بطلت أو قال حىت أموت فهي من الثلث وان قال أوصلها إليه وأشهد له هبا أو قال خذها 
له فمن رأس املال وان مل يقل خذها فعلى اخلالف املتقدم وان علم املتصدق عليه فقال اتركها يل عندك فمن رأس 

نه قبض وايداع وسكت عن دفعها وحبسها ففي امضائها قوالن له ورجع إىل أهنا ساقطة ويف الكتاب إذا املال أل
ان أشهدت وإال فمرياث  -اشتريت هدية ألهلك يف سفرك من كسوة وغريها ومت قبل الوصول فهي ملن اشتريت 

ه ألنه حيوز هلم وقيل إذا أشهد على املال قال ابن يونس قال ابن القاسم إمنا هذا إذا اشتراه لصغار ولده وأبكار بنات
واشترى به اهلدايا متت ألنه نقل عن املال الذي وهبه وإن أشهد على اهلدية فال بد من اخلروج عن يده إىل غريه قال 

وليس بشيء بل يكفي اإلشهاد الن املسافر معذور فيكون حوزه اإلشهاد كما كان حوز الرقاب حوز املنافع 
ولو طلب املرسل استرجاع الصدقة من الرسول فليس له ذلك قال ابن القاسم وال يكفي مشتري  والثمار للضرورة

اهلدية يف احلج هذا البين وهذا البنيت حىت يشهد وال يكفي مساع ذلك حىت يظهر عزمه بذلك باإلشهاد قال صاحب 
  كبارا كانوا أو صغارا  التنبيهات مسئلة ما يشتريه يف احلج ألهله املراد به الزوجات والبنون وغريهم

يف كتاب حممد وهو يبطل ما روي عن ابن القاسم من أهنم صغار ولده وإال مل خيتص ذلك حبج وال سفر وال  -تنبيه 
معىن لقول بعضهم ان معناه أنه وهب العنب واشترى هبا ألن الشراء يقوم مقام احلوز بل العلة يف ذلك كله عدم 

  ور مثانية تنفذ هبا العطية وان مل يقبضها املعطى التفريط يف احلوز فتكون هذه الص
قال ابن يونس إذا أضاف اآلخذ املعطى أو أخفى عنده يف دار اهلبة فال يضر ذلك ألهنا يف حوز اآلخذ قال  -فرع 

ه عبد امللك إذا حازها املعطي حىت مات بطلت العطية وحيازة اآلخذ املتقدمة وان طالت ال تفيد كتابة اآلخذ كتابا أن
  أسكنه إياها بأجرة وقال ابن القاسم إذا حازها اآلخذ سنة ال يضر حوز املعطي بعد ذلك 

قال أبو عمران السنة معتربة يف أربع عشرة مسئلة حوز اهلبة خبالف الرهن وتعريف اللقطة والعبد اآلبق  -نظائر 
يق وعدة املستحاضة واملرتابة واملريضة حيبس سنة مث يباع واجملنون يستتم له سنة واملعترض والعهدة الكربى يف الرق

والشفعة على رأي أشهب وابن القاسم يزيد الشهرين واليتيمة متكث بعد الدخول سنة مث خيترب رشدها واجلرح ال 
حيكم فيه إال بعد سنة والربء لتمضي عليه الفصول كاملعترض وإذا شهد عليه شاهد بالطالق فلم حيلف حيبس سنة 

  ع أهله من بيعه ينتظر سنة فان باعوه عتق بالوصية واملوصى بعتقه فيمتن
  قال ابن يونس قال ابن القاسم يكفي يف حوز الدار دفع املفتاح والرباءة منها اذا كانت حاضرة بالبلد  -فرع 
يف الكتاب إذا باع املتصدق الدار قبل احلوز وقد كان علم اآلخر بالصدقة فلم يقبض حىت بيعت مت البيع  -فرع 
للمتصدق عليه ألنه رضي بالبيع وان مل يعلم فله نقض البيع يف حياة الواهب وأخذها فإن مات الواهب قبل  والثمن

القبض بطلت العطية ببيعه أو مل يبع وقال أشهب إذا خرجت من ملك املعطي بوجه ما أو حيزت عليه فليس 
أو ملساكني فلم خترج من يده حىت  للمعطى له شيء وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها مريض لرجل بعينه



مات فهي يف ثلثه كوصاياه وحكم ذلك وحكم العتق اإليقاف ليصح فيتم أو ميوت فتكون من الثلث وال يتم فيه 
قبض للقابض يف املرض لتعلق حق الوارث وليس لقابضه أكل غلته وال رجوع للمريض فيه ألنه بتله خبالف الوصية 

لى أحد قويل مالك يف املريض له مال مأمون فينفذ ما بتل من عتق وغريه ألنه يؤمن وال يتعجل املوهوب قبضه االع
قصوره عن الثلث قال ابن يونس قال ابن القاسم وان أعتق العبد معطيه قبل احلوز بطلت اهلبة والصدقة واالخدام 

ن هذه أسباب تامة واهلبة قبل علم اآلخذ بالعطية أم ال وكذلك لو أحبل األمة وتردد قوله يف أخذ قيمتها أل -حياته 
احلوز ضعيفة ولو قتل العبد أجنيب فالقيمة للموهوب ألهنا تقوم مقام العني ولذلك مسيت قيمة وقال أصبغ ال ترد 

الكتابة وال التدبري وال العتق إىل أجل والشيء للمعطي لقوة هذه األمور وضعف اهلبة قبل احلوز فيتقدم األقوى وان 
قال ابن وهب يرد العتق وعليه القيمة يف اإلبالد ان قصد إبطال الصدقة ألنه ممنوع من  عجز املكاتب فكذلك

ولو حازه اآلخر ما مل ميت الواهب وقال أشهب الثاين  -إبطاهلا ولو وهبه آلخر أو تصدق به فاألول أحق بسبقه 
حازه اآلخر ألنه مفرط واال  أحق لضعف سبب األول بعدم احلوز وقال ابن القاسم إذا علم األول فال شيء له إذا

فهو أحق لسبقه ما مل ميت الواهب ويف اجلواهر إذا علم املوهوب فلم يقبض حىت باعها الواهب نفذ البيع والثمن 
للموهوب وان مل يعلم رد البيع إال أن ميوت الواهب قبل العلم بعد البيع وعن ابن القاسم يرد املوهوب للموهوب 

الرهن وبطلت عند ابن القاسم ولو باعها املوهوب فلم يقبضها املشتري حىت مات له ولو رهنها مث مات ثبت 
الواهب روى ابن حبيب ان البيع حيازة وقال أصبغ ليس البيع حبيازة وال غريه إال العتق وحده ولو وهبها املوهوب 

  مث مات قال مالك ال تكون اهلبة حوزا الحتياجها للحيازة 
 بدين مث اقتضيته صح حوزا قاله مالك خبالف الدنانري تتصدق هبا عليه وتبقى تصدقت على ولدك الصغري -فرع 

حتت يدك والفرق أن الدين قد حيز مدة حيازة تامة قبل قبضك كما لو جعلت الدنانري حتت يد غريك مث حدث لك 
لغرمي موت أو سفر فتقبضها أنت ألجل السفر فذلك حوز ولو تصدقت بالدين على أجنيب فقبضته فإن علم ا

  بالصدقة قبل الدفع ضمن املعطي واال رجع املعطى على املعطي 
قال التونسي الصدقة يف املرض ال حتتاج إىل حيازة ألهنا من الثلث كالوصية فلو وهب مريض ملريض هبة ال  -فرع 

ثالثة مال له غريها مث وهبها املوهوب للموهوب يف مرضه وال مال له غريها قال ابن القاسم تقسم من تسعة 
للموهوب له أوال منها واحد للواهب األول قال وهذا السهم يلزم منه الدور ألنك إذا أعطيته لورثة األول كثر 
ثلثه فريجع عليهم ورثة الثاين يف ثلثه كمال جتدد ألن هبة البتل تدخل فيما علم وما مل يعلم مث يقوم عليهم ورثة 

كان كذلك سقط من الدورين ويكون املال مثانية ستة لورثة األول األول يف ثلث ثلثه فيدور هكذا حىت يقطع وملا 
  واثنان لورثة الثاين 

قال اللخمي ان مل يفرط يف القبض فهي من رأس املال وعنه تبطل ألنه مريض ومل جيعلها وصية وان فرط قال  -فرع 
ثلثه خترج الصدقة من الثلث فان  ابن القاسم ال خترج من رأس املال وال من ثلث وعلى قوله يف العتق يقوم عليه يف

مل تقم عليه حىت مات بفور الصدقة فقيل تبطل وقيل تصح من رأس املال لعدم التفريط يف احلوز فان صح مل خترج 
  من رأس املال وال من الثلث لتقدم حوز الورثة على حوز املتصدق 

عطى حاضر عامل جائز األمر ومل يقم ومل يف الكتاب إذا تصدقت على رجل بدراهم وجعلتها على يد غريه وامل -فرع 
يقبض حىت مت نفذت إن مل تنه الذي هي على يديه عن دفعها إليه إال بأمرك ألن قبض الغري حوز له فان قلت للغري 

ذلك فلورثتك ألنه حوز لك ألنه حينئذ وان دفعت ماال يفرق يف الفقراء أو يف سبيل اهللا وقد قبل انفاذه وقد 
أس املال الستقالل احلوز وان مل تشهد فالباقي منه لورثتك لعدم احلوز ولو فرق الباقي بعد أشهدت نفذت من ر



  موتك ضمنه لورثتك قال ابن يونس إذا جعل احلبس على يد رجل واحملبس عليهم كبار جاز ألنك حوزته هلم 
لة تؤجرانه مجيعا قال ابن يونس إذا وهبت نصف عبدك فحوزه ان خيدمه يوما وخيدمك يوما وعبد الغ -فرع 

وتقتسمان الغلة فان وهبت شقصا لك فيه ال يبقى بيدك منه شيء بل مجيعه إما بيد الشريك أو بيد املعطى أو 
بأيديهما حتقيقا للحوز وان سلمت نصيبك واكتريت نصيب شريكك بطلت اهلبة لعدم احلوز باستيالئك من غري 

  ضرورة خبالف بقائك شريكا ألنه ضرورة 
إذا وهبته مرياثك يف قرية مشاعا فعمل فيها بقدر حصته فهو حوز قاله ابن القاسم وقال يف امرأة قال  -فرع 

تصدقت على زوجها مبرياثها من دار مشاعا فبىن يف ناحية منها وسكن بغري مقامسة بطلت إال أن يصاحله الشركاء 
غ إال املوضع الذي بىن فيه صح احلوز فيه فيبقون بناحية وهو بناحية ألنه مل حيز نصيبه كما وهبته مشاعا قال أصب

قال حممد ان مل يكن بىن للمرأة فيها شيئا فهو حوز خلروجها عنها وإال فكما قال ابن القاسم وان وهبت سهما يف 
أرض فعمر املعطى قدر حصتك حبضرة الباقني أو الستغنائهم أو ضعفهم عن العمل ال يكون له إال نصيبه فيما عمر 

وا ذلك إليه قال ولو تصدق بعض الورثة بناحية قبل قسمة األرض تقسم األرض إن وقعت تلك ألهنم مل يسلم
الناحية للمتصدق فهي للمعطى وإال بطلت الصدقة وليس عليه التعويض ألن الصدقة إمنا تناولت معينا فتبطل 

ل القسمة وامتنع الورثة فإن ببطالنه كالبيع وان وقع بعضها فهي للمعطى له فان قال أقامسكم هذه الناحية وهي حتم
كانت يف جودهتا وردائتها مثل بقية األرض أجيب فيأخذ منها حصته وان كانت تضاف إىل مجلة األرض يف احلكم 

  قسم اجلميع كما تقدم 
قال ابن يونس قال مالك إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم جتده أرى أن تعطى لغريه تكميال  -فرع 

  جدته ومل يقبل فهو أوىل من األول لتأكيد العزم بالدفع للمعروف وان و
قال اللخمي قال مالك إذا تصدق على ولده الصغري أو يتيم يلي عليه مبائة من غنمه ومل يفرزها حىت مات  -فرع 

فذلك جائز وهو شريك حبصته وله النماء والنقصان وعنه ان مل يفرزها أو يسمها برسم امتنع لعدم احلوز قال ابن 
القاسم وان ّمساه جازت إذا عرفت كذلك وان كانت غائبة عن شهوده إذا كان يف حجره وجوز ابن القاسم 

الصدقة بعدة من خنله يكون شريكا واختلف إذا حبس أو تصدق بعبد أو حائط على ولده الصغري أو أجنيب فلم حيز 
لكبري ان كان مع الصغري قال ابن القاسم األجنيب حىت مات املعطي قال مالك احلبس باطل لعدم حوز األجنيب أو ا

وكذلك اهلبة وعن مالك الصحة يف اهلبة والصدقة دون احلبس المتناع القسمة فيه ألهنا بيع وعنه ان علم يف احلبس 
وغريه ان األب حاز ومنع نفسه من املنافع جاز نصيب اإلبن وال خالف ان نصيب األجنيب باطل لعدم احلوز وكل 

الف يف هبة املشاع هل جتوز أم ال فعلى القول باجلواز يصح نصيب الصغري ألنه لو قام األجنيب هذا راجع إىل اخل
باحلوز كانت يد األب معه على اهلبة واحلبس وعلى القول باملنع يبطل نصيب الصغري ألنه لو قام األجنيب باحلوز 

ز للصغري فهو مبنزلة من تصدق على لرجعت يد األب على اجلميع ولو جعل ذلك بيد أجنيب أو جيعل معه من حيو
ولد له صغري على أن ال حيوز له وان احلائز له فالن فلم حيز فالن حىت مات األب فان احلبس يرجع مرياثا خبالف 
الصدقة ألن األجنيب لو قام بالصدقة لقال له األب أنا أقامسك أو أبيع معك لولدي وال ترجع واحلق مرة الصدقة 

  ق األجنيب أن يكون حبسا على يديه باحلبس ورأى أن من ح
قال التونسي إذا تصدق بعبده على أن له مخسة أيام من كل شهر جوزه ابن كنانبة ألنه تصدق خبمسة  -فرع 

اسداس العبد وقد حازها وقال ابن القاسم ان كانت صدقة امتنع أو حبسا جاز قال واألول الصواب ولو دعي 
عليه وان أراد ابن القاسم انه كان شرط عليه يف اخلمسة األسداس عدم  للبيع جرب عليه وسدس الثمن للمتصدق



البيع فخرج على من وهب على ان ال يبيع املوهوب وال يهب امتنع ذلك للحجر ويقال إما أن تطرح الشرط أو 
  ترجع اهلبة 

موهوب إال أن يف الكتاب ليس حوز الغاصب وال املرهتن وال خليفتك على دارك وال املستأجر حوزا لل -فرع 
يسلم إليه إجارته ألن هؤالء قبضوا لغري املوهوب بل ألنفسهم خبالف قبض املخدم واملعار إىل أجل قال ابن يونس 

قال أشهب قبض الغاصب قبض للموهوب ألنه ضامن فهو كالدين عليه فيجوز إذا أشهد قال ابن القاسم لو وهبك 
لورثته وقال أشهب ذلك قبض لك إال أن تقول ال أقبل ألنه من وديعة بيدك ومل تقل قبلت حىت مات الواهب فذلك 

حني اهلبة صارت يف حوزك وقال ابن القاسم إذا أشهد أن وديعته لفالن هبة ومل يأمره بقبضها مث مات املتصدق قبل 
ها قبض املتصدق عليه ان علم املودع فهي جائزة ألنه حينئذ يكون قابضا للمتصدق عليه ولو دفعها الواهب ضمن

  وليس للمودع أخذها وقال مالك إذا بعد بطلت ألنه مل جيزه ذلك 
قال ابن يونس لو وهبك دينه عليك فقلت قبلت سقط الدين أو ال أقبل بقي على حاله وقال أشهب يسقط  -فرع 

  ان مل يعلم 
أة وكالعتق يسقط كالطالق فانه يسقط العصمة وال ينقلها للمر -التصرفات تنقسم إىل االسقاط بغري نقل  -قاعدة 

امللك وال ينقله للعبد وإىل نقل إما بعوض كالبيع أو بغري عوض كاهلبة وحنوها فما كان اساقطاً ال يفتقر إىل القبول 
إمجاعا وما كان نقال افتقر إىل القبول امجاعا واختلف الناس يف اإلبراء هل هو إسقاط فال يفتقر إىل القبول أو نقل 

  وأمحد ) ش ( قاعدة منشأ اخلالف وباألول قال ملك فيفتقر إليه فهذه ال
قال قال سحنون إن أعطيت غلة كرمك أو سكىن دارك سنني لرجل وتصدقت به على ابنك الصغري فحوز  -فرع 

الرجل حوز له والبنك ان كان اجلميع يف فور واحد واالشهاد عليه قال عبد امللك إذا أعمرت رجال دارك 
احد فحيازة املعمر حيازة للموهوب وكذلك يف إخدام العبد ولو قتل العبد فقيمته وتصدقت هبا على آخر يف فور و

للموهوب فان تقدم اإلعمار مث تصدقت هبا ان رجعت وأنت حي فهي للموهوب أو ميت أو مريض أو مفلس فال 
يكون حوز شيء للموهوب وكذلك املخدم قال ابن القاسم ذلك حيازة يف الوجهني قال اللخمي قال عبد امللك ال 

املخدم حوزا للموهوب إذا تأخرت اهلبة بعد اإلخدام ألنه إمنا حوز لنفسه وان كان يف فور فهو حوز هلما ألنك 
أقبضته هلما وقال أشهب املستأجر جائز وان مل تسلم اإلجارة له ألنه كما حاز الرقبة لنفسه ليستويف منها املنافع 

ء اإلجارة عندك يف الوجهني واملخدم على وجهني ان وهب الرقبة منسوبة إليك حيوزها منسوبة للموهوب مع بقا
بعد انقضاء اخلدمة مل يكن حوزا ألن املخدم حيوزه لنفسه وإن قتل فالقيمة لصاحبه األول وان جعل له الرقبة من 

ال األول فان كانت نفقته على سيده بطلت اهلبة لعدم احلوز وان شرطها على املوهوب فسدت أيضا للغرر ألنه 
يدري هل حيصل قبالة نفقته شيء أم ال وان كانت نفقته قبل اهلبة على املخدم جاز كالعبد املغصوب ألن الواهب 
رفع يده عنه إال أن يرضى املخدم حبوزه فيجوز خبالف فضلة الرهن ألن املرهتن حقه يف الرهن وقيمته واملخدم يف 

م املودع ال يكون حوزه حوزا خبالف املخدم ألن املودع قبضه املنافع فحوزه لرقبة املوهوب ال يناقضه وإذا مل يعل
لربه واملخدم قبضه لنفسه فال يد لربه عليه وال لوكيله وان قال املودع أنا أحوزه للموهوب كان حوزا أو قال بل 
وز للواهب مل يكن حوزا وال أحوزه لواحد منهما فعلى القولني يف املغصوب فان وهبت نصفه ورضي املودع ان حي

له نصفه فقيل حوز وقال عبد امللك ليس جبوز لعدم التمكن من احلوز قال التونسي ال يعترب ابن القاسم على املخدم 
واملستعري ألهنما حازا ألنفسهما ولو قاال ال حنوز للموهوب مل يلتفت إليهما إال أن يبطال ماهلما من املنافع ومها غري 

هبته أرضا غائبة فخرج مبادرا فمات الواهب قبل القبض ذلك حوز لعدم قادرين على ذلك لتقدير قبوهلما وإذا و



التفريط قاله أشهب وخالفه ابن القاسم ألن األرض لو حضرت أمكن قبضها وقال عبد املالك اإلشهاد يف العبد 
املوهوب اآلبق حوز وان مات املعطى قبل القبض ألنه املمكن فيه وينبغي أن ميتنع على مذهب ابن القاسم ولو باع 

اهلبة يف يد الواهب فهو حوز عند عبد املالك خالفا ألصبغ ألن القابض املشتري وهو غري حمتاج إىل حيازة قال 
التونسي إذا غاب الواهب قال مطرف ال حيكم احلاكم بدفعها للموهوب خبالف غريها من احلقوق ألنا ال نعلم حاله 

مللك ان دافع عن حيازهتا مدافع حكم له هبا بعد االستيناء إال عند احلكم فلعله مات أو مرض أو أدان وقال عبد ا
أن يثبت أنه مات ألن األصل عدم حدوث املوانع وقال أصبغ تسمع بينته ويوقف لينظر موته فتدفع للوارث أو 

  حياته فتدفع له 
ا أو على ظهورها يف الكتاب جتوز هبة الثمر والزرع قبل الصالح وما تلد أمتك أو غنمك أو ما يف ضروعه -فرع 

من صوف وحوزه حبوز األصول واألمة واألرض وعليك تسليم ذلك إليه والسقي عليه لتسلمه ماله وحوز اخلدمة 
حبوز العبد والسكىن حبوز الدار وحبوز مثرة النخل عشرين سنة وما تلد أمتك ويكفي حوز األصل ألنه املمكن أو 

  افقنا على الوصية لنا القياس عليها وأمحد هبة اجملهول وو) ش ( حيوزه أجنيب ومنع 
العقود منها مشتمل على املعاوضة كالبيع واإلجارة وغري مشتمل عليها كالوصية واهلبة واإلبراء ومتردد  -قاعدة 

بني الفئتني كالنكاح فانه تشترط فيه املالية وهي غري مقصودة يف املواصلة واملكارمة فحصل الشبهان وورد الشرع 
الغرر واجملهول صونا للمالية عن الضياع يف أحد العوضني أو يف كليهما ألن مقصوده تنمية األموال بالنهي عن بيع 

ومها حمالن لذلك فناقضا العقد فلذلك هني عنهما وما ال معاوضة فيه يف غاية البعد عن قصد التنمية بل هو ممحقة 
اخلصم على البيع فالفرق عقيم كما ترى فيتعني  للمال فال يناقضه الغرر واجلهالة فلذلك جوزنامها يف ذلك فإن قاس

أن احلق معنا وهلذا السر جوزنا الغرر واجلهالة يف اخللع مطلقا وجوزنا يف صداق النكاح وما خف منهما لتوسطه 
بني القسمني وسطناه فيهما فعلى هذه القاعدة تتخرج فروع املذهب وتظهر منها الفروق بني األبواب ويظهر أن 

  لك رمحة اهللا عليهم أمجعني احلق قول ما
قال العبدي جيوز الغرر يف مخس مسائل اهلبة واحلمالة والرهن عند ابن القاسم إال يف اجلنني كرهه يف املدونة  -نظائر 

وأجازه مالك واخللع عند ابن القاسم وقيل يكره وقيل يفسخ وله خلع املثل والصلح يف العمد خمتلف فيه ومنعه ابن 
يونس وافق أشهب يف احلوز املتقدم إال ما يف بطون األمهات فانه جوز اهلبة فيه وال بد من قبض القاسم قال ابن 

املوهوب ألن العتق فيه ال يتم حىت خيرج فكذلك اهلبة وقد تباع األم قبل ذلك يف دين حيدث وجيوز بيع األصول 
ا فحوزها بأن تكريها أو حترثها وتغلق وتبقى له الثمرة وال يبقى له اجلنني قال حممد وهو الصواب وإن وهبك أرض

عليها غلقا فإن أمكنك شيء من ذلك فلم تفعله حىت مات املعطي فال شيء لك وان كانت يتعذر فيها ذلك كله 
ومات فهي نافذة وحوزها باالشهاد ولو كانت الدار حاضرة أو غائبة فلم حيزها حىت مات بطلت وإن مل يفرط ألن 

يف األرض الغاصبة قبلت وحزت مل يكن ذلك حوزا ألن اإلخبار عن الطهارة ال يقوم مقام  هلا وجها حتازبه وإذا قلت
الطهارة وهو كالشهادة على اإلقرار كما قاله يف الكتاب ويف التنبيهات يف كون حوز الرقاب حوزا للهبة أربعة 

 فال قاله عبد امللك وتفرقة أقوال حوز وليس حبوز وقاله ابن حبيب وحوز إن كان فيها مثر ويف األمهات محل وإال
  أشهب املتقدمة 

  قال ابن يونس ال يكفي اإلقرار باحلوز وال إال شهاد عليه ملا تقدم  -فرع 
) ش ( قال ويكفي قولك قبلت فيما يف يدك وان مل تقل قبلت حىت مات بطلت وقال غريه ذلك حوز وقال  -فرع 

  بن حنبل يكفي القبول ال بد بعد القبول من زمان يتأتى فيه القبض وقال ا



القبض إمنا اشترط عندنا لنفي التهمة لئال ينتفع اإلنسان مباله عمره وخيرجه عن ورثته عند املوت فلذلك  -متهيد 
كفى اإلشهاد يف بعض الصور وحوز األجنيب واستغين عنه يف املودع والغاصب وحنومها حلصول املقصود بدونه 

  توجه احلجة للموهوب لنا القياس على البيع وعند الشافعي هو سبب انتقال امللك و
يف الكتاب إذا وهب عبدا البنه الصغري وأجنيب فلم يقبض األجنيب حىت مات الواهب بطلت كما لوحبس  -فرع 

على ولده الصغري والكبري ومات قبل قبض الكبري خبالف ما حبس عليهم وهم صغار كلهم ألنه حيوز هلم وعن 
لصغري مع الكبري أو أجنيب يصح نصيب الصغري حبوز والده ويبطل ما سواه لعدم احلوز مالك إذا تصدق على ولده ا

ويف احلبس يبطل اجلميع لتعذر القسمة قال صاحب التنبيهات قيل اخلالف يف الصدقة واحلبس مبين على اخلالف يف 
صغري والكبري وعلى القول حوز املتصدق عليه مع املتصدق فيما بينهما فيه شركة فعلى القول بالصحة يصح ههنا لل

بالبطالن يبطل وعنه التسوية بني احلبس والصدقة يف جواز حصة الصغري إذا ميزه األب ومنع نفسه من منافعه قال 
التونسي إذا سكن دار ابنه الصغري فلم خيرج منها حىت باعها ومل يقبضها املشتري حىت مات الواهب الثمن للولد 

املشتري وسواء باعها باسم ابنه أو جهل ذلك ولو تصدق على ولده الصغري على أنه ونفذت اهلبة ألنه مات يف دار 
حيوز غريه وبقيت يف يده حىت مات بطلت ألنه مل حيوزها ولو جعلها على يد غريه مث ارجتعها بطلت إال أن يشهد اين 

أن يطرأ ما يوجب إزالة يد  مل أرجتعها إال ألحوزها لولدي وفعل ذلك ألنه أوىل باحلوز من غريه أو ليس ذلك إال
األجنيب نفيا للبس يف احلوز قوالن وأصوب األقوال ان كانت مما حيوزها األب ليست دنانري وال طعاما أنه حوز وان 
كانت دنانري أو ما ال حيوزه األب لولده مل يكن حوزا ولو قال خدمة عبدي لولدي ورقبته لفالن وحازه األب لولده 

  الن رقبته لبقاء يد األب عليها مث مات األب مل تصح لف
قال التونسي إذا تصدق على ولده الصغري بدار وأشهد مث مات فقال الكبار كان ساكنا فيها وقال الصغري مل  -فرع 

يسكن فهي على احلوز حىت يثبت خالفه ألن أصل التصرفات محلها على الصحة وألن ظاهر حال األب يف شفقته 
يد الكبار بعد املوت شيء وقامت البينة على صدقته وجهل وقت حوزهم قال عبد حتصيل مصلحة الولد فان وجد ب

امللك ال بد من البينة على حوزهم قبل املوت والفلس ألن األصل عدم تقدم احلوز وقيل ال ألن اليد دليل امللك 
هي أوىل ان كان يف وقد قيل إذا ثبت بالبينة أن زوجها اعطاها عبدا يف صداقها وثبت أنه أعتقه وجهل التاريخ ف

يدها وإال عتق قال ويشبه ان متلك نصفه ويعتق نصفه كما لو ثبت أنه أوصى بعتقه وأثبت اآلخر أنه أوصى له به 
  وجهل تاريخ اإلشهاد قيل يعتق بالقيمة لضرورة تساوي الدعاوي 

ابن القاسم حموزا ومنع قال وإذا تصدق بالعبد على ولده الصغري فكان خيدم األب ورمبا خدم االبن جعله  -فرع 
أشهب قال وهو أشبه ألن جل املنافع إذا بقيت لألب مل يكن حوزا إال أن يريد ابن القاسم أنه ممن يؤجر فتكون 

  األجرة لالبن وخدمة األب كانت يسرية 
 قال إذا تصدق أحد الزوجني على اآلخر بفرش البيت أو خبادم جاز إذا أشهد على ذلك قاله ابن القاسم -فرع 

وأشهب قال ابن القاسم وليس املسكن كذلك بل ان تصدقت به عليه كان حوزا له ألن عليه اسكاهنا خبالفه ألنه 
باق يف يديه وعن مالك يف اخلادم والفرش أنه ضعيف قال واحلق التسوية ألنه جيب عليه اخدامها وما يصلحها فإذا 

أن الصحة يف اخلادم والفرش إمنا تكون لضرورة بقائه يف  منع يف صدقته عليها ألجل احلوز يف الدار فكذلك غريه إال
  يد الواهب كما قيل يف هدية املسافر واألضاحي وغريها 

قال لو وهب حلاضر وغائب فحاز احلاضر اجلميع هلما صح الرتفاع يد الواهب ولو قسم نصفه فحازه  -فرع 
  ائب لعدم احلوز احلاضر وأبقى نصيب الغائب مل حيز حىت مات الواهب بطل نصيب الغ



قال إذا وهب أحد الشركاء يف األرض جهة معينة قسمت األرض على مذهب ابن القاسم فان صار  -فرع 
للواهب ما وهب سلمه أو غريه بطلت اهلبة لعدم مصادفة العقد ملكا وقيل يعوض عنه ألن العقد اقتضى ذلك 

على أن القسمة بيع اجته هذا أو متييز حق اجته احلوز وهو عاوض عنه يف القسمة فيعطيه ذلك العوض وإذا فرعنا 
  قول ابن القاسم ألن الغيب انكشف على أن حقه هذا الذي مل يهبه 

قال ابن يونس إذا أعطى امرأته النصرانية داره على أن تسلم فأسلمت هو كالبيع ال حيتاج إىل حوز وقال  -فرع 
  أصبغ عطية حتتاج إىل احلوز ألن اإلسالم ال يكون مثنا 

يف الكتاب إذا وهب لغائب وجعله على يد من حيوز له كان حوزا ألن أحباس السلف كان حيوزها احلاضر  -فرع 
للغائب وكذلك يدفع ملن حيوز للصغري حىت يبلغ وان كان له أب أو وصي حاضر ألن الواهب أخرج اجلميع من 

لو إىل أجل بطل احلوز ان مل يقبضها حىت يده على هذه الصفة ولو كان كبريا رشيدا حرا وأمرت أال تدفع إليه و
مت لوجود أهلية احلوز فال ضرورة حينئذ وليس لك فيه غرض صحيح خبالف الصغري يتوقع صالح حاله أو نتهم 

األب عليه إال أن حتبس على الكبري غلة خنل وجتعلها على يد من حيوزها عليه صح ألن األحباس ما زالت كذلك يف 
  السلف 

عترب حوز األم يف هبتها لصغار بنيها وال البنتها البكر البالغ وان اشهدت لعدم واليتها على حفظ قال ال ي -فرع 
املال إال أن تكون وصية الوالد أو الوصي خبالف األب وان بلغ االبن حالة يصح حوزه فلم جيز حىت مات األب 

عروض والعبيد وحنوها قال مالك وال بطلت لعدم احلوز مع امكانه قال اللخمي يصح حوز األب لولده العقار وال
فيهما ألهنا تتعني عندمها ) ح ( و ) ش ( حيوز الدنانري والدراهم إال أن يصنعها على يد غريه لعدم تعيينها خالفا ل 

قال حممد إن أشهد على طابعه وعن مالك إذا أشهد فهو حوز وهذا إذا بقيت عينا فان اشترى هبا سلعة وأشهد 
الصدقة عرضا فأشهد وباعه بالعني نفذت لصحة احلوز أوال وقال حممد ان وهبه دينا على  صح احلوز وان كانت

رجل فمات قبل القبض نفذ ولو قبضه مث مات وهو يف يديه أو تسلفه نفذ وجعل الدين كالعرض والطوق والسوار 
ن خيتلف فيه كالعني قال كالعرض والترب والنقر واللؤلؤ والزمرد واحلديد والنحاس والكتان وكل ما يكال أو يوز

واجلواز يف اجلميع أحسن وان وهبت األم ما مل يستغل مل يصح حوزها فان وهبت غالما فكان خيدم الولد أو ثوبا أو 
حليا فكان يلبسه قال مالك صح ومنعه ابن القاسم واشهب إال أن تكون وصية ويصح حوز الصيب ملا وهبه ليتيمه 

ابن القاسم وأشهب إذا وهبت األم حاز السلطان وان أخرجتها من يدها كحوز األب له قال ابن يونس عند 
وحوزهتا غريها صح لواليتها على ماهلا وهذا تصرف فيه ال يف مال الولد وقال عبد امللك حيازة األم لليتيم الصغري 

له طعامه وإال  جائزة فيما وهبته أو أجنيب وكذلك من ويل يتيما حسبة ان تقدمت الوالية قبل الصدقة كما يشتري
فال للتهمة ومنعه ابن القاسم إال أن تكون وصية واألجداد كاألب واجلدات كاألم إذا كان يف حجر أحدمها 

اشترط ان ) ش ( وغريهم ال حيوز لكن جيعل ذلك لغريه ووافقا األئمة يف اختصاص والية احلوز هبا والء غري ان 
األم واألجنيب باألب يف والية احلوز إذا كان يف ) ح ( حلق يقول األب قبلت ألن القبول باللفظ ركن عنده وأ

) ش ( حجرمها وجوز قبض الصيب لنفسه ألن الناس ما زالوا يتصدقون على الصبيان يف سائر األعصار وخالفه 
  ان يوكل الواهب من يقبض للغائب ألنه وكيل للواهب ال للموهوب ) ش ( وأمحد ومنع 

حيوز هلا أبوها وان عنست لثبوت احلجر عليها وعنه اال أن تكون عنست وهو على قال ابن يونس يف البكر  -فرع 
اخلالف يف ارتفاع احلجر عليها بالتعنيس وقال ابن عبد احلكم اال أن تبلغ مخسني سنة فال حيوز هلا اال برضاها فإن 

  فعل بغري رضاها أجزته 



  د االحتالم بل ان جاز له حبدثان احتالمه فهو حوز قال قال ابن القاسم ال خيرج الغالم من الوالية مبجر -فرع 
يف الكتاب ال جيوز األب البنه الصغري الرقيق ألن سيده حيوز ماله ووالية السيد مقدمة فان جعل األب هبة  -فرع 

  على يد أجنيب جاز وان كره السيد كالشرط يف الوقف هو موكول للواقف 
وز ذلك عند غريه وال حيوز واهب للموهوب إال األب أو الوصي أو قال الحيوز الزوج المرأته وله ان حي -فرع 

  من جيوز امره 
قال ابن يونس أم الولد كاحلرة يف احلوز حتوز ما ال يزايلها حيث انتقل هبا سيدها باإلشهاد واإلعالن  -فرع 

عة األرض وبقبض لعجزها عن غري ذلك وأما الدار واألرض والشجر املباين هلا فبخروج السيد من الدار وبزرا
خراج السيد وبلبس احللي وغريه وكل ما يدل على القبض وان مل تفعل ذلك فال شيء هلا ولو ادعت متاع البيت 
كلفت البينة وان كان متاع النساء خبالف احلرة ألن العادة ان الشوار للحرائر دون اإلماء وتصدق فيما عليها من 

به عطيتها رد لب يف لباسها انه وهب هلا قال عبد امللك إذا وهبها ماال يشحلي وغريه ألن اليد دليل امللك وألن الغا
ما زاد النه يتهم يف ازواء ماله من الورثة كانت العطية مرة ومرات وقال أصبغ ان كان يف مرة ردت العطية كلها 

كزيادة ذات الزوج على الثلث أو مرارا أنفذ ما ال يصرف فيه ورد ما يتهم فيه قال صاحب املنتقى أم الولد كاحلرة 
  سم وقال ابن العطار حيوز سيدها هلا صدقته عليها قاله ابن القا -يف صدقة سيدها عليها 

قال اللخمي يف هبة االبن املعدوم يف احلال دون االستقبال قوالن فقيل حوز الرقاب كاف ألنه املمكن وقيل  -فرع 
ال ألن املوهوب معدوم وجيري اخلالف إذا وهب ما حتمل أمته أو شاته يف املستقبل قياسا على هبة الثمار واللنب 

ستقبلني وإذا وهب كل ولد تلده كفى قبض األم ولو ماتت قبل ان تلد أو حتمل قياسا على االلبان وجيرب على امل
التحويز إذا كان احلمل أو اللنب موجودا أو ظهرت الثمرة قاله ابن القاسم وجيعل الغنم يف اللنب على يد املوهوب له 

له ذلك ألن حاجته إليها يف وقت هو يف اإلماء آكد  وما يف بطن اجلواري والغنم على يد ثقة وليس للموهوب
المتناع اخللوة هبن واللنب حيتاج كل يوم وتوضع أصول الثمار على يد ثقة ويأخذ املوهوب وقت االنتفاع وان مل 
يكن محل وال لنب وال ظهرت مثرة مل جيرب الواهب وقال ابن القاسم السقي والعالج قبل طيب الثمار املوهوبة على 

وهوب له ألن السقي إمنا هؤالء جل الثمرة وقال ابن حبيب على الواهب ألنه مالك الرقبة وخيتلف يف كلفة األمة امل
والغالم املخدم كذلك وقال حممد إذا أوصى بصوف غنمه أو لبنها لرجل وبرقاهبا آلخر املئونة على املوصى له باللنب 

ان الكلفة على  -لصوف ولآلخر اللنب ولآلخر احلمل والصوف قال وأرى ان وهب مرة واحدة لثالثة ألحدهم ا
مجيعهم وخيتلف هل على عددهم أو قيمة اهلبات نظرا إىل أن كل واحد لو انفرد الستقل أو الغنم يتبعه العزم وان 
كانت اهلبات واحدة بعد أخرى فالكلفة على األول على قول حممد ألن اآلخرين نزال منزلة الواهب وهو ال نفقة 

حممد اهلبة إذا كانت حامال وذات لنب على ما هو موجود ألنه املتبادر عند اإلطالق وإال فيختلف هل هو عليه و
هبة ما يتكون من اللنب أو الصوف أو احلمل حياة الغنم واجلواري أو حياة املعطى قاله حممد وقد تقدم اخلالف يف 

  قبض الرقاب هل هو قبض للهبات على أربعة أقوال 
حب التنبيهات قوله يف الكتاب إذا تصدق بدراهم على رشيد وجعلها على يد غريه وهو حاضر قال صا -فرع 

جاز إذا مل يشترط على املدفوع إليه أال يدفعها إال بأمره وقال يف باب الغصب إذا كان املوهوب رشيدا وحاضرا 
احلائز إليه وقال اللخمي اختالف  ومل يشترط عدم الدفع وكذلك قال يف هبة الطفل والكبري ومعناه إذا أمر -امتنع 

قول وقيل املسلتان مفترقتان وان اجلواب فيما إذا كانت يف يد الواهب فخروجها من يده إىل األجنيب حوز واملنع 
إذا كانت يف يد غاصب ألهنا مل خترج يف يد الواهب وقيل إذا شرط عدم الدفع إال بأمره ال متضي خبالف إذا قال 



هوب أمسكها عندك اهنا متضي ألهنا وديعة املوهوب فان سكت عن األمر بدفعها وعدم دفعها ادفعها له وقال املو
  ففي صحتها قوالن ولو شرط امساكها حىت ميوت الواهب فهي وصية ماضية من الثلث اتفاقا 

قال قال يف الكتاب إذا تصدق بنصف دار فقبضه ان حيل فيها حمل الواهب ظاهره مل يبق للواهب شيء  -فرع 
وقيل بقي له النصف وال يصح احلوز إال باملقامسة أو حبوز أجنيب هلم أو يسلفها مجيعها للموهوب وفرق يف كتاب 

حممد بني العبد فأجاز بقاء أيديهما عليه ويقتسمان الغلة وبني الدار لتصور القسمة فيها وعنه أيضا التسوية يف جواز 
يف البطالن مع بقاء أيديهما لعدم رفع يد الواهب وان عمرا  أيديهما كما يقبض يف البيع وعنه التسوية بينهما

  كالشريكني وتصرفا كذلك مع بقاء أيديهما 
قال قال يف الكتاب إذا وهب الدار الغائبة ومل يقبضها املوهوب بطلت وان مل يفرط ومقتضاه أنه ال يراعى  -فرع 

ه فلم حيكم له حىت مات أهنا تبطل وقوله إذا وقفها يف عدم احلوز التفريط وكذلك قوله إذا أىب أن يدفعها له فخاصم
السلطان حىت ينظر يف حججهم فمات الواهب فهي للموهوب إذا أثبت اهلبة ويف كتاب ابن حبيب ال ينفعه 

اإليقاف حىت حيكم له يف حياته وهو خمالف للكتاب وقال عبد امللك إذا مل يفرط يف الصدقة صحت وقع القبض قبل 
لم هبا املوهوب أم ال النتفاء التهمة وعدم التفريط وقال أصبغ إذا مل يقبضها وأعجله املوت بطلت املوت أو بعده ع

والقوالن ملالك قال اللخمي إذا كنتما مبصر فوهبك أرضه بإفريقية فقلت قبلت مل يكن حوزا وان مل يفرط يف 
قول ابن القاسم يف األرض على أنه اخلروج وقال أشهب ان مل يفرط يف اخلروج حىت مات الواهب فهو حوز وحيمل 

لو خرج الدرك ولو كان وصوهلا يكون قبل احلرث مل يضره ألهنا لو كانت حاضرة لكان حوزها بالقول خبالف 
  الدار 
يف اجلواهر قال ابن القاسم إذا تصدقت بصداقها على زوجها أعطته كتاهبا فقبله مث سخطه بعد أيام فرد  -فرع 

هادة فال شيء هلا عليه ألهنا عطية مل يقبضها أو قبله مث ندمت فجدد هلا كتابا حاال أو اىل عليها الكتاب فقبلته بش
موته فان مل تقبضه يف صحته فهو باطل ألهنا هبة مستأنفة قال ابن القاسم ولو سأهلا يف مرضه ان تضع مهرها ففعلت 

  نفذ واملرياث مل يقبض  مث رجعت بعد صحته أو موته ليس هلا ذلك خبالف وضع املرياث ألنه إبراء
قال لو كتب إيل وكيله ان يعطيه مائة فأعطاه مخسني مث مات الواهب مل يكن له إال ما قبض فإن يد الوكيل  -فرع 

يد املوكل خبالف لو وهب ما حتت يد املودع مث مات قبل احليازة والفرق ان الوكيل يده يد املوكل ومل يرجع به 
  يصري حافظا لك وكيال لك واملودع مبجرد علمه 

قال ال تكون حيازة املرهتن واملستأجر حيازة املوهوب إال أن يشترط ان اإلجارة له مع الرقبة خبالف املودع  -فرع 
  وأجاز أشهب حيازة املستأجر وان مل يهب للموهوب اإلجارة 

أو بعد الطول بطلت عند قال إذا رجعت اهلبة للواهب بعد احلوز مبدة يسرية اتفق أهل املذهب على بطالهنا  -فرع 
  عبد امللك إذا مات فيها وقد تقدم ان السنة هي املعتربة يف ذلك 

قال األهبري قال مالك إذا تصدق على ولده الصغري أو يتيمه مبائة من غنمه ومل يفرزها له حىت مات  -فرع 
إلفراز خبالف الوصية فهوشريك فيها ويف منائها ونقصاهنا ألنه وصف له ذلك العدد وعنه ال شيء له لعدم ا

وان تسلفها األب بعد االفراز مث مات األب ألهنا ال تعرف  -الستغنائها عن القبض وخيتلف يف الدنانري كالغنم 
  باعياهنا 

  قال قال مالك إذا حلى صبيا حبلي مث مات فهو للصيب دون الورثة ألنه مظنة احلوز له  -فرع 
ما عنده فلم يقل قبلت مث مات الواهب عن ابن القاسم القياس قال صاحب املنتقى لو وهب املستودع  -فرع 



البطالن وقال أشهب حيازته ثابتة اال أن يقول ال أقبل ألن اهلبة بيد املوهوب وتأخر القبول ال يضر كما لو وهب 
بن رجال ومل يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات الواهب فهي ماضية ان رضيها وله ردها وقياسا على الغائب وا

القاسم يقول عدم احلوز مينح الصحة فأوىل عدم القبول قلت وهذا البحث منه يدل على أن القبول ليس على الفور 
  وقد تقدم التنبيه عليه ) ش ( خالفا ل 

قال ال يشترط يف القبض اإلذن وقال األئمة يشترط وله الرجوع وال يقضى عليه لقصة أيب بكر الصديق  -فرع 
م اهلبة إال حبوزها وقياسا على ما بعد املوت وألنه لو لزمت لكانت ملكا للموهوب ألن املطالبة رضي اهللا عنه ال تت

بغري ملك منكرة ولو كانت ملكه ملا ورثها ورثة الواهب ألن املرياث فرع امللك وبالقياس على الوصية أو هو سبب 
واجلواب عن األول ان طريان املرض  ملك فال ينعقد إال بوضع اليد كاإلحطاب وسائر أسباب التمليك الفعلية

يبطل العقد كطريان التفرق على عقد الربا وهالك املبيع قبل القبض وطريان الردة على النكاح فال غرو أن يكون 
العقد صحيحا ويطرأ عليه مبطل فقضية الصديق رضي اهللا عنه دائرة بني ما ذكرناه وما ذكر متوه على السواء فال 

اسبة املرض لإلبطال أنه يتهم ان ينتفع مباله عمره مث خيرجه يف هذه احلالة اليت حجر عليه فيها حجة لكم فيها وجه من
عن الورثة فحسم الشرع هذه املادة يف املتهم وغريه كما رد شهادة األب البنه وبالعكس للتهمة وطرد ذلك وعن 

بقول علي رضي اهللا عنه الصدقة جائزة قبضت الثاين أن املراد بالعام استقرار امللك واللفظ ظاهر فيه مث هو معارض 
أو مل تقبض وعن الثالث الفرق قبل املوت عدم التهمة وبعده يتهم بأنه حبسها لينتفع هبا حىت ميوت وعن الرابع أن 
املرض أو موت الفجأة اسقط ملك املوهوب فثبت ملك الواهب ملا تقدم من تقرر التهمة وأن العقود الصحيحة قد 

يبطلها فما ورث الوارث إال ملك الواهب املنتقل عن املوهوب فال تناقض كما لو باع مطعوما مبطعوم  يلتحق هبا ما
أو أحد النقدين باآلخر مما يشترط فيه التقايض فمات أحدمها ال جيب التسليم ويبطل العقد ويورث ما كان ملكا 

قياسا على الوصية فاهنا تصح بالقول وتثبت لغري املوروث وعن اخلامس أنه مقلوب بأن تقول ال يشترط فيها القبض 
وهو خيص ) أوفوا بالعقود ( بنفس املوت وعن السادس أنه منقوص بالوصية واملرياث مث يتأكد مذهبنا بقوله تعاىل 

املتعاقدين فال يضرنا عدم الوفاء بعد املوت لذهاب العاقد وقوله الراجع يف هبته كالكلب يعود يف قيئه فشبه القبيح 
ي بالقبيح العادي وهبذا يندفع قوهلم ان الكلب ال حيرم عليه الرجوع لكونه غري خماطب ألن املراد التشبيه الشرع

املذكور وبالقياس على سائر العقود ومما يوضحه أن األقوال هي املميزة بني خواص العقود فيها يظهر البيع من 
وأما القبض فصورة واحدة يف الصحيح والفاسد القرض من اإلجارة فوجب ان تكون الصحة واالنعقاد منوطا هبا 

فال يناط به أحدمها وبالقياس على صور من العطايا كالعتق والضحايا واملساجد والوقف العام كالقنطرة وحنوها فاهنا 
  تلزم بالقول وال تفتقر إىل القبض 

هب فالبيع حوز قاله مالك قال صاحب املنتقى لو باع املوهوب اهلبة ومل يقبضها املشتري حىت مات الوا -فرع 
وقال أصبغ ال حيصل احلوز بذلك وال بغريه إال العتق ألنه مبين على التغليب والسراية فان باع الواهب قبل احلوز 

فالبيع أوىل عند ابن القاسم وأشهب وعن ابن القاسم الصدقة واهلبة أوىل إن كان املعطى معينا خبالف غري املعني حنو 
  قضى به سبيل اهللا فإنه ال ي

قال إذا تصدق على ابنه الصغري حبوانيت ومل يعلم أنه كان يكريها بامسه أو اسم نفسه فهي لالبن ألنه ظاهر  -فرع 
  حال األب أنه إذا وهب البنه ال يرجع وان يؤجر له 

ة نفسه إال قال إذا وهب أحد الوصيني لليتيم أعطاه لشريكه يف الوصية أو غريه قاله ابن العطار وال جتوز هب -فرع 
  إذا انفرد لتعذر من هو له مثله أو أوىل منه وقيل حيازته تامة ألنه ويل 



قال يكفي يف حيازة األرض اليت ال عمل فيها اإلشهاد ألنه املمكن وأما أرض الزراعة والعمل ان وهبت يف  -فرع 
إال أن يتأخر العمل لعذر وهذا غري إبان العمل حددها وأشهد بتسليمها قاله أصبغ وعن ابن القاسم ال يكون حوزا 

إذا فاتت حيازهتا قبل موت املوهوب اما لو حضر وقت الزراعة فلم يتعرض هلا حىت مات الواهب بطلت اهلبة ألن 
حيازة مثل هذا إمنا هو بالعمل فان منعه الواهب من العمل مل تبطل احليازة ألن الذي عليه التعرض وقد فعله وان 

آلته مع امكان مساقاهتا لغريه واإلرفاق هبا بطلت اهلبة وان ضعف عن مجلة الوجوه ترك العمل لضعفه بنفسه و
  فاإلشهاد حوز ألنه املمكن قاله ابن القاسم 

قال قال مالك ال حتاز العرية إال أن يطلع فيها مثر ويقبضها املعري فان عدم أحدمها قبل موت املعري بطل  -فرع 
يكفي اإلبار أو تسليم العطية ألن املعري إمنا وهب مع بقاء األصل يف يده إىل اإلعراء لعدم حوز العطية وقال أشهب 

  حني الثمرة 
  قال لو حاز بغري علمه صح ألنه أخذ حقه  -فرع 
قال ابن بشري اليت ال تتم إال باحليازات سبع عشرة مسئلة احلبس والصدقة واهلبة والعمرى والعطية  -نظائر 

  دية واالسكان والعارية واالرفاق والعدة واالخدام والصلة واحلبا والرهن والنحلة والعرية واملنحة واهل
إنّ اللَّه َيأُْمْر بِالَْعْدلِ واإلْحَساِن ( النظر الثالث يف أحكامها وأصلها وأصل كل معروف واحسان الندب لقوله تعاىل 

ة أفضل لقوله يف مسلم ملا سئل ألن ولقوله كل معروف صدقة قال اللخمي الصدقة يف الصح) وإِيَتاء ِدي القُْرَبى 
تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغىن وختشى الفقر وال متهل حىت تبلغ احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا أال 

والعفو الفاضل ويف ) َيسئَلُوَنك ماذَا ُيْنِفقُون قُل الَعفْو ( وقد كان لفالن وأفضلها أيضا ما كان ظهر غىن لقوله تعاىل 
قال ال صدقة إال عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول قال سحنون لو مل يبق ما يكفيه ردت الصدقة وعن مالك البخاري 

إمنا كانت  -رضي اهللا عنه  -جتوز الصدقة جبملة املال وقد فعل الصديق رضي اهللا عنه واألول أحسن ألن صدقته 
لْن َتَنالوا الْبِرَّ حَتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ( وله تعاىل لتأليف الناس واستنفاذهم من الكفر ويستحب أن تكون من أنفس املال لق

ولقوله ملاسئل أي الرقاب أفضل قال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها ويستحب أن تكون على األقارب ) ُتحِبُّون 
ألنه لقوله مليمونة وقد أعتقت خادما لو أعطيتها ألخوالك لكان أعظم ألجرك ففضل العطية لألقارب على العتق 

صدقة وصلة وقد قال مالك صدقتك على ابن عمتك اليتيم أفضل من العتق مث يف اجلرية ويف االصالح ورفع 
الشحناء لقوله ملا قالت له عائشة رضي اهللا عنها ان يل جارين فإىل أيهما أهدي قال ألقرهبما وسر ذلك ان اجلوار له 

الصدقة كما اجتمع يف القريب ومعروفان أفضل من حق والقرب له حق فيجتمع يف اجلار القريب األمران مع 
معروف قال غريه تقدم األنثى على الذكر ألن وقع اإلحسان مع ضعف األنوثة أمت ويقدم العامل على اجلاهل ألن قيام 

يزل  بنيته تنفع الناس والصاحل على الطاحل ألن بنيته ينتفع هبا يف عبادة اهللا تعاىل والفقري الذي كان غنيا على من مل
فقريا لقوله ارمحوا عزيز قوم ذل وغين قوم افتقر فان ضرره بالفقر أوقع وقيل له أي الناس أحق بربي قال أمك قال 

مث من قال أمك قال مث من قال أبوك فجعل هلا ثلثي الرب وهو يدل على أفضلية االحسان لإلناث على الذكور من 
  كل نوع 

لصدقة من املتصدق عليه وال من غريه وال ترجع إليه باختيار من شراء قال ابن يونس قال مالك ال تشترى ا -فرع 
أو غريه وان تداولتها األمالك واملواريث لقوله يف البخاري ليس لنا مثل السوء العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه 

ذا رضي الولد قال مالك جيوز أكل حلم غنم تصدقت هبا على ابنك الكبري وتشرب من لبنها وتلبس من صوفها إ
وكذلك األم خبالف االبن الصغري وألجل احلجر ومال الكبري كمالك وان تصدقت على أجنيب بنخل أو دابة فال 



تأكل من مثرها وال تركبها وال تنتفع هبا وال شيء من مثنها بعارية أو غريها ولو تصدق به عليك ال تقبلها للحديث 
صدق بالغلة عمرا أو أجال فله شراء ذلك قاله مالك وأصحابه إال عبد املتقدم وقال حممد إذا مل يبتل األصل بل ت

امللك واحتج باحلديث وجوابه املعارضة باحلديث اآلخر يف شراء العرية وان جعلت الثمرة أو اخلدمة إىل أجل 
لة شراء والرقبة بعده آلخر فال جيوز شراؤك وجيوز ملن له مرجع األصل ولورثته ألنه مل يتصدق وجيوز لصاحب الغ

قاله مالك قال اللخمي املشهور أن النهي عن شراء الصدقة على الندب والكراهة وقال  -األصل ممن جعل له 
الداودي حرام فعلى األول إذا نزل مضى وعلى الثاين يفسخ وأحلق مالك الزكاة الواجبة بالتطوع واختلف يف 

  االجزاء إذا فعل قال وأرى اإلجزاء 
عليه حبائطك أو وهبته وتنازعتما يف الثمرة فإن مل تؤبر يوم الصدقة فهي للمعطى تبعا  يف الكتاب تصدقت -فرع 

وإال فلك البيع وال ميني عليك ألنه مل حيقق الدعوى يف الثمرة وحيوز الرقاب والسقي عليك ألجل مثرتك ويتوىل 
  ذلك هو حىت يتم احلوز قال ابن يونس لو حقق الدعوى حللفت 

ب النخل واستثىن الثمرة عشر سنني فإن كان املوهوب يسقيها مبائه امتنح للغرر يف بذل املال يف الكتاب وه -فرع 
يف السقي وفيما ال يعلم حصوله كمن وهب فرسه ليغزو عليه سنني ونفقته على املوهوب مث هو له بعد ذلك 

بعد عشر سنني ان سلمت  واشترط عليه عدم البيع ولو كانت النخل بيدك تسقيها وتقوم عليها جاز كأنك وهبتها
ومل متت انت ومل تستدع وقال أشهب ال يبطل شرطه يف الفرس العطية بل يتعجله ويزول اخلطر كمن أعار رجال 
سنة مث آخر بعده وترك املعار عاريته فيتعجل الثاين قال اللخمي إذا كان السقي عليك وطلب أخذ النخل مل يكن 

ومثرهتا يل عشر سنني وسقيها على أن جترب على حتويزه إياها اآلن وان  ذلك له قال وأرى ان قلت هي لك من اآلن
  تعدى عليها أجنيب فقطعها فالقيمة للموهوب وان قلت هي لك بعد عشر سنني فالقيمة لك 

يف الكتاب أشهد ان لفالن يف ماله صدقة مائة دينار لزمته ان محلها ماله وإال مل يتبع مبا عجز الختصاص  -فرع 
  مباله اعترافه 

  قال إذا مات احلر أو العبد قبل احلوز لورثة احلر وسيد العبد القبض للزوم العقد  -فرع 
قال اللخمي إذا وهبت دينك للميت املديون اقتسمته الورثة على الفرائض أوهلم اقتسموه الذكر واألنثى  -فرع 

وية ولو طرأ وارث بعد القسمة فقال سواء للزوجة والزوج إال أن تقول على السهام ألن األصل يف الشركة التس
قد صار اىل مرياثي أو تركته لكم اقتسموه على الفرائض قال وينبغي يف تركته لكم القسمة بالتسوية وان طرأ غرمي 
آخر وكان األول قد قال وهبت ديين لكم فللورثة ان يضربوا بدين األول ويأخذوا ما ينويه وقال ابن عبد احلكم 

مل حياصص الورثة بدينه إذا كان امليت معروفا بالدين وإال فان كان الورثة فقراء محل تركه إن قال أسقطت ديين 
  على الدين بالورثة فيتحاصون فيه 

يف الكتاب إذا وهبت املبيع بيعا فاسدا قبل تغريه يف سوقه أو بدنه جازت اهلبة ان قام هبا املوهوب أو بعد  -فرع 
لقيمة وإن أعتقته قبل تغري سوقه أو بدنه جاز أيضا لبطالن العقد قال ابن يونس تغري سوقه امتنع للزومه للمبتاع با

قال أشهب ال يعتق إال بعد الفسخ ألن ضمانه من املشتري قال اللخمي قال حممد للموهوب القيام بعد موتك وقبل 
يف يد املشتري وال الفوت واذا وهبته قبل الفوت ورضي املشتري بامضاء اهلبة جاز وانتقض البيع وصار وديعة 

ضمان عليه وتصح حيازته للموهوب له وان مل يقل له أنا أحوزه لك فقوالن يتخرجان من هبة الوديعة ألن يد 
الواهب ليست عليها فتصح وان متسك املشتري باملبيع ومل يرض بقبضه وال بإمضاء اهلبة مث فات مضى حكم البيع 

ه مضت اهلبة ألن العقد أبقى نقل الضمان دون امللك وان علمت ان كان خمتلفا يف فساده وان اجتمع على فساد



بالفوت وان احلكم عدم الرد محل على أنك أردت هبة القيمة فان مات العبد قبل اهلبة أخذت القيمة ألنه ال جيهل 
 أحد أن املوت فوت قال صاحب النكت إذا وهب قبل حوالة السوق ومل يقبضه حىت حالت السوق بيع املبتاع قال

أبو حممد بطلت اهلبة للفوت قبل احلوز مث رجع إىل ان اهلبة وقعت يف حالة وجوب رد العني فهبة البائع فوت 
  النتقاله عن ملكه 

يف الكتاب إن وهب املرهون جاز وتعطي ما عليك ان كان لك مال فان مل يقم عليك حىت فديته أخذه بعقد  -فرع 
غصوب واشترط األئمة القدرة على التسليم فمنعوه من غري الغاصب اهلبة ما مل متت فتبطل اهلبة وتصح هبة امل

والبحث يرجع إىل جواز هبة اجملهول والغرر فنحن جنيزه وهم مينعونه فان املغصوب أسوأ أحواله أن يكون غرر 
 وليس حوز املرهتن والغاصب حوزا ألهنما حازا ألنفسهما خبالف من أخدم عبده سنني مث هو هبة بعد ذلك فقبض
املخدم قبض للموهوب وقال أشهب ان قبض املوهوب قبل قبض املرهتن فهو أحق إن كان الواهب مليا ويعجل 

احلق ويف هبة الثواب يعجل احلق كالبيع قال اللخمي قيل ليس عليك افتكاك الرهن إذا حلفت أنك مل ترد تعجيله 
األجل فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه ألنه جتديد حق عليك وخيري املرهتن بني ترك الرهن وبني نقله إىل 

  املوهوب فإن كان جيهل ان اهلبة ال تصح إال بعد تعجيل الدين حلف على ذلك ومل جيرب على التعجيل 
ابن يونس إذا اشترط على الواهب أال يبيع وال يهب بطلت اهلبة والصدقة ألنه شرط مناقض للعقد قال  -فرع 

فيشترط ذلك عليه للبلوغ أو الرشد ألنه مقتضى حاهلما وقال أشهب هي حبس عليه  مالك إال يف السفيه والصغري
وعلى عقبه نظرا ملوجب الشرط فإذا انقرضوا رجعت حبسا على أقرب الناس باملعطي يوم املرجع قال ابن القاسم 

إذا وهب على أال  ولو قال ان أردت بيعه فأنا أحق به بطلت للحجر وعن مالك اجلواز قال اللخمي عن ابن القاسم
يبيع وال يهب ان نزل مضى وهو على شرطه ألن اهلبة معروف كاحلبس فيقبل الشرط وال يبيعها إال على ما جوزه 
مالك دون ابن القاسم وجوز املغرية هبة األمة على أن كل ولد تلده له ألن املقصود خدمتها ومنافعها وان وهبها 

وز وطؤها وان أدركت قبل الوطء خري الواهب بني امضائها بغري شرط على أن يتخذها أم ولد قال ابن القاسم جي
أو يردها فان وطئها تقررت وقال أصبغ ان علم بذلك بعد الوطء وقبل احلمل خري الواهب بني االمضاء بغري شرط 

جائزة ويؤمر وبني ردها ولو أفاهتا املوهوب بعتق أو تدبري أو بيع لزمته قيمتها للفوت وقال ابن عبد احلكم اهلبة 
  املوهوب بالوفاء بالشرط فإن قال ال أعطيها الولد أمر بذلك ومل ينزع منه 

قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا قال إن ضمنت عين الدين فداري صدقة عليك ال تلزم الصدقة وال  -فرع 
أهلي فمهري صدقة عليك الضمان لعدم الرضى باهلبة بالبيت وقال إذا قالت لك امرأتك وقد مرضت ان محلتين إىل 

فذهبت إىل أهلها لتقطع ما جعلت له سقط املهر وان بدا له هو رجعت عليه باملهر توفية بالشرط وان قبلها على أن 
يتخذها أم ولد حرم وطؤها لفساد اهلبة بالتحجري فان محلت بوطئه فهي أم ولد وال قيمة عليه توفية بالشرط خبالف 

احمللل مل يعطه الرقبة فان مل حتمل فهي له وال ترد الصدقة ألنه طلب الولد بالوطء فقد  إذا أحلت له عليه القيمة ألن
وىف بالشرط وإذا قال ان حفظ ولدي القرآن فله داري وأشهد على ذلك وىف له بالشرط وان عمله حتريضا فال 

  شيء له 
قياسا على األب إال أن ينكح أو يتداين  يف الكتاب لألم االعتصار هلبة ولدها يف حياة أبيه أو ولدها الكبار -فرع 

لتعلق احلق هبا وان مل يكن له أب حني اهلبة ال تعتصر ألن اهلبة لليتيم صدقة والصدقة ال تعتصر وان وهبته وهو 
صغري وأبوه حي جمنون مطبق فهو كالصحيح هلا االعتصار ولألب اعتصار من الصغري والكبري ما مل ينكح أو يتداين 

هلبة حادثا أو يطأ األمة أو تتغري اهلبة يف نفسها النتفال العني كالبيع الفاسد وله االعتصار وإن كانت أو حيدث يف ا



األم ميتة عند اهلبة ألن اليتم من األب يف بين آدم دون األم ويف البهائم بالعكس وال يكون له اعتصار ما وهبه غريه 
وأمحد يف اختصاص األب ) ش ( د أو جدة أو ولد ووافقنا ألن مال االبن معصوم وليس لغري األبوين اعتصار من ج

فيها وجوز الرجوع ) ح ( وأمحد يف الرجوع يف الصدقة فجوزاه ووافقنا ) ش ( واألم باالعتصار وان عليا وخالفنا 
من كل واهب إال من وهب لذي رحم حمرم ألن أصل اهلبة عنده على اجلواز وإمنا امتنع الرجوع لتوقع العقوق بني 

وي األرحام احملرمة وناقض يف الزوجني فمنع االعتصار بينهما واشترط حكم احلاكم يف الرجوع وعلى احلاكم أن ذ
حيكم بذلك حجته قوله من وهب هبة فهو أحق هبا ما مل يثب منها ولكنه كالكلب يعود يف قيئه بالقياس على الوصية 

ويف الزوجني ملعارض املواصلة فيبقى ما عداه على  جبامع التربع خولف ذلك يف ذي الرحم لقيام معارضة العقوق
مقتضى القياس واجلواب عن األول منع الصحة أو محله على األبوين أو على ما قصد به هبة الثواب وعن الثاين 

الفرق بأن الوصية عند مفارقة الدنيا جيوز الرجوع فيها حىت ال ينفر الناس من اإلحسان باملال خوفا من عدم املوت 
ش فقريا فإذا علم أن له الرجوع أمن فكثر الوصية وجاد واهلبة يف احلياة خبالف ذلك ألن املال مطلوب احلفظ فيعي

) أوفوا بالعقود ( فاستغىن عن الترغيب مبا ذكرناه سلمنا عدم الفرق ولكنه معارض بالقياس على البيع وبقوله تعاىل 
ا إال الوالد فيما يعطي ولده وهو نص يف صحة مذهبنا وبقوله يف أيب داود ال حيل لرجل يعطي عطية يرجع فيه

ال مينع االعتصار الزواج وال الفلس وال نقصان اهلبة وال ) ش ( وإبطال مذهبكم حيث جوزمت وحيث منعتم وقال 
وطء الولد وال الزيادة غري املتميزة كالسمن والصنعة والزيادة املتميزة كالصوف والكسب يرجع يف األصل دون 

وال البيع إذا رجعت هببة أو مرياث ويبطل الرجوع اهلبة املتصلة بالقبض واحبال األمة وقال أمحد يبطل  الزيادة
االعتصار اخلروج عن امللك وان عادت إليه واالستيالد لتعذر امللك خبالف التدبري واهلبة والوصية قبل القبض 

ة ومينع االعتصار املداينة وتزويج الولد ذكرا الوطء والتزويج واإلجارة وكل تصرف ال مينع من التصرف يف الرقب
فيها خبالف املنفصلة وال مينع تلف بعضها ونقصها قال صاحب اخلصال ) ح ( كان أو أنثى والزيادة املتصلة وقاله 

ليس للوالد االعتصار يف اثنيت عشرة صورة يف مذهب مالك إذا تزوج الولد أو استدان أو مرض أو مرض الوالد أو 
لة الرحم أو القرابة أو لوجه اهللا أو لطلب األجر أو قال هبة هللا أو كانت جارية فوطئها االبن أو يريد هبا وهبها لص

الصلة أو تغريت وقال ابن بشري لالعتصار سبعة شروط أن تكون اهلبة قائمة مل حيدث فيها عيب ومل يتعلق هبا حق 
  لغرمي أو زوج أو زوجة والواهب أب واملوهوب له غري فقري 

قال صاحب التنبيهات االعتصار لغة احلبس واملنع وقيل االرجتاع قال وهو يدخل يف اهلبة وغريها من النحل  -فائدة 
دون األحباس والصدقة ولو كانت بلفظ اهلبة إذا قال هللا تعاىل أو لصلة الرحم كما أن الصدقة إذا شرط فيها 

ن قول مالك يف العتبية أنه يأكل مما تصدق به على ابنه االعتصار فله شرطه والعمرى كاحلبس وقيل كاهلبة وخرج م
جواز اعتصار الصدقة قال ابن يونس قال ابن دينار زواج الذكر ال يبطل االعتصار خبالف األنثى ألن  -الصغري 

على الصداق بذل ملاهلا وقال حممد إذا وهبت األم ولدها الصغري فبلغ قبل موت أبيه مث مات أبوه هلا االعتصار قياسا 
األب وان مات األب قبل بلوغه مث بلغ مل تعتصر ألن موت األب قبل البلوغ يقطع االعتصار لتعلق احلجر باملال من 
غريها فريتفع به سلطاهنا ألهنا ال تلي املال فال تعود بعد ذلك وإذا وهبت لولدها اليتيم املوسر فلها االعتصار النتفاء 

ال عبد امللك إذا وهبت وقبضها األب ال تعتصر لدخوهلا حتت والية األب دليل الصدقة وهو احلاجة قاله أشهب وق
وكذلك إذا حاز الوصي ولو كانت هبة اعتصرت لتمكنها من التصرف يف اهلبة بالوالية كان له أب أم ال وإذا 

دينهم أما  انقطع االعتصار بالنكاح ال يعتد بالطالق أو موت الزوج لتقرر ذلك وكذلك إذا زال النكاح املذكور أو
مرض األب أو االبن إذا زاال عاد االعتصار ألنه حلق الغري كما يزول احلجر بعد ثبوته قاله سحنون وعن مالك 



املرض كالدين قياسا عليه وقال املخزومي ال يفيت وطء األمة وتوقف فإن محلت بطل االعتصار وقال ابن القاسم 
من الكشف ويكفي تقرير النكاح الثاين يف مسئلة الوليني وان كان يكفي الوطء ألن حترميها يعترب حباهلا وملا فيه 

باطال لتأخره ويصدق االبن يف الوطء إذا غاب عليها ألنه أمر ال يعرف اال من قبله كالعدد فعند ابن القاسم إذا 
ينارا وهو له علم ان االبن يزوج ألجل غناه ال ألجل تلك اهلبة ألبيه االعتصار وكذلك إذا وهبه ما قيمته عشرون د

ألف دينار له االعتصار وان تزوج ألن عدم االعتصار إمنا كان نفيا للضرر الذي يتوقع من االعتصار حيث يعلم انه 
إمنا يزوج اعتمادا على اهلبة وعن مالك ميتنع االعتصار ألنه قد قوي هبا واذا وهبه دنانري فجعلها على يد رجل 

اشترى به جارية قال مالك لألم من االعتصار ما لألب واجلد واجلدة فصاغها حليا ال يعتصره لتغريه كما لو 
كاألبوين الندراجهم يف حرمة املصاهرة يف عدة مواضع فكذلك يندرجان يف لفظ الوالد يف احلديث املتقدم وما 

 بدهنا فال يعتصر إذا أثاب االبن منه ال يعتصر النتقاله لباب البيع وكذلك إذا أثابه عنه غريه وإذا منت اهلبة يف
اعتصار ألهنا حينئذ غري العني املوهوبة وال مينع حوالة األسواق ألهنا رغبات الناس فهي خارجة عن اهلبة ومينع مرض 

األب ألنه حينئذ يعتصره لغريه فيمنع كما مينع من األخذ بالشفعة ليبيع قال اللخمي قال مالك وابن القاسم لألم 
األب مل تعتصر ألهنا يف والية غريها وكذلك إذا مل يكن له أب وليس يف واليتها  االعتصار وقال عبد امللك ان حازها

وإمنا تعتصر ما يف واليتها قال قال واألول أحسن ألن األب يعتصر هبة ولده الكبري بعد قبضها وخروجها عن والية 
ه على الواهب ومسن األب قال ويف منع حدوث العيب باهلبة االعتصار قوالن قال وعدم املنع أحسن ألن ضرر

اهلزيل وكرب الصغري فوت لتعلق حق املوهوب إال أن يكون هو املنفق على العبد قاله حممد ألنه كماله ويف تزويج 
األمة املوهوبة قوالن ألنه عيب وإذا ولدت له أخذ األمة دون ولدها والزوجية حباهلا ألن الزوجية عيب فال يفيت 

ينفق على الزوجة والسيد على الولد إال أن يعتصر بقرب الوالدة وبناء األرض  والولد منا مبال السيد ألن الزوج
ألنه ينقص األرض ويوجب حقا للموهوب وهدم الدار ليس قوتا إال أن يهدمها ) ش ( وغرسها قوت خالفا ل 

ارة امتنع االبن ألنه ينفق عليها إال أن يعتصر العرصة وحدها وإذا مل يكن عنده سوى اهلبة فاشترى سلعة للتج
االعتصار لتعلق حق القضاء هبا ومرض األب أو االبن مينع لتعلق حق الورثة من جهة االبن وكون األب يعتصر 

قاله حممد وعنه مرض األب غري مانع ألن املرض يوجب احلجر واحلجر ال مينع حتصيل املال بل اخراجه  -لغريه 
خذ لغريه وإذا اعتمر يف املرض مث صح مت االعتصار ألنه تبني كما له أخذ مال مدبره وأم ولده يف مرضه وان كان األ

أنه يف حكم الصحيح قال وينبغي ان يوقف إن مات سقط وإال ثبت وقيل إذا طلب االعتصار يف املرض مث صح مل 
متنع  يعد االعتصار قال وليس حبسن وإذا تقدمت املداينة وغريها من املوانع اهلبة ال متنع االعتصار وقال عبد امللك

وليس حبسن وإذا تقدمت املداينة وغريها من املوانع اهلبة ال متنع االعتصار وقال عبد امللك متنع وليس حبسن فإنه مل 
يزوج ألجلها وال أدان ألجلها واملرض مل يطرأ عليها واختلف يف االعتصار من الولد الكبري الفقري فقيل يعتصر 

إذا كان يف حجره وان كان فقريا ألنه املنفق عليه فهو غين به أو ليس  لظاهر احلديث ومنع سحنون قال وإمنا يعتصر
كان  -يف حجره وهو غين ألن اهلبة قد تكون لقصد سد خلته إذا كان فقريا وتعتصر األم إذا كان االبن موسرا 

الصغري ألنه  أبوه موسرا أو معسرا وخيتلف إذا كانا فقريين فقياسا على الولد الفقري قاله أشهب ومنع من الفقري
صدقة حينئذ واملذهب االعتصار من الكبري الفقري وإن مل تعتصر األم يف الصغري حىت مات األب هلا االعتصار نظرا 

  إىل حالة العقد وقيل التعتصر 
يف اجلالب إذا وهب لولده دنانري أو مثليا فخلطه مبثله بطل االعتصار لتعذر التمييز وكذلك لو صاغها حليا  -فرع 
  ح اجلالب يتعذر الرجوع يف شر



قال األهبري ال يعتصر لغرمائه بدين متجدد بعد اهلبة بل إمنا يعتصر لنفسه كما يأخذ من ماله لينفق على  -فرع 
  نفسه دون غريه 

قال صاحب املقدمات هبة الثواب مباحة خالفا لألئمة قالوا ألنه بيع للسلعة بقيمتها أو بثمن جمهول ان مل  -فرع 
مة وهو ممنوع يف البيوع اتفاقا فكذلك ههنا وألن موضوع اهلبة التربع لغة واألصل عدم النقل والتربع ال يعينوا القي

يقتضي عوضا فال تكون اهلبة تقتضي ثوابا وألن كل عقد اقتضى عوضا غري مسمى ال يفترق فيه األعلى مع االدىن 
س على الوصية جبامع التربع واجلواب عن األول كالنكاح يف التفويض فلو اقتضته اهلبة الستوى الفريقان وبالقيا

الفرق بأن هبة الثواب وان دخلها العوض فمقصودها أيضا املكارمة والوداد فلم تتمحض للمعاوضة واملكايسة 
والعرف يشهد لذلك فلذلك جاز فيها مثل هذه اجلهالة والغرر كما جوز الشرع الذهب والفضة والطعام ال يدا بيد 

صده املعروف فظهر الفرق وعن الثاين إن أردمت ان كل هبة موضوعها التربع فهو مصادرة على يف القراض ألن ق
حمل النزاع الندراجها يف هذه الكلية وإن اردمت ان بعض اهلبات كذلك فمسلم وال يضرنا ذلك ألن عندنا ان هبة 

كذلك ألن األصل عدم النقل االدين لالعلى موضوعة للعوض واألعلى لألدىن للتربع بشهادة العرف فيكون لغة 
والتغيري وعن الثالث الفرق بأن النكاح للعوض فيه الزم شرعا ال يتمكنان من إسقاطه فلذلك اطرد يف مجيع الصور 
والسلعة قائمة للعوض وعدمه فإذا اقترن هبا ما يدل عليه أو على عدمه اتبع ذلك الدليل أو بقلبه فيقول عقد يقصد 

سا على النكاح بل عندنا ملحقة بنكاح التفويض يسكت عن العوض فيه ويلزم صداق للوداد فيقتضي العوض قيا
املثل كذلك ههنا يلزم قيمة املثل وعن الرابع الفرق بأن الوصية تراد لثواب اآلخرة فلذلك مل تقتض أعواض الدنيا 

وهو يشمل اهلبة واهلدية ) ا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه( كالصدقة مث يتأيد مذهبنا بقوله تعاىل 
ألهنا يتحىي هبا وورودها يف السالم ال مينع داللتها على حممل النزاع ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

وألنه أهدى إليه أعرايب ناقة فأعطاه ثالثا فأىب فزاد ثالثا فأىب فلما كملت تسعا قال رضيت فقال وأمي اهللا ال أقبل من 
هدية إال أن يكون قرشيا أو انصاريا أو ثقفيا أو دوسيا خرجه الترمذي وأبو داود بألفاظ خمتلفة فدل  أحد بعد اليوم

على أن اهلبة تقتضي الثواب وان مل يشترط ألنه أعطاه حىت أرضاه وروى عنه الرجل أحق هببته ما مل يثب منها وما 
َوَما آَتيُْتْم ( عرف كالشرط ويشري إليه قوله تعاىل زال الصحابة على ذلك رضي اهللا عنهم وألنه مفهوم يف العرف وال

يل ال أجر له فريبو فبقي األجر ومل يثبت اإلمث فدل ذلك على أنه ) ِمْن ربا ِلتَْربوا يفِ أمَْوالِ النّاس فَال َيْربُوا ِعْنَد اهللا 
أي ال تعط )  متنن تستكثر وال( عادة العرف وعلى اإلباحة قال صاحب املقدمات وهي حرام على النيب لقوله تعاىل 

  شيئا لتأخذ أكثر منه لشرف منصبه عن ذلك ملا فيه من املسكنة 
يف الكتاب إذا شرط الواهب الثواب أو يرى أنه أراده فلم يثب فله أخذ هبته ان مل تتغري يف بدهنا بنماء أو  -فرع 

الثواب إذا مل تتغري اهلبة عنده ويلزم  نقص خبالف البيع وكذلك إذا أثابه أقل من قيمتها وال جيرب املوهوب على
الواهب أخذ القيمة يوم وهبها ألنه يوم العقد وليس للموهوب ردها يف الزيادة إال أن برضى الواهب وال للواهب 
أخذها يف نقص البدن إال برضا املوهوب وال بقيمتها عند املوهوب حبوالة األسواق ألهنا رغبات الناس خارجة عن 

املوهوب الواهب اقل من قيمة اهلبة مث قام الواهب بعد ذلك احلف ما سكت إال لإلنتظار وتكمل  اهلبة وإذا عوض
له القيمة ألن األصل عدم الرضى ال سيما بدون القيمة أو ترد اهلبة ان مل تفت والصدقة للشراب كاهلبة للثواب 

ب التنبيهات قوله إذا شرط يقتضي جواز وهبة الدين للثواب متنع إال يدا بيد لئال يكون فسخ دين يف دين قال صاح
التصريح بالشرط ألن الثواب مثن فالتصريح به جائز ومنع عبد امللك التصريح بالشرط ألنه بيع للسلعة بقيمتها 
وللمسئلة أربعة أوجه أن يسكت ويعلم طلبه للثواب بعادة أو ظاهر حال اهلبة فيجوز اتفاقا وان يصرح فيقول 



ين من غري ذكر شرط فجعله اللخمي كاألول متفقا عليه وظاهر قول عبد امللك يقتضي املنع أهبتك للثواب أو لتثيب
وان يصرح بالشرط فاملذهب اجلواز وعبد امللك مينع النه بيع بالقيمة وهو ممنوع اتفاقا يقول على أن تثيبين كذا 

القبول وقال عبد امللك ال تنعقد هبة الثواب إال بعينه فيجوز منه ما جيوز يف البيع وميتنع ما ميتنع وتنعقد اهلبة اجلائزة ب
بالقبض قال اللخمي مل خيتلف املذهب إذا فاتت أنه جيرب على القيمة وليس له إذا أكثر فإن كانت قائمة فكذلك 
أيضا مذهب الكتاب وعنه له أن يأىب وإن اثيب أكثر من قيمتها لقول عمر رضي اهللا عنه من وهب هبة يرى أهنا 

على هبته يرجع فيها ان مل يرض منها وألنه لو أراد القيمة لباعها يف السوق واألصل عصمة األموال إال  للثواب فهو
برضى أرباهبا قال وأرى إن أثيب منها ما يرى أنه كان يرجوه من هذا املوهوب فانه يلزمه قائمة كانت أو فائتة ألنه 

  إمنا رضي باخراج سلعته به 
الثواب املنع من القبض حىت يقبض العوض كالبيع فان قبض قبل العوض وقفت يف الكتاب للواهب هبة  -فرع 

فيثيبه أو يردها ويتلوم له ماله يضر وان مات الواهب للثواب وهي يف يده فهي نافذة كالبيع وللموهوب أخذها ان 
رضي اهللا عنه  دفع العوض للورثة ورثته تقوم مقامه كالبيع قال اللخمي املذهب له منعها حىت يثاب حلديث عمر

وقال حممد ليس له املنع من قبضها ألن العادة تقدم تسليمها قبل الطلب وإذا كان الواهب مريضا جاز له تسليمها 
على القول األول قبل القبض وليس له على القول اآلخر إال أن يكون املوهوب له فقريا فللورثة منعه منها وان 

موسرا مل يكن هلم منعه من البيع على املذهب وقيل مينع ومىت غاب على قبضها منعوه من بيعها حىت يثيب وإن كان 
  اجلارية العلي امتنع الرد خشية الوطء وإذا امتنع الرد أبيح الوطء قبل االثابة 

يف الكتاب ال ثواب يف هبة النقدين ألهنما يقصدان عوضا ال معوضا إال أن يشترط قيثاب عرضا أو طعاما  -فرع 
يف الصرف وان وهب حليا للثواب عوض عرضا ال معينا وال حليا من فضة قال ابن يونس وعن حذرا من النساء 

ابن القاسم إذا اشترط الثواب يف النقدين ردت اهلبة ألهنا قيمة فال تكون هلما قيمة وألهنما حينئذ بيعا مبا ال يعلم من 
السبائك والنقار واحللي املكسور وعنه أصناف العروض وال ثواب يف غري املسكوك من الذهب والفضة من الترب و

جيوز التعويض على احللي الصحيح للذهب فضة وعن الورق ذهبا قال ابن القاسم إذا قال واهب الدنانري اردت 
الثواب بالعني ال يقبل قوله لكونه خالف العادة ولو كان الواهب يعتقد أنه وهبها للثواب إذا مل يره الناس فإن الذي 

  ط العرف ال االعتقاد قال مالك إال أن يقوم على ذلك دليل يقوم مقام الشر
يف الكتاب إذا قدم غين من سفره فأهدى له جاره الفقري الفواكه وحنوها فال ثواب له وال له ردها وان  -فرع 

ه كانت قائمة العني ألن العادة ان هذا للمواصلة وكذلك أحد الزوجني مع اآلخر والولد مع والده والوالد مع ولد
إال أن يظهر القصد لذلك كهبة املرأة لزوجها املوسر جارية أو الزوج أو الولد يفعل ذلك يستعذر من أبيه قال ابن 
يونس قيل له أخذها ما مل تفت قال حممد واما القمح والشعري يوهب للثواب ففيه الثواب قال اللخمي قال ابن عبد 

هبه القادم جلريانه ال ثواب فيه ألنه العادة والعادة يف هدية العرس احلكم له الثواب يف الفاكهة للقادم وحنوها وما و
والوالئم للثواب غري أهنم خيتلفون يف القيام ومن علم ان مثله ال يطلب مل يكن له قيام وال لورثته ان مات وان كان 

لقصد ان يثاب أكثر مثله يطلب فله ولورثته ومىت كانت العادة ان يثيب مثل األول جاز لشبهه بالقرض وان كان ا
  فسدت وردت 

قال اللخمي إذا كان احلكم ان ال ثواب فأثاب جهال أو أثاب من صدقة قال مالك يرجع يف ثوابه ما كان  -فرع 
قائما لعدم سببه وال شيء له ان فات ألنه سلطه كما قيل يف صرف الزكاة لغري املستحق قال ابن القاسم ان أثابه 

كت حلف وبرئ أو سلعة أخذها وان نقصت وكذلك ان زادت إال أن يعطيه قيمتها قال دنانري فقال انفقتها أو هل



وأرى ان يرجع يف عوض ثوابه قبل الفوت اذ يصون به ماله وال يصدق يف الدنانري وال غريها مما يغاب عليه كما ال 
  يصدق إذا استحق من يده وادعى التلف للتهمة ويصدق يف احليوان 

ليل الثواب أو عدمه صدق وإن أشكل األمر مل يكن له شيء ألنه سلطه واألصل عدم قال ومىت قام د -فرع 
االستحقاق وعدم خروج اهلبة إىل باب البيع ومىت كانت من فقري لغين فالثواب أو بالعكس فعدم الثواب ألنه العادة 

فقر أو ألن سنة الفقري للفقري أو من غين لغين فالثواب ألن عادة األغنياء املكافأة أو بني فقريين فقوالن نظرا لل
كالغين للغين قال أشهب اهلبة للغين فيها الثواب إال أن يريد أن يسعى له يف حاجة ألن السعي ثواب وال ثواب 

للسلطان وال عليه وقال عبد الوهاب ان كان الواهب فقريا فله الثواب ألنه يرجو رفد السلطان أو غنيا فال ثواب 
ا عن أمواهلم إال أن يكون طالبه مبظامل فهاداه ومل يتركه أو قدم من السفر بتحف فهاداه ألن األغنياء حياسبون ذب

فالعادة الثواب إال أن يعلم ان املقصود اجلاه قال عبد الوهاب وال فيما وهب للفقيه أو الصاحل قال ابن شعبان وهلما 
ن يف الثواب وكذلك الوالد مع الولد وعلى الثواب ان وهبا إال ان يكونا فقيهني ويف هبة أحد الزوجني لآلخر قوال

القول بالثواب يصدق مدعيه واألقارب خيتلفون يف سقوط الثواب وأقواهم اجلد واجلدة يهبان للولد وليس كذلك 
  هبته هلما 

يف الكتاب ما وهبته لذي رمحك وغلمانك للثواب لك طلبه ان أثابوك وإال رجعت فيها وأما هبتك لفقريهم  -فرع 
اب ألن ذلك قرينة الصلة والصدقة وكذلك هبة الغين للفقري األجنيب أو فقري لفقري وال يصدق يف دعوى فال ثو

الثواب ويصدق الفقري للغين والغين للغين فان أثيب وإال رجع فيها لقول عمر رضي اهللا عنه من وهب هبة يرى أنه 
هلكت فله شرواه بعد أن حيلف باهللا ما وهبتها إال أراد هبا الثواب فهو على هبته يرجع فيها إال أن يرضى منها فان 

  رجاء أن أثاب عليها 
قال صاحب التنبيهات شرواها بفتح الشني وسكون الراء أصله مثل الشيء واملراد ههنا القيمة ألن القيمة  -فائدة 

ن زرب ال ميني عليه مثل ولذلك مسيت قيمة ألهنا تقوم مقام املتقوم قال وحتليفه مذهب الكتاب هلذا األثر وقال اب
ألن نيته أمر ال يعلم إال من قبله وقال أبو عمران ان اشكل األمر حلف وان علم أنه أراد الثواب ال حيلف ويف 

اجلالب ينظر للعرف فان كان مثله يطلب الثواب صدق مع ميينه أوال يطلب الثواب صدق املوهوب مع ميينه وان 
  تصحاب األمالك أشكل صدق الواهب مع ميينه ألن األصل اس

  يف الكتاب إذا عوضك فال رجوع ألحدكما الستقرار األمالك  -فرع 
ان مل يعوضك  -قال إذا وهبت عبدا لرجلني فعوضك أحدمها عن حصته فلك الرجوع يف حصة اآلخر  -فرع 

  كما لو بعته منهما ففلس أحدمها انت أحق بنصيبه من الغرماء 
مرك عرضا مل يرجع على الواهب بل عليك بقيمته ان رأى أنه أراد ثوابا قال إذا عوض أجنيب عنك بغري أ -فرع 

منك ألنه وهبك دونه وان عوض دنانري أو دراهم ال يرجع عليك بشيء إال أن يريد تسليفها لك ألن النقدين ال 
ري املوهوب ثواب فيهما إال بالشرط قال التونسي قال حممد ان أثاب قبل تعيني اهلبة ووجوب قيمتها فهو فاسد وخي

بني رد اهلبة على الواهب ويرجع للمثيب ما أعطى وحبسها ودفع األقل من قيمتها أو ما أثابه األجنيب له قال وقول 
حممد يرجع للمثيب قيمة عرضه أو قيمة اهلبة خيرجه عن هبة الثواب ألن هبة الثواب فيها القيمة ليس إال فهي أقل 

يرجع بقيمة ما دفع ليس إال وظاهر كالم حممد اجازة هذا الفعل ألن غررا فكان الواجب أن يكون ذلك فاسدا و
جعل له األقل إذا متسك املوهوب باهلبة األوىل أو فاتت ويلزم إذا تكفل عن رجل بدنانري فصاحل عن املكفول بعرض 

يونس يريد يف فانه ال يدري هل ترجع إليه قيمته أو عينه مع أن القاعدة تقتضي بطالن الفرعني للجهالة قال ابن 



  الكتاب أنه يرجع بقيمة العرض أي باألقل من قيمته أو قيمة اهلبة 
يف الكتاب إذا تغريت عند املوهوب يف بدهنا بزيادة أو نقص فليس لك ردها وال يفيتها حوالة األسواق أو  -فرع 

مة للموهوب أربعة أقوال خبروجها عن العني املوهوبة ألهنا رغبات الناس قال صاحب املقدمات فيما يلزم به القي
جمرد القيض فوت يوجبها وال يردها إال بتراضيها قاله مالك وقال ابن القاسم حوالة األسواق فوت يوجب القيمة 

وال تفوت إال بالزيادة دون النقصان البن القاسم أيضا وعنه ال تقوت إال بالنقصان فاألول قياسا على البيع ألن 
على البيع الفاسد والثالث ألن الزيادة توجب تعلق احلقني خبالف النقصان ألنه حق القيمة كالثمن والثاين قياسا 

ألحدمها والرابع ألن النقص خلل يف العني فهي كالذاهبة وهي مع الزيادة باقية فال فوت واختلف يف أخذها بعد 
ضيهما عند ابن القاسم الفوت هل يستغىن عن معرفة قيمتها أو حيتاج وهو الصحيح إذ ليس له رد عينها إال بترا

  وأخذ عينها بعد الفوت ال حيتاج إىل ذلك ان قلنا له اثابة العروض بعد الفوت وإال احتاج نفيا للجهالة 
قال ابن بشري يف نظائره أربعة مسائل ال تفيتها حوالة األسواق هبة الثواب واختالف املتبايعني والسلعة اليت  -نظائر 

  حبة والبيع الفاسد يف األصول واملكيل واملوزون هي مثن العيب والكذب يف املرا
قال صاحب املقدمات ومىت يلزم الواهب القيمة إذا بذلت له وال يكون له ردها إذا مل يرض منها أربعة  -فرع 

أقوال مبجرد اهلبة وان مل تقبض كالبيع وهو القول بوجوب تسليمها قبل قبض القيمة والثاين القبض وهو املشهور 
على العني والثالث التغري بزيادة أو نقصان النتقال العني إىل عني أخرى كأهنا هلكت والرابع فوات العني  ألنه سلطه

  بالكلية هبالك أو عتق أو غريه 
قال إذا قلنا يلزم الواهب تسليم اهلبة قبل قبض الثواب فضماهنا من املوهوب وال جيري فيها اخلالف الذي  -فرع 

مة يوم اهلبة ال يوم القبض اتفاقا فان قلنا ال فيجري اخلالف الذي يف احملبوسة بالثمن ألهنا يف احملبوسة بالثمن والقي
  حمبوسة بالثواب واخلالف يف لزوم القيمة يوم اهلبة أو يوم القبض على اخلالف يف الضمان 

مطرف وله الرجوع  قال للواهب الرجوع يف اهلبة حىت يعطى قيمتها عند ابن القاسم أو أكثر من قيمتها عند -فرع 
  وان أعطى أكثر من القيمة وان زادت أو نقصت نظرا لضعف العقد وقياسا على الوصية فهي ثالثة أقوال 

يف الكتاب ال يعوض عن احلنطة حنطة أو مثرا أو مكيال من الطعام أو موزونا إال قبل التفرق خشية النساء  -فرع 
قدارا فيجوز لبعد التهمة وال يعوض دقيقا من حنطة وال من والتفاضل إال أن يعوضه مثل طعامه صفة وجنسا وم

مجيع احللي إال عرضا حذرا من الصرف املستأخر قال اللخمي فيما يلزم بذله ثالثة أقوال قال ابن القاسم له أن يثيبه 
يه بأي صنف شاء إال مثل احلطب والتنب ألنه ال يتعاطاه الناس واملقصود حصول القيمة وقال سحنون كل ما ف

قيمتها ألهنا املطلوبة وقال أشهب ال يثيب إال بأحد النقدين ألهنما قيم األشياء وال جيرب على قبول العروض وان 
وجد بالعرض أو العبد عيبا قال ابن القاسم ال يرد به ألن املقصود ان يعوض أكثر مما خرج من يده ال حتقيق عني 

ه عرض القيمة قال وينبغي ان يكون مقاله يف العيب الكثري وال جيرب املأخوذ وقال أشهب يرد مبا يرد به يف البيع ألن
على قبول ما يتأخر قبضه كخدمة العبد وسكىن الدار بل النقد ألنه قاعدة املعاوضة وال يعوض آبقا وال جنينا وال 

هلبة أكثر منها بعد مثرا ال يصلح للبيع ألن هذه اهلبة بيع ال جيوز يف عوضها ما ميتنع يف البيع وال يعوض من جنس ا
االفتراق وميتنع من هذا ما ميتنع يف البيع فال يأخذ يف الطعام أكثر وال أجود واختلف يف األدىن صفة وكيال لعدم 

التهمة وعن ابن القاسم جواز الدقيق يف القمح ألنه غري طعامه وان رد مجلة الدقيق الذي طحنه من القمح جاز ألنه 
ألنه أمسك اجود الطحن وتعويض الثمر أو القطنية قبل االفتراق جيوز وأجازه بعد  يفضل بالطحن وان رد أقل جاز

االفتراق ان كان األول قائما ورآه أخف من البيع ملا كان له أن يرد األول فكأنه باع حينئذ وعن مالك إجازة اثابة 



ساء وعلى هذا جيوز أخذ الفضة عن حلي الذهب وبالعكس خبالف البيع ألنه باب مكارمة كالقرض جيوز فيه الن
الثمن عن احلنطة ومنع يف الكتاب ان يثاب على الثياب أكثر منها سدا لذريعة السلف بزيادة وجيوز على قوله يف 

احللي وجيوز سكىن الدار وخدمة العبد إذا كانت اهلبة قائمة ألنه يصلح ان يكون مثنا فإن فاتت منعه ابن القاسم ملا 
واجازه أشهب ألن هذه ليست يف الذمة فليست دينا وجتوز اثابة الدين قبل فوهتا وبعد  يدخله فسخ الدين يف الدين

فوهتا ان كان من جنس القيمة ومبثلها يف القدر فأقل وميتنع األكثر حذرا من فسخ الدين يف الدين والسلف بزيادة 
  ويف النقدين الصرف املستأخر 

دها وأخذ العوض كالبيع أو الواهب بالعوض عيبا فادحا ال يف الكتاب إذا وجد املوهوب باهلبة عيبا ر -فرع 
يتعاوض مبثله كاجلذام والربص رده وأخذ اهلبة اال أن يعوضه وان مل يكن فادحا نظر إىل قيمته بالعيب فان كان قيمة 

عوض قال اهلبة فأكثر مل جيب له غريه ألن املطلوب القيمة أو دون قيمتها أمت له القيمة فان امتنع الواهب رد ال
صاحب النكت إذا عوض فيها بعد فوهتا عرضا فوجده معيبا ال يقال هو كالبيع يرده بالعيب اليسري لتقرر القيمة يف 

  الذمة وإال ملا عوض إال أحد النقدين بل هي كغري الفائتة 
عن يده يف الكتاب فوات اهلبة عند املوهوب يوجب عليه قيمتها والفوت يف العروض واحليوان خروجها  -فرع 

وحدوث العيوب واهلالك وتغري البدن والعتق ووالدة األمة عند املوهوب وجنايتها ألنه نقص وزوال بياض بعينها 
ألنه مناء وذهاب الصمم واهلدم والبناء والغرس وليس قلع البناء والغرس ويرد لتقرر الفوت وفيه ضياع املالية 

ا رضي بثواهبا وصبغ الثوب وقطعه والتدبري والكتابة وهبة العبد والبيع احلرام ألنه باحالتها عن حاهلا حيث احاهل
والصدقة به إال أن يكون معسرا فريد كما لو فعل ذلك املدين ولو قلد البدنة وأشعرها وال مال له للواهب أخذها 

رره بالبيع وكذلك لو اشترى منك شراء فاسدا بيعت عليه يف الثمن ولو باعها مث اشتراها فذلك فوت وان مل حتل لتق
وان باع نصف الدار غرم القيمة فان أىب خري الواهب بني أخذ نصف الدار وأخذ نصف قيمتها أو قيمة مجيعها وان 

باع أحد العبدين وهو وجه الصفقة لزمته قيمتها وإال غرم قيمته يوم قبضه ورد الثاين لعدم الضرر بعدم ذهاب 
لواهب أخذمها إال أن يثيبه عنهما مجيعا نفيا لتفريق الصفقة قال ابن األجود وان أثابه من أحدمها ورد عليه اآلخر فل

يونس قال مالك احلرث فوت ويف حوالة األسواق قوالن وقال ابن القاسم إذا اعتق العبد أو قلد البدنة وأشعرها 
فوتا لعدم معدما للواهب ردها إال أن يكون يوم فعل ذلك مليا أو أيسر بعد ذلك ومل جيعل مالك البيع الفاسد 

اعتباره شرعا فهو كاملعدوم حسا وجعله غريه ألنه يترتب عليه الفوت وقيل إذا باع نصف الدار لزمه قيمة مجيعها 
يوم البيع ولو كانت عرضة ال يضيق ما بقي منها لكان عليه قيمة املبيع منها يوم اهلبة ويرد الباقي وقول ابن القاسم 

وقال أشهب يف العبدين له رد الباقي كان أرفع أو أدىن ألنه كان له ردمها  احسن إال ان يكون املبيع ال ضرر فيه
قال ابن القاسم لو حال سوقهما حىت صار أحدمها يساوي قيمتها فاثابه إياه ال يلزمه قبوله ألنه بعض هبته ووطء 

بة قال عبد امللك إذا غاب األمة فوت فان فلس فللواهب أخذها قياسا على البيع إال أن يعطيه الغرماء قيمتها يوم اهل
وطئتها أم ال تغريت أم ال ألن الغيبة مظنة الوطء وقال أشهب ان جىن خطأ ففداه مكانه قبل أن  -عليهما لزمته 

يفوت بشيء فليس بفوت وجعله ابن القاسم فوتا مطلقا قال اللخمي فيما يفيت أربعة أقوال يفيتها تغري البدن قوال 
قاله يف الكتاب ويف كتاب ابن حبيب تغري البدن بزيادة أو نقص ليس فوتا وقال  واحدا خبالف حوالة األسواق

أشهب تغري السوق والبدن سواء املقال للواهب يف النقص وخيري الواهب بني أخذها ناقصة والزام قيمة للموهوب 
حقه وان اجتمع زيادة ونقص أو بزيادة واملقال للموهوب وخيري بني االثابة والرد كانت الزيادة من فعله أم ال ألهنا 

مل يرد إال باجتماعهما لتعارض السببني وقال ابن القاسم الدور واألرضون فوهتا يف اهلبة كفوت البيع الفاسد باهلدم 



والبناء واخلروج عن اليد وعلى قول أشهب يفيتها ما يفيت العبد والثوب ويف كتاب حممد يرد مثل الطعام كيال أو 
ذا كان فوته بغري سببه أما ان أكله أو باعه فهو رضي بالثواب فيلزمه ومينع رد املثل وخالف وزنا قال وهذا حيسن إ

أشهب ابن القاسم يف صبغ الثوب ان زاد فاملقال للموهوب ويرد إن شاء أو نقص فاملقال للواهب له أخذه بنقصه 
والولد زيادة قاله حممد والقياس إن إال أن يثيبه رضاه وإذا ولدت األمة من غري املوهوب فاتت ألن الوالدة نقص 

كان يف الولد ما جيرب الوالدة أن له الرد ولو كره الواهب لعدم الضرر وقياسا على البيع يطلع على العيب فيه بعد 
الوالدة وحلب الشاة ليس رضى بالضمان قال سحنون ان جز صوفها لزمته ألنه نقص ويرد عند ابن القاسم ويثيب 

أتت ادنامها وخالف أشهب يف كون الغرس والبناء فوتا ويرد األصول دون الثمرة إن جدها عن الصوف كسلعتني ف
وبثمرها إن مل تطب فان طابت أو يبست ومل جتد فخالف وان كاتبه وهو معسر وقيمته مكاتبا وغري مكاتب سواء 

لنا أهنا من باب العتق وال مضت الكتابة وبيع يف الثواب على أنه مكاتب وان كانت الكتابة أقل ردت الكتابة ان ق
ترد إن قلنا هي من ناحية البيع إذ مل حيل به فيها وقال حممد ان أراد التخفيف للعتق ردت وإن أراد التجارة وطلب 
الفضل فهو بيع يرد والواهب أحق به من الغرماء إن فلس وهو على كتابته فإن مات ورثه وان عجز فهو له رقيق 

د كتابته وهو يصح على أن الفلس نقض بيع فإنه مل جيعل له ما بقي من الكتابة واملاضي أو أدى فهو حر ووالؤه لعاق
للموهوب له كالغلة وخالف أصبغ يف الثوبني يريد االثابة عن أحدمها فجوزه كهبتني واملشهور أحسن ولو كانا يف 

الرد خبالف من باعها مث بيع خيار منع قبول أحدمها ولو حالت يف نفسها أو حال سوقها مث عاد ذلك كان له 
اشتراها ألن البيع من فعله فيعد رضى باإلثابة ولو باع يف البيع الفاسد مث اشترى ردت ولو حال سوقه مث عاد مل يرد 

وعكس اهلبة والفرق اهنا حق آلدمي فينظر هل ما يعذر رضى أم ال والبيع الفاسد حق هللا تعاىل ال يعترب رضاه فيه 
  ا فإذا عادت بالشراء ال ضرر وإذا حال السوق تغريت اهلبة وإمنا يعترب ضرر أحدمه

قال اللخمي اختلف يف الوقت الذي يضمن فيه اهلبة فقال مالك يوم وهبت ألن العقد ناقل للمالك  -فرع 
والضمان وعنه يوم القبض ألنه كان يف قبضها باخليار كبيع اخليار وهذا اخلالف على القول ان للواهب حبسها حىت 

ألهنا حمبوسة بالثمر فان دخل هذان على حبسها فهي على القولني يف احملبوسة بالثمن وان دخال على التسليم يثاب 
فالقيمة يوم اهلبة النتقاهلا بنفس العقد وهي حينئذ وديعة وإحلاقها ببيع اخليار غري متجه ألن بيع اخليار ال ينقل 

  ار من البائع ويف اهلبة من املوهوب قبل القبض وبعده املذهب حىت ميضي خبالف اهلبة وكذلك املصيبة يف اخلي
  قال ورثة كل واحد من الواهب واملوهوب يقومون مقامه فيما كان له  -فرع 
قال إن فلس وهي قائمة فللغرماء تسليمها وأخذ الثواب وان فاتت خريوا بني متكني املوهوب من الثواب أو  -فرع 

مها ويضرب مع الغرماء بالقيمة وإن مات وهي قائمة فللغرماء تسليمها أو مينعوه وخيري الواهب بني أخذها وتسلي
  يثيبون عنها وتباع هلم فان فاتت ضرب مع الغرماء بقيمتها ومل يكن له أخذها 

قال عيبها واستحقاقها كالبيع فترد بعيوب البيع وإذا ردت أو استحقت رجع يف الثواب فان فات ففي  -فرع 
ه ان كان مثليا وهو أصل مالك وابن القاسم وأشهب إال يف وجه واحد وهو ان يثيب عوضا قيمته يوم قبضه أو مثل

بعد فواهتا فعند أشهب عدم الرجوع وان كان قائما ألن الثواب عنده إمنا جيب من العني وإمنا أخذ العوض من 
ستحق للهبة ثالثة أقسام ألن القيمة دون اهلبة فإذا ردها رجع بقيمتها ألهنا مثن العوض قال العبدي يف نظائره امل

الواهب ان كان مشتريا رجع على املوهوب وان كان غاصبا رجع على الواهب اوال عند ابن القاسم وعلى 
املوهوب ان عدم الواهب هذا إذا مل يعلم املوهوب بالغصب فان علم رجع على أيهما شاء واختلف يف الوارث فقيل 

  كاملشتري وقيل كالغاصب 



اب إذا وهب لغري ثواب ومل يقبض فادعيت أنك اشتريتها منه صدقت لقوة املعاوضة كمن حبس يف الكت -فرع 
على ولده الصغري ومات عليه دين ال يثبت احلبس إال أن يثبت تقدمه على الدين قال ابن يونس قال سحنون البينة 

حاز األب للصغري وقاله ابن القاسم  على أهل الدين واألوالد أوىل باحلبس سواء كانوا صغارا أو كبارا إذا حازوا أو
يف الكبار إذا حازوا وأما الصغار فالبينة عليهم ان احلوز قبل الدين ألن شرط احلبس مل يتعني خبالف الكبار أيديهم 
ظاهرة يف استحقاقهم ملا حازوه وقال ابن حبيب ان كان الدين مؤرخا فمالك وأصحابه يقولون الدين أوىل لقوته 

  املغرية بني املؤرخ وغريه حىت يعلم ان التاريخ متقدم على العطية بالتاريخ وسوى 
قال ابن يونس إذا تصدق على ولده الصغري وأشهد مث مات فادعى الورثة عدم احلوز فعليهم البينة ألن  -فرع 

 ظاهر حال األب يقتضي حتصيل مصلحة ولده باحلوز ذلك إذا كان أخلى الدار من سكنها قال فان جهل أنه كان
يسكنها محلت على عدم السكىن حىت يثبت ألن األصل عدم سكناه فان عرفت قبل الصدقة سكناه فعلى الصغار 

البينة أنه أخالها ألن األصل عدم اخلروج منها لو تصدق على كبري فعليه البينة باحلوز يف الصحة ألن األصل عدمه 
ورثة بعد املوت صدق املعطى وكذلك الرهن يوجد وإذا وجدت العطية بيد املعطى وقال حزهتا قبل املوت وقال ال

بيد املرهتن بعد املوت والفلس ألن الظاهر أن وضع اليد من املسلم بوضع شرعي كما إذا تنازعا يف صحة البيع 
وفساده صدق مدعي الصحة وقال عبد امللك عليه البينة باحلوز يف احلياة ألن األصل استصحاب ملك مورثهم 

  وكذلك يف الفلس 
  قال إذا أنكر املوهوب االثابة صدق الواهب مع ميينه كالثمن يف البيع وكذلك لو قام بعد أربعة أشهر  -ع فر

فعله وقال سحنون ان مل يبق كفايته  -رضي اهللا عنه  -قال جوز مالك الصدقة مباله كله ألن الصديق  -فرع 
  صدقته لقوله ال صدقة إال عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول 

مالك واألئمة هبة ماله كله ألجل بنيه ومل يقل يف الرد شيئا لقوله يف حديث قال النعمان بن بشري ان كره  -فرع 
أمه سألت أباه بعض املوهبة من ماله البنها فالتوى عليها هبا سنة مث بدا له فقالت ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا 

اهللا فقال يا رسول اهللا ان ام هذا أعجبها أن  على ما وهبت البين فأخذ أيب بيدي وأنا يومئذ غالم فأتى رسول
يا بشري ألك ولد سوى هذا قال نعم قال كلهم وهبت له مثل هذا قال ال ' أشهدك على الذي وهبت البنها فقال 

قال ال أشهد إذا فاين ال أشهد على جور ويف املوطأ فارجتعه وروي أشهد على هذا غريي مث قال من طريق آخر 
يف الرب لك سواء قال بلى قال فال إذا ويف طريق اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم فرجع فرد تلك أيسرك ان يكونوا 

الصدقة ويف طريق أنه أمره بردها قال ابن القاسم تكره وال ترد لقوله أشهد غريي وهو ال يأمر باإلشهاد على 
نه نفذ وان قصد الفرار ألنه ملكه يتصرف الباطل إال أن يتبني أنه فرار من فرائض اهللا تعاىل وقال أصبغ إن حيز ع

فيه مبا مل حيجر عليه قال أبو حممد معىن احلديث أنه حنل ماله كله أما البعض فجائز كفعل الصديق ذلك لعائشة رضي 
  اهللا عنها وقاله عمر وعثمان رضي اهللا عنهم قال صاحب االستذكار كره مالك واألئمة تفضيل بعض الولد 

القاسم إذا تصدق على امرأته فأثابته بوضع صداقها ال ثواب يف الصدقة غري أن الصداق قال قال ابن  -فرع 
  يسقط والصدقة هلا ان حيزت 

قال العبدي يرجع اإلنسان يف ماله حالة قيامه دون ثوابه إذا غلط يف أربع مسائل من أثاب من صدقة ظنا  -نظائر 
تري لرجل جارية فيقول قامت على بدون ما قد قامت عليه به منه أنه يلزمه واألخذ من طعام احلرب مث يرده واملش

مث يظهر له الغلط والبائع ثوبا بالعشرة فيعطى اعلى منه يف القيمة غلطا واختلف يف بائع اجلارية مراحبة للعشرة أحد 
  عشر وقال قامت علي بكذا مث يظهر أنه أكثر فقيل يرجع يف احلالني ههنا 



أفضل أم العتق فقال ذلك على قدر سد حاجة املعطى وقال قال مالك احلج أفضل قال سئل حممد الصدقة  -فرع 
من الغزو ألنه فرض عني فيفضل فرض الكفاية إال أن يكون خوف واحلج أفضل من الصدقة إال ان تكون سنة 

ذا الباب جماعة والصدقة أفضل من العتق قيل له فالصدقة بالدراهم أو اطعام الطعام قال كل حسن وقد تقدم أول ه
  من هذا املعىن وتقريره 

قال ال بأس بقبضك العطية من اخلليفة وأكرهه من الناس بعضهم لبعض ألنه مهانة وما جعل يف السبيل من  -فرع 
العلف والطعام ال يأخذ منه إال أهل احلاجة وما جعل يف املسجد من املاء فليشرب منه كل أحد ألن املقصد به عموم 

وتزودوا فإن خري الزاد ( وأكره للمحتاج اخلروج للحج أو الغزو ويسأل الناس لقوله تعاىل  الناس وال مهانة فيه
  نزلت يف هؤالء أي خري الزاد ما وقاكم السؤال والسرقة وليس املراد التقوى املعهودة ) التقوى 

  ة قال قال مالك ال بأس بشراء كسر السؤال لقوله يف حديث بريره هو هلا صدقة ولنا هدي -فرع 
قال مالك إذا وهب شقصا من داره على عوض مسياه أم ال ال يؤخذ بالشفعة حىت يثاب لعدم حتقق املعاوضة  -فرع 

قبل ذلك قال صاحب التنبيهات له يف كتاب الشفعة إذا مسيا الثواب فله األخذ بالشفعة لكمال صورة البيع قال 
قال وهو أظهر ومعىن مسئلة الشفعة أنه عني الثواب  سحنون هو خالف لكوهنا ال تلزم بالقبول كالبيع وقيل وفاق

الذي يبذله فقبله املوهوب ألنه بيع مل يبق فيه خيار وههنا مل يعني الثواب ومعىن مسياه أي ذكرا لفظ العوض ومل 
يد يعيناه وال نوعه قاله أبو عمران وقيل مسئلة الشفعة رضي املوهوب بدفع الثواب وههنا مل يلزمه قال عبد احلق ير
ال يأخذ الشفيع وان فاتت حىت يقتضي بالقيمة قال التونسي ال يأخذ بالشفعة إال بعد ان يثيب املوهوب فان أثابه 
قبل فوهتا أكثر من قيمتها مل يأخذ إال بذلك عند ابن القاسم وأشهب فان أثابه بعد فوات اهلبة أكثر من قيمتها قال 

هبون إال ليأخذوا أكثر وقال أشهب يأخذ بقيمة اهلبة ألهنا الواجب عند ابن القاسم ال يأخذ إال بذلك ألن الناس ال ي
الفوت والزائد حينئذ هبة ال تلزم الشفيع قال ويلزم أشهب هذا قبل الفوت لقدرته على االقتصار إمنا يصح قوله 

  على القول بأن له التمسك هببته بعد دفع القيمة حىت يرضى منها 
د اهلبة من العبد فهي عليه بقيمتها يف ماله ألن السيد أقرها كالبيع والقيمة كالثمن يف الكتاب إذا أخذ السي -فرع 

قال ابن يونس ان مل يقبلها السيد وهي حباهلا مل توطأ ان كانت أمة وال نقصت خري السيد بني ردها ودفع قيمتها يوم 
  اهلبة من مال نفسه وان وطئها السيد أو نقصت لزم العبد قيمتها يف ماله 

يف الكتاب لألب ان يهب من مال ابنه الصغري للثواب ويعوض عنه ما وهب للثواب ألنه تنمية ماله قال ابن  -رع ف
يونس فان وهب من ماله أو تصدق لغري ثواب أو يف بيع رد ذلك كله ألن ماله معصوم خبالف عتقه عبده ان كان 

  حة العتق مليا مضى العتق وغرم القيمة له أوعد ميارد لتشوف الشرع ملصل
يف النكت إذا أعتق العبد وال مال له رد للواهب وان كان لو بيع يف مثنه فضل عن القيمة ألن عسره يصري  -فرع 

  اهلبة قائمة مل تفت 
قال عبد امللك إذا وهب لعبده فأعتقه فاتبعته اهلبة كماله مث استحق حبرية أو ملك مل ترجع العطية ولو أعتقه  -فرع 

طاه مث استحق حبرية أو ملك أخذ العطية ألنه ظنه موىل له فأعطاه لذلك وقال مطرف ليس له أخذ قبل العطية مث اع
  ذلك ألنه ملك مقرر 

يف التنبيهات إن استهلك سنني مسماة على ان عليه حرمتها فهو كراء جمهول أو أعطاه رقبتها على أن ينفق  -فرع 
  ا ويتبعه مبا أنفق عليه عليه فهو بيع فاسد والغلة للمعطى بالضمان وترد لرهب

قال األهبري إذا تصدق على ولده بعبد فأعتقه وعوضه غريه مثله أو أدىن جاز ان كان يف واليته لشبهة  -فرع 



الوالية وشبهته يف ماله فان كان كبريا امتنع وميتنع ذلك من الوصي لعدم الشبهة يف املال وان تصدق بغنم عليه مث 
  اعتصار تصدق هبا على غريه صح ألنه 

  قال ال يلزمك ما حنلت امرأتك عند اخللوة ألن العادة ان ذلك يقال لتوطئة النفوس ال لتحقق العطاء  -فرع 
قال إذا أعطيت ابنتك لرجل يكفلها ال تأخذها عند البلوغ ألن ذلك ليس من مكارم األخالق إال أن ترى  -فرع 

بيده ودعا اىل سداد وان دفعتها اىل غري ذي حمرم اساءة تضرهبا ونكاحها للذي وهبت له ان كنت جعلت ذلك 
  امتنع المتناع خلوته هبا وإذا مت فهو يزوجها لكن برضاها 

قال إذا تصدقت على ابنها جبارية على أن ال يبيع وال خترج عنه ليكون هلا تسلمها أبطله ابن القاسم للحجر  -فرع 
  لشرط املنايف ملقتضى العقد وأجازه أشهب مع الشرط توفية با

قال صاحب االستذكار صدقة احلي عن امليت جائزة نافذة امجاعا ويف املوطأ قال يا رسول اهللا ان أمي  -فرع 
افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت افأتصدق عنها فقال نعم فائدة افتلتت نفسها اختلست ماتت فجأة من 

  دفع نفسه باختياره  جماز التشبيه كأن الذي يطول مرضه وطأ نفسه على املوت فكأنه
إذا رجعت الصدقة باملرياث فحسن ملا يف املوطأ أن رجال تصدق على ) ح ( و ) ش ( قال قال مالك و  -فرع 

  ابويه بصدقة فهلكا فورثهما فقال له أو جرت يف صدقتك وخذها مبرياثك 
ث ومن حلف بعتق عبده ليفعلن قال أبو عمران مخس مسائل تترتب على املرياث ال ترجع اهلبة إال باملريا -نظائر 

كذا فباعه فان اليمني ترجع عليه إذا ملكه إال باملرياث وخيتلف إذا باعه السلطان لنفسه ويكمل عتق القريب إذا 
ملك بعضه إال يف املرياث وال يشفع فيما باع إال يف املرياث بأن ميوت الشفيع فريثه البائع فيأخذ من املشتري 

  ع له ومل يرض بشركته وال ينقض البائع بيعه إال يف املرياث فله حل فعله نفسه بالشفعة ألنه رضي بالبي
قال األهبري قال مالك إذا تصدقت بقلوصة يف سبيل اهللا مث وقعت اهلدنة فتصدق هبا على أيتام جاز ألن  -فرع 

  اجلميع سبيل اهللا وبئس ما صنع لوضعها يف غري ما جعلت له 
بعبد اشتراه فظهر حرا فله الثمن ألنه مل يتصدق بالثمن بل بالعبد وقد بطل امللك  قال قال مالك إذا تصدق -فرع 
  فيه 

قال قال مالك إذا تصدق على ولده فاعتقد الذكور أن صيغة الولد ال تتناول اإلناث فاغتلوا ازمانا مث تبني  -فرع 
اخذوه بالتأويل وقال ابن القاسم  اندراجهن أخذن حقهن يف املستقبل لتناول االسم هلن دون املاضي ألن اخوهتن

  وأشهب يرجعن باملاضي لثبوت االستحقاق فيه 
قال قال مالك إذا تصدقت على غائب وبعثت هبا إليه وأشهدت على ذلك مث مات قبل الوصول نفذت  -فرع 

  لوجوهبا باإلشهاد 
أم ال ال يقضى هبا اتفاقا ألنه مل قال صاحب املنتقى اهلبة والصدقة واحلبس مىت كانت على وجه اليمني ملعني  -فرع 

يقصد هبا الرب بل اللجاج ودفع احمللوف عليه وعلى غري اليمني يقضى هبا قاله ابن القاسم وقال أشهب إال أن يكون 
  على معني فان احلق له حىت يطلبه 

عف السبب ويف قال إذا ادعى هبة يف غري الذمة فظاهر املذهب عدم حتليف املدعى عليه مبجرد الدعوى لض -فرع 
اجلالب عليه اليمني فإن أىب حلف اآلخر وأخذها وان كانت يف ذمة املوهوب كالدين يدعى االبراء منه فيحلف أنه 
ما وهبه له قال وعندي تفصيل ان كانت يف يد الواهب فال حيلف أو بيد املوهوب ال ينتزعها الواهب إال بعد حلفه 

ف يف اليمني بدون خلطة فإن قلنا جتب حلف وإال فال وحيتمل قول قال شارح اجلالب املسئلة تتخرج على اخلال



شارح اجلالب حلف وبرئ إذا ثبتت بينهما خلطة أو برى ان اخللطة إمنا تشترط فيما يتعلق بالذمة دون املعينات 
   ١صفحة فارغة 

  كتاب العدة

يلزمك ولو كان افتراق الغرماء على قال ابن يونس إذا سألك أن هتب له دينارا فقلت نعم مث بدا لك قال مالك ال 
وعد وإشهاد لزمك إلبطالك مغرما بالتأخري قال سحنون الذي يلزم من العدة اهدم دارك وأنا أسلفك أو اخرج إىل 

احلج أو اشتر سلعة كذا أو تزوج امرأة وأنا أسلفك ألنك أدخلته بوعدك يف ذلك أما جمردا لوعد فال يلزم بل 
الق وقال أصبغ إذا قال لك أريد أتزوج فأسلفين فقلت نعم يقضى عليك تزوج أم ال الوفاء به من مكارم األخ

وكذلك أعرين دابتك إىل موضع كذا حلاجة مساها أو أسلفين كذا الشتري سلعة فقلت نعم لزمك تسبب يف ذلك أم 
أن يقول أسلفين ال وكذلك لو سألك يف دين تعطيه لغرمائه فقلت نعم قضى بذلك عمر بن العزيز والذي ال يلزم 

كذا وأعرين كذا من غري ذكر سبب فإذا قلت نعم ال يلزمك وإذا وعدت غرميك بتأخري الدين لزمك سواء قلت 
أؤخرك أو أخرتك وإذا أسلفته أخرته مدة تصلح لذلك وليس لك أن تأخذه منه يف اجمللس قال ما لك إذا قلت 

ميينه إن كان ذلك بعد البيع فإن اشترطه يف أصل للمشتري بع وال نقصان عليك لزمك ويصدق فيما يشبه مع 
العقد قال مالك ليس بيعا فإن باع فله أجرته ألهنا إجارة فإن أدرك قبل الفوت فسخ فإن فات املبيع فمصيبته من 

البائع وإن أعتقه املشتري نفذ عتقه بالقيمة أو أحبلها فهي أم ولد ومضى البيع بالقيمة ألهنا موضع خالف فهو شبهة 
قد قال عبد العزيز بن أيب سلمة وغريه موت العبد مصيبته من املبتاع قال ابن القاسم إذا وطئها حبلت أم ال أو و

أعتقها أو وهب أو تصدق فهي عليه بالثمن الن ذلك منه رضى بالثمن وهو القياس الين إن جعلته أجريا امتنع بيعه 
لبيع فأبق العبد أو مات قال ابن القاسم يوضع عن وهبته وال تكون أم ولد وحيد وإن كان الشرط بعد عقد ا

املشتري وقيل ال أما ذهاب الثوب فال يصدق فيه إال ببينة وحيرم وطء املشتري إذا رضي هبذا الشرط قال ابن 
القاسم إذا قال بعد العقد وقبل النقد بع وال نقصان عليك وانقد امتنع ألنه قيمة عيوب وخصومات ال تقابل 

ز بعد النقد فإن وجد الطعام مسوسا فسخطه فقلت بع وال نقصان عليك فحمله يف سفينته فغرقت باالعواض وجيو
فهو من البائع وللمشتري أجرته وقال أشهب إذا كان كرما فخفت الوضيعة فقلت بع وأنا أرضيك إن باع برأس 

هو ما أراد وإن مل يكن شيئا أرضاه املال فأكثر فال شيء له أو بنقصان فعليك أن ترضيه فإن زعم أنه أراد شيئا مساه ف
مبا شاء وحلف ما أراد أكثر منه يوم قال ذلك وقال ابن وهب يرضيه مبا بينه وبني السلعة والوضيعة فيما يشبه 
الوضيعة يف مثن تلك السلعة قال صاحب البيان إذا قال أعرين دابتك إىل موضع كذا ومسى احلاجة حيكم عليه 

ن وأؤخرك به وكذلك قوله لك أن تسلفين كذا ألتزوج فالنة مسى اجال للسلف أم ال بالوفاء وكذلك وخرتك بالدي
قال ابن يونس قال ابن القاسم مىت أدخلته بوعدك يف الزم لزمك الوفاء حنو زوج ابنتك من فالن والصداق علي أو 

  احلف انك ما شتمتين ولك كذا فحلف 
' أو الوعد إذا أخلف قول مل يفعل وقال ) قولوا ما ال تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن ت( قال اهللا تعاىل  -متهيد 

فذكره يف سياق الذم دليل التحرمي ويروى قال ' عالمات املنافق إذا أؤمتن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
ال ' وهذه األدلة تقتضي وجوب الوفاء مطلقا ويف املوطأ قال رجل له أكذب المرأيت فقال ' وأي املؤمن واجب ' 

فقال يا رسول اهللا فأعدها وأقول هلا فقال ال جناح عليك فمنه الكذب املتعلق باملستقبل فإن ' خري يف الكذب 
رضي النساء إمنا حيصل به ونفي اجلناح عن الوعد وهو يدل على أمرين أحدمها أن إخالف الوعد ال يسمى كذبا 



و كان املقصود الوعد الذي يفي به ملا احتاج للسؤال جبعله قسيم الكذب وثانيهما أن إخالف الوعد ال حرج فيه ول
عنه وملا ذكره مقرونا بالكذب والن قصده إصالح حال امرأته مبا ال يفعل فتخيل احلرج يف ذلك فاستأذن عليه ويف 
أيب داود قال إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف فال شيء عليه فهذه األدلة تقتضي عدم وجوب الوفاء 

لوعد مطلقاً عكس األدلة األوىل ووجه اجلمع أن حيمل اللزوم على ما إذا أدخله يف سبب ملزم بوعده كما قال با
سحنون وابن القاسم أو وعده مقرونا بذكر سبب كما قاله أصبغ لتأكد العزم على الدفع حينئذ وحيمل عدم اللزوم 

وا يقولون جاهدنا وما جاهدوا وفعلنا أنواعا من على خالف ذلك مع أنه قد قيل يف اآلية إهنا نزلت يف قوم كان
اخلريات وما فعلوها وال شك أن هذا حمرم ألنه كذب وتسميع بالطاعة وكالمها معصية إمجاعا وأما ذكر اإلخالف 

يف صفة املنافق فمعناه أهنا سجية ومقتضى حاله اإلخالف ومثل هذه السجية حيسن الذم هبا فما تقول سجيته تقتضي 
   ١لبخل فمن كانت صفته حتث على اخلري مدح هبا أو حتثه على الذم ذم هبا شرعا وعرفا املنع وا

  كتاب الوقف

وفيه مقدمة وثالثة أبواب املقدمة يف لفظه ويف الصحاح وقفت الدار للمساكني وقفا وأوقفتها باأللف لغة رديئة قال 
يف الكالم وقفت إال كلمة واحدة أوقفت عن االمراي أقلعت بغري ألف وليس ) َوِقفُوُهَم إَنُهُم َمْسئُولون ( اهللا تعاىل 

عنه وعن الكسائي وايب عمرو ما أوقفك ههنا أي أي شيء صريك واقفا وتقول العرب وقفت الدابة تقف وقوفا 
ووقفتها أنا وقفا متعد وقاصر ووقفته على دينه أي أطلعته عليه والوقف سواء من عاج وقال ابن بري يقال أوقفت 

على كذا إذا مل حتبسه بيدك ووقفته على الكلمة توقيفا ووقفته بينته له واحلبس بسكون الباء وضم احلاء من الرجل 
   ٢احلبس بفتح احلاء وسكون الباء وهو املنع واحملبس ممنوع من البيع 

  الباب األول يف أركانه

املوقوف عليه ويف اجلواهر تصح على وهي أربعة الركن األول الواقف وشرطه أهلية التصرف يف املال الركن الثاين 
اجلنني ومن سيولد وقال ش وأمحد ال يصح إال على معني يقبل امللك ألن الوقف متليك فال يصح على أحد هاذين 

الرجلني لعدم التعيني وال على احلمل ومن سيولد لعدم قبوهلما للملك وال على املسجد الذي تبنيه لعدم التعيني 
ده فإن ولد الولد وإن مل يولد فهو تابع ملعني يقبل امللك وهو ولد الصلب ووافقانا يف خبالف على ولد وولد ول

إن اهللا يأمر بالعدل ) ( وافعلوا اخلري ( الوصية فنقيس عليها وألنه معروف يف هذه اجلهات ويشرع لقوله تعاىل 
الذمي وقاله األئمة ألمر بيده  مث إنا مننع قاعدهتما أن الوقف متليك على ما سيأيت قال ويصح على) واإلحسان 

واألظهر منعه على الكنيسة وقاله ش وأمحد ألنه عون على املعصية كصرفه لشراء اخلمر وأهل الفسوق وال يقاس 
على الوقف على املسجد بسبب أن نفعه عائد على املسلمني وكذلك على الكنيسة ألن نفعها يعود على الذمة 

وضعت للكفر ونفع الذمة عارض تابع واملسجد وضع للطاعة فافترقا وال  والوقف عليهم جائز ألن الفرق أهنا
يصحح الشرع من التصدقات إال املشتمل على املصاحل اخلالصة والراجحة ويكره إخراج البنات منه قال اللخمي 

سخه ثالثة أقوال الكراهة وعن مالك إن إخراجهن إن تزوجن بطل احلبس وقال ابن القاسم إن كان احملبس حيا ف
وأدخل فيه البنات وإن حيز أو مات فات وكان على ما حبسه عليه وقال أيضا إن كان حيا فسخه بعد اجلور لقوله 
يف هبة النعمان بن بشري ال أشهد على جور وألن إخراج البنات خالف الشرع واتباع اجلاهلية قال ابن شعبان من 

ال ابن يونس عن مالك إذا حبس على ولده وأخرج أخرج البنات بطل حبسه وتتخرج الصدقة على هذا اخلالف ق



البنات إن تزوجن بطل قال ابن القاسم إذا مات نفذ على ما حبس وإن كان حيا ومل خيرج عنه رد وأدخل فيه 
  البنات فإن حيز أو مات نفذ ألنه ما له ينقله ملن شاء 

وبني معينني ليسوا وارثني بطل نصيب ميتنع على الوارث يف مرض املوت ألنه وصية لوارث فإن شرك بينه  -فرع 
الوارث خاصة لقيام املانع يف حقه خاصة فإن شرك معه غري معني أو معني مع التعقيب أو املرجع فنصيب غري 

الوارث حبس عليه فان كانوا مجاعة فهو بينهم وما خص الوارث فبني الورثة مجيع الورثة على الفرائض إال أنه 
يصح الوقف فإذا وقف داره على ابنه ) ش ( بس عليهم من الورثة أحياء وقال ما دام احمل -موقوف بأيديهم 

وامرأته وله ابنان آخران فهي بينهما نصفان إن أجاز االبنان اآلخران وإال فما زاد على نصيبه بطل وكذلك املرأة 
ال ضرر وال إضرار يف لنا أهنا وصية لوارث أو حتجري على الوارث وكالمها منهي لقوله ال وصية لوارث ولقوله 

  اإلسالم 
يف الكتاب حبس داره على رجل وعلى ولده وولد ولده واشترط على الذي حبس عليه إصالح ما رث  -فرع 

منها من ماله امتنع ألنه كراء جمهول وامضى ذلك وال مرمة عليهم بل ترم من غلتها ألنه سنة احلبس ويبطل الشرط 
بيل اهللا خبالف البيوع وكذلك إذا حبس عليه الفرس وشرط عليه حبسه وحده الختصاصه بالفساد لقوهتما يف س

سنة وعلفه فيها ألنه قد يهلك قبلها فيذهب علفه باطال قاله ما لك وقال ابن القاسم إن مل ميض االجل خريت بني 
قيمة قال  ترك الشرط أو تأخذ الفرس وتعطى له نفقته وإن مضى األجل مل يرد وكان للذي قيل له بعد السنة بغري

ابن يونس عن مالك ال يبطل شرطه يف الفرس كمن أعاره لرجل يركبه سنة مث هو لفالن فترك املعار عاريته لصاحب 
البتل قال الشيخ أبو احلسن يتعجل قبضه وإذا عثر عليه قبل السنة خري املشتري فان اسقط الشرط وانفذ احلبس 

قال اللخمي عن مالك إذا نزلت مسألة الفرس جازت وغري هذا  فليدفع ما انفق على الفرس مث بعد ذلك يتم احلبس
  الشرط أفضل 

قال اللخمي حبس على بناته حياهتن يف صحته وشرط من تزوجت ال حق هلا ال يعود حقها بعد تأميها بعد  -فرع 
تزوجات التزويج النقطاع عقبه وكذلك لو أوصى أن ينفق على أمهات أوالده ما مل يتزوجن ولو حبس وله بنات م

مل يدخلن يف احلبس وقال واملردودة تدخل يف حبسي فإهنا تدخل مىت رجعت من ذي قبل وإن قال من تأميت من 
بنايت فلها مسكن يعينه كانت أحق به وال حق هلا فيما قبل وإذا قال من تزوجت فال حق هلا فإن رجعت فلها مسكن 

مضى وليست كاليت مل تذكر رجعتها ألنه إذا مسى رجعتها كذا مل يكن هلا حني التزويج شيء حىت ترجع فترجع فيما 
فكأنه حبس عليها إىل رجعتها فتأخذه فإن قال إن رجعت دخلت يف حبسي فلها من يوم ترجع وقال عبد امللك إذا 
شرط من تزوجت فال حق هلا ما دامت عند زوج فتزوجت واحدة فنصيبها ملن معها يف احلبس من أخواهتا ما دامت 

إن رجعت أخذته ولو تزوجن كلهن وقف عليهن للغلة فإن رجعت واحدة أخذهتا كلها ما وقف وما متزوجة ف
يستقبل وعلى القول املتقدم ال شيء هلا يف املاضي وهذا يف الغلة أما إن كان احلبس سكىن فهو أبني يف سقوط 

  املاضي ولو جعل املاضي لغريها مدة التزويج مل يكن هلا شيء 
إذا حبس يف املرض دارا على ولده وولد ولده والثلث حيملها ومات وترك أما وإمرأة قسم يف الكتاب  -فرع 

بينهن على عدد الولد وولد الولد فما صار لولد الولد نفذ هلم يف احلبس وما صار لألعيان بينهم وبني األم والزوجة 
وصيغة احلبس فتخلص الدار كلها  على الفرائض موقوفا بأيديهم حىت ينقرض ولد األعيان توفية بقاعدة املرياث

لولد الولد حبسا توفية باحلبس ولو ماتت األم واملرأة فما بأيديهما لورثتهما وكذلك يورث يقع ذلك عن وارثهما 
ابدا ما بقي أحد من ولد األعيان فإن مات أحد من ولد األعيان قسم نصيبه على من بقي من ولد األعيان وعلى 



جودا مث تدخل األم واملرأة وورثة من هلك من ولد األعيان يف الذي أصاب ولد األعيان ولد الولد كأنه مل يكن مو
من ذلك على فرائض اهللا تعاىل فإن هلكت األم أو املرأة أو هلكا دخل ورثتهما يف نصيبهما ما دام أحد من ولد 

نقرض أحد ولد األعيان بعد ذلك األعيان فإذا انقرضت األم واملرأة أوال دخل ورثتهما مكاهنما ألنه حق هلما فإن ا
قسم نصيبه على من بقي من ولد األعيان وعلى ولد الولد ورجع من ورث ذلك املالك من ولد األعيان وورثة 

الزوجة وورثة األم يف الذي أصاب ولد األعيان الشتراكهم يف أصل املرياث فيكون بينهم على القرائض فإن مات 
هم دخل يف ذلك ورثة ورثتهم ومن ورث من هلك من ولد األعيان أبدا ما بقي ورثة الزوجة واألم وبقي ورثة ورثت

من ولد األعيان أحد حبال ما وصفنا فإن انقرض ولد االعيان وولد الولد رجعت حبسا على أقرب الناس باحملبس 
أكثر الكتب توفية مبقصده يف احلبس قال ابن يونس قال سحنون قل من يعرف هذه املسألة لصعوبتها وقد وقعت يف 

خطأ لدقة معانيها وتقريرها أنه حبس على غري وارث وهو ولد الولد فما كان هلم أجري جمرى األوقاف وما ناب 
ولد األعيان دخل يف ورثة امليت من األم واملرأة وغريهم إذا مل جييزوا إذ ليس لوارث أن ينتفع دون وارث معه 

ما وثالث بنني وثالثا من ولد الولد لكل واحد من ولد األعيان المتناع الوصية للوارث فكأن امليت ترك زوجة وأ
ولد فيقسم احلبس وغلته على ستة ثالثة لولد الولد ينفذ هلم قال سحنون وحممد إذا استووا وإال فعلى قدر احلاجة 
ى وعن ابن القاسم الذكر واألنثى سواء ألن احملبس حبس وهو يتوقع فقرهم وغناهم وأعرض عن ذلك واألول ير

أن مقصد الوقف املعروف وسد خلة احلاجة وتأخذ األم مما يف يد األعيان السدس والزوجة الثمن ويقسم ما بقي 
على ثالثة عدد ولد األعيان ألهنم ذكور وإال فللذكر مثل األنثيني إلحتجاج الذكر باملرياث كما احتجت الزوجة 

ات أحد ولد األعيان قال ابن القاسم ينتقض القسم كما واألم اختلفت حاجتهم أم ال ألهنم يأخذون باملرياث فإن م
ينتقض حلدوث ولد الولد لألعيان أو ولد األعيان أو ولد الولد ويقسم مجيع احلبس على مخسة بقية الولد وولد 

الولد فما صار لولد الولد نفذ وما صار لولد األعيان أخذت األم سدسه والزوجة مثنه وقسم ما بقي على ثالثة عدد 
وهو أحد ولد الولد  -ل ولد األعيان فيأخذ احليان سهميهما وورثة امليت سهما يدخل فيه أمه وزوجه وولده أص

مبعىن املرياث ويقسم  -مبعىن احلبس من جده يف القسم األول والثاين ونصيب  -فيصري بيد ولد هذا امليت نصيب 
ا خيرج عنه لألم والزوجة وهو ثلث ما يف ما أخذ يف القسم أوال وهو سدس احلبس يؤخذ ما بيده يضم إليه م

وأنتما وارثان معه فلما مات  -أيديهما يكمل له السدس ويقال هلما قد كنتما حتتجان عليه بأنه ال يستأثر عليكما 
بطلت هذه احلجة يف بقاء ما أخذنا منه بأيديكما لقيام ولد الولد فيه وال حجة لكما على ولد الولد ألنه غري وارث 

ومها اثنان فيقسم على مخسة ثالثة لولد  -ذا السدس على ولد الولد ثالثة وعلى من بقي من ولد األعيان فيقسم ه
الولد وسهمان لولد األعيان فما صار لولد األعيان قسم عليهم وعلى ورثة اهلالك منهم على الفرائض وتأخذ األم 

سدس والثمن ويقسم ما بقي بينهما على ثالثة ال -للهالك األول وامرأته من هذين السهمني اللذين لولد الولد 
عدد ولد األعيان سهمان للحيني وسهم ينسب لورثته فيصري بيد ولد هذا امليت نصيب وقف من جده يف القسم 

األول والثاين ونصيب إرث من أبيه هذا كذلك فسره أبو حممد وقال سحنون ما صار لولد األعيان ضم إليه 
ما معدودا بالزوجة واألم ما أخذا منهما وللزوجة مثن اجلميع ولألم سدسه ويقسم السدسان اللذان كانا بأيديه

الباقي ثالثة لألحياء من األعيان سهمان وسهم لورثة امليت يوقف وسهم على الفرائض أو تقول ما صار لولد 
قي يف أيديهما يف ومها مخسان لألم سدسه وللزوجة مثنه ويضم الباقي إىل البا -األعيان من قسم سدس حبس امليت 

بعد أخذ األم والزوجة سدسه ومثنه يقتسمان ذلك على ثالثة هلما منها سهم ولورثة امليت سهم  -سهم احلبس أوال 
مثل األول ألن سدس اخلمس إذا قسم على مخسة صار سدس كل واحد من ولد الولد مخسا  -على الفرائض وهو 



األعيان صار بأيديهم اخلمسان فآل األمر إىل أن اخلمس يقسم على وإذا ردت الزوجة واألم ما كانتا أخذتا من ولد 
مخسة مث تدخل األم واملرأة وباقي ولد احليني وال معىن لقول سحنون وقسمة مجيع اخلمس على مخسة أبني وإمنا قسم 

م بنقصان سهم امليت من ولد األعيان على مخسة لقيام ولد الولد يف ذلك وقسمة احلبس بوصية امليت لتوفر سهماهن
عدد أهل احلبس فما وصل لولد األعيان صارت احلجة عليهم فيه ملن ورث امليت األول معهم وكذلك صارت ملن 
يرث امليت من ولد األعيان حجة أن ينالوا نفع ما ورثه وليهم ما دام أحد من الورثة ينتفع مبعىن املرياث عن امليت 

ولد األعيان وعلى ورثة امليت منهم فأما على ولد الولد أو أم  األول وإمنا خيتلف نقض القسم من غري نقضه على
احملبس وامرأته فال قال سحنون والثمار وحنوها من الغالت تقسم عند كل غلة على املوجود يومئذ من ولد الصلب 

 وولد الولد وجيمع ما لولد الصلب فيقسم على الفرائض وأما الدور واألرضون فال بد من نقض القسم يف مجيع
احلبس فيقسم على من بقي من ولد األعيان وولد الولد فما صار لولد األعيان دخل فيه أهل الفرائض وما صار 
لولد الولد أخذوه وهذا القول إمنا يصح على رأي من ال يرى نقض القسم يف مجيع احلبس وعلى نقض القسم 

د األعيان أخذت األم سدسه واملرأة مثنه يقسم مجيع احلبس على أربعة فما صار لولد الولد أخذوه حبسا وما لول
ويقسم الباقي على ثالثة وحييا امليتان بالذكر فما صار لكل واحد منهما أخذه على الفرائض موقوفا وما صار حلي 

فهو له وعلى قول من يرى نقض القسم يسترجع من يديه وورثة اهلالك أوال من ولد األعيان متام مخس مجيع احلبس 
الك الثاين ليكمل اخلمس وهو ما كان صار يف القسم الثاين بعد موت أخيه وقد أخذت األم السدسو على ما بيد اهل

واملرأة مثنه وورث أخوه ثلث مابقي يف يديه وهو تسعة ومثن من اخلمس فيأخذه كل واحد منهم ويكمل له اخلمس 
احملبس من هذا السهم سدسه وامرأته مثنه فيقسمه على أربعة لولد الولد ثالثة وللباقي من ولد األعيان سهم تأخذ أم 

ويقسم الباقي ثالثة حييا امليتان بالذكر فما صار للحي أخذه وما صار لكل ميت ورثه وررثته على الفرائض موقوفا 
وإن مات الثالث من ولد األعيان خلص اجلميع لولد الولد وإن مات واحد من ولد الولد ومل ميت من ولد األعيان 

همه ورثته ألنه حبس وينقض القسم مبوته كمون ولد األعيان ويقسم مجيع احلبس على مخسة فما أحد مل يأخذ س
صار لولد الولد نفذ هلم حبسا وما صار لولد األعيان فلألم سدسه وللمرأة مثنه وقسم ما بقي على ثالثة عدد ولد 

القاسم ال ينتقض القسم ويقسم نصيب األعيان ودخلت األم واملرأة فيما رده ولد األعيان من ولد الولد وعن ابن 
امليت من ولد الولد وهو السدس على مخسة عدد ولد الولد وولد األعيان فما صار لولد الولد نفذ هلم وما لولد 

األعيان دخلت فيه األم واملرأة أو ورثتهما إن ماتتا ألن ما رجع لولد األعيان من نصيب ولد الولد بالوصية ال 
هول من يأيت وقال سحنون ال تدخل األم واملرأة لنفوذ الوصية أوال وارتفعت التهمة بل ترجع بالوالية ألنه على جم

إليهم بالوالية ويلزمه إيثار أهل احلاجة من ولد املوصى ألهنا سنة مراجع األحباس واألول أبني فإن مات ثان من ولد 
د واألعيان وذلك أربعة سهم لولد الباقي الولد فعلى نقض القسم يقسم احلبس كله على عدد من بقي من ولد الول

وثالثة لولد األعيان وتدخل األم واملرأة معهم على هذا القول دون القول اآلخر فإن هلك الثالث فجميع احلبس 
لولد األعيان ألهنم األقرب للمحبس قال سحنون وال تدخل األم والزوجة ألن وصية امليت قد نفذت أوال وارتفعت 

يرجع إليهما بالوالية وعن ابن القاسم ما آل إىل ولد األعيان من ولد الولد حىت انقرضوا أو عن التهمة وهو إمنا 
واحد منهم تدخل فيه أم امليت األول وامرأته قال سحنون وإذا آل ما بيد ولد الولد لألعيان ومات واحد منهم 

لذي أخذ أوال مما آل إليه عن ولد الولد فما أخذت األم واملرأة اللتان هلذا امليت مرياثهما مما يف يديه من السدس ا
بقي قسم بني ولد األعيان فإن مات أوال أحد ولد األعيان قسم نصيبه على ما تقدم مث مات أحد ولد الولد أخذ ما 
كان بيد هذا امليت الذي هو ولد الولد وهو اخلمس املأخوذ يف قسم احلبس من قبل جده ومن قبل موت أبيه دون 



بيه باملرياث فيقسم أربعة لكل واحد من ولد الولد سهم وسهمان للحيني من ولد األعيان تأخذ منهما ما بيده عن أ
أم اجلد وامرأته السدس والثمن ويقسم الباقي من السهمني ثالثة سهم لولد األعيان احليني وسهم لورثة أخيهما 

ألنه إمنا يقسم ذلك على قسمة ما ورث عليه امليت تدخل فيه أمه بالسدس وامرأته بالثمن وإن مل يكن له اآلن ولد 
يوم مات وكل من مات من أهل السهام ال ينتقض مبوته قسم ويصري ما بيده لورثته على املواريث وكذلك لورثة 

ورثتهم موقوفا ما بقي من ولد األعيان أحد فإذا انقرضوا رجع احلبس إىل ولد الولد األول والذين حدثوا وكذلك 
ليس ملتزوجة حق إال أن يردها راد من موت أو طالق فتزوجت إبنة له انتقض القسم عند  ان شرطوا يف حبسه

توفية بالشرط لكن ما أصاب ولد األعيان منذ دخلت فيه باملرياث فإن  -الزواج وال يقسم هلا يف قسمة احلبس 
الولد وينتقض رجعت انتقض القسم وقسم هلا يف أصل احلبس وينتقض القسم أيضا بتزويج واحدة من بنات 

برجوعها إذا قامت وما ناهبا مع ولد الولد ال يدخل فيه أحد قال اللخمي إذا ماتت أم احملبس ال ينتقض القسم مبوهتا 
فإن كان هلا ولد غري احملبس فنصيبها له وال ينتزع منه إال مبوت ولد األعيان أو مبوت أحدهم وكذلك إن ماتت 

أخذوا نصيبها الذي أخذته منه وال حق لولد الولد فيه فإن مل حيمل الثلث الولد  الزوجة وال ولد هلا إال ولد األعيان
ومل جيز الورثة اجرب حسبما قاله امليت أن لو محلها الثلث وال يصح أن يقطع بالثلث شائعا بل جيمع ثلثه يف الدار 

حبس داره يف مرضه على مجيع كالعتق إذا أوصى به ومل حيمله الثلث فإنه جيمع يف غري ذلك العبد قال حممد إذا 
ورثته ومل يدخل غريهم معهم وال بعدهم فليس حببس وهلم بيعه وكذلك على ولدي ومل يدخل غريهم وقاله مالك 
وابن القاسم ألهنا وصية لوارث ومن مات فنصيبه ملن بعده مرياث فيصري مرياث اآلخر أكثر وهو على القول إن 

القول إنه يرجع مرجع األحباس ال يبطل احلبس ويصري كمن حبس على ورثته احلبس على املعني يرجع مرياثا وعلى 
وغريهم قال التونسي إذا مل خيرج من الثلث يف املسألة األوىل فما خرج من الثلث عمل به ما ذكر يف الكتاب ألنه 

اإلجازة وإال وصى لوارث وغريه ومث ورثة آخرون فيتعاصون ولو مل يكن وارث غري املوصى هلم خري الورثة بني 
قطعوا هلم من الدار ما حيمله الثلث فيكون حبسا أو تسقط وصيتهم وهو كمن أوصى لوارث واجنيب وليس مث غري 

الوارث واختلفوا يف قسم الدار بني الولد وولد الولد فقيل على العدد وقيل باالجتهاد يف الفقر على اخلالف إذا 
  د أشهب نص على الولد وولد الولد ألنه سوى بينهم عن

يف اجلواهر ميتنع وقف اإلنسان على نفسه وقاله األئمة وجوزه ابن شريح الن عمر رضي اهللا عنه كان يأكل  -فرع 
من مثر صدقته خبيرب وألن عثمان رضي اهللا عنه وقف بئرا وقال دلوي فيها كدالء املسلمني وألنه ينتفع بالوقف العام 

تمل أن يكون بالشراء أو حبق القيام وعن الثاين انه وقف عام فيجوز فكذلك اخلاص واجلواب عن األول ان أكله حي
أن يدخل يف العموم ما ال يدخل يف اخلصوص ألنه كان يصلي يف مساجد املسلمني وال جيوز أن خيص بالصدقة وهو 

من  اجلواب عن الثالث لنا أن السلف رضي اهللا عنهم مل يسمع عنهم ذلك وألن من ملك املنافع بسبب ال يتمكن
ملكها بغري ذلك السبب كمن ملك باهلبة ال ميلك بالعارية أو الشراء أو غريمها فكذلك ال يتمكن من متليك نفسه 

بالوقف وألنه ميتنع أن يعتق عبده ويشترط عليه خدمته حياته وبالقياس على هبته لنفسه قال أبو إسحاق فإن حبس 
  بع خبالف االستقالل على نفسه وغريه صح ودخل معهم وإال بطل ألنه معهم ت

إن اهللا يأمر بالعدل ( قال مىت كان الوقف على قربة صح أو معصية بطل كالبيع وقطع الطريق لقوله تعاىل  -فرع 
وامحد فإن عرا عن املعصية وال ) ش ( وقاله ) واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي 

  ملباح مباح وكرهه مالك ألن الوقف باب معروف فال يعمل غري معروف ظهرت القربة صح ألن صرف املال يف ا
قال صاحب املنتقى لو حبس ذمي داره على مسجد نفذ وقال مالك يف ذمية بعثت بذهب للكعبة ترد إليها  -فرع 



  وإمنا يصرف يف هذه اجلهات أطيب األموال وأموال الكفر ينبغي أن تنزه عنها املساجد 
ذكر مصرفا محل على املقصود بأحباس تلك اجلهة ووجه احلاجة فيها وقال ابن القاسم للفقراء قال إذا مل ي -فرع 

قيل له إهنا باالسكندرية قال جيتهد اإلمام الركن الثالث املوقوف ويف الكتاب وقف الرقيق والدواب والثياب 
األرض وحنوها فالديار واحلوانيت  والسروج يف سبيل اهللا ويستعمل وال يباع قال اللخمي احلبس ثالثة أقسام األول

واحلوائط واملساجد واملصانع واآلبار والقناطر واملقابر والطرق فيجوز والثاين احليوان كالعبد واخليل وغريها 
وأمحد ألن كل عني يصح االنتفاع هبا ) ش ( والثالث السالح والدروع وفيها أربعة أقوال اجلواز يف الكتاب وقاله 

ومنع وقف املنقوالت ألن وقف السلف ) ح ( وقفها ألنه موف حبكمة الوقف وقيل ميتنع وقاله مع بقاء عينها صح 
كان يف العقار وقياسا على الطيب واجلواب عن األول ان املقداد حبس أدرعه يف سبيل اهللا وهي منقوالت وعن 

منا اخلالف يف غريها وعن مالك الثاين الفرق بأن الطيب ال يبقى عينه خبالف صورة النزاع وقيل جيوز يف اخليل وإ
استثقال حبس احليوان وقال يف الرقيق منعه ما يرجى له من العتق وظاهره يقتضي ختصيص الكراهة للرقيق ويف 

أصاب أرضا خبيرب فأتى رسول اهللا يستأمره فيها فقال إين أصبت أرضا خبيرب مل  -رضي اهللا عنه  -مسلم أن عمر 
ه فقال رسول اهللا إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا فتصدق هبا ال تباع وال أصب ما ال قط هو أنفس عندي من

توهب وال تورث يف الفقراء وذي القرىب ويف الرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل والضيف ال جناح على من وليها 
 إميانا باهللا أن يأكل منها باملعروف ويطعم صديقا غري متمول فيها ويف البخاري قال من حبس فرسا يف سبيل اهللا

وتصديقا بوعده فإن شبعه وروثة يف ميزانه يوم القيامة وفيه أن خالدا حبس درعه واعمره يف سبيل اهللا ويف مسلم 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له أو صدقة جارية يريد احلبس ووقف 

مرو بن العاصي وكل من له ثروة من الصحابة وقف رضي اللهم عنهم عثمان وطلحة والزبري وزيد بن ثابت وع
أمجعني وقال شريح ال حبس عن فرائض اهللا فقيل ملالك ذلك فقال تكلم شريح يف بلده ومل يقدم املدينة فريى أحباس 

  الصحابة وأزواجه وهذه أوقافه تسعة 
عمله إذ العمل عرض ال يستمر بل يذهب زمانه  إحداها قوله انقطع عمله ليس على ظاهره بل املراد ثواب -فوائد 

به فاإلخبار عنه عبث وثانيها انه يثاب يف هذه الصور ثواب الوسائل فإن تعليمه وإقراءه وتصانيفه أسباب لألنتفاع 
هبا بعد موته ودعاء الولد ناشي عن سببه يف النسل واالتفاق بالوقف ناشى عن حتبيسه فالكل يف حبسه وتسببه 

ن الدعاء ليس خالصا بالولد بل كل من دعا لشخص رجاء نفعه بدعائه قريبا كان أو أجنبيا وليس املراد أن وثالثها أ
ثواب الدعاء حيصل للمدعو له بل متعلق الدعاء ومدلوله لغة فصار ذكر الولد معهما مشكال وجوابه أن الولد أكثر 

ألن الصالح مع البنوة نظمة كثرة الدعاء وإجابته  دعاء ألن داعية القرابة حتثه خبالف غريه ولذلك خصصه بالصاحل
  فكان أوىل بالذكر من غريه 

وأمحد ومنعه حممد بن احلسن لتعذر القبض عنده فيه لنا أن عمر ) ش ( يف اجلواهر يصح وقف الشائع وقاله  -فرع 
كالبيع وقياسا على وقف مائة سهم من خيرب بإذنه وألنه ممكن القبض الالئق به  -رضي اهللا عنه  -بن اخلطاب 

العتق قال اللخمي يف كتاب الشفعة إن كانت الدار حتمل القسم جاز لعدم تضرر الشريك إن كره قاسم بعد احلبس 
وإال فله رد احلبس ألنه ال يقدر على البيع جلميعها فإن فسد فيها شيء مل جيد من يصلح معه وإذا كان علو لرجل 

ل ألنه ال جيد من يصلح له السفل اذا احتاج إليه ومن حقه أن حيمل له وسفل آلخر لصاحب العلو رد حتبيس السف
علوه ولصاحب السفل رد حتبيس العلو ألنه قد خيلق فيسقط عليه وال جيد من يصلح وحتبيس شرك من حائط فهو 

  كما تقدم يف الدار 



تعماهلا وإذا قلنا باجلواز يف قال جيوز وقف األشجار لثمارها واحليوانات ملنافعها وأوصافها وألباهنا واس -فرع 
  احليوان وقع الزما أو بالكراهة ويف اللزوم روايتان 

قال وميتنع وقف الدار املستأجرة الستحقاق منافعها لإلجارة فكأنه وقف ما ال ينتفع به ووقف ما ال ينتفع به  -فرع 
الركن الرابع ما به يكون الوقف يف ال يصح وميتنع وقف الطعام ألن منفعته يف استهالكه وشأن الوقف بقاء العني 

ويف اجلواهر هو الصيغة أو ما يقوم مقامها يف الداللة على الوقفية عرفا كاإلذن املطلق يف االنتفاع على اإلطالق 
ال يعترب ) ش ( وأمحد وقال ) ح ( كإذنه يف الصالة يف املكان الذي بناه هلا إذنا ال خيتص بشخص وال زمان ووافقنا 

على قاعدته يف اعتبار الصيغ يف العقود لنا أنه كان يهدي ويهدى إليه ووقف أصحابه ومل ينقل إنه قبل  إال بالقول
وال قبل منه بل اقتصر على جمرد الفعل ولو وقع ذلك اشتهر وألن مقصود الشرع الرضي بانتقال األمالك لقوله ال 

  قصود الشرع كفى حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفسه منه فأي شيء دل على حصول م
قال يف اجلواهر ال يشترط يف الصحة القبول إال إذا كان املوقوف عليه معينا أهال للقبول والرد فيشترط يف  -فرع 

نقل امللكية إليه القبول كالبيع وإال فال كالعتق واختلف هل قبوله شرط يف اختصاصه خاصة أو يف أصل الوقفية قال 
إن مل يقبل أعطي لغريه كان حبسا وقال مطرف يرجع مرياثا لعدم شرط الوقف مالك إذا قال اعطوا فرسي لفالن 

  وأمحد ال يشترط القبول يف الوقف قياسا على العتق ) ش ( وقال 
قال األلفاظ قسمان مطلقة جمردة حنو وقفت وحبست وتصدقت وما يقترن به مما يقتضي التأييد حنو حمرم ال  -فرع 

هولني أو موصوفني كالعلماء والفقراء فيجري جمرى احملرم باللفظ ألن التعيني يباع وال يوهب وأن يكون على جم
يشعر بالعمرى دون احلبس ولفظ الوقف يفيد مبجرده التحرمي ويف احلبس والصدقة روايتان وكذلك يف ضم أحدمها 

الوجه الذي عني له لآلخر خالف إال أن يريد بالصدقة هبة الرقبة فال يكون وقفا وحيث قلنا ال يتأبد يرجع بعد 
إن كانوا فقراء فإن كانوا أغنياء فأقرب الناس إليهم  -كان احملبس حيا أو ميتا  -حبسا على أقرب الناس باحملبس 

من الفقراء ألن أصل احلبس مبين على سد خلة حاجة املوقوف عليه قال ابن القاسم كل ما يرجع مرياثا يراعى فيه 
حبسا فألوالهم به يوم املرجع والقرابة الذين يرجع إليهم هم عصبة احملبس من يرث احملبس يوم مات وما يرجع 

امليت قاله مالك وقال ابن القاسم يرجع ألقرب الناس من ولد عصبته وإذا قلنا يرجع للعصبة اختلف هل للنساء فيه 
هنا لو كانت مدخل أم ال ففي كتاب حممد دخوهلن وعن ابن القاسم عدم دخوهلن وقال أصبغ البنت كالعصبة أل

رجال كانت عصبة وعن مالك كل امرأة لو كانت رجال كانت عصبة يرجع إليها احلبس وإذا قلنا بالدخول فاجتمع 
بنات وعصبة فهو بينهم إن كان فيه سعة وإال فالبنات أوىل لقرهبن وتدخل مع البنات األم واجلدة لألب دون 

قاله ابن القاسم فإذا انقرض مجيع أصحاب املرجع صار  - الزوجة واجلدة أم األم لعدم التعصب لو كانتا رجال
( حبسا على املساكني قال صاحب املقدمات لفظ احلبس والوقف سواء ال يفترقان يف وجه من وجوه احلبس وقاله 

وأمحد وقال عبد الوهاب الوقف ال يقع إال حمرما فهو أقوى ملساك وليس بصحيح وهلذه األلفاظ ثالثة أحوال ) ش 
ب احملبس عليه احلال األوىل أن حيبس على معني فهو يرجع بعد موت احملبس عليه حبساً على أقرب الناس حبس -

بناء على أهنا عمرى قوالن  -باحملبس ألنه حبس حمرم أو يرجع بعد موت احملبس عليه ملكا ألقرب الناس باحملبس 
ته رجع بعد موته إىل احملبس ملكا وإال رجع مرجع وسواء قال حياته أو مل يقل وقيل إن قال حيا -ملالك يف املدونة 

األحباس ألن التحديد يشعر بالتعمري والتسوية هي ظاهر املدونة قال أكره لقوله صدقة حمرمة ال تباع فحكى ابن 
القاسم أنه مل خيتلف قول مالك يف أنه حبس حمرم يرجع مرجع األحباس وليس كذلك بل روى ابن عبد احلكم عن 

إذا كان على معني احلالة الثانية أن حيبس على جمهولني غري معينني وال  -عد موت احملبس ملكا مالك يرجع ب



حمصورين حنو املساكن ويف السبيل موقف حمرم إتفاقا احلالة الثالثة حيبس على حمصورين غري معينني حنو على ولد 
ناس باحملبس إال أن يقول حياهتم فقال فالن أو عقبه فحبس حمرم اتفاقا ويرجع بعد انقراضهم حبسا على أقرب ال

عبد امللك يرجع ملكا إليه بعد انقراضهم وأما لفظ الصدقة فلها ثالث حاالت أيضا إن كان على معني فله بيعها 
وتورث عنه وهي متلك اتفاقا احلالة الثانية غري معينني وال حمصورين فتباع ويتصدق هبا عليهم باالجتهاد إال أن يقول 

و يستغلوهنا فيكون حبسا على ذلك احلالة الثالثة على حمصورين غري معينني فهل يكون آلخرهم ملكا أو يسكنوهنا أ
يرجع مرجع األحباس حبسا على أقرب الناس باملتصدق قوالن ملالك أو اعمار يرجع بعد انقراضهم إىل املتصدق 

ظ السبيل لوضع األولني لغة لذلك وأمحد يف أن لفظ احلبس والوقف صريح وزادا لف) ش ( قول ثالث ووافقنا 
   ٣وورد الثالث يف السنة حيث قال حبس األصل وسبل الثمرة 

  الباب الثاين يف شرطه وهو احلوز

وأمحد ال يشترط ) ش ( وقد تقدم دليل اعتباره وقد أحلق باهلبة والصدقة والعارية واحلبس جبامع املعروف وقال 
مل يزالوا يلوا صدقاهتم واجلواب عن  -رضي اهللا عنهم  -ر وعليا وفاطمة احلوز قياسا على البيع واإلجارة والن عم

  األول الفرق بأنه عقد عرا عن املعاوضة باألدلة املتقدمة يف اهلبة 
يف الكتاب إذا حبس خنل حائط على املساكني يف مرضه والثلث حيمله ومل خيرجه من يده حىت مات نفذ ألنه  -فرع 

رط حوزها قبل املوت وإن حبس يف صحته ما ال غلة له كالسالح واخليل ومل خيرجها وصية لقرينة املرض ال يشت
حىت مات بطلت لعدم احلوز يف احلياة وإن أخرجها يف وجهها وعادت إليه نفذت من رأس ماله حلصول احلوز قبل 

يونس إذا تصدق املوت فإن أخرج بعضها نفذ وال جيوز من فعل الصحيح إال ما حيز قبل املوت والفلس قال ابن 
على ولده الصغري فحوزه له حوز إال أن يسكن يف الدار أو جلها حىت مات فيبطل مجيعها لعدم احلوز باستيفائه 
املنفعة ولو سكن أقل الدار الكبرية وأكرى هلم باقيها نفذ اجلميع ألن األقل تبع لألكثر وقد حبس زيد بن ثابت 

 ماتا فنفذ اجلميع وال تكفي الشهادة يف املرض أهنم حازوا بل حىت وعبد اهللا بن عمر داريهما وسكنا منزال حىت
تعاين احلوز ألن االعتراف بالشيء إمنا يقوم مقام الشيء يف حق املقر خاصة وهو ههنا متعلق بالوارث وكذلك اهلبة 

من عنده  والصدقة والرهون وقال أشهب إذا كان خيرج األسلحة وغريها مث ترد إليه بعد الرجوع فيعلف اخليل
وترم السالح وينتفع بذلك يف حوائجه ويعريه إلخوانه مث ميوت فهو مرياث ألنه حائز ملنافعه وليس تفريق الغلة 

كالسالح ألن أصل النخل بيده ومل خيرج قط قال ابن عبد احلكم ان جعلها بيد غريه حيوزها ويدفع غلتها للواقف 
يده قال مالك إن حبس على من حيوز لنفسه ومل حيز حىت مرض  يلي تفريقها جاز وأباه ابن القاسم واشهب لبقاء

الواقف امتنع احلوز للحجر وإن مات فهو مرياث وكذلك سائر النحل قال مالك إذا حبس دارا أو غريها يف 
السبيل وجعل رجال يليها يكرى ويرم وينفق يف السبيل مث أكراها من ذلك الرجل ونفذ الكراء هو مرياث ألن 

استيالء مينع احلوز عنه وكذلك لو حبسها على ولده مث أكراها منهم بكراء يدفعه إليهم أو يعمل يف إجارته له 
احلائط مساقاة فذلك يبطله قال مالك فإن حبس فرسا على رجل يف سبيل اهللا فأقره عنده ليعلفه له ويقوم عليه حىت 

فذ ألنه كان وكيله فيده يده قال حممد يغزو وأشهد على ذلك وأمكنه من قبضه فتركه كذلك حىت مات املعطي ن
وال يصلح هذا إال يف مثل الفرس والسالح وما ال غلة له قال مالك إذا حيز عنه بعد سكناه زمانا طويال مث رجع 
فسكنه بكراء نفذ إن كانت احليازة قد ظهرت قال حممد هذا إذا حاز احملبس عليه نفسه أو وكيله ومل يكن فيهم 

بعد أما من جعل ذلك بيد من جيوزه على املتصدق عليه حىت يقدم أو يكرب أو يولد أو كان بيده  صغري وال من مل حيو



هو حيوزه ملن جيوز حوزه عليه مث سكن قبل أن يكرب الصغري وقبل أن جيوز من ذكرنا بطلت وأقل احليازة عند مالك 
سيد ال شيء لألجنيب ألن عبده ال حيوز سنة قال مالك إن حبس على عبده حياته مث على فالن فحازه العبد ومات ال

عنه لقدرته على االنتزاع خبالف األجنيب وكذلك على ولده الصغري مث على فالن وحيوزه لولده مث ميوت قبل بلوغ 
االبن احلوز بطل لألجنيب لعدم احلوز ويبقى لالبن حلوز أبيه له خبالف حبس عليك سنني مث على فالن فحيازة األول 

خلروجه عن يد الواقف وقال عبد امللك إذا أعمر له داره وبعد احليازة جعل مرجعها لآلخر ال يكون حيازة للثاين 
حيازة األول حيازة للثاين إن مات الواقف أو فلس خبالف إذا كان ذلك يف مدة حىت يكون قبض األول قبضا 

ه وقوله عليك حيايت مث يف إن حيز عن -لآلخر قال مالك حبس عليك حياتك مث يف السبيل فهو من رأس املال 
السبيل هو من الثلث جلعله ذلك بعد املوت وعنه من رأس املال آلنه ال يرجع إليه وال لورثته قال اللخمي خيتلف 
إذا مل ميكنه صرف احلبس فيما حبس حىت مات هل ينفذ أم ال واحلبس أصناف ما ال حيتاج إىل حيازة وال تبقى يد 

طر واملواجل واآلبار بل يكفي التخلية وما ال يصح بقاء يد الواقف عليه وجيب حتويزه احملبس عليه كاملساجد والقنا
وهو ما كان على معني إذا كان ينتفع بعينه كدار السكىن وعبد اخلدمة ودابة الركوب وما يصح بقاء يده عليه  -
ن احلبس على معني يصح إذا مل يك -كاخليل يغزى عليها والسالح والكتب يقرأ فيها  -إذا أنفذه يف وجهه  -

عوده إليه بعد قبضه وخيتلف إذا مل يأت وقت جلهاد وطلب الغزاة حىت مات هل يبطل أم ال ولو كان يركب الدابة 
 -كما يفعل املالك بطل حبسه وقراءة الكتب إذا عادت إليه  -إذا عادت إليه لريوضها مل يفسد حبسه أو يركبها 

كالثمار واحلوانيت وعبيد  -وهو ما على غري معني واملراد غالته  -يه خفيف وما اختلف هل يصح بقاء يده عل
ومل  -اخلراج وهذا الصنف أربعة أصناف فإن أخرجه من يده وأقام حلوزه وأنفاذ غالته غريه صح وإن بقي يف يده 

  ف لوجود احلوز بيد الغري فهذه أربعة أصنا -وهو املختار  -يعلم انفاذ غالته بطل وعن مالك النفوذ 
يف اجلواهر إذا صرف منفعته يف مصلحتها ففي كون ذلك حوزا إن وليه ثالثها يف الكتاب الفرق بني إخراج  -فرع 

  الغلة كالثمرة وكراء األرض فيبطل وبني إخراج العني نفسها كالفرس والسالح يقاتل هبما مث يرجعان إليه فيصح 
رب عليه وال يبطل بالتأخري ما مل ميت أو لتراخي احملبس قال صاحب املقدمات إن امتنع احملبس من احلوز ج -فرع 

عليه يف القبض حىت يفوته احملبس نظائر قال العبدي يتبع األقل األكثر يف إحدى عشرة مسئلة إذا سكن أقل احلبس 
ل من أو اهلبة صح اجلميع وإذا استويا صح يف غري املسكون وإذا اجتمع الضأن واملعز أخرج من األكثر يف زكاة اإلب

غالب غنم البلد ضأنا كان أو معزا أو السقي والنضح يزكى على الغالب وإذا أدار بعض ماله حكم للغالب يف 
إذا كان أقل وإذا نبت أكثر الغرس  -زكاة التجارة وزكاة الفطر من غالب عيش البلد والبياض يف املساقاة تبع 

ه سهمه من األقل وإذا أطعم أكثر الغرس سقط عليه فللغارس اجلميع وإذا نبت األقل فال شيء له فيهما وقيل ل
العمل أو أقله فعليه العمل وقيل بينهما وإذا وجد املساقي أكثر احلائط سقط السقي أو أقله فعليه السقي وإذا أبر 

أكثر احلائط فاجلميع للبائع وإذا استحق األقل أو وجد به عيب فليس له رد ما استحق وال التسليم بل يرجع بقدره 
٣   

  الباب الثالث يف أحكامه

وهو من أحسن أبواب القرب ملا تقدم من األحاديث وينبغي أن خيفف شروطه وأن يضيق على متناوله بكثرهتا فإنه 
وسيلة إىل أكل احلرام مبخالفتها وتسليمها من باب اإلحسان فيكون أبلغ يف األجر وال يضيق يف ذلك ما خييل من 

  يف وقفه  -رضي اهللا عنه  -سعة عمر التهمة وقد تقدم احلديث يف تو



غري صحيح وال يلزم يف حال احلياة ) ح ( وأمحد وقال ) ش ( وحكمه لزوم من غري حكم احلاكم وقاله  -فرع 
وهو ملكه يورث عنه إال أن حيكم حاكم بصحته أو يعلقه على موته فيقول إذا مات فداري وقف على كذا لقول 

يروى صدقة بالنصب وتقديره ال نورث كل شيء تركناه  -رث ما تركناه صدقة النيب حنن معاشر األنبياء ال نو
يشري إىل آية املواريث  -صدقة فيدل على أن ما تركه غريهم صدقة يورث ولقول النيب ال حبس بعد سورة النساء 

غلته عليهما فلما ماتا وألن عبد اهللا بن زيد وقف بستانا على الفقراء فشكاه أبواه لرسول اهللا وقاال ما لنا غريه فرد 
ذكر ذلك عبد اهللا له فجعله له ومل يرده وقفا وقال شريح جاء رسول اهللا بإطالق احلبس ويروى ببيع احلبس ومثل 

هذا ال يقال إال عن توقيف وألنه لو قال حوانيت البيع يف ملكي مل يورث وكذلك الوقف إىل التصرف أعظم 
  وبالقياس على الوقف على نفسه 

عن األول أنه روى بالرفع وتقديره الذي تركناه صدقة وقد احتج الصديق به فلو صح ما ذكرمت جلاوبته واجلواب 
رضي اهللا عنها والصحابة فإن الذي ترك غري صدقة ينبغي أن يورث فال يدل على عدم املرياث بل عليه  -فاطمة 

وهو ما  -ملراد احلبس املسقط للمواريث باملفهوم وملا حسن منه االحتجاج وأنه عن أفصح الناس وعن الثاين أن ا
زاد على الثلث فإن الفرائض قدرت بعد الوصية بالثلث وبعد الديون وعن الثالث أنه كان هلما يتصرف فيه باحلبس 

وذلك باطل إمجاعا ولوال أنه هلما ملا ورثه عنهما وعن الرابع أن مراده ما كانت اجلاهلية حتبسه  -من غري أمرمها 
 تعاىل كالبحرية والسائبة وعن اخلامس أنه إن أراد الوقف كان وقفا ومنعنا احلكم وإال فهو إثبات حكم بغري إذن اهللا

املنع بدون سبب ويف صور ال النزاع لسببه فظهر الفرق وعن السادس أن الثلث ثابت له قبل الوقف وحتصيل 
آخر كما يتعذر عليه أن يهب نفسه خبالف احلاصل حمال ومن ميلك العني واملنفعة ال يتمكن من متكني نفسه بسبب 

يف احلديث املتقدم حبس  -رضي اهللا عنه  -الغري ألن حتديد االختصاص مل يكن وال ما يقوم مقامه لنا قوله لعمر 
األصل وسبل الثمرة فدل على أن األصل يكون حمبوسا ممنوعا بالعقد من غري حكم حاكم وأنه يتعذر الرجوع فيه 

ة حمرمة ال تباع وال توهب وال تورث وذلك ال يكون إال بأمره ألنه املشري يف القضية واملدبر هلا وألنه كتب فيه صدق
رضوان اهللا عليهم  -قال جابر بن عبد اهللا مل يكن أحد من الصحابة  -رضوان اهللا عليهم  -وثانيها إمجاع الصحابة 

بيع واهلبة وأوقافهم مشهورة باحلرمني بشروطها له مقدرة إال وقف وقفا وكتبوا يف ذلك كتبا ومنعوا فيها من ال -
عن مذهبه يف ) ح ( وأحواهلا ينقلها خلفهم عن سلفهم فهم بني واقف وموافق فكان إمجاعا ولذلك رجع أصحاب 

هذه املسئلة ملا مل ميكنهم الطعن يف هذه النقل وبه احتج مالك على أيب يوسف عند الرشيد فرجع أبو يوسف ملالك 
املسجد واملقربة فإنه وافق فيهما وقياسا ملا يقع يف احلياة على ما يوصى به بعد املوت لتسوية بني  وبالقياس على

  كالعتق  -احلالني 
قال اللخمي احلبس على املعني مخسة أقسام يرجع ملكا يف وجهني واختلف يف ثالثة فقوله على هؤالء النفر  -فرع 

اتفاقا يف هذين ألنه إسكان بلفظ التحبيس واختلف إذا مل يسم أجال أو العشرة وضرب أجال أو حياته مل ترجع ملكا 
وال حياة بل قال حبسا صدقة ال تباع وال تورث فعنه يكون على مراجع األحباس نظرا للفظ احلبس وعنه يرجع 
ظرا ملكا لقرينة التعيني الدالة على العمرى وقال عبد امللك إذا حبس على خمصوصني فهو عمري وإن مساه صدقة ن

لقرينة التعيني قال ابن وهب إذا حبس على رجل وقال ال يباع وال يوهب مث بدا له فقال هو صدقة عليه يصنع ما 
شاء من بيع وغريه ويلغى قوله ال يباع وال يوهب ألنه ال جيوز محله على أنه ال يباع وال يوهب حىت يستويف هو 

بثلث ماله لفالن وعقبه جتر فيه وله رحبه وعليه خسارته املنفعة فال يثبت احلبس بالشرك وقال حممد إذا أوصى 
ولو ذكر العقب ألن  -ويضمنه فإن ولد له دخل معه فإن انقرضوا واآلخر امرأة أخذته باملرياث حلمله على امللك 



ه األصل اهلبة واإلذن دون الوقف فلألول هبة املنفعة ولآلخر الرقبة وقال مالك فيمن حبس على ولده وال ولد له ل
أن يبيع لعدم املوقوف عليه وقال ابن القاسم ال يبيع إال أن ييئس من الولد ولو حبس على ولده مث يف سبيل اهللا 

تعاىل فلم يولد له له أن يبيع ألن القصد به الولد وإمنا ذكر السبيل مرجعه وقال عبد امللك حبس فإن قال على زيد 
مث انقرض زيد وعقبه رجعت مرياثا بني ورثة عمرو يوم مات قال وعقبه مث على عمرو بتال فمات الذي بتل أي قبل 

ابن يونس إذا حبس على ولده مث على السبيل قال حممد ال يبيع حىت ييأس من الولد وقال عبد امللك هو حبس 
خيرج من يده إىل يد ثقة فإن مات قبل أن يولد له رجع إىل أوىل الناس به يوم حبس وإن أوصى بثلث ماله لعقيب 

الن فلم يولد له ولد قال ابن القاسم إن علم بعدم الولد انتظر وإال بطلت الوصية وقال أشهب إن مات املوصي ف
  قبل وجود ولد أو محل بطلت 

قال ابن يونس قال مالك إذا حبس على ولده وقال إن أحبوا أو أمجع مالؤهم على البيع باعوا واقتسموا  -فرع 
لكوا إال واحدا له البيع قال ابن القاسم وال حق لغريهم من الورثة ألنه بتلها لبنيه الثمن بالسوية هم وأبناؤهم فلو ه

  خاصة وإذا قال يف حبس إن أحبوا باعوا فللغرماء أن يبيعوا يف ديوهنم ألنه إمنا نقلها هلم هبذه الصيغة 
هم مسلمة وقيل ذلك قال قال حممد داري على عقيب فالن وهي لآلخر أو على اآلخر منهم فهي لآلخر من -فرع 

ورثها ورثته وإن  -حبس فإن كان آخرهم امرأة هلا البيع أو رجل يرجى له عقب أوقفت عليه فإن مات ومل يعقب 
تصرفوا وجعلها لآلخر فاجتمع األبعد واألقرب على بيعها ليس هلم ذلك الحتمال كون غريهم اآلخر إال أن 

وهو لآلخر منكما  -ر ملك إال أن يقول عليكما حياتكما ينقرضوا كلهم فلو قال عبدي حبس عليكما هو لآلخ
فهو حبس على اآلخر حياته ولو قال أميت صدقة حبس على أمه وأخته ال تباع وال تورث وأيهما مات فهي لآلخر 

منهما فإن عينها لآلخرة منهما تصنع ما شاءت من البيع وغريه ويبطل حبسها ومل يرها مثل الدور والحظ معىن 
لعلف يف احليوان دون الرباع ألنه ينقل الرقيق إىل ما هو أفضل له وينقله إىل ما ميكن معه العتق وأما الرباع الثمن كا

فال جيوز أن يبتل بعد التحبيس ألنه خمالفة للوقف من غري مصلحة إال أن يشترط أن مرجعها إليه قال أصبغ إذا 
بتلها له وقال هي عليك صدقة فله أن يصنع ما شاء قال حبس داره على رجل وقال ال تباع وال توهب مث بداله أن ي

أوال حبس عليك حياتك أم ال وقيل بل يتخرج على قول مالك يف احلبس على معني هل يرجع ملكا أم ال فعلى أنه 
  يرجع حبسا ميتنع أن ميلكها له لتعلق حق غريه هبا 

  ولزم الوقف ألن األصل يف العقود اللزوم يف اجلواهر لو شرط يف الوقف اخليار يف الرجوع بطل شرطه  -فرع 
قال ال يشترط التنجيز بل جيوز إن جاء رأس الشهر وقفت يصح إن بقيت العني لذلك الوقت ومنع ش  -فرع 

وأمحد التعليق على الشرط قياسا على البيع جبامع نقل امللك لنا القياس على العتق وهو أوىل من قياسهما ألنه 
  ه بالعتق وأخص به من البيع معروف بغري عوض فهو أشب

قاله مالك وأمحد  -قال ال يشترط إعالم املصرف بل لو قال وقفت ومل يعني مصرفا صح وصرف للفقراء  -فرع 
  قياسا على األضحية والوصية وقال القاضي أبو حممد يصرف يف وجوه اخلري والرب 

أو أصحاب مذهب معني أو قوم قال وجيب اتباع شروط الوقف وقاله ش وأمحد فلو شرط مدرسة  -فرع 
خمصوصني لزم ألنه ماله ومل يأذن يف صرفه إال على وجه خمصوص واألصل يف األموال العصمة ولو شرط أن ال 

  يؤاجر مطلقا أو إال سنة بسنة أو يوما بيوم صح واتبع الشرط 
سم كغلة دار أو غلة عبد قال لو قال على زيد وعمرو مث على املساكني بعدمها فمات أحدمها فإن كان ينق -فرع 

أو مثرة فحصته بعد موته للمساكني أو ال ينقسم كعبد خيدم ودابة تركب فهل هو كالذي ينقسم لتناهي االستحقاق 



يف حق امليت أو ترجع حصته للحي منهما ألن قرينة تعذر القسمة تقتضي أن قوله بعدمها أي بعد اجلميع ال بعد كل 
  ا صار للمساكني اجلميع واحد منهما روايتان فإذا انقرض

قال ابن يونس إذا حبس البقر ليقسم لبنها فما ولدت من اإلناث حبس معها أو من الذكور حبست لنزوها  -فرع 
ألهنا نشأت عن عني موقوفة فتتبع أصلها كتبع ولد املكاتب واملدبر ألصوله ويباع الفضل من الذكور لتعذر النفع به 

  ه أناث وكذلك ما كرب وانقطع لبنه كالفرس الوقف إذا هرم فيشتري ب
يف اجلواهر تأثري الوقف بطالن اختصاص امللك باملنفعة ونقلها للموقوف عليه وثبات أهلية التصرف يف  -فرع 

( وأمحد يبطل ملك الواقف مث اختلفا فقال ) ش ( الرقبة وباإلتالف والنقل للغري والرقبة على ملك الواقف وقال 
   تعاىل ألنه قربة كالعتق وقال أمحد ينقله للموقوف كاهلبة يف مشهوره ينقله هللا) ش 

التصرفات تنقسم إىل النقل واإلسقاط فاألول كالبيع واهلبة والوصية فإن امللك انتقل للثاين واإلسقاط  -قاعدة 
العلماء  كالطالق والعتق فإن العصمة وهي التمكني من الوطء وامللك يف الرقيق مل ينتقل للمطلق واملعتق قال بعض

ومنه أوراق الرسائل قال ظاهر حال املرسل أنه أعرض عن ملكه يف الورقة كما يعرض عن العهة من الرب أو الزبيب 
إذا وقعت منه ومل خيطر له أن ميلكها املرسل إليه بل مقصده من املرسل إليه أن يقف على ما تساقط إذا تقررت 

قاط كالعتق فان اجلماعات ال تقام يف اململوكات واختلف العلماء القاعدة فحكى اإلجتماع يف املساجد ان وقفها إس
  يف غريها كما تقدم 

إذا ثبت امللك يف عني فاألصل استصحابه حبسب اإلمكان وإذا اقتضى سبب نقل ملك أو اسقاطه وأمكن  -قاعدة 
قل امللك من املتيسر إىل قصر ذلك على ادىن الرتب ال نرقيه إىل أعالها وهلذه القاعدة قلنا إن االضطرار يوجب ن

وهي النقل بغري  -املضطر إليه ولكن ميكن قصر ذلك على املرتبة الدنيا بان يكون بالثمن وال حاجة إىل املرتبة العليا 
مثن كذلك هاهنا الوقف يقتضي اإلسقاط فاقتصر بانه على املرتبة الدنيا وهي املنافع دون الرقبة توفية بالسبب 

  على هذه القاعدة وجوب الزكاة يف النخل املوقوفة وقد تقدم يف الزكاة والقاعدة معا ويتخرج 
قال إذا حبس الفرس أو التيس للضراب فانقطع ذلك منه وكرب قال ابن القاسم يف الكتاب يباع صونا ملا  -فرع 

  ليته عن الضياع وقال عبد امللك ال يباع إال أن يشترط ذلك يف احلبس ألن بيع احلبس حرام 
ال الوالية فيه ملن شرطه احلاكم فإن مل يول واله احلاكم ضبطا ملصلحة الوقف وال يتواله هو بنفسه ألنه ق -فرع 

جيوز أن يشترطه لنفسه ألنه ماله خيرجه من يده كيف يشاء فإن مل يشترط ) ح ( و ) ش ( مناف للحوز قال 
إن مل يشترطه قال أمحد للموقوف عليه كان فاحلاكم وقال أمحد له أن يشترطه لنفسه ألن احلوز عندمها ليس شرطا ف

عدال أم ال ألنه ملكه إذا كان معينا وإال فاحلاكم والعدالة شرط يف املباشر حينئذ لنا أن احلوز شرط كما تقدم 
قاله ابن القسم وأشهب فإن جعله بيد غريه جيوز له  -والنظر لنفسه وإن شرط ذلك لنفسه يف احلبس فكذلك 

للواقف يفرقها أجازه ابن عبد احلكم ومنعه ابن القاسم لبقاء تصرفه مث يشترط يف املتوىل األمانة  وجيمع غلته ويدفعها
والكفاية وتتوىل العمارة واإلجارة وحتصيل الربع وصرفه بعد إصالح ما حيتاج إىل اإلصالح والبداية باإلصالح من 

لوقف ولو شرط أن إصالح الدار على الريع حفظا ألصل الوقف بل لو شرط خالف ذلك بطل ألنه خالف سنة ا
املوقوف عليه امتنع ابتداء ألهنا إجارة باجرة جمهولة فإن وقع مضى الوقف وبطل الشرط وأصلح من الغلة مجعا بني 

  املصاحل وقال حممد يرد الوقف ما مل يقبض لفساده 
بالسوية ألهنا األصل وإن قال ان علم بشرط الواقف يف الصرف اتبع يف املساواة والتفضيل وإال صرف  -فرع 

  وأمحد يستوي الذكر واألنثى والغين والفقري ) ش ( جهل أربابه فهو كوقف مل يعني مصرفه وقال 



  قال إذا آجره الويل لغبطة مث ظهر طالب بزيادة مل يفسخ ألن عقد اإلجارة وقع صحيحا الزما  -فرع 
لة ألنه ذريعة لتغريه ومن هدم حبسا من أهله أومن قال مينع نقض بنيان احلبس لتبىن فيها احلوانيت للغ -فرع 

عليه القيمة ألن البنيان ليس من ذوات األمثال قال ) ش ( غريهم رد البنيان كما كان وال تؤخذ منه القيمة وقال 
بعض الشيوخ ثالث صور مستثناة من ذوات القيم البنيان والثوب خيرق خرقا يسريا جيب رفده والرجل يشتري 

جلدها فيؤثر صاحب الشاة اإلحياء فعليه مثل اجللد حكى هذا صاحب البيان مث قال وليس كذلك بل  الشاة وآخر
ألن عود البنيان على مثل ما كان يف عتقه وهيأته متعذر والقيمة قد ال حتصل مثل ذلك البناء والقيمة إمنا جعلت 

احليوان يقتل فقيمته يشتري هبا مثله وجيعل بدل الشيء إذا كانت حتصيل مثله وههنا ال حتصل قال يف اجلواهر وأما 
مكانه فإن تعذر يشقص من مثله وقيل إذا تعذر قسم كالغلة وإذا انكسر من اجلذع امتنع بيعه واستعمل يف الوقف 

وأمحد تباع ) ش ( وكذلك البعض وقيل يباع وال يناقل بالوقف وإن خرب ما حواليه وبعدت العمارة عنه وقال 
إىل وقف آخر وكذلك املسجد وقال حممد إذا خرب ما حوله عاد إىل ملك الواقف ألن الوقف  الدار ويصرف مثنها

لغري مصلحة عبث لنا القياس على العتق وعارضوه بالقياس على الكفن إذا أكل امليت السبع والفرق أن ههنا يرجى 
يف اآلخرة وهو الفرق بينه وبني عود املنفعة ملن يشرع بعمارته ويعود الناس حوله وامليت إذا أكل ال يعود إال 

  احليوان يباع عند اهلرم 
قال جيوز بيع الدور احملبسة حول املسجد حيتاج لتوسيعه هبا وكذلك الطريق ألن السلف عملوا ذلك يف  -فرع 

مسجده وألن منفعتهما أهم من نفع الدور قاله مالك وقال عبد امللك ذلك يف مثل اجلوامع واألمصار ومساجد 
   القبائل
قال العبدي جيرب اإلنسان على بيع ماله يف سبع مسائل جماور املسجد إذا ضاق جيرب من جاوره على البيع  -نظائر 

واملاء للخائف من العطش فإن تعذر الثمن أجرب بغري مثن ومن اهنارت بئر جاره وعليها زرع بغري مثن وقيل بالثمن 
دها السيل يؤخذ مكاهنا بالقيمة من جار الساقية وصاحب الفران واحملتكر جيرب على بيع طعامه وجار الطريق إذا أفس

يف قرن اجلبل إذا احتاج الناس إليه ليخلصهم وصاحب الفرس أو اجلارية يطلبها السلطان فإن مل يدفعها له جرب 
  الناس فإنه جيرب هو دفعا ألعظم الضررين 

لشهر وما يرى من النظر مما جيوز مثله للوكيل وأما يف اجلواهر قال عبد امللك جيوز للناظر الكراء للسنة وا -فرع 
ما يطول فال ألنه إمنا يلي مدة حياته وميتنع الكراء بالنقد ألنه قد يضيع لذلك وألنه ال يقسم الكراء حىت يكمل 

السكىن وقد ميوت من أخذ قبل االستحقاق وحيرم من جاء قبل الوجوب ممن يولد قبل القسم وله كراء مثل اخلمس 
  وقد اكترى مالك منزله عشر سنني وهو صدقة وانكر املغرية وغريه عشر سنني  سنني
قال من أراد الزيادة يف وقف غريه أو ينقص منه منعه الواقف أو ورثته أو اإلمام إن مل مينع الواقف وال  -فرع 

الواقف إعادته للواقف  الوارث النه حق هللا وللواقف فإذا ترك حقه قام اإلمام حبق اهللا تعاىل ولو خرب فأراد غري
  منعه ولوارثه ألنه تصرف يف ملكهم 

قال ابن يونس إذا وقف احليوان وأمضيناه على شرطه له تغيري الوقف إىل ما هو أفضل للعبد ولو نقل  -فرع 
احليوان إىل ما ليس أفضل امتنع ألنا جوزنا النقل مع كونه على خالف وضع الوقف ألجل ضعف الوقف فيه 

  رجح واملصلحة لأل
قال قال مالك لو حبس عبدين على أمه حياهتا فلما حضرته الوفاة أعتق أحدمها امتنع إال أن جتيزه أمه الن  -فرع 

  النقل إىل األفضل جائز ومل يبق إال حقها فيسقط بالرضى 



يواجر  قال اللخمي إن كان املراد من احلبس غالته كالثمار وعبيد اإلجارة واحلوانيت سوقيت الثمار أو -فرع 
عليها فما اجتمع قسم أو املراد غري الغلة كالدار للسكن والعبد للخدمة واخليل للركوب انتفع بأعياهنا يف ذلك فإن 

كانت على معينني ومل تسع جلميعهم وهم مثالها وال العشرة استووا فيه الفقري والغين اآلباء واألبناء فإن مل حتمل 
رعوا على السكن ودفع لآلخر نصيبه من الكراء فإن كان على العقب الدار اجلميع أكريت وقسمت الغلة واقت

أيضا قال مالك يؤثر الفقري على الغين ألن مقصد األوقاف سد اخلالت واآلباء على األبناء سواء قال ولدي أو ولد 
لك فهو لغو ولدي وقال عبد امللك ال يفضل إال بشرط احملبس ألنه كان يعلم أن منهم الفقري والغين ومل يتعرض لذ

وهو قاصد للتسوية فسوى وعن مالك يستوي اآلباء واألبناء غري أنه يفضل ذو العيال بقدر عياله ويسووا الذكر 
واألنثى قال أشهب إن قال ولدي وولد ولدي مل يقدم أحد الستوائهم يف الذكر وإال قدم اآلباء الستحقاقهم إذا 

تكون عادة وإذا سكن اجلميع مث استغىن الفقري أو مات بعض  استوت احلاجة قال واملساواة مطلقا أحسن إال أن
العيال أو كثر عيال اآلخر أو كرب الصغري فاحتاج إىل مسكن أو غاب أحدهم افترق اجلواب قال مالك ال خيرج 

 بالغىن وقال ابن القاسم خيرج ويرجع لعصبة احملبس من الرجال فإن افتقر بعض احملبس عليهم انتزع ورد إليهم قال
وهذا الصواب إذا كان احلكم أنه للفقري إال أن تكون العادة أنه مىت سكن أحدهم مل خيرج وإن استغىن وإن مات 

بعض العيال وفضل مسكن انتزع وإن كثر عيال أحدهم أو بلغ وتأهل مل خيرج له أحد ومل يستأنف القسم وإمنا 
بق وههنا تقدم سبق وإن كان أحدهم يف ابتداء السكىن استوى اآلباء واألبناء يف ابتداء القسم لعدم االستحقاق بالس

قريب الغيبة وقف نصيبه واكري له أو بعيد الغيبة مل يكن له شيء وال يستأنف القسم إذا قدم ومن غاب بعد القسم 
على وجه العود فهو على حقه يف مسكنه ويكريه إن أحب أو لينقطع سقط حقه إال أن يكون ذلك املسكن فاضال 

م فيكون على حكم الغلة يقسم كراؤه وله نصيبه من الكراء وأما الثمار وغلة احلوانيت فحق احلاضر عن مجيعه
واملسافر والقريب والبعيد واملنتقل سواء ألنه ليست مستمرة ويقصد يف أوقات خمصوصة فلم تقدح فيها الغيبة وإن 

يقصده يف جمرى العادة إال أن يقدم فيستأنف كان حني احلبس انتقل إىل موضع بعيد مل يبعث له شيء ألن احملبس مل 
له القسم وعند اإلجارة اجرته كالثمار وعبد اخلدمة كدار السكن ويفارق الدار إذا ضاقت عن مجيعهم بأن يوسع 

يف األيام فإن كانوا ثالثني فلكل واحد يوم من ثالثني قال ابن يونس قال ابن القاسم ال يعترب يف الغلة والسكىن كثرة 
بل أهل احلاجة ويف السكىن كثرة العائلة ألهنم حيتاجون إىل سعة املسكن واحملتاج الغائب أويل من الغين  العدد

احلاضر باالجتهاد ألن مبين األوقاف لسد اخلالت وال خيرج أحد ملن هو أحوج منه وال الغين للفقري القادم ألن 
ا سقط السكىن إذا مل يكن فيها فضل قال ابن القاسم احلوز نوع من التملك ويستوي يف الغلة املنتجع واملقيم وإمن

ذلك إذا قال على ولدي أو ولد فالن فاما على قوم معينني مسمني ليس على التعقيب فحق املنتجع يف السكىن 
  وقسم الغلة على أهل احلاجة والعيال فإن استوت احلاجة أو العيال فعلى العدد الذكر واألنثى سواء 

ذا رجع الوقف ألقرب الناس بالواقف كان أقرهبم مواليه فهو هلم ألن الوالء حلمة كلحمة قال األهبري إ -فرع 
  النسب 

قال قال مالك إذا حبس على معينني فال جيوز هلم بيعه إال من احملبس أو ورثته ألن مرجعه إليه فهو مل يشتر  -فرع 
  منهم شيئا وإمنا دفع هلم شيئا من ماله خبالف األجنيب 

  قال مالك من أسكن قوما حياهتم ميتنع أن يعطي أحدهم اآلخر شيئا وخيرج له ألهنا إجارة جمهولة قال  -فرع 
  قال قال مالك إذا حبس خنال فأردمها الرمل إىل كراسعها ليس له بيع مائها ألنه حبس معها ومجيع منافعها  -فرع 
ك الوجه ألنه رجوع يف املوقوف وإن كان قال قال مالك إذا حبس شيئا يف وجه ال ينتفع به الواقف يف ذل -فرع 



  فيما جعل فيه إال أن ينوي ذلك حني احلبس وقد تقدمت اآلثار عن عمر وعثمان رضي اهللا عنهما بذلك 
قال قال مالك إذا أخدم عبده رجال سنني مث هو حر فوضع عنه الرجل العمل عتق وإن مات قبل ذلك ورثه  -فرع 

له ألهنا بدل الرقبة وهي له وإن جرح العبد رجال فأعطى املخدم العقل بقي على  الواهب أو ورثته وإن قتل فقيمته
  خدمته وإال خري السيد بني العقل والتسليم على قاعدة جناية العبيد 

  قال قال مالك ولد املخدم من أمته مبنزلته خيدم ألن ولد املكاتب واملدبر كذلك واألمة يتبعها ولدها  -فرع 
ك إذا أخدم نصف عبده مث نصفه الباقي عتق وأخذت قيمة العبد فاستؤجر للمخدم من خيدمه قال قال مال -فرع 

  فإن فضل شيء رجع للسيد 
قال قال مالك إذا حبس على ولده حىت يستغين فاالستغناء أن يلي نفسه وماله بالبلوغ أو ما يقوم مقامه من  -فرع 

  حدا الحتالم ويكون رشيدا 
ان احلبس على معينني بصفاهتم وأشخاصهم فمن ولد بعد اإلبار أخذ حقه عند القسم قال قال مالك إذا ك -فرع 

ومن مات من األعيان بعد الثمرة كبقائها للبائع يف البيع فإن كانت على موصوفني حنو العلماء والفقراء فإمنا 
  يستحقون بالقسم ومن مات قبل القسم فال حق له كمال املزكاة 

  بس حائطه على املساكني اجتهد اإلمام يف قسم مثرهتا ومثنها قال قال مالك من ح -فرع 
قال بعض العلماء إذا أخل اإلمام بصالة يف املسجد هل ينقض بعددها كمن استؤجر على مخسة أثواب  -فرع 

فخاط أربعة قال واحلق ال ألن القاعدة اتباع املعاين يف العقود واملعاوضات واتباع األلفاظ يف الشروط والوصايا 
والوقف من باب االصداق واالرفاد ال من باب املعاوضات ويقال شرط الواقف كذا وال يقال عقد الواقف كذا 

والشرط ال فرق فيه بني عدم جزئه أو كله فإن املشروط ينتفي ولو حصل أكثر الشرط كما لو قال المرأته إن 
يئا من املرتب ألبتة وكذلك إذا شرط أعطيتين عشرة فأنت طالق فأعطته تسعة فال يستحق املخل ببعض الشرط ش

  الواقف أو شهد العرف ان من اشتغل يف املدرسة شهرا فله دينار فاشتغل أقل من ذلك ولو بيوم فال شيء له 
قال إذا شرط يف مدرسة أن ال يشتغل املعيد هبا أكثر من عشر سنني ففرغت سنوه ومل يوجد يف البلد معيد  -فرع 

ية ألن العرف يشهد بأن الواقف مل يرد شغور مدرسته وإمنا أراد أن هذا املعيد إذا انتفع غريه جاز له تناول اجلامك
  جاء غريه وهذا ينطر يف كل شرط شهد العرف بتخصيصه 

قال إذا وقف امللوك وقفا على جهة وهم متمكنون من متليكها لتلك اجلهة شرعا جاز كالربط واملدارس  -فرع 
هم على دراريهم مل يصح ألن من تعذر متليكه تعذر انفاقه بطريق األوىل فإن وقفوا وإن مل يكونوا متمكنني كأنفاق

على مدرسة أكثر مما حيتاج بطل فيما زاد فقط ألهنم معزولون عن التصرف االعلى وجه املصلحة والزائد ال مصلحة 
من التحجري على الفقراء فإن فيه فهو من غري متول فال ينفذ وإن وقفوا أموال الزكاة على جهاهتا مل جيز ملا فيه 

غصبوا أمواال يوقفوها على املصاحل العامة أو اخلاصة فإن وقفوا عني املغصوب أو اشتروا به معاطاة مل يصح الوقف 
وإن كان على الذمة مل يضمن من انتفع بذلك العني املشتراة خبالف األول وهل يغرم السلطان ألنه افسد أو ال يغرم 

نفسه فيه نظر وهذا الفرع خيالف قواعدنا يف بيع املعاطاة فأنه عندنا مىت كان بالدنانري أو الدراهم  ألنه ما انتفع به يف
  فإهنا ال تتعني وهو كالعقد على الذمة سواء وكذلك إذا مل ينتفع السلطان ضمن ألنه غاصب يضمن وإن مل ينتفع 

سمها ذلك خيتلف باختالف األوقاف واملوقوف قال إذا آجر الناظر الوقف ثالثني سنة وقبض األجرة فهل يق -فرع 
عليه إن كان الوقف لقوم ومن بعدهم لغريهم قسطت األجرة على السنني وأعطى كل واحد ما يعيشه من السنني 
كما يفعل يف سائر التعمريات فيحصل للشاب أكثر من الشيخ ألن كل واحد إمنا يستحق حياته فلو قسمنا الكل 



ستحق وال ميسكه الناظر عنده خشية الضياع مع إمكان توصيلهم حبقهم وإن كان الوقف عليهم سواء آلخذ ما ال ي
مدرسة وحنوها قسمت اإلجرة على الشهور يف الثالثني سنة ويفرق يف كل شهر حصة ذلك الشهر حبسب 

اجلامكيات وال جيوز تسليف واحد من هؤالء جامكية شهرين ألن شرط الواقف غري معلوم احلصول منهم يف 
ملستقبل وهو ال يستحق مبجرد حياته خبالف األول وهذه الفروع غريبة حسنة ومل أر فيها ما ينايف قواعدها إال ما ا

  نبهت عليه وهي عزيزة النقل فآثرت نقلها وإن مل تكن من فتاوي أصحابنا 
فيه قاله عبد قال صاحب املنتقى إذا حبس أرضا لدفن املوتى فضاقت بأهلها وجبنبها مسجد جيوز الدفن  -فرع 

امللك وقال ابن القاسم يف مقربة عفت جيوز بناء مسجد فيها وكل ما كان هللا استعني ببعضه على بعض ألن الكل 
  حق هللا وميتنع ذلك يف حقوق العباد ألن جهاهتم متعددة فهو نقل احلبس من ملك إىل ملك وهو ممتنع 

  ن يرى بيعه ولست أقول به قال قال التونسي التباع بعض الوقف ومن أصحابنا م -فرع 
قال إذا كان احلبس مشاعا وطلب بعض الشركاء القسمة أو البيع قال عبد امللك إن كان ينقسم قسم فما  -فرع 

كان احلبس كان حبسا وما كان ال ينقسم بيع فما وقع للحبس اشترى بثمنه مثل ذلك ويكون حبسا ألن احملبس ملا 
ق شريكه يف البيع ووافق أمحد يف قسمة الوقف من الطلق بناء على أن القسمة حبس ما ال ينقسم مل يكن له إبطال ح

ليست بيعا بل اقرار حق تنبيه الوقف ينقسم إىل منقطع األول وإىل منقطع اآلخر وإىل منقطع الطرفني وإىل منقطع 
سه أو معصية أو الوسط والطرفني فهذه مخسة أقسام فاألول كالوقف على من ال يصح الوقف عليه كالوقف على نف

ميت ال ينتفع والثاين على أوالده مث على معصية والثالث على نفسه مث على أوالده مث على ميت والرابع على 
أوالده مث على معصية كالكنيسة أو غريها مث على الفقراء واخلامس على نفسه مث على أوالده مث على احملاربني يف 

كنيسة والظاهر من مذهبنا أن الوقف يبطل فيما ال جيوز الوقف عليه أو جهة معينة مث على مدرسة معينة مث على ال
يتعذر ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه وال يضر االنقطاع ألن الوقف نوع من التمليك يف املنافع أو 

اء ومنقطع ميتنع منقطع االبتداء أو االنته) ش ( األعيان فجاز أن يعم أو خيص كالعواري واهلبات والوصايا وقال 
االبتداء فقط ألن أوقاف الصحابة رضوان اهللا عليهم مل يكن فيها انقطاع فما فيه انقطاع يكون على خالف سنة 

الوقف فيبطل وألن مقتضى الصيغة الدوام فحيث ال دوام يكون باطال ملخالفة مقتضى لفظ العقد كما لو باع 
ألول أن فعلهم رضي اهللا عليهم ال ينايف صورة النزاع وحجر فإنه يبطل لكونه خالف مقتضى العقد واجلواب عن ا

بل يدل على جواز أصل الوقف وأن املتصل جائز كما أهنم ملا وقفوا على جهات خمصوصة من الرب مل ميتنع الوقف 
على غريها لكوهنم مل يقفوا عليها وعن الثاين ان مقتضى التحبيس والوقف الدوام وهو اعم من الدوام على شخص 

و على أشخاص أو سنة أو الدهر ولذلك يقال دام بدوام دولة بين أمية ومدة حياة فالن وال ينايف ذلك اللفظ معني أ
من منقطع االبتداء ) ش ( ميتنع منقطع االنتهاء وقال أمحد ميتنع منقطع االنتهاء ومنقطع الوسط وعند ) ح ( وقال 

  الوقف على رجل ومل يعينه أو على ولده ومل يولد له 
قال األهبري إذا حبس سبعة منازل على سبعة أوالد وأوالدهم من بعدهم فتويف أحدهم وأخذ ولده منزله  -فرع 

فكان يكريه وال يسكنه مث سافر سفر انقطاع أكري وقسم بينهم وخيص أهل احلاجة منهم ألن احملبس إمنا قصد 
  ن مل يكن منقطعا انتظر سكىن ولده يف بلده فإذا خرج مل يكن له شيء ويكرى ما فضل عن سكناه وإ

يف الكتاب ال خيرج من احلبس أحد ألحد لالستواء يف السبب ومن مل جيد مسكنا فال كراء له ومن غاب  -فرع 
غيبة انتقال أو مات استحق احلاضر مكانه ألن املنفعة أرصدت ملن تيسر انتفاعه ومن سافر ال يريد مقاما فهو على 

  حقه إذا رجع 



فعة له املعاوضة عليها وأخذ عوضها ومن ملك أن ينتفع ليس له املعاوضة كسكىن املدارس من ملك املن -قاعدة 
والربط واجللوس يف املساجد والطرق ليس ألحد أن يؤجر مكانه يف املسجد أو املدرسة أو الطريق ألنه مل ميلك 

مسكنا ألنه مل يوقف للغلة وإمنا وقف املنفعة بل ميلك أن ينتفع بنفسه فقط فلهذه القاعدة مل جيعل له كراء إذا مل جيد 
  لالنتفاع باألنفس بالسكىن كاملسجد ينتفع به يف الصالة 

قال اللخمي غلة احلبس ستة أقسام ما نفقته من غلته كان على معني أو جمهول كديار الغلة واحلوانيت  -فرع 
مبا يصلح به حفظا ألصل الوقف والفنادق فإن كانت للسكىن خري احملبس عليه بني اإلصالح واخلروج حىت بكرى 

مث يعود وما نفقته من غلته إن كان على جمهول وعلى احملبس عليه إن كان معينا كالبساتني واإلبل والبقر والغنم وما 
نفقته من غري غلته كان على معني أو جمهول كاخليل ال تؤاجر يف النفقة فإن كانت يف السبيل فمن ثلث املال وإن مل 

ى بالثمن عينا من النفقة كالسالح والدروع وإن كانت حبسا على معني أنفق عليها فإن مل يقبلها تكن بيعت واشتر
على ذلك فال شيء له وما نفقته تارة من غلته وتارة من غريها على جمهول أو معني وهو العبيد فإن حبسوا يف 

انوا يف السبيل أو على الفقراء على السبيل وهلم صيغة للسبيل فكاخليل وإن كان املراد منهم الغلة فمن غلتهم ك
جمهول أو معني واختلف يف املخدم هل ينفق صاحبه عليه ألنه مالك الرقبة أواملخدم وهو اصوب ألنه منقطع إليه 

فلو كان خبالفه هنارا ويأوي لسيده ليال فعلى سيده كاملستأجر قال ولو قيل يف النهار على املخدم وعند االيواء على 
اً وكذلك العبد احملبس على معني للخدمة نفقته عليه وما هو خمتلف فيه أن يضرب احملبس أجال السيد كان وجه

خيدم فيه العبد وينتفع فيه بالفرس فيختلف هل النفقة على املعطي أو على املعطى ألنه الرقبة ههنا فيه على ملك 
املوت احملبس عليه ملكا لصاحبه فهو احملبس ولذلك ينبغي اجلواب إذا مل يضرب أجال على القول إنه يعود بعد 

كاملخدم وما ال نفقة له على أحد إن وجد من مصلحة وإال ترك كاملساجد والقناطر نفقتها من بيت املال فإن تعذر 
نفقة الوقف من ريعه مقدمة فإن مل يكن ريع فمن بيت املال ) ش ( ومل يتطوع أحد بذلك تركت حىت متلك وقال 

عاىل وقال أمحد نفقته من حيث شرط الواقف فإن مل تكن له غلة فمن املوقوف عليه النتقال ألن امللك انتقل هللا ت
  ) ح ( امللك إليه وقال 

قال إذا حبس الفرس أو العبد على معني فلم يقبله قال مطرف يرجع مرياثا وقال مالك يعطى لغريه توفية  -فرع 
جع مرياثا لعدم القبول أو ليغزو عليه فهو موضع اخلالف باحلبس قال وأنا أرى إن اعطاه لريكبه ال ليغزو عليه ر

لتضمنه منفعة احملبس عليه والقربة فمالحظتها توجب اخلالف كمن أوصى باحلج عنه لفالن بكذا أو املوصي ليس 
  صرورة قال ابن القاسم املال مرياثا إذا امتنع وقيل يدفع لغريه حيج به عنه مالحظة للقربة 

على ولده وأعقاهبم وال عقب هلم يومئذ وأنفذه يف صحته وهلك هو وولده وبقي ولد  يف الكتاب حبس -فرع 
ولده وبنوهم فهو بينهم يف احلال واملؤونة سواء إال أن األوالد ما مل يبلغوا أو ينكحوا أو تكون هلم مؤونة ال يقسم 

  فهو بقسم واحد مع آبائهم  هلم بل يعطى األب بقدر ما ميون ألنه احملتاج إليه فإذا بلغوا وعظمت مؤونتهم
قال إذا بىن بعض أهل احلبس فيه أو أدخل خشبة أو أصلح مث مات ومل يذكر ملا أدخل ذلك فال شيء لورثته  -فرع 

فيه ألن الظاهر يف اخللط باملوقف الوقف قال ابن القاسم إن قال هو لورثيت فهو هلم وإال فال وإن كثر وقال املغرية 
 بال له كامليازيب والقبو وما له مبال فلورثته ألن األصل عصمة املال عن اخلروج واليسري ال تكون وقفا إال ما ال

الظاهر اإلعراض عنه قال ابن يونس يف كتاب حممد ليس لورثته يف اليسري شيء أوصى أم ال قال ابن كنانة من 
 عمارة وقال مالك إذا عمر بعض سكن مسكنا فبىن فيه مث مات وصار سكناها لغري ورثته فليس للباين قيمة بناء وال

أهل الوقف يف غري حيزه الذي بيده هو كاألجنيب حقه فيه قال مالك إذا حبس دارا أو أرضا حياته فبىن فيها بيتا أو 



غرس خنال ومات فإن صارت الدار لورثة الباين فذلك هلم وإال قلعوا البناء والنخل إال أن يعطوا قيمة ذلك مقلوعا 
ابن القاسم إذا بىن املوقوف عليه ما يرى أنه أراد به احلبس فال حق له أوصى به أم ال وما يرى أنه قال اللخمي قال 

مل يرد به الوقف فلورثته قال التونسي لعل ابن القاسم تكلم على عادة عندهم وإال فاألصل عصمة األموال ويف 
حوانيت وبيوتا للغلة يقاص بعني ما بىن مبا  اجملموعة إذا حبست دارا أو قاعة على قبيل فبىن فيها رجل من القبيل

نقص من اخلراج فيما أنفق فإذا استوىف فالكراء بعد ذلك جلميع أهل احلبس فإن أراد غريه الدخول معه فيما بىن 
للغلة غرم نصف ما بقي له من حقه ودخل فيكون نصفه يف يديه يقاص نفسه من غلته مبا غرم حىت يستويف مث تكون 

ميع كان للقاعة قبل ذلك غلة أم ال قال التونسي ينبغي أن يكون ما قابل القاعة من الكراء للجميع ألن الغلة بني اجل
بناءه ال يسقط حقوقهم من احلبس وكراء القاعة إذا كان هلا كراء قبل البناء والزائد على كراء القاعة يقاص به 

باس إذا بىن فيها أحد ليغتل أنه يقاصص نفسه مبا نفسه ومل جيعل مجيع غلة البناء له ولعل هذه سنة جرت يف األح
  أنفق ويكون الذي بناه حبسا وأما إن بىن املسكن فهو أوىل مبا بىن مما يكفيه للسكىن 

يف الكتاب حبس حائطه على رجل حياته وكان يغتله فمات وفيه مثر فلورثته إن طاب وإال فلرب احلائط  -فرع 
يلونه ويسقونه فنصيبه لورثته فلو أبرت ومل تطب فلبقية أصحابه ألن أكثر تبع لألصل كالبيع ولو كانوا مجاعة 

الكلف بقيت عليهم وإن مل يلوا العمل بل يقسم عليهم الغلة فنصيبه لرب النخل مث رجع مالك فقال يرد ذلك على 
لباقيهم ألن  من بقي توفية بالوقف وغلة الدار والعبد كالثمرة وأما دار يسكنوهنا وعبد خيدمهم فنصيب امليت

سكناهم وخدمتهم شيء واحد وإن مات أحدهم والثمرة أبرت فحقه ثابت قاله غري واحد من الرواة وقاله املغرية 
فيما ينقسم وفيما ال ينقسم ألن التأبري مينع الثمرة من التبعية ويوجب هلا حتققا يف نفسها كما يف البيع قال صاحب 

قد أنفق فلورثته الرجوع هبا فإن طابت الثمرة ورجعوا باألقل من نفقة النكت إذا مات أحدهم قبل طيب الثمرة و
امليت أو ما ينوبه من الثمرة بعد حماسبته بنفقتهم وكذلك لو حبس عليه خاصة ولو أجيحت مل يكن لورثته شيء 

يبيعون وقيل يقوم أصحابه ألن النفقة كاالستحقاق واألول الصحيح ولو مات بعد الطيب فلورثته اتفاقا كانوا 
الثمرة يلوهنا أم ال إمنا اخلالف إذا مات قبل الطيب ولو حبس عليهم مكيلة معلومة فمات أحدهم قبل الطيب رجع 

للمحبس نصيبه اتفاقا إمنا القوالن إذا كانت مجلة الثمرة هلم قال ابن يونس قال حممد لو ولد ألحدهم ولد بعد 
  فال شيء له يف مثرة العام بل يف املستقبل كاملشتري يف البيع ولو اإلبار أو قبله فله حقه من الثمرة أو بعد طيبها
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

حبست حياة صاحبها فمات صاحبها بعد الطيب فهي هلم فإن أبزت ومل تطب فلورثته قال اللخمي إذا كانت الدار 
للغلة والعبد للخراج فنصيب امليت على القولني هل يرجع إىل أصحابه أو احملبس وعن مالك يف عبد اخلدمة ودابة 
الركوب أن نصيبه ال يكون ألصحابه وهو أقيس لعدم الفرق بني ما يراد للغلة أو السكىن ألن كل واحد إمنا عمل 
له جزء معلوم ال يزاد عليه فإن كانوا مخسة فقد جعل لكل واحد اخلمس واحملبس أوىل يف استصحاب ملكه إال أن 

ن يوما بعينه ولفالن يومني ويف الثمار لفالن وسق تكون عادة وإن جعل لكل واحد سكىن بعينه أو خدمة العبد لفال
ولفالن ثالثة مل يرجع نصيبه إىل أصحابه بل للمحبس ألن قرينة التحويل تصريه أحباسا متباينة فلو أخرج احلائط 

أكثر من تلك التسمية فالفاضل للمحبس أو أقل حتاصوا وإن مات أحدهم ومل يوف احلائط حوصص بنصيب امليت 
ليهم قال مالك إن مسى ألحدهم دون غريه بدئ مبن مسى له ألن التسمية دليل العناية إال أن يعمل فيه وال يرجع إ

فهو أوىل بإجارته قال وأرى إن مسى ألحدهم مكيلة ولآلخر جزءا حنو لزيد وسق ولعمرو ربع الثمرة وخلالد سدسها 
كل واحد تسميته أو ثالثني أخذ ولبكر نصف سدسها فجميع األجزاء النصف فجاء نصفها عشرة أوسق أخذ 

أرباب األجزاء نصف الثمرة واألجزاء عشرة أوسق والباقي للمحبس أو ملن كان املرجع إليه فإن جاءت أقل من 
عشرين هل يتحاصون أو يسلم النصف للموصى له ويكون النقص على أرباب األوسق وهو أحسن فإن قال من 

موت أحدهم وإن قال إن انقرضوا رجع يف وجه كذا فمات أحدهم  مات فنصيبه يف وجه كذا فكما قال وال ينظر
واحملبس هو الذي يلي السقي والعالج هل نصيبه ألصحابه أو للمحبس حىت ميوت آخرهم فيكون فيما ذكر مرجعا 

  أو جيعل من اآلن يف ذلك وإىل احملبس أحسن ألنه اشترط انقراض اجلميع يف املرجع 
لثياب حىت ال ينتفع به أو ضعف من الدواب بيع واشترى بثمن الدواب فرس أو يف الكتاب ما بلي من ا -فرع 

برذون أو هجني فإن مل يبلغ أعني به يف فرس وكذلك الفرس بكلب أو خببث يباع ويشترى به فرس قال ابن القاسم 
سم ال يباع ما حبس وأما الثياب فيشترى هبا ثياب ينتفع هبا فإن مل تبلغ فيتصدق به يف السبيل وروى غري ابن القا

من عبد أو ثوب كما ال تباع الرباع قال صاحب التنبيهات خبث بباء واحدة من حتتها وآخرها ثاء مثلثة ومعناه 
فسد وبطل وروى خبب بالباء املكسورة وآخرها باء بواحدة ومعناه هلك وليس املراد اهلالك بالكلية وإال تعذر بيعه 

الوجه الذي حبس له وكلب بكسر الالم أصابه داء الكلب وهو السعر واختلف وإمنا بطل ما يراد منه يف اجلهاد و
يف تفريقه بني الثياب واخليل فقيل ليس خبالف بل حبسب السؤال فقال ذلك يف اخليل ألهنا بقيت فيها منقعة احلمل 

ياب املنفعة هبا لإلنس فإذا وغري ذلك وقيل بل املقصود يف اخليل املنفعة للغزو ال للغزاة فجعلت أمثاهنا يف مثلها والث
بليت أعطيت أمثاهنا هلم عوضا عما كان هلم قال صاحب النكت قيل ال فرق بني الثوب والفرس خيلق فإذا مل جيد 

ثيابا يشتري هبا اشترك هبا يف ثوب كما يف الفرس فإن تعذر ذلك فيهما تصدق بالثمن وإمنا فرق بينهما يف الكتاب 
لثوب إذا تعذرت الشركة ويف الفرس إذا وجد والفرق بني الدار إذا خربت إلتباع وبني الفتراق السؤال فتكلم يف ا

غريها والعرصة يتوقع عمارهتا بأجرهتا سنني خبالف الفرس والثوب قال اللخمي إذا انقطعت منفعة احلبس وعاد 
سم بيعه لعدم املنفعة ومنع بقاؤه ضررا باعه وإن رجي عود منفعته امتنع فإن مل يكن ضررا وال رجاء أجاز ابن القا

غريه لعدم الضرر قال أشهب إذا فضل عن عيش الرقيق احملبس يف السبيل فضل فرق على فقراء ذلك الثغر فإن 
فضل عنهم ففي أقرب الثغور فإن انقطعت عليهم وخيف هالكهم بيعوا وقسمت أمثاهنم يف السبيل أو اشترى 



بهم يقوم هبم قال وقوله ضررا إذا كان النقص للكساد يف صنعتهم بأمثاهنم سالح السبيل وال يباعوا ما دام كس
ويرجى عود منفعتهم وإن كان ألهنم أسنوا وال يرجى منفعتهم بيعوا على قول مالك وأما الفرس يكلب إن كان 
 يعلف من بيت املال بيع ألنه ضرر أو يرعى ففي بيعه القوالن ولذلك تباع الدار إذا بعدت عن العمران ومل يرج
صالحها على القولني وينبغي املنع سرا لذريعة بيع الوقف وأما ما يف املدينة فقد يعمره أحد احتسابا هللا قال ومن 

قطع النخل أو قتل العبد أو الفرس غرم القيمة فإن كان يف السبيل وعلى الفقراء جعلت تلك القيمة يف بناء تلك 
ا يرى أنه أفضل فإن كان احلبس على معني سقط حقه الدار وكذلك النخل والفرس وعلى قول أشهب يصرف فيم

  على ما يف الكتاب وعاد حلقه يف تلك القيمة عند حممد 
يف الكتاب إذا مات العبد أخلف مباله مكانه ألنه ملكه كقيمته إذا قتل أو مثنه إذا بيع وإن حبسه على رجل  -فرع 

   حياة العبد رجع ماله لسيده ألنه إمنا خرج عن ملكه منافعه
يف الكتاب حبس داره على فالن وعقبه أو على ولده أو قال على ولدي ومل جيعل هلا مرجعا فهي وقف ال  -فرع 

تباع وال تورث وترجع بعد انقراضهم حبسا على أوىل الناس بالوقف يوم املرجع وإن كان حيا وإن قال هي صدقة 
ا على فقراء أقرب الواقف لقرينة الصدقة قال على فالن وولده ما عاشوا ومل يذكر مرجعا فانقرضوا رجعت موقف

غري ابن القاسم كل حبس أو صدقة أو حبس على جمهول من يأيت حنو على ولدي ومل يسمهم فإنه جمهول فذلك كله 
حبس قال صاحب التنبيهات فيها أربعة أقسام ألن احملبس عليه إما معني أو ال واملعني إما حمصور أوال ولكل قسم 

شخصا فقال على فالن وأوالد فالن وعينهم فهل يكون مؤبدا فإن مات رجع حبسا على أقرب حكم فمىت عني 
الناس باحملبس فإن مل يكن له قرابة فالفقراء نظرا للفظ احلبس أو يرجع ملكا للواقف ولورثته كللعمرى قوالن ملالك 

ين حنو يف السبيل أو وقود مسجد وإن حبس على معينني حمصورين فقوالن ملالك كما تقدم واملعينني غري احملصور
كذا أو إصالح قنطرة كذا فهو كاحلبس املبهم املتقدم ويوقف على التأييد فإن تعذر ذلك الوجه وال يطمع يف بنائه 
صرف يف مثله ويف حمصورين غري معينني يتوقع انقراضهم حنو بين زيد أو عقبه أو فرس حبس على من يغزو يف هذه 

دينة كذا فكاحلبس املبهم املطلق يتأبد ويرجع بعد انقراض الوجه مرجع األحباس على الطائفة أو طلب العلم مب
مذهبه يف املدونة وقال ابن اجلالب يعود ملكا واختلف هل بين زيد مثل ولد زيد فيمن وجد ومن مل يوجد يتأبد أم 

اجد أو طلب العلم فيتكابد كاملطلق ال وأما غري املعينني وغري احملصورين حنو بين متيم أو اجملاهدين أو إصالح املس
وإن حبس على معدوم بعد وجود غري حمصورين حنو على أوالدي وبعدهم للمساكني ومل يترك ولدا أو ايس من 

الولد فعند ابن القاسم يرجع ملكا وعند عبد امللك يرجع حبسا للمساكني وإن جعل مكان احلبس للوقف فحكى 
ى معينني أو جمهولني أو حمصورين أو غري حمصورين وأنه ال خيتلف فيه وقال كان عل -البغداديون أنه ينفذ حبسا 

غريهم اللفظان سواء يف اخلالف واالتفاق فأما إن قال صدقة وعينها لشخص فهي ملك له أو على جمهولني غري 
بسا وإن قال حمصورين حنو املساكني قسمت عليهم أو مثنها أو أنفقت فيما حيتاجه ذلك الوجه اجملهول وال يكون ح

يف الصدقة على جمهولني حمصورين مما يتوقع انقطاعهم حنو ولد فالن قال يف الكتاب حبس مؤبد ويرجع بعد 
انقراضهم مرجع األحباس سواء قال ما عاشوا أم ال وعنه يرجع آلخر احملبس عليهم ملكا وقيل حكمها حكم 

أجل أو شرط اختلف حكمها فمىت قال حبس أو  العمرى وهذا كله إذا أفرد هذه األلفاظ فمىت قيدها بصفة أو
وقف أو صدقة سنة أو حيايت على معينني أو جمهولني أو معدوم فهي هبة منفعة وعمرى إىل أجل اتفاقا وترجع عند 
انقاضاء األجل لرهبا أو لورثته وإن قال يف املعينني حياته أو ما عاش اختلف حكم األلفاظ فالصدقة عمري واحلبس 

يتغري حكمه قاله سحنون وقال حممد هو عمري اتفاقا وأما اجملهول احملصور إن قيده حبياهتم أو ما عاشوا مثل ذلك ال 



ففي الكتاب حبس مؤبد وقال مطرف عمري ألجل التقييد ومىت قال يف مجيع هذه حمرم ال يباع وال يورث تأبد 
  اتفاقا ألجل هذه القرائني التأكيدية 

س باحملبس الذي يرجع احلبس إليهم بعد انقراض احلبس قال مالك األقرب من قال ابن يونس أقرب النا -فرع 
العصبة ومن النساء من لو كانت رجال كانت عصبة للمحبس وال يدخل ولد البنات وال بنو األخوات وال 

الزوجات بل مثل العمات واجلدات وبنات األخ واألخوات الشقائق أو ألب دون األخوة لألم واختلف يف األم 
قال ابن القاسم تدخل وقال عبد امللك ال تدخل األم وال أحد من اإلناث إال من يرثه منهن كالبنات وبنات األبناء ف

واألخوات وأما األم فال ألهنا ليست من النسل وال تدخل العمة وال بنت العم وال بنت االخ وإن كان أخا وأختا 
كان يف أصل احلبس للذكر مثل حظ االنثيني أم ال فإن  فذلك بينهما نصفان ألهنا لو كانت وحدها أخذت اجلميع

اجتمع النساء املعتربات والعصبة دوهنن قال مالك يدخلون كلهم إال أن ال يكون سعة فيبتدأ بإناث ذكور ولده 
على العصبة األقرب فاألقرب وكذلك العصبة الرجال يبدأ األقرب فاألقرب ويدخل املوايل إذا مل تكن العصبة 

م ألن الوالء حلمة كلحمة النسب وإذا انفرد النساء قسم على قدر احلاجة قال وال يعجبين قوله إال أن أقرب منه
يفضل عنهن وما حصل رجع عليهن ألن أهل األحباس إذا استووا يف احلاجة والغىن مل يصرف إىل غريهم وقال عبد 

م إن الفقري يكون فيهم والغين ومل يتعرض امللك ال يفضل الفقري على الغين إال بشرط من احملبس ألن الواقف عل
لذلك وقال حممد ينظر إىل أول حبسه إن أراد به املسكنة جعل مرجعه كذلك وأحرم الغين مالحظة لغرضه وإال 
أعطي اجلميع ورجح أهل احلاجة قاله مالك وإن كانوا أغنياء قدم األقرب فاألقرب وإن اشترط للذكر مثل حظ 

مل يتصدق عليهم وألنه لوكان له ذلك اليوم ابنة أو اخت اختصت باجلميع قال اللخمي  األنثيني بطل الشرط ألنه
عن ابن القاسم اذا مل يترك إال ابنة مل يكن هلا شيء وإمنا هو للعصبة قال واألصوب إعطاء األقرب فاألقرب من 

  النساء إذا كن فقراء من قبل الرجال أو النساء ألن املرجع ليس فيه شرط 
الكتاب إذا حبس فرسا على رجل وشرط على احملبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها مث هو بتل بعدها وقال  يف -فرع 

أيضا إن دفعه يغزو عليه ثالث سنني ينفق عليه فيها مث هو للمعطي بعد األجل امتنع ألنه غرر فقد يهلك الفرس قبل 
جل أن خيري الذي حبس الفرس بني ترك الشرط األجل فيذهب علفه باطال قال ابن القاسم وأنا أرى إن مل ميض األ

وتبتيله أو أخذه ويرد للرجل ما أنفق وإن مضى األجل وكان الذي يبتل له بعد األجل بغري قيمة قال صاحب 
النكت قال أبو حممد جواب املسئلتني واحد والفرس فيهما بعد األجل ملك وقيل املسئلتان مفترقتان لذكر التخيري 

األجل حبس على املعطي ال ملك ومل يذكره يف الثانية فيكون بعد األجل ملكا للمعطي ولو مل  يف األوىل فهي بعد
يكن األول حبسا كيف اسقط ابن القاسم القيمة بعد األجل ألنه إن كان كراء فاسدا كيف أمضاه أو بيعا فاسدا 

فريجع املعطى على رب الفرس مبا أسقط القيمة فكيف بأخذه بغري قيمة بل هو بيده بعد السنة حبسا توفية بالشرط 
اتفق عليه يف السنة قال أبو احلسن فإن ادرك يف األول قبل متام السنة خري احملبس بني تنفيذ احلبس وإسقاط الشرط 

ويدفع ما انفق على الفرس ألن النفقة لذلك الشرط وبني أخذ الفرس ودفع النفقة وإمنا أسقط القيمة بعد فوت 
ل احملبس خيالف العبد يشتريه على أنه مدبر وفوته من قبل املشتري وبنفس الشراء يكون األجل ألن الفوت من قب

مدبرا والفرس بتمام األجل يكون حباً قال أبو احلسن ومبىن الثانية أن ثواب الغزو للدافع فصارت النفقة يف األجل 
ط ودفع النفقة وبني ارجتاع فرسه وغرم مثن املبيع بعد األجل فإن أدرك قبل األجل خري الدافع بني اإلمضاء بغري شر

النفقة وإن مل يعلم حىت مضى األجل ومل يتغري الفرس حبوالة سوق فسخ البيع ألنه اآلن صار بيعا فاسدا ويرد ويغرم 
النفقة وإن فات بشيء من وجوه الفوت غرم القابض قيمته من حني حل األجل ألنه من ذلك اليوم ضمنه وإن 



ه عن الدافع رجع عليه بأجرة مثله إن غزا عنه وإن غزا لنفسه إال أن أجر الفرس للدافع فقد قبضه للغزو عليه بنفس
انتفع بالركوب فعليه أجرة الركوب وهذا كله فيما كان قبل األجل وأما بعده فاألجرة ساقطة فيما استعمله بعد 

ة قبل األجل وإن فات األجل األجل ألنه ضمن الفرس واألجرة املتقدمة ال تسقط وكذلك يرجع املنفق بالنفق
وضمن القيمة لتقررها قبل ذلك وقال حيىي بن عمر يف اشتراط مرمة الدار إن وقع مضى احلبس وسكن فإن 

احتاجت إىل مرمة الدار إن وقع مضى احلبس وسكن فإن احتاجت إىل مرمة أخرجناه منها وأكريناها بقدر مرمتها مث 
ما يكتري من غريي فذلك له فإن رم وبىن مبقتضى الشرط قيل يعطى ما يعود إال أن يقول أنا أسكن وأرم بقدر 

أنفق أيضا وال يعطى قيمة ذلك مقلوعا ولو قيل له خذها على هذا وعلى أن تبىن يف موضع منها بنيانا كثريا فههنا 
روج من السكىن إمنا يعطى ما انفق ايضا وال يعطى قيمة ذلك منقوضا خبالف إذا أعاره بشرط بقاء البناء له بعد اخل

مىت شاء يعطى قيمة البناء منقوضا ألنه بىن لنفسه خبالف األول قال صاحب التنبيهات إذا أسكنه سنني مسماة أو 
حياته على أن عليه مرمتها فهو كراء جمهول وإن أعطاه رقبتها على أن ينفق عليه فبيع فاسد والغلة للمعطي 

  بالضمان وترد لرهبا ويتبعه مبا انفق عليه 

  فصل يف مقتضيات األلفاظ

وهي سبعة عشر لفظا اللفظ األول لفظ الولد ففي الكتاب قال حيىي بن سعيد يدخل يف ولده ولد ولده الذكور 
واإلناث إال أن ولده أحق من أبنائهم ما عاشوا ألهنم دخلوا تبعا هلم إال أن يفضل فيكون لولد الولد قال مالك 

ن قال ولدي وولد ولدي بدئ اآلباء والفضل لألبناء وسوى املغرية بينهم قال يدخل األبناء معهم ويؤثر األباء وإ
بنونا بنو ( وقال الشاعر ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم ( مالك وال يدخل ولد البنات لعدم دخوهلم يف قوهلم تعاىل 

وأمحد ) ش ( دون أمهم وقال  وألن العادة نسبتهم إىل نسب أبيهم** ) بنوهن أبناء الرجال األباعد ** أبنائنا وبناتنا 
ال يندرج يف الولد إال ولد الصلب ألنه احلقيقة وإطالق الولد على غريه جماز ولذلك أن بنت االبن إمنا ورثت 

قال حممد إن قال ابن فالن ومل يقل ولد اختص باملوجود وإذا ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم ( بالسنة دون قوله تعاىل 
تص بالولد دون بنيهم وإن قال على بين ابين كان إلخوته ألبيه وأمه وألخوته ألبيه قال حبس على ولد ظهري اخ

وخيتلف يف دخول بنيهم وال شيء ألخوهتم ألمهم قال صاحب املقدمات قال ابن عبد الرب ومجاعة من املتأخرين 
بذلك بنت البنت  فحرمت) حرمت عليكم أمهاتكم ( يدخل ولد البنات يف لفظ الولد الندراجهن يف قوله تعاىل 

إمجاعا ولقوله إن ابين هذا سيد يصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني يشري للحسن ابن ابنته رضي اهللا عنه وألن عيسى 
عليه السالم من ولد آدم بإمجاع املسلمني وهو ابن ابنته واجلواب عن األول أنه ال يلزم من انعقاد اإلمجاع على 

عليه يف صورة أخرى واحلمل يف آية التحرمي جماز وإال ال طرد يف آية املواريث إرادة اجملاز يف صورة محل اللفظ 
وحينئذ يكون إمنا ترك املعارض والتعارض على خالف األصل وكذلك احلديث معمول على اجملاز وإال لزم ترك 

بن آدم عليه العمل بالدليل يف آية املواريث وعن الثالث إن ادعيتم أن عيسى عليه السالم حيسن إطالق لفظ ا
فمسلم وإن ادعيتم أن اللفظ وضع له لغة فممنوع وقد ذكر العلماء يف ضوابط احلقيقة واجملاز أن كل لفظ يصح 

سلبه فهو جماز فإن من رأى شجاعا فقال رأيت أسدا يصح أن يقال ما رأيت أسدا ولو رأى احليوان املفترس ما 
أن يقال ال أب لعيسى مطلقا وإمنا له أم فقط وهو يناقض  حسن أن يقال ما رأى أسدا كذلك يف صورة النزاع يصح

ولد البنات قطعى النسبة إليهن وولد ) ح ( قولنا آدم أبوه وكذلك يقال هذا ليس إبين بل ابن فالن من ابنيت وقال 
اللفظ االبن مظنون واملقطوع أوىل بالدخول من املظنون وجوابه أنه ال يلزم من القطع بنسبة الوالدة القطع بوضع 



بإزاء ميلك النسبة فأين أحد البابني من اآلخر اللفظ الثاين وقفت على ولدي وولد ولدي أو أوالدي وأوالد أوالدي 
قال صاحب املقدمات قال مجاعة من الشيوخ يدخل فيه ولد البنات وهو ظاهر اللفظ ألن الولد يقع على الذكر 

وعن مالك ال يدخلون ملا تقدم يف اللفظ األول وعنه ذلك ولو واألنثى فلما قال وولد ولدي كأنه قال على اعقاهبم 
قال على أوالدي وأعقاهبم وعن ابن القاسم إذا أوصى لولد فالن اختصت بذكورهم دون بناته خبالف ما إذا أوصى 

لبين فالن يدخل البنات قال وفائدة قوله وولد ولدي على مذهب مالك وإن مل يدخل ولد االبن دخل يف لفظ 
فقط ففي احتمال االختصاص بالولد قال ولفظ الولد يقع حقيقة لغة على أوالد األوالد ولد الذكور واإلناث ولدي 

وإمنا عرف الشرع والناس أخرج ولد البنات وخصص اللفظ ملن يرث قال وقال مجاعة ال يتناول غري ولد الصلب 
أصول الفقه كما تقدم يف اللفظ  إال جمازا وليس بصحيح قلت وهو مذهب ش وأمحد وهو الذي يعضده قواعد

األول ويف اجلواهر قال أبو الوليد قال ابن العطار عدم دخول ولد البنات مذهب مالك وكانت الفتوى بقرطبة 
دخوهلن وقضى به حممد بن إسحاق بفتيا أكثر أهل زمانه اللفظ الثالث على أوالدي وأوالدهم قال صاحب 

ملا تقدم ان ولد البنات ال يدخلون يف لفظ الولد والضمري عائد على ما  املقدمات وعن مالك ال يدخل ولد البنات
ال يدخلن فيه فال يدخلن يف الضمري ألنه غري الظاهر ومن الشيوخ من أدخلهم لقوله على ولدي وولد ولدي إال أن 

حيث ينتهي يزيد درجة فيقول وأوالد أوالدي فيدخلون يف الدرجة الثانية وكذلك كلما زاد درجة يدخلون إىل 
قوله وقضى بدخوهلم هبذا اللفظ حممد ابن سليم بفتوى أكثر أهل زمانه ودخوهلم فيه أبني من دخوهلم يف اللفظ 

األول ألنه إذا أتى بلفظ ظاهر دخله ختصيص العرف خبالف الضمري ألنه ال عرف فيه خيصصه وقول الشيوخ إذا 
الدرجات فيتخرج على اتباع اللغة دون العرف  كرر دخلن وكذلك إن زاد درجة يدخلن إىل حيث انتهى من

اللفظ الرابع على أوالدي ذكورهم وإناثهم ومل يسمهم بأمسائهم مث قال وعلى أعقاهبم قال صاحب املقدمات ظاهر 
مذهب ذلك دخول ولد البنات كما لومسى وألنه نص على األنثى مث نص على أوالدهم فدخل ولد البنات بالنص ال 

ن قول مالك إذا حبس على ولده الذكر واألنثى ومن مات منهم ولده مبنزلته قال مالك ليس لولد بالتأويل وخرج م
البنات شيء ألن ولد البنات ال يدخلون ههنا وهو ختريج ضعيف ألن قوله فولده مبنزلته حممول على البنات ملن 

مث يقول وعلى أوالدهم قال صاحب يتناوله الوقف اللفظ اخلامس على أوالدي ويسميهم بأمسائهم ذكورهم وإناثهم 
املقدمات يدخل ولد البنات عند مالك ومجيع اصحابه لنصه على كل واحد وولده ومع النص ال كالم وعن ابن 

زرب عدم الدخول قال وهو خطأ صراح ألنه قاسه على صورة عدم التنصيص وهو قياس فاسد وهذا اللفظ أقوى 
ره وهذه تسمية صرحية ولو كرر التعقيب لدخل ولد البنات إىل من لفظ الضمري الحتمال عوده على بعض ظاه

الدرجة اليت انتهى إليها احملبس على ما قاله الشيوخ خالف قول مالك على ما تقدم اللفظ السادس لفظ العقب قال 
صاحب املقدمات وهو كلفظ الولد ويف اجلواهر قال عبد امللك كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب 

ال ش العقب والنسل والذرية والعترة والبنون وبنوا البنني كذلك نقله ابن األعرايب وثعلب اللفظ السابع لفظ وق
الذرية والنسل قال صاحب املقدمات قيل كالولد والعقب ال يدخل ولد البنات على مذهب مالك وقيل يدخلون 

إىل ) ومن ذريته داود وسليمان ( لبنات لقوله تعاىل لتناول اللفظ هلما لغة وفرق ابن العطار بني الذرية فيدخل ولد ا
فجعله من ذرية ابراهيم أمجعني وهو من ولد البنات وبني النسل فال يدخلون حىت يقول احملبس ) وعيسى ( قوله 

نسلي ونسل نسلي قال وهو ضعيف ألن ولد البنت من الذرية ألنه من الذر الذي هو الرفع ومن النسل ألنه من 
اللفظ الثامن لفظ البنني حنو على بين أو على بين بين ) فسلي ثيايب من ثيابك تنسل ( ول الشاعر اإلخراج لق

فكالولد والعقب على القول بأن لفظ مجيع املذكر يدخل فيه املؤنث وإال فالذكران من بنيه وبين بنيه دون اإلناث 



اهبم فعلى ما تقدم يف الولد والعقب ويف مساهم أم ال وعلى أعق -وأما على بين ذكورهم وإناثهم ) ش ( وقاله 
ذكورهم وإناثهم فإن قال على بنيه وبين بنيه قال مالك يدخل  -اجلواهر البنون يتناول عند مالك الولد وولد الولد 

بناته وبنات بنيه وعن ابن القاسم على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه والذي عليه مجاعة األصحاب 
لد البنات يف البنني ملا تقدم اللفظ التاسع قال األهبري إذا حبس على ذكور ولده يدخل ولد ولده مع عدم دخول و

ولده فإذا انقرضوا فلبناهتم وللعصبة فإن ضاق بدئ ببنات البنني والحق لبنات البنات ألن بنات البنني كالعصبة 
قال ابن القاسم وآله وأهله سواء وهم العصبة  لوراثتهم مع اخوهتم بالتعصيب اللفظ العاشر لفظ اآلل يف اجلواهر

واألخوات والبنات والعمات دون اخلاالت قال أبو الوليد معناه العصبة ومن يف قعددهم من النساء هو املشهور 
وقال التونسي يدخل يف األهل من هو من جهة أحد األبوين بعدوا أو قربوا اللفظ احلادي عشر لفظ اآلباء قال 

قالوا نعبد إهلك وإله ( دخل اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات والعمومات وإن بعدوا لقوله تعاىل صاحب املنتقى ي
واختلف يف األخوال واخلاالت واالختيار دخوهلن قال وهذه املعاين جماز ) آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق 

ظ الثاين عشر لفظ القرابة ففي اجلواهر يف ومقتضى مذهب مالك اعتبار احلقائق إال أن يغلب جماز يف االستعمال اللف
املوازية إذا أوصى ألقربائه يقسم على األقرب فاألقرب باالجتهاد وقال يف العتبية ال يدخل ولد البنات وولد 

اخلاالت وقال ابن كنانة يدخل األعمام والعمات واألخوال واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت وعن مالك يدخل 
أمه وقال أشهب كل ذي حمرم منه من قبل الرجال والنساء حمرم منه أم ال لصدق اللفظ عليه وقال أقاربه من أبيه و

ش كل من يعرف بقرابته اللفظ الثالث عشر لفظ القوم ويف اجلواهر قال التونسي الرجال خاصة من العصبة لقوله 
أقوم ** وما أدري وسوف إخال أدري ( وقال زهري ) وال نساء من نساء ( مث قال ) ال يسخر قوم من قوم ( تعاىل 

فلم يدخل النساء يف لفظ القوم واللفظ الرابع عشر لفظ اإلخوة ففي اجلواهر دخل ** ) آل حصن أم نساء 
ولو قال على رجال إخويت ) فإن كان له إخوة فألمه السدس ( الذكور واإلناث من أي جهة كانوا لقوله تعاىل 

اللفظ اخلامس عشر لفظ ) وإن كانوا إخوة رجاال ونساء ( إلناث لقوله تعاىل ونسائهم دخل األطفال من الذكور وا
العصبة ففي اجلواهر ال يدخل فيه أحد من جهة األم ألن التعصيب من النصر واملعونة وهو خاص بالذكور ويدخل 

سمى عما كما نسب اإلبن من الذكور وإن بعدوا ولو قال على أعمامي مل يدخل أوالدهم معهم ألن ابن العم ال ي
إذا قال ولد ظهري ال يدخل ولد ولده فيه ذكورهم وال إناثهم ولو قال على بين أيب دخل فيه اخوته ألبيه وأمه 

وأخوته ألبيه وذكور أوالدهم خاصة مع ذكور ولده مع قال وهذا يشعر بأنه ال يراد دخول اإلناث حتت قوله بين 
ال أهلي تناول من مل يبلغ احللم وال احمليض وكذلك على صبياهنم أو خبالف ما تقدم يف لفظ البنني ولو قال على أطف

صغارهم وأما شباهبم وأحداثهم فالبالغ احللم إىل أربعني سنة وعلى الكهول فلمن جاوز األربعني من الذكور 
 وتضحك مين( واإلناث إىل أن جياوز الستني وعلى شيوخهم فعلى من جاوز الستني من الذكور واإلناث لقوله 

فسمى العجوز شيخة وعلى أرملهم فللرجل وللمرأة األرملني ** ) وإن مل تر قبلي أشريا ميانيا ** شيخة عبشمية 
تنبه قال أمية اللغة أمساء ) فمن حلاجة هذا األرمل الذكر ** ها ذي األرامل قد قضيت حاجتها ( لقول احلطيئة 

طن مث الفخذ مث الفصيلة فمضر شعب وكتانة قبيلة وقريش طبقات أنساب العرب الشعب مث القبيلة مث العمارة مث الب
قال صاحب الصحاح الشعب مث ) وفصيلته اليت تؤويه ( عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة قال تعاىل 

القبيلة مث الفصيلة مث العمارة مث البطن مث الفخذ فقدم الفصيلة فخالف غريه مع أنه قد نقل يف أن فصيلة الرجل 
وأصل هذه األمساء ) َولَْوال َرْهطُك لََرَجْمناَك ( األقربون والرهط قبيلة الرجل وقومه اليت تنصره قال اهللا تعاىل  رهطه

مرتب على صورة اإلنسان فجعلوا مجلة العرب كرجل واحد فأول ذلك اجلمجمة أعلى ما يف اإلنسان كعدنان يف 



لة من قبائل الرأس وهي الزرور اليت بني قطع العظام وينفذ العرب مث الشعب ألن عظم الرأس يتشعب قطعا مث القبي
للشروت وهي جماري العنق مث العمارة وهي صدر اإلنسان ألنه موضع القلة وهو عمارة اجلسد وملله مث البطن ألن 

بطن اإلنسان حتت صدره مث الفخذ كذلك مث الفصيلة وهو ما حتت الفخذ ألنه به ينفصل خلقه من غريه وينقطع 
ه وعلى رأي اجلوهري تكون الفصيلة كالعنق من اإلنسان مفصل بني الرأس واجلسد وأما الرحى فليس من هذا آخر

القبيل بل الرحى من العرب كل قوم غزوا لقومهم على أن خيرجوا من أرضهم وقسموها أربعة أقسام قسم يربعون 
ران الرحى ويقال إن الذي اتفق هلم فيه وآخر يصيفون فيه وآخر للخريف وآخر للشتاء فهم يدورون عليها دو

( ذلك من العرب أربعة فيقال لذلك أرحاء العرب والشعب ما تفرع من قبائل العرب والعجم لقوله تعاىل 
فلو علق الوقف على لفظ من هذه األلفاظ اتبعت فيه هذه النقول يف اللغة واختص مبن ) وجعلناكم شعوبا وقبائل 

لفظ املوايل ويف اجلواهر تشمل الذكران اإلناث وروي يدخل فيهم موايل أبيه  تناوله اللفظ اللفظ السادس عشر
وموايل ابنه وموايل املوايل وروي عن ابن وهب وأبناء املوايل يدخلون مع آبائهم وروى عن ابن القاسم إذا كان هلم 

قوا وأوالدهم يدخلون مع أوالد وله موال لبعض أقاربه رجع إليه والؤهم وال يكون احلبس إال ملواليه الذين أعت
آبائهم يف احلبس إال أن خيصهم بتسمية وقال مالك بعد ذلك موايل األب واالبن يدخلون مع مواليه ألنه يرثهم 

بالوالء وبدئ باألقرب فاألقرب من ذوي احلاجة إال أن يكون األباعد أحوجويف املختصر الكبري أبناؤهم مع أبنائهم 
الف والدخول أحسن وإذا قلنا يدخلون ففي اجملموعة يدخل موايل ولد الولد ويف دخول موايل األب واالبن خ

واألجداد واألم واجلدة واألخوة دون موايل بين اإلخوة والعمومة ولو دخلوا دخل موايل القبيلة وإذا قلنا بدخول 
ة فإن كان األقرب غنيا هؤالء ففي اجملموعة اجملموعة يبدأ األقرب فاألقرب فيؤثر على األبعد إذا استووا يف احلاج

يدخل األعلى إن فقد األسفل أو ) ش ( أوثر احملتاج األبعد عليه وقاله مالك يف موايل األب واالبن أيضا وقال 
األسفل إن فقد األعلى ومها إن اجتمعا اللفظ السابع عشر لفظ السبيل ويف الكتاب إذا حبس فرسا أو متاعا يف 

وأمحد ألن الطاعات كلها سبل وطرق إىل اهللا تعاىل غري أن الغزو أشهر عرفا فنعني ) ش ( سبيل اهللا فهو للغزو وقاله 
وجيوز أن يصرف يف مواجيز الرباط كاإلسكندرية وحنوها وسواحل الشام ومصر وتونس باملغرب دون جدة ألن 

لك بفتح الدال نزول العدو هبا كان شيئا خفيفا وكذلك دهلك قال صاحب التنبيهات مواجيز اإلسالم رباطاته وده
قيل اسم ملك من ملوك السودان مسيت البلدة به وهي جزيرة بساحل البحر من ناحية اليمن قال أبو عمر إن 

دهلك قال ابن يونس قال أشهب يدخل يف سبيل اهللا مجيع سبل اخلري لعموم اللفظ واألحسن الغزو قال ابن كنانة 
ون واملرابطون ومن مات فيها فال خترج منها امرأته حىت تنقضي من حبس داره يف سبيل اهللا فال يسكنها إال اجملاهد

العدة وخيرج منها صغار ولده من ليس مبجاهد وال مرابط ومن حبس ناقته يف سبيل اهللا فال ينتفع هبا إال يف سبيل اهللا 
  وينتفع بلبنها لقيامه عليها وإن كان عبد خدم الغزاة ويعمل يف طعامهم مت حبمد اهللا تعاىل 

  ب الوصاياكتأ

وفيه مقدمتان وقسمان املقدمة األوىل يف اشتقاقها ولفظها قال اجلوهري أوصيت له إذا جعلته وصيك وأوصيت له 
بشيء واالسم والوصاية بكسر الوأو وفتحها والوصاة أيضا ووصيت وأوصيت مبعىن وأحد ووصيت الشيء 

النبات قال صاحب القبس الوصية قول يلقيه  بالشيء بتخفيف الياء أصيه إذا أوصيته به وأرض واصية أي متصلة
أحد كما لرب آخر ليعمل به وهو خمصوص بالغائب وامليت لتنفيذ مقاصدمها بالوصية وقال غريه الوصية من وصيت 

الشيء بالشيء كما تقدم كان املوصي وصل ما بعد املوت مبا قبله يف نفوذ التصرف املقدمة الثانية يف مشروعيتها 



( اآلية وقال تعاىل ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خرياً الوصية للوالدين األقربني (  قال اهللا تعاىل
فتقدميها على املرياث يدل على وجوب تنفيذها وصحتها واختلف يف األوىل فقيل ) من بعد وصية يوصي هبا أو دين 

ومل تنسخ وقيل منسوخة يف الوالدين دون املراد من ال يرث من االقربني كالعبيد والكفار أو مسلم غري مستحق 
األقارب وقيل منسوخة يف اجلميع بآية املواريث ورجع الطربي وغريه األول ألن عدم النسخ أوىل مهما أمكن قال 
صاحب املقدمات واملشهور النسخ قاله مالك بآية املواريث لكوهنا بعدها وروي إن الناس كانوا يتوارثون بالوصية 

واريث وهذا ال يعلم إال توقيفاً إذ ليس يف آية املواريث ما يقتضي النسخ إلمكان اجلمع بني حىت نزلت آية امل
  الفرض والوصية وميكن التمسك يف النسخ بقوله 

  إن اهللا قد فرض لكل ذي حق حقه فال وصية لوارث فناىف بني الوصية والفرض وقيل الناسخ قوله 
ن بالسنة وقال مالك أيضاً وقال علي وأبن عباس وعائشة رضي اهللا ال وصية لوارث على مذهب من جييز نسخ القرا

عنهم املراد باخلري املال الكثري الذي ال ضرر على الورثة فيه وأما السنة قال صاحب القبس أحاديثهما كثرية 
  وأصوهلا أربعة األول ما يف مسلم 

الوصية أو أمر بالوصية قال أوصى بكتاب  قيل لعبد اهللا بن أيب أوىف هل أوصى رسول اهللا قال ال قلت فكيف كتب
  اهللا الثاين فيه ويف املوطأ 

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته عنده مكتوبة زاد مسلم أو ثالث قال صاحب 
  االستذكار ويروى 

م الوجوب إال إن يكون ال ينبغي ألحد عنده مال يوصى فيه تأيت عليه ليلتان إال ووصيته عنده واجلمهور على عد
عنده وديعة أو عليه دين وقاله ش وأوجبها أهل الظاهر ألن احلق هو احلق هو الثابت فصرح إنه ال يثبت للمسلم 

إال بالوصية والنفي كالنهي والنهي للتحرمي وإذا حرم الترك وجب الفعل ويدل على عدم الوجوب قوله تعاىل يف آية 
واملعروف خيتص باملندوب والواجب ال خيتص باملتقني ولكونه مل يوص ويرد ) قني باملعروف حقا على املت( الوصية 

عليه إن مجيع تركته صدقه فهو يكفي يف الوصية واختلف يف املال الذي تندب فيه الوصية أو جتب على اخلالف فعن 
من إن تدعهم عاله علي رضي اهللا عنه ألف درهم وترك اليسري للورثة أفضل لقوله ألن تدع ورثتك أغنياء خري 

  يتكففون الناس 
وعن عائشة رضي اهللا عنها ال يوصى يف ثالثة آالف من له أربعة أوالد وال وصية لوارث إمجاعاً ملا يف أيب دأود قال 
إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه إال ال وصية لوارث وهو احلديث الثالث وألهنا لو جازت النتقصت قسمة اهللا 

  إن أوصى لغري قرابته ردها طأووس على قرابته الذين ال يرثون تعاىل يف املواريث ف
  وقال الطحأوي من أوصى لغري قرابته ختم عمله مبعصية 

وقال أبن املسيب إن أوصى لغري قرابته دفع لقرابته ثلث الثلث وميضي ملن أوصى له وقال األئمة إذا ترك قرابته 
له ويفعل فيه ما شاء لقوله إن اهللا تصدق عليكم بثلث أموالكم حمتاجني وأوصى لغريهم بئس ما فعل وميضي ألنه ما

  عند وفاتكم زيادة يف أعمالكم احلديث الرابع يف مسلم 
قال سعد بن أيب وقاص عادين يف حجة الوداع من وجع أشفيت منه على املوت فقلت يا رسول اهللا بلغ يب ما ترى 

أفأتصدق بثلثي مايل قال ال قال أفأتصدق بشطره قال ال قلت  من الوجع وإنا ذو مال وال يرثين إال ابنة يل واحدة
فالثلث قال الثلث والثلث كثري إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من إن تذرهم عاله يتكففون الناس قال صاحب 

التنبيهات روي عن مالك يف احلديث الثاين يريد إن يوصي فيه وتفويض ذلك إىل أرادته يقتضي عدم الوجوب 



خصص الوجوب مبا له بال وجرت العادة بالوصية فيه ألن تكليف الوصية كل يوم شطط وخصصه  ومنهم من
بعضهم باملرض ومعىن قوله مكتوبة عند العلماء أي مشهود عليها وإال فال متضى إال إن يكتبها خبطه وقال إذا مت 

ال صاحب املقدمات احلديث نفذوها فتنفذ إذا عرف إنه خطه قال أبن يونس قيل معىن احلديث بقيت موعوكاً ق
حممول على الندب وهو يف الصحيح واملريض ألن الصحيح قد ميوت فجأة وهي يف املريض أكد ومىت كان املال 

قليالً فترك الوصية وإبقاؤه للمال أفضل قال اللخمي الوصية مخسة أقسام واجبة يف حقوق اهللا تعاىل كالزكاة 
كالدين والوديعة إذا مل يتقدم اإلشهاد هبا وكذلك الغصوب والتعدي  والكفارات فرط فيها أم ال وحقوق اآلدمي

ومندوبه وهو فيه ما فيه قربة وال يضر الوارث لكثرة املال ويظن فيها من الثواب أكثر من ثواب الترك للوارث 
ة وحمرمة ومكروهة وهي اليت يكون الثواب يف الترك أكثر ومباحة وهي إذا استويا وال تتعلق هبا طاعة وال معصي

وهي اليت تتعلق هبا معصية وتنقسم بوجه آخر إن كان املوصى له موسراً فهي مباحة أو معسراً فمستحبة وإن كان 
معسراً وقريب املوصي كذلك استحبت للقريب وكرهت لألجنيب وقاله األئمة ألهنا يف القريب صلة وصدقة فإن 

ىل من الكبري لتوخر حاجة الصغري وعجزه ومىت كان قبل استوت القرابات درجة وإعساراً قدم األقرب والصغري أو
الصحيح حق هللا تعاىل وجب إيصاله اآلن ملستحقه وال جيعله وصية وإن كان عنده وديعة أو قراض تقدم اإلشهاد فيه 
 اختلف يف وجوب اإلشهاد واستحبابه بناء على إن األمر للوجوب أم ال مث الوصية تنقسم إىل ما يفيد األمر بتنفيذ

القسم األول وهو ( تصرف املوصي ومقاصده وإىل ما يفيد والية للغري يف إنشاء مقاصد املوصي يف ماله أو ولده 
الركن األول املوصي ويف ) الباب األول يف أركانه وهي أربعة ) ( األمر بتنفيذ تصرف واقع قبل املوت وفيه بابان

لعبد ألن ماله للسيد واحلر جعل له ثلث ماله يوصي به اجلواهر تصح الوصية من كل حر مميز مالك فتبطل وصية ا
وتبطل من اجملنون والصيب الذي ال مييز ألهنما مسلوبا العبارة وأهلية التصرف قياساً على البهائم وتصح من السفيه 
ما املبذر وكذلك الصيب املميز إذا عقل وجه الفرق وأصاب الوصية بأن ال يكون فيها ختليط وتنفذ وصية الكافر ك
تنفذ صدقته إال إن يوصي خبمر أو خنزير ملسلم لعدم قبول ذلك للملك وال تنفذ وصية املرتد وإن تقدمت ردته 

الوصية ألن الوصية إمنا تعترب زمن التمليك وهو زمن املوت وقاله ش يف اجلميع قاعدة تنفيذ تصريفات املكلفني إمنا 
املقاصد حمال واملرتد أسقط الشرع حرمة نفسه ودمه فتصرفاته  هو وسيلة لبقاء نفوسهم فإن بقاء العني مع تعذر كل

بطريق األوىل قاعدة تعرف عند األصوليني جبمع الفرق وهو إن يقتضي املعىن الواحد حكمني متناقضني كالسفه 
يوجب رد تصرفات السفيه والصيب صوناً ملاهلما على مصاحلهما وتنفذ وصيتهما صوناً ملاهلما على مصاحلهما ألن 

الوصية تثمر خرياً هلما يف الدار اآلخرة ولو ردت ألخذ املال الوارث فصون املال على املصاحل اقتضى تنفيذ 
التصرف ورده ومها حكمان متناقضان ويف الكتاب تنفذ وصية أبن عشر سنني ألن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

ماله وال وارث له فأمره عمر إن يوصي البنة عمه قيل له عن صيب أبن عشر سنني غريب باملدينة ومعه ابنة عمه وله 
فأوصى هلا ببئر جشم فبيعت بثالثني ألفاً فأجازه عمر رضي اهللا عنه قال اللخمي قال حممد جتوز من أبن عشر سنني 

  وقال أشهب إذا عقل الصالة وقاله مالك وقال عبد امللك إذا كان مراهقاً ومال إىل التقرب إىل اهللا تعاىل 

  فرع

التونسي إذا أدان املوىل عليه مث مات مل يلزم إال إن يوصى به وقد بلغ مال الوصية فتجوز يف ثلثه لعدم لزومه قال 
وقال أبن كنانة إن مل يسم إال ذلك الدين فمن رأس ماله ألن األصل رد الديون قال صاحب املنتقي له الوصية به 

يف رأس املال مل متض لعدوله به عن الوصايا قال أبن القاسم من ثلثه ويقدم على الوصايا قال أبن كنانة إن أوصى به 



للسفيه تدبري عبده يف املرض فإن صح بطل كالوصية والتربع وأبطله أشعب مطلقاً ألنه ليس وصية بل بتالً وتبتل 
  السفيه باطل وجوزه أبن كنانة إن قل الثمن وإال فال 

  فرع

  اياه منع ذلك ويتوىل الوصي ألنه ال يتمكن من عزله قال قال لو أوصى الصيب إىل غري وصية بتنفيذ وص

  فرع

قال صاحب البيان قال سحنون ليس للنصراين من أهل العنوه وال من أهل الصلح الذين عليهم اجلزية كل وأحد 
على مججمته شيء يؤديه عن نفسه وال يؤخذ غنيهم مبعدمهم إن يوصي إال بثلثه ألن املسلمني ورثته خبالف 

لى إن على مجلتهم شيء معلوم ال ينقص مبوت أحدهم وال بعدمه ألن مال امليت ألهل خراجه يستعينون املصاحلني ع
به فيه قال صاحب املنتقى قال أبن القاسم إذا أوصى للكنيسة مباله كله وال وارث له دفع لألساقفة الثلث جيعلونه 

على مجلتهم وال ينتفعون مبوت من مات وال  حيث أوصى والثلثان للمسلمني أما من هو من أهل الصلح الذين املال
إعدام من افتقر فله الوصية مباله كله ألن مرياثه هلم عند ابن القاسم وقال ابن حبيب مرياثه للمسلمني إذا مل يكن له 

وارث من أهل دينه وقد قيل يف أهل العنوه ماهلم للمسلمني وال وصية هلم يف ثلث وال غريه ألهنم يف حكم العبيد 
أذون هلم يف التجارة نظائر قال صاحب اخلصال أربعة جتوز وصاياهم دون تصرفاهتم الصيب والصبية واحملجور عليه امل

واألمحق واملصاب الذي يفيق أحيانا يف تلك احلال وقال ح وصية الصيب غري نافذة قياساً على تصرفاته يف احلياة وهو 
 العبد واملدبر واملكاتب وأم الولد ألهنم ال ميلكون عنده الركن أحد قويل الشافعي والفرق يعرف مما تقدم وخالفنا يف

الثاين املوصى له ويف اجلواهر يصح لكل من يصح له امللك ويتصور فلو أوصي حلمل امرأة فانفصل حياً صحت 
ال  الوصية ألن مصاحل املال ميكن حصوهلا من احلمل يف املستقبل كما جوز شراء اجلحش الصغري وإن كان يف احلال

حيصل منه مقصود امللك بل باعتبار املال ولو أسقطته بعد موت املوصي ومل يستهل صارخاً بطلت الوصية النكشاف 
  الغيب عن بطالن أهلية امللك وقاله يف الكتاب ولو أوصى حلمل سيكون صح لتوقع االنتفاع كبيع الرضيع 

  فرع

وارث سواه ألنه له انتزاعه فليس فيه إزواء عنه وإن  قال اللخمي جتوز وصيته لعبده وعبد وارثه إذا مل يكن معه
كان معه وصايا حاص بوصيته وإن كان معه وصايا جازت فيما قل حنو الثوب والشيء اخلفيف لعدم التهمه وبأكثر 
من ذلك لقضاء دين عليه والقضاء يزيد يف مثنه الشيء اليسري ألنه ال يتهم يف الوصية لسيده الوارث حينئذ وجتوز 

ته ملدبره وولده وأم ولده باليسري وللمكاتب بالكثري لكونه أحرز ماله كاألجنيب إن كان يقدر على أداء كتابته وصي
من غري الوصية قال أشهب فإن مل يقدر إال من الوصية واألداء أفضل لسيدة أمتنع أو العجز أفضل جازت لعدم 

فقد اختلف فيمن زوج أمته يف مرضه وضمن  التهمه قال وأروى اجلواز مطلقاً ألن القصد اخلروج من الرق
الصداق فقيل الضمان جائز وهي وصية للزوج وإن كانت املنفعة تصري لالبنة وقيل ميتنع وقال ش الوصية لعبد 
الوارث وصية للوارث ألن العبد ال ميلك عبده فتمتنع وكذلك الوصية لعبد نفسه ألن وقت نفوذ الوصية ملك 

ملكاتب واملدبر والوصية عنده لعبد الغري وصية للسيد ويقبل العبد دون إذن سيده قياساً للوارث خبالف أم الولد وا



على متلكه باألسباب الفعلية كالصيد واالحتطاب قال اللخمي وإذا أوصى لعبده أو لعبد وارثه ال ينتزع الورثة وال 
نتزاع لعدم منافاة الوصية وقال أشهب سيد العبد الوصية ألنه يؤدي إىل بطألهنا وإن يبع بيع مباله وللمشتري اآل

بتفريد العبد حىت ينتفع هبا ويطول زمإن ذلك وال ينتزعوهنا إن باعوه قبل الطول قال واألحسن عدم اآلنتزاع مطلقاً 
ألنه قصد املوصي قال وكذلك املشتري ألن البيع على إن ينتزع كانتزاع الوارث وأجاز أبن القاسم إذا أوصي لعبد 

تزع سيده قال والقياس عدم اآلنتزاع ملا تقدم ويف اجلواهر ال يفتقر يف القبول إىل إذن سيده ألنه صحيح أجنيب إن ين
  العبارة وإمنا حجر على السيد 

  فرع

  يف اجلواهر تصح الوصية للمسجد والقنطرة وحنومها وإن مل ميلكا ألن الوصية للمسلمني حلصول تلك املصاحل هلم 

  فرع

ة عليه قال وكرهها أبو احلسن للحريب ومنعها ش للحريب ولكل ما ال قربه فيه لقوله إن قال تصح للذمي كالصدق
وما ال قربة فيه ال حسنه فيه وجوابه له الصرف ) اهللا أعطاكم ثلث أموالكم يف آخر أعمالكم زيادة يف حسناتكم 

وفاة عمالً بالقياس وإالستصحاب للحريب ويف املباح حاله احلياة ولو وهب احلريب ثلث ملكه إمجاعاً فكذلك بعد ال
  قال صاحب املنتقى جتوز الوصية للذمي واحلريب وقيل متتنع وقاله ح 

  فرع

قال التونسي يف كتاب حممد لو أوصى ألخيه وارثه فولد له ثبتت الوصية لصريورته حمجوباً غري وارث وكذلك لو 
م بالولد حىت يكون جميزاً هلا وأما إقراره بالدين لغري ظهر له محل بعد موته وعند أبن القاسم إمنا ثبتت الوصية إذا عل

وارث فصار وارثاً يلزمه لعدم التهمة عند إإلقرار خبالف الوصية ألن له الرجوع عنها فكانه إنشأها بعد أن صار 
ارثاً وارثاً ويف كتاب حممد محالته يف مرضه عن وارثه جائزة صح أم ال وولد له يف مرضه ولو مات ذلك الولد فعاد و
على حاله ثبتت احلمالة قاله أشهب ومشهور ش أن املعترب من هو وارث عند املوت وقبل يوم الوصية وروي عنه 
الوصية للوارث باطلة لقوله ال وصية لوارث وعند الصحة ويتوقف على إجازة الورثة لقول النيب ال جتوز لوارث 

رث بغري حماباة كاألجنيب ومنع ح ألنه خيصه بعني املبيع وصية إال أن يشأ الورثة ووافقنا يف جواز البيع من الوا
والورثة يستحقون ذلك وكذلك متتنع الوصية له بالثلث وإن كان ميلك صرفه لألجانب وجواب األول ال نسلم 

  استحقاق الورثة للعني بل هلم الثلثان شائعان فقط وعن الثاين أن الوصية له بالثلث بغري الفرض املقدر له شرعاً 

  عفر

يف الكتاب إذا أوصى لوارث وأجنيب حتاصا وحط الوارث موروثاً إال أن جييز الورثة فإن مل يبتد إال هذا الوارث مل 
  حياصص يف ضيق الثلث و بدى األجنيب 

قال حيىي بن سعيد إن أوصى بثلثه يف السبيل فإن أراد وارثه الغزو به وله ورثة غريه يريدون الغزو غزواً فيه 
خيتص بعض الورثة بشيء من التركة فإن مل يرثه غريه إنفق منه يف ذلك قال ربيعه لو أوصت لبعض  باحلصص ليالً



الورثة بوصية ويف السبيل بوصية أخرى فأجاز الزوج مث قال إمنا أجزته رجاء أن يعطوين يف وصية السبيل ألنه غاز 
د يغزون باحلصص أي بقدر كفايتهم ليس ذلك له وبعدما أجازه قال صاحب النكت قال بعض الشيوخ يف قول سعي

فإن ضاق الثلث حتاصوا مبقادير الكفاية على قدر مواريثهم قال أبن يونس إن أوصى جلميع ورثته وأجنيب 
وإنصباؤهم يف الوصية واملرياث سواء فاألجنيب مقدم لتقدم الوصية على املرياث إال إن يكون الورثة ذكوراً وإناثاً 

لم إنه خص اإلناث بزيادة على مرياثهم فيحاصص األجنيب واختلف يف صورته فقال أبن وسوى بينهم يف الوصية فيع
القاسم إذا أوصى ألبيه و إلبنته وأجنيب كل واحد مبائه حتاصص اإلبنة خبمسني ألهنا الزيادة على مرياثها ملا أعطى 

ة فتحاصص بالزائد قال بن وهب إن الذكر مائة وقال غريه حتاصص بثلث املائة ألن أصل مرياثها من مائتني لثالمثائ
أوصى بثلثه الخوته وهم شقيقان وإخوان ألم وأخوان ألب ومل يدع غريهم قسم الثلث ستة فحصة أخوي األب 

هلما ألهنما ال يرثان ويضم الباقي إىل ثلثي املال مرياثاً ولو أوصى هلم بذلك وله أبن فمات األبن قبل موته فاجلواب 
ت لبعض ورثتها فقال الزوج بئست الوصية وما علمت إنه ال وصية لوارث حيلف وال سواء قال مالك إذا أوص

يلزمه ذلك قال اللخمي قال عبد امللك إن ترك وارثاً واحداً وأوصى بثلثه ألجنيب مث قال ثلثي لوارثي أو عكس إن 
لعبد املعني يوصى به مرتني تأخر األجنيب فله الثلث أو الوارث فله الثلث ألنه إنتزاع من األجنيب فجعل الثلث كا

  قال صاحب املنتقى 
قال عبد الوهاب إذا أوصى لوارثه وأجنيب فيه تفصيل إن كان مع الوارث وارث آخر فعن مالك حياصص االجنيب 

يف الثلث فما صار له أخذه أو لألجنيب فمرياث وإن مل يكن معه وارث غريه يعلم أرادة تفضيله عليه أو أوصى 
  االجنيب وقد استووا يف الوصية وسهام املرياث فال حماصة جلميع الورثة مع 

  فرع

قال األهبري قال مالك إذا أوصى لوارث فباع الوارث العني بعد موت املوصي فللورثة الثمن ال القيمة إذا مل حياب 
رة بعشرين ألنه باع بشبهه فإن حاىب فلكل وارث رد ما خيصه وإن فات لزم البائع يف ماله فلو أبتاع ما قيمته عش

من وارثه أو بالعكس قال أبن القاسم إن مل جيز الورثة فسخ البيع وليس له إمتام الفضل ألن العقد عدل به عن البيع 
  إىل وصية لوارث وقال أشهب له ذلك ألن املنع إمنا كان ألجل الفضل 

  فرع

وصي قبل القسمة فذلك كقوله يف الكتاب جيوز لولد الولد إذا مل يرث فإن مات أحدهم وولد غريهم بعد موت امل
ألخوايل وأوالدهم أو بين أخي أو لبين فالن فهو ملن حضر القسم وال حيسب من مات بعد موت املوصي وال حيرم 

املولود بعده ألنه مل يعني أحداً وكذلك ملوايل فالن فيموت البعض ويولد البعض ويعتق آخرون وإن قال هلؤالء وهم 
ته ألجل التعيني قيل البن القاسم لو قال ثلثي لولد فالن وهم عشرة قال قال مالك عشرون فمن مات فنصيبه لورث

إذا أوصى حببس داره أو مثرة حائطه على ولد فالن يؤثر احملتاجون ومل أمسع منه يف الوصية شيئاً وأرامها سواء قال 
ب مثل رواية أبن القاسم سحنون وهذه املسألة أحسن من قوله فيمن أوصي ألخواله وأوالدهم وقد روي أبن وه

وليس الوصية ألخواله بشيء ناجز كوصيته بغله موقوفة تقسم إذا حضرت كل عأم ووصيته ألخواله وولد فالن 
مبال ناجز وهم معروفون لقلتهم ويعلم عددهم كالوصية للمعينني خبالف احلبس على بين متيم أو املساكني فهو ملن 

سحنون أنه اختالف من قول أبن القاسم لقوله أوالً إمنا تكون ملن أدرك حضر القسمة قال صاحب التنبيهات تأول 



القسم فجعلهم كاجملهولني ولقوله أخرياً هو بينهم بالسوية أنه جعلهم كاملعنيني املعروفني واخلالف فيه معلوم وقال 
متيم وألشهب قوألن  عبد امللك حيمل على التعيني حىت يعلم أنه أراد التعقيب وهو قول سحنون خبالف قوله لبين

أحدمها مثل هذا واآلخر حيمل على اجلهالة ويقسم على من حضر دون من مات ورواه عن مالك وقاله حممد إال أن 
يسميهم أو يعلم إنه قصد أعيإهنم وقال غري سحنون ما يف الكتاب ليس خبالف وإمنا تكلم على صفة اختالف القسم 

بعض القرويني إذا أوصى لبين فالن فعلى ثالثة أوجه إن مل ينضبطوا  بني الوصايا واحلبس قال صاحب النكت قال
لكثرهتم فلمن حضر القسم اتفاقاً أو معروفني فنصيب امليت باق اتفاقاً ويقسم بالسواء بينهم أو ينحصروا بعد مشقه 

يوقف ذلك حىت  فهو موضع اخلالف قال التونسي لو أوصى لولد فالن وال ولد له وهو يعلم مث ولد له ينبغي له إن
يكرب وينتفع ويوقف لغريه حىت ينتفعوا ألنه ملا علم عدم الولد فقد قصد نفع الذرية جبملتهم فال خيتص باالنتفاع 

  بعضهم حىت ينقرضوا فيكون لورثتهم وحكي عن بعض الناس أنه ألول ولد بتالً 

  فرع

خته وأبن أخته إال إن تكون له قرأبة إال من قال التونسي إن أوصى لقرأبته أو ألهله قيل هم عصبته دون أخواله وأ
جهة النساء فذلك قرينه دالة على أرادهتم وقال أشهب يدخل من تقدم لصدق إالسم عليه ويف املنتقى قال أشهب 

  ال يدخل قرابته الوارثون ويدخل النصارى ألنه عرف إالستعمال 

  فرع

املفهوم من كالم الناس عنده وقسمه أشهب بني األعلني  قال إن أوصي ملواليه محله أبن القاسم على االسفلني ألنه
واألسفلني نصفني إن كان إالعلون ثالثة فاكثر فلو كان أحدمها ثالثة واآلخر عشرة وقسمته إمنا هي من بأب الشك 

ر بإن تكون هلؤالء وتارة تكون هلؤالء فهو كمال تداعياه اجلميع يقسم بينهما نصفني فإن كان أحدمها ثالثة واآلخ
أقل فهو للثالثة ألن األول ال يسمى موال وإن كانا اثنني اثنني أو واحدا واحدا فهو جلملتهم الشتراكهما يف عدم 
صدق إالسم عند اإلنفراد فدل هذا على إنه أراد مجلتهم فإن كان له إنصاف موايل أعطوا نصف ما يعطي املوىل 

صفا وإذا اجتمع موال من قبل األب وموال من قبل األم قدم احلر كله وقال لعله يريد إنه اعتق نصفا واعتق غريه ن
األقرب فإالقرب من مواليه ويعي اآلخرون منه إن كان يف املال سعه ويؤثر األحوج وإن بعد وقيل يدخل فيه موايل 

لث املوايل قال أبن يونس قال مالك يدخل يف مواليه أم ولده ومدبره واملوصى بعتقه إذا عتقوا بعد موته من الث
خبالف املعتق إىل اجل واملكاتب إن سبقهم القسم فإن أديت الكتابة وحل األجل قبل القسم دخلوا لتناول إالسم 

هلم وقال ابن القاسم يدخالن وتوقف هلما فإن عتقا أخذاه وإال رجع إىل بقيه املوايل وقال عبد امللك إذا مل حيل اجل 
إن تكون غله تتكرر حنو الثمرة فيأخذ ما وافق العتق لتحقق الوصف  املعتق ال يدخل ألنه ليس موىل عند الوصية إال

حينئذ قال مالك ويدخل موايل املوايل مع املوايل وقال عبد امللك إن قال على موايل عتاقي اختص مبن باشر عتقه أو 
يف لفظ املوايل قال ملوايل وهو حيرصون لقتلهم فكذلك وإال وإندرج اجلميع لتناول إالسم قال اللخمي أدرج مالك 

موايل إالجداد واجلدات وإالخوة دون موايل بين إالخوة والعمومة وقال قبل ذلك خيتص مبعتقيه وأوالدهم قال وهو 
  احسن حىت يدل دليل على غريهم من قرينه حال 

  فرع



ي وولد قال أبن يونس قال أشهب إذا أوصى لبين فالن وهو أربعة يعلم عددهم أم ال فمات بعضهم قبل موت املوص
آخرون فالوصية ملن بقي دون املولود وامليت ولو مساهم حلرم املولود و آخر وارث امليت ألن التسمية تعيني قال 

  حممد إذا كانوا معنيني وعلم إنه قصدهم بأعيإهنم ال حيرم امليت دون املولود قاله مالك وأصحابه 

  فرع

فة ال تتناوهلم وخالفه أشهب ألن العادة خبالف قوله لبين قال إذا أوصى لتميم ال يدخل املوايل عند مالك ألن الص
متيم فهذا خيتص ألن مواليهم ليسوا من بنيهم وسوى عبد امللك يف الدخول وقال قد تكون قبائل ال حيسن فيها لفظ 

  بين حنو قيس وربيعه ومزينه وخزاعه 

  فرع

اآلناث قال أبن القاسم لولد فالن وهم عشرة قال قال أشهب ولد عبد اهللا خيتص بالذكور وبين فالن تعم الذكور و
( ذكور وإناث هو بينهم بالسوية ألن الولد يتنأول الذكر واآلنثى ولفظ األبن خيتص بالذكور ولذلك قال اهللا تعاىل 

ومل يقل يف أبنائكم لتعم وقال أشهب يقسم على قدر احلاجة وإذا قال لبين فالن فإذا هم ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم 
ت كلهن فهو بينهن وكذلك لو مات ذكورهن قبل بعد الوصية قال أبن القاسم ألن اآلنثى يتناوهلا لفظ البنني وال بنا

  يندرج الذكور يف لفظ اإلناث ويندرج بنات البنني دون أبنائهم كما يدخل ولد الولد مع الولد 

  فرع

 ولد البنات وولد اخلإالت أعطوا قال قال وال يندرج ولد الصلب يف لفظ األقارب قاله مالك فإن مل يترك غري
أشهب يدخلون وقد تقدم تقريره يف احلبس وذوي رمحي وقرابيت سواء يدخل كل ذي رحم حمرم من الرجال 

والنساء كان حمرما أم ال وال يفضلوا بالقرب بل باحلاجة وال يدخل الوارثون لقرينه حرمان الشرع هلم ويدخل 
يف لفظ األقرب ويقدم االقرب فإالقرب وإالخ اقرب من اجلد ألنه يديل بالنبوة قال قرابته النصارى ويندرج املوايل 

أبن كنإنة ومىت مساها صدقة فال يعطى إال احملتاج ويدخل يف لفظ األهل والقرابة عند مالك ولد البنات وخالفه ابن 
عن مالك ال يدخل ولد البنات القاسم قال الطرطوشي إذا أوصى ألقاربه او قرأبته أو إالقربني روى ابن القاسم 

وولد اخلاالت وروى غريه يدخل مجيع قرابته من األب وإألم وعن أبن القاسم ال يدخل القرأبة من قبل األم وال بنوا 
البنات قال القاضي أبو احلسن أبيت عند مالك لولدي وولد ولدي ال يدخل فيه ولد البنات وقال ابن القطان 

حم حمرم إال الوالدين واملولودين وأبن العم وقال ش يدخل قرأبته من قبل أبيه يدخلون وقال ح يدخل كل ذي ر
وأمه وقال أمحد يدخل قرابة األب دون إألم وال يتجاوز األب الثالث وخيتص املسلم به دون الكافر لنا على احلنفية 

كما من اهللا شيئا فدل على إندراج نادى يا عباس يا فاطمة ال اغين عن) وأنذر عشريتك األقربني ( ملا نزل قوله تعاىل 
العم والولد يف إالقربني وألن عمود النسب اصل القرأبة وإالصل أوىل باآلندراج ووافقنا ش على إنه لو أمن يف 

فأفردمها من االقربني وألن الولد والوالد ) الوصية للوالدين واألقربني ( احلرب القرابة إندرجوا واحتج بقوله تعاىل 
لفظ القرأبة يف العرف فال يصرف إليهما كإالجنيب وألنه مال يستحق بالقرابة فال يدخل فيه ابن العم  ال يفهمان من

قياسا على النفقة واجلواب عن األول إهنا اصل القرب والقرابة فكيف ال يندرجان وإمنا افردمها لعظمهما كما افرد 



وكما افرد وإالحسان وإيتاء ذي القرىب ) وجربيل  ومالئكته( جربيل صلوات اهللا على نبينا وعليه يف قوله تعاىل 
وكقوله واملنكر والبغي ونظائره كثرية وعن الثاين ال يلزم من عدم دالله العرف عليهما خروجهما لدالله اللغة 

عليهما كما أن االخ ال يفهم من القرابة يف لفظ العرف وهو يندرج ولو صح قولكم مل يدخل يف األمان وابن العم 
 القرابة عاده ولغة فال يدخل يف الوصية باسم القرأبة وعن الثالث إن االخوة ال نفقه هلم مع اختالف الدين يدخل يف

ومع الغنا ويدخلون يف الوصية مث املعارضة بإنه مال مستحق بالقرابة فيدخل ابن العم كاملرياث وهذا القياس أوىل 
  ألن املوت شرط يف املرياث والوصية خبالف النفقة 

  فرع

يف البيان إذا أوصى ألبن السبيل قال مالك ال يندرج اليهود وال النصارى ألن الناس ال يقصدون بوصاياهم الكفار 
  والوصية للكفار مكروهة ألن املسلم أوىل منه إال إن يكون قريبا فال حتمل الوصية على املكروهات 

  فرع

  يندرجون ألنه لو أرادهم لعينهم  قال األهبري قال مالك إذا أوصى للفقراء وله أقارب فقراء ال

  فرع

قال أبن يونس ولفظ اجلريان ملن يواجهه ويلصق مبنزله من ورائه وجنبه دون من بينهما السوق املتسع ويقتصر يف 
الدار العظيمة الكثرية املنازل إذا أوصى بعض سكاهنا عليها فإن شغل املوصي أكثرها وسكن معه غريه فالوصية ملن 

فيها وإن سكن أقلها اختصت مبن فيها قال سحنون قال عبد امللك جوار البادية أوسع من هذا وقد خارجها ال ملن 
يكون اجلار على أميال إذا مل يكن دونه غريه إذا مجعهم املأوى واملسرح وقال سحنون كل قرية صغرية ليس هلا 

ار الذي له املسكن والزوجة وولده اتصال باحلارات فهم جريان قال عبد امللك وإذا أوصى جلريانه إمنا يعطى اجل
الكبري البائن عنه بنفقته وال يعطى الصغري والبنت البكر وال خدمه وال ضيف ينزل به ويعطى اجلار اململوك إذا 

  سكن بيتاً على حده كان سيده جارا أم ال وقال سحنون يعطى الولد الصغري والبكر بإالجتهاد 

  فرع

 ولد له إال محل محلت الوصية عليه فإن أسقطته أو ولد ميتا سقطت الوصية قال اللخمي إن أوصى لولد فالن وال
وال شيء ملن يولد بعد وإن مل يكن محل واملوصي يظن أن له ولدا بطلت الوصية لعدم احملل وإن كان عاملا محلت 

غ جتر لنفسه فإن على من يولد بعد فإن كثروا فمن ولد جتر له بذلك املال وإن ولد آخر جتر له مع األول ومن بل
حسن أوضاع منه شيء حىت التجربة مل يضمن ألن امليت رضي بالوصية مع توقع ذلك والصغري مل يضمن ذلك فإذا 

  بلغ وجتر لنفسه ضمن اخلسارة والسلف ألجل وضع يده 

  فرع



اله مالك ألن قال ولو أوصى مليت ال يعلم مبوته بطلت الوصية لعدم احملل أو يعلم وصي ويف هبا دينه ورثته عنه ق
ذلك مقصد املوصي ويقدر تقدم ملكه قبل موته كما يقدر ذلك يف دية اخلطأ فإهنا تورث وال ميلكه يف احلياة لبقاء 

  الروح وعنه الوصية باطلة لعدم من يصلح للملك وقال إالئمة قياسا على الوصية للجهاد 

  فرع

ال للناس أوالد آدم وحواء فإن مل جيز الورثة لألباء قال إذا قال ألبائي دخلت األجداد واألمهات واجلدات كما يق
حوصص األجداد واجلدات مبا ينوهبم وكان نصيبهم مرياثا وتندرج يف األعمام والعمات من كل جهة كاألم مع 

األب ألن هذه جمازات عالية وااللفاظ حتمل على العوائد وتندرج يف عصبيت نسب األب الذكور وإن بعدوا دون 
  لتعصيب من املعاوضة والتقوية ومنه عصب احليوان وذلك خمتص عادةً هبؤالء دون من هو من قبل األم اآلناث ألن ا

  فرع

أي هاكم فهم العصبة ) ها ؤم اقرؤا كتابيه ( قال واألهل واآلل سواء ألن اهلمزة بدل من اهلاء كما يف قوله تعاىل 
ان من قبل األب الذكور واآلناث دون من هو من واالخوات والعمات دون اخلاالت قال أبن القاسم فجعله ملن ك

  قبل األم وقال مطرف يدخل االخوال واخلاالت وبنوهم الذكور واآلناث وبنو البنات ذكورهم وإناثهم 

  فرع

كلما دخلت أمة ( قال وقوله اخويت يتناول االشقاء واألب واألم ألن االخوة هي املساواة يف صفة ومنه قوله تعاىل 
الستوائهما يف ) وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها ( أي املساوية هلا يف صفة الكفر وقوله تعاىل ) لعنت أختها 

صفة الداللة وتقول هذه النخل أخت هذه واالخوة مستوية أما يف صفة اخلروج من الظهر أو من الرحم أو منهما 
  وهم االشقاء فلفظ االخوة يشمل اجلميع 

  فرع

عاملا بأنه ال ولد له ينتظر أيولد له أم ال ويساوى فيه بني الذكور واآلناث لعدم اختصاص  يف الكتاب لولد فالن
اللفظ وإن مل يعلم فهي باطلة لعدم من ميلك قال أبن يونس قال أشهب إذا مات املوصي وال ولد للموصى لولده 

ه محل يوم موت املوصي ألنه مات بطلت الوصية علم بأن له ولدا أم ال وإن ولد له له بعد ذلك إال أن يكون له ل
ومل حيرم بنقل ماله ألحد وعن أبن القاسم إذا أوصى لبين فالن فلم يوجد هلم ولد رجعت مرياثا لعدم احملل والوصية 

لغري شيء باطلة إمجاعا وعنه إذا أوصى لفقراء بين عمه فوجدوا أغنياء فليوقف عليهم فمن افتقر دفع له وإن مل 
  اثا يفتقر أحد رجعت مري

  فرع



قال صاحب البيإن الفخذ أعلم من الفصيلة وأخص من البطن والقبيلة والبطن أخص من القبيلة وقد تقدم تعامل 
  هذه األلفاظ واخلالف فيها يف الوقف والوصية تتخرج عليه 

  فرع

كمن أوصى يف اجلواهر إذا أوصى حلمل فالنه فولدت اثنني وزعت عليهما بالسوية وإن اختلفا بالذكورة األنوثة 
ألوالدها املوجودين ولو قال إن كان يف بطنها غالم استحق دون اجلارية ولو أوصى للفقراء دخل املساكني 

وجتوز للفقراء إمجاعا ولو أوصى لزيد ) فإطعام ستني مسكينا ( وبالعكس إلطالق االسم عليهما ولقوله تعاىل 
لو حطت الشركة مل حيصل له شيء ألن عدد الفقراء غري وللفقراء ال يستحق النصف بل بقدر احلاجة يف حاله ألنه 

  متناه فإن مات قبل القسمة فال شيء لورثته ألنه أسوة أحد الفقراء قاله حممد 

  فرع

قال صاحب املنتقى ال ميني على املوصى له إن الوصية ليست على وجه التوليج ووجه ذلك إهنا ميني هتمه وإذا 
ذها ألهنا هبه منه قاله اصبغ سواء كان املوصى له غنيا يظن إن الوصية متسه صرف الوصية للوارث جاز للوارث أخ
  أم ال ألن الوصية تكون للفقري والغين 

  فرع

قال قال أبن القاسم إذا أوصى ألم ولده وله منها ولد صح وال تكون وصية لولده وقصدا منه لغناه ألنه قد ميوت 
ال يرد الوصايا سوء الظن وقال اصبغ وكذلك وصيته لولده ولد فريثه وكذلك إذا أوصت ألبن زوجها من غريها و

وأبوه حي وارث وال حيلف ما وصى يف هذه املسائل للوارث قاله اصبغ قال وجيري فيها اخلالف يف عني التهم ولو 
  حقق وارث عليه الدعوى حلف قوال وأحدا 

  فرع

از وإال فال ألهنا ظنت إنه وارثها أجازها قال قال أبن القاسم إن أوصت لزوجها وقد طلقها إن علمت بذلك ج
  أشهب مطلقا نظرا لظاهر الوصية وألن القصد النفوذ وهو األصل من العقالء 

  فرع

يف اجلواهر إذا أوصى لوارث فحجب عن مرياثه أو لغري وارث فصار وارثا فاإلعتبار باملال إن كان املوصي عاملا 
  ند املوت فإن مل يعلم صحت عند أشهب دون أبن القاسم بتغري حال الوارث ألن الوصايا إمنا تعترب ع

  فرع



قال الطرطوشي إذا أوصى لقاتل بعد جرحه عمدا أو خطأ وعلم إنه اجلاين أم ال يصح يف اخلطأ يف املال والدية ويف 
د عن الوصية العمد يف املال دون الدية ألهنا يف العمد غري معلومه له والوصية ختتص باملعلوم فلو تاخرت اجلناية العم

بطلت يف املال والدية معاقبه له بنقيض قصده وإن تاخرت اجلناية اخلطأ فالوصية يف املال دون الدية وقال ح ال 
فمن بدله بعدما مسعه فإمنا امثه على الذين ( تصح الوصية للقاتل عمدا وال خطا وعند ش قوالن لنا قوله تعاىل 

ى غريه ونقل ملك فينعقد سببه للقاتل كالبيع واهلبة واحتجوا بقوله ال وإبطال الوصية تبديل وقياسا عل) يبدلونه 
وصية لقاتل ألن الوصية تتعلق باملوت فيمنعها القتل كاملرياث وبه يظهر الفرق بينهما وبني البيع واهلبه ألهنما ال 

ان بنقصانه فيكون يتعلقان باملوت وألن املوصى له شريك الوارث ألهنما نصيبهما يزيدان بزيادة املال وينقص
كاملرياث يف منع القتل اياه واجلواب عن األول أنه غري معروف سلمنا صحته لكنه حممول على الوصية الشرعيه 

صونا لاليه عن التخصيص وعن الثاين ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم ( وهي املرياث وهو يسمى وصية لقوله تعاىل 
فال مينع عنده إن الكفر والرق مينعإن املرياث دون الوصية فاملرياث اقوى الفرق بني القتل والعمد واملرياث أما اخلطأ 

وألنه بالقتل مستعجل للمرياث خبالف الوصية فعوقب بنقيض قصده وألن املرياث ملك ضروري فلو أثبتناه للقاتل 
قاتل العمد صار مكتسباً وهو اجلواب عن الثالث نظائر قال صاحب اخلصال مخسة تبطل ما وصي هلم به الوارث و

إال إن يعلم املقتول بذلك قبل الوصية والقاتل خطا تبطل وصيته من الدية دون املال إال إن يعلم املوصى بذلك قبل 
الوصية فتجوز يف املال والدية واملوصى له ميوت قبل موت املوصي واملوصى له يريد يف حياة املوصي بعد الوصية 

كل مقصود يقبل النقل وال يشترط كونه موجودا أو غنيا بل تصح باحلمل  الركن الثالث املوصى به ويف اجلواهر هو
ومثرة الشجرة املنفعة وال كونه معلوما أو مقدورا عليه بل تصح باحلمل واملغصوب واجملهول وال كونه معينا بل 

املوت ووافقنا تصح بأحد العبدين وال تصح مبا ال يقبل امللك كاخلمر واخلنزير لعدم قبوله للملك والوصية بغلة 
الشافعي و ح يف الوصية خبدمة العبد سنة ومنعه ابن أيب ليلى ومجاعه ألن املنافع تتجدد على ملك الوارث ومنع ح 
الوصية مبا مل يدخل يف ملكه إىل املوت لعدم قبول احملل لنفوذ التصرف وحنن جنيزه قياسا على النذر قاعدة العقود 

ضة كالبيع وإالجارة وغري مشتمل كاهلبه والوصية ومشتمل على طريق التبع أربعة أقسام قسم مشتمل على املعاو
ومن آياته ( ملقصد آخر كالنكاح مقصده املودة واالئتالف واستبقاء النوع اآلنساين يف الوجود للعبادة لقوله تعاىل 

ية وغري مقصود فصرح حبكمة الزوج) أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة 
اصال يف ذلك التصرف كالطالق فإن العوض فيه غري مقصود يف اصله النية ويقع فيه لغرض الفداء من الضرر ال 
للطالق فمنع الشرع من الغرر واجلهاله يف القسم األول ألن مقصوده تنمية املال ومها حيالن باحلزم بضبطهما بل 

ه النهي عنهما كنهيه عن بيع الغرر وبيع اجملهول والقسم الثاين جيوز مها مظنه تعددها وهذا القسم هو الذي ورد في
فيه الغرر واجملهول اذ ال غنب وال حيسن لعدم املعارضة وأقل االحوال إن ال حيصل له شيء فال ضرر والقسم الثالث 

الغرر مطلقا امهل  منع فيه ما عظم من الغرر دون قليله كما تقدم بسطه يف النكاح الجل اشتراطه يف اصله فلو جوز
  الشرط والرابع جيوز فيه الغرر اكثر من األول لعدم اشتراط العوض يف اصله 

  فرع

يف الكتاب إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث لقوله يف احلديث املتقدم أول الباب الثلث والثلث كثري وإذا زادت 
لعقد والفرق من وجهني إن املريض غالبا يقصد املراة على الثلث فرد الزوج الزائد بطل اجلميع عند مالك لفساد ا

الرب ال الضرر خبالفها وهي متمكنه من إنشاء عقد اخر خبالفه ألنه قد مات وإن أوصى بعبد قيمته الف وآلخر بدار 



قيمتها الف وترك الفا ومل جيز الورثة فالثلث بني املوصى هلما هلذا نصف العبد وهلذا نصف الدار قال أبن يونس من 
فليس أحد إال وله ) ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدن واألقربون ( ارث له ال يوصى مباله كله لقوله تعاىل ال و

وارث عرف أو جهل وعن ابن القاسم من ال وارث له يتصدق به إال إن يكون الوايل عمر بن عبد العزيز خيرجه من 
ست مسائل الوصية وهبة املراة ذات الزوج إذا مل ترد وجهه فيدفع له نظائر قال أبو عمران الثلث يف حد القله يف 

الضرر واستثناء ثلث الصربة إذا بيعت وكذلك ثلث الثمار والكباش والسيف إذا كان حليته الثلث جيوز بيعه جبنس 
دي احللية والثلث يف حيز الكثرة يف ثالثة مواضع جائحة الثمار ومحل العاقله الدية ومعاقلة املراة للرجال قال العب

وهو قليل يف الطعام يستحق منه أو ينقص يف الشراء عند أشهب وكذلك النصف عنده ويف استثناء إالرطال من 
الشاه ويف الداليه تكون يف دار الكراء قال اللخمي اختلف إذا زاد على الثلث يسرياً فقيل إذا أوصى بعبده وإن 

ون بذلك القدر رقيقا وقيل يرق مجيعه لقول امليت وسعه الثلث وزادت قيمته على الثلث وال يتبع بشيء وقيل يك
إن وسعه الثلث ومل يسعه وقيل من ال وارث له متضى وصيته بكل ما له وحكم الوارث اجملهول حكم العدم 

واخلالف إذا أوصى به لالغنياء أو وجه ال يصرفه اإلمام فيه أما للفقراء وما يصرفه اإلمام فيه فال تغري الوصية ألهنا 
واختلف إذا مات عن غري وصية هل جيري جمرى الفيء وحتل للفقراء و االغنياء قياسا على اللقطه أو تكون جائزة 

مقصورة على الفقراء ألن مث وارثا جمهوال يتصدق به عنه وقال أبن نافع إذا اشترى اخاه يف مرضه ال يعتق إال ما 
فضل وأباه أبن القاسم ورأى إنه ال يرث ألنه مل حيمله محله الثلث إال إن يكون له وارث فيعتق من ماله كله ويأخذ ال

الثلث قال الطرطوشي إذا أوصى مباله كله وال وارث له بطل الزائد على الثلث وقيل جيوز وهذا كله إذا كان 
للمسلمني بيت املال وإال صحت الوصية وقيل يكون للموصى له الثلث والباقي للفقراء وقال ش تبطل وهل لإلمام 

كالوارث قوالن وقال ح تنفذ الوصية يف اجلميع والمحد قوالن واصل املسألة هل بيت املال وارث عندنا أو  اجازهتا
حائز عنده لنا قوله إن اهللا أعطاكم ثلث أموالكم احلديث املتقدم فلم جيعل احلق إال يف الثلث وهو عام فيمن له 

رفا كالوارث ومن اتلف له شيئا ضمنه والوصية وارث ومن ال وارث له وبالقياس على من له وارث ألنه جعل مص
اتالف عليه وألنه يعقل كالوارث وألن الوصية على األصل خالف ألهنا فيما بعد املوت خالفناه يف الثلث فيبقى 

على مقتضاه يف الزائد ولقوله أنا وارث من ال وارث له أعقل عنه وارثه وهو اإلمام إالعظم فيكون املراد بيت املال 
طلوب وألن باب املرياث أوسع من العقل ألن الزوجني والنساء والصبيإن يرثون وال يعقلون فالن يرث من وهو امل

يعقل أوىل ويؤيده إن من قتل وال وارث له اقتص له اإلمام احتجوا بقوله الثلث والثلث كثري إنك إن تدع ورثتك 
زياده وألنه ليس ملاله مستحق معني فيضعه حيث شاء احلديث املتقدم فعلل املنع حباجة الورثة فحيث ال وارث جتوز ال

كالصحيح وألن اآلنسان ال خيلو من أبن عم يف الوجود غري أنه جمهول فهو كلقطه جهل رهبا فيكون بيت املال غري 
وارث بل جيعل فيه املال للمصاحل كاللقطه اجملهول رهبا وألن بيت املال يأخذه الرجل ومن حيجبه ولو كان وارثا 

نع ذلك وألن الوصية الحاد املسلمني جائزة امجاعا والوصية للوارث ممنوعه ولإلمام إن يقتل من ال وارث له ألمت
ملقتوله وياخذ ماله والقاتل ال يرث والنساء ال يسأوين الرجال يف املرياث خبالف مال بيت املال ويشترط وجود 

الف بيت املال يف ذلك كله واجلوأب عن األول أن الوارث عند االستحقاق نصفه من يرث واملرياث يعم الورثة خب
املسلمني ورثه فال يعدل باملال عنهم ألنه يضر بفقريهم وألن علل الشرع خيلف بعضها بعضا واجلواب عن الثاين إن 

املسلمني ورثة معينه ألن اجلهه املعينه كالوارث املعني وإذا ثبت الدين للمسلمني باتالف شيء من بيت املال أو 
 املسجد منع ذلك الوصية فكذلك استحقاق االرث ويقتص ملن ال وارث له كما يقتص الوارث املعني حصري

واجلوأب عن الثالث إن ذلك الوارث ساقط يف نظر الشرع ألن من شرط ارث النسب معرفة العرب ولذلك يورث 



ال بالتعيني وحكمها خمتلف  املعتق حينئذ واللقط يرجى ظهور صاحبها واجلواب عن الرابع إن الكل ورثه بالصفه
بدليل إن الوصية لالعيان تقتضي تعيينهم كأوالد زيد ولبين متيم أو للفقراء ال جيب التعميم وال وجود الصفه عند 

الوصية بل من ولد أو افتقر بعد ذلك استحق وأما القاتل فيصح عندنا إن يعطيه اإلمام من مال املقتول اجتهادا 
 القتل خبالف الوارث يتهم يف استعجال إالرث وأما الوصية الحاد املسلمني فلعدم تعني وهاهنا ال يهتم اإلمام يف

أخذه من بيت املال خبالف القريب ومسأواه الذكر واآلنثى فال ينايف إالرث كاخوة األم ومرياث الوالء 
للموروث مع التعيني من والستوائهما هاهنا يف صفه االستحقاق وهي إإلسالم ويف القربه وإن استويا فتوقع النفع 

الذكر أوفر وعدم التعميم لعدم احلصر شاهدة الغنيمه ملا كانت حملصرين عمدا والفيء لغري معني فلم يعم وأما اخذ 
اآلنسان مع من حيجبه فلعدم تعني أخذ حاجته خبالف االرث يف اجلواهر اختلف هل بيت املال حائز أو وارث 

وي االرحام وهل يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم قال إالستاذ أبو بكر وفائدة اخلالف انصرف اليه أو إىل ذ
عقيب كألمه يف هذه املسألة وذلك إذا كان للمسلمني بيت املال فإن مل يكن صحت الوصية مطلقا وقال بعض 

  املتاخرين للموصى له الثلث والباقي للفقراء 

  فرع

قاسم يدفع الساقفتهم ثلثه وثلثاه للمسلمني ألهنم يرثونه كما قال لو أوصى نصراين جبميع ماله للكنيسه قال ابن ال
  يواسونه يف فقره فهو حكم بينهم وبني ناظر الكنيسه فيحكم فيه حبكم اإلسالم 

  فرع

قال األهبري جيوز العفو عن قتل العمد ألنه ليس ماال وعن اخلطأ إن محل الثلث الدية وإال فما محل الثلث ألنه 
  تصرف يف مال الورثة 

  فرع

يف الكتاب الوصية بغري متناهي كوقد مسجد وسقي ماء وحنومها مما يفعل كل يوم أبدا ووصى مع ذلك بوصايا 
حتاصص للمجهول بالثلث ألنه اقصى ما ميكن وتوقف له حصته قال صاحب التنبيهات قال أشهب يصرف باملال 

لث بينهما على السواء الستوائهما يف عدم كله ألنه اعظم من املال قال عبد امللك إذا اجتمع جمهوالن قسم الث
التناهي وقال غريه يقسم على نسبة ما خيرج كل يوم ألنه سبب التفاوت قال أبن يونس إذا أوصى إن ينفق على 

فالن كل يوم درهم ويتصدق كل يوم بدرهم وبعتق وفرس يف السبيل عمر صاحب النفقه وحوصص له بقدر نفقته 
سط وللصدقه بالثلث كله أو باملال كله على اخلالف يف اجملهول غري املتناهي فإن خرج وللفرس والعبد بالقيمة الو

نصف وصاياهم ال تنقص النفقه والصدقة على حاهلما يف اليوم وإن نقصت حصة العبد والفرس اعني به فيهما قال 
تناهيه وقيل حيمل على الثلث اللخمي قيل حيمل اجملهول على إنه وصية بكل املال فإن اجازوه وإال رجع الثلث لعدم 

وال تر شيء فإن اجتمع جمهوألن قيل كمجهول وأحد جيتمعان يف الثلث وقيل لكل وأحد ثلث فيخرج ثلثا املال فإن 
اجاز الورثة وإال رد إىل الثلث فعلى األول نقص الثلث على قدر ما خيرج كل يوم وعلى الثاين الثلث بينهما نصفإن 

أطلق محل على حياة املنفق عليه تتمه سبعني سنه أو مثإنني أو تسعني أو مائه أربعة اقوال وإذا قال ينفق على زيد و



مبناها قوله اعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني ونظرا القصى العوائد فإن وصى جلماعه قال مالك مثانون لكل 
بعني ويتأخر اآلخر فإن كان وأحد وقال حممد سبعون ألن اجلماعه حيمل بعضهم بعضا فيموت أحدهم قبل الس

املوصى له أبن سبعني قال مالك يزاد عشرة وعنه يزاد عشرة على الثمانني مث امليت إن حدد النفقه حتددت أو 
اطلقها محلت على نفقة مثله من الطعام والكسوة واملاء واحلطب والثيأب قاله مالك وقال أبن أيب حازم بسقوط 

ا عرفا وال يدخل عياله معه الختصاصه بالذكر واختلف فيما يصري يف احملاصة إذا الكسوة ألن لفظ النفقه ال يتناوهل
أوصى كل شهر بدينار مع وصايا على ثالثة اقوال قال حممد إن صار له النصف انفق عليه النصف يف كل شهر 

امليت إن أراد  وقال مطرف يكمل له ألنه لفظ املوصي وقال اصبغ يدفع له اجلميع بتالً قال واروى إن ينظر قصد
بالتقسيط خشية تبذيره قسط له جممال ألن امليت قصد التوسعه وإن قصد الرفق بالورثة ليخرجوه مقسطا من غالت 
الرقاب وال يبيعوهنا عجل له اجلميع وإن اشكل مل يعجل ومحل على الظاهر قال حممد التعمري والنفقه من يوم املوت 

ل بالفاضل الوصايا ألنكشاف الغيب عن قصر عمره والفاضل للورثه فإن مات قبل اجل التعمري قال مطرف يكم
على املرياث وانتفض القسم وأرى عدم الرجوع للورثه ألنه من الثلث فمصيبته ونقصانه على اربأب الوصايا قال 

شارح اجلالب إذا أوصى بنفقته رجل مده فأما إن يسمي سنني أو حياته أو يطلق ففي األول ال يورث خبالف 
سكىن مدة معينه ألن السكىن تراد للتمليك والنفقه تراد القامة البينه والثاين ال يورث وإالطالق حممول عليه قال ال

األهبري إذا أوصى إن ينفق على فالن عشر سنني فيعزل له ذلك فيموت بعد سنه يرجع إىل ورثة املوصي ألنه مل يرد 
و أوصى بنفقته وكسوته سنه فمات قبلها بشهرين مل يرجع مبا ختلق متليكه مجله النفقه بل ينفق عليه شيئا بعد شيء ول

  خبالف الطعام والفرق إن اخللق تبع الصله وأجزاء الطعام مستقلة بأنفسها 

  فرع

قال اللخمي إذا أوصى مبا يضر من غري منفعه له كثوب أن حيرق أو دار هتدم أو ختلى بغري سكىن بطلت لقوله تعاىل 
عن اضاعه املال فإن قصد الضرر وجعلها يف قربه فيوصي لوارث بثلث ماله ويقول إن مل جيز  ولنهيه) غري مضار ( 

الورثة فهي يف سبيل اهللا بطل اجلميع ألنه قصد الضرر أوال فإن قال داري يف السبيل إال إن يدفعوها ألبين نفذت يف 
بين اآلخر فهو حر فهو مرياث وال يعتق وإن سبيل اهللا ألن قصده األول قربه فإن قال عبدي هذا ألبين فإن مل جيزه أ

قال هو حر إال إن ينفذ ألبين فهو كما قال لتقدم القربة وقال أشهب يبطل يف الصورتني ألنه ضرر ومحل قوله تعاىل 
على العموم وقيل معناه غري مضار بالزياده على الثلث وقال أبن عبد احلكيم يعتق قدم ذلك أواخره ) غري مضار ( 

ق قربة فيصح ويبطل غريه قال إن أوصى ملوسر أو فيما ال يراد به القربه فاألشبه املنع إذا أراد ضرر الورثة ألن العت
ويف كتاب حممد عبدي خيدم ولدي فالنا حىت يبلغ فهو حر فإن مل جييزوا فثلثي صدقة اخلدمة جلميعهم ويعتق إذا بلغ 

  الوارث إن محل الثلث ألنه عتق معلق على شرط 

  فرع

الكتاب إذا أوصى باحلج عند موته حيج عنه من قد حج أحب إيل وغريه جيزيء وحتج املرأة عن الرجل وبالعكس يف 
خبالف الصيب ومن فيه بقيه رق ألنه ال حج عليهم ويضمن الدافع إليهم إال إن يظن إن العبد حر وقد اجتهد ألن 

جلهل والعلم يف ضمان األموال سواء امجاعا فإن الواجب عليه إالجتهاد وقال غريه ال يسقط الضمان باجلهل ألن ا
أوصى إن حيج عنه عبد أو صيب نفذ كما لو أوصى له مبال ولو مل يكن ضرورة نفذت الوصية حلجة التطوع ويدفع 



له ذلك إن اذن السيد للعبد والوالد للولد وميتنع اذن الوصي إن خيف على الصيب ضيعه وجيوز إن كان يظن كاذنه 
ال غريه ال ياذن له الوصي يف هذا لقوة الغرر قال ابن القاسم فإن مل ياذن له وليه وقف املال لبلوغه إن يف املتجر وق

حج به وإال رجع مرياثا ألنه حيث أوصى لعبده أو صيب مل يرد الفريضه بل التطوع فلو كان ضرورة فسمى معينا 
رجع مرياثا كالضرورة ألن املوصي إمنا يريد يف حج عنه خبالف التطوع يرجع مرياثا كمن رد وصيته وقال غريه ال ي

احلج نفسه خبالف الوصية فإن قال احجوا فالنا ومل يقل عين اعطي من الثلث قدر ما حيج به فإن أىب احلج فال شيء 
له وإن اخذ شيئا رده إال إن حيج به ألنه شرط وإن أوصى إن حيج عنه وارث أو غريه نفذت وصيته يف حج الفرض 

مل يزد على النفقه والكراء شيئا وكان مالك يكرهه ولو قال اعطوه ثلثي حيج به مل يزد على النفقه والتطوع و
والكراء خشية الوصية للوارث واالجنيب له الفاضل ألنه اجري قال صاحب النكت قال بعض الشيوخ إذا مل ياذن 

الف العتق وعن أشهب ينتظر حىت السيد للعبد وال ينتظر كما ينتظر الصيب للبلوغ ألن اجل البلوغ معروف خب
يؤيس من العتق قال أبن يونس لو كان ضرورة وعلم أن الوصية للفريضه وظن أن الصيب والعبد جيزئه قال ابن 

القاسم يدفع ذلك لغريمها والتسوية بني العبد والصيب يف اآلنتظار احسن وهو مقتضى قول أبن القاسم ألنه مقصود 
  جواز العبد والصيب يف الضرورة  املوصي قال اللخمي اختلف يف

  فرع

يف الكتاب إذا أوصى بأكثر من ثلثه يف مرضه فاجاز ورثته قبل موته سأهلم ذلك أم ال فمن رجع بعد موته وهو 
مباين عنه ولد أو اخ أو غريمها ليس له الرجوع ألنه اسقط حقه ومن هو يف عياله من ولد بالغ وبنات وزوجه وأبن 

م خوف على رده ورفده إال إن مييزوا بعد املوت وال ينفذ اذن البكر والسفيه لسقوط عم فلهم ذلك ألن اذهن
عبارهتما وإن مل يرجعا قال التونسي يف اجلواب على ما إذا استأذهنم وهم جائزوا إألمر فال رجوع هلم وال يلزم 

ض وقيل ال ألنه قادر على اجازهتم وهو صحيح واختلف يف املسافر الصحيح فقيل يلزمهم ألنه مظنة العطب كاملر
اتالف ماله كاملقيم قال وال فرق بني الصحيح واملريض بل هم علقوا ذلك مبلكهم كقولك إن ملكت هذا العبد فهو 

حر ولو اعتق أحد ورثة املريض قبل موته أحد عبيد املريض مث مات املريض فورثه لكان حرا لتقدم سبب اآلنتقال 
مال أبيه وهو مريض مل جيز قال صاحب إالستذكار يف مساله إالستيذإن ثالثه  وهو املرض وقال لو وطئ جارية من

اقوال إن كان يف مرضه وهم ليسوا يف عياله لزم االذن وإال فال وهو املشهور وعن مالك يلزمهم يف الصحة 
ون وارثا كاملرض وقال ش و ح ال يلزمهم ال يف الصحة وال يف املرض ألنه قد ال ميوت وقد ميوت إالذن فال يك

واالذن يف غري حق ال يلزم ويف املنتقى إذا اذن الورثة حالة املرض يف الوصية فأوصى مث حج ومرض ومات اليلزمهم 
اذهنم عند ابن القاسم النتفاء السبب الذي أوجب اعتبار اذهنم وعليهم اليمني ما سكتوا رضا قاعده إذا كان 

اعا أو بعدمها أو بعد السبب وقبل الشرط فمختلف فيه كأداء للحكم سبب وشرط فوقع احلكم قبلهما ال ينفذ امج
الزكاه قبل ملك النصاب ال جيزئ إذا ملك امجاعا وبعد امللك واحلول جيزئ امجاعا وبعد امللك وقبل احلول فيه 

خالف وإسقاط الشفعه قبل البيع ال ينفذ وبعده ينفذ ألن البيع سبب واالخذ شرط والعفو عن عن القصاص قبل 
رح الذي هو سبب زهوق الروح وقبل الزهوق الذي هو شرط ال ينفذ والتفكري فبل اليمني الذي هو سبب اجل

وقبل احلنث الذي هو شرط خالف وكذلك هاهنا سبب إالرث القرأبة أو النكاح أو الوالء بشرط تقدم موت 
 يفيد االذن وبعده املوروث واملرض سبب هذا الشرط غالبا فجعل كسب احلكم كما كان سبب شرطه فقبله ال

  يفيد كما تقدم يف نظائر القاعده 



  فرع

قال التونسي فإن اجازوا الزياده بعد املوت فهي كاهلبه عند ابن القاسم وإن مات الوارث قبل قبض املوصى له 
بطلت اهلبة كموت الواهب قبل قبض اهلبة وعند أشهب متضى وإن مات ألهنا تنفيد لفعل املوصي وكذلك عنده لو 

الوارث أن أباه أوصى لفالن فليس للمقر له الوصية إن كانت معينه حاضرة فإن مل تكن معينه حاضرة أو مل جيد  اقر
يف تركه األب حاص غرماء األبن مع إن مذهبه إذا اقر إن أباه أوصى بوصية وعلى األبن دين يبطل اإلقرار خبالف 

قبل قيام الغرماء وعند ش هل يبطل الزائد ألن النهي إقراره بدين على أبيه وسوى أبن القاسم بينهما يف الصحه 
يدل على فساد املنهي عنه أو يوقف على إجازة الوارث ألنه ال يدل على اخلالف فيه قوالن قال ابن يونس قال أبن 

كنإنه اذن البكر املعنسه يلزمها وليس أبتداء الزوجه باالذن كمن يبتدئها هو فينظر يف ذلك قال أشهب الزوجات 
ن سواء فاليت ال هتأبه ال ترجع وكذلك األبن الكبري يف عياله خالفا ألبن القاسم قال أبن القاسم لو اذنوا له يف لس

مرضه مث صح فاقر وصيته مث مرض ومات ال يلزمهم اذهنم الستغنائهم عن اذهنم بالصحة قال أبن كنإنه وحيلفوا ما 
قال مالك وأبن القاسم يلزمهم وقال أبن وهب ال يلزمهم  سكتوا رضا وإذا اذنوا له عند خروجه للغزو أو السفر

فإن أوصى بوصايا ومبائه وزاد على الثلث فاجازوا املائه مث مات قال مالك حياص صاحب املائه أهل الوصايا فما 
إنتقص فعلى الورثة متامه فيما ورثوا دون أمواهلم فإن كانت املائه اكثر من الثلث وأجازوها مث أوصى بوصايا 

اصهم صاحب املائه ويرجع على الورثة كما تقدم وإن علموا إن وصاياه لغريه فرضوا أو سكتوا حىت مات وإن مل ح
يعلموا أو علموا وقالوا ال جنيز الذي جوزنا أوال إال ما زادت وصيته على الثلث فذلك هلم وال يرجع عليهم إال مبا 

ذلك قال مالك ولو استوهب املريض من وارثه مرياثه  كان تنقصه املائه من الثلث قبل إن يوصي مبا أوصى بعد
فوهبه ومل يقض فيه شيء رد إىل واهبه ألنه أوىل من غريه إال أن يكون مسى له من يهبه له من ورثته فذلك ماض ولو 
 أنفذ بعضه رد الباقي قال أبن القاسم إن أوصى املريض جبميع ماله وليس له وارث إال أبن مريض فاجاز وقال األبن
ثلث ما يل صدقة على فالن مث مات األب مث األبن وترك األب ثلثمائة ال مال هلما غري ذلك فلموصى األب مائه مث 
يتحاصص هو والذي أوصى له األبن يصرب هذا باملائتني اللتني اجازمها له األبن ومن أوصى له األبن بثلث املائتني 

عيسى فإن اجاز األبن مث مرض فأوصى بثلثه فليس ذلك املال ماله  ألهنما الفاضلتان لألبن مرياثا بعد وصية أبنه قال
إذا قبضه املتصدق به عليه قبل موت هذا ومرضه وإن مل يقبضه حىت مرض األبن فال شيء له ألهنا صدقة مل جتز 

مل يكن وتبطل وصية األبن ملا اجازة وجيوز من وصية األب الثلث قال اللخمي وخيتلف يف الولد الكبري السفيه إذا 
موىل عليه فمن أبطل تصرفاته أبطل اجازته ولو قال كل مال ارثه من فالن صدقة عليك وفالن صحيح لزمه ذلك 

وهو اقيس من املشهور ألنه التزمه بشرط امللك ويف اجلواهر إمنا يلزم اذن الوارث يف املرض املخوف واألبن من 
إلجازة مطلقا إال بعد موت املوصي فلو اجازوا الوصية قطع بره أو من سلطان يرهبه وقال عبد امللك ال تلزم ا

لوارث مث قال بعضهم ما علمت إن الوصية للوارث ال جتوز حلف ما علم ذلك وله نصيبه إن كان مثله جيهل ذلك 
نظائر قال أبو عمران ست مسائل ال يعترب فيها إإلسقاط حق الشفعه قبل الشراء واملرياث قبل املوت واذن الوارث 

صحة يف الوصية واذن الوارث يف املرض إذا كان يف العيال واملرأة تسقط حقها من ليلتها لصاحبتها قبل جميئها يف ال
واألمه ختتار نفسها قبل العتق ال يلزمها واملرأة تسقط شروطها قبل الزواج وقيل ال شيء هلا وقيل هلا الرجوع يف 

  القرب 

  فرع



ائدا على الثلث للحديث املتقدم أول الكتاب وهل ذلك شرط يف الصحة يف اجلواهر ينبغي إن ال يكون املوصى به ز
  أو النفوذ يتخرج على القولني يف اجازة الوارث هل هي هبه أو تنفيذ 

  فرع

يف الكتاب أوصى جبميع ماله وله وارث واحد فاجاز فلغرمائه رد الثلثني أو أحدمها يف الدين ولو اقر إن أباه أوصى 
مغترق وأنكر الغرماء بعد إقراره قبل القيأم عليه بالدين لعدم احلجر ال بعد القيام وكذلك بثلثه وعلى األب دين 

إقراره بدين على أبيه أو بوديعه عند أبيه جيوز قبل القيام وحيلف املقر له إن كان حاضرا كمن شهد إن هذا الذي يف 
ضر املشهود له حلف وأخذه وإن غاب يدي تصدق به فالن على فالن وتركه له يف يدي وأنكر الذي هو له فإن ح

مل جيز ألن املقر يتهم يف بقاء ذلك الشيء بيده قال صاحب التنبيهات جعل تنفيذ الوارث للوصية جبملة املال كاهلبه 
وكذلك رد الغرماء وقال أبن العطار بل تنفيذ لفعل امليت فهل املقر على أبيه بدين وعلى نفسه سواء إذا احاط 

بد من حلف املقر له للتهمة يف احملأباة باملقر به وقيل ال حيلف يف صورة املقر على نفسه ألنه سوى الدين مباله وال 
بينه وبني غرمائه واملقر على أبيه قدم املقر له على غرمائه هو فيحلف للتهمة واحلاكم يلزم هذه اإلميان وإن مل يطلب 

العداله قال صاحب النكت مل جيعل مالك على املقر  ذلك اخلصم وليس املقر هاهنا كالشاهد وكذلك مل يشترط فيه
على نفسه قبل قيام غرمائه ميينا خبالف املقر على أبيه ولو اقر على نفسه بوديعه قدمت على دين الغرماء ومع ذلك 
ال حيلف ألن الوديعه إذا مل توجد وجب احلصاص هبا كالدين والدين املقر به يقدم على كل حال قال التونسي إذا 

ر الوارث بوديعه عند أبيه حلف املقر له أخذها فإن كان معه ورثه واملقر عدل حلف املقر له وإال اعطاه نصيبه اق
منها مؤأخذه له بإقراره قال أبن يونس إن اقر وال دين عليه إن أباه أوصى باكثر من ثلثه وإنه اجاز ذلك وأشهد مث 

ية األب إن عرف إنه مال األب لتقدم التصرف على احلجر مات األبن مدينا ومل يقبض املوصى له وصيته قدمت وص
وإن مل يوجد لألب شيء من ماله وعلى األب دين حاصص غرماء األبن موصى له يف مال األبن وإن وجد من مال 

األب شيء أخذه املوصى له خاصة فما فضل حاص به ألن الوصية صارت على األبن باستهالكه مال األب قاله 
ذلك فيما بلغ ثلث األب وما جأوزه ومال األبن بيد األبن حىت مات بطل الزائد ألنه هبه له مل أشهب قال حممد ك

  تقبض فإن كان بيد غريه نفذ للموصى له ألن ذلك كاحلوز 

  فرع

قال أبن يونس يف الكتاب إذا ترك أبنني والفني فاقر أحدمها إن على األب ألفا لفالن حلف معه إن كان عدال وإال 
ئه وقال أشهب ياخذ إاللف كلها ألنه ال مرياث لوارث يزعم إن امليت مديون خبالف الدين إقراره اخذ مخسما

بالوصية ألن املوصى له شريك يف املال ولو اقر كل وأحد بألف على أبيهما لغري من اقر له اآلخر وكالمها ينكر 
لني وإال جرى اخلالف املتقدم فإن حلف قول أخيه قضي باأللفني مع حلف كل واحد من املقر له إن كان املقران عد

أحدمها ونكل اآلخر اخذ احلالف الفه والناكل مخسمائه من املقر له وحيلف له االخ اآلخر ما يعلم صحة شهادة 
اخيه ولو اقر كل واحد بثلث يف وصية غري الذي اقر به اآلخر ومها عدالن فاحللف كما تقدم فإن نكل أحدمها فال 

د له ألنه مل يكن بيده من الثلث شيء خبالف الدين ألنه من راس املال والوصية من الثلث مل شيء له على الذي شه
يبق من الثلث شيء وإن نكال أو كان الولدان غري عدلني اعطى كل وأحد للمقر له ثلث ما يف يديه ولو رجعا بعد 

كالمها من الذي أنكر وصيته  احلكم واقر إن الذي شهد به صاحبه حق بعد إن اخذ كل وأحد ما شهد له به اخذ



ثلث ما يف يديه إلقراره باتالف ذلك عليه ولو شهد اثنان من الورثة إن أبامها أوصى لفالن بالثلث ودفعا ذلك اليه 
مث شهدا إن كان أوصى به آلخر وإهنما اخطآ فال يصدقا على األول للتهمة يف الضمان الذي دخل عليهما ويضمنان 

  نا دفعاه صحت شهادهتما لآلخر وبطلت األوىل لعدم التهمه املذكورة لآلخر الثلث ولو مل يكو

  فرع

قال لو اقر بدين يغترق التركة مث اقر آلخر مبثله فإن مل يكن عدال برئ باألول لتعذر أبطال إإلقرار أو عدال وذكرا 
  عذرا بينا قبل قوله وحلف لآلخر فإن نكل فهو كما لو مل يكن عدال 

  فرع

صية لفالن بالثلث واعتق هذا العبد وهو الثلث بكالم متصل قدم العتق وإن مل يكن الولد عدال أو قال لو اقر بالو
  كالم غري متصل وتقدمت الوصية قدمت وعتق العبد على الوارث قال حممد كان عدال أم ال 

  فرع

ل بلفظ اجلاريه كالبيع يف اجلواهر تصح باحلمل دون األمه وبالعكس ألن الوصية بالغرر جائزة فإن اطلق تناول احلم
ولو أوصى بقوس محل على ما يرمي به النشاب دون ما يرمى به البندق ألنه األغلب إال أن يكون له إال هو فيتعني 

بقوسه احلال أو تعيينه قرينه أخرى ولو أوصى بشاة من ماله شارك بواحدة من عددها ضأهنا ومعزها ذكورها وإناثها 
اللفظ فلو كانت عشرة فله عشرها فلو هلكت كلها فال شيء له لتعلق الوصية صغارها وكبارها لعدم اختصاص 

بعينها فإن مل يكن له غنم فله من ماله قيمة شاة من وسط الغنم ولو قال اعطوه شاة من غنمي فمات وال غنم له فال 
ثلث غنمي فماتت فله  شيء له ألن الوصية إمنا تعترب عند املوت أو له شاة واحدة دنيه عليه أو عليه دفعت له أو

ثلث ما بقي فلو مسى عددا مثل ثلث عدد الغنم فهل هو كقوله ثلثها فيكون شريكاً بالثلث فيما زاد أو نقص أو له 
ذلك القدر وإن مل يبق إال هو أو بقي اكثر منه اخذ حبصة عدده كما لو كانت مخسني فأوصى بعشرة فعلى األول له 

إن مأتت عشرة فله الربع أو عشرون فله الثلث أو اربعون اخذ الباقي كان مخسها زادت أو نقصت وعلى الثاين 
ادىن أو اعلى ولو أوصى بتيس من غنمه شارك بواحد من التيوس وال يدخل مع ذلك البهم واآلناث أو بكبش مل 

ثور  يدخل إال كبار ذكور الضإن أو بنعجه فكبار إناث الضان ولو قال بقر من بقري دخل الذكور واآلناث أو
اختص بكبار الذكور أو عجل اختص بذكور العجول أو بقرة من عجويل ففي الذكور واآلناث من العجول أو شاة 

من هبمي أو ضاينة من خرفاين مل يدخل الكبار أو راس من رقيقي ومات له واحدة تعينت أو عدة فماتوا أو قتلوا 
ولو قال اعتقوا عين رقيقا فأقلها ثالث ألنه أقل اجلمع  قبل موته بطلت الوصية أو بعد املوت إنتقلت الوصية للقيمه

ومدرك هذه املسائل كلها مقتضى اللفظ لغه أو عرفا ويف اجلالب إذا أوصى بعبد من عبيده املختلفة القيم فله جزء 
ن مل منهم إن كانوا عشرة فعشرة م أو لعبد من عبيده وهم عشرة فمات مثانيه فله نصف الباقني إن خرجا من ثلثه وإ

  يكن له مال غريمها فثلثهما له ولو أوصى بعشرهم فله عشر الباقي بعد املوت 

  فرع



قال صاحب البيإن قال أبن القاسم أوصى بأحد عبيده الثالثه لرجل وقال لفالن أحدهم وقيمتهم سواء وال مال له 
يف غريه فله نصفه وللورثه نصفه  غريهم اسهم للثاين فإن وقع سهمه يف العبد املوصى به لألول فهو بينهما نصفإن أو

ولألول نصف املوصى به له ونصفه للورثه ألنه ليس له إن يوصي باكثر من الثلث وإن اختلفت قيمتهم اسهم للثاين 
ايضا فإن خرج املوصى به لألول وقيمته الثلث فأقل هو بينهما نصفان أو اكثر من الثلث شطر بينهما ما حيمل 

وإن خرج يف غريه وقيمته الثلث فأقل اخذ العبد الذي خرج وله آخر الذي أوصى له به أو الثلث منه وللورثة باقيه 
اكثر من الثلث فلهما ثلث الثالثه وإن مل جتز الورثة ألن الوصايا إذا مل حيملها الثلث صارت شائعه فيه وهذا على 

عه وقيل من عددهم بالقيمه ومها يف القول بإن من أوصى له بعبد من مجلة عبيده يعطى وأحدا من مجله عددهم بالقر
املدونه وعلى الثإين سهم على الثالثه فإن محل الثلث الوصيتني أخرجتا افترقتا يف العبيد أو اجتمعتا وإن مل حيملها وال 

اجيزتا حتاصا يف الثلث على قدر وصايامها وفيها قول ثالث إن املوصى له بعبد من العبيد شارك الورثة يف كل عبد 
وإن كانوا ثالثه أو بالربع إن كانوا أربعة وعلى هذا يكون للموصى له هاهنا باملعني ثلثا العبد املوصى له به  بالثلث

وثلثه بينه وبني اآلخر املوصى له باملنكر ألن وصايامها قد اجتمعت يف ثلثه ولآلخر ثلث كل عبد من العبدين 
  ر وصايامها اآلخرين ايضا إن محل ذلك الثلث وإال حياصصا فيه على قد

  فرع

قال قال ابن القاسم قال ولد ال وارث معه أىب أوصى بعتق هذا مث قال ال لكن هذا مث قال ال بل هذا من كل واحد 
ثلث قيمته ثالثتهم فإن استوت قيمتهم عتق الثالثه أو اختلفت عتق من قيمته ثلث قيمة ثلثهم ومن قيمة الرب عتق 

مل يكن للميت مال غريهم فواحدة للوارث بإقراره مثاله قيمة أحدهم عشرة منه ما محله ثلث قيمتهم ومعناه إذا 
والباقي عشرون والثالث ثالثون فيعتق األوالن ألن قيمة كل واحد أما ثلث املال أو أقل وثلث الثالث ألن ذلك 

  ثلث املال وإن كان مال ثالثون عتق الثالث كله مع األولني ألنه ثلث املال 

  فرع

لقاسم اعطوا فالنا مائة ومل يبني دنانري أو دراهم له مائه درهم ألهنا املتيقنه ومعناه إذا كان البلد إمنا قال قال أبن ا
جتري فيه الدراهم أو الدراهم والدنانري ولو قال لفالن عشرة دنانري ولفالن عشرون فتقدم البطالن فالدنانري قرينه 

  تعني للثاين دنانري 

  فرع

سعيد أو حبشي أو خشب من خشيب األمحر وله عبيد بذلك االسم أو خشب فله ثلثهم  قال قال مالك لفالن عبدي
إن كانوا ثالثه ويعطى ثلث القيمه يف العبد واحلبشي بالقرعه وما بلغت ولو كانا عبدين أو خشبني ولو شهد 

ألهنا كالصدقة على  الشهود بذلك عليه يف صحته ومل يعينوا املشهود به بطلت الشهادة لعدم التعيني خبالف الوصية
زيد بأحد العبيد وهم عشرة فهو شريك بعشرة م ولو أوصى بعتق عبد من عبيده وهم عشرة عتق عشرهم بالقرعه 
ويف املسألة ثالثة أقوال يف الشهاده يف الصحه واملرض ثالثها الفرق بني أن يعني فينسى أو ال يعني باالصاله ولو عينه 

فنسوه أو عينه الشهود يف غري الوصية فنسوه أو شكوا فيه فثالثة أقوال تبطل املوصي للشهود يف صحته أو مرضه 



الشهاده يف الوصية بعد املوت ويف الصحة يف غري الوصية قاله ابن القاسم وعنه يصح يف الوجهني والفرق بني 
ما تقدم ويعتق وأحد الصحه واملرض ويف العبيد واخلشب يف اصل املسألة ثالثه اقوال يعتق ثلثهم بالقرعه ما بلغت ك

قلت قيمته أو كثرت ويعتق من كل وأحد ثلثه إن كانوا ثالثه أو ربعه إن كانوا أربعة بغري قرعة ومن مات قبل ذلك 
  كانه مل يكن 

  فرع

قال قال أبن القاسم اشتروا أخي أو من يعتق عليه ومل يقل فاعتقوه يشتري فيعتق ألن العتق هو املقصود يف مثل هذا 
  ثمن معني فامتنع السيد من البيع إنتظر حىت يتيسر وإن مل يعني مثنا زيد ما بينه وبني ثلث قيمته وإن أوصى ب

  فرع

قال قال أبن القاسم خريوا جارييت بني العتق والبيع هلا اختيار العتق بعد اختيار البيع قبل إن تباع واختيار البيع بعد 
يتعلق حق الدمي أو هللا فإن اختارت البيع وقالت بيعوين من فالن  اختيار العتق قبل التقومي ألن املقصود برها ما مل

فلهم بيعها يف السوق وال يوضع من مثنها شيء ألن ذلك مل يدخل يف الوصية وال هلم اقتناؤها إذا اختارت البيع ألنه 
يري الرجل أمته بني خمالفة للوصية إال برضاها وإن رضيت بأن تكون ملكا هلم فلهم بيعها ألنه شأن األمالك خبالف خت

العتق والبيع فإن اختارت العتق لزمه أو البيع لزمها وال رجوع هلا فإن انقضى اجمللس ومل خيتر جرى على اخلالف يف 
متليك الزوجه والفرق إن الوصية شيء واحد مبناه على املعروف فلو ردت بعيب فليس هلا اختيار العتق ألن البيع 

  وهب ذلك هلا على اخلالف يف الرد بالعيب هل هو نقص للبيع أو أبتداء بيع حكم تقرر قاله مالك وقال ابن 

  فرع

قال قال ابن القاسم قيل له أوص قال عبدي سعيد حر مث قيل له أوص فقال أحد هؤالء الثالثة حر قيل الشهاده 
الف يف الشهاده هاهنا باطلة وقيل يقرع بني الثالثه فإن خرج املعني عتق أو غريه بطلت الشهاده لعدم التعيني واخل

يتخرج يف الشهاده إذا اختلف اللفظ واملعىن واتفق ما يوجبه احلكم حنو الشهادة مبائه من بيع والشهاده على 
  اخلالف يف تلفيق الشهاده مبائه من سلف أو أمرأيت طالق إن بعت كذا وله أمراتن 

  فرع

ن فاقبضوها منه فأنكر العشرين ال يكون له إال مثانون قال قال ابن القاسم أوصى له مبائه درهم وقال يل عنده عشرو
  ألنه إمنا أوصى له مبا زاد على العشرين 

  فرع

قال قال سحنون له عبدإن ميمون وميمون فقال عند موته ميمون حر وميمون مليمون إن محلها الثلث اسهم بينهما 
ين الحتمال أن يريد بقوله ميمون مليمون أي بالقيمه فايهما خرج عتق واعطى الباقي له وقيل إمنا يعطى نصف الثا



رقبة ميمون لنفسه فيكون أوصى ألحدمها بنفسه وآلخر حبريته فيقع التنازع يف الباقي فيقسم وإن مل حيمل الثلث أو 
  أحدا عتق 

  فرع

ين أوغريه قال ابن القاسم اعتقوا خيار رقيقي يعتق اغالهم مثنا حىت يستوعب الثلث منهم إال أن تدل فرينه على الد
( لقوله ملا سئل أي الرقاب افضل قال اغالها مثنا وانفسها عند أهلها فإن كانوا متقاربني قدم الصلحاء لقوله تعاىل 

  وقال أبن زرب إن استوت القيمة عتقوا كلهم يف الثلث لعدم األوليه ) إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم 

  فرع

مبائه ملك حاصص بقيمة رحبا ألن مقصوده التجر إال إن يكون اكثر  قال أبن القاسم إذا أوصى له مبائه سلف ولغريه
  من نصف الثلث قال يزاد وال تكون املائة السلف اكثر من املائه امللك 

  فرع

قال قال مالك أوصى لثالثة مث قال لفالن عشرون ولفالن عشرة وسكت عن الثالث فللثالث ثلث الثلث ولألولني 
الثلث على قدر ثلث الثلث والتسميتني ألن كالمه اخرا تفسري ملا أمجله أوال ولو مل  ما مسى هلما ويقسم الباقي من

تكن التسميه على الفور حلملت على أهنا وصية أخرى وضرب املسمى هلما يف الثلث باألكثر منه أو التسمية وقال 
ن امليت فسر وصيته هلما كيف أصبغ يقسم ثلث الثلث على املسمى هلما على ثالثة أجزاء ألهنا نسبة التسميتني وأل

  تقسم ومل يزد صاحبها على ثلث الثلث 

  فرع

قال قال مالك أوصى بتخيري أمته بني البيع والعتق فاعتقها بعض الورثة ولعلة يعادهلا بطل عتقه وتباع إن اختارت 
  ألن رب املال تصرف فيه هبذه الصفه فليس للوارث إبطاله 

  فرع

اتبعه ماله كالعتق وكان يقول ال يتبعه كالبيع واهلبه ألنه انتقل من ملك إىل ملك  قال قال مالك أوصى بعبده لزيد
  ومل خيتلف قوله يف الصدقه واهلبه إهنما كالبيع وإن كان اخلالف يدخل فيهما قياسا على الوصية 

  فرع

وال جيري هاهنا قال قال مالك ولو أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق عتق رقيقه فقط ألن رقيق رقيقه ليس رقيقه 
اخلالف الذي فيما إذا ملك من يعتق على سيده أنه يعتق عليه أو حلف ال يركب دابتك فركب دابة عبدك أنه 



حينث ألن قدرتك على اآلنتزاع كامللك مع تشوف الشرع إىل بر القرابة وإىل العتق واالميان مبنيه على املقاصد 
  العرفيه والوصايا على االلفاظ 

  فرع

الك أوصى لفالن مبائه ولفال مبائتني وقال فالن شريك هلما فلآلخر ثلث املبني الثالمثائة ويقسم األوالن قال قال م
الباقي أثالثا وعنه يكون له نصف وصية كل واحد منهما ألنه مقتضى الشركه وحيتمل إن يكون يف اجملموع أو يف 

  كل واحد منهما 

  فرع

شرة ولفالن السدس حيمل السدس على سدس املال ألنه املتبادر للفهم قال صاحب املنتقى قال أبن القاسم لفالن ع
وقيل سدس الثلث إن كان بعد وصيته ألنه املتيقن فيقصر عليه وسدس املال إن كان بعد إقراره بدين وسوى أبن 

  القاسم 

  فرع

اء فمن الثلث ألنه يف اجلواهر إذا ملك فرسه يف مرض املوت باالرث عتق من راس املال ألنه ملك قهري أو بالشر
بتصرفه وهو تربع وقال سحنون له شراء األبن خاصه ولو حتمله املال ألن له استحقاقه خبالف األب واهلبة والوصية 
كالبيع يف هذا البأب مث إذا اعتق من الثلث أو من راس املال ورث لزوال املانع قبل املوت وقال أصبغ ال يرث ألنه 

مي أو ألنه احوج ورثته بعد إنعقاد النسب هلم الركن الرأبع فيما تكون به الوصية ويف ال يعتق إال بعد املوت والتقو
اجلواهر تكون باإلجياب وال يكون هلا خمصوص بل كل لفظ مفهم قصد الوصية بالوضع أو بالقرينه حنو أوصيت أو 

ركته وعرف أنه خطه اعطوه أو جعلته له أو هو له إذا فهمت الوصية بذلك ولو كتب وصيته خبطه فوجدت يف ت
بشهادة عدلني فال يثبت شيء منهما حىت يشهد عليها ألنه قد يكتب وال يعزم رواه أبن القاسم وقال أشهب لو 
قرأها ومل يأمرهم بالشهاده عليها فليست بشيء حىت يقول إهنا وصية وإن ما فيها حق وإن مل يقرأها ألنه صريح 

د إهنا وصيتك وإن ما فيها حق فقال نعم أو قال برأسه نعم ومل يتكلم جاز باإلقرار هبا وكذلك إذا قرأها وقالوا تشه
قال مالك وإن مل يقرأها عليهم فليشهدوا أهنا وصيته أشهدنا على ما فيها والقبول شرط ألنه نقل ملك كالبيع واهلبه 

بعده وقاله ش وألن  واإلجارة لكن ال اثر له يف حياة املوصي فإن الوصية إمنا جتب مبوته فيكون قبول املوصى
  االجياب علق على املوت واألصل مقاربتها وال يشترط فيه الفرق بعدد قياسا على اهلبة 

  فرع

قال إن مات املوصى له بعد موت املوصي ال ينتقل حق القبول للوارث قاله الشيخ أبو بكر وقال القاضي أبو حممد 
املال أو فيه ضرر عليه فألول كاألعيان اململوكه والثإين خيار ينتقل قاعده ينتقل للوارث كل ما كان ماال أو متعلقا ب

البيع والرد بالعيب واألخذ بالشفعه والثالث كحد القذف وال ينتقل اليه ما هو متعلق جبسم الوارث كالوصية له 
ن جسمه بغدائه ما عاش لو مبالذ نفسه كالنكاح أو بفعله كاخليار الذي اشترط له من متبايعني غريه وكاللعان أل



ونفسه وعقله ال يورث فال يورث ما يتعلق هبا وملا ورث األموال ورث ما يتعلق هبا وهاهنا اجتمع فيه الشيان كونه 
من متعلقات املال فيورث كخيار البيع وكونه من الرأي والنظر يف املصلحة قد يؤثر اآلنسان حدوث هذا امللك هبذا 

وهي أن الوارث إمنا ينتقل اليه ما حتقق سببه وهاهنا السبب معدوم لعدم  الطريق وقد ال يؤثره مث يتأيد بقاعده أخرى
جزئه وهو القبول غري أنه يالحظ أن سبب استحقاق القبول االجياب وقد حتقق وقد يالحظ سبب امللك ال سبب 

  القبول ومل يتحقق فهذه القواعد الفقهية جمال النظر بني الفرق 

  فرع

   يتعني ال يشترط القبول لتعذره كالوقف قال إن أوصى للفقراء أو ملن ال

  فرع

قال إن مات املوصي وقف املوصى به إن قبله املوصى له تبني أن العني له من حني املوت أو ردها تبني عدم الدخول 
وقيل املوصى به باق على ملك امليت لعدم كمال السبب األول وهو كمال العقد بالقبول ويتخرج عليه الزكاة إذا 

املوت وقبل القبول ووافقنا ش على عدم اعتبار الرد قبل اإلجياب لعدم حتقق السبب وعدم اعتباره بعد  وجبت بعد
القبول والقبض الستقرار امللك وله بعد اإلجياب واملوت وقبل القبول قوالن قياسا على البيع والوقف وإذا أوصى 

أم ولد أم ال وما أفاده الرقيق بعد املوت من املال له بامرأته إألمه فأولدها مث علم فقيل ما حكم الولد وهل تكون 
  وجتدد الولد ومثرة النخيل 

  فرع

قال إذا فرغنا على إن الغالت تبع لألصول اختلف يف كيفية التقومي فقيل تقوم إالصول بغري غالت إن خرجت من 
من مجلة املال ومل خيتلف أن مناء الثلث تبعها الغالت وال تقوم الغالت وقيل بغالهتا قال التونسي وهو األشبة ألهنا 

  العبد يقوم معه وكذلك ولد إاأمه ألنه كالعني 

  البأب الثاين أحكأم الوصية

وهي ثالثة اقسأم لفظية وحسأبية ومعنوية القسم األول األحكام اللفظية ويف الكتاب أوصىب بعبد من عبيده فماتوا 
ن ما مات أو تلف قبل النظر يف الثلث كان امليت مل كلهم أو بعبد فمات بطلت الوصية قال غري ابن القاسم أل

يتركه ومل يوص بشيء ألنه ال يقوم ميت وال على ميت وإن أوصى بعشرة من عبيده ومل يعينهم وهم مخسون فمات 
عشرون قبل التقومي عتق عشرة أجزاء من ثالثني بالسهم خرج ذلك عشرة عددا أم ال ألن الباقي عبيده وامليت ال 

وإن هلكوا إال عشرين عتق نصفهم يف الثلث أو إال مخسة عشر فثلثاهم أو إال عشرة فجملتهم توفية باللفظ يعتد به 
وكذلك لو أوصى بعشرة من رقيقه أو إبله قال صاحب التنبيهات قوله يعتق ثلثهم بالسهم وإن خرج أقل من العدد 

هل هو وفاق أو خالف وقوله إن مل يعيينهم يدل هذا أصله وراعى يف العتق األول العدد فيما حيمله الثلث واختلف 
على إنه لو عني عتقوا باحلصص عند ضيق الثلث كما قاله حممد قال صاحب النكت إذا قال ثلث رقيقي لفالن 

اسهم بينهم بالقرعة خبالف ثلث رقيقي احرار ألن فالنا يصري شريكا يف كل وأحد ومن له جزء تأبع رجع يف معني 



ال بد إن يكون يف مجيعهم قال التونسي قال عبد امللك يعتق مخس من بقي من اخلمسني وسواء  عند القسمة والعتق
قال مخسهم أو عشرة منهم ألنه ملا قال ذلك وهو مخسون فقد أراد الشركة فاهلالك والباقي على القسمة فال يعتق 

والد وقاله أشهب فيه يف الغلة وابن إال اخلمس ولو مل يبق إال وأحد وعلى هذا القول لو متت وهي غنم له مخس األ
القاسم يراه قصد اخراج ذلك العدد فلو مل يبق إال هو اخرجه ويلزم عليه إذا خرج باألجزاء أقل من ذلك العدد إن 

يكمل العدد وقد قاله يف كتاب العتق قال سحنون إذا أوصى بعشرة من غنمه ومات وهي ثالثون وصارت بعد 
سها نظرا للتسمية وقاله أشهب وقال ايضا له من األوالد مثل ما له من األمهات فيأخذ موته بأوالدها مخسني له مخ

ثلثها إن محلها الثلث أو ما محله الثلث وكأن سحنونا أجاب على مذهب أبن القاسم فلما كان ال تكمل إذا انقضت 
له إذا محله الثلث فكان  ال يراد إذا زادت قال ويف هذا نظر ألن من وصى بأمه فولدت بعد موت املوصي ولدها

جيب إن يسهم يف إألمهات فما خرج منها تبعها أوالدها ألن ما اخرجه السهم كان هو املوصى به قال أبن يونس 
وجه قول أبن القاسم املتقدم إذا مسى عشرة فقد قصد العدد فيكون الورثة شركاء للعبيد أو للموصى له هبم فتتعني 

م اتفاق الغنم وإذا مل يبق إال العدد الذي مسى بطلت الشركة فال يضر هالك القرعة وهي تسقط حكم العدد لعد
البعض ولو قال عند موته اثالث رقيقي احرارا أو إنصافهم عتق ذلك يف مجلة الثلث وإال فما محله الثلث من كل 

شريك يف كل وأحد وأحد باحلصاص بغري سهم ألنه عني ذلك وقيل لو قال اثالثهم لفالن له اثالثهم بالقرعه ألنك 
ومن له جزء يف رقيق رجع معينا عند القسم خبالف العتق الستوائهم يف الوصية فال يفضل بعضهم على بعض يف 

  العتق ويف الوصية لفالن العبد حيث وقع رقيقا فال يفرق نصيبه بغري منفعه للعبد 

  فرع

توفريا ملصلحة العتق بكمال احلرية فيخلص  يف الكتاب ثلث رقيقي احرار يعتق ثلثهم بالسهم ألن من كل واحد ثلثه
للعبادات والواليات الشرعية أو قال ثلثهم لفالن فهلك بعضهم أو ثلث غنمي فاستحق ثلثها فإمنا له ثلث ما بقي 
ألن الباقي هو يف غنمه فإن مل يقتسموا ففهو شريك بالثلث وإن أوصى بعشرة من غنمه فهلكت إال عشرة فهي له 

ن عدلت نصف الغنم وإن أوصى بعشر غنمه فهلكت ليس له إال عشر الباقي ألنك شريك مبقتضى اللفظ وإ
  واألول خمتص 

  فرع

قال يف الكتاب إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر أو لفالن كذا فهي وصية تنفذ إن مات من 
قد بطل إال إن يكتب كتأبا ويصفه مرضه ذلك أو من سفره فإن صح أو قدم ومل يغريها حىت مات ال تنفذ لتقييده ملا 

على يد رجل وال يغريها بعد قدومه أو افاقته وبعده حىت ميوت ألن اإلقرار كاإلنشاء فإن اخذ الكتاب بعد افاقته أو 
قدومه واقرة بيده حىت مات بطلت وإن اشهد عليها ألن استرجاعها دليل رجوعه عنها وإمنا تنفذ إذا جعلها على يد 

د املرض أو السفر أو يف الصحة ومل يقل إن مت من مرضي هذا أو سفري بل كتب إن حدث يب رجل وإن كتبه عن
حدث نفذت اقره عنده أم ال مات من ذلك أو من غريه إذا اشهد عليه ثلثه ألنه مل يقيد وصرح بإالطالق قال 

ر أو سفر آخر التونسي إذا قال إن مت من مرضي هذا أو قدمت من سفري هذا قال أشهب إن مات من مرض آخ
نفذت ألن التنفيذ ال يقصد به الناس خصوص مرض دون مرض بل إالحتياط فقط إال ترى إنه لو مات قبل السفر 
نفذت قال وإن سارت يف غري سفر أو مرض مل ينفذ لبطألن التقييد بال كلية وعن مالك إن كتب إن مت من سنيت 



ت وإذا مل يقراها على الشهود وقال اشهدوا علي مبا فيها فإن هذه فعاش بعدها شيئا مث مات وهي بيده مل يغريها نفذ
تيقنوا إهنا الكتاب بعينه ومل يشكوا يف الطابع شهدوا به وإن فتحوها فوجدوا فيها حموا مل يغري ما قبله وال ما بعده مل 

تكون الوصية  يضر ذلك فإن غري البعض مل ينفذ ذلك البعض فقط إال أن يعرفوا احملو ومن شك فال يشهد إال أن
عنده أو يتحقق خامته بعينه يف الغيبه ويشهد من مل يكن بيده الكتاب مببلغ علمه قال أبن يونس سواء قال من مرض 
أو من يف مرض أو من سفري أو يف سفري ألنه املقصود عرفا قال مالك إذا وجدوا خطة بعد موته الذي ال يشكون 

نه قد يكتب ما ال يعزم عليه ولو قراها على الشهود ال ينفذ أال إن يقول فيه ال ينفذ إال إن يشهد فيها على نفسه أل
اشهدوا علي مبا فيها وجيوز إن يشهدهم فيها بغري قراءة قاله مالك إذا طبع عليها وقال أشهب كانت خمتومه أو 

ن ثلثي فلعميت فوجد منشورة إذا قرأوها وقال يشهد بإهنا وصية فقال برأسه نعم فإن قال اشهدوا مبا فيها وما بقي م
بعد موته وما بقي من ثلثي فلليتامى واملساكني واالرأمل قال أبن وهب يقسم بقية الثلث بني العمه واالصناف 

نصفني لتعارض السببني قال اللخمي إذا وجدوا حمو الغري ارى أن ميضى إذا كانت خبط امليت وإالصالح خبطه أو 
دل أو جمهوال واخرجها الورثة وهم جائزوا األمر حكم بذلك احلق إن خبط كاتب الوصية وهو عدل فإن كان غري ع

تضمن زيادة وال حيكم به إن تضمن نسخ بعضها أو رجوعه اليهم وإن كانوا غري جائزي األمر مل حيكم به وإن 
تضمن زيادة وكل هذا استحسان والقياس امضاؤها مطلقا ألنه رضي مبا يف املختوم مطلقا وإن قال إن مت من 

رضي أو من سفري هذا فأنت حر ومل يكتب كتأبا فلم يكن ذلك مل يعتق فإن كتبه وجعله على يد غريه ومل يأخذه م
بعد صحته وقدومه نفذت وإال فال إن كان الكتاب من األول عنده وعن مالك ينفذ ألن الناس يفعلون ذلك وعنه 

صدق كقوله وصييت عند فالن فنفذوها وعن إهنا باطلة لذهاب الشرط قال التونسي إذا قال فالن وصي فصدقوه 
ابن القاسم وصييت عند فالن فأنفذوا ما فيها إن كان عدال أنفذت وقال سحنون تنفذ وإن كان غري عدل ألنه رضيه 

و ائتمنه قال وهو األشبه كقوله ما ادعى علي فالن فصدقوه ولو قال إمنا أوصى بالثلث ألبين أو يل مل يصدقه ابن 
وصدقه غريه ألنه ائتمنه فإن قال جيعل ثلثي حيث يرى فأعطاه لولد نفسه ولذلك وجه جاز وإال فال  القاسم للتهمة

قال أبن يونس إذا قال علي ديون وابين يعلم أهلها وصدقوه قال أبن القاسم هو كالشاهد إن كان عدال حيلف معه 
ول مالك من ادعى علي من دينار إىل املدعي وقال اصبغ يصدق من جعل اليه امليت التصديق كان عدال أم ال كق

عشرة فاعطوه بال بينه وتعزل العشرة من راس املال وتوقف حىت يعلم من يدعي فلو ادعى مجاعة فيها وادعى كل 
واحد أقل من العشرة فال شيء ملن ادعى عشرة فاكثر إال ببينة فيقدم على غريه وعن مالك يتحاص مدعي العشرة 

له ومنشا اخلالف هل الغاية تدخل يف املعىن أم ال وقد جعل العشرة غاية وعن ابن فأقل ومدعي األكثر ال شيء 
القاسم من ادعى مثل ما قال امليت اعطيه مع ميينه فإن قال من ادعى دينارا فحلفوه واعطوه بغري بينة أو بال ميني وال 

إن قال كنت اعامل فالنا فمهما قال بينة ومل حيدد للدين هناية فهو من ثلثه خبالف املؤقت ألنه بيع من البيوع و
يصدق قال مالك يصدق يف معاملة مثله لقرينه ذكره املعاملة قال أبن القاسم وهو من راس املال وإن ادعى ما ال 

  يشبه بطلت دعواه وقال أيضاً يبطل ما زاد على معاملة مثله 

  فرع

و وقال أنس بن مالك كانوا يوصون إين يف الكتاب يقدم يف كتب الوصية التشهد قبلها ومل يذكر مالك كيف ه
أشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأوصى من تركت من أهلي أن يتقوا اهللا رهبم 



ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مسلمني وأوصيهم مبا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهللا اصطفى لكم 
  وأنتم مسلمون وأوصي وإن مت من مرضي هذا بكذا  الدين فال متوتن إال

  فرع

قال قال يف مرضه إن مت فكل مملوك يل مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى فاسلم بعضهم قبل موته مل يعتق إال 
من هو مسلم عند الوصية ألنه املقصود ومل خيطر إسالم هذا بباله قال ابن يونس قال بعض القرويني لعله فهم من 

عتق هؤالء فإن مل يكن مقصد فاألشبه عتق اجلميع ألن املوصي إمنا يوصي مبا يكون يوم املوت ألنه إذا قال إذا إرادة 
مت فعبيدي أحرار فباع عبيده واشترى غريهم مث مات عتق الذي مات عنهم واختلف إن اشترى بعد الوصية 

ن مل يكن فيهم يوم الوصية مسلمون فها هنا مسلمني قال أبن القاسم يدخلون يف الوصية خالفا ألصبغ قال حممد فإ
  من أسلم أو اشتراه يدخل لتجرد اللفظ عن قرينة التخصيص فيبقى على عمومه 

  فرع

يف الكتاب اعتقوه بعد مويت بشهر أو هو حر بعد مويت بشهر سواء إن مل حيمله الثلث خري الورثة بني اإلجازة وعتق 
راً مث عتق اجلميع قال ابن يونس فلو محله الثلث خدمهم شهراً وعتق ما محله الثلث اآلن فإن أجازوه خدمهم شه

  ألنه مقتضى لفظ الوصية 

  فرع

يف الكتاب أوصى له بدينار مث بالثلث فله االكثر مجعاً بني اللفظني أو بقدر عشرين أردباً من أرضه وهو مبذر مائه 
ألنه املعلوم عند الوصية أو بدار مث بعشرة أأدر فله فله مخسها بالسهم وإن كان دون العشرين جلودته أو زاد لدناءته 

االكثر إن محله الثلث أو ما محله إال أن جييزوا وإن كانت الدور يف بلدان شىت أخذ النصف من كل ناحية بالسهم 
عدال بينه وبني الورثة ومن أوصى بوصية بعد أخرى ومل يتناقصا ومها من صنفني نفذتا أو من صنف فاألكثر محال 

ثانية على الزيادة كانت األوىل أو األخرية فإن تناقصتا أنفذت األخرية فقط ألهنا الناسخة وإن أوصى بشيء بعينه لل
مث أوصى به آلخر فهو بينهما ألن االصل عدم الرجوع كما لو أوصى لرجل بثلثه وآلخر جبميع ماله فالثلث بينهما 

داره فاستحق ثلثاها فللموصى له ثلث ما بقي ألنه إمنا  أرباع ولو أوصى بثلث ثالث أدر فاستحق داران أو بثلث
أوصي له بالثلث ولو قال العبد الذي أوصيت به لزيد أوصيت به لعمرو فهو رجوع أو أوصى بعتقه مث لرجل أو 

بالعكس فهو رجوع عن األول لتعذر الشركة مع العتق قال اللخمي له الوصيتان إن كانتا يف معني حنو سعد وسعيد 
امها غري معينة حنو لسعيد مث قال له عبد عبيدي قاله أشهب قال وهو يتجه إذا كانتا بكتاب واحد أو نسق أو إحد

واحد من كالمه بعد كتاب وإن ذكرمها يف يومني بغري كتاب ففيه نظر الحتمال إالخبار عما مضى وإن قدم النكرة 
و عشرة دنانري مث قال عشرون أو بالعكس ففي فهو اشكل الحتمال بيان املبهم واختلف إذا كانتا من جنس واحد حن

الكتاب له عشرون تقدمت أو تأخرت محال للثانية على تأكيد البعض إن تأخر القليل أو الزيادة وإن تأخر فله 
ثالثون ألن األصل اعتبار األلفاظ والفرق أن الثاين تأكيد حمض وهو خالف األصل واألول فيه إنشاء الزيادة وقال 

ذا كانت بكتابني فله إالكثر كانت األوىل أو االخرية أو يف كتأب وقدم االكثر كانتا له أو تاخرتا فهو له عبد امللك إ



ألن احتاد الكتاب يقتضي احتاد العطية فا استوى العددان قال حممد له أحدمها قياسا على اإلقرار وقال عبد امللك مها 
وى إن كانتا بكتاب أو كالم نسق فله أحدمها كانت إالخرية له بكتاب أو كتابني ألن االصل عدم التاكيد قال وار

األقل أم ال ألن إالحتاد يقتضي اجلمع وإن مل يكونا نسقا اعطي إالخرية اكثرمها ألن اآلنسان يوصي بالشيء مث 
نية يستقله وإن استوتا بكتاب فهما له لعدم الفائدة يف إبطال عشرة بعشرة وإن كانتا يف كتابني ويف الوصية الثا

زيادات القوام اجريت هذه كذلك أو تنتقص القوام اقتصر على واحدة طردا للمناسبة وكذلك العبيد والدور وكل 
جنس متحد جيري فيه اخلالف املتقدم يف العني واحلران كالعددين فإن استويا فهما له عند عبد امللك وأحدمها عند 

فيه اخلالف يف العددين املختلفني واختلف إذا كانت  حممد وإن اختلفا حنو الثلث والسدس تقدم أو تأخر جرى
التركة عينا أو ثيانا أو عبيدا أو ديارا فقال له عشرة دنانري مث قال ثلث مايل فقيل ثلث ما سوى العني وله من العني 

له االكثر على ما تقدم إذا أوصى بعشرة مث عشرين فإن كان الثلث أكثر من العشرة أخذه إن أجاز الورثة وقيل 
العشرة وثلث التركة قبل اخراج العشرة إن أجازوا كما لو كانت الوصيات لرجلني وكذلك دار من دوري أو عبد 
من عبيدي مث قال له ثلث مايل فإن أوصى بدنانري مث بدراهم قال حممد يأخذمها لبياهنما وقال ابن حبيب مها له كما 

والدراهم والقمح والشعري والدراهم والسبائك أجناس لتباين  لو كانا دنانري أو دراهم قال صاحب املنتقى الدنانري
الصورة وقال عبد امللك الدراهم والدنانري جنس وإذا فرعنا عليه فأوصى بأحدمها لزيد مث باآلخر فعن مالك يعطى 
 األكثر بالصرف قال اللخمي قال حممد فإن كانتا دراهم وسبائك فضة أو قمحا أو شعريا أخذها ولو أوصى بعبد
لفالن مث قال بعده فهو رجوع ولو قال لفالن وبعده لفالن يف كألم وأحد كبيع من هذا بثلثي مثنه وأعطى ذانك 
الثلثان فالنا وإن مل يشتره اعطى ثلث مثنه للورثة ولو أوصى به لفالن وبعتقه يف كتابني أو كتاب فاملعترب االخري 

امللك إن مات عن وارث واحد وأوصى بثلثه له مث قال ثلثي  وقال أشهب العتق أوىل تقدم أو تأخر لشرفه وقال عبد
لفالن األجنيب مث قال لفالن وهو الوارث فهو لألخري منهما ويلزم على قوله إذا كانا أجنبيني أن يكون رجوعا عن 
غري األول وقال فيمن قال عبدي مرزوق حملمد ولسعيد مثله يعطى حملمد ويشتري لسعيد مثله ولو قال لسعيد مثله ب
الم فهو بينهما نصفان أي مثله يف الوصية قال صاحب املنتقى وكذلك يف مائة دينار معينة وأما غري املعينة فلكل 

واحد مائة دينار معينة وأما غري املعينة فلكل واحد مائة مطلقا لعدم احلصر بالتعيني قال التونسي إذا أوصى مبائة مث 
جوع فيقسم نصفها مع اخلمسني فيكون له مائة ومل يقصد ابن القاسم خبمسني حيتمل الرجوع عن املائة وعدم الر

هذا يف قوله ياخذ األكثر و يلزم إن ياخذ مائة ومخسة وعشرين إذا تأخرت املائة ومل يقله بل أعطاه املائة ألنه الحظ 
قل فهو مل يصرح أن األخرية إذا كانت أكثر فالعادة أهنما زيادة وأبطل األوىل ألهنا بقيت مسكوتا عنها أو األ

بالرجوع عنها وال بزيادة اخلمسني عليها فله املائه فقط وإن أوصى بدنانري مث بدراهم أو بعرض فله الوصيتان وقيل 
أكثرمها قيمة ولو قال عبدي لفالن مث قال هو حر وجهل أي القولني أول القياس أن يكون نصفه حرا ونصفه لفالن 

مث قال بيعوه لفالن قيل رجوع وقيل يباع من فالن بنصف ثلث مثنه وقيل إذا مل  وقيل احلرية أوىل وإن قال هو لفالن
يكن له مال غريه فالثلث بينهما على اربعة أجزاء للموصى له ثالثة كما لو وصى مباله لفالن وثلثه لفالن قال ابن 

معناه التركة كلها عني  يونس قوله يف كتاب أوصى بثالثني دينارا مث أوصى له بالثلث يضرب باألكثر قال سحنون
فلو كانت عينا وعرضا ضرب بثلث العرض وباالكثر من ثلث العني أو التسمية وإن كانت كلها عرضا ضرب 

بالثلث والتسمية فإن مل يكن معه وصايا فإمنا له الثلث إال أن جييزوا فله الوصيتان وإن أوصى بعشرة شياة مث 
نم مائه فله مخسها بالسهم كان أقل من العشرين أو اكثر وكذلك العبيد بعشرين فله االكثر كالدنانري فإن كانت الغ

وإذا قال ثلثي لفالن وفالن وفالن مث قال وأعطوا فالنا مائه دينار ألحد الثالثة ضرب باكثر الوصيتني قاله أبن 



من تسع العني أو القاسم قال وإمنا يصح ذلك إذا كان ماله كله عيناً أما العني والعرض فله تسع العرض واألكثر 
التسمية وإن أوصى مبائه مبدأة وبوصايامث لصاحب املائه بألف قال مالك حياص بااللف إن وقع له اكثر من املائة 

وأخذه فقط أو ياخذ املائة املبداه وحياص باأللف يف بقية الثلث وإن قال ثلثي يف سبيل اهللا مث قال بعد يومني يقسم 
ث يف الرقأب وثلث حيج به عين قال إبن القاسم نصف ثلثه يف سبيل اهللا ونصفه ثلثي اثالثاً ثلث للمساكني وثل

أثالث على ما نص وإذا قال غلة عبدي لفالن مث قال خدمته لفالن قال أشهب ليس برجوع بل يستخدمانه أو 
فالنا سنني مث هو  يستغالنه بالسواء فإن محله الثلث وإال خري الورثة بني اإلجازة أو إسالم ثلث امليت وإن قال خيدم

  حر مث قال خيدم فالنا سنتني حياصا يف سنة أثالثا 

  فرع

يف اجلالب أوصى مبائه وآلخر خبمسني وآلخر مبثل أحدى الوصيتني روي عن مالك نصف األوىل ونصف اآلخرة 
  لعدم اإلختصاص وروي مثل اآلخرة ترجيحا للقرب وقال أشهب مثل أقلهما ألنه املتيقن 

  فرع

ملنتقى قال ابن وهب لفالن ولفالن عشرة وال ينقص صاحب الثلث شيئا فله الثلث لتعذر ما عداه قال صاحب ا
وكذلك لفالن عشرة ولفالن ثلثي وال ينقص صاحب العشرة شيئا والثلث عشرة يأخذها صاحب العشرة فقط 

  ويستوي يف ذلك التقدمي يف اللفظ والتأخري 

  فرع

  يتخري الورثة يف ايهما يعطى كما لو قال له دينار أو دابة ألن أو للتخيري  قال قال اصبغ لفالن عبدي سعيد أو بدر

  فرع

قال ترك أخاه وجده وعمه وأوصى بثلثه ألقاربه واألقرب فاالقرب قال ابن القاسم يبدأ باخيه فيعطى اكثر من اجلد 
د فيقدم اجلد عليه وال خيصص ألنه يديل بالنبوه وهي اقرب من األبوة مث يعطى اجلد أكثر من العم ألنه يديل باجل

  إالخ بالدفع لقوله القاريب فهذا طريق اجلمع بني العبارة األوىل واألخرية 

  فرع

يف الكتاب أوصى له مبثل نصيب بنيه وهم ثالثه فله الثلث ألنه املثل أو مثل نصيب أحد ورثيت وهم رجال ونساء 
ن األنثى قال اللخمي قال ابن ايب أنيس إن كانوا قسم على عدد رؤوسهم وله مثل أحدهم اذ ليس الذكر أوىل م

ثالثة ألنه جعله ولدا من أوالده فيكونوا أربعة ولو قال أنزلوه منزله أحد ولدي أو اجعلوه كأحدهم فالربع اتفاقا 
وكذلك إن قال له نصيب أحد ولدي ومل يقل مثله وقال عبد امللك إذا كانوا ذكورا إناثا له نصف نصيب ذكر 

ب أنثى كاخلنثى وعلى قوله إذا أوصى بنصيب أحد ورثته وهم عشرة بنني وزوجات وأبوان يعطى ربع ونصف نصي



نصيب ذكر وربع نصيب أنثى وربع نصيب زوجه وربع نصيب أحد األبوين ويف اجلواهر هو وارث مع ولدي أو 
ورثوه مكان أبيه هو يف هذا  مع عدد ولدي وأحلقوه بولدي أو مبرياثي أو ورثوه يف مايل أو يقول يف ابن مات أبوه

كله رابع إن كانوا ثالثة ولو كان له ثالثة ذكور وثالث إناث فهو رابع الذكور ولو كانت الوصية ألنثى فهي رابعة 
اإلناث قال صاحب البيان قال مالك إذا أوصى بنصيب أحد أوالده فمات بعضهم اعترب مثل نصيب أحدهم يوم 

علوم وجعل نصيب الولد تقديرا له وقال ابن نافع فيعترب يوم املوت ال يوم ميوت أحدهم ألنه أوصى له جبزء م
الوصية ألن الوصايا إمنا تعترب يوم املوت قال ابن كنانة األمر كذلك إن علم املوصي التعبري وإال فيوم الوصية قال 

مل يبق إال واحد رجع شارح اجلالب سواء ميوت بعضهم أو يتوالد بعض يعترب نصيب أحدهم يوم ميوت املوصي وإن 
الثلث وإن مل جيز الورثة فإن أوصى بذلك ومات ومل يولد له قال ابن القاسم ال شيء قال صاحب املنتقى إذا أوصى 
بسهم أو نصيب ومل يعينه قال حممد هو سهم مما انقسمت عليه الفريضة من عدد السهام قلت أو كثرت وقال ابن 

قيل سهم من سهام الفريضة إن كانت تنقسم من ستة فأقل ما مل يتجاوز عبد احلكم الثمن النه يعقل الفرائض و
الثلث فريد إىل الثلث وإذا مل جيز الورثة وال ينقص من السدس واختاره حممد وعليه مجاعة األصحاب وعند ابن عبد 

م الورثة إال احلكم يسهم مما يقسم على الفريضة قلت السهام أو كثرت وقال ش ما خيتاره الورثة وقال ح أقل سها
أن يزيد على السدس فيعطاه وإذا قلنا يسهم مما تنقسم عليه الفريضة وكان أصلها سته وتعول إىل عشرة قال ابن 
القاسم له سهم من عشرة ألنه أقل سهام الفريضة قال الطرطوشي من أصحابنا من قال يعطى شيئا يقع عليه سهم 

قاله القاضي أبو احلسن إال يف حنو الدرهم بل على حسب قلة أو حظ أو نصيب إذا أوصى له بأحد هذه األلفاظ و
التركة وكثرهتا وقال ش ما يقع عليه ذلك االسم وإن قل وقاله ح نصيب أحد الورثة ما مل ينقص من السدس ومنشأ 

 اخلالف أن السهم جمهول يقع على القليل والكثري أو هو مقدر مبا تقدم يف حكاية املذاهب واألول الصحيح ألنه
يقال سهم من اثنني ومن عشرة ومن الف وليس حتديده مبقدار أوىل من خالفه واالصل أن ال خيرج من مال امليت 

إال ما يتيقن احتج ح بأن رجال جعل لرجل سهما من ماله على عهده فجعل له السدس وجوابه منع الصحة فلو قال 
ح و ش يعطى مثله مرتني إن كان نصيب اعطوه ضعف نصيب أبين قال اصحابنا يعطى مثل نصيب األبن وقال 

اإلبن مائه اعطي مائتني واختاره القاضي أبو احلسن منا لنا قول اخلليل ضعف الشيء مثله وضعفاه مثاله وقال 
أي تعذب ثالثة ) يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا العذاب ضعفنب ( املفسرون يف قوله تعاىل 
يل مثلني وألنه لو أوصى بضعفي نصيب ابنه فعندنا يعطى مثليه وعندهم ثالثة أمثاله مع أنه أمثال عذاب غريها وق

فأولئك هلم جزاء ( لفظ نفسه فيلزمهم خمالفة ظاهر اللفظ احتجوا بأن أصل الكلمة التضعيف والزيادة لقوله تعاىل 
ني والورد املضاعف والنرجس والضعف أكثر من الواحد وتقول العرب أضعفت الثوب إذا طويته طاقت) الضعف 

أي كل ورقة ورقتني وأضعف العطاء أي مثله مرتني واألصل عدم الترادف بني املثل والضعف واجلواب أن مقتضى 
هذه النقول أن يكون الضعف مشتركا بني املثل واملثلني ألنه اسم يقتضي االضافة ال يقال ضعف إال مع غريه حنو 

مثال اخر وزوج يقتضي فردا اخر معه مث إذا ازدوج اثنان قيل لكل وأحد منهما  لفظ ثاين يقتضي أوال ومثل يقتضي
زوج وهلما مجيعا زوج وزوجان أيضا فبطل قوهلم أو نقول مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركا واالصل 

  عصمة املال إال يف املتيقن 

  فرع



بدئ بالغالم من الثلث لتعينه فإن فضل فضل اشتري  يف البيان قال أبن القاسم قال ثلث مايل حر وغالمي فالن حر
  به رقيق فاعتق وإن كان له رقيق عتق ثلثهم بالقرعة لوصفه ثلث ماله باحلرية 

  فرع

قال صاحب املنتقى قال أبن القاسم إن أوصى لفالن وللفقراء واملساكني بثلثه اعطي فالن حاجته باإلجتهاد وقال ح 
اكني الثلث ألن العطف يقتضي الشركة والشركة تقتضي التسوية عند إالطالق له الثلث وللفقراء الثلث وللمس

وجوابه أن العطف إمنا يقتضي الشركة يف أصل احلكم وهو كونه موصى له وحنن نقول به وعلى املذهب لو مات 
سم نصفان قبل القسمة ال شيء لورثته كموت أحد املساكني وقاله حممد وإن قال لقرابيت وللمساكني قال أبن القا

كما لو أوصى لشخصني معينني الستوائهما يف عدم التعيني كاستواء الشخصني يف التعيني وهو الفرق بينه وبني 
األوىل وحياص فقراء قرابته لقرينه اقتراهنم باملساكني وعن مالك ثلثي لليتامى والفقراء والسبيل يقسم باالجتهاد بني 

أثالثا على قدر احلاجة والعدد خبالف لو قال لزيد وعمرو واحدمها فقري إخويت وبني بين أخي وبني ولد فالن يقسم 
فالثلث بينهما نصفان القسم الثاين يف االحكام احلسابية قال اللخمي إذا أوصى جبميع ماله وآلخر بثلث ماله ومل جيز 

 املال أو بنصف ماله وآلخر الورثة فالثلث بينهما أرباع ألنه نسبة الثلث إىل مجلة املال وإن اجازوا حتاصوا كذلك يف
ثلثي ماله فالثلث بينهما أسباع أو املال فيجعل النصف ثالثة فيكون الثلثان اربعة أو نقول أقل عدد له نصف وثلثان 

ستة فيجعل الثلث ستة ومجلة املال مثانية عشر أو نقول خمرجه النصف من اثنني والثلثني من ثالثة ومها متباينان 
ني تكون سته وهو مجلة الثلث فيكون املال مثانية عشر والوصايا وإن مسيت من املال فاحلجر فيضرب ثالثة يف اثن

الشرعي يردها للثلث فكأنه أوصى له بنصف الثلث وهو ثالثة يف هذه الصورة وبثلثيه وهو اربعة فذلك سبعة 
بالسدس والربع فخرج الربع وينتقل مجلة املال إىل أحد وعشرين ألنه املتحصل من ضرب ثالثة يف سبعة ولو أوصى 

اربعة والسدس ستة فكانه أوصى هلما باملخرجني فيكون الثلث بينهما على عشرة لصاحب الربع ستة ولصاحب 
السدس خمرجه ألنه قد صرح أن صاحب الربع يفضل صاحب السدس مبثل نصف السدس وهو ما ذكرناه وكذلك 

فكأمنا أوصى هلما باملخرجني لكن لكل واحد منهما خمرج النصف والثلث خمرج النصف اثنان وخمرج الثلث ثالثة 
صاحبه ألن النصف اكثر من الثلث مبثل نصف الثلث وهو زيادة خمرج الثلث على خمرج النصف فيكون الثلث 
بينهما مخسة ومجلة املال مخسة عشر ولو أوصى بالنصف والثلث والربع فالثلث بينهم ثالثة عشر للنصف ستة 

ربع ثالثة ألن هذه االعداد تثبت هذه الوصايا وهذا الباب كثري الفروع فقس غري هذه عليها والثلث اربعة وال
واختلف إذا أوصى بثلث ماله وآلخر بعبد قيمته الثلث وأجاز الورثة قيل يكون للموصى له بالثلث ثلثا الثلث 

لصاحب الثلث مجيع الثلث  ولصاحب العبد ثلثا العبد وثلث العبد بينهما نصفان ألنه وصى بثلثه مرتني وقيل
ولآلخر مجيع العبد لصحة إنفاذ الوصيتني وإن مل جييزوا فالثلث بينهما نصفان الستوائهما وقيل يبدأ بصاحب الثلث 

وال شيء لآلخر ألن امليت إمنا أوصى له من ثلثي الورثة وإن قال لفالن هذا وقيمته ثلث ماله ولفالن خدمة هذا 
اخلدمة فله إن خيدمه ويقوم الورثة مقامه يف احملاصة فما نابه أخذوه وقال حممد فيمن اآلخر وأجاز الورثة لصاحب 

أوصى خبدمة عبد وآلخر بعشرة دنانري وال مال له سوى العبد وأجاز الورثة للمخدم اخلدمة فإنه يباع ثلث العبد 
ي العبد حىت ميوت فريجع العبد حماصا فيه هذا بالعشرة واآلخر بقيمة اخلدمة فما صار للمخدم أخذه مث خيتدم ثلث

للورثة إن صار له يف احملاصة ثلث اخلدمة فأقل وإن صار له اكثر سلم الفاضل للورثة وال يزاد على وصيته وهو 



كرجل وصى لرجلني بثلث ماله وآلخر بنصف ماله فأجاز الورثة للموصى له بالنصف فإنه حياص املوصى له بالثلث 
  ام النصف جبميع النصف ويعطيه الورثة مت

  فرع

يف الكتاب أوصى لرجل مباله وآلخر بثلثه وآلخر بعشرين دينارا والتركة ستون فلصاحب املال ستة أجزاء وللنصف 
ثالثة وللثلث اثنان والعشرون اثنان ألن الثلث عشرون فذلك ثالثة عشر يقسم عليها الثلث وكذلك لرجل بثلث 

ثلث من عني ودين وغريمها على حساب عول الفرائض سواء وإن ماله وآلخر بسدسه وآلخر بربعه يتحاصون يف ال
أوصى بثلثه وآلخر بعبده وقيمته الثلث فهلك العبد بعد موت السيد قيل النظر يف الثلث فللموصى له بالثلث ما 

بقي ألنه مل يوقف إال له وإن أوصى بثلثه وربعه وشيء بعينه ضرب يف الثلث بالتسميات وقيمة املعني فما صار 
صاحب املعني حصته يف ذلك املعني وما صار لالخوين شارك به الورثة فإن هلك املعني بطلت الوصية فيه والباقي ل

بني أصحاب الوصايا اآلخر قال ابن يونس قال مالك إن أوصى بثلثه وبنصفه فاجازوا لصاحب النصف وحده اخذ 
الثلث وحده أخذه وأخذ اآلخر ثالثة أمخاس النصف واآلخر مخس الثلث الذي كان حيصل له لو مل جييزوا لصاحب 

الثلث وقال أشهب يتحاصان فما صار للمجاز له امتوا له من مواريثهم ألهنا ال تستحق الثلث قبل اإلجازة وإن اجاز 
بعضهم دون بعض عمل خمرجها بغري إجازة فما حصل ملن مل جيز له أخذه وخمرجها مع اإلجازة فما وقع للمجاز 

حصته لو مل جيز للموصى له ومبذهبنا يف التراجم يف الثلث عند عدم اإلجازة قال ش وقال ح إذا  أخذه والفاضل عن
أوصى بالنصف والثلث الثلث بينهما نصفإن وتسقط الزوائد على الثلث وكأنه أوصى لكل واحد بالثلث ونقص 

فمن بدله بعد ما ( لنا قوله تعاىل أصله فيقسم على التفاوت إذا اجاز الورثة وإذا أوصى بالثلث وبالربع أو بالسدس 
واملخالف بدل ألن امليت فاوت وهو سواء بل نقول إذا أوصى مباله وقد أوصى ) مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه 

جبميع ثلثه وإذا أوصى بنصف ماله فقد أوصى بنصف ثلثه وإذا أوصى بربع ماله فقد أوصى بربع ثلثه فينبغي أن 
بة أو نقول ما قسم على التفاضل عند السعة قسم على التفاضل عند الضيق قياسا على يقسموا على هذه النس

فكما عمل يف العول يعمل هاهنا احتجوا بأمور أحدها ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم ( املواريث ألهنا وصية لقوله تعاىل 
ث كاملرياث ال يزاحم فيه بأكثره وهو قلب القياس املتقدم فقالوا وصية ال يزاحم فيها باكثرها وهو الثلثان وهو الثل

الثلثان وثانيها الزوائد ال تستحق بالوصية فال يضرب به كمال الفقري واجلواب عن األول إن الشرع ما مسى أكثر 
من الثلثني وهاهنا مسى أكثر من الثلث وال يتصور هناك اخلمس والسبع وحنومها خبالف هاهنا فدل على اتساعه 

ن مال الغري غري قابل خبالف ماله القسم الثالث يف االحكام املعنوية ففي الكتاب أوصى بشراء واجلواب عن الثاين إ
عبد فيعتق مل يكن بالشراء حراً حىت يعتق ألنه لو قبل فيه القيمة ومجيع احواله احوال العبيد فإن مات بعد الشراء 

تنفيذ الوصية ولو أوصى بعتق عبد يشترى ومل وقبل العتق عليهم شراء رقبة أخرى ما بينهم وبني مبلغ الثلث لعدم 
يسم مثناً أخرج بقدر قلة املال وكثرته وكذلك إن قال عن ظهاري ألن تصرف اآلنسان بقدر ماله وإن مسى مثناً ال 

يسعه الثلث اشتري الثلث فإن مل يبلغ رقبة شورك به يف رقبة فإن مل يبلغ اعني به مكاتب يف آخر جنومه وإن مسى مثنا 
الثلث فاشتري وأعتق عنه مث حلق امليت دين يغترق املال رجع العبد رقيقا لظهور بطالن الوصية أو يغترق بعض قدر 

املال عتق منه ما بقي بعد الدين وال يضمن الوصي إذا مل يعلم بالدين قال ابن يونس إذا مات قبل العتق وبعد الشراء 
ن القاسم قال حممد ما مل ميت بعد قسمة املرياث فيشترى ما بقي قال حممد يشتري الورثة من ثلث ما بقي أبدا قاله اب

من الثلث األول شيء وقال حيىي بن عمر موته بعد القسمة وقبلها سواء ويشترون ما بقي من الثلث األول شيء 



ويف كتاب حممد لو أخرج الثمن فسقط اشتروا من ثلث ما بقي ما مل يتلف بعد القسمة فمن بقية الثلث كموت 
بد سواء ولو هلك الثاين بعد القسم لعتقوا أبدا من ثلثه ما بقي أبدا ما مل ينفذ العتق أو يقسم املال فإن قسم وقد الع

أخرج مثنه فذهب فال شيء على الورثة حلصول املفاصلة بينهم وبني امليت إال أن يكون معه وصايا نفذت فليؤخذ مما 
أن يكون يف الوصايا ما هو مثله فيكونان يف الثلث سواء ولو بقي بيد أخذوا مثن رقبه لتقدمي العتق على الوصايا إال 

الورثة من الثلثني شيء فيه مثن رقبة أخذ ذلك منهم بعد القسم واشترى به رقبة ونفذت الوصايا قال حممد لو جن 
اسلموه عتقوا العبد قبل العتق خري الورثة بني إسالمه وشراء غريه من ثلث الباقي وفداه وعتقه هو أو غريه فإن 

غريه من ثلث الباقي وإن فدوه فمن ثلث الباقي ال اكثر كاهنم أبتدؤا شراءه وذلك إن مل يكن قسم بالثلث قال 
أصبغ ويرجع يف هذا إىل باقي الثلث األول إذا كان قد قسم ويقسم الورثة بالثلثني فينفذ هلم وال يرجع عليهم 

ان كل قسم من أهله وعن أصبغ إذا مات قبل العتق أو ضاع بشيء يف موت الرقبة وال إسالمها ألنه صار ضم
الثمن ومل يفرط الوصي يف تنفيذ العتق وال يف الشراء بالثمن املعزول مل يضمن وال يرجع يف الثلث بشيء إن فرق يف 

وإن مل أهل الوصايا وجنايته كموته أو جين عليه جناية ال جيرى مثلها يف الرقاب بيع واشتري بثمنه مع ارش رقبته 
يقبضها عتق وأعني يف األرش يف رقبة وإن فرط يف العتق أو يف الشراء حىت مات أو تلف الثمن أو جىن ضمن الثمن 

لتفريطه ولو كان الوارث الوصي فسواء فرط أم ال إن مات أو جين عليه أو جىن فال بد أن يعتقوا من ثلث ماله 
توىل ذلك ولو كانت رقبة بعينها فسواء أوصى لصيب أو وارث  رقبة أخرى ألنه ال مرياث إال بعد الوصية وهو الذي

ال شيء عليهم إذا مات فرطوا أم ال لقصره الوصية على ذلك املعني وإن جىن والثلث حيمله فهو دين عليه وهو حر 
ه وقال فإن مل حيملها قسمت اجلناية على ما اعتق منها وما رق وإن جين عليه فاالرش له وهو حر قاله ابن القاسم كل
أشهب إذا مل يسم الثمن ال ينظر إىل مقدار املال بل يشتري رقبة وسط كما قيل يف العدة فإن عجز الثلث عن 

الوسط اشتري به وحياصص أهل الوصايا ببقية الوسط وهو استحسان والقياس حماصصتهم بقيمة ادىن ما جيزئ عن 
للخمي إن قال إن اشتريتموه فهو حر عتق بنفس املظاهر واألول أحسن كاملتزوجة على خادم هلا الوسط قال ا

الشراء وإن قال اعتقوه فهلك قبل العتق فثالثة اقوال ففي الكتاب يشترون إىل مبلغ ثلث امليت وعن ابن القاسم 
من ثلث ما بقي كانه مل يكن له مال إال ما بقي وقال أبن حبيب القياس أن ال يرجع يف بقية الثلث بشيء والرجوع 

إذا قال اشتروا رقبة عن ظهاري ومل يوجد إال ما يشتري به رضيع اشتري أو معيب اشتري يف التطوع استحسان و
دون الظهار وإن مل يبلغ العتق عن الظهار أطعم عنه ويف االطعام أو بعضه فإن كان فوق االطعام ودون العتق أطعموا 

عنهم وإذا طرأ الدين بعد العتق ففي كتاب حممد والفضله هلم والقياس إن يتصدقوا هبا ألهنا بقية الوصية املخرجة 
  ميضي العتق ويغرم الوصي 

  فرع

يف الكتاب اشتروا عبد فالن لفالن أو فاعتقوه أو بيعوا عبدي من فالن أو ممن احب أو ممن يعتقه فامتنع املشتري إن 
ثلث قيمته إىل ثلث املبيع كانه أوصى يشتريه مبثل القيمة أو البائع أن يبيعه يف الشراء أو نقص يف البيع ما بينه وبني 

له بأحد الثلثني فإن أمتنع املشتري أو البائع من املوصي بتلك الزياده أو النقصان إنتظر املشتري للعتق إن رضي 
بائعه وإال رجع مثنه مرياثاً ألن ذلك هو املمكن رواه ابن القاسم وروى ابن وهب ينظر ما رجى بيعه إال إن يفوت 

وأما الذي يشتري لفالن فيدفع مثنه وثلث مثنه للموصي أن يشتري له ألنه القدر الذي وصى به له إن مبوت أو عتق 
كان السيد امتنع طلباً للزيادة وإن امتنع مطلقا غبطه بالعبد رجع الثمن مرياثاً كما لو أوصى مبعني فهلك وقال غريه 



مل يرض املوصى له بالعبد بعد شرائه إال بعبد فال مها سواء ويوقف الثمن وثلثه حىت يؤيس من العبد فيورث ألنه 
يأخذ ماال كما لو أوصي له بعبد فمات وأما الذي أوصى له بأن يباع منه فطلب زيادة وضيعه على الثلث فيخري 

الورثة بني بيعه مبا سئلوا أو يعطوه ثلث العبد ألن الوصية بالبيع منه على التعيني مظنه الوصية له ببعض العبد 
ث اصل يف الوصية فريجع إليه وأما الذي يباع ممن احب دون رجل بعينه وطلب املشتري وضيعة أكثر من والثل

ثلث الثمن خيري الورثة بني بيعه مبا سئلوا أو يعتقوا ثلث العبد ألن الوصية له يف املعىن رواه ابن القاسم وروى غريه 
ري به ال شيء عليهم ألن الوصية إمنا تشعر خبالصة فإن مل جيدوا من يشت \ليس على الورثة غري بدل ثلث الثمن 

من ملكهم إن أحب ال بالعتق ومل خيتلف قوله يف املشتري للعتق وأما الذي يباع ممن يعتقه فيخري الورثة بني بيعه مبا 
اعطى فيه أو يعتقوا ثلثه ألن العتق املقصود قال صاحب النكت إذا مل جيدوا من يشتري العبد مبا يلزمهم من 

لوضيعه والثلث حيمل العبد فها هنا يقطع بثلث العبد وإن مل حيمله قطع بثلث الثلث وال يقتصر على ثلث العبد قال ا
أشهب إذا قال بيعوا من فالن فعليهم إعالمه بالوصية ألنه له فإن باعوه بأكثر من الثلث رجع عليهم إذا علم بالزائد 

جع ألن ظاهر الوصية قد نفذت وإذا اشتراه باكثر من قيمته بكثري ألنه حقه بالوصية وكان ابن القاسم يقول ال ير
رجع بعد علمه بثلث القيمه ال ثلث الثمن ألنه الذي اقتضته الوصية قال أشهب وإن قال بيعوه ممن يعتقه أو ممن 
 أحب ليس عليهم اعالم املشتري بذلك ألن الوصية للعبد وليس عليهم وضع شيء من مثنه إذا وجدوا من يعطي

وإذا اشتراه باكثر من ثلثي القيمة ومل يعلم ال يرجع بشيء ولو بذل هلم ثلثي الثمن فأكثر لزمهم بيعه إن محله الثلث 
قال ابن أيب زيد يف قوله بيعوه ممن أحب أو من فالن أو ممن يعتقه يلزمهم بيعه بثلثي قيمته إمنا ذلك إذا محله الثلث 

خيرج من الثلث مل يلزمهم بيعه بوضيعة وال بثمنه كله بل خيريوا بني بيعه  قال أشهب لو كان العبد املال كله أوال
بثلثي مثنه أو يعتقوا منه ما حيمله الثلث ألن الوصية له وأما بيعوه من فالن فيخريوا بني بيعه بثلثي مثنه أو يعطوا 

مله من أحد إن مل حي لفالن الثلث امليت من كل شيء ألن الوصية له قال سحنون ليس للمريض إن يوصي ببيعه
الثلث وإن مل تكن فيه حمأباة ألن الورثة قد ملكوا الثلثني بعد املوت فليس له الوصية ببيعه قال أشهب وكذلك لو مل 

ميلك غري عبد فأوصى بثلثه لرجل وإن يباع ثلثاه بقيمتهما فال وصية له يف الثلثني قال أشهب فإن أوصى إن يباع 
ه إن شاء الورثة باعوه أو تركوه ألنه ليس فيه حق ألحد قال بعض ومل يقل من فالن وال ممن أحب وال ممن يعتق

القرويني إذا أوصى إن يباع من رجل مساه جعلت قيمة رقبته يف الثلث فإن محلها جازت خبالف لو باع عبدا وحاىب 
يلزم الورثة  فيه يف مرضه جيعل يف الثلث احملاباة خاصة ألنه مثل البيع على نفسه وعلى الورثة والذي أوصى إن يباع

دون نفسه ألنه لو باشره مل يلزمه من ذلك شيء قال التونسي إذا أوصى أن يباع عبده من فالن عليهم اعالم فالن 
عند أشهب دون أبن القاسم فإن أىب شراءه بوضيعة الثلث اعطي الثلث عند ابن القاسم وال شيء له عند غريه كانه 

صى إن يشتري عبده فاتنع من بيعه إنه يعطى ثلث الثمن كما قال يف رد الوصية ومل يقل أبن القاسم يف الذي أو
الذي أوصى إن يباع منه ومها سواء قال مالك إن أوصى إن يشتري عبد فالن لفالن فامتنع من بيعه بقدر زيادة 

لو باع ثلث الثمن يعطى الثمن وثلثه ملن أوصى له بالعبد بعد شرائه قال وهو مشكل ألنه أوصى له بعبد ال بثمن و
البائع العبد مل يكن له غريه فإذا امتنع البائع أما إن يكون للبائع الثلث الزائد كالذي ميتنع من الشراء أو يكون 
الثلث الزائد للورثة فلو كان مثن العبد ثالثني فهو بزيادة الثلث اربعون وثلث امليت عشرون فيقول البائع أبيع 

لك له مث يسلم ذلك للموصي فإن أمتنع لشركه يف العبد ال ضنا منه نصفه لتحصل زيادة مخسة ينبغي إن يكون ذ
بالعبد ينبغي على مذهب أبن القاسم تسليم العشرين له إن يطلب البائع اخلمسة وحدها وميتنع من البيع خشية 

نه أمتنع الشركة يف العبد ينبغي أن يكون ذلك له كقوله يف الذي أمتنع من الشراء إن له ثلث العبد وهاهنا أوىل أل



خشية الضرر بالشركة ال ضناً منه بالقيمة قال ابن يونس إذا أوصى بوصايا وإن يشترى عبد فالن لفالن حبصة أقل 
من مثنه وثلث مثنه وأمتنع البائع من بيعه رجع للورثة على أحد القولني وال يقسم منه ألهل الوصايا كرد بعض أهل 

يعه ممن احب ووصايا وضاق الثلث إن أجاز الورثة وإال جعلوا الثلث الوصايا وهو األشبه قال أشهب إذا أوصى بب
فيدخل العتق ويبدأ به فيه فإن فضل شيء فللوصايا وقاله ابن القاسم ويف كتاب حممد حياص بثلث مثنه ذلك وذلك 

القاسم إن الذي يوضع ملن أحب العبد إن يشتريه أو رضي الورثة ألن بقيته ال يلزمهم بيعه وينبغي على مذهب أبن 
مل يشتره أحد يعتق ثلثه ويبدأ على الوصايا فيعتق ما محل الثلث وعن مالك إذا أوصى إن يباع ممن احب وبوصايا 
يوضع ثلث مثنه وال يبدأ عليها قال أشهب وإذا بيع للعتق وظهرت وصايا ال تضر ولو قال يباع ممن احب أو من 

عتقه أو بيعه ممن أحب إال أن يسع الثلث وإن مل يسع الثلث وقد فالن خاصة به أهل الوصايا قال ولو طرأ دين لرد 
بيع ممن أحب فأعتقه رجع على املشتري مبا وضع له ونفذ العتق قال مالك وإذا قال بيعوه ومل يقل للعتق وال من 

ج من الثلث فالن وال ممن أحب هلم عدم بيعه لعدم تعلق حق باملبيع ألحد ولو قال خيري يف البيع والبقا لبيع إن خر
وشاء العبد ألهنا وصية له وال يوضع ملشتريه شيء ألنه بيع غري متقرر ومل خيص أحد بعينه وإذا أوصى ببيعه ممن 

احب أو من فالن فأعتقه الورثة فليس ذلك هلم ويبيعوه بوضيعة الثلث ولو قال ممن يعتقه فأراد الورثة كلهم عتقه 
كنانه يف الذي يباع ممن أحب ال يقام للمزايدة بل جيمع له اإلمام ثالثة أو كان ذلك هلم ألن املقصود العتق قال أبن 

أربعة فيقوم وحيط ثلث القيمة فإن احب رجلني تزايدا عليه على أن حيط الثلث فمن وقع عليه وضع ثلث ذلك 
ضر بالورثة قال الثمن عنه فإن أحب رجالً فاشتراه قال أشهب له اآلنتقال إىل غريه وثالث ورابع ما مل يطل حىت ي

اللخمي إذا قال بيعوه ممن أحب فأحب أحداً بيع منه فإن مل يشتره بقيمته حط إىل مبلغ ثلث قيمته فإن مل يرض 
فقوالن ملالك خيري الورثة بني بيعه بذلك وعتق ثلثه وعنه يكون رقيقا ألن الوصية مل تقتض اكثر مما فعلوه قال ويزاد 

يف مسألتني بيعوه من فالن للعتق أو بيعوه للعتق ومل يسم فالناً وأما اإلنتظار الثلث وينقص يف هذه املسائل إال 
فيختلف إن كان اإلمتناع من املوصى له مل ينتظر حنو اشتروا عبد فالن فيأىب البائع أو بيعووا عبدي من فالن فيأىب 

وصى له حنو اشتروه للعتق فيأيب الشراء فال إنتظار ألن املوصى له رضي بترك الوصية وإن كان اإلمتناع من غري امل
سيده بيعه فالعبد له حق يف العتق ومل يكن اإلمتناع منه قال أبن القاسم الثمن مرياث بعد اآلنتظار ومل جيزه ويف 

كتاب الوصايا الثاين بعد اليأس وقيل ال ينتظر وكذلك اجلوأب إذا قال بيعوه من فالن للعتق فامتنع فالن من الشراء 
ال اشتروا عبد ولدي فأعتقوه ومعه ورثة فقال مرة ال يزاد على قيمته وعنه يزاد ثلث قيمته ألنه قد واختلف إذا ق

  يعلم هذه الزيادة حىت يكون وصية لوارث 

  فرع

يف الكتاب إذا أوصى بعتق عبد فلم يقبل فال قول له ألن العتق حق هللا تعاىل ويعتق ما محله الثلث وإن أوصى أن 
ها فأبت وهي من جواري الوطء ذلك ملا يدخهل عليها يف ذلك من الضرر وال يتزوجها بعد تباع جارية ممن يعتق

ذلك إال أوباش الناس فهو كمن أوصى بضرر وإن مل تكن من جواري الوطء بيعت ممن يعتقها وقيل تباع للمعتق 
 يقبل منها كانت من مطلقاً حتصيالً ملصلحة العتق وال يلتفت إىل قوهلا قال صاحب النكت إذا أوصى بعتقها مل

جواري الوطء أم ال خبالف وصيته ببيعها ممن يعتقها والفرق إن الوصية بالعتق مصلحة فال بد من نفاذها ويف البيع 
أراد مصلحة الورثة بالثمن واجلارية بالبيع فلها كراهة ذلك قال أبن يونس قال أصبغ إذا قال لورثته اعتقوها فقالت 

ن يعتقها يف القياس واستحسن عتقها إن محلها الثلث وإن مل حيملها أو كان أوصى بعتق ال أحب فهو مثل بيعوها مم



بعضها قبل قوهلا أما لو قال إن مت فهي حرة نفذ العتق كما لو باشر عتقها قال مالك وإذا أوصى بتخيريه بني البيع 
االصل أبقاء ختيريه ما مل يتعلق به حق هللا والعتق فله اختيار كل واحد منهما بعد اختيار اآلخر ما مل يبع أو تقوم ألن 

أو الدمي فإن قال بيعوين من فالن فلهم بيعه يف السوق توفرياً للثمن الذي هو حقهم وال يوضع منه شيء وإن أراد 
البيع وأرادوا قيمته ليس ذلك هلم إال برضاه فإن املوصي قد يقصد بالبيع ختليصه من عداوهتم وإن رضي بترك البيع 

وروى عنه أبو زيد إن اختار العتق أو البيع له الرجوع مامل يوقفه السلطان  \ة هلم بيعه ألنه شأن األمالك والقيم
  وشهد العدول بذلك 

  فرع

يف الكتاب جيوز شراؤه ابنه يف مرضه إن محله الثلث ويعتق ويرث لتقدم حريته املوت فإن اعتق عبده واشترى أبنه 
 قربيت العتق وصلة الرحم وإن أوصى بشراء أبنه بعد موته اشتري وعتف يف ثلثه وقيمته الثلث بدئ اإلبن جلمعه بني

وإن مل يقل فاعتقوه لدخوله يف ملكه يف الوصية ولو كان عبداً كان والؤه له والوالء فرع امللك قال التونسي إن 
القياس عدم اإلرث ومنع أصبغ قيل إذا اشترى أبنه كيف يرثه وهو إمنا يعتق بعد املوت والتقومي قال قال عبد امللك 

ارثه ألن التقومي واعتبار الوصايا بعد املوت ومالك يراه ملا خرج من الثلث ألنه مل يزل حرا كما إن غلة املبتل ومثرة 
النخل ال تقوم بل االصول وتتبعها الغالت على أحد القولني كان احلكم تقدمها ويلزم على قول مالك يف تقدمي 

د كما لو اشتراه صحيحاً إنه لو تقدم شراء العبد على شراء األبن إن يقدم اإلبن وهو بعيد ألن األبن على عتق العب
اإلبن إذا قلنا يعتق من الثلث فال بد من الترتيب فكيف يبطل شراء األبن عتقاً متقدماً قال أشهب ولو اشترى أبنه 

صفقه فقياس قول مالك يتحاصان قال وأرى  واخاه يف مرضه واحداً بعد واحد فاألول أوىل لتقدم استحقاقه أو يف
تبدئة األبن وعتقه وتوريثه قال أبن يونس إن اشترى أبنه مباله كله عتق منه ما محله الثلث فإن كان يعتق على 

الوارث عتق الباقي عنه وقال ابن وهب إن اشترى من حيجب ابن الوارث ورث مجيع املال فإن كان ال يرث غريه 
ل ويعتق ويرث ما بقي وإن كان ال حيجب وشارك يف املرياث ال يشتريه إال بالثلث وال يرثه ألنه جاز شراؤه لكل املا

إمنا يعتق بعد املوت وقد جاز املال لغريه وقال أشهب ال يشتريه إال بالثلث كان حيجب أم ال وال يرث وقال عبد 
رياث أم ال ألنه لو استلحقه ثبت نسبه امللك كل من جيوز له استلحاقه جيوز له شراؤه جبميع املال شارك يف امل

ومرياثه وميتنع شراؤه غري األبن واألباء واألمهات واالخوات واالخوة ألنه ال يستلحقهم وقاله املدنيون وعن مالك 
يشتري األب وغريه من الثلث ويرثه وعن أشهب ليس له شراء أبنه مباله كله إذا مل يكن معه مشارك يف املرياث أو 

ث يف رق الولد وحيجبه الولد احلر فأما مع املشارك فال يشتريه إال بالثلث وكذلك من يعتق عليه وأنكر يكون من ير
قول مالك أنه ال يشتريه إال بالثلث ومل يقصد قال اللخمي اختلف يف األباء واألبناء واألم واالخوة واألخوات 

لث فعن أشهب من رأس املال وعنه ذلك إذا مل واجلدات كاالختالف يف الولد هل يعتقون من راس املال أو من الث
يكن معه وارث ألهنم أوىل مباله وخصص عبد امللك هذا باإلبن فيعتق من رأس املال فريث ألنه له استلحاقه خبالف 

  غريه وقيل خيتص برأس املال الولد وولد الولد كان له ولد آخر أم ال 

  فرع

لث حيملها فما ولدت بعد موته وقبل السنة يعتقون بعتقها وكذلك يف الكتاب أوصى بعتق أمته بعد موته بسنه والث
املكاتبة واملدبرة بعد العقد وأرش خراجها وقيمة مثلها قبل السنة للورثة ألهنا ملكهم فيها وما أفادت بعطية أو 



ت خري الورثة يف كسب ال ينزع منها كاملعتقة إىل اجل يتبعها ماهلا وقيل ينزع إذا مل يقرب األجل ألهنا رقيق فإن جن
فداء اخلدمة جبميع اجلناية أو يسلموا اخلدمة للمجين عليه ويقاص هبا يف اجلناية فإن وفت قبل السنة رجعت للخدمة 
بقية السنة وإن بقي من االرش شيء بعد السنة عتقت وأتبعت به وللوارث عتقها قبل السنه ألن احلق له يف اخلدمة 

ق من ثلثه وإن كانا وارثني فاعتق أحدمها سقط حقه من اخلدمة وحده وبقيته حر والوالء للموصي ألنه املنشئ للعت
  وخيدم اآلخر إىل متام األجل قال التونسي من اعتق يف صحته إىل اجل مث مات فاألقرب أن للوارث إنتزاع املال 

  فرع

على نفسه كما يعتق على  يف الكتاب أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث عتق مجيعه ألنه ملكه ثلث نفسه فيعتق
الشريك املعتق وما فضل من الثلث فللعبد وإن مل حيمله عتق منه ما حيمله وله مال استتم منه عتقه كما يقوم على 

غريه وكذلك إن أوصى له بالسدس وقيمته السدس عتق رواه ابن القاسم وروى ابن وهب ال يعتق فيما بيده 
الضرر عن الشريك وهو ال يضر نفسه قال قال مالك فإن مل يترك غري العبد ويوقف بيده ألن العتق على الغري لنفي 

وأوصى بثلث ماله وبيد العبد الف دينار ال يعتق إال بثلثه وال يعتق فيما بيده بل يوقف بيده ألن املوصي أوصى بعتق 
ال وكذلك إذا كان للعبد ثلثه فالتكميل إمنا يتعني على السيد وهو معسر خبالف إذا كان له مال وأوصى له بثلث امل

أمراة حرة وولدها منه احرار فأوصى السيد جلميعهم بثلث ماله عتق العبد يف ذلك ألن ولده ملك بعضه لكونه من 
مجلة الثلث وملك هو من نفسه للبعض قال صاحب النكت قال بعض القرويني يف مسألة الوصية ألوالد العبد إن مل 

من أبيهم وإن مل يقبلوه على االختالف وإن قبلوا ما أوصى هلم به من أبيهم دون  يقبل األوالد عتق ما أوصى هلم به
املال كما عتقه يف ذلك املال وإن كان عليهم دين فاملال يف دينهم أما لو أوصى هلم من أبيهم فالعتق أوىل من الدين 

ا الوصية يف بقية الثلث ان يعتق قال ابن أيب زيد ينبغي على قول مالك إن مل يقبل الولد الوصية من أبيهم وقبلو
عليهم ما وقع هلم من ثلث أبيهم وال يكمل عليهم وعلى قول أشهب ال يعتق حصتهم من رقبته إال إن يقبلوها فيتم 

عليهم باقيه قال التونسي إذا أوصى له بثلث تركته عتق ثلثه يف نفسه ويكمل عتقه فيما أوصى له به من بقية ماله 
ىل متام رقبته وما فضل فهو له وإن أوصى له بثلث نصيبه ومائة دينار مل يبدأها يف الثلث وحاص ويبدأ على الوصايا إ

هبا أهل الوصايا قاله مالك وقال سحنون ال يبدأ إال يف الوجهني إال بثلث نفسه وحياص مبا سوى ذلك ألهنا وصية 
ان فما صار للعبد عتق فيه أو أخذه وال كغريها قال ابن القاسم إذا أوصى لعبده بثلث ماله وألجنيب بثلث يتحاص

يبدأ العبد ألنه عتق على نفسه قال التونسي وال فرق يف احلقيقه بني الوصية له بثلثه أو بثلث نفسه ومبائه دينار بل 
ية ينبغي التبدئه فيهما ألجل العتق وبدأه عبد امللك يف نفسه يف الثلث ومل يبدأه يف املائه ومل يبدأه ابن القاسم يف بق

الثلث مع قوله إنه يعتق فيه وهو يدل على أن ذلك ليس من جهة امليت فلهذا عتق على العبد وهو غري قادر على 
رد عتق ثلث نفسه وإذا أجاز ذلك وأجاز عتقه يف بقية الثلث ألنه عتق على نفسه لزم عليه إذا وهب رجل لعبده 

صف على العبد إن كان له مال ولو أوصى له بنصف نصفه وعليه من الدين ما يستغرق النصف اآلخر إن يقوم الن
نفسه أن يكمل وقال اصبغ وإن أوصى له بربع نفسه وثلث ما يبقى من ماله سوى العبد فإن قال مل يعتق إال ربع 

العبد وال يعتق نفسه يف بقية الثلث وإن مل يقل دخل يف ذمل بقية رقبته مث يقوم على العبد ما بقي من رقبته إن عجز 
شيء يف مال نفسه فقد بني إنه إذا قال سوى العبد إنه كاملوصى له مبال مع ثلث رقبته وإنه ال يقوم يف ذلك  منها

وإن مل يقل يقوم يف مال نفسه وبقية الثلث وينبغي على قوله إن ال يقوم يف مال نفسه ألن مال نفسه ليس هو 
يه ومل يعتق على القولني وإذا أوصى له خبدمة أو الوصية فإن أوصى لعبده بشيء بعينه فلم حيمله الثلث قطع له ف



سكىن ومل حيملها الثلث قطع له بالثلث شائعاً وعتق يف ذلك فإن أوصى له بدنانري خترج من الثلث حاضرة ال حيتاج 
د إىل بيع العبد أخذها إذا محلها الثلث وإن مل حتضر كلها واحتيج إىل بيع العبد لتكميلها وال يتم الثلث اآلن للعب

رجع ذلك كله عتقاً فيعتق من العبد ثلث مجيع امليت وكذلك لو أوصى له بدراهم ودنانري ومل تقل من مثنه وليس له 
إال العبد عتق منه بقدر ذلك وليس للورثه إعطاء ذلك وال يعتق العبد وإن وصى له بثلث دين عليه شاهد حلف 

يقوم للميت ليعتق فيه والصورتان توالن إىل عتق ويف  معه كحلف الورثة ولو أوصى له بعتقه مل حيلف له مع شاهد
كتاب أبن سحنون يف عبد له أمراة واربعة أوالد احرار أوصى سيده بثلث ماله جلميعهم تطلق عليه أمراته إن قبلت 
والثلث بني الولد واألبوين اسداس للعبد الثلث من نفسه ولبنيه أربعة اسداس ويعتق نصيبه ونصيبهم وبيد الزوجه 

سدس ثلث ينضم إىل ما يقع له ولبنيه من بقية الثلث فإن وسع بقية العبد عتق وإال فما وسع من ذلك وإن كان فيه 
وما عتق يف سهمه وسهم بنيه ويبقى سهم املرأة فإن بقي للعبد ولبنيه من الثلث بقية فهي على مخسة أجزاء عتق 

قيه على بنيه فيما هلم من ذلك وغريه إن قبلوا الوصية وال سدس املرأة فيما للعبد من بقية الثلث فإن مل يف عتق با
يقوم على العبد باقيه يف مال إن كان له على مقتضى رواية أبن وهب عن مالك قال وفيه نظر ألنه جعل ثلثي الورثة 

غريه من العبد تقوم على العبد وعلى بنيه ومل يبدأ بالتقومي على العبد فإن عجز قوم على بنيه فيما ورثوا يف 
والتحقيق ال فرق بني ثلثي الورثة وسدس املرأه وينبغي على مذهب ابن القاسم لو مل يقبل الولد الوصية يف رقبة 
أبيهم إن يعتق ذلك عليهم وإن ال يقوم عليهم يف بقية الثلث كمن أوصى لولده مبن يعتق عليه أنه يعتق وال يقوم 

سحنون فإن أوصى لعبده بثلث ماله وللعبد ولد رقيق للسيد عليه وعلى قول غريه ال يعتق عليهم منه شيء قال 
فاألب أوىل بالثلث يعتق فيه فإن بقي منه شيء دخل فيه األبن بالعتق ما بلغ الثلث مث قال الذي يعتق على بنيه ما 

تقومي على صار هلم منهم يف الوصية وياخذ ما بقي ماال مع أن مذهبه أنه إذا أوصى لعبده بثلثه إمنا يعتق ثلثه بال 
نفسه فكيف قال هاهنا يستتم يف بقية الثلث وإذا محل عليه يف بقية الثلث على قوله كمل عليه أبنه يف بقية الثلث 

قال ابن يونس قال ابن كنانة أوصى بأن يباع منه بعشرة ألخيه وللعبد بقية نفسه بيع منه مبا ذكر ألخيه وعتق باقيه 
ل ابن القاسم أوصى أن يباع بثالثني منها لفالن عشرة فبيع بذلك فأكثر ال إن محل الثلث ويقوم يف ذلك مباله قا

يزاد على العشرة أو بأقل وأكثر من عشرين فله ما زاد على عشرين أو بعشرين مل يكن له شيء ألنه إمنا أوصى له 
ب له عشرة ولو مل يبع إال بالزائد عليها وقيل له ثلث ما بيع به مطلقا بأقل من ثالثني ألنه له بثلث ثالثني وقال أشه

هبا فأقل ألنه أوصى له هبا قال مالك وإذا قال ثلث عبدي له وله مائه دينار ليس له أن يأخذ باملائة يف نفسه عتقا ألنه 
إمنا أوصى له هبا ماال قال ابن القاسم لو أوصى له بثلث ماله وأوصى بعتق عبد آخر بيد املوصى بعتقه ألنه عتق على 

تق على نفسه قال أبن القاسم وإن أوصى بثلث ماله إلبن عبده واإلبن حر كبري وقبل الوصية عتق امليت وذلك ع
عليه أبوه أو مل يقبل عتق ثلث األب لدخوله يف ملكه فهو أوال يفتقر إىل القبول وإن كان صغرياً عتق ثلثه فقط وإن 

ق بل إن قبل عتق عليه كله ورد للورثة بقية أوصى له بثلث ماله ويف التركة أخوه فليس له أن ينكب عنه حذر العت
  القيمة وله قبول الوصية إال ثلث أخيه وال يلزمه عتق باقيه بل يعتق ثلثه لدخوله يف ماله 

  فرع

يف الكتاب أوصى خبدمة عبده سنه ال يبيعه الورثة على القبض بعد سنه ألنه معني بتأخر قبضه فهو غرر وإذا أوصى 
كىن سنة جعل يف الثلث قيمة الرقاب فإن محلها نفذت الوصايا وإال خري الورثة يف اجازة خبدمة أو غلة خنل أو الس

ذلك أو يقطع املوصى له بثلث امليت يف كل شيء بتال قال صاحب التنبيهات لو مل يعلم املشتري بذلك حىت 



اسداً على اخلالف يف علم انقضت السنة بأن يشتريه ويودعه فيسافر مث يقدم فيعلم ويرضى قيل يفسد لوقوعه أوالً ف
أحد املتعاقدين بالفساد وعلى القول جبوازه خيري يف التمسك وال كراء له يف السنة أو يقسم البيع ألنه عيب قال 

التونسي إمنا جعلت الرقبة يف الثلث ألن امليت اخرجها عن الورثة مع اخلدمة مع إمكان عدم الرجوع إليهم وأوصى 
بقدرها وحوصص هبا ألن الرقبة هاهنا سقط إخراجها عن الورثة ويصري إمنا له مال  مع ذلك بوصايا قومت اخلدمة

حياصص به وهو قيمة اخلدمة وهو حكم الغالت كلها قال ابن يونس قال حممد لو قال عبدي لفالن بعد سنة أو 
رجون ألرباب الوصايا خيدم فالنا سنه أو هو لفالن فاصل مالك إنه مىت زاد على ثلثه وأىب الورثة اإلجازة فإهنم خي

من ثلث امليت من عني أو دين أو غريمها إال يف خصلة واحدة اختلف قول مالك فيها دابة بعينها أو عبد بعينه 
وضاق الثلث فقال مرة كما تقدم وعنه يعطى مبلغ ثلث التركة يف ذلك املعني الختصاص الوصية به قال وهو 

دم فالنا سنه مث هو حر فلم يقبل فالن خدم الورثة مث عتق ولو الصواب الذي يثبت عليه قول مالك ومن قال خي
وهبها العبد أو باعها منه فهو قبول ويعتق مكانه لسقوط اخلدمة املانعه من العتق وإن كان غائبا أجره له السلطان 

ضت السنه من يوم وعتق بعد األجل إال أن يريد يف الكفالة واحلضانة فينتظر ويكتب اليه أو خيرج العبد اليه فإن انق
موت املوصي عتق خدم أم ال كما لو قال مالك لو قال لعبده اخدمين سنه وأنت حرفأبق أو مرض حىت مضت 

السنة عتق أو قال عبدي حر بعد عشرين سنه فإمنا حيسب من يوم املوت دون الوصية وإذا أوصى خبدمته لرجل 
له وملنافعه اآلن وكذلك ما تلده جاريته يف حياته لرجل وبرقبته آلخر بعد موته فنفقته على املخدم ألنه احلائز 

وبرقبتها آلخر فالنفقه على من له الولد وزكاة الفطر هل هي على املخدم أو صاحب الرقبة وهو مذهب الكتاب 
قوالن قال اللخمي حساب السنه يف الغائب من يوم املوت حممول على أن املموصي اعتقد أنه حاضر وإال فالسنه 

وصول العبد اليه وخدمة ما بني وصوله إليه للورثة ونفقته عليهم واملوصي خيدم فالنا حياته خيدم ولدها معها من يوم 
وكذلك ولد املخدم من أمته بعد الوصية ألن اخلدمة تقرير ملا أوصى به وأما حنو ثالث سنني وهو يرضع ال يبلغ 

ه إذا ال خدمة له يف ذلك األجل وإن كان املرجع لرجل اخلدمة قبل احلرية عتق الولد اآلن لعدم الفائده يف إيقاف
فالولد له من اآلن قال صاحب التنبيهات عن مالك يف نفقه املخدم ثالث روايات على املخدم يف مال نفسه فإن مل 
يكن له مال فعلى من له اخلدمة ويف الكتاب زكاة الفطر على ربه وإن جعل رقبته آلخر فعلى صاحب الرقبة وقال 

  على من له اخلدمة فيهما  أشهب

  فرع

يف الكتاب ولد األمة للموصى بعتقها قبل موت سيدها رقيق ألن الوصية إمنا تعترب بعد املوت ألن له الرجوع قبل 
ذلك وبعد موته حر معها يف الثلث أو ما محل الثلث بغري قرعة قال التونسي مل يذكر هاهنا خالفاً كالثمرة حتدث 

رة تقوم األصول وحدها فإن خرجت من الثلث تبعها الثمرة وقال مرة يقوم اجلميع وأما بعد موت املوصي فقال م
إن أوصى حبمل األمه فإن خرجت األم من الثلث عتق الولد إذا خرج وإن مل خيرج من الثلث عتق منهما ما محل 

ه بعض األمه فقطع له يف الثلث ومل يقطع بالثلث للموصى له باجلنني كما قال يف السكىن واخلدمة ألن اجلنني كان
جنسها قال ابن يونس لو ماتت األم قبل القيام يف الثلث عتق ولدها بعد املوت من الثلث وكذلك لو أوصى بعتقها 
وهي حأمل وقال ولدها مملوك فولدت بعد موته عتق وال ينفع استثناؤه ألنه على خالف عند الوصية قال مالك ولو 

مال فتأخر ذلك حىت ولدت فولدها معها حر للوصية ألن القاعدة أن كل ذات أوصى إن تباع ممن أحبت وكانت حا
رحم فولدها مبنزلتها ويروى ذلك حديثاً قال ابن القاسم ولو أوصى أن حيج عنه بثمن جارية فولدت بعد املوت 



عها دخل ولدها معها وإن أوصى أهنا حرة إن أسلمت فغفل عنها بعد موته حىت ولدت مث اسلمت دخل ولدها م
وكذلك إن ودت عشرة دنانري أو إن رضي أيب فهي حرة فغفل عنها حىت ولدت مث كان ذلك وال جيعل بيعها إن 

أبت أن تبذل عشرة حىت يردد عليها فتأىب وهلا الرجوع ما مل ينفذ فيها حكم بيع أو قسمة ألنه حقها حىت متكن من 
ون فصارت مخسني قال سحنون له مخسها وقاله تعلق حق غريها وإن أوصى له بعشرة من غنمه فمات وهي ثالث

  أشهب وقال مرة له من األوالد بعدد إألمهات 

  فرع

يف الكتاب أوصى حبمل أمه أو وهبه أو تصدق به مث اعتقها هو أو ورثته عتق وبطلت الوصية وغريها ألنه لو وهبها 
رث قبل الوضع فوالؤها للوارث املعتق مث فلس بيعت وما يف بطنها للمشتري قال صاحب التنبيهات إذا اعتقها الوا

قال اللخمي إذا أوصى جبنني أمة لزيد جعل يف الثلث األم ألمتناع الورثة من التصرف فيها فإن مل حيملها الثلث ومل 
جييزوا الوصية بالعتق جعل يف الثلث األمه وعتق منها ومن ولدها ما محله الثلث وإن كانت الوصية لرجل قطع له 

ابقاً ألن الوصية به معاوضة من امليت ألخذه سهماً أقل من الثلث وهو اجلنني ووقف عليهم التصرف بثلث امليت س
يف األم خبالف إذا أوصى بعتقه ألن من شرط الوصية بالعتق مجع ثلث امليت يف عني املعتق ألن املوصى له ملا تعذر 

لو كان شائعاً فإن أوصى باجلنني لرجل وباألم جعل الثلث يف اجلنني جعل يف إألم لينال من العتق اكثر مما يكون 
آلخر فاعتق األم املوصى له هبا ففي الكتاب ميضى عتق األم ويسقط حق املوصى له بالولد وعن ابن القاسم يوقف 
عتق األمة حىت تضع فيقوم الولد على إن يعتق األم فيعتقان وعنه أيضاً يوقف عتقها حىت تضع فيأخذ الولد املوصى 

ميضى عتق إألم بالعقد األول وهو أحسن لإلمجاع على أن عتق الولد ال يسرى لألم وليس ملن اعتق بعض له بعد و
إألم وإن وهبه مث اعتق األم قبل احلوز مضى العتق وسقط حق املوهوب من الولد وبعد احلوز أمتنع عتق األم حىت 

  تضع 

  فرع

ا بغري اذن اإلمام برأوا ألنه أوصى بدفع ذلك اليها قال قال اللخمي إذا أوصى لبكر ال ويل هلا ودفع الورثة ذلك هل
  وارى إن كان هلا وصي إن يدفع اليه إال إن يعلم إن امليت أراد دفع ذلك اليها توسعه يف مطعمها 

  فرع

  يف الكتاب إذا أوصى بشراء عبد أبنه ال يزاد على قيمته لئال يكون وصية للوارث خبالف االجنيب 

  فرع

تل املوصى له املوصي خطأ جازت الوصية يف املال دون الدية ألن الوصية إمنا ختل فيما علمه املوصي يف الكتاب إذا ق
أو عمدا فال يف املال وال يف الدية قياساً على الوارث وإن أوصى له بعد إن ضربه خطأ وعلم به جازت يف املال 

يصاحل عليها فهي غري معلومه له قال صاحب والدية لعلمه هبا وجيوز يف املال دون الدية يف العمد ألنه قد ال 
التنبيهات إذا حيي حياة بينه وعرف ما هو فيه والوصية مقدمه ومل يغريها وال جدد أمراً فقيل ينفذ وهو ظاهر ما يف 



كتاب الديات وتدخل الوصايا يف ذلك على العموم وقيل ال تدخل إال إن ينص عليها ولو قبله املوصى له عمدا قال 
ت تبطل الوصية ومل بفصل علم أم ال وال يتركوهنا يف مال وال دية وعنه إن قتله عمداً بعد الوصية بطلت يف اهلبا

إلرادته بتعجيل ما احله اهللا تعاىل وعنه تبطل يف املال والدية إال إن يعلم إنه قتله عمداً فيوصى له بعد علمه فيجوز 
ل دون الدية علم أم ال ألنتفاء التهمة بتعجيل الوصية وجعل أبن يف املال دون الدية إن قبلت وقال حممد جيوز يف املا

أيب زيد هذا معىن ما يف الكتاب قال صاحب النكت قال بعض الصقليني قوله يف الكتاب إذا قتله خطأ الوصية يف 
يف كتاب املال دون الدية معناه إذا مات بالفور أما لو حيي وعرف ما هو فيه كانت يف املال والدية قال التونسي 

حممد إن قال إن قبل واليت الدية فالوصايا فيها مل تدخل الوصايا يف الدية إن قبلوها ألن عفوهم مشكوك فيه قال 
وهو مشكل ألنه لو قيل غرقت سفينتك فقال إن سلمت فالوصايا فيها هل ميكن أن يقال ال تدخل الوصايا فيها ويف 

إن كان ضعيفاً عن االداء واالداء احب للسيد أمتنعت الوصية هلا كتاب حممد إن أوصى ملكاتب فقتله سيد املكاتب 
هتمامه يف تعجيل منفعته أو قويا على االداء وعجزه احب لسيده جازت يف الثلث وإن كان القتل خطأ جازت مطلقاً 

بد رجل أو واملستحسن هاهنا إن تكون من الثلث والدية ألن املوصى له غري القاتل فاالخذ غري الغارم وإن أوصى لع
مدبره أو معتقه إىل اجل فقتله سيد املوصى له بطلت الوصية إال يف التافه الذي ال يتهم فيه وإن كانت خطأ جازت 
واستحسن أيضاً أن تكون من الثلث والدية فلو قتله أبو املوصي أو أبنه أو أمراته أو عبده جازت الوصية يف العمد 

تله املوهوب بعد القبض أو قبله نفذت من الثلث يف العمد واخلطأ لعدم واخلطأ لعدم التهمة فلو وهب يف مرضه فق
التهمة وكذلك لو اقر له بدين فقتله ولو كان الدين مؤجالً أخذه حاال وال يتهم يف تعجيل الدين كأم الولد إذا 

تعمر ويعتق  قتلت سيدها فعفا عنها عجل عتقها وقد قيل إذا علق عتق عبده على موت دابة فقتلها العبد عدوإناً
بعد تعمريها ولو قامت البينه على القتل فعفا الولد عنه صح عفوه وال يرثه الهتامه يف العفو على املرياث بل له إن 
يوصي له بقدر ارثه ألنه غري وارث خبالف اإلبراء إال أن جيعل وصيته ألنه جعله من رأس املال فأشبه قوله اعتقت 

س املال وال ثلث على أحد القولني وقيل من الثلث قال ابن يونس لو أنفذت هذا يف صحيت تبطل وال تكون من را
مقاتله وقبلت والته الدية وهو حي فعلم هبا فأوصي فيها دخلت فيها وصاياه لعلمه هبا ولو أوصى ملعتوه نفذت 

 صحته مث الوصية لعدم التهمة لعدم القول املرشد هلا وكذلك الصيب قاله أشهب ويف الكتاب أوصى المرأته يف
تزوجها مث مات بطلت الوصية ويف اجملموعه أوصى ألبنه العبد أو النصراين فعتق أو اسلم قبل املوت بطلت الوصية 
ألن الوصايا إمنا تعترب عند املوت قال اللخمي إن أوصى له بعد اجلناية ومل يعلم قاتله ال شيء له قال ابن القاسم إال 

وقال حممد إذا أوصى له بعد اجلناية وهو ال يعلم نفذت الوصية وقاس مالك  أن يعلم أنه علم وأوصى له بعد ذلك
القتل على املرياث ومها خمتلفان ألنه لو أوصى أن يورث من الدية ما جاز ولو أوصى لغري الوارث بثلث الدية جاز 

صى لغرميه بثلث ماله وتعلقهم بأن الدية جتب عليه فال ياخذ منها لئال يؤدي لعدم القيام بالواجب يبطل فإذا أو
فللغرمي من الدين الذي عليه ثلثه ولو جىن على عبد مريض فللموصى له ثلث قيمة ذلك العبد ولو أوصى المرأة يف 
صحته فتزوجها يف صحته بطلت الوصية ألهنا وارثة أو تزوجها يف مرضه مل تبطل ولو أوصى هلا يف املرض وتزوجها 

ن تزوجها يف الصحة وطلقا يف املرض مث أوصى بطلت ألن الطالق يف املرض يف املرض فكذلك ألن النكاح فاسد وإ
ال يبطل املرياث طلقها برضاها أم ال قال وأرى إن سأهلا أن ال ترث وهلا الوصية إن كانت مثل مرياثها فأقل وإن 

ت بطلت ألنه خيرج كانت اكثر مل تعط الزائد الهتامها يف العمل على ذلك ولو هب اخاه يف مرضه هبة فقبضها مث ما
  من الثلث 

  فرع



يف الكتاب إذا مات املوصى له بعد موت املوصي فالوصية لورثته علم هبا أو ال ألهنا حق موروثهم وهلم عدم القبول 
كالشفعه وخيار البيع إذا إنتقل اليهم قال اللخمي إذا مات يف حياة املوصي بطلت الوصية ألهنا إمنا تعترب عند املوت 

وصي هل هو غري أهل ووافقنا ش يف املوت يف حياته وبعدها أهنا تبطل أوال فتنقل للورثة يف الثاين وعند موت امل
وقال األهبري األشبه إذا مات بعد موت املوصي أن تكون لورثة املوصي ألهنا على ملك موروثهم حىت خترج 

 يشترط قبل موته وال علمه وقال بالقبول من املوصى له قال صاحب التنبيهات تبني هبذه املسألة أن القبول ال
األهبري وتكون لورثته إذا قبلها وقيل تورث عنه على كل حال وليس لورثته ردها وال حيتاجون لقبول قال أبن 

  يونس إذا مات يف حياة املوصي وبطلت اختلف قول مالك هل حياص هبا ورثة املوصي أهل الوصايا أم ال 

  فرع

يما علمه امليت ألنه الذي توجه اليه القصد والوصايا ويدخل املدبر يف الصحة فيما يف الكتاب ال تدخل الوصية إال ف
علم وما مل يعلم والفرق إن الوصية متليك فافتقرت للوصي واملدبر خيرج من الثلث حبكم الشرع دون السيد وإن 

لم بذلك املال قبل موته أوصى بثلثه أو عتق أو غريه وال مال له أو كان له مث هلك عن مال مستفاد أو موروث وع
دخلت فيه الوصايا وإن مل يعلم فال وكل ما يرجع بعد موته من عمرى أو غريها تدخل فيه الوصايا ألنه معلوم 

ويرجع فيه من انتقص من وصيته شيء وإن أوصى بعتق كل مملوك له وقد ورث رقيقاً ال يعلم هبم مل يعتقوا وال يعتق 
بيهات ظاهر الكتاب يقتضي أن املدبر يف املرض واملبتل فيه ال يدخالن يف اجملهول إال من علمه منهم قال صاحب التن

وعليه محله احملققون ويف املوازية املدبر فيها سواء يدخالن يف املعلوم واجملهول واختلف يف املبتل يف املرض ففي 
عيد لنصه يف املوازيه على الفرق الكتاب ال يدخل وخرج الشيوخ على ما يف املوازيه دخول املبتل ألنه اقوى وهو ب

وال قياس مع النص قال اللخمي ارى إن كانت الوصية بالثلث ال ينفذ املعلوم وصى لوأحد أو جلماعه معينني أم ال 
ألنه القدر الذي وصى به فلو وصى بزكاه أو كفارات أو هذي وضاق الثلث متت مما ال يعلم به لقصده تنفيذ ذلك 

ج من راس املال عند أبن شهاب فإن أوصى بتطوع وعدة وصايا خمالفة وضاق الثلث عنه وقد قيل إن ذلك خير
فذلك اشكل وقد قيل إن قصد امليت إنفاذ مجيع ذلك من ثلثي الورثة وهلذا خيريوا بني اإلجازة واحملاصة يف الثلث 

يف امتأم ذلك من غري ماله وهو والتبدئه باآلكد إن مل جييزوا فعلى هذا تنفيذ الوصية فيما مل يعلم به ألنه إذا رغب 
مال الورثة فأويل من مال نفسه وقيل الوصية على ثلثه ال غري فعلى هذا ال خيري الورثة ألنه مل يتعرض هلم وال تدخل 
الوصايا يف اجملهول واختلف يف الدين يف الصحة والذي ثبت عليه مالك الدخول يف املعلوم واجملهول كما اختلف يف 

ي ثبت عليه أبن القاسم عدم الدخول يف اجملهول والفرق إن الصحيح جيهل ما ميوت عليه فقد مدبر املرض والذ
قصد مبدبره اجملهول واملريض يتوقع املوت فما قصده إال ما يعلمه حينئذ وهذا مات من هذا املرض فإن مات من 

ألبق دخلت فيه الوصايا وإن غريه أو من غري مرض فكالصحيح وما ذهب مل يقطع بعدمه فهو كاملعلوم فإذا عاد ا
أيس منه وإن اقر بدين متهم فيه ومل جيزه الورثة مل تدخل فيه الوصايا إلخراجه من ماله وقيل تدخل لتوقعه عدم 
اإلجازة وهذا إذا كان جأهال أما العامل فإن حكم الورثة التخيري تدخل فيه الوصايا قال األهبري إذا أوصى بثلثه 

لم به حصلت الوصية فيه وإن تقدمت عليه ألن املقصود ثلث املال عند املوت ولو وحدث مال بعد الوصية فع
وهب هبة فلم حتز عنه حىت مات ال تدخل فيه الوصية وإن رجعت مرياثاً ألنه أراد الوصية فيما عداها ويف شرح 

س وقال ش و ح اجلألب تدخل يف املوئس منه كالعبد األبق عند مالك لعلمه به وعنه وعنه عدم الدخول لإليا
تدخل الوصايا يف اجملهول مطلقاً ألن لفظ املال يتنأوله وقد قال ثلث مايل وإنعقد إالمجاع على اجلهالة ألننا يف 



الوصية وإن الوصي ال يشترط يف تفاصيل بدليل دخول الوصية فيما حيدث بعد الوصية وإن اجلأهل بتفاصيل ماله 
وأب قوله ال حيل مال أمرئ مسلم إال عن طيب نفسه واجملهول مل تطب به عند الوصية تنفذ وصيته يف مجلة ماله واجل

نفسه خالفناه يف تفاصيل املعلوم لتوجه القصد اليها من حيث اجلملة فإنه دخل يف وصيته على ثلث ما يتجدد وعلى 
ال وإالصل ما هو اآلن يف ملكه ورضي مبقدار ذلك من حيث اجلملة أما اجملهول على إالطالق فلم خيطر له بب

استصحأب ملكه وإعمال ظاهر احلديث وال يلزم من امجاعنا على اجلهالة اليت اشتمل عليها املعلوم وقصد اليها من 
حيث اجلملة جتويزنا اجملهول املطلق كما امجعنا على جواز السلم اقتصاراً على إألوصاف املشتملة على اجلهالة 

من وجه فكذلك هاهنا واصل نقل األمالك الرضا بإالمجاع بدليل إنه خبصوص العني ومنعنا جهاله مل يشملها العلم 
  لو مل يوص مل ينتقل ملك املوصى له امجاعا فاملهول مطلقاً كما مل يوص فيه 

  فرع

يف الكتاب أو ما يبدأ به من الثلث املدبر يف الصحة على الوصايا والعتق الواجب وغريه ألن له الرجوع يف العتق 
دونه والتدبري على املبتل يف املرض وما أوصى به من الزكاة وفرط فيه من كفارة أو زكاه ألن  وغريه من الوصايا

املبتل يف املرض كالوصية وكذلك ما فرط فيه هو يف الثلث وأما ما حتل زكاته يف مرضه أو مال يقدم عليه وقد حال 
ما إحتمال دفعه اياه من جهه أخرى وإذا اقر حوله ففي راس املال وإن مل يأمر به مل يقض به على الورثة بل يؤمر هب

املريض بدين أو أوصى بزكاة فرط فيها وبتل يف املرض دبر فيه وأوصى بعتق عينه وشراء عبد بعينه ليعتق وبكتابة 
عبد له وحبجه اإلسالم وبعتق عبد غري معني فالدين من راس املال إن مل يتهم فيه ألنه مستحق قبل إالرث ولقوله 

وهو مقدم على الوصية امجاعاً وما ذكر يف ثلث ما يبقى فإن كان الدين ) ن بعد وصية يوصي هبا أو دين م( تعاىل 
ملن جيوز إقراره له أخذه وإال رجع مرياثا مث يبدأ بالزكاه لوجوهبا مث املبتل واملدبر معا يف املرض ألنه جنزمها مث املوصى 

توقف عتقه على أمر من جهته خبالفهما مث غري املعني لتعلق حق املعني بعتقه املعني واملشترى بعينه معاً مث املكاتب ل
لتعينه وتضرره بفوات العتق وغري املعني ال يتضرر وغري املعني واحلج معا وقد قال مالك يبدأ بالعتق لضعف احلج 

يف السبيل بدئ  ويقدم املوصى بعتقه على املشترى للعتق غري املعني لتأكد ضرر املعني بألفوات وإذا أوصى بشيء
بذي احلاجة وإن قال ثلث مايل لفالن واملساكني أو يف السبيل والفقراء واليتأمى قسم بينهم باإلجتهاد وال اثالثاً وال 
إنصافاً وإن أوصى بعتق عبده بعد موته ولفالن بثلثه أو مائة دينار والعبد هو الثلث بديء بالعبد لشرف العتق وقوة 

د سنة وخيري الورثة بني إعطاء املائة أو الثلث للموصى له بالثلث ويأخذون اخلدمة أو إسالمها التعيني وال يعتق إال بع
للموصى له ألهنا بقية الثلث فإن اسلموها فمات العبد قبل السنة عن مال فهو ألهل الوصايا إلسالمه هلم وإن مل 

غ الثلث بتال وتسقط الوصايا لتقدمي العتق على حيمل العبد الثلث خري الورثة بني اجازة الوصية أو يعتق من العبد مبل
الوصايا لتشوف الشرع له وقاله مجيع الرواه إال أشهب وإن قال إن مت فإنت حر قدم املدبر يف املرض عليه ألنه 
وصية وقاله الرواه كلهم إال أشهب فإن باع عبداً يف مرضه مبحأباه وقيمته الثلث واعتق آخر قيمته الثلث بديء 

كالعتق مع الوصية وإن قال إن من فمرزوق حر وميمون حر على إن يؤديا إىل ذرييت مائة دينار فإن عجل باملعني 
ميمون املائه حتاصا لكوهنما عتقا بعد املوت وإال بديء مبرزوق أبت عتقه من غري شرط فإن بقي من الثلث ما ال 

من عتقه وقيل يبدأ املوصى بعتقه على الذي قال حيمل ميموناً خري الورثة بني إمضاء الوصية أو تعجيل بقية الثلث 
يؤخذ منه مال لكونه من باب املعاوضة وهو اقوى من التربع احملض وإن أوصى بكتابة هذا وبعتق آخر قدم العتق 
لتحققه ويتحاص العتق بعد املوت واملوصى بعتقه إىل شهر بعد املوت لقرب األجل ولو بعد كالسنه بديء املعجل 



ة باملال واحلج مبال وهو غري معني فإن محل الثلث الرقبة وتعني احلج بديء بالرقبة وحج عنه بالنفقة ويتحاص الوصي
من حيث تبلغ ولو من مكه مجعاً بني املصاحل وعتق عبده املعني يف املرض أو يوصي بعتقه بعد موته أو بشراء معني 

اص هبا أهل الوصايا لقوة شبهها بالوصية وعنه أمره فيعتق فذلك كله مقدم على الوصايا والوصية بدنانري يف رقبة حي
بتقدمي العتق على الوصايا وقاله أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما وال يقدم ما قدم امليت أول الكتاب وال يؤخر بل 

والدين مقدم ) من بعد وصية يوصي هبا أو دين ( اآلكد يف نظر الشرع إال إن ينص على تقدين غريه وقد قال تعاىل 
لى الوصية امجاعاً وقال الشافعي إذا ضاق الثلث بسط على املستوية يف املغىن والزمان فإن قدم بعضها قدم األول ع

فاألول كانت جنساً وأحداً أم ال ألن التقدمي يوجب االستحقاق قبل صدور الثاين قال صاحب التنبيهات قوله يف 
شهب قال أشهب أما إن جييزوا العتق إىل اجله مث خيريوا يف املوصى بعتقه إىل اجل واآلخر مبال عليه الرواه وإال أ

دفع الوصية للموصى له أو إسالم خدمة ما خيرج من الثلث أو يعتقوا حممد الثلث من العبد بتال وعن مالك خيدم 
لث مث ثلث السنة مث يعتق إذا مل يترك سواه ألن اخلدمة مبدأة يف عتقه كله فكذلك يف عتق ثلثه أو ما حيمل منه الث

رجع إىل تبدئة العتق على اخلدمة ملا حالت وصية امليت وقاله يف املدبر يف املرض ومن قال له إن مت فأنت فحر يبدأ 
باملدبر إال أشهب يعين قال هذا إذا بدأ بلفظ التدبري ولو عكس حتاص وقد رجع مالك إىل حتاصصهما واختالف 

أو حياصص قال الشيوخ ذلك يف الضرورة واختلف يف صفة التبدئه  قوله يف احلج مع العتق املعني والوصايا هل يبدأ
قيل إذا بديء بالعتق اضيف لوصية املال فما صار ينفق يف احلج يبدأ منه العتق فإن بقي شيء فله وإال سقط ألنه 

بني قال الوصية مبدأة على احلج ومل يقل على الوصايا وقيل يبدأ العتق ويتحاصص احلج واملال ألنه مل يفرق 
الضرورة وغريه وقيل يبدأ احلج على رواية ابن وهب ويتحاصص العتق واملال ألن العتق مثل الصدقة ومل خيتلف 

قول ابن القاسم ومالك أن يعتق مقدم على وصية احلج التطوع وهل يتحاص املال واحلج إن يقدم املال قوألن وقال 
نه والوصايا وقوله يف املوصى بعتقه معينا وشراء رقبه للعتق اصبغ الضرورة وغريه سواء يف احملاصة مع العتق بغري عي

يتحاصان وكذلك املبتل واملدبر وكذلك قال أبن القاسم يف كتأب الزكاة يف عبد الظهار والقتل وقال أبو عمرإن 
 التحاصص يف هذه املسائل بإالقتراع ألنه يعتق من كل وأحد منهما كما يعتق من اآلخر وقال غريه احلصاص على

ظاهره بغري قرعة وقوله يقدم اآلكد فاآلكد إال إن ينص على خالف ذلك معناه يف كل وصية جيوز له الرجوع فيها 
فأما العتق والتدبري والعطيات املبتالت فال يبدأ عليها غري املبتالت لقوله بدؤه ألنه ال جيوز له الرجوع فيها إذا اتى 

ب واحد ووصل بكالمه التبدئه فهذا ليس بتال منه بل أبقى النظر فيه كذلك يف أوقات خمتلفة أما بلفظ واحد أو كتا
بعد املوت ما قال يقدم قال صاحب النكت قوله إذا باع عبداً يف مرضه مبحاباة يقدم على العتق املبتل قال أشهب 

ة املبتلة وجيعل ما ليس للمشتري أخذه جبميع مثنه الجل استيفاء امليت ثلثه وأما إن بدأ بأحدمها قدم وإن كانت العطي
يؤخذ من باقي مثنه يف عتق العتق ولو مل يكن إال درمهاً لتعذر الرجوع يف املبتل وألبن القاسم يف تقدمي املدبر يف 

الصحة على صداق املريض ثالثة اقوال قدمه يف الكتاب ألن تصرف الصحة مقدم على تصرف املرض وألنه ليس 
صداق ألهنا معاوضة ولو صح كان ديناً ثابتاً والتدبري يف الثلث ويتحاصإن له إن يايت مبا يبطل تدبريه ويقدم ال

لتعارض إالدلة مث يقدم بعد ذلك الزكاة املفرط فيها ألهنا ال تعلم إال من قوله وما علم من غري جهته اقوى وألن 
هار والعتق ألهنما هلما صداق املريض التدبري يقأم هبما وحياصص هبما فهما اقوى من حق املساكني مث العتق عن الظ

بدل عند عدمهما خبالف الزكاة فإن ضاق الثلث عن العتقبني أقرع بينهما وهو معىن كألمه يف الكتاب وقيل 
يتحاصا فما وقع للعتق شورك به يف رقبة وقيل يقدم القتل ألنه ال إطعام فيه خبالف الظهار مث كفارة اليمني ألهنا على 

مضإن لوجوب كفارة اليمني بالقرآن واالطعام بالسنة واملقطوع بوجوبه اقوى مث النذر التخيري خبالفهما مث اطعام ر



ألنه ادخله على نفسه واالطعام واجب يف اصل الشرع مث العتق املبتل يف املرض والتدبري فيه عند أبن أيب زيد خالفاً 
والعتق الواقعإن يف املرض إذا  ألبن مناس لوجوب النذر حالة الصحة ومها واجبان حالة احلجر ويتحاص التدبري

ضاق الثلث إن كانا يف فور وأحد فإن تقدم أحدمها مث املوصى بعتقه املعني واملوصى بشرائه للعتق املعني واملوصى 
بعتقه إىل اجل قريب كالشهر أو يعتق على مال يعجله عند أبن القاسم ألن له الرجوع يف هؤالء خبالف العتق 

رض فإن ضاق الثلث عن هؤالء حياصوا لتسأوي الرتبة مث املوصى بعتقة إىل اجل بعيد كالسنة والتدبري املبتلني يف امل
ألنه قد ال يقع مث املوصى إن يكاتب أو يعتق على مال ومل جيعله ألنه ليس بعتق صريح ويتحاص املوصى بكتأبته 

ى بعتقه غري معني باملال وباحلج واملعتق إىل عشر سنني لتساويهما مث النذر يف املرض عند أبن مناس على املوص
ويتحاصص هذه فيما ناب احلج فالرقبة أوىل به قال التونسي زكاة الفطر مؤخرة عن زكاة األموال لوجوهبا بالسنة 
وقال أشهب ال تقدم الزكاة على الوصايا بشقص عبد يف مرضه مث اعتق احلر قدم األول لبتله على قياس قول أبن 

على مذهب أشهب لقوله املبتل واملوصى بعتقه يتحاصان لقوله إن مت فأنت حر وإن القاسم وقيل يقدم العتق 
عشت فأنت حر وقال آلخر إن مت فإنت حر فسوي بينهما يف املرض وفضل أحدمها على صاحبه وقال حممد مها 

وصى كالذي بتل ووصي يعتق فإن املقول له إن مت فأنت حر ويلزمه إن عشت فأنت حر فإذا مل يصح فهو كامل
بعتقه وله الرجوع عنه فلو قال اشهدوا إن مت فقد رجعت عن الوصية بعتقه رق لورثته على هذا ولو باعه يف 

مرضه بطل عتقه إذا صح وقيل كفارة القتل تقدم على كفارة الظهار بناء على اخلالف يف العود ما هو وإن مل يكن 
ن ايهما شاءوا ولو كان مع الرقبة ما يطعم عن الظهار يف ملكه إال رقبة واحدة على من مل يبدأ القتل اعتقوها ع

عتقت عن القتل وكفر باإلطعام عن الظهار والرقبة غري املعينة مبدأة على احلج وقيل الوصايا كلها مبدأة على احلج 
 وسواء عند أبن القاسم الضرورة وغريه ويقدم احلج عند أبن وهب على الرقبة املعينه يف الضرورة وإال قدمت ويف
كتاب حممد أوصى خبدمة عبده لرجل وبرقبته آلخر ومل يوقت ضرب صاحب اخلدمة خبدمة العبد وصاحب الرقبة 

مبرجع الرقبة فيأخذان ذلك معجال تعجل اخلدمة حياة الرجل ال حياة العبد واملعروف تبدئة اخلدمة ولو أوصى 
خدمته على غررها فإن كانت مائة فاخلدمة  خبدمته لفالن حياته مث هو حر ومبائة لفالن والعبد هو الثلث قومت

بينهما نصفإن ألنه بقية الثلث فإن مات العبد وترك دنانري فهي للموصى له بالدنانري ال لصاحب اخلدمة ألن وصيته 
يف شيء بعينه مات ولو كان يف الثلث زيادة عشرة على قيمة العبد أخذها صاحب املائة ليحصل عشر وصيته 

خلدمة ويقسمإن بقية اخلدمة على جزء بقية اخلدمة من بقية املائة قال أبن يونس أول ما يبدأ وصاحب اخلدمة عشر ا
به من التركة اسباب مواراته إىل دخوله قربه من رأس ماله ألن ستره املفلس وقوته مقدمإن على الدين وغريه يف 

نه فأعتقه وقيمته الثلث قدم اآلن وإن احلياة فكذلك يف املمات قال أبن القاسم إن اعتق عبده يف مرضه واشترى أب
اشترى أبنه واخاه يف مرضه واحداً بعد واحد قدم اآلن أو يف صفقة فقيل يقدم األبن لشرفه وقيل يتحاصان الحتاد 

العقد وتقدم الصدقة املبتلة على الوصايا قاله مالك وقال أبن دينار يقدم على العتق املعني ألن له الرجوع فيه خبالفها 
بن القاسم ويقدم العتق املبتل عليها قال عبد امللك إذا اعتق عبده يف املرض واعتق من آخر نصف عتق مجيعه قال أ

ويبدأ ذلك النصف على املوصى بعتقه ألن له الرجوع فيه قال اللخمي الواجب ثالثة أحدها ما خيرج من راس املال 
وما خيرج من راس املال بغري وصية وما خيرج من بغري وصية وما اختلف فيه هل خيرج من راس املال بغري وصية 

الثلث إن وصي به وجيتمع يف الزكاة قال مل يفرط فيها وهي زكاة حب أو مثار فمن راس املال بغري وصية وكذلك 
املاشية إن مل تكن بساع واختلف يف زكاة العني إذا علم وجوهبا ومل يفرط قال أبن القاسم إن أوصى أخرجت من 

جوهبا كالدين قال وهو احسن التفاقهما على زكاة احلب والثمار أهنا خترج وإن مل يوص ولقول أبن راس املال لو



القاسم إهنا من راس املال بعد الوصية وإن أوصى بزكاة فرط فيها فمن الثلث وقال أبن شهاب من رأس املال وقال 
ن راس املال وعن حممد إذا مات املتمتع حممد من علم منه التفريط فيها ومل يوص أخرجت من الثلث قال والقياس م

عند قضاء حجة وبعده ومل يهد عن متعته اخرج اهلدي من رأس املال وإن فرط سقط مطلقاً ويقدم اهلدي يف الثلث 
على كفارة رمضان لوجوبه بالقرآن ويقدم هدي التمتع على الفدية لعدم التخيري فيه والفدية على هدي الفساد ألهنا 

جرب احلج واحلج الفاسد يؤتى ببدله وإن قال اعتقوا هذا وضعوا عن هذا كتابة حتاصا أو ضعوا عن  بالقرآن وألهنا
هذا كتابة وكاتبوا قدم األول أو كاتبوا هذا واعتقوا اآلخر إىل سنة قيل يتحاصان وقيل يقدم العتق لتوقع عجز 

ن البيع قاله حممد وقال مالك يتحاصان قال املكاتب ويقدم ما يف ملكه على ما وصي بشرائه للعتق لتوقع اإلمتناع م
صاحب املقدمات يقدم ما خيرج من راس املال على ما خيرج من الثلث كأم الولد والزكاة احلاضرة وما اقر به من 

املعينات أو قامت عليه بينة والرهن وغري املعني إن كان يف التركة وفاء به وإال قدم اآلكد فاآلكد واملستوية يتحاص 
جتهيز امليت ألنه أمر بقتلى أحد فزملوا بثيأهبم ومل يعتربوا ورثتهم وال ديوهنم مث حقوق األدميني كالدين  فاآلكد

باإلقرار أو البينة مث حقوق اهللا تعاىل كالزكوات والكفارات والنذور إذا اشهد على ذلك يف صحته يقدم اآلكد 
ثه إذا فرط فيه وأوصى به وإذا مات عن املاشية وليس فاآلكد من راس املال كما يبدأ اآلكد فاآلكد من ذلك يف ثل

فيها السن الواجب فهي كالزكاة املفرط فيها وإمنا خترج من راس املال إذا كان فيها السن وخالف عبد امللك أبن 
رض مث القاسم يف التبدئه يف الثلث فقال املقدم التدبري يف الصحة مث العتق املبتل يف املرض مث العطية املبتلة يف امل

التدبري يف املرض مث الزكاة املفرط فيها مث كفارة القتل مث الظهار قال وهو أحسن ألن للموصي أن يرجع فيما أوصى 
به من الزكاة دون البتل والتدبري يف املرض وألنه بتهم فيوصى بزكاة ليست عليه ويف املعونة الوصية بالعتق املعني 

على الوصايا وهو بعيد يف القياس وقدم أبو عمر اإلشبيلي الوصية بفداء مقدمة على الزكاة ألمره بتبدئة العتق 
  األسارى على مجيع الوصايا واملدبر يف الصحة وغريه وقال الشيوخ أمجعوا على ذلك 

  فرع

قال وصاياه موقوفة إن مات فمن الثلث أو صح فمن راس املال إال إن تكون له أموال مأمونه ينفذ عتقه معجالً 
ات والصدقات قبل املوت وقاله فقهاء األمصار وقال داوود تصرفه كتصرف الصحة وللجماعة حديث وتقبض اهلب

الستة األعبد لقوله إن اهللا أعطاكم ثلث أموالكم احلديث تنبيه ومتهيد قد تقدم تقدمي بعض األنواع على بعض 
ال مالك يف املدونة يف كتاب التدبري من التراجم الفقهية وإفراد النوع الواحد هل يقدم منها ما تقدم سببه بالزمان ق

مات ومدبرين يف صحة أو مرض أو يف مرض مث صح مدبرا ومرض مدبر فلذلك سواء يبدأ األول فاألول إىل الثلث 
وما بقي رق فإن دبرهم يف كلمة واحدة يف صحة أو مرض عتق مجيعهم إن محلهم الثلث وإن مل حيملهم ال يقدم أحد 

على مجيعهم بالقيمة وإن مل يدع غريهم عتق ثلث كل واحد وال يقرع بينهم خبالف  على أحد بل يفض الثلث
املبتلني يف املرض يف الثلث قوله يف الكتاب يتحاص املدبر واملبتل يريد إذا كانا يف فور واحد وإال بدئ األول ألنه 

ونة تبدأ الزكاة معناه إذا كان اجلميع تقرر حقه فليس له إبطاله ويراعى سبق الزمان يف الزكاة واملبتل فقوله يف املد
يف فور أو قدم الوصية بالزكاة وإن تقدم العتق قدم على الزكاة لتقرره فليس له أبطاله فقد حصل النقل يف هذه 

الثالثة أنواع التدبري والتبتيل والزكاة معهما فهل جتري على ذلك كفارة القتل والظهار وسائر األنواع بطلب النقل 
  ق بني مورد النقل بالفروق الفقهية فيه أو يفر



  فرع

يف الكتاب إذا شهد أن أبامها أعتق هذا العبد وهو الثلث وشهد أجنبيان إنه أوصى بالثلث إن اهتما يف جر وألنه 
سقطت شهادهتما وجازت الوصية وإال جازت كما إذا كان معهما من الورثة نساء قال التونسي إذا كان معهم من 

يتهمان الختصاصهما جبر الوالء إن كان العبد يتهم يف مثله وتبقى هتمتهم على الوصية فإهنا ال  الورثة نساء ووصية
يعود عليها منها شيء خبالف الوالء ونفذها حممد مطلقا ألن للميت العتق يف املرض فيتخصص الذكران بالوالء وإذا 

لثلث ومل جيعلهما كما إذا غصب من املال شيء رد أبن القاسم شهادهتما عتق عليها إلقرارمها حبريته وإهنما غصبا ا
أو ضاع ال يعتق إال يف ثلث الباقي إن محله وقال أشهب ال يعتق إال ثلثاه وجعل الثلث املأخوذ للوصية كجائحه 

أتت على املال قال وهو األشبه وحنو هذا إقرار أحدمها مبائة وقد ترك مائتني هلما واملقر ال جتوز شهادته فعند أشهب 
ى مائة الدين وما أخذه اخوه كجائحة طرأت على املال وعند أبن القاسم يعطى مخسني للدين ويعد ما اخذ تعط

باحلكم كانه قائم ويقول إمنا لك عندي مخسون ومخسون غصبها اخي فخذها منه فإن كان املقر عدال حلف معه 
تتحقاقه املائة باإلقرار فهو غري صاحب الدين على مذهب أبن القاسم وعلى مذهب أشهب ال ينبغي إن حيلف الس

منتفع بيمينه بل هو حيلف ليأخذ غريه وهو حنو قوهلم يف الشهادة يف عدم الغرمي حيلف صاحب الدين معه وهو لو 
شاء اخذ احلميل ملا أنكر املديون فصار املنتفع احلميل فإن شهدت بينه بالثلث لزيد وأخرى بالثلث لعمرو يف 

إلمكان كونه وصى به مرتني أو يف موطن واحد فهو تكاذب حيكم بأعدل البينتني فإن  موطنني قسم الثلث بينهما
كان املردود شهادهتما ولدين فليس للمشهود عليهما بالثلث شيء ألهنما يقوالن غصب الثلث املوصى به لك 

م القاتل إن البينتني إذا وليس علينا تعويضك وإن تكافأتا يف العدالة سقطتا وصدق الورثة ملن اقروا له عند ابن القاس
تكافأتا يف شيء ادعاه رجل يف يد ثالث هو للذي هو يف يديه إن ادعاه لنفسه أو ملن أقر له به منهما وعند من يقول 
ال يكون ملن هو يف يديه التفاق البينتني على أنه ليس له وأنه يكون هلما بعد أمياهنما فعلى هذا يتحالفان ويكون هلما 

ني على إخراجه من ملك امليت ولو شهد الوارثان بعبد لزيد وصى به امليت هو الثلث وشهد أجنبيان اإلتفاق البينت
بوصية الثلث لعمرو وليس الوارثان عدلني أو يتهمان ملن شهدا له خيرج الثلث بشهادة األجنبيني ودفعا العبد لزيد 

  ئحة عند أبن القاسم كالعتق سواء وعند أشهب ثلثه كما لو ذهب الثلث جبا

  فرع

يف الكتاب خيدم عبدي فالنا سنه مث هو حر ومل يترك سواه ومل جتز الورثة بدئ بعتق العبد بتال وسقطت اخلدمة 
وعليه اكثر الرواة فإن أوصى خبدمة عبده سنة أو سكىن داره سنه وليس له مال غري ما أوصى فيهما وما ال خيرج 

ن كل شيء للموصى له ألنه مرجع الوصايا عند عدم اإلجازة وأما منه خري الورثة يف اإلجازة أو يقطع ثلث امليت م
إن أوصى برقبة عبد أو دار ال حيملها الثلث فله حممل الثلث من تلك األعيان لتعلق اللفظ هبما فإن أوصى خبدمته 

أخذه صاحب سنه أو حياته مث هو لفالن فإن محله الثلث بدئ باخلدمة ألنه مقتضى اللفظ اتفاقاً فإن انقضت اخلدمة 
الرقبة زادت القيمة أم نقصت وإن محل الثلث بعضه خدم ذلك البعض إن كان نصفه خدم يوماً للورثة ويوماً 

املوصى له حىت ينقضي فهو لصاحب الرقبة وللورثة بيع حصتهم قبل السنة قال صاحب التنبيهات قال فضل ينبغي 
مة اخلدمة للموصى له هبا شائعة فإن اغترقت الثلث فال أن ينظر قيمة اخلدمة وقيمة الرقبة بعد مرجعها فتكون قي

شيء لصاحب مرجع الرقبة لتبدئة هذا عليه وإن كان فضال فله يف العبد وبقيته للورثة قال بعض الشيوخ ويضرب 



صاحب اخلدمة بقدرها وصاحب الرقبة بقيمتها على إهنا ال خدمة فيها وهو معىن قول أبن القاسم وقال غريه إمنا 
ص بقيمة مرجع الرقبة وهو مروي عن أبن القاسم قال صاحب النكت إمنا اعتق ثلثه بتال يف املسألة األوىل يتحاص

إذا مل جيز الورثة ومل يتأخر إىل األجل ألن غرض السيد إن يعتق مجلته إىل األجل فإذا بطلت غرضه نفذتا اآلن ما 
خلدمة على الوصية فكيف سقطت وقد قال أشهب كان يقدر عليه يف الوصية قال التونسي مقتضى وصيته تقدمي ا

خيدم بثلثه املوصى له باخلدمة سنه مث يعتق ذلك الثلث نظراً للفظ الوصية على أن ابن القاسم كان يقول كان امليت 
إذا مل جييزوا يقول نفذوا ثلثي يف الوصايا اليت أوصيت هبا منجزاً فصار يف الوصايا مال وعتق فيقدم العتق فإن قال 

ورثة جييزوا العتق دون اخلدمة بقي معتقاً إىل اجل وللموصى له خدمة ثلثه فقط ألنه حممل الثلث وال حجه له ال
لقدرة الورثة على تعجيل العتق فتسقط اخلدمة قال أبن يونس لو اجازوا اخلدمة دون العتق عتق ثلثه بتالً وخدم 

خلدمة رجع ثلثاه للورثة رقاً فإن قال خيدم فالناً سنة مث باقيه بقية األجل للعبد يوم وللمخدوم يومان فإذا انقضت ا
هو كذلك بعد سنتني قال أشهب إن محله الثلث خدم األول سنة مث الورثة سنتني مث أخذه اآلخر فإن كان العبد ثلثي 

يع التركة امليت حتاصا يف الثلث هذا خبدمته سنه وهذا مبرجع الرقبة على غررها يشاركان الورثة فيما أصاهبما يف مج
هذا إذا مل جيز الورثة قال اللخمي عن مالك إذا أوصى خبدمته سنه مث هو حر ومل حيمله الثلث ومل جييزوا ينظر إىل ما 

محله الثلث خيدم فالناً سنه مث يعتق اجلزء بعد انقضائها وهو خالف املشهور كما تقدم ومل خيتلف إذا جعل املرجع 
على اآلخر هلما منه ما محله الثلث خيدم املوصى له باخلدمة ذلك اجلزء فإذا انقضت بعد اخلدمة لفالن ال يبدأ أحدمها 

عاد ملن له املرجع ألنه قصد قسمة ذلك بينهما قال قال خيدم فالناً سنة ومل حيمله الثلث ومل جييزوه قطع للموصى له 
ول ألنه هاهنا أخرج العبد مجلة عن بالثلث شائعاً وإن قال له خدمته حياة العبد قطع له يف عني العبد خبالف األ

الورثة فأشبه الوصية برقبته ومبا عاوضهم على نصيبه مبا أخذه من خدمة العبد على أن أعطاهم ما له فيه من املرجع 
وكذلك إذا قال خيدم ورثيت سنة مث هو لفالن فيه معأوضة من الثلث فإن مل جييزوا قطع له بالثلث وإن قال خيدم 

رثتين سنة مث مرجعه لفالن ومل حيمله الثلث قطع للموصى هلما بالثلث شائعاً هلذا بقيمة خدمته سنة فالناً سنة مث و
ولآلخر بقيمة املرجع بعد سنتني وإن قال خيدم فالناً عشر سنني مث هو لفالن وجعل آخر لفالن حتاصا فما صار هلما 

ما فما نال املخدم خدم املوصى له مما محل الثلث منه باخلدمة واملرجع بقيمة ذلك العبد يبدأ اآلن ألنه اخرج مجيعه هل
  ومرجع ذلك القدر ملن جعل له وما ناب اآلخر أخذه يف عني ذلك العبد 

  فرع

يف الكتاب ثالثة أعبد قيمتهم سواء أوصى بأحدهم لرجل وخبدمة اآلخر آلخر حياته فإن مل جييزوا اسلموا الثلث 
خلدمة بقيمتها على غررها على أقل العمرين عمر العبد واملخدم فإن يضرب فيه صاحب الرقبة بقيمتها وصاحب ا

مات قبل األجل بطل حقه وما صار لصاحب الرقبة أخذه فيها أو لصاحب اخلدمة شارك به يف سائر التركة بتالً 
 وكذلك إن وصى مع ذلك اآلخر بالثلث يتحاصون يف الثلث كما تقدم قال أبن يونس قال حممد وخيري الورثة يف

حصة صاحب اخلدمة بني مشاركته وبني إسالم العبد خبدمة األجل وإن أوصى بالثلث مع ذلك وكان الثلث ثالثني 
ومل جييزوا والعبد املوصى به قيمته ثالثون وقيمة اخلدمة مخسة عشر فالثلث بينهم على مخسة لصاحب العبد جزءان 

كل عبد منهم بتال وآلخر بثلث واحد بعينه ولصاحب الثلث جزآن ولصاحب اخلدمة جزء ولو وصى لرجل بثلث 
بتال فلكل واحد ثالثة إن كانوا ثالثة أرباع وصيته فيصري للموصى له بثلث كل عبد ربع كل عبد وللموصى له 

  بثلث العبد ربع ذلك العبد ويبقى نصفه للورثة مع ثالثة أرباع اآلخرين 



  فرع

حياته مث هو حر وقيمة العبد الثلث تقوم خدمة العبد إىل  يف الكتاب أوصى لرجل مبائه دينار وآلخر خبدمة عبده
أقصرمها عمراً العبد أو املوصى له وحياص بتلك القيمة هو وصاحب املائة يف خدمة العبد فإن هلك املوصى له 
قال  باخلدمة عتق العبد وإن مل حيمل العبد الثلث ومل جيز الورثة عتق منه مبلغ الثلث وسقطت الوصايا اخلدمة وغريها

أبن يونس فإن كان العبد أقل من الثلث قدم العتق إىل اجل مث حتاص اخلدمة بقيمتها وأهل الوصايا يف بقية الثلث 
ويف اخلدمة فيأخذ أهل الوصايا ما صار هلم يف التركة ويف اخلدمة ويأخذ أهل اخلدمة ما صار هلم يف اخلدمة وإن 

قال ابن القاسم يضرب املخدم بقيمة اخلدمة يف اخلدمة ويف بقية  كانت الوصايا يف شيء بعينه اخذوا فيه ما ناهبم
الثلث وال جيمع له حقه يف أصل اخلدمة قال أصبغ إن كان العبد مع عشرة دنانري هو الثلث اخذ العشرة املوصى له 

 تسعة باملائة واخذ صاحب اخلدمة عشرة فإن كان قيمة اخلدمة عشرة دنانري فقد صار عشرها للمخدم ويتحاصان يف
أعشارها على أحد عشرة جزءاً عشرة أجزاء لصاحب املائة وجزء لصاحب اخلدمة ولو كان باقي الثلث مخسني 

أخذها صاحب املال يف نصف وصيته واخذ صاحب اخلدمة نصفها مث يتحاصان يف نصفها فما بقي هلما فإن كانت 
وم اخلدمة على غررها باعتبار اقصر العمرين فإن قيمة اخلدمة كلها مخسني حتاصا يف نصفها على الثلث والثلثني وتق

انكشف الغيب على خالف ذلك التعمري قال أشهب يوقف للحصاص مرة أخرى ليتبني اخلطأ وخالفه أبن القاسم 
ألنه حكم مضى مع توقع هذه احلالة قال اللخمي إن مات العبد وخلف مائة دينار أخذها املوصى له بالعني ورجع 

بقيمة ما اخذ من اخلدمة وإن خلف العبد مخسني أخذها املوصى له باملائة وهي نصف وصيته املخدم على صاحبه 
ويكون للمخدم نصف اخلدمة باعتبار نصف ما بقي من األجل ويرجع على صاحبه بقيمة ما اخذ من اخلدمة وإن 

بقي من األجل  خلف العبد مخسني أخذها املوصى له بالعني وهي نصف وصيته ويكون للمخدم باعتبار نصف ما
  ويرجع على صاحبه بنصف األجل اآلخر يتحاصان فيه هذا على القول بنقض احلكم 

  فرع

قال يف الكتاب لفالن مائه دينار ولفالن خدمة عبدي هذا حياته مث هو لفالن وضاق الثلث ومل جييزوا يضرب يف 
ما صار هلما أخذاه يف العبد وما صار هلما الثلث صاحب املائة مبائة وال يضرب معه صاحب الرقبة إال ببقية الرقبة ف

يف العبد يبدأ فيه املخدم باخلدمة فإذا مات املخدم رجع ما كان من العبد واخلدمة لصاحب الرقبة وما صار لصاحب 
 املائة شارك به مجيع الورثة يف مجيع التركة وال يعمر املخدم يف هذه املسألة خبالف اليت قبلها وإن قال خيدم فالناً ومل
يقل حياته وال أجالً ورقبته لفالن ومل يقل بعده قومت الرقبة وقومت اخلدمة على غررها حياة الذي اخدم وحتاصا 
يف رقبة العبد بقدر ذلك وقال أشهب بل هي وصية واحدة واخلدمة حياة فالن مث يرجع لصاحب الرقبة قال ابن 

العبد فهي رقبة أوصى هبا لرجلني فهي بينهما وال  يونس قال أبو حممد قول أشهب احسن ألنك إن محلته على حياة
معىن حلصاص الرقبة قال حممد وهذا اصل مالك قال التونسي كأن ابن القاسم يريد أن اخلدمة تقوم حياة وتقوم 

رقبة العبد قال اللخمي إذا مل يوقف اخلدمة محلت على حياة املخدم إذا قال خيدم عبدي فالناً وإن قال خدمة عبدي 
فيه محله ابن القاسم على حياة العبد وأشهب على حياة املخدم ولو أراد حياة العبد ألعطاه العبد بتالً  اختلف

  واألول أحسن ويصح إعطاء اخلدمة دون الرقبة ليبقى مرياثه وجنايته له 

  فرع



والكفالة بل من  يف الكتاب إذا مات املخدم أجالً مسمى قبل األجل خدم الورثة بقيته إذا مل يكن من عبيد احلضانة
عبيد اخلدمة ألن من مات عن حق مايل أو متعلق باملال فلورثته قياساً على املال ولو وهب خدمة عبده لفالن فمات 
فالن فلورثته خدمة العبد ما بقي إال أن يفهم أنه أراد حياة املخدم وقال أشهب حيمل على حياة فالن ولو أراد حياة 

يونس وقول مالك أبني ألنه يهب اخلدمة ويترك الرقبة ليأخذ مرياثها وجنايتها أو يريد العبد كان هبة للرقبة قال أبن 
انتفاع املخدم بالعبد وال يبيعه ولو وهبه لباعه ولو قال خيدم عبدي فالناً ومل يؤقت مث مات اتفق األصحاب أنه حياة 

اته وأوصى بوصايا لغريه ومل يترك غري املخدم وفرقوا بني املصدر والفعل املضارع ولو أوصى لرجل خبدمة عبده حي
العبد وأجاز الورثة اخلدمة بيع ثلث العبد وحياص يف مثنه أهل الوصايا وصاحب اخلدمة بالتعمري بثلث اخلدمة فما 

  صار له أخذه بتالً ويستخدم ثلثي العبد حياته مث يرجع إىل الورثة قاله حممد 

  فرع

بقي من الثلث فلفالن والعبد ثلث بدئ باخلدمة والرقبة بعد انقضاء  يف الكتاب وصى خبدمة عبده لرجل حياته وما
اخلدمة لآلخر زادت قيمته اآلن أو نقصت وكذلك داري حبس فالن حياته وما بقي من ثلثي لفالن والدار الثلث 

للموصى  قال أبن يونس لو مات العبد قبل التقومي الحي بالذكر وأضيفت قيمته إىل ما بقي فإن كان الثلث فال شيء
له يف بقية الثلث ولو وصى مع ذلك بوصايا أخرجت من بقية ما بقي مث احي امليت بالذكر وحسب مع الوصايا فإن 
بقيت بقية من الثلث بعد ذلك أنفذت للموصى له بالبقية وإال فال شيء له قال حممد إذا كان العبد يف املسألة األوىل 

ية ما فضل عن الثلث من قيمة العبد ومرجع العبد أيضاً مىت رجع إن أقل من الثلث يوم احلكم كان للموصى له ببق
كان باقياً أو لورثته وإن كان يوم احلكم أكثر خري الورثة بني اجازة العبد كله للمخدم خيدمه حياته على أنه إذا 

ركة وتسقط لوصية رجع مبا محله من الثلث اليوم ال يوم يرجع أو يقطعوا للمخدم بثلث مال امليت بتال من مجلة الت
بباقي الثلث ولو أوصى إن يكاتب عبده بستني ديناراً وبباقي ثلثه لفالن والعبد الثلث فأقل ورضي العبد بالكتابة 

قبل الكتابة لصاحب بقية الثلث وإن بقي بعد قيمة العبد من الثلث شيء هو له تبع للكتابة ألن العبد إذا كان الثلث 
ة الثلثني فال شيء هلم من الكتابة وال حجة هلم إن امليت اخرج اكثر من الثلث ألن فقد استوىف امليت ثلثه والورث

الكتابة علة ذلك الثلث فهي كنفسه ألن املريض إذا كاتب بألف وقيمة الرقبة مائة وهي الثلث وأوصى بالكتابة 
الرقبة فإذا محلها بعد  لرجل نفذت الكتابة والوصية وقيل جيعل قيمة الكتابة يف الثلث ولو كانت اكثر من قيمة

إسقاط قيمة الرقبة من مال امليت جازت الوصية والكتابة بالستني وإن كان ذلك كله اكثر من الثلث قال مالك إذا 
أوصى بوصايا وبقية ثلثه لواحد واقام اياما فأوصى بعتق رقيق له وبوصايا لقوم آخرين ومل يقيد من األوىل شيئاً يبدأ 

واآلخرين سواء فإن ضاق حتاصوا ألن العتق مقدم على الوصايا لشرفه وللحديث والوصايا  بالعتق ووصايا األولني
كلها سواء ال يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إال بعد العتق والوصايا األول قال أبن القاسم فإن مات أحد 

ة الثلث من ذلك شيئاً العبيد أو استحق واخذت له ورد أحد من له الوصايا وصيته وال ياخذ من أوصى له بقي
ويدخل يف الثلث قيمة امليت واملستحق والوصية املردودة وهو كله للورثة ولو أوصى لرجل بعشرة وآلخر بعبده أو 

بعتق وآلخر ببقية الثلث فمات العبد قبل النظر يف الثلث فإن كان الثلث بالعبد قدر العبد والعشرة فال شيء 
ر العبد فقط زال صاحب بقية الثلث وأخذ صاحب العشرة من ثلث ما بقي لصاحب بقية الثلث وإن كان الثلث قد

بعد العبد ألن اهلالك من التركة كما مل يكن ولو أوصى بعتق عبده لرجل ببقية الثلث فمات العبد قبل النظر يف 
ا بقي فللموصى الثلث قال أبن القاسم يقوم وتضم قيمته إىل باقي املال مث ينظر ثلث ذلك فيطرح منه قيمة العبد فم



له ببقية الثلث ولو أوصى مع ذلك بعشرة لرجل محلت قيمته العبد على بقية املال وازيل من اجلميع قيمة العبد مث 
العشرة فما بقي فلصاحب بقية الثلث فإن مل يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إىل ثلث املال من غري العبد فاعطي 

عبد امللك موت العبد يف الوصايا من راس املال ويف الدين له باقي لصاحب العشرة عشرة والباقي للورثة وقال 
الثلث من الثلث قال أبن يونس واملعتد إن العبد إذا مات كأنه مل يوص فيه وبقي من وصاياه لفالن كذا ولفالن كذا 

ت املوصى له فللموصى له ببقية الثلث ما بقي من الثلث بعد العبد ولو أوصى لرجل مبال وآلخر ببقية الثلث فما
بالتسمية قبل موت املوصى ومل يعلم قال مالك إمنا لصاحب بقية الثلث مما يبقى بعد اخراج التسمية من الثلث مث 

تقوم التسمية مرياثاً فإن أوصى بعتق أمة وبعشرة لفالن ومخسة لفالن وبقية الثلث لفالن مث صح فأعتق األمة ومات 
لث الباقي بعد قيمة األمة واخلمسة عشر قال مالك ولو قال اكتبوا باقي املوصى هلما مث مات هو لصاحب بقية الث

ثلثي الثلث لفالن فإين أريد أن أوصى غداً فمات قبل الوصية ال شيء لفالن ألنه ال يدرى لو أوصى هل يبقى له 
قال أريد أن شيء أم ال وقال أشهب له الثلث كله لعدم املزاحم قال أبن القاسم إذا أوصى لرجل بعشرة دنانري و

  أوصي غداً فاشهدوا إن ما بقي لزيد فمات قبل الوصية ال شيء لزيد 

  فرع

يف الكتاب إذا أوصى بسكىن داره وال مال له غريها أسلمت إليه السكىن يقطع له بثلثها ألهنا ثلث ماله وإن أوصى 
جييزوا أو يعجلوا له ثلث امليت  أن تؤاجر أرضه منه سنني مسماة بأجرة معلومة وقيمة إالرض اكثر من الثلث أما إن

بغري مثن قال صاحب التنبيهات معىن كراء إالرض إنه حاىب ولو مل حياب لزم الورثة كبيعه إال إن يقول اكروها ومل 
يسم اجره فهي وصية قال أبن يونس إذا مل يسم والثلث له حبطيطة ثلث الكراء فلم يقبل فلهم موافقته أو يعطوه 

ري كراء ولو مل حيملها الثلث وأبو أن حيطوا ثلث الكراء وأن يكروها منه فعليهم ثلث امليت ثلث إالرض يزرعها بغ
  من مجلة التركة قاله بعض الشيوخ ألن الثلث مرجع الوصايا وهو أقل أحواهلا مع املشاحة 

  فرع

أو إسألم ثلثه  يف الكتاب له مال حاضر ومال غائب وال خترج الوصايا من احلاضر خري الورثة بني إخراجها منه
وثلث الغائب ألنه ثلث ماله وإن كان له مائة عني ومائة دين فأوصى لرجل بثلث العني و آلخر بثلث الدين اختصا 
مبا عني هلما من غري خصاص وهلذا خبمسني من العني وآلخر باربعني من الدين ومل جييزوا سلموا ثلث العني والدين 

أوصى بدين ال حيمله الثلث وله عني حاضر فأما إن جييزوا أو يعطوه ثلث  هلما حتاصا بقيمة العني مع الدين وإن
الدين والعني وكذلك إن أوصى من العني بأكثر من ثلثها أوله عقار وعروض كثرية ومل خيرج عن هذا االصل إال إذا 

يقطع الثلث من أوصى بعبد بعينه أو دابة وضاق الثلث ومل جييزوا فقال مرة اعطوه الثلث من كل شيء وقال مرة 
مجيع التركة يف ذلك الشيء بعينه قال ابن القاسم وهو احب إيل قال ابن يونس قال أبن القاسم أوصى باثين عشر 

ديناراً ملن هي عليه وهو معسر وآلخر باثين عشر ومل يترك غريها حاضرة ومل جييزوا قوم الدين مثال بأربعة وحتاصا يف 
 عشر فيحصل لألول دينار وهلذا ثالثة ألهنا نسبة وصيتهما ويوقف ديناره ثلث احلاضرة هذا بأربعة وهذا باثين

ويطرح عنه مثله من الدين مث يرجع إىل ثلث إالثين عشر الدين فيضرب فيها هذا باثين عشر وهذا بأربعة كما عمل 
ه بالعني يتحاصون يف العني فيطرح عنه دينار وهذا بأربعة كما عمل آخر فتبقى عشرة مث يتحاصص الورثة واملوصى ل

يف الدينار املوقوف فما ناب كل واحد من اإلثين عشر الدين بقدر مواريثهم وبالثالثة اليت صارت له بالعني وال 



يضرب املوصى له بالدين ألنه ضرب فيه مرة مث اقتضى من العشرة الباقية فعلوا فيه ذلك وال يدخل صاحب الدين 
لى معدم ومائة على ملئ ومائة عني أوصى لكال الغرميني مبا على صاحبه معهم يف شيء من ذلك ولو كان له مائة ع

ومل جييزوا حتاصا يف الثلث املائة احلاضرة وثلث املائتني الدين فينظروا إىل قيمة املائة اليت علي املليء إن كانت مؤجلة 
الثلث من عني وغريه فيصري  فقيل ستني وقيمة املائة اليت على املعدم فقيل ثالثني فللمعدم الثلث وللمليء ثلث

للمعدم على املليء اثنإن وعشرون وتسعان وللمليء على املعسر ثلث ثالثة عشر أحد عشر وتسع وال حياصه هبا 
ألن عليه ديناً للورثة فيؤخذ من املوسر ما كان للمعسر فيضم إىل ما للمعسر باحلصاص من املائة الناضة وذلك اثنان 

عة واربعون وأربعة اتساع فيتحاصص يف ذلك الورثة واملوسر بقدر ما لكل واحد عند وعشرون وتسعان فاجلميع أرب
املعسر والذي للموسر على املعسر أحد عشر وتسع وللورثة تسعه وستون وثلثإن ثلثا املائة اليت عليه فيقتسمون 

تسع وللمليء سته وثالثة ذلك على سبعة أجزاء للورثة ستة أجزاء وللمليء جزء فيقع للورثه مثإنية وثالثة اسباع 
اسباع وتسع سبع يسقط عن املعدم مجيع ما أوصى له به وذلك سبعاً كل مائة وهو ستة وستون وثلثإن ويبقى عليه 

ثالثة وثالثون وثلث فما اقتضى بعد ذلك من شيء قسمه الورثة على ستة أجزاء قال أبن القاسم لو كانت مائة 
ددها ويؤخذ من املليء ويضم إىل املائة األخرى ويكون كمن ترك مائتني للمليء حالة ضرب املعسر يف احلصاص بع

عيناً ومائة على معدم وأوصى مبائة الدين لرجل ومبائة العني على ما مضى فيعمل على ما تقدم وهذا املوافق للمدونة 
ل ذلك الثلث وقال حممد إذا كانت له مائة على مليء ومائة على معدم فأوصى لكل وأحد مبا على صاحبه إن مح

فلكل وأحد مائته اليت أوصى له هبا بعينها وإن مل يكن غريها واستوت وصيته من كل مائة بالعدد واجلزء وهو اكثر 
من الثلث قطع لكل وأحد منهما بثلث مائته اليت أوصت له هبا وال يشتركان يف كل مائة وال حصاص بينهما وإمنا 

ئيت الدين وال حتمل وصيته الثلث قال حممد قول مالك وأبن القاسم يشتركان إن لو كان للميت شيء آخر سوى ما
ال يقوم الدين املوصى له بل حيسب عدده فإن خرج من الثلث وإال مل يكن بد من قطع الثلث من كل شيء إال إن 

م اقومه جييزوا وإمنا استحسن إذا قوم خرج من الثلث فيقوم بالنقد ويكون لكل وأحد مائته بعينها وإن مل خيرج هل
ومذهب أبن وهب واملغرية يقوم الدين على كل حال فإن خرج وإال فاحملاصة على القيم وسوياً يف الوصية بالدين 

هلما أو لغريمها قال حممد واراه مفترقاً إن أوصي به لغريه من هو عليه قوم وإن مل يكن معه وصية ألن الدين 
يقوم بل حيسب عدده يف الثلث ألنه كاحلاضر ألنه يتعجل كالعرض أو ملن هو عليه وهو حال وال وصية معه ال 

لنفسه فإن كان معه وصية لغريه وهو على عدمي فال بد من التقومي ألنه كاألجل وكذلك املؤجل يقوم فإن خرج من 
الثلث وإال خلع الثلث من كل شيء إذا مل جييزوا فإن أوصى بدينه عشرين ملن هو عليه وناضة ثالثون اسقط عن 

 ستة عشر وثلثان ثلث اجلميع فإن كان مل حيل قوم ألنه كالعرض فإن خرج من الثلث نفذت الوصية وإال خري الغرمي
الورثة بني إنفاذها أو القطع بثلث امليت فيأخذ ثلث احلاضر معجالً ويسقط ثلث الدين عنه فإن وصى معه لغريه 

هو كاملؤجل فال بد من التقومي بالعرض أو بالطعأم بثلث ماله والثلث حال على موسر اخذ منه بغري تقومي أو معسر ف
نقداً مث يقوم ذلك بالعني فقط إن كانت قيمة ذلك مخسة عشر وقيمة الدين املوصى بتركه مخسة عشر فالثلث بينهما 
نصفإن فيترك للمديون نصف ما عليه ويشارك صاحب الثلث الورثة يف مجلة مال البيت فما بقي على املديون وغريه 

سة أجزاء فللموصى له جزء إذا مل حيل الدين ومل جييزوا قطعوا هلما بثلث الدين والعني فما صار للمديون على مخ
سلم اليه فإذا حل ما عليه اتبعه الورثة واملوصى له بثلث ما بقي هلم عليه وذلك ستة عشر وثلثان فقسموها على 

على معسر وعشرة ناضة فأوصى مبا على مخسة أجزاء للموصى له سهم ولو كان له عشرة على موسر وعشرة 
املوسر لرجل ومبا على اآلخر آلخر فلو مل يكن له غري العشرين لكان لكل وأحد ثلث عشرته الستواء وصيته من 



كل عشرة أما إذا كان له سوامها مما خيرج العشرتان من الثلث ومل جييزوا فال بد من قطع ثلث العشرات هلما 
رة كل واحد منهما ويبقى للورثه ثلثا كل عشرة وكذلك إن كانت العشرتان مؤجلتني يقتسمانه على قدر قيمة عش

يقتسمإن ثلث الناضة على القيم وكلما حلت عشرة اخذ الورثة ثلثها وقسما ثلثيها على ما تقدم فإن كانت له مائة 
امليت قد علم أن مجيع  دينار وأوصى بعشرة فقبض منها عشرة فال خيري الورثة يف دفعها وال قطع ثلث امليت ألن

ماله دين فقد اشركه يف املائة بعشرة ومل يقل من أوهلا وال من اخرها ولو وجد من امليت شيء يدل على قيمة فيه 
وقع التخيري ولو قبض امليت منها مخسة عشر قبل املوت وكان عنده مخسة من غريها خري الورثة بني دفع اخلمسة 

 القطع له بالثلث بتالً قال اللخمي إذا كانت التركة صنفاً عبيداً أو غريها ويكون شريكاً فيما بقي خبمسة وبني
فوصى بشيء بعينه هو الثلث فأقل ليس للورثة إعطاء الثلث شائعاً وكذلك إذا أراد اخذ أحد الصنفني ومها يف جناز 

بالدراهم دون  البيع سواء وال يقولوا نأخذ ثلث كل صنف لعدم الضرر عليهم وكذلك إن كانت عيناً فوصى
الدنانري أو بالعني وهو الثلث يف القيمة أو دنانري خمتلفة السكة وله ترك فضل السكة ملكان اجلودة وليس ذلك رباً 

بينه وبني الورثة ألن الوصية باب معروف كالقرض ولو ترك عيناً وديناً دنانري أو دراهم فأوصى بالدين جاز إن محل 
من الثلث وقيمته الثلث فأقل فقيل جيوز ألن الدين كعرض ولو وصى بعرض وله  الثلث عدده فإن كان العدد اكثر

عني جاز إذا محل الثلث قيمته وقيل يعجل يف الثلث العدد قال مالك ال يوصى بالعني ويترك هلم الدين قال وارى 
ن فاكثر إن جتوز إذا كان الدين حاال علي موسر حاضر غري ملد وهو مؤجل ال يتعذر بيعه وقيمته إن بيع الثلثا

الوصية وإن كره الورثة كما لو أوصى بالعني وترك هلم العرض ولو ترك دوراً وغريها فله جعل ثلثه يف أيها أحب 
وإن مل يرض الورثة إال إن يترك هلم ما يتأخر بيعه بإألمد البني وغرضهم البيع دون اإلقتناء فإن زاد على الثلث يف 

يف الصنف الذي جعله فيه ومقاهلم يف الزائد فإن كان يف التركة رباً حنو مائة  وصيته حبيث جيوز له كما تقدم صح
شعرياً أو مائة قمحاً فرضي بالشعري وهو الثلث صح وللورثة القمح وإن أوصي بالثلث فأقل فما يضر بالورثة 

فإن ترك عيناً وعقاراً فيوصي باحلاضر ويترك هلم الغائب خريوا بني اإلجازة وبني إعطائه ثلث احلاضر وثلث الغائب 
وعبيداً فأوصى بالعني متعه مالك وجوزه أشهب وقال عبد امللك إن كان بيع العقار يبطئ خريوا بني اإلجازة ودفع 
ثلث اجلميع وإن وصى هلذا بعده وهلذا بدار وضاق الثلث حتاصوا فيه بالقيم وإن كان وصى جبزء حنو السدس أو 

ب يتحاصان يف الثلث وروي يبدأ باجلزء ألن الثلث حق له وهو احلرية بشيء بعينه فثالث روايات يف الكتا
وإالعتاق للورثة وألهنا حمتملة للزيادة خبالف التسمية وروي التسمية لقوهتا بالتعيني ومنعها من النقصإن خبالف 

منها متام الثلث التجزئه فلو أوصى بسدس وآلخر بدار وهي ثلثه بدئ بالسدس وخريوا بني اجازة الدار أو يعطوا له 
وإذا أوصى بثلثه لرجل وبعبده آلخر فقد رضي بثلث العبد مرتني فيكون الثلث بينهما نصفني فإن أوصى بثلث ماله 

وآلخر بنصفه فاجازوا النصف دون الثلث قيل يقتسمان الثلث على مخسة للنصف ثالثة ويتم له الورثة من مال 
املوصى له بالثلث فلصاحب النصف ثلث املال باجازة الورثة مث امليت النصف فإن اجازوا النصف ومل يعلموا ب

يضرب هو واملوصى له بالثلث يف الثلث النصف بثالثة والثلث سهمان فيصري هلما مخسا الثلث ويف اجلواهر أوصى 
بعتق عبد وله مال حاضر ومال غائب وال خيرج من ثلث احلاضر فرواية أشهب يوقف الجتماع املال وقاله أبن 

اسم وهذا إذا كان يقبض إىل اشهر يسرية أي عرض يباع وإال عجل العتق يف ثلث احلاصل مث إذا قبض ما بقي الق
امت فيه وعن أشهب يتعجل منه ثلث احلاضر حىت لو مل حيضر غريه عتق ثلثه تنفيذاً للوصية حبسب اإلمكان وكلما 

ر إذا أضر ذلك باملوصي واملوصى له بطول حصل زيد فيه ثلثه حىت يتم أو يويس وقال سحنون إمنا جيعل ما حض
  ذلك 



  فرع

يف الكتاب أوصى بعتق عبده وال خيرج من ثلثه احلاضر وله مال غائب خيرج منه يوقف العبد فإذا اجتمع املال قوم 
  حينئذ وليس له إن يقول اعتقوا مين ثلث احلاضر اآلن ألن تنفيذ الوصية 

  فرع

وبالورثة بطول اجلمع قال صاحب التنبيهات إذا طال حنو الشهر والسنة إنفذ التقومي يف الثلث إال إن يضر ذلك به 
الثلث قال أشهب يعتق منه ثلث احلاضر مث إذا اقتضى شيء عتق بقدر ثلثه وهو تفسري قول ابن القاسم إذا طال 

ئب وبدئ بالعتق قال أبن يونس ولو كان مع ذلك وصايا خري الورثة يف إنفاذ الوصايا أو القطع بثلث احلاضر والغا
يف احلاضر والباقي للوصايا وإن أوصى بعتق ومجيع ماله عروض حاضرة أو دور حاضرة أو غائبة والرقيق خيرج من 

قال أبن يونس تركت زوجها ) فرع ( ثلث ذلك لو بيع لعجل عتقهم قال مالك وليس للورثة تأخري العتق للبيع 
ى زوجها مائة وهو عدمي فاملال بينهم على ستة اسهم سهمان لألمة وأبنها مدبرة موصى بعتقها قيمتها مائة وهلا عل

وربع الباقي للزوج وثلثه لألبن فإذا سقط سهم الزوج ألن عنده اكثر من حقه تبقى مخسة يقسم عليها ما حضر 
مة ألن وهو قيمة األمة لإلبن ثالثة ولألمة سهمان فيعتق مخسا األمة وسقط عن الزوج مما عليه ما خيصه وهو ثلث األ
له سدس مجيع التركة فيسقط ذلك مما عليه ويبقى ما زاد على مرياثه وهو ثلثا املائة اليت عليه وكلما قبض من 

الزوج من ثلثي املائة الباقي عنده فلإلبن منه ثالثة أمخاس مخس يعتق فيه من بقية األمة حىت يكمل عتق ثلثيها وتكمل 
قى للزوج ثلث املائة وهو حقه قال اصبغ فإن تركت مع ذلك مائة عتق اربعة اإلبن املائة فهي اليت له من التركة ويب

أمخاس األمة ألن الفريضة من ستة سهمان لألمة وثالثة لإلبن وسهم للزوج يسقط ويقسم ما حضر وهو مائتان بني 
وعشرون يف األمة ويسقط األمة واإلبن على مخسة لألمة مخسا املائتني تعتق فيها اربعة أمخاسها ولإلبن املائة الباقية 

عن الزوج مما عليه مقدار ارثه من املائتني وهو ثلث املائتني مث ما قبض من الزوج عتق من املدبرة ما خيص مخسه 
وقبض اإلبن أمخاسه فإذا مت عتق األمة بقي للزوج مخسون مما عليه وهو حقه وحصل للولد مخسون ومائة وهو حقه 

رة وقيمتها مائة وعلى الزوج اربعمائة عجل عتق مخسي املدبرة ولو كانت إالربعمائة قال حممد فإن مل يترك غري املدب
على األبن عجل عتق ثلث املدبرة ألن ما حضر من التركة بني الزوج واملدبرة سهمان هلا ووسهم له ولو ورثها 

من اثين عشر لألمة  أبنإن وزوج وعلى اإلبنني دين قل أو كثر عجل من عتق األمة أربعة اتساعها ألن الفريضة
الثلث وربع الباقي للزوج ولكل أبن ثالثة يسقط سهم األبن املديان تبقى تسعه اربعة منها لألمة ولو كان الدين 

على الزوج عجل عتق مخسها ولو تركت أبناً عليه مائة وزوجها عتق ثلثا األمة ويبقى ثلثا للزوج وقد اخذ اإلبن 
مثل ما للزوجه عليه فمصابه من األمة وهو السدس نصفه يف دين األجنيب  حقه ولو كان على الزوج ألجنيب دين

ونصفه بني األمة واإلبن على ما تقدم وعن أبن القاسم إذا تركت مدبرة قيمتها مائة ومخسون وهلا على الزوج مثلها 
الزوج  وتركت زوجها وأخاها يعجل عتق نصف األمة ألن هلا ثلث نفسها وثلث للزوج وثلث لالخ يؤخذ ثلث

فيما عليه من الدين فيكون بني األمة واألخ نصفني ويبقى على الزوج فاضال عن حقه مخسون بني األخ واملدبرة 
نصفني ولو كان الزوج بعيد الغيبه ال يعلم حاله مل يبع مما عليه شيء إال أن يكون قريباً يعرف مالوه من عدمه وإذا 

ة املدبرة بزيادة أو نقص مث ايسر مل تؤتنف فيها قيمة عن القيمة املتقدمة مل يبع مما عليه شيء وال ايسر حىت حالت قيم
ألنه حكم نفذ ولو ماتت األمة قبل ذلك وقد تركت املراة مما على الزوج اإلبن كله ولو استوىف من الزوج وقد 



منها متام الثلثني  زادت قيمة األمة مل ينظر إىل ذلك ومل يعتق غري ما عتق ولو قبض من الزوج بعدما نقصت فليعتق
زادت قيمتها أو نقصت ولو يئس مما عليه الزوج فباع األبن ثالثة أمخاسها مث ايسر الزوج نقص من ذلك البيع متأم 

ثلثها وعتق زادت قيمتها أو نقصت ويرد األبن على املشتري حصة ذلك وال مينع األبن أو إالخ من بيع ما بيده 
موت ولكن إن شاء البيع بدىء بيع ما للمدبرة على الزوج يتعجل منه عتقا  منها وإن مل يؤيس من الزوج بعدم أو

ويأخذ اإلبن مثنه مث يطلق يده على مجيع ما بقي له فيها إال إن يويس الزوج بعدم أو موت فاإلبن جيعل بيع مجيع ما 
وصيته مبال لرجل أو  بيده منها وإن طراللزوج مال نقص من ذلك البيع ما يتم بع عتق ثلثيها ولو مل يكن وكانت

صدقة على وارث دين فاجلواب مثل ما تقدم يف العتق وحياص ذو الوصية الوراث الذي ال دين عليه فيما حص 
  سواء كانت الوصية دنانري بعينها أوبغري عينها عند ملك واصحابه إال اصبغ 

  فرع

نه إمنا أوصى هلم بوصف مزامحته قال يف الكتاب إذا رد ما أوصى له به رجع مرياثاً وحياص به أرباب الوصايا أل
صاحب النكت يريد رد الوصية بعد موت املوصي ولو رد قبل موته لكان كموته قبل موت املوصي ففيه ثالثة 

اقوال قال أبن يونس موته قبل موت املوصي وقد ضاق الثلث خالفه جيري فيما إذا مات العبد املوصى به بعد موت 
العبد بالذكر وحياص به أرباب الوصايا ألنه إمنا أوصى هلم مع هذا فقام الورثة مقامه  السيد قبل قسمة املال فيحيا

  وعلى القول اآلخر جيعل نسياً منسياً 

  فرع

قال قال أبن يونس قال أبن عبدوس لو أوصى بعبد ال حيمله الثلث وقال الرجل إنا اعطي بقية مثنه ويكون يل وقال 
  جميع ألهنم شركاء بل يتقأومونه أو يبيعونه الورثة نعطيك قيمة حقك ليس ذلك لل

  فرع

قال اللخمي إذا ترك أمراة حامال ال ولد هلا اختلف هل تعطى اآلن الثمن فإن اسقطته أو ولدته ميتاً أمت الربع فإن 
فيه تعجيل حق متيقن أو ال تعطى شيئاً حىت تضع ألن القسمة فرع تيقن الشركة وكذلك إذا كانت حامالً وهلا ولد 

يل ال تعطى هي وال أوالدها حىت تضع وقيل تعطى الثمن والولد نصف الباقي إلمكان كون احلمل ذكراً وقيل ثلثه ق
إلمكان إن يكون غألمني وقيل الربع إلمكان إن يكون ثالثة وقيل اخلمس إلمكان إن يكونوا مخسة والنصف احسن 

  ألنه غالب 

  فرع

ة أوسق من مثره والثلث حيمل الدار واحلائط فاخذ ذلك عاما مث بار يف الكتاب أوصى بدنانري من غله داره أو مخس
ذلك اعواما له اخذ نصيبه كل عام ما بقي من غلة العام األول شيء فإن مل يبق منه شيء اخذ ذلك لالعوأم اليت مل 

الوصية مقدمة  ياخذ فيها ألنه حق يتأخر له ولو اكريت الدار أول سنة بعشرة دنانري فضاعت إال دينار فهو له ألن
على املرياث وكذلك الغلة ولو قال من غلة كل سنة مخسة أو سق أو من كراء الدار كل سنة عشرة مل يأخذ من 



سنه عن سنه أخرى مل تغل ألن من للتبعيض فقد نص على بعض كل سنه هاهنا خبالف األوىل ولو اكريت بأقل من 
 عام آخر قال صاحب النكت إذا مات املوصى له نصف عشرة أو غلت أقل من مخسة أوسق ال يرجع بتمام ذلك يف

السنه له نصف الوصية وكذلك الثلث وغريه على قدر موته وإذا أراد تعجيل عشرته وشاحة الورثة فينبغي إن 
يكون حبساب ما مضى من السنه ككراء الدور والدواب وإذا مل حيمل الثلث ومل جييزوا دفعوا له ثلث امليت شائعاً 

يت ولو جعل ذلك له ولعقبه مؤبداً فهو كالوصية باحلائط للمساكني يقطع يف الثلث وإن قال ادفعوا يل ألنه حق امل
بقية الثمرة يف العام األول لئال يهلك النخل يف العأم الثإين نظر السلطان فإن كانت مأمونه ال ختاف أو غري مأمونه 

رط على املشتري حق املوصى له وهو غرر فإن حبس قدر ما خياف عليه من ذلك وميتنع بيت السلطإن ال يشت
أوصى له بقدر معلوم مل يعينه يف جهة جازالبيع إذا كان الورثة أملياء ثقاة ومحلوا ذلك قال أبن يونس لو اكروها 

بالنقد فضاع إال نصيبه اعطوه له ولو بقي عجلوا له نصيبه ولو إهندمت بعد ستة اشهر أخذه مما مضى ولو قال من 
نار أو وسق فأكروها نصف سنه فله نصف دينار ألنه أوصى بدينار من السنة كلها وإن جاء احلائط بأقل كل سنة دي

مل يرجع به يف عام آخر ولو أوصى بثلثه وآلخر بدرهم كل شهر من غلة عبده ومل يدع غريه قال حممد حياص الثلث 
ينفق عليه فإن مات قبل ذلك عاد  بثلث قيمته واآلخر بتعمريه لكل شهر درهم فما أصابه وقف له بيد عدل

لصاحب الثلث وإن فين وهو حي رجع على صاحب الثلث مبا يرى إنه بقي له من عمره لو حوصص له بذلك ويف 
رجوعه خالف ولو أوصى خبدمة عبده وآلخر بدرهم من غلة ذلك العبد كل شهر والعبد ثلث بديء بصاحب 

لثه فإن شاء املخدم اعطى الدرهم كل شهر وحاز اخلدمة وإال الدرهم كمن أوصى بثلثه لرجل وآلخر مبائة من ث
استؤجر العبد وبدئ بالدرهم من اجرته وكذلك لو أوصى بثمرة حائطه وآلخر بعشرة آصع من مثرته كل سنة 

قدمت إالصع وما فضل لآلخر فلو فضل أقل من عشرة اخذ التمام من العام املقبل وعن أبن القاسم يف املوصى له 
ائطه أو من عبده بدينار كل شهر حياته والثلث حيمل ذلك إن ضمن له الورثة ذلك إال وقف العبد من غلة ح

واحلائط وإن مل حيمل الثلث وقعت النحاصة بالتعمري يف العبد على أقل العمرين للعبد أو املوصى له قال أبنن القاسم 
ذلك حىت مات املوصى له بالنفقه فإن فضل من ولو أوصى بوصايا ولرجل بنفقته حياته من بقية الثلث ومل ينظر يف 

الثلث شيء اعطى منه ورثته قدر ما عاش بعد موت املوصي الستحقاقه باملوت وكذلك لو مل ميت إمنا حتسب له من 
يوم موت املوصي قال أبن القاسم مل يقل ينفق عليه من بقية الثلث بل ينفق عليه حياته حاصص ورثته أهل الوصايا 

ث بنفقته ما عاش بعد موت املوصي فإن أوصى بعشرين ديناراً وآلخر بعشرة وآلخر بدينار كل شهر يف مجيع الثل
حياته فكان تعمريه يقتضي ثالثني والثلث اربعون قال أبن نافع ياخذ كل وأحد ثلثي وصيته وينفق على صاحب 

أوصى بنفقه رجل عشر سنني  النفقه ثلثا دينار كل شهر فإن مات قبل األجل رجع الفاضل الربأب الوصايا ولو
فمات فالفاضل لورثة املوصي كما لو أوصى له حياته ولو أوصى جلماعة بنفقتهم حياهتم وجعل نفقتهم بيد عدل 
فإن مات بعضهم قبل اجل التعمري رجع الباقي لنفقتهم فإن ماتوا كلهم رجع الباقي ألهل الوصايا فإن استوفيت 

ياهم مل تنقص نفقتهم كل شهر قال مالك وكذلك لو أوصى بكل دينار كل الوصايا فللورثة وإن ناهبم نصف وصا
شهر فوقع له نصف دينار ألن امليت قصد التوسعة عليه خالفاً ألبن نافع قال مالك لو أوصى خلمس أمهات أوالده 

زاد بعطية كل سنة عشر لكل واحدة بعدد مسمى فمن ماتت رجع نصيبها للورثة دون صواحبها ألن التسمية ال ي
عليها قال حممد ولو مل يسم رجع لصواحبها كاهنم رجل واحد قال أبن القاسم لو وصى مبائة دينار تنفق على رجل 
منها كل سنة كذا وعليه دين فقال غرماؤه عمروه لنأخذ الفضل مل جيابوا ألن الفضل لورثة املوصي ولو أوصى له 

نه ماله وقال عبد امللك يف املوصي بالنفقة واخلدمة بدينار كل شهر ينفق عليه فلهم اخذ الفضل عن نفقته أل



والسكىن ففلس إن كان الفضل بيناً حنو مخسة دنانري يف الشهر فهي وصية بالنفقه وبغريها فلهم الفضل فإن مسى ما 
بني ضيق النفقه وسعتها فال قال التونسي لو أوصى بغلة ثلث حائطه ألوقفت احلائط اذ ال ختتص الغلة بثلث معني 

للورثة قسمة احلائط وايقاف ثلثه كما لو أوصى له بثلثه وقيل يوقف مجيع احلائط وللموصى له باخلدمة حياته بيعها و
من الورثة لتخلص الرقبة هلم وجتوز اجارهتم له السنني واألمد املأمون دون العشر سنني وإن جازت اجارة العبد 

املخدم خبالف اجارة الرقيق تبطل مبوته فقط فلغرر اكثر ولو عشر سنني ألن اإلجارة تبطل هاهنا مبوت العبد ومبوت 
اجرت عبدك بشرط إن مت بطلت االجارة وفسدت ومقتضى ذلك الفساد هاهنا يف القليل لكنه استخف يف 

املأمون من املدة أما إذا أوصى خبدمة عشر سنني ألن إالجارة ال تنتقض مبوت غري العبد وإذا أوصى بثمرة حائطه 
ة الورثة على ذلك وتترك الوصية وإن كان بيع جمهول ألن احلياة جمهولة ألنه ختليص للرقاب فكأهنم جازت مصاحل

اشتروا الرقاب ملا كانوا ممنوعني منها فلو أوصى بثمرة سنة واحدة ومل يؤبر أمتنع شراء الثمرة لتمكنهم من بيع 
قبل التأبري وتبقى الثمرة ملكاً لصاحبها وأما قول غريه إالصل ألن أبن القاسم جيوز يف املساقاة بيع احلوائط باملساقاه 

إنه ميتنع البيع إال بعد أبار الثمرة سنة فيجوز هلم الشراء هاهنا لتعذر التصرف وإن أبرت وهي سنة واحدة فيمتنع 
بدينار  على مذهب أبن القاسم القائل إن شراء اصل فيه مثرو بطعام وال جتوز إال على اجلذاذ قال اللخمي إذا أوصى
من داره كل سنة وأكراها امليت سنه بالنقد ليس للموصى له من ذلك شيء لتعلق الوصية مبا يكري بعد وإن 

اكراها بغري النقد دخلت الوصية فيما يقبض من ذلك لتأخره بعد الوصية فإن أكراها الورثة كل شهر بدينار فله من 
مونني وإال اخرج الدينار ألن وقف بقيته ضرر على مجيعهم كل دينار نصف سدسه ويسلم الباقي للورثة إن كانوا مأ

وإن اختلفوا هل يكرى بالنقد أو مؤجالً محال على العادة يف تلك الدار فإن عدمت العادة أكريت مشاهرة ألن كراء 
صفه مجيع السنة حيبس فإن اكريت سنه فإهندمت بعد نصفها فله الدينارإن قال يعطى من الغلة كل سنة ديناراً أو ن

إن قال من غلة كل سنة دينار على مراعاة األلفاظ إال أن يفهم عنه خالف ذلك فإن مات املوصى له بعد شهر فله 
نصف سدس دينار أو مات ويف احلائط مثر مزة فليس للموصى له منه شيء بل املزهي للورثة كالبيع قال أبن القاسم 

ضمن الورثة له ذلك وإال وقف احلائط أو بآصع ليس له  إن أوصى بدينار من غلة داره أو حائطه لرجل حياته إن
ضمان ذلك إال إن يرضى ألن الوصية بالثمار كالسلعة املعينة ليس هلم بدهلا بغريها خبالف الدينار ال ختتلف فيه 

إالغراض ولو علم إن قصد املوصي احلفظ عليه من التلف إن أخذه مجلة مل جيز رضاه وعليهم غرم الوصية كل سنة 
ل حممد إن إهندمت يف حياة املوصي وهي خترج من الثلث فما بني القيمتني مرياث والوصية على حاهلا يف القاعة قا

وإن هدمها أحد بعد املوت غرم ذلك وبنيت له والوصية على حاهلا وكذلك لو قطع خنل احلائط ألن األصل بقاء 
  حقه 

  فرع

رة حائطه جاز شراؤه منك كله هو أو ورثته ويصاحلوك يف الكتاب إذا اعمرك أو اخدمك أو اسكنك أو اعطاك مث
على مال ولو مل يتم النخل ألنه ختليص للرقاب وألن اصله معروف وإن أوصى لك حياته جاز للورثة بنقد أو دين 
كشراء العربة خبرصها ولو صاحلوك على مال مث مات العبد وأنت حي ال يرجعون عليك لدخولك هلم على الغرر 

هذه اخلدمة من اجنيب ألنه غرر سوغ لضرورة ختليص الرقبة للتصرف فيها وهو منفي يف حق األجنيب وميتنع بيع 
ولك اعارة ما أوصى به لك من السكىن وإخدام العبد إال أن يعلم أنه أراد احلضانة والكفالة ألنه حينئذ ملكك إن 

قارعة الطريق وليس لك املعاوضة على شيء تنتفع ال املنفعة كتمليك الشرع املكلف أن ينتفع باملسجد واملدرسة و



من ذلك ولو مت قبل األجل عتق العبد إن جعل حراً بعد األجل إال إن يكون من عبيد اخلدمة أو ممن اريد به 
اخلدمة فإنه خيدم الورثة بقية األجل ألنه بقية حقه يورث عنك وإن قال املوصي اخدم ابين فإذا تزوج فانت حر فبلغ 

عتق ألنه أراد بلوغ أمده واالعانة مدة الضعف قال صاحب النكت قال مجاعه من الشيوخ لو بلغ النكاح موسراً 
األبن معسراً مل يعتق حىت يكون له مال يتزوج يف مثله ألن املقصود رفع كلفة اخلدمة قال أبن يونس إذا أوصى بغلة 

رج منها حممل الثلث وال خيري الورثة فيها داره أو جنانه للمساكني ومل حيمل الثلث الدار أو اجلنان قال أشهب خي
ألنه ال يرجى مرجعه للورثة ولو كان على اقوأم باعيإهنم ومل حيمله الثلث ومل جييزوا قطع هلم بثلث التركة بتال ألن 

املرجع للورثة إذا هلكوا ولو أوصى للمساكني بعدة أوسق من بستانه أو عدة دنانري من داره كل عأم فهذا خيري فيه 
ورثة بني اإلجازة أو القطع بالثلث بتال قال اللخمي اشهر قويل مالك إن للموصى له شراء الرقبة ليتصرف فيها ال

بالبيع وعنه املنع قال سحنون ال جيوز من ذلك إال للضرورة من فلس وحنوه ألنه شراء عني مل يبق فيها منفعه قال 
وجيوز على قول مالك شراء بعض الورثة نصيبه من  وكذلك ارى يف شراء الورثة اخلدمة ال جيوز إال للضرورة

اخلدمة دون نصيب شريكه إال إن يشتري مجيع اخلدمة للسنة والسنتني كما جيوز لالجنيب فإن هلك العبد قبل 
األجل رجع بقية إالجارة فلو كانت الوصية باخلدمة عشر سنني جاز إن يشترطوا تلك املدة وإن هلك العبد قبلها 

لبقية إال إن يكون قصدهم بالشراء التحلل يف الرقأب ألن الثمن هلذا العرض وإذا كانت خدمة العبد رجعوا عليه با
موفية جاز بيعها ما مل يبعداألجل وأجاز أبن القاسم إذا كان األجل عشر سنني أن يكريه بالنقد فيها ألنه إذا مات 

لعبد عنده بعد املوت يرجع لسيده وإن اخدمه حياة املخدم قبل العشر خدم الورثة بقية األجل ومنعه ابن نافع ألن ا
املخدم أجره األمد القريب ألن الغرر من حياة العبد وحياة املخدم وإن كانت اخلدمة حبياة العبد جاز على أصل ابن 

القاسم اجازة عشر سنني ألن الغرر من وجه واحد موت العبد كما لو أجر عبد نفسه وقال يف الدار املوصى له 
ا ال يكريها إال األمد القريب حنو الستني وكره أبن ميسر الربع قال ولو كرهت هذه لكرهت اجارة عبده بسكناه

سنتني ألن الغرر يف الدار من جهه واحدة ألهنا مأمونه وجيوز النقد لألمان وجيوز يف الدار والعبد العشر سنني بغري 
عبد وهو من عبيد احلضانة إن مل حيتج للحضانة فإن نقد على القولني وأجاز أبن القاسم للموصى له أن يؤاجر ال

احتاج منعه وجوزه أشهب يف مثل تلك احلضانة ألنه متليك للمنفعة قال واألول احسن ألن املوصي مبثل تلك يكره 
اجارة عبده قال وكذلك أرى الذي يوصي خبدمة عبده فالناً أو خيدمه اياه من غري وصية أجالً معلوماً وكذلك اذنه 

كوبه وسكىن داره وقاله ابن نافع وإذا مات العبد يف اثناء املدة ال يبقى للورثة شيء ألنه ملكه أن ينتفع دون يف ر
املنفعة وكذلك الرجل يسكن داره صهره سنه فيطلق أبنته يف بعضها أو ميوت وإذا ضرب أجالً للثمرة فإنقضى 

يف أجله واختلف إذا أبرت هل للورثة أم للموصى له وقتها مدة مل تؤبر فلورثته أو أزهت فللموصى له ألهنا كملت 
ألهنا حالة متوسطة بني البداية والنهاية قال وأن ال شيء هلم أحسن إال إن تزهى فإن كانت الوصية مبا تلده أمته 

فإنقضى األجل وهي حامل فلورثته ألنه أوصى مبا تلده يف تلك السنة وهذا ولد يف غريها قال حممد إن أوصى بثمرة 
ائطه اآلن لرجل واملستقبلة آلخر واحلائط ال خيرج من الثلث إن ابرت قومت مث قومت املستقبلة إىل حياة املوصى ح

له فإن استوت القيمتإن فلصاحب املأبورة شطر ثلث امليت يف عني الثمرة ولآلخر الشطر شائعاً يف مجلة التركة فإن 
  مل تؤبر فلهما ثلث مال امليت على قدر وصايامها 

  عفر



يف الكتاب اوصى برقبة بستانه أو أمته فأمثر البستان أو ولدت األمة قبل موت املوصي والثلث حيمل البستان 
والثمرة واألمة وولدها والثمرة والولد للورثة ألن الوصية إمنا تستحق بعد موت املوصي قبل النظر يف الثلث 

بعد املوت خبالف الوالده وشبهها والثمرة كالغلة  فللموصى له لتقدم سبب إالستحقاق وال تقوم الثمرة مع إالصل
واخلراج والوالده كاألجزاء وال يقوم ما افاد املؤبر واملوصى بعتقه واملوصى به لرجل بعد املوت قبل النظر يف الثلث 

م حلدوثها بعد سبب االستحقاق خبالف أمواهلم اليت مات السيد عنها بايديهم أو منا من رحبها بعد موته وليس هل
التجر فيه بعد موته فإن فعلوا فالريح كرأس املال وال يقوم مع املبتل يف املرض ما افاد بعد عتقه قبل موت السيد أو 
بعد موته بل هي فوائد هلم واملوصى له بالعبد إن محل الثلث رقاهبم وإن محل بعضها وقف املال بايديهم قال صاحب 

وت وماال بعده لسيده قوم ما هو قبل على القولني وال يقوم ما بعد النكت إذا اكتسب املوصى بعتقه ماال قبل امل
على القول الواحد إذا محله الثلث ألنه ظهرت حريته من حني املوت ومال احلر له فإن مل حيمله الثلث قوم ألنه 

ع وقيل موقوف بيده وقد وجب الشركة فيه قال التونسي العبد للموصى به لرجل ال يتبعه العبد يف الصحة والبي
يتبعه كالعتق وما اغلت النخل بعد موت املوصي أو اكتسبه العبد املوصى بعتقه بعد املوت أو املوصى به لرجل 
واملدبر أو املبتل قبل املوت وإن وهب ففي ذلك خالف فيل تقوم االصول بغري غالت حلدوثها بعد املوت فإن 

اء العبد بعد املوت وولد األمة مل خيتلف فيهما كاعضائهما خرجت تبعها الغالت وقيل بغلتها وهو اشبه قياساً على من
وإذا قومت االصول وحدها فخرجت من الثلث وتبعتها الغالت وقد اتفق عليها من مال السيد إىل أن منت أنظر 

هل يرجع على املوصى له لعدم نفع امليت ألهنا خرجت من الثلث فإن مل خترج من الثلث نصفه هل يرجع عليه 
فقة ولو مات املوصى به لرجل وترك ماال قوم ماله على القول بإنه يتبعه فإن خرج من الثلث أخذه بنصف الن

املوصى له ويف كتاب حممد إمنا اكتسبه لورثته إذا مات ومل تكن أموال مأمونه ولو جين على عبده فاخذ ارشاً فهو 
رية فيه قال اللخمي النفقة على الغالت من مال لورثة سيده أو قتل فقيمته لورثته كما لو أوصى بعتقه لعدم متام احل

امليت وعلى عدم تقوميها فنفقتها على املوصى له وولد العبد األمة يدخل يف الوصية قوالً وأحداً إن حدث احلمل 
بعد املوت اتفاقاً فإن حدث احلمل يف احلياة والوالدة بعد الوفاة فولد األمه للموصى له وولد العبد من أمته للورثة 
أوصي بعتقهما أو لفالن واجلناية يف حياة السيد للورثة يكثر هبا مال امليت وكذلك إذا كانت بعد موته وقد وصي 
بعتقه ألنه جين عليه وهو عبد فإن قال إن مت فهو حر عتق بنفس واجلناية عليه جناية حر له ولورثته وقال حممد 

  قول ابن القاسم للموصى له ألن امليت اخرجه عن الورثة  املوصى به لرجل حياته لورثة السيد كاملوصى بعتقه وعلى

  فرع

يف الكتاب استحداث الدين يف املرض يرد ما بتل من العتق يف املرض ويضر ذلك بالعبد كما يضر به ما تلف وقد 
  قال غري هذا 

  فرع

فال شيء ولو حدث محل  قال ابن وهب إذا أوصى مبا تلده بقرته هذه أبداً إن كانت حامال يوم الوصية فهو له وإال
ولرهبا بيعها ألن الوصية يرجع فيها وقال أشهب بل له ما تلده أبداً وهو اصوب ألنه ظاهر اللفظ قال حممد وهذا 

إذا مل تكن يوم الوصية حامالً وإال فليس له إال محلها وإذا أوصى بصوف غنمه ولبنها لرجل وهبا آلخر فالنفقه على 
يف الصوف يوم مات وما يف ضروعها من اللنب وما يف بطوهنا من ولد وما تلد حياته  صاحب الغلة وله ما كان تأما



يريد إذا مل تكن حوامل يوم الوصية وإمنا محلت يوم املوت ولو كانت حوامل يوم الوصية مل يكن له غريه إال أن 
ه أو غنمه أو مثرة خنله وبوصايا يوصي مبا تلده حياته أو يعلم أنه أراد ذلك قال عبد امللك إذا أوصى مبا يف بطن أمت

فولدت قبل النظر حوصص بالولد على حسنه وقبحه وقيمته وإال حوصص بقيمة األمهات فإن تبني عدم احلمل رد 
ما وقف على أهل التلف فإن ماتت األمهات وخفي أمرها وكان احلمل بيناً مضى احلصاص على عشر قيمة 

تكون أقوى حاال ممن يعتق ما يف بطنها مث ميوت فإهنا تباع يف دينه وإذا  األمهات وقيل تباع األمهات وال تنتظر وال
أمثرت النخل فينظر كم يسوى املؤجل تبعهما حياصص بذلك وكذلك حياصص يف العبد اآلبق يرضى بقيمته على 

محل  غرره قال أبن القاسم يوقف الزرع املوصى به حىت حيل بيعه فيحاص به وقال أشهب إن أوصى حبمل أمته إن
األم الثلث حامالً وقفت حىت تضع فتقوم الوصية على وجهها وال ضرورة يف الغرر قال ابن القاسم إن قال مثرة 

حائطي ومل يبني أي مثرة وال املدة إن كان فيها يوم الوصية مثرة مل يكن له غريها ألهنا املوجوده اليت تسمى مثرة وإال 
يدع غريه ومل تؤبر مل يلزمهم ايقاف احلائط حىت يؤبر بل إما أجازوا أو  فله مثره حياته وإن أوصى بثمرة حائطه ومل

قطعوا له الثلث من التركة ولو أوصى بغلة ثلث حائطه لزم الورثة كما لو أوصى بثلث حائطه ملكاً ألن ثلث غلته 
ني ليس للورثة إيقاف جلملته وال يصح يف القسم واآلخر يصح فيه القسم قال سحنون لو أوصى بغلة محامه للمساك

قسمته وإن خرج احلمام من الثلث بل يبقى الثلث موقوفاً حىت حتصل غلة مجيعه فيعطى ثلثها كما أوصى فإن مل 
حيمله الثلث خري الورثة بني ايقافه كله وإعطاء ثلث امليت للمساكني وإمنا قال ذلك يف احلمام ألنه ال ينقسم ولو 

  ة ثلث داري وثلث غلة داري كما تقدم ألشهب يف احلائط كان داراً حتمل القسم لفرق بني قوله غل

  فرع

  يف الكتاب إذا أوصى لبين فالن قسم بينهم بالسوية ال حبسب احلاجة خبالف احلبس فإنه جيري جمرى الصداقة 

  فرع

مات  يف الكتاب إذا مات املوصى له بعد موت املوصي فهي لورثة املوصى له علم هبا أم ال ملوته بعد تقرر حقه وإن
قبله بطلت الوصية علم املوصي مبوته أم ال ألن الوصية إمنا تعترب عند املوت فإذا ظهر إهنا ال حمل هلا حينئذ بطلت 
وحياص هبا ورثة املوصي أهل الوصايا يف ضيق الثلث ألن موروثهم إمنا أوصى ألهل الوصايا بصفة كوهنم بضايقوا 

وعليه الرواه ألنه إذا علم فقد أقر وصيته ملن بقي من أهل الوصايا  بوصية امليت وعنه إذا علم مبوته بطلت الوصية
وإىل األول رجع مالك وبه اخذ أبن القاسم قال ابن يونس قال مالك إذا رد أحد ارباب الوصايا وصيته بعد موت 

وت املوصي حاصص هبا الورثة كامليت فيقسمها الورثة مع مرياثهم فلو رد قبل موت املوصي فهي كوته قبل م
املوصي وجيري فيها اختالف قول مالك قال اللخمي يف حماصة الورثة إذا مات قبل موت املوصي والوصايا اكثر من 

الثلث أقوال ملالك ثلثها إن علم مل حياصصوا وإال حاصصوا فاحملاصة وإن علم مبنية على أحد اقواله إن امليت إذا 
لى بعض وعدم احملاصة وإن مل يعلم أما على أحد القولني يف زاد على ثلثه فقد قصد دخول ارباب الوصايا بعضهم ع

دخول الوصايا فيما مل يعلم به أو ألنه يتوقع رده والتفرقة بناء على إن علمه إقرار الصحابه أما إن أوصى له بالثلث 
  ؤخذ اكثر منها فلم يقبل أحدهم أو مات حاص الورثة بنصيبه قوالً وأحداً ألن املوصي إمنا أعطى بصفة احملاصة فال ي

  فرع



قال ابن يونس قال حيىي إذا ترك زرعاً أخضر ومثرة مل تطب ورقيقاً وأوصى مبا يضيق عنه الثلث فإن كان مبال بيع 
رقيقة ونفذت الوصية وإنتظر حاله جواز بيع الزرع بيع ودفع هلم ثلث الثمن فإن أوصى بعتق أو ببعض الرقيق فال 

ع الزرع وال يقسم شيء حىت يباع الزرع إال إن جييز الورثة فيقتسمون بقية املال يباع فيه بل إذا حل بيع الزرع بي
ويبقى الزرع هلم وقال اصبغ إن كان الزرع يف أول بذره ويف ذلك عطب احليوان والضرر على العبد عتق حممل 

  الثلث 

  فرع

ه األئمة حلديث املعتق ستة أعبد يف اجلواهر كل تربع يف املرض املخوف فهو حمسوب يف الثلث وإن كان منجزاً وقال
فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم ورق ثلثاهم وكذلك إن وهب يف الصحة وقبض يف املرض ألن القبض معترب يف اهلبة 

وحيجر عليه إال يف الثلث وإن مل يكن املرض خموفاً مل حيجر عليه واملخوف كل ما ال يؤمن فيه املوت كاحلمى احلادة 
نب وإالسهال املتواتر مع الدم وما يقول االطباء إنه سبب اهلالك غالباً وما دون اجلرب والسل والقولنج وذات اجل

ووجع الضرس ومحى يوم والرمد والربص واجلنون ومحى الربع وكل ما اشكل اخذ فيه بقول أهل املعرفة بالطب 
خوف احلامل يف ستة اشهر كما يف العيوب وأما املفلوج واجملذوم إن لزما الفراش فكاملرض وإال فال ويلحق بلم

واحملبوس للقتل يف قصاص أو حد واحلاضر يف صف القتال متعرضاً للقتل ألن هؤالء يغلب يف حقهم املوت كاملرض 
املخوف واحلق أبن وهب وأشهب امللجج يف البحر وقت اهلول وخالفهما أبن القاسم وال حيجر عليه يف القوت 

شربة وأجره الطبيب وحنو ذلك وكذلك املعاوضة كالتجارة بغري حماباه والكسوة والتداوي وما حيتاج اليه من اال
إالجارة والرهن وإالخذ بالشفعة فال حيجر عليه ألنه ال ضرر على الورثة فيه وما عدا ذلك من التربعات موقوف 

الوهاب حيجر  وإن مات فمن الثلث أو عاش نفذت وإن اجر بأقل من إالجرة فاحملاباة يف الثلث ويف املنتقى قال عبد
على املريض فيما زاد على حاجته يف الدواء والكسوة واالدام وما خرج عن العادة قال وحماباة املريض موقوفة فلو 
باع ذهباً بورق وحاىب فيه صح ألنه مل يقصد االتالف بل هو ينجز حىت يرد الورثة كالرد بالعيب ووافقنا أمحد يف 

ض ألهنا صحيحة وجواهبما إهنا يف العادة يندفع حلها وهي أيضاً تتغري صحتها احلامل وخالفنا ش و ح حىت تبلغ املخا
محلت محال خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا اهللا رهبما لئن آتيتنا صاحلا لنكونن من ( وتتعلل ويشري اليه قوله تعاىل 

وم أهنا يف الستة مثقلة فدل على أن زمن الثقل هو الزمن املرجى للوضع ومظنته ولذلك دعوا ومعل) الشاكرين 
ولقد كنتم متنون ( وخالف الشافعي يف الزاحف يف الصف حىت يتصدى للجراح ليشرع يف املطاعنة لنا قوله تعاىل 

وإمنا رأوا القتال وهو الذي كانوا يتمنونه فجعله موتاً لوجود ) املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 
  مظنته 

  فرع

عتق ال تفتقر إىل قبول العبد ألن العتق حق هللا تعاىل وكذلك لو أوصى برقبته ووقع يف الكتاب إذا قال الوصية بال
أوصى ببيع أمته ممن يعتقها هلا اإلمتناع إن كانت من جواري الوطء حيث يكون العتق هدراً قاله أبن القاسم كمن 

  أوصى بضرر وإنفذ غريه عتقها ألنه قربة يثاب عليها 

  فرع



صى بثلث ماله فاستحق ثلثا ماله فالوصية يف ثلث الثلث شائعاً ووافقنا الشافعي على أن املعترب يف قدر قال لو أو
  املال حبال املوت دون يوم الوصية 

  فرع

قال إذا اعتق عبيداً وضاق املال أقرع بينهم قال صاحب البيإن قال مالك تقع القرعة يف املوصى بعتقهم ويف املبتلني 
صى بعدد منهم أو جزء أو جيمعهم وال حيملهم الثلث ملا يف املوطأ إن رجالً اعتق ستة اعبد عند موته يف املرض إذا أو

فأسهم بينهم فأعتق ثلثهم ورق الباقي قال مالك وبلغين إنه مل يكن له مال غريهم ولو كان له مال غريهم عتق منهم 
السيد يف العتق عند املوت وال مال له غريهم  بالقرعة حممل الثلث عند مالك وقال أبن نافع ختتص القرعة مبوت

ألهنا تذهب ما ثبت جلميعهم من العتق وقال أشهب ال يقرع إال يف املوصى بعتقه لعدم ثبون العتق ألن الوصايا تقبل 
الرجوع خبالف املبتلني يف املرض فلو قال أحد عبدي هذين حر ونصفهما اعتق نصف قيمتها بالقرعه عند اجلميع 

كل وأحد عل حدته ويقرع عليهما فإن خرج العتق لألول عتق من اآلخر بقية نصف اجلميع وإن خرج  بأن يقوم
االكثر خرج منه قدر نصفهما دون باقية ومجيع اآلخر ولو قال أنصاف عبدي حرة أو أنصاف عبدي عتق من كل 

يف الدين والبقية احرار بيع وأحد واحد نصفه قال أبن القاسم ولو قال يف رقيقة ليس له مال غريه بيعوا راساً منه 
  بالقرعه فإن فضل من الثلث شيء اسهم بني الباقي فمن خرج عتق منه بقدر الباقي 

  فرع

قال صاحب البيان قال مالك إذا أوصى بعبد بعينه فمات العبد عن مال قبل النظر يف مال امليت املال للموصى له 
  وخيرج املال من ثلث ما بقي بعد موت العبد كأن العبد مل يكن  ويتخرج فيه اخلالف يف بيع مال العبد يف الوصية

  فرع

قال قال ابن القاسم إذا أقر يف مرضه أن عبدي هذا حر وكنت اغتصبته على نفسه وهو حر االصل إن كان يورث 
ولده عتق من كالله ال يصدق للتهمة يف ازوائه عن الورثة وال يعتق من املال وال غريه ألنه مل يقل اعتقته وإن ورثه 

رأس املال لعدم التهمة مع الولد وهذا التفصيل فيمن قال أولدت أمىت هذه ويف املسألتني ثالثة أقوال إن مل يورث 
كالله يعتق من رأس املال يف املدونة ألنه إقرار صحيح ال يعتق مطلقاً قاله ابن القاسم يف املدونة ألن احلالة حالة 

تق من الثلث ألن أقل أحواله يكون وصية وإن ورث كاللة فثالثة اقوال يعتق حجر ومل خيرجه خمرج الوصايا ويع
مطلقاً يف املدونة ويعتق من رأس املال يف املدونة وروي اقراره نافذ مطلقاً ورث كالله أم ال فتجتمع يف املسالة مخسة 

ها ويعتق من رأس املال إن مل يكن اقوال ال يعتق مطلقاً ورث كالله أم ال ويعتق مطلقاً من راس املال يف كالله وغري
  كاللة وإال مل يعتق مطلقاً 

  فرع

قال قال مالك إذا أوصى إن ربع عبده حر مل يقوم على العبد باقية ألن السيد هو املعتق ولو أوصى لعبده بربع نفسه 
  عتق وقوم عليه باقية كان العبد ملك بعض نصيبه فأعتقه بالتقومي عليه أوىل من الشريك املعتق 



  فرع

قال قال أبن القاسم أوصى لرجل بصوفها وآلخر بلحمها وآلخر جبلدها فتركت حىت ولدت األوالد فال شيء 
لألولني من الولد ولصاحب اجللد قيمته ألن الولد تابع ألمه واألم داخل اجللد والصوف واجللد تبع فيعطى قيمته 

  إذا استحييت 

  فرع

خر بعشرين وآلخر بثالثني وقال يف آخر هو شريكهم يعطى نصف قال قال ابن القاسم أوصى لرجل بعشرة وآل
وصية كل واحد منهم مما أوصى له به الن من بقية الثلث بعد الوصايا ألنه شرك ومل يبني فإن قال هو شريك معهم 

  بالتسوية فقد وصى له بربع كل وصية إن كانوا أربعة فهو رابعهم أو مخسة فله اخلمس 

  فرع

م أعطوا فالناً هذا الفرس وخريوا فالناً يف الفرسني الباقيني وادفعوا الباقي لفالن فاختلط املعني قال قال ابن القاس
فلم يعرف يعطى صاحبه الثلث من كل فرس وللمخري ثلث األعال وثلث الوسط ولآلخر ثلث الدين والوسط 

  شكوا فيها فيصري لكل واحد فرس وجتوز شهادة الشهود فيها مع اللبس كما لو طلق إحدامها و

  فرع

قال قال مالك إذا جهل سبقية موت املوصي واملوصى له ال شيء لورثة املوصى له كما ال يورث بالشك إال أن 
  تقوم بينة 

  فرع

قال أبن القاسم أوصى له مبائة سلفاً إىل اجل مث هي آلخر يضمن األول ما نقص منها ألنه املتصرف فيها فإن مل 
  لي الشرط املذكور حيملها الثلث اخرج ما محله ع

  فرع

قال ابن القاسم إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر فهي وصية إن عاش اتفاقاً وإن مات فله يف كوهنا وصية أو 
  تدبرياً قوالن نظراً للفظ التدبري أو التعليق على املوت وفائدة اخلالف التقدمي على الوصية 

  فرع

أتصدق مبائة فأخرجوها من ثلثي إن محل الثلث املائة بر ألن قال قال ابن القاسم كنت حلفت بعتق رقيقي إن مل 
  حال الثلث بعد موته كحال ماله يف حياته خبالف قوله كنت حنثت يف صحيت 



  فرع

قال قال مالك إذا أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم قوم مريضاً وال ينتظر به الصحة خوف املوت ألن تنفيذ 
  الوصية واجب على الفور 

  فرع

قال ابن القاسم أوصى لفقراء بين عمه ومل يشهد بذلك إال أغنياؤهم ترد الشهادة للتهمة يف صريورهتم حمتاجني قال 
  للمشهود به إال يف الشيء اليسري 

  فرع

قال قال ابن القاسم الوصية بالغائب جعل احضاره على املوصى له ألنه ملكه وله نفعه ويقوم بذلك املوضع يف رفعته 
   وخسته وال جيلب

  فرع

قال قال أبن القاسم بيعوا عبدي هذا بعشرين واعطوا فالناً منها مخسة عشر فحبس عن العشرين أعطي ثالثة أرباع 
  املتحصل ألهنا نسبة الوصية وعنه له ما زاد علي اخلمسة قل أو كثر ألنه مل يبق للورثة إال مخسة فال تنقص 

  فرع

وصية ألهنا ال تباع وال تورث وال للموصى له شرب مع الورثة لعدم قال قال ابن القاسم ال تدخل بئر املاشية يف ال
  تناول الوصية إياها 

  فرع

قال قال مالك أوصى أن يعتق إن محله الثلث فلم يسعه مل يعتق إال أن ينقص الشيء اليسري فيعتق كله الشتراطه 
يسري مثل الدنانري والدراهم وقال ابن السعة وظاهر قوله أنه ال يغرم ذلك اليسري والذي يف الكفالة من املدونه ال

القاسم يغرمه موسراً ويتبعه الورثة معسراً ألنه يكمل على نفسه مراعاة لقول ربيعه أنه يقوم مباله فإن مل حيمله قوم مبا 
 حيمله من ماله ويكون الباقي اليسري مضافاً للمال اليسري وابتاعه مراعاة للقول بإالستسعاء وقال سحنون يرق البايف

  ليسارته وال يلزمه غرم ووجه قول مالك بالعتق إذا بقي الشيء اليسري أن الزيادة غري حمققة ألنه تقومي باالجتهاد 

  فرع

قال قال مالك إذا ادعت املرأة محالً أخرت الوصايا حىت يتبني أمرها ليالً توخذ الوصايا ويقف الثلثان فرمبا هلك 
خذ ولعله يفوت يف يده أو يعدم وقال أشهب تنفذ الوصايا ألن األصل عدم فريجع الورثة على املوصى له بثلثي ما أ



اهلالك واخلالف أيضاً جار على اخلالف يف املوصى له بالثلث يطرأ على الورثة هل حكمه حكم الوارث يطرأ على 
وعليهم النقص الورثة أو حكم الغرمي أو حكم الوارث فعلى األول تعطى الوصايا ويوقف للورثة ثلثاهم هلم النماء 

وال يرجعون بشيء وال يرجع صاحب الثلث بشيء إن منا املال وعلى الثلثني وقف مجيع املال وال جيعل له الثلث 
كما ال جيعل السدس حىت يوضع وعلى هذا لو عجل له الورثة الثلث وتلف بقية املال قبل وضع احلمل رجعوا 

ل الثاين ال يرجع ولو كانت الوصية بعدد دنانري عجل ووقف بثلثي الثلث ويرجع هو عليهم بثلث النماء وعلى القو
  الباقي اتفاقاً ألن الوصية بالعدد واجبة اإلخراج كالدين 

  فرع

قال قال مالك أوصى أن يشترى عبد بعشرة فيعتق عنه فوجد عبد بعشرين فقال اخو العبد للسيد وهو حر بعه 
فهو عيب يرجع به على البائع من الثمن ألن األخ قد  بعشرة وأنا أعطيك عشرة فباعه بعشرة ومل يعلم الوصي

شارك يف العتق فما دفع فكأنه اعتق النصف والوصي النصف قال ابن القاسم وتنظر قيمته بغري شرط العتق وبشرطه 
ويرجع مبا بني القيمتني قال وليس بصواب بل هو كالذي استحق نصفه وجيعل ذلك يف رقبة أخرى فإن كانت 

واجب مل جيز وضمن املوصي عند أشهب ألن اخلطأ يف الضمان كالتفريط ويشتري رقبة أخرى  الوصية يف عتق
  فيعتقها عن املوصي وال يضمن عند ابن القاسم لعدم علمه ويرجع على الورثة يف باقي الثلثني 

  فرع

الجرة ألنه مل قال مالك أوصي بوصايا وماله دين فاستأجر الوصي على ختليصه مل يكن على املوصى هلم شيء من إ
يوص هلم بدين بل مبا يتخلص وقال ابن نافع إن مل يكن يف الثلث فضل فعليهم حصتهم ألن الوصايا ال تزيد على 

  الثلث 

  فرع

قال قال أبن القاسم إذا أوصي برقيقة أو غريه فبدله فله ما يوجد عند املوت من البدل ألن الوصية إمنا يقصد هبا 
ثة اقوال يتعني العبد والزرع توفية باللفظ ال يتعينان ألن مقصود الوصية إمنا هو عند حالة املوت أما لو عينه فثال

املوت فهو يعلم أن له الرجوع واإلستبدال يتعني العبد دون الزرع وحنوه لتعلق حق العبد واجلهاد ال حق له 
ني ألن مقصود هذه التعينات واختلف هل يتعني العبد بالتسمية والصفة عينه أبن القاسم نظرا للفظ وقيل ال يتع

  االشارة للنوع دون الشخص 

  فرع

قال قال مالك أوصى إن يشترى عبد وارث له فيعتق عنه فزاد الوارث مثل ثلث الثمن ألن الوصية مقصدها 
املعروف واإليثار فتحمل هاهنا عليه والثلث أصل يف الوصايا ومل يتهمه وهو خالف ما يف املدونه واهتمه يف الوصية 

  ارثه ولو فرق بني العامل بوجه احلكم لكان وجهاً لو



  فرع

قال قال مالك أوصي بعتق نصيبه من عبد وعتق نصيب شريكه لزم ذلك شريكه ألنه من باب التقومي وعنه ال جيرب 
ويعتق نصيبه وحده ألن امليت ال يقوم عليه وقال ش يكمل على امليت يف ثلثه قياساً على احلي والفرق عندنا إنتقال 

  املال وبطالن امللك واألهلية 

  فرع

  قال األهبري قال مالك سالحي يف سبيل اهللا ال جيعله الوصي حبساً بل جيتهد فيه فيملكه من يقاتل يف سبيل اهللا تعاىل 

  فرع

  قال قال مالك أوصى بثلثه يف سبيل اخلري فقضى الوصي منه ديناً بغري بينه ضمنه ألنه متعد بعدم البينه 

  فرع

  مالك ما اكتسبه العبد املوصى به بعد املوت وقبل اجلمع للتركة فللموصى له ألنه باملوت صار على ملكه قال قال 

  فرع

قال صاحب املنتقى قال ابن القاسم هو مدبر وإن مل أحدث فيه حدثاً فهو وصية وكذلك عبدي مدبر بعد مويت ألنه 
يه ألن شأن التدبري التعلق باملوت وإن قال هو تصرف غري مبتوت اآلن وإن مت من مرضي فعبدي مدبر ال يرجع ف

  حر يوم أموت قال مالك إن أراد التدبري فهو تدبري وإال فوصية ألهنا األصل 

  فرع

قال قال مالك إذا اعتق املريض أو احلامل أو تصدقا ومل يقل إن مت مث صح فقال اردت إن مت فيستدل بالقرينة 
فالن حر مث صح فقال اردت بعد مويت يصدق لقرينة تقدم األمر  على قصده وقال يف مريض قيل له أوص فقال

  بالوصية ومىت عدمت القرائن فهو بتل ألنه ظاهر اللفظ 

  فرع

شرع اهللا تعاىل الوصية وشرع الرجوع فيها لطفاً بالعباد بتوفري عزومهم على تكثري الوصايا وقاله االئمة فلو اعتقد 
خشية الصحة فيذهب عليه ماله فإذا علم أن له الرجوع صحيحاً ومريضاً املريض تعذر الرجوع ألمتنع من الوصية 

استكثر من الوصايا حىت لو أمكنه استيعاب ماله استوعبه بتقدمي ماله بني يديه ويسعد املوصى له بالوصايا قال 
تلف إذا صاحب املقدمات له الرجوع يف وصية الصحة واملرض يف الصحة واملرض وليس له الرجوع يف التدبري واخ

قال إن مت فعبدي حر هل هو وصية حىت يعلم التدبري قاله ابن القاسم أو تدبري حىت تعلم الوصية قاله أشهب مث 



الرجوع قد يكون بالصريح وقد يكون باحملتمل فتقسم التصرفات ثالثة اقسام منها ما يدل على الرجوع وما ال يدل 
أبن يونس إذا أوصى بدين مث اقتضاه فأنفقه أو أودعه فهو وما هو متردد ويتضح ذلك بسرد فروع املذهب وقال 

رجوع قاله ابن القاسم ولو أوصى بزرع فحصده أو بتمر فجذه أو بصوف فجزه ليس برجوع ألنه من مصاحل ذلك 
هلالكه بالتأخري إال أن يدرسه ويشيله إىل بيته فهو رجوع ورهن العبد ليس برجوع وكذلك االجارة واالجرة 

ن الرهن قد يكون بالعارية وإجارة الفضويل صحيحة قاله مالك وإن صبغ الثوب فهو بصبغة للموصى للموصى له أل
له وكذلك غسله وحيمل على زيادة يف الوصية وكذلك جتصيص الدار وزيادة البناء لعدم تغيري إالسم عن حاله قال 

صة فليس برجوع ألهنا موصى هبا وال أشهب وبناء العرصة داراً رجوع لتغيري االسم ولو هدم الدار حىت بقيت عر
شيء له يف النقض وقال ابن القاسم العرصة والنقص للموصى له ألن اجلميع موصى به قال وإذا لت السويق وصبغ 

الثوب فهما شريكان بقدر الصبغ واللت ألن األصل بقاؤمها على ملكه قال أبن القاسم نسج الغزل وقطع الثوب 
قطع القميص قباء أو اجلبة قميصاً والبطانة يبطن هبا أو الظهارة يبطنها ببطانة أو  رجوع لتغيري االسم قال أشهب

القطن حيشى به أو الغزل ينسج أو الفضة تصاغ أو الشاة تذبح رجوع لقوة هذا التصرف وتغيري االسم يف بعضها 
د املوت وإن أوصى له بعبد وإذا اشتري املوصى به قبل املوت عادت الوصية فللموصي له ألن الوصية إمنا تعترب عن

يف غري ماله إن يشترى لع فملكه مبرياث أو هبة نفذت الوصية ألن املقصود حتصيله له ولو اعتق عبده يف مرضه 
فقيل له جهالً ال جيوز منه إال الثلث فقال اعتقوا ثلثه هو رجوع وال يعتق إال الثلث ألن الرجوع ال يتوقف على 

فأعتقوا ثلثه عتق كله قاله أصبغ ولو أوصى بثيابه فباع بعضها وأخلف ثيأباً أو مبتاع  موجبه شرعاً ولو كان ال جيوز
بيته فتكسر بعضه فأخلفه أو بسالحه فتكسر أو ذهب درعه فأخلفه أو حبائطه فيكسر منه النخالت ويغرس غريها 

وت فيخلف غريه ألنه عينه أو يزرع فيه زرعاً فذلك كله للموصى له ألنه مراد املوصي قاله مالك خبالف العبد مي
ولو قال رقيقة لفالن فأفاد رقيقاً فهو للموصى له كما لو قال إذا مت رقيقي أحرار عتق رقيقه عند املوت والوصية 
أيضاً ال تعترب إال عند املوت لسلطنة الرجوع قبله ولو قال رأس من رقيقي أو من ابلي فمات بعضهم وأخلف غريه 

ل ثويب اخلز لفالن فيذهب وخيلف غريه فال شيء للموصى له تنزيالً للصفه منزلة التعيني فالوصية فيما أخلف ولو قا
وقال أشهب إذا وصف ثيابه بصفتها وألواهنا وأجناسها ورقيقة ال يكون اخللف للموصي إال أن يوافق األوىل يف 

ثله فهو للموصى له وفرق بني اإلسم واجلنس والصفة حنو قوله عبدي مبارك النويب وقميصي املرزوي ويكون الثين م
الوصية واخللف بالعتق أن الوصية له الرجوع فيها ولو حلف بعتق رقيقة إمنا يلزمه يف رقيقه يوم احللف والوصية إمنا 

تلزم يوم املوت وقاس مالك على احللف ولو قال يف وصيته عبدي حر وله عبد واحد فاشترى غريه مث مات 
ول االسم اياها وقال حممد ال يعتق إال األول لتعينه بامللك قال أشهب لو قال فاألحسن عتق نصفها بالسهم لتنا

أحدمها حر فمات أحدمها واشترى اخر فهما حرإن قال حممد ال يعتق الثاين فقط ألنه بقية ما تناوله اللفظ قال ابن 
ت لتبني احلمل منه فقتلت القاسم وطء اجلارية ليس برجوع ألن امللك إمنا ينتقل عند املوت فإذا وقفت بعد املو

قيمتها للميت ألهنا قد تكون حامالً واشتشكله أبن عبدوس ألن األصل عدم احلمل قال صاحب املنتقى قال مالك 
رهن العبد واجلارية ليس برجوع ويفدى املرهون من راس املال لبقاء إالسم والصورة على ملكه ولو أوصى بعبد 

ن القاسم كما لو تصدق بكل عبد له على رجل أو اعتق كل عبد له وقال أبن بعينه مث أمر ببيع كل عبد له قال اب
وهب تبقى الوصية ألن اللفظ اخلاص يقدم على العام ومذهب ابن القاسم على مذهب ح أن العام املتأخر يرفع 

مة وليس رجوعاً اخلاص املتقدم قال البصري يف تعليقه إذا أوصى بعبد بعينه مث أوصى به آلخر فهو بينهما وقاله االئ
  عن األول ألن الوصية إمنا متلك باملوت فكأنه ملكهم يف وقت وأحد 



  فرع

يف املنتقى أوصى أن يشترى عبد بثالثني فيعتق عنه ففعل واستحق نصفه خري املستحق بني اجازة البيع واخذ نصف 
فه ذلك خطأ وهو يف اإلتالف الثمن ألنه بيع فضويل أو اخذ النصف فيقوم على الوصي يف ماله دون الورثة التال

كالعمد وقال اصبغ بل على الورثة يف ثلث امليت نظراً ألصل االذن وإذا قوم علي املوصي وفيه فضل رد على 
  الورثة ألنه من مناء التركة أو نقصان فعليه ألنه باتالفه كما أنه إذا مل جيد البائع فاملصيبة منه 

  فرع

فلم ينفذ ذلك حىت مات املوصى له بالنفقة حاص ورثته أرباب الوصايا بقدر قال أوصى بوصايا أو بنفقة رجل عمره 
  ما عاش ألنه استحقه 

  فرع

قال أبن القاسم إذا قال رقيقي احرار فوجدوا الثلث فاعتقوا مث طرأ دين وقد قسم املال فثلثه على العبيد يقرع 
   ألخذهم مصرف الدين وهو التركة بينهم فيباع الثلث للدين والثلثان على الورثة كانوا أملياء أم ال

  فرع

قال قال أبن القاسم شهد شاهدان إنه قال إن مت من مرضي فغالمي سعيد حر وإنه مات يف مرضه وشهد اخرإن 
إن صححت من مرضي فبدر حر وإنه صح يف مرضه يعتق نصف كل واحد منهما لتكافئ البيتنني كما لو ترك ولداً 

بينه إنه مات نصرانياً وشهدت أخرى أنه مات مسلماً يقتسمان املال ولو كانت نصرإنياً وولداً مسلماً وشهدت 
أحدامها اعدل قدم عبدمها وقال اصبغ تقدم بينة الصة إلثبات ما مل تعلمه األخرى كما لو حضر البينتإن موت 

إن اصله كافر املتنازع يف إسالمه فشهدا بذلك ومل يعرف أكان قبل ذلك مسلماً أم ال حكم بأعدهلما ولو علم 
  فقالت األخرى إنه اسلم ونفت األخرى فقدمت األوىل الطالعها على ما جهلته األخرى 

  فرع

يف إالستذكار إذا أوصى بشيء بعينه فادعى الورثة إنه اكثر من الثلث قال مالك وأصحابه خيريون بني دفعه أو دفع 
ملكته ذلك باملوت فيفتقر أخذه منه للمعاوضة عليه مجيع ثلث امليت ألنه مرجع الوصايا وخالفه إالئمة ألن الوصية 

وميتنع أخذه بغري رضاه وجواهبم ال نسلم أن الوصايا تنفذ من غري الثلث وال يتقرر ملك يف غريه قال وارى إن يلزم 
 الورثة حتقيق دعواهم فإن حتققت فهم شركاء معهم يف تلك العني ألن التعيني يوجب تعلق احلق به واال خريوا وهذه
املسألة تعرف خبلع الثلث قال الطرطوشي فلو كان له الثلث فأقل فقال الورثة ال نعطيه ألنه ثلث اجلميع وقد يعطب 
بعض املال قبل مجعه فيفوز بالعني دوننا خريوا أيضاً وإن كانت التركة كلها حاضرة عروضاً وأوصى بدنانري قال أبن 

ك مائة دينار وعروضاً وأوصى مبائة عجلت قبل البيع قال أشهب القاسم ال خيريوا بل تباع العروض ويعطى ولو تر
كانت الدنانري معينة أم ال وعن ابن القاسم إذا مل يترك إال ثالثة دور وارضاً وأوصى خبمسة دنانري يعطوه اياها وثلث 



قاسم يقطع له بثلث امليت وال يبيع السلطان من الدور خبمسة دنانري وإذا أوصى مبعني أكثر من الثلث فاختيار ابن ال
امليت يف ذلك املعني وعن مالك ثلث امليت وقال ش و ح إمنا له ثلث ذلك الشيء وهو شريك بقيمة ثلثه من التركة 

ألن للميت أن يوصي بالثلث شائعاً وأن يعينه وينقل حق الورثة من ذلك إىل غريه من األعيان ويسقط حقهم من 
يته فتنفذ وألنه لو اعطى ثلث امليت لظلم ألنه غري ما وصى له به وألن خالف األعيان ببيعها بثمن املثل فلم يغري وص

ذلك يؤدي للربا فإنه إذا أوصى له مبائة معينه فإنه يستحق ثلثها فإذا أخذه ومعه اكثر منه صار رباً واجلواب عن 
شائع ليس يف شيء بعينه وإذا األول إنا مننع أن له أن يعني الثلث يف شيء بعينه إال باذهنم قاله عبد الوهاب فحقه 

عني ما قيمته أقل من الثلث فإمنا ترك بعض حقه من الثلث ليسلم له التعيني فإذا مل يسلم رجع إىل ما كان من الثلث 
وهو مل يرد غري هذا املعني ففي إعطائه القيمة من غريها تبديل للوصية وأما دفع الثلث فادى اليه منع الورثة ما 

ط ذلك مل يبق له شيء وعن الثاين إنكم ظلمتموه بإعطائه القيمة عن الثلثني من بقية التركة وهو أوصى به فلو مل يع
غري املوصى به أو نقول املوصي تعدى يف تعيني ما هو أكثر من الثلث فريد يف تعديه إىل الثلث كما لو تعدى بالزيادة 

يء ودفع اكثر منه واملوصى له وجب له اخذ على الثلث وبقي العدوان ليس ظلماً وعن الثالث إن الربا بأخذ ش
  األمرين واخليار للورثة عليه فيهما كسيد العبد اجلاين خيري بني إسالمه واجلناية وليس ربا 

  فرع

قال الطرطوشي قال شيوخنا املوصى به بعد املوت موقوف إن قبلها املوصي له تبيناً دخوهلا يف ملكه باملوت أو ردها 
لى ملك املوصى ومن اصحابنا من قال مل تزل على ملك امليت وقال ح تدخل باملوت يف ملك تبيناُ إهنا مل تزل ع

الورثة فإن قيل مل افسخ ملك الورثة وتدخل يف ملكه من يوم القبول قال صاحب املقدمات قيل جتب مبوت املوصي 
قبول قال مالك يف املدونة قبل القبول بعد املوت واختلف على هذا القول إذا مات املوصى له بعد املوت قبل ال

لورثته القبول وقيل ليس هلم وتبطل وترجع مرياثاً قاله األهبري وقيل جتب بنفس القول دون قبول فعلى هذا لو 
كانت وجبت للورثة وليس هلم ردها إال على وجه اهلبة لورثة املوصي إن قبلوها وقال ش ميلكها بنفس املوت لنا أنه 

لك قبل القبول كالبيع وألنه على ملك امليت إىل املوت واملوت مينع امللك وملك عقد فيه اجياب وقبول فال مي
الوارث إمنا اثبته اهللا تعاىل فيما عدا الوصية فيكون موقوفاً وال عجب يف اقتضاء القبول اثراً قبله كما لو قال إن 

تد وارثه ومل يقبل املوصى له اخترتين فأنت طالق قبله بشهر فاختارت طلقت قبل ذلك بشهر ولو مات املوصي وار
الوصية رجعت للمرتد فلو كان إمنا ميلك بالرد مل ميلك هذا لردته فلما ملك هاهنا علم أن ملكه من يوم املوت وقد 
سلم احلنفية هذه الصورة أو نقول مالك يشترط فيه املوت ويتوقف على شرط بعد املوت فليستند اىل وقت املوت 

كان فيها دين ال حيكم فيها بامللك للورثة عندهم فإذا ادى الغرم استند امللك إىل وقت كاملرياث فإن التركة إذا 
املوت فكذلك إذا أوصى بعبد فلم يقبله املوصى له وال يلزم إذا أوصى أن يباع منه ملكه بعد املوت ألن التمليك 

كالبيع واهلبة ألنا جنيب بإن ملك  بالعقد ال يتوقف على املوت وال يفرق بأن املرياث قهري والوصية تفتقر للقبول
البائع والواهب ثابت إىل قبل القبول وملك امليت زائل باملوت وليست بالوصية كالعقود ألن تأخري القبول عن 
إالجياب جيوز فيها عندنا بنحو الشهرين خبالف غريها احتج ش على دخوهلا باملوت من غري قبول بالقياس على 

الثلث املوصى به مقدم على الورثة وألن بقاءها على ملك امليت متعذر ألنه مجاد على املرياث بطريق األوىل ألن 
ملك الورثة ألن الوصية مقدمة عليهم فتعني املوصى له أو بالقياس على الوصية للفقراء والوقف واجلواب عن األول 

لبيع اقوى واجلواب عن الثاين منع أن الوصية تبطل بالرد فله اختيار فيها كالبيع واهلبة واملرياث قهري فالشبه با



احلصر أن يكون موقوفاً ليس على ملك أحد واجلوأب عن الثالث الفرق قبول احملل لصدور القبول خبالف الفقراء 
  والوقف على املسجد 

  فرع

رثه قال أبن يونس جتوز الوصية للصديق املالطف بالثلث وميتنع بأكثر إال أن جييزوه وإقراره له بالدين جائز إن و
ولد أو ولد ولد خبالف األبوين والزوجة والعصبة لقوة التهمة حينئذ وقال سحنون ال تنفذ يف الثلث وال غريه ألنه 
مل جيعله وصية فتخرج من الثلث والتهمة متنع كونه غري وصية وإن كان عليه دين يغترق ماله بطل إقراره للمالطف 

الدين وتقدميه على إالرث وإن أقر لفالن عنده مائة دينار واملقر يرثه والوصية له والكفالة عنه قال إبن القاسم لقوة 
ولده كانت من رأس املال لعدم التهمة لفرط الشفقة على الولد أو كالله بطل إقراره ولو صدقه فالن أو ورثه جاز 

طني عدم الدين إقراره أو كذبوه بطل إقراره لقوة التهمة بالتكذيب قال شارح اجلألب جتوز الوصية للمالطف بشر
ألجنيب وأن يرثه بنوه الذكور أو الذكور واآلناث فمىت فقد أحدمها بطلت الوصية للتهمة وإذا ورثه إناث أو إناث 

وعصبة أو أبوه اختلف اجلواب والسقوط أبطل القاسم اإلقرار إن ورثه أبواه أو العصبة واختلف إذا بطل مع 
شاء جعله وصية أو يرد ألنه مل يرد به الثلث وحيث أبطلنا إإلقرار إن العصبة هل جيوز إذا محل ذلك الثلث ألنه لو 

صح صحة بينة مث مات ثبت اإلقرار ألنه مل خيرجه خمرج الوصية وإذا صح إنتقل إىل راس املال قال الطرطوشي 
ح أوهلا فال اإلقرار يف مرض املوت للوارث بالدين يصح إن مل يتهم وإال فال كما لو ورثه ابنة وابن عم فأقر له ص

للتهمة يف إالزواء عنه وقال ح ميتنع إقراره يف املوضعني وال يصح وعند ش قوالن يصح يف املوضعني يبطل فيهما 
نظراً إىل أن املرض هل يؤثر يف اإلقرار وجيعله كاآلنشاء أم هو كحال الصحة وحنن نعترب مع ذلك قوة التهمة قياساً 

تربع فتؤثر يف إإلقرار كاجلنون والصبا أو نقول موجب املال لوارث ال يعلم على الشهادة وألن املرض حالة متنع ال
إال من جهته مع التهمة فيبطل كاهلبة وإن كان هبة الزائد على الثلث ال جيوز لالجنيب ويصح اإلقرار به فذلك لقوة 

بالقسط شهداء هللا ولو على  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني( التهمة هاهنا خبالف األجنيب احتجوا بقوله تعاىل 
وشهادة االنسان على نفسه إقراره إذا وجب عليه إالعتراف وجب العمل به علينا قياساً على الشهادة ) أنفسكم 

وألنه يصح إقراره بالوارث فيصح له كالصحيح ألن اإلقرار بالوارث يتضمن االرث والنفقة وغريمها من املاليات 
رد املال أوىل وألن قبول اإلقرار يف املرض أوىل من الصحة ألهنا حال اضطرار للقدوم وإألضرار بالورثة فاإلقرار مبج

على اهللا تعاىل فهي احوج وأبعد عن الكذب أو نقول صح إقراره لالجنيب فيصح للوارث كالصحيح عكسه اجملنون 
عليه الشهادة مبا يعلمه واحملجور واجلواب عن األول ال نسلم إن ما وجب اظهاره وجب العمل به ألن الفاسق جتب 

وال جيب العمل هبا وكذلك السفيه والعبد يقران مبا عليهما واجلواب عن الثاين إن اإلقرار بالوارث ال جيوز مع 
التهمة فلو مل يكن له وارث وله عبد من بلد مل يدخله السيد فاقر إنه ولده مليله اليه أمتنع مث الفرق بإن اإلقرار 

فاسدة عظيمة على تقدير كذبة من تزويج البنات والدخول عليهم وحجب كثري من الورثة بالنسب املال فيه تبع و
وإنتشار هذه املفاسد إىل قيأم الساعة فتضعف التهمة فيه واجلواب عن الثالث ال نسلم أنه يلزم من مزيد حاجته 

به حيث ال هتمة كما يف حد لإلقرار قبولنا حنن له كما تقدم يف الفاسق واحملجور واجلواب عن الرابع نقول مبوج
  القذف مث الفرق إن االجنيب جتوز هبته له يف الثلث خبالف الوارث 

  فرع



قال صاحب املقدمات الوصية مخسة اقسام أحدها ما جيب تنفيذه وهو ثالثة أنواع ما فيه قربة ويف تركه حرج 
انيها ما حيرم تنفيذه كاحملرمات وثالثها كالزكاة والكفارات أو مثوبه بال حرج كالصدقة وما خيتلف يف كونه قربه وث

ما خيتلف يف وجوب تنفيذه وهو نوعإن ما خيتلف يف كونه قربة على مذهب من يراه كالوصية باحلج أوجب مالك 
واكثر اصحابه التنفيذ ومل يوجبه أبن كنانه والنوع الثإين إن يوصى مبا ال قربة فيه كالوصية ببيع ملك قال وإنظر هل 

ا اختالفهم يف الوصية بسرف يف اإلتفاق واحلنوط فقد جعله سحنون من الثلث وأبطله مالك وأبن يايت على هذ
القاسم ورابعها ما ال يلزم تنفيذه وهو نوعان الوصية للوارث وما زاد على الثلث وخامسها ال ينبغي تنفيذه وهو 

   الوصية باملكروه كاللهو يف عرس مما يستخف ينعدم تنفيذه مع جواز تنفيذه

  القسم الثإين من الوصية

  فيما يفيد والية التصرف للغري وفيه بابان ) 

  الباب األول يف اركانه وهي اربعة

الركن األول املوصي ويف اجلواهر هو كل من كانت له واليه على التصرف على امللك أو االطفال كاألب والوصي 
قال أبن القاسم وذلك من مالك استحسان وليس  دون األم وروي تصحيحها يف اليسري كاخلمسني ديناراً أو حنوها

بقياس قال وذلك عندي فيمن ليس له أب وال وصي ومنعها أشهب لعدم الواليه يف احلياة اليت تستفاد منها الواليه 
بعد الوفاة للغري ويف الكتاب للمرأة إن توصي يف ما هلا وإنفاذ وصاياها ووفاء ديوهنا قياساً على الرجل وإن مل يكن 

يها دين فال توصي مبال ولدها االطفال لعدم الوالية هلا يف احلياة إال إن تكون وصية األب وإال أمتنع إذا كان عل
املال كثرياً وينظر فيه اإلمام وإن كان يسرياً حنو ستني فيجوز فيمن ال أب هلم وال وصي نظائر قال العبدي مسائل 

تلف يف احلاق االصهار واملوايل هبم وتعنيس البنت وقيل أربعون اخلمسني إىل الستني مخس احليازة على األقارب واخ
وقيل ثالثون واالربعون إىل اخلمسني قراضاً فيها النفقة والكسوة وكذلك البضاعة واخلمسون مثن الرابعة ووصية 

  األم 

  فرع

إال إن يكون وصياً  يف الكتاب ال جتوز وصية اجلد واالخ لعدم الوالية وإن مل يكن له أب وال وصي وإن قال املال
) وألبويه لكل واحد منهما السدس ( خبالف األم وقال ش اجلد كاألب ألندراجه يف آية املرياث يف قوله تعاىل 

واجلواب ال نزاع إنه اخفض رتبة منه يف ) وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( وحترمي املصاهرة يف قوله تعاىل 
اء واألب حيجبهم واألصل عدم الوالية على الغري خالفنا األصل باألب الذي احلجب ألنه ال حيجب االخوة االشق

هو اعال رتبه وامت شفقة فيبقى فيما عداه على وفق األصل وليس يف اجلد نص فيتبع والقياس هلذا الفارق مندفع 
ول التكليف فال ومنع ش نفوذ وصية األم واألب الفاسق الركن الثاين الوصي ويف اجلواهر شروطه اربعة الشرط األ

تصح الوصية للمجنون وللصيب لعدم األهلية لتحصيل مصاحل هذه الوالية وكل مسلوب األهلية يف والية ال تنعقد 
واملؤمنون واملؤمنات بعضهم ( له الشرط الثاين اإلسالم فيعزل الكافر ولو ويل إن كان ذمياً خالفاً حل لقوله تعاىل 

وىل املسلم غري مسلم قال أبن القاسم يف الكتاب قد منع مالك املسخوط وهي ضيغة حصر فال يت) أولياء بعض 



والذمي أوىل وعن أبن القاسم إال إن يرى اإلمام لذلك وجهاً وعن مالك كراهة اليهودي أو النصرإين واجلواز أيضاً 
و أوليائه وجيعل معه إن كان قريباً كاألب واألخ واخلال املوىل والزوجة ومن يرى له حسن النظر للولد من اقاربه أ

غريه ويكون املال بيد اجملعول معه خبالف أباعد القرابة ألن مقصود الوصية ضبط املصلحة املوىل عليها فالوصي 
كالوكيل وجتوز وكالة الكافر اتفاقاً غري إن املوصي مفقود ال يتعقب من واله خبالف املوكل فلذلك شدد يف الوصي 

لذمي مثله قال حممد وال يوصي ذمي حلريب ولو كان مستأمناً قاله أشهب ولو قال أبن يونس جتوز وصية الذمي ل
أوصى احلريب للمستأمن جاز ألنه افضل منه وجتوز وصية احلريب والذمي للمسلم الشرط الثالث العدالة ويف اجلواهر 

ابن حبيب تصح يف الكتاب ال يوصى ملن ليس بعدل ألن العدالة وازع عن الفساد فعدمها يبطل الوالية وقال 
الوصيل للفاسق ويزيلها احلاكم منه فلو كان عدالً ألنفذ تصرفه قاعدة املصاحل الشرعية ثالثة أقسام ما هو يف حمل 
الضرورات وما هو يف حمل احلاجات وما هو يف حمل التتمات فالعدالة ضرورية يف الشهادات لعموم البلوى وعظم 

ية كحاجة اإلنسان لوثوقه بوصية بعد موته والفاسق خائن لربه لفساده مفسدة شهادة الزور ويف حمل احلاجات الوص
فلعباده أوىل ويف حمل التتمات يف والية النكاح وهو اخفض رتبة ألن وازع القرابة يقوم مقام العدالة يف دفع العار 

مجاعاً ألن اإلقرار والسعي يف األضرار لكن القرابة مع العدالة أمت على اخلالف يف ذلك وال يشترط يف األقارب ا
على خالف الوازع الطبيعي فاكتفي بالطبع عن العدالة فإن اإلنسان حممول على جلب النفع لنفسه ودفع الضرر 
  عنها فال يعدل عن ذلك إال ملا هو حق يف ظاهر احلال وقد تقدم بسط هذه القواعد يف القياس من مقدمة الكتاب 

  فرع

ملأبون ألن األبنة داء يف الدبر يشعر بسوء احلال وجوز ابن القاسم وأشهب قال حممد بن يونس قال حممد ال يوصى 
احملدود يف القذف إذا كان ذلك منه فلته وهو مرضي احلال وكان يوم حد غري مسخوط فإن السباب رمبا صدر من 

لسفلة إال أن يتوب العدول والصلحاء نادراً وال خيل ذلك حباهلم يف العدالة خبالف الزنا وغريه ال يقدم عليه إال ا
  وحتسن حاله 

  فرع

قال اللخمي إذا وصى غري عدل فادعى ضياع املال مل يصدق إذا كان غري مأمون والوصية لغري العدل جتوز مبا خيص 
  امليت كالوكالة حنو الوصية بالثلث أو العتق أو بشيء يف السبيل 

  فرع

يما يبقى للورثة منفعته مثل والء العتق إال أن يكون قال إذا مل يكن الوصي وارثاً مل يكشف الورثة عن شيء إال ف
الوصي سفيهاً سارقاً فيكشف عن ذلك كله فرب وصي ال ينفذ من الوصية شيئاً وإن كان الوصي وارثاً فلباقي 
الورثة الكشف عنه الحتمال اإلزواء لنفسه فتكون وصية لوارث الشرط الربع يف اجلواهر الكفاية واهلداية يف 

الذكورة واحلرية ألن اجلأهل بتنمية األموال وتفاصيل احوال الناس رمبا افسد اكثر مما يصلح وقد  التصرف دون
  يكون اإلنسان يصلح لقضاء األقليم وهداية أهله بالفتيا وهو ال
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يصلح للتصرق يف يسري املال وال كثريه فال يغتر بظاهرة حىت تثبت أهليته قال اللخمي جيوز للعبد املأمون الكايف 
حجر كان ملكاً للميت أو لغريه إذا رضي سيده ومل خيف عليه السيد على ما يف يديه ألنه صحيح التصرف وإمنا 

عليه ألجل سيده فإذا أذن سقط حقه قال أشهب إن سافر سيده أو مشتريه جعل اإلمام وصياً غريه واملعروف من 
قوله إن للعبد أن يقيم مقامه فال جيد وإذا أوصى ببنية الصغار لعبده فطلب الكبار انصبائهم من الغالم خاصة جاز 

تجار جاز عند مالك إال أن يرى إن اخذ بقيته حسن نظراً وبقي الغالم على حاله أو بيع اجلميع خشية النجش بال
لاليتام أو يدفع للشركاء بقدر ذلك البخس فال تباع على الصغار إنصباؤهم ألنه ماهلم اصلح هلم ويف الكتاب إذا 
أراد االكابر بيع نصيبهم اشتري لالصاغر إن كان هلم مال حيمل ذلك وإال إن أضر هبم بيعه باع االكابر حصتهم 

خاصة إال إن يضر ذلك باالكابر فيقضى على االصاغر هنا للضرر وقال صاحب النكت قال بعض الشيوخ إذا بيع 
كما قال يف الكتاب انفسخت وصيته يف البيع لعدم متكنه من مصاحل الوصية ويف خمتصر محيدس ملشتريه فسخ 

يع مجيعه انفسخت الوصية ألنه إمنا الوصية إن كانت تشغله وتضر به قال وفيه نظر ويف كتاب ابن حبيب إذا ب
أوصى له بناء على بقائه على ملكه قال صاحب البيلن قال مالك إذا أوصى لعبده فأراد أحد الورثة بيع نصيبه 

اعطي نصيبه من مال املوىل عليهم بقيمة العدل ليخلص هلم كما لو أوصى بعتقه فإن كان يف التقومي على إالصاغر 
نصيب إالكأبر وبقي نصيب إالصاغر ينظر هلم يف أبائهم فإن كان على إالكأبر ضرر يف  ضرر أو ليس هلم مال بيع

التقومي على إالصاغر يباع وتفسخ الوصية وقال سحنون إمنا يكون العبد وصياً عليهم إذا استوت كلفتهم أما 
ذا كان فيهم كبري فهي أحدهم له مال دون غريه فال ألن املنفعة ينبغي أن تكون على قدر األمالك قال سحنون وإ

وصية لوارث إن أجازها الكبار وإال بطلت وقول مالك أصح إذا قلنا إنه إمنا حيرم االصاغر يف آبائهم قال ابن كنانة 
إن وافق االكابر على عدم اشتماله على االصاغر وإال اشتري لالصاغر نصيب االكابر تنفيذاً للوصية قال اشهب 

وأم الولد واملعتق بعضه واملعتق إىل أجل ومنع سحنون املعتق إىل اجل إال أن يرضى جتوز الوصية للمكاتب واملدبر 
االكابر ألنه يشتغل على خدمتهم قال اشهب وإذا أوصى لعبد غريه وأجازه السيد ليس له الرجوع وقال ح توقف 

يصح واالصح لنا القياس  الوصية لعبد الغري على اذن سيده كما قلنا وأما عبد نفسه ويف الورثة كبري يلي نفسه مل
على احلر جبامع العدالة وحسن النظر يف حنصيل املصلحة وقياساً على الوكالة ال يلزم الكافر ألن نظره عام يف تعليم 

ضرب اهللا مثالً ( القرآن وغريه من آداب البدن وهو متعذر من الكافر احتجوا بالقياس على الشهادة وبقوله تعاىل 
فال يقدر على التصرف اخلاص واجلواب عن األول إن شهادته له مظنة التهمة ) على شيء  عبداً مملوكاً ال يقدر

وعن الثاين إن املراد ضرب املثل للكفار بإن االصنام ملكتهم وهو ال يقدرون على شيء فالعبد يقدر على اخلدمة 
وتفريق الثلث وصغار الولد بالوالية امجاعاً الركن الثالث املوصى به ويف اجلواهر هو التصرف املايل يف قضاء الديون 

عليهم وينكاح كبار ولده ومنع ش تصرف الوصي يف إنكاح البنات ألن األب جعلت له الوالية حالة احلياة ملعىن 
فيه وهو مزيد الشفقة فإن مات إنقطعت واليته فال حق له بعد املوت يوصي فيه خبالف ثلثه والنظر املايل لنا أنه حق 

اة فيوصي به بعد املماة قياساً على املال وعلى الوكالة فيها حالة احلياة الركن الرابع الصيغة ويف كان له حال احلي
اجلواهر هي الصيغة الدالة على تفويض األمر إليه بعد موته حنو وصيت اليك وفوضت إليك أمر أموايل وأوالدي 

اول النوعني ومجيع احلقوق والتخصيص واسندت أمرهم اليك أو أقمتك مقامي وحنو ذلك وإطالق لفظ الوصية يتن



يقتضي االقتصار على املذكور وأما إن أوصى بنوع ومل يذكر إنه مقصور عليه بل سكت فروى أبن القاسم 
التخصيص به ألن االصل املنع حىت يتفق االذن وقاله ش وروى أبن عبد احلكم إذا قال أنت وصي يف هذا ألحد 

ا فهو وصية يف كل شيء كما لو أطلق أما لو أوصى ألحد وصيني بأمر النوعني أو لشيء مما يدخل حتت أحدمه
خاص حنو قضاء الدين وآلخر بأمر خاص حنو النظر يف أم ولده فليس ألحدمها النظر فيما جعل الآلخر اتفاقاً ألن 

ول وقال أحد الشخصني قد يصلح ملا جعل له دون غريه وقد عني غريه لغري ما عني له فكان كالعزل عنه خبالف األ
ح إذا أوصى مبخصوص عم ولو هناه عن غريه ولو عني لوصيني كل واحد نوعاً لكل واحد التصرف العام فيما بني 

صحابه وغريه ولو وصاه بدين بعض األوالد عم نظره األوالد وال نص فإنه لو وصى برد الودائع والغصوب 
( تجزئة أو خالفه ووالية فال تتجزأ لنا قوله تعاىل والعواري اختص واصل املسألة أن الوصية هل هي وكاله تقبل ال

وقياساً على الوكاله يف احلياة ألنه ميلك التزويج بالوصية وال ) فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه 
لى ميلك باخلالفة فدل على أهنا وكالة ال خالفه وأمامة وقياساً على والية احلكم إذا خصصت اختصت إحتجوا ع

أهنا والية ال نيأبة إن النيأبة ختتص مبا ميلكه املستنيب فكيف ال ميلك التصرف وهلذا إذا جن املوكل بطلت الوكالة 
لعدم أهلية املوكل وألن الوكالة ال تعترب فيها العدالة خبالفها فتكون والية ال نيابة وألن الوصي يتعذر عزله إال 

لوصي ال ينعزل خبالف الوكيل وألهنا ال تثبت إال على عاجز خبالف الوكالة باخليإنة والوكيل يعزل مطلقاً ولو جن ا
وألنه ميلك أن يوكل خبالف الوكيل وألن الشرع لو نص على شيء وسكت عما عداه عم فكذلك هاهنا وألنه 
ه يف تصوف بوالية فال ختتص كاألب وألنه يستفاد من املوت فال يتجزأ كاملرياث وألن قوله إنت وصيي يعم فقول

قضاء ديين تاكيد واجلوأب عن األول إن املوت ال ينايف صحة االذن ونفوذ التصرف كقوله أنت حر بعد مويت إن 
دخلت الدار يعتق والفقه إن التصرف املعلق قبل املوت ال ينافيه املوت خبالف املعلق على احلياة وال تزول والية 

قال أعتقوا عين هذا بقي على ملكه بعد املوت حىت يعتق وعن الثإين  امليت إال فيما مل يستبقه أما ما استبقاه فال وإن
إهنا ثأبته يف حق الغري والنيابة يف حق الغري تشترط فيها العدالة وعن الثالث إنه تبطل بالقاضي يعزل بغري جناية مث 

ل والوكالة تكون عن الفرق أن امليت يتعذر منه العزل خبالف املوت الركن الرابع أن الوصي ليس نائباً عن الطف
العاجز واجلماد وعن اخلامس أن للوكيل أن يوكل فيما ال يتواله بنفسه وهاهنا هو عاجز بعد املوت فيوصي وعن 

السادس أن الشرع إذا هنى عن شيء ال يندرج فيما أذن فيه وأنتم تقولون هاهنا فحديث الشرع حجة عليكم وعن 
االختصاص كاخلالفة واإلمامة العظمى والوصية والية خاصة ختصيص  السابع أن تصرف األب بالوالية وشأهنا عدم

فيه كصيغة االطالق يف الوصية والنزاع يف التخصيص وعن السابع إنه لو قال أنت وصيي يف كذا ولست وصيي يف 
  كذا مث ينتقض ذلك بالوكالة فإهنا ال تعلم مع وجود غري ما ذكرمتوه 

  فرع

يء عينه إختص مبا مساه أو على قبض ديوين وبيع تركيت أحب إيل أن ال يزوج يف الكتاب فالن وصيي على كذا لش
بناته حىت يرفع للسلطان فإن مل يرفع رجوت أن جيوز ولو قال فالن وصيي حىت يقدم فالن فيكون وصيي جاز قال 

ل التونسي صاحب النكت إن قدم فلم يرض أو مات يف غيبته بقي األول على وصيته ألنه مغيا بغاية مل حتصل قا
األمر كذلك يف املوت أما إن قدم فلم يقبل فظاهر األمر سقوط الوصية اليقافه على الغيبة وقد قدم إال إن يكون 

املفهوم إذا قدم وقبل قال اللخمي قال أشهب إذا مات يف غيبته ال وصية للحاضر وينظر السلطان ألنه مقتضى فعل 
وبيع تركيت قال أشهب له أن يزوج وال يرفع للسلطان ألن الناس إمنا امليت قال أبن يونس إذا قال على قبض ديوين 



يقصدون هبذه االلفاظ التنبيه على اصل الوصية ال سيما وهي تقع يف األمراض وأوقات الضرورات املانعه من 
( ه لإلمام استيفاء العبارات قال مالك لو أوصى مبرياث أبنته فالنة الصغرية أن يرفع اليه له توىل بعضها وحسن رفع

ويف الكتاب جيوز للوصي إن يوصي غريه عند موته ويكون مبنزلته يف النكاح وغريه وقاله ) الباب الثاين يف احلكام 
ح وقال ش ليس له أن يوصي كما ال يوكل الوكيل وال يودع املودع وال يقارض املقارض وجوابه أن املفروض يف 

اليه مطلقاً مث الفرق أن يف تلك الصور إن املفوض حي ميكنه نيابة  هذه الصور مل يوص بغري األول ويف الوصية فوض
الغري حبسن نظره فال ينفذه نظر غريه وهو هاهنا ميت عدمي النظر فلو مل يثبت نظر املوصى من قبله لضاعت املصاحل 

وصي قال حيىي بن وله إن يقدم يف مصاحله عموماً فتكون له النيأبة كاإلمام بل هاهنا أوىل ألنه موصى من جهة امل
سعيد فإن كانوا ثالثة فأوصى أحدهم عند موته مبا أوصى به إليه لغري شريكيه يف الوصية جاز ملا تقدم وأباه سحنون 

ألنه استقالل بالتصرف ومقتضى الشركة عدمه قالر أبن يونس قال سحنون اليوصي أحدهم ألحد بل للحاكم 
  ردين جعل رجل مع الوصيني بدل امليت أو يقرمها منف

  فرع

يف الكتاب إذا قبل يف حياة املوصي ليس له الرجوع بعد موته خبالف الوكيل له عزل نفسه ألن املوت مينع من 
استدراك املصلحة وقاسه ش على الوكيل والفرق ما ذكرناه قال التونسي له الرجوع ما مل ميت املوصي وعن أشهب 

لرشد والواهب ال يرجع يف هبته قال أبن يونس قال أشهب ليس له وكأنه وهب منافعه ونظره لالطفال للبلوغ وا
إن قبلها بعد موت املوصي أو صدر منه ما يدل على رضاه كالبيع وحنوه لزمته وإن امتنع من قبوهلا يف حياته وبعد 

مماته ليس له القبول إال أن ينصه السلطان حلسن نظره قال اصبغ يف الرجل جيعله السلطإن ينظر لليتيم ليس له 
العزل عزل ذلك السلطان أم ال إال إن يزيله السلطان على وجه النظر وخالفه أشهب فإهنا نيابة وليست وصية قال 
أبن وهب إذا أوصى لرجل بوصية ومبا هو وصي فيه فقبل وصيته يف نفسه دون ما هو وصي فيه لإلمام إن يلي أمر 

ع متعلق مبن وصاه قال اللخمي ليس للوصي األول لعدم وصي وقال أشهب يقبل اجلميع أو يتركه ألن اجلمي
الرجوع إال أن تطول مدة السفه بعد البلوغ ألنه مل يلتزم النظر إال إىل الوقت املعتاد ويف اجلواهر الوصية عقد جائز 
قبل املوت ال بعده فللموصي عزل الوصي وللوصي عزل نفسه بعد القبول قبل املوت وظاهر اطالق عبد الوهأب 

منعه من الرجوع بعد القبول مطلقاً إال أن يعجز أو يكون له عذر يف تركها وقال أبن القاسم إن مل وأبن اجلألب 
يقبلها قبل املوت فله الرجوع وخالفه أشهب فإن أمتنع من القبول قبل املوت وبعده فليس له بعد قبوهلا إال إن 

  اب جيعلها له السلطان العراضه عن العقد بالكلية فيفتقر إىل إنشاء إجي

  فرع

  يف الكتاب جيوز قبول املسلم وصية الذمي إذا مل يكن يف تركته مخر أو خنزير وأمن من إلزأمه اجلزية 

  فرع

يف الكتاب ليس ألحد الوصيني بيع وال شراء وألنكاح وال غري ذلك دون صاحبه إال إن يوكله ألن املوصي مل يرض 
بينهما ألنه خالف نظر املوصي ولكن عند اعدهلما فإن استويا  بنظر أحدمها فإن اختلفا نظر السلطإن وال يقسم املال



يف العدالة فعند أتقامها ولو اقتسما الصبيان فال يأخذ كل وأحد حصة صبيانه وال خياصم أحدمها غرمياً إال مع 
صاحبه فإن ادعى أحد على امليت وأحدمها حاضر خاصمه ويقضى له والغائب على حجته للميت إذا قدم قال ابن 

ونس قال عبد امللك إذا اقتسما الوصية واملال ضمناه لتعديهما فإن هلك ما بيد أحدمها ضمنه صاحبه حني أسلمه ي
إليه لتعديه وقال أشهب ال يضمناه ألن املوصي على إنه ال بد إن يليه أحدمها قال اللخمي إذا تصرف أحدمها وأراد 

ال فال فإن فات املشتري باملبيع فعلى البائع األقل من الثمن اآلخر رد فعله وفعه للسلطان فإن رآه صواباً أمضاه وإ
أو القيمة وإن اشترى وفات البائع بالثمن فالسلعة له ويغرم الثمن قال أشهب إال يف الشيء اليسري التافه الذي ال بد 

إذا اختلفوا يف لليتيم منه مثل إن يبعثه أحدمها يشتري لآلخر طعاما وكسوة لليتيم وما يضر به تأخريه وعن مالك 
املال طبع عليه وجعل على يد غريهم ألنه قد يريد أحدمها لعدالته واآلخر لكفايته واآلخر لرأيه وقال أبن زياد إن 

تشاحوا اقتسموه ألهنم أوىل من األجنيب وإن مات أحدمها من غري وصية مل يكن للحي التصرف وحده وينظر 
ات عن وصية وجعل معه لغريه النظر للحي وحده ورضي احلي بذلك السلطان إما لغريه أو يشارك معه غريه فإن م

جاز وكذلك إن اقأم آخر معه ووافقه عليه احلي جاز من غري مؤأمرة حاكم وإن خالفه رفع للسلطان فيثبته معه وإن 
ا كره أو يعزله ويقيم غريه أو يقره وحده إن رضي احلي ألنه يقول مل ألتزم النظر وحدي وكذلك إن مرض أحدمه
أو سافر مل يلزم اآلخر النظر وحده وحيرم اجتماع رأيهما على نظر هذا وحده أو على آخر يكون مع املقيم أو 

الصحيح فإن رأى ذلك املسافر وحده أو املريض وخالفه اآلخر نظر السلطان وكذلك إن مل ينظر املسافر أو املريض 
هر إذا أوصى لرجلني نزل إالطالق على التعاون إال إذا يف شيء من ذلك فعلى اآلخر الرفع إىل السلطإن ويف اجلوا

صرح باإلستقالل وإذا مل يثبت إالستقالل فمات أحدمها استقل اآلخر إال إن خيشى عجزه فيقام معه غريه وكذلك 
إذا مل يكن ظاهر العدالة استظهر معه بغريه وإذا أوصيا مجيعاً عند املوت اليهما صح ومهما اختلفا يف التصرف أو 

  حط املال توىل احلاكم التنازع فيه 

  فرع

يف الكتاب ال يبيع الوصي عقار اليتأمى وال العبد الذي حيسن القيام هبم إال أن يكون لبيع العقار وجه حنو الغبطة يف 
الثمن أو ال كفاية يف غلته أو حاجة للنفقة وال يشتري لنفسه من تركة امليت وال يوصي يف ذلك للتهمة يف احملاباة 

ن فعل تعقبه اإلمام وارخص مالك يف محارين من محر االعراب قيمتهما ثالثة دنانري اجتهد فيها له أخذمها بالعطاء فإ
لقلة الثمن قال صاحب التبيهات قوله إذا اشترى لنفسه نظر السلطان ظاهره ينظر اآلن فإن مل يكن فيه فضل نظر 

يوم الشراء قال ابن يونس ال يباع الربع إال يف ثالثة أوجه دين يوم البيع بالقيمة والسداد وقال عبد امللك ينظر فيه 
على امليت أو حاجة هلم أو خوف اخلراب ألن العقار مأمون ينتفع به على وجه األبد فتبديله بالنقد مفسدة وقال 

ب بعض أصحابنا لألب بيع عقار ابنه الصغري خبالف الوصي ملزيد الشفقة كما يزوج الصغري دون غريه وال يه
الوصي ربع الصيب للثواب ألنه بيع وألنه لو فات عند املوهوب مل تكن عليه إال القيمة ولألب هبة مال ولده للثوأب 
ملا تقدم قال ابن يونس الوصي العدل كاألب جيوز له ما جيوز لألب ألنه خليفته وال يبيع األب العقار إال على وجه 

ل اليتيم إال بعد ثبوت سبعة شروط يتمه وإنه ناظر وحاجته وإهنا ال نظر قال أبن بشري ال يوكل احلاكم من يبيع ما
تندفع إال بالبيع وإنه ملك اليتيم مل خيرج عن يده وأن املبيع أحق ما يباع عليه وحصول السداد يف الثمن وليس 

يه بنفع أو له شقص للوصي بيع عقار اليتيم إال ألحد ستة أوجه احلاجة والغبطة يف الثمن الكثري أو بيعه ملن يعود عل
يف دار ال حتمل القسمة فدعاه شركاؤه إىل البيع أو دار واهية وال يكون له ما يقوم به أو له دار بني أهل الذمة قال 



اللخمي ينفق الوصي حبسب كثرة املال وقلته وال يضيق على من ماله كثري بل نفقة مثله وكسوته ويوسع عليه يف 
إن يضر ذلك مباله وينفق عليه من ختانه وعرسه وال حرج على من دعي فاكل  إالعياد ويضحي عنه من ماله إال

ألن هذه األمور تصرف الرشاد واحلاجة داعية اليها عادة وشرعاً ويضمن ما إنفق يف ذلك وغريه من االلفاظ وجيوز 
( يه ذلك لقوله تعاىل إن يدفع له من النفقة حنو الشهر فإن خيف منه إالتالف فيوم بيوم وجيوز إن يتجر له وليس عل

مفهومه إن ما ليس بأحسن ال جيوز وما هو احسن جيوز وله إعطاء ماله ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن 
قراضاً ألنه من سداد العقالء وإن يسلم له ويداين وال يسلف ماله ألنه معروف ال تنمية فيه إال إن يتجر له فيسلف 

الناس وله السلف إذا راى ذلك نظراً لتغري السوق فيما يباع له أو حنو ذلك وتكون املداينة  اليسري مما حيتاج إليه مع
معلقة بعني ذلك املال قال أبن يونس قال مالك وحيج به قبل البلوغ ألنه حتصيل اجور مطلوبة للعقالء وله 

اة الفطر ويضحي عنه قال احجاجهم بعد حجة اإلسالم بعد بلوغهم ويزكى مال اليتيم وخيرج عنه وعن عبده زك
أبو حممد وهذا إذا أمن إن يتعقب بأمر من اختالف الناس ويف اجلواهر له إبضاع مال اليتيم براً وحبراً ومنع أشهب 
إن يكون هوعامل قياساً على بيعه من نفسه جبامع التهمة وأجازه غريه مبا يشبه قراض مثله كشرائه له وكل ما فعله 

لى غري وجه النظر ال جيوز وينبغي أن يشتري مما حتت يده شيئاً للتهمة إال أن يكون البيع على وجه النظر جاز أو ع
يف ذلك بيع السلطإن يف ملك الناس وقال أبن عبد احلكم ال يشتري ويدس من يشتري إذا مل يعلم إنه من قبله 

غنياء حىت يايت السلطان الحتمال ومنعه أبن القاسم يف الكتاب إال باذن اإلمام وال يقسم على الكبار إذا كانوا أ
التلف وأجازه أشهب يف غيبتهم ورده سحنون قال أبن القاسم وال ينبغي إن يقسم على إالطفال ولكن يايت 

السلطإن فيقسم عليهم فإن مل يأته وفعل جاز إذا عدل وإذا قضى بعض الغرماء من التركة وبقي ما يفي ببقية الدين 
شيء لباقي الغرماء عليه وال على الذين أخذوه فإن قضى الغرماء مجيع املال مث اتى غرمي جاز فإن تلف باقي املال فال 

وكان عاملاً به أو كان امليت موصوفاً بالدين ضمن ما كان حيصل له يف احملاصة لتفريطه ويرجع على الذين اقتسموا 
ن بغري اشهاد ضمن فإن شهد وطال الزمن وإذا مل يكن عاملاً وال امليت موصوفا بالدين فال شيء عليه ومىت دفع الدي

حىت مات الشهود فال شيء عليه نظائر قال العبدي يعترب اليسري يف نيف وعشرين مسالة هبة الوصي من مال اليتيم 
إذا كان نظراً والعبد من ماله والغرر يف البيع ويف العمل يف الصالة والنجاسة تقع يف اإلناء على اخلالف ويف الطعام 

ء اليسري ومل يتغري ويف نصاب الزكاة المينع وجوهبا ويف الضحك يف الصالة ونقصان سببها ويف املرض ال مينع ويف املا
التصرف ويف العيب ال يرد به وكذلك إن حدث عند املشتري ال يرده إذا رد وإذا زاده الوكيل على ما اقر به لزم 

وى األموال واألعمال وإذا كان التفاوت بني السكتني األمر وإذا زاده أحد الشركاء على صاحبه ال تفيد الشركة س
يسرياً ال متنع الشركة وينفذ شراء السفيه ليسري لنفسه ويقرأ اجلنب اليسري ويكتب يسري القران إىل العدو ويقرأ 
وفيما  املصلى كتاباً يف الصالة ليس قرآناً إذا مل ينطق به وكذلك انصاته للمخرب يف الصالة ويف بدل الناقض بالوازن
إذا باع سلعة بدينار إال درمهني إىل أجل ويف الصرف يف املتجر ووصي األم يصح فيه دون الكثري ويغتفر عند 

انفصال الشريكني إذا بقي ثوب على أحدمها يسري القيمة وكذلك عامل القراض والزوج جتب عليه الكسوة إذا 
اليسري دون الكثري وكذلك املساقي وعامل القراض  كان بقي على املرأة يسري الثمن ويشترط على املغارس العمل

  على رب املال ويف االخذ من طريق املسلمني إذا مل يضر ويترك للمفلس من ماله حنو نفقة الشهر 

  فرع

  يف البيإن قال أبن وهب يكسر الوصي الشطرنج ويبيعها حطباً إن كان السلطان عاملاً وإن خاف شاوروه 



  فرع

ا أنفقت التركة على االيتام مث طرأ دين وهلم مال آخر ورثوه من أمهم ال يؤخذ منهم شيء قال قال أبن القاسم إذ
ألهنم مل يتعدوا قال أصبغ تفض النفقة كاملال فتسقط حصة مال أبيهم ألن السنة إن ينفق عليهم فيما أنفق عليهم يف 

قاً ويرجع عليهم فيما إنفق الوصي من مجيع أمواهلم وفيها اربعة اقوال قول أبن القاسم املتقدم وهو السقوط مطل
التركة ألن املرياث بعد الدين ويتبعون به ديناً يف الذمة إن مل يكن هلم مال قاله املخزومي ومن التركة إن كان هلم 

مال وإال فال وقول اصبغ املتقدم وقول ابن القاسم مبين على أن الدين ال يتعني يف التركة بل يف الذمة وقول 
  ى إنه متعني واآلخران استحسان املخزومي عل

  فرع

يف الكتاب للوصي تسليف االيتام ويرجع عليهم إن كان هلم يوم السلف عرض أو عقار مث يبيع ويستويف وإن مل 
  يكن هلم مال وقال أتسلف وأرجع إذا افادوا ماال فليس له ذلك ونفقته حسبة ال يرجع هبا وإن افادوا ماال 

  فرع

اشترى الوصي مبال اليتامى منزالً هلم مث ميوت فيقول الذكور يقسم للذكر مثل حظ اآلنثيني قال قال أبن دينار إذا 
وكذلك اشتري لنا ويقول اآلناث سواء وجهل احلال إن اشتري هلم من عرض أمواهلم صدق اآلناث ألن االصل 

قوله بينهم ألنه املباشر عدم التفاضل أو جبميع املال صدق الذكور ألهنم كذلك ورثوه وإن كان الوصي حياً قبل 
األمني وقد يتسلف من مال أحد الفريقني لآلخر وذكر ابن زرب مخسة أقوال كاخلالف فيمن أوصى حلمل فولدت 

ذكراً وأنثى تصفني حبسب املرياث سبعة اسهم لألنثى ثالثة وللذكر أربعة ألن أقصى ما يكون للذكر الثلثان ولألنثى 
نه أقل ما ميكن إن يكون لكل واحد منهما يكون له ثالثة أو ستة وهلا اثنان من النصف ومخسة اسهم للذكر ثالثة أل

ستة ويقتسمان السادس نصفني على سبيل التداعي إن ادعيا العلم أو الظن أو أحدمها وهذا اخلالف إمنا حيسن إذا 
سباعاً بعد امياهنا ملدعي جهلت كيفية الشراء أما لو ادعى كل واحد الشراء على دعواه فال حيسن إال قوالن يقسم ا

الثلثني اربعة وهو املشهور ملالك أو للذكر النصف ألهنا ال تنازع فيه وهلا الثلث لعدم املنازعة فيه ويقتسمان السدس 
  نصفني بعد إمياهنما وهو املشهور عن أبن القاسم 

  فرع

كان غري وارث فليس هلم ذلك  قال إذا كان الوصي وارثاً فللورثة النظر معه خشية أن تكون وصية لوارث ومىت
إال فيما تبقى علقته للوارث كالوالء يف العتق فقد يرث من ال والء له كالبنات واألخوات والزوجات واألمهات 

واجلدات ويكون الوالء ملن ينجز اليه الوالء كان وارثاُ أم ال ويلحق بالعتق االخدام والتعمري واحلبس فحق األولني 
رجع اليهم وحق احلبس القرب الناس باحملبس ألنه الذي يرجع اليه احلبس على ما تقدم تفصيله جلميع الورثة ألن امل

  يف كتاب احلبس وهذا يف الوصي املأمون أما غريه فيكشف عن الوصايا كلها 

  فرع



قال إذا قال املوصي اجعل وصييت حيث شئت فله جعلها يف اقارب نفسه دون ذرية املوصي لئال تكون وصية 
  فإن فعل ذلك قال مالك ترجع مرياثاً وال جيربه إألمأم على جعلها يف وجه آخر ألنه خريه لوارث 

  فرع

قال قال مالك إذا أوصى له بولده وترك ثالمثائة دينار فصارت ستمائة بالتجر مث ظهر دين الف يدفع الستمائة يف 
وىل عليهم فلهم النماء وعليهم النقصان الدين ألن الوصي لو أنفقها قبل مل يضمنه ولو كان الورثة كباراً غري م

وكذلك ما غابوا عليه من العني ألهنم ضامنون خبالف الوصي وال يضمون احليوان كالرهان والعواري وقال 
املخزومي النماء لاليتأم والضمان عليهم كاملتروك عيناً أو عرضاً لظهور التعدي وفرق عبد امللك بني العني 

  منون واخلالف ينبين على اخلالف يف الدين الطاريء هل هو يف عني التركة أم ال فيضمنون وبني العرض فال يض

  فرع

قال قال مالك أوصى إن جيعل ثلثه حيث يراه اهللا فيجعله يف وجه فلعه إالخذ إن اتصف بصفة ذاك الوجه ألنه من 
دول عنه إىل غريه وإن كان مجلتهم وليس له االخذ إن اتصف بغريها ألنه اداه اجتهادها اليه فتعني فليس له الع

  الوصي وارثاً فال يصرف شيئاً حىت يعلم الورثة وحيصرهم 

  فرع

قال قال مالك إذا وجد الصيب يف التركة مخراً فال يكسرها حىت يعلم اإلمام ألهنا مسالة اجتهاد يف التخليل أما 
ير فيقتله بغري اذن اإلمام ألنه يقتل امجاعاً وقيل اخلنزير فيقتله بغري اذن اإلمام ألهنا مسالة اجتهاد يف التخليل أما اخلنز

  خيلل اخلمر 

  فرع

قال قال مالك ال يثبت االيصاء بالشاهد واليمني والوكالة وشاهد الفرع وكذلك ال تثبت هذه الثالثة بأمرأتني 
واألحباس  ورجل نظائر قال العبدي الذي ال يثبت بالشاهد واليمني ثالثة عشر النكاح والطالق والعتق والوالء

والوصايا لغري املعني وهالل رمضإن وذي احلجة واملوت والقذف وإاليصاء ونقل الشهادة وترشيد السفيه واليت 
تثبت بالشاهد واليمني أربعة األموال واخللطة والكفالة والقصاص يف جراح العمد واليت اختلف فيها هل تثبت هبا أم 

  الرجل إذا مات وثبوت مال الرجل على والئه والتجريح والتعديل ال مخسة الوكالة ونكاح امرأة قد ماتت ونسب 

  فرع

يف الكتاب ال يبيع الوصي على األصاغر التركة إال حبضرة االكابر لتعلق حقهم فإن بعدت غيبتهم والتركة عرض 
  أو حيوان رفعه لإلمام فيأمر من يلي معه البيع ألنه وكيل الغائبني 

  فرع



لغرمي بالدين إن كان الورثة كباراً ألنه من نوع التربع كالقرض وجيوز إن كانوا صغاراً يف الكتاب ال يؤخر الوصي ا
على وجه النظر ومنع ذلك غريه مطلقاً ملا تقدم وألن ذمة الغرمي قد خترب قال صاحب النكت قال بعض القرويني 

يكون احلالف ال بينة عليه خياف إمنا يكون له تأخري الغرمي احلالف والورثة صغار إن كان على وجه النظر مثل إن 
جحده أو كثري الدين إن طلب قام غرماؤه ووقع احلصاص وإذا اخره رجا أخذ مجلة الدين فإن أخره حللفه فقط 

أمتنع وال يربأ بذلك احلالف فإن مل يكن هلم فيه منفعة وال ضرر بر وكذلك إذا كان التأخري خمتلفاً فيه هل فبه حسن 
حممد وشيوخنا قال أبن يونس قال حيىي ال جيوز تأخري الغرماء إال إن يربؤا ذمة امليت ويتبعوا نظر أم ال فيجوز قاله 

غرميه قال أبو حممد وإمنا جيوز تأخري الوصي للحالف ألقضينك إن تؤخرين إذا كان الورثة صغاراً ويربأ احلالف 
وال يأكل من مال اليتيم إال إن يصيب  بذلك وهو نظر للصغار وللوصي البيع بالدين وحيتال بدين اليتيم للمصلحة

من اللنب أو التمر قال مالك وغري ذلك يكره وقيل إن كان مشغوالً مباله فليأكل بقدر عمله إن كان حمتاجاً والترك 
  خري ولألب إن يأكل من مال ولده ما حيكم له به وال يركب دابة اليتيم وال يسلف ماله 

  فرع

ثلثه حيث شاء فاعطاه ألبنه واقاربه كما يعطى الناس جاز واكره إن ياخذ لنفسه قال أبن يونس إذا أوصى أن جيعل 
قاله ابن القاسم وقال مالك ال يأخذ وإن كان حمتاجاً خبالف ولده احملتاج ألن قرينه اخلطاب خبروجه دون غريه قال 

يت إىل اقاربه أو اخوته مالك وال يعطى اقارب امليت إال كما يعطى الناس لئال يكون وصية لوارث فإن صرف امل
فلم جيز الورثة رجع مرياثاً فإن أوصاه بصرفه يف افضل ما يراه واقربه إىل اهللا تعاىل قال اصبغ يتصدق به وقال مالك 

الصدقة افضل من العتق والعتق افضل من احلج إن كان صرورة قال اللخمي إذا قال ثلثي جيعل حيث يرى زيد 
  حلاكم من يرضاه يضعه حيث يرى فمات زيد قبل إنفاذ ذلك أقام ا

  فرع

قال اللخمي يعزل الوصي إذا طلع منه على خيإنة أو بله أو تفريط أما العجز لكثرة املال فيقوى فإن كانت أمراة 
تزوجت ال تنزع بنفس التزويج ويكشف عن حاهلا وحال الزوج واملال وااليتام قال مالك إن عزلت الولد يف بيت 

فهي أوىل فإن أمتنعت نزعوا منها ولو قال امليت إن تزوجت فانزعوهم فتزوجت مل ينزعوا  وأقامت هلم مبا يصلحهم
منها ألنه مل يقل فال وصية هلا قال أبن القاسم واملال إن كان يسرياً وهي مستورة احلال مل ينزع فيها أو كثرياً وهي 

ونه بارزة ويؤمن على املال عندها يف مقلة خياف منها أخذ منها وهي على الوصية على كل حال إال إن كانت مأم
تزوجيها يف احلزم والدين والستر فيقر يف يدها وإن كانت على غري ذلك إنتزع ووقف على يد عدل وتبقى وصية 

  ويراعى حال الزوج فليس املوسر كالفقري وال املعروف بالنزاهة كغريه 

  فرع

ل غريه إذا مل جيرا بذلك نفعاً ألنفسهما وإال فال وإن يف الكتاب إذا شهد الوارثان أن أبامها أوصى لفالن جاز قا
شهد امرأتان ورجل على املوت فإن مل يكن للميت زوجة وال أوصى بعتق عبيده وليس إال قسمة املال جاز ذلك 

ألن القاعدة إن الشهادة على احكأم األبدإن إذا كان مقصودها إألموال على املذهب وقال غريه ال جتوز ألن املوت 



بدين قال صاحب التنبيهات معناه إن املوت ثبت بشهادة غريهم وإمنا شهدوا باملوارثة قال أبن يونس قال أبن  حكم
القاسم إذا اقر وارث بوصية لرجل حلف معه إن كان عدال وأخذها وإال اخذ من حصة املقر ما ينوبه إن كان غري 

دل وعليه من الدين ما يغترق ماله فأنكر غرماؤه موىل عليه وكذلك إقراره إن هذا وديعه عند موروثه فإن اقر ع
  الوصية إن كان إقراره قبل القيام عليه بالدين جاز لعدم احلجر وكذلك إقراره بالوديعة 

  فرع

يف الكتاب أوصى ألم ولده بشرط عدم الزواج فإن تزوجت عزلت وكذلك إن أوصى هلا بألف على إن ال تتزوج 
على ما يف السلمإنية ال جيوز أن يوصي هلا على أن ال تتزوج ألنه بيع وسلف  فتزوجت تردها قال صاحب التنبيهات

وإذا شرط إن تزوجت سقط ايصاؤها يسقط بالعقد دون الدخول ألنه زواج قال صاحب النكت إذا باعت أو 
اىل مل يضمنه اعتقت رجع عليها بالقيمة كالزوجة تفعل ذلك مث يطلقها قبل البناء وقيل الثمن إن ضاع بأمر من اهللا تع

قال التونسي مل جيعل االيصاء باأللف بيعاً وسلفاً ألهنا تنتفع باملال عوض أمتناعها من الزواج ومىت شاءت تزوجت 
  وردت 

  فرع

يف الكتاب إذا قال الوصي دفعت لاليتام أمواهلم بعد البلوغ والرشد مل يصدق إال ببينة ألن اهللا تعاىل مل جيعله أميناً 
فلو كان أميناً ال يستغين ) فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم ( ى احلفظ فقط لقوله تعاىل على الدفع بل عل

عن البينة وألنه دفع إىل غري من ائتمنه وهو الوارث ويصدق يف اإلنفاق على من كان يف حجره فيما يشبه ألنه أمني 
إال ببينة ألنه ليس أميناً على اخلاضن قال أبن يونس  عليه فإن وىل النفقه غريه مل يصدق يف دفع النفقة إىل من يليهم

قال مالك إذا طال الزمان بعد الرشد حنو عشرين سنة وهو مقيمون معه ال يطالبونه وال يسألونه عن شيء صدق مع 
ون ميينه ألن العادة تصدقه قال حممد فإن كانوا عند غريه أو هم اغنياء وريئ ينفق عليهم صدق يف الزيادة اليسرية د

السرف مع ميينه فإن ادعى سرفاً حسب منه السداد كما لو شهدت بالسرف بينه ووافقنا ش يف عدم التصديق على 
الدفع بعد البلوغ وصدقه ح قياساً على تلف املال وألنه أمني وقياساً على اإلنفاق واجلواب عن األول أنه أمني على 

حلفظ وليس فائدة احلفظ الدفع لغري من ائتمنه واجلواب عن احلفظ فائتمن على التلف ألنه فائدة االئتمان على ا
الثاين إن أمانته مقصورة على احلفظ بدليل إألمر بإالشهاد على الدفع واجلوأب عن الثالث إنه يف الإلتفاق متعذر 

  خبالف الدفع 

  فرع

صل عدم إنفاق ما يدعيه يف اجلواهر إن نازعه الولد يف تاريخ موت األب ألن به تكثر النفقة صدق الصيب ألن األ
  الوصي من النفقة وإقامة البينة عليه ممكنة 

  فرع



قال البصري يف تعليقه إذا كان الوصي عدالً ال يفتقر تنفيذ وصيته إىل حكم حاكم ومجيع تصرفه صحيح وقاله ش 
نفقة وألنه يوكل وقال ح إن مل حيكم حاكم فبيعه وشراؤه للصيب منقوض ويقبل قوله فري اإلنفاق لنا القياس على ال

  بغري حاجة إىل احلاكم فكذلك بيعه فارغة 

  كتاب القسمة

وأصلها قوله يف املوطأ اميا دار أو أرض قسمت يف اجلاهلية فهي على قسم اجلأهلية وأميا دار أو ارض ادركها 
عة يف اإلسالم فهي على قسم اإلسالم وقوله الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شف

إذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهنم منه وقولوا هلم ( الصحيحني وقسم الغنائم وقال تعاىل 
وفيه نظرإن ) واالمجاع على جوازها يف اجلملة ) إن املاء قسمة بينهم كل شرب خمتصر ( وقوله تعاىل ) قوال معروفاً 

كن األول القاسم ويف الكتاب احلاكم يقاسم عل الغائب مع احلاضر يف مجيع النظر األول يف االركان وهي ثالثة الر
االشياء وجيوز نصيبه خبالف الدعوى عليه يف ربعه كان احلاضر شريكاً أو موصى له ألن للحاكم النظر يف املصاحل 

ال ابن يونس قال العامة وصون أموال الغائبني وال جيوز قسم صاحب الشرط لعدم واليته على ذلك فهو كاالجنيب ق
أشهب يوكل القاضي يف ذلك ولو بأجره ألنه قد تتوقف املصلحة عليه وعن مالك جواز قسم صاحب الشرط 

  العدل ألنه والٍ من حيث اجلملة 

  فرع

يف الكتاب يقاسم على الصغري األب والوصي كل شيء وال يقسم الوصي بني الصاغر حىت يرفعه لإلمام فرياه نظراً 
القسمة من غري ضرورة فإن كان معهم اكابر استحب الرفع لالمام احتياطاً للصغار فإن قاسم الكبار لعظم اخلطر يف 

دون اإلمام جاز إذا اجتهد واحضر االصاغر أم ال لسلطان االكابر على إقرار ملكهم مع عدم الضرر ولو غاب 
 اإلمام أو نائبه ألنه الناظر يف األمور أحد االكابر أمتنع قسم الوصي عليه ألنه ليس حتت نظره وال يقسم للغائب إال

العامة وجيعله حتت يد أمني يف التنبيهات يف الواضحة جتوز مقامسة الوصي كاألب وال مدخل للقاضي معه وقال 
أشهب إذا مل يدخل عليهم الوصي مرتفقاً ال يقسم فإن فعل مضى ويف الكتاب مقامسة الوصي للصغار مع الكبار 

سائر تصرفاته واألحسن الرفع للقاضي فيبعث من يقسم وقال يف آخر الكتاب يقسم الوصي متضى على االجتهاد ك
على الصغار كل شيء فقوله على الصغار ظاهره إنه مع اجنيب لذكره أول املسألة اياهم مفردين وقال أبن شبلون 

معهم كبار استحب مذهبه يف الكتاب على ثالثة أوجه الصغار وحدهم ال يقسم بينهم إال بأمر السلطان أو 
  االستئذان وإن مل يفعل مضى أو مع اجنيب جاز القسم من غري استئذان 

  فرع

يف الكتاب إذا قسم للصغري أبوه فحاىب أمتنعت حماباته وهبته وصدقته يف مال أبنه الصغري ألن ماله معصوم وإمنا 
موسر فإن فات بيد املعطى له وتلف  جعل له النظر باملصلحة لعجزه بالصغر ويرد ذلك بعينه وإن كان صدقة واألب

ضمنه األب إن كان موسراً يوم اخلصام ألنه املتعدي وال يرجع على االجنيب ألنه التزم متليكه فإن كان معدماً رجع 
الولد على املعطي لتلف املال حتت يده بغري سبب شرعي فإن كان األب واملعطي معدمني اتبع الولد أوهلما يسراً 



لسبب من الوالد ووضع اليد من االجنيب ومها سببا ضمان وال يرجع املؤدي منهما على صاحبه ألنه بالقيمة لوجود ا
غرم عن نفسه ولو ايسر األب أوال مل يتركه األبن ويتبع االجنيب كما ليس له ذلك يف يسارمها ألنه املتعدي األول 

يف ماله لتشوف الشرع إىل العتق ومحل  ولو اعتق األب غالم أبنه الصغري موسراً يوم العتق جاز وعليه الثمن
تصرفات العقالء على الصحة ما أمكن فكانه اشتراه من ابنه للعتق وألنه معاوضة حصلت له وألن العتق خبالف 
اهلبة والصدقة فإن كان معسراً يوم العتق رد صوناً للمال عن الضياع إال إن يتطاول ذلك وتتزوج احلرائر وجتوز 

القيمة ألن ذلك مثل الفوات يف البيع الفاسد قال أبن يونس أمضى ابن املاجشون الصدقة إن شهادته فيتبع األب ب
كات موسراً ويغرم القيمة ويرد إن كان معسراً ورد العتق إن طال لبطالن التصرف يف أصله وعدم الرجوع للعتق 

القيمة محالً لتصرفه على الصحة خبالف الصدقة لتعلق حق الغري هبا وأمضى اصبغ ذلك كله وإن كان معسراً ويتبع ب
بالضمان والقاعدة املشهورة محل تصرفات العقالء على الصحة ما أمكن ألنه ظاهر حاهلم وقوله اعتق غالم أبنه يريد 

  على نفسه ال عن الصيب 

  فرع

وصي هلم ال ينفذ قسم وصي املرأة على ابنها ألن وصيتها عليه باطلة فهو اجنيب قال ابن يونس عن مالك أيتام ال 
وهلم أم أو عمة أو اخ رشيد أو غريه ممن احتسب فيهم من األجنبيني فكفلهم بغري أمر سلطان جيوز منه ما جيوز من 
الوصي من املقامسة والبيع والتزويج واآلنفاق والتضحية وحيازة الصدقة منه أو من غريه وقاله ابن القاسم فيمن يلي 

  اللقيط 

  فرع

على أبنه الكبري وإن غاب الستقالله بنفسه وأمر الغائب لإلمام ألنه الناظر يف األمور يف الكتاب ميتنع قسم األب 
العامة لعموم سلطانه وال ألم على الصغري لعدم واليتها عليه إال إن تكون وصية وال لكافر على أبنته البكر كما ال 

من األب خبالف االخ املكتشف ألخيه  يزوجها وجيوز قسم ملتقط اللقيط لقوة سببه بااللتقاط فهو إجبار كاإلجيار
الصغري فإنه كاألجنيب وال الزوج لزوجته البكرلعدم الوالية قال صاحب التنبيهات قال سحنون قوله يف ملتقط 
اللقيط واالخ خالف عن مالك وعن مالك يقسم إالخ الخوته االيتام فال تكون أقواله اختالفا بل اجلواب فيها 

  من وجود احلضإنة وعدمها  وأحد إذا كانت الصفة وأحد

  فرع

يف الكتاب جتوز أرزاق القضاة والعمال إذا عملوا على احلق وما تعب فيه اإلمام من أمور الناس فالرزق فيه من بيت 
املال ألنه معد للمصاحل العامة واكره لقاسم القاضي واملغنم أجراً ألنه يفرض هلم من أموال األيتام وسائر الناس كما 

صاحب السوق من أموال الناس وجيوز ارزاق القسام من بيت املال واستئجار الشركة أو أهل املغنم  اكره ارتزاق
هلم وقاله ش و ح واالجرة على مجيع من طلب القسم ومن أباه وقاله ش وابن حنبل وقال ح خيتص الطالب 

الطالب والتسليم يتوقف الختصاص الغرض واملصلحة وجوابه أن لتيب جيب عليه تسليم ما اختلط مبلكه من ملك 
على القسم وما توقف عليه الواجب واجب فتجب اجرة القسم وكذلك اجرة كاتب الوثيقة يف التنبيهات ذلك 



كله ثالثة أقسام جيوز من بيت املال وحترم بقرض من أموال اليتامى والناس قسموا أم ال وبه علل يف الكتاب 
راهة يف كتاب أبن حبيب ورأى االفضل التربع وهو ظاهر الكتاب واستئجار من حيتاجهم من الناس جائز وعنه الك

لقوله وقد كان خارجه وجماهد يقسمان بغري اجر وقد تكون كراهة لقسام الغنائم والقضاة من هذا وأجرة الوثيقة 
ن على الرؤس قاله يف كتاب االقضية ألن ضبط القليل والكثري مستو يف الكتابة وقال اصبغ على قدر اآلنصباء أل
الكتابة وسيلة والوسائل تتبع املقاصد ويف الكتاب منها على املوضوع على يديه املال وعنه ليس عليه شيء قال 

سحنون اجلعل عليه دوهنم ألن املنفعه له ومعىن املسألة إن كان فيها عمل الفريضة وحساب وقبض جيب عليه 
قق األنصباء وإن مل يكن إال جمرد القبض فهذا موضع وعليهم اتفاقاً ألن املنفعة للجميع ولوال عمل احلساب مل حت

اخلالف ملنفعة القابضني باالشهاد إنه كان وديعة أو قراضاً حىت ال تتوجه دعواه عليهم بعد ذلك وانتفاعه باألبراء 
فكان على مجيعهم وعلى مذهب سحنون ال يلتفت إىل منفعته باألبراء قال أبن يونس قال أبن حبيب إذا ارزق 

م من بيت املال حرم أخذه من املقسوم له كالقاضي املرتزق وألنه عمل وجب عليه باالرزاق واجره الواجب القاس
حرام نظائر قال أبن عمرإن ستة مسائل ختتص بالرؤس دون اآلنصباء اجرة القاسم وكنس املراحيض وحارس اعدال 

د ال يعترب فيه كثرة الكالب وثالث مسائل املتاع وبيوت الغالت واجارة السقي على املشهور وحارس الدابة والصي
تعترب فيها األنصباء الشفعة والفطرة عن العبد املشترك والتقومي يف العتق وزاد العبدي يف األوىل كنس السواقي 

ووافقنا إالئمة يف القاسم وللشافعية قوالن ومنشأ اخلالف هل يلحق بالشفقة على امللك وهي على األنصباء اتفاقاً 
وغريها وألن االجرة قد تكون مائة درهم واالرض الثنني ألحدمها نصف ذراع فينوبه مخسون لعلها اكثر  كالعمارة

من قيمة الذراع الذي ينوبه أو يالحظ االستواء يف العمل واحلساب وإن قلة النصيب توجب كثرة العمل ألهنا تقع 
  واأليب وقال اصبغ على احلصص على أقل السهام ويف اجلواهر اجرة الوثيقة على الرؤس الطالب هلا 

  فرع

يف اجلواهر يكفي يف القسم واحد واالفضل اثنان واشترطهما أبو اسحاق وللشافعية قوالن ومنشأ اخلالف هل 
القاسم جيري جمرى احلاكم وهو املشهور عندهم وعندنا واحلاكم يكفي منه وأحد امجاعاً أو جيري جمرى الشهادة وال 

  بد فيها من العدد 

  فرع

النوادر قال أبن حبيب ال يأمر احلاكم بالقسم إال من هو عنده مأمون بصري وقال الشافعية وأبن حنبل يشترط يف  يف
منصوب اإلمام احلرية والعدالة والتكليف والذكورة ألنه حاكم وعلمه باملساحة واحلساب والتقومي وال يشترط يف 

ابنا ما خيالف هذا قال أبن حبيب يف النوادر وإذا اخرب منصوب الشركاء العدالة واحلرية ألنه وكيل ومل ار الصح
احلاكم مبا فعل قبله منه بغري بينة إذا رآه صواباً ينفذه على الصغري والغائب بقوله وحده ألنه حاكم لنيابته عن 

 احلاكم وال يبعث من ال ترضى حاله ويبعث معه من املرضيني من ال يدري صواب القسم فإن شهادهتم على فعل ال
يعلمون صوابه فال يسوغ تنفيذه وال ينبغي للقاضي إن يأمر القاسم املرضي باالشهاد على القسم حىت ياتيه مكتوباً 

  وينظر فيه فإن رآه صواباً سال األكابر عن عمله فإن عارضوا فيه بشيء نظر فيه وإال أمضاه 

  فرع



به جتوز شهادة هذا القاسم بينهم إذا اختلفوا إن يف النوادر عن مالك إذا قسم بأمر القاضي فانفذه القاضي أو اشهد 
ذكر احلاكم إنه أمره بذلك وتكفي شهادته وحده وقاله ش وقال عبد امللك وكذلك كل ما ال يباشره القاضي من 

الفعل كاإلحالف والكتابة والنظر للغائبني ألن فعل نائبه كفعله كانوا مرتزقني أم ال قال ابن حبيب فإن مل يكن 
مره وإمنا أمره من خرج من احلاكم أو الشركة اكتنعت شهادته ولو مع غريه وقاله ش ألهنا على فعل نفسه احلاكم أ

ومسع ح شهادته دون قوله وقال أبن حنبل تقبل شهادته إال أن يكون تاجراً فتتاكد التهمة بتحصيل االجرة وتنفذ 
ضاه الورثة والزموا أنفسهم قسمة بعد القسم عن احلاكم وحيتاج عندنا إىل اثنني غريه إن القاضي أمره أو ارت

وكذلك العاقد واحمللف ومن ذكر معهم وال جتوز شهادهتم عند غري الذي أمرهم وال وحدهم وال مع غريهم للتهمة 
يف تصحيح افعاهلم كما ال جتوز شهادة القاضي املعزول فيما يذكر أنه حكم به فالن وهذ تفسري قول مالك وقال 

  دة قامسني وإن استناهبم احلاكم للتهمة سحنون متتنع شها

  فرع

قال األهبري خيري اإلمام الشركة فيمن يقسم بينهم ويقدم من يرضوه إن كان رضي ألنه اصلح لذات البني واقرب 
ملصلحتهم الركن الثاين املقسوم ويف الكتاب يقسم العبيد إذا إنقسموا وإن أباه بعضهم واجلذع والثوب الواحد 

من املعدين وغريه قطعتني والباب واملصرعإن واخلفان والنعالن والرحى ال ينقسم ذلك إال بالتراضي  والثوب امللفق
ألن االجبار على الفساد غري مشروع والساعدان والساقان واليدان والفص واليوقوته واللؤلؤة واخلامت ال يقسم 

لقسم قسم كل صنف وحده والغرارتان إن هذا كله ملا يف تفريقه من الفساد فإن اجتمع من كل صنف عدد حيتمل ا
كان قسمهما فساداً مل يقسما وإال قسما واخلرج واخلبا إذا أىب أحدمها قسمه مل يقسم واحململ إذا نقص قسمة مثنه مل 

يقسم إال بالتراضي وتقسم اجلبة وإن أىب أحدمها كالطعام يف التنبيهات قوله يف اجلذع ال يقسم يعين وإن احتمل 
فع به وقيل بل ألنه حيول عن حاله وإمنا يكون القسم فيما ال حيول وإمنا يقسم بالعدد واملقدار وأما ما القسم وإنت

يتغري بالنقض والتفريق وحيول عن حاله فال إال يف الرباع وإالرض قاله أشهب قال ولو كان القطع يصلح للثوب 
إال للحطب فهذا ال خيتلف فيه لعدم الفساد قال  واخلشية مل يقسمها قال محديس إال إن تكون اخلشبة خنرة ال تصلح

أبن يونس جوز أشهب قسم اخلرج واحلبل والساعدين وحنومها على التراضي والفص الكبري بالتراضي قال اللخمي 
إمنا يصح قوله يف اجلذع والثوب واملصراعني والنعلني وحنو ذلك على أحد قوليه يف منع قسم احلمام وعلى قوله 

وال يراعى فساداً وال نقصاً يف الثمن وال تعطيل إالستعمال ألن فساد احلمام وإنتقاله عن مقصوده  باجلواز تقسم
أشد ومنع اجلميع أحسن صوناً للمالية عن الضياع أما الياقوته وحنوها فيمتنع وإن تراضوا ألنه من اضاعة املال 

 املتخلفات فإن الضرر يعظم أو الربا كقسم الثمار قاعدة ميتنع القسم تارة حبق ا تعاىل كالغرر يف مشروعية القرعة يف
بشرط التأخري إىل الطيب ملا يدخله من بيع الطعام بالطعام غري معلوم التماثل فإن القسمة بيع أو نسيئة فإن تباين 
ق اجلنس الواحد باجلودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة قوالن حكامها اللخمي أو الضاعة املال كالياقوته وتارة حب

آدمي كقسم الدار اللطيفو واحلمام واخلشب والثوب واملصراعني ولذلك جيوز بالتراضي ألن لالدمي إسقاط حقه 
خبالف حق اهللا تعاىل ومنع االئمة قسم ما فيه ضرر أو بغري نوع املقسوم ومنع ح قسم الرقيق خالفاً ل ش ألن 

لو أمتنع تعديله ألمتنع بيعه وتقوميه يف االتالف ألهنما منافعه خمتلفة بالفعل وغريه فال ميكن فيه التعديل وجوابه 
مبنيان على معرفة القيم وليس كذلك ويف النوادر عن عبد امللك ال يقسم حيوان وال عرض بالقيمة بل يباع ويقسم 

  مثنه وعنه اجلواز 



  فرع

د كل واحد منهما من ملكه يف الكتاب إذا دعي أحدمها لقسم الثوب مل يقسم بل يتقاوماه وإال بيع حتصيالً ملقصو
  حبسب إالمكان فإذا استقر على مثن فلمن أىب البيع أخذه وإال بيع 

  فرع

  تقسم الصربة املغلوثة خبالف صربتني خمتلفتني للغرر يف الغلث واختالفه يف القسم والقسم بيع 

  فرع

ألنه كذلك فإن أراد هذا النقض يف الكتاب بينهما نقض دون القاعة جتوز قسمته تراضياً وبالقرعة وخيري املمتنع 
ورب القاعة غائب رفع ذلك لألمأم فإن رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض منقوضاً فعل ألنه الناظر يف أموال 

الغائبني وإال تركهم وتلوم للغائب ما أراد فإن نقض دون اإلمام فال شيء عليهما ألنه ماهلما وإذا بنيا يف عرصتك 
حدمها بعد مدة العارية إن قدرا على قسم البناء قسماً وخريت يف املخرج بني إعطائه قيمة باذنك مث اردت اخراج أ

حصته أو أمره بقلعه وإن مل ينقسم تقاوماه أو يبيعائه فإذا بلغ الثمن فللمقيم يف العرصة اخذ ذلك بشفعته مبا بلغ 
راً عليه ولعله يكره ذلك ومن اين قال أبن يونس قال سحنون كيف يشتري السلطان للغائب وليس جمنوناً وحمجو

  بعطى الثمن 

  فرع

يف الكتاب ال تقسم الطريق إذا أمتنع بعضهم نفياً للضرر ويقسم اجلدار إن مل يكن فيه ضرر وقيل ال يقسم وإن 
قال ويقسم البيت ) مما قل منه أو كثر ( كان لكل واحد عليه جذوع مل يقسم وتقاوماه وتأول مالك قوله تعاىل 

وإن مل يقع ألحدهم ما ينتفع به واألرض القليلة والدكان الصغري يف السوق إن كان أصل العرصة بينهما الصغري 
واحلمام املاجل وكل شيء عنده ينقسم خالفاً ل ش و ح قال أبن القاسم وإمنا مل يقسم الطريق واجلدار مع الضرر 

ر قال وأنا ارى ما ال ينقسم إال بضرر وال حيصل ألنه ال كبري عرصة هلما فال يقسمان إال بالتراضي أو على غري ضر
منه منتفع من دار أو أرض أو غريمها ال يقسم ويباع فيقسم مثنه لقول النيب ال ضرر وال ضرار وكذلك املاجل إال 

أن يصري لكل واحد ماجل ينتفع به وال يقسم اصل العيون واألبار قبل شرهبما بالقلد يف النكت قيل يف اجلدار سترة 
هما ال يقتسمان اعاله ألنه قد يقع ألحدمها ما هو قبالة صاحبه فال ينتفع به وإمنا يبين كل واحد منهما نصف بين

مجيع احلائط قال صاحب التنبيهات إمنا تكلم يف األبار والعيون على الواحد فإن أمكن قسم اجلماعه واعتدلت 
لعموم واستدل مبخالفته يف اجلواب يف املواجل قسمت وقاله سحنون وتأوله على الكتاب ومحله أبن لبابة على ا

وحكى عن مالك املنع مث قال وأما إنا فال ارى ذلك للضرر إال إن يكون لكل واحد ماجل قال القاضي وليس حبجة 
ألنه إمنا تكلم على ماجل واحد إذا كان كبرياً يصري منه مواجل والبئر ال تكون منها أبار وال العني عيوناً وقيل إمنا 

ى ذلك مالك يف املاجل ألن هلا عرصة وال كبري عرصة لألبار والعيون من االرض وإذا قال يف احلائط وقد يكون را
منع قسم البئر اتباعاً للعمل ألنه مل يسمع قال أبن يونس قال عبد امللك ال يقسم اجلدار إال عن تراض صدراً كان 



البيت ويضيف سهم غريه قسم كما قال مالك وال  أو حامالً قال مطرف فإن كان بعضهم ينتفع بسعة سهمه من
مينع أحد االنتفاع مبلكه لتضرر غريه وإن مل ينتفع به أحد للقلة بيع وقسم مثنه نفياً للضرر ومنع عبد امللك إن ضاق 

على أحدهم نفياً ملطلق الضرر وإن إنتفع أقلهم نصيباً بوجه من وجوه النفع قسم قال اللخمي إذا اقتسما وتركا 
طريق ال يقسم إال أن حيصل لكل واحد منهما طريق معترب ملثل تلك الدار وقوله ال يقسم اجلدار إن كان لكل ال

واحد عليه ذوع ليس يبني ألن احلمل ال مينع القسم كما ال مينع قسم العلو السفل ومحل العلو على السفل قال 
بإن ياخذ أحدمها اجلهه الشرقية واآلخر الغربية وارى قسمة طائفني على إن من صارت له طائفة اآلخر عليه احلمل 

ال القبلية والشمالية لئال يعم احلمل وإن أراد يقسم إالعلى إن تكون أرضه شربين قبل كل وأحد شرب ومحل احلائط 
على الشركة أو يريد قسمة بعد اهلدم فيقسم أرضه فيأخذ كل واحد ما يليه وال يقسم املاجل إال إذا اتسع بإن 

ل واحد ما ينتفع به قال أشهب إذا قسمت الدار وترك املاجل ال يقسم وإن مل يقسم قسم معها يريد إن يصري لك
صار املاجل يف أحد النصيبني ومل ير يف ذلك ضرراً إذا اعتدلت القيمة واختلف قول مالك يف احلمام وعدم القسم 

الف يف الدار إمنا هو إذا كانت مرياثاً أو للقنية أما احسن ولو رضيا منعهما اإلمام حلق اهللا تعاىل يف اضاعة املال واخل
للتجارة فال تقسم اتفاقاً لتنقيصه الثمن وهو خالف ما دخال عليه وخيتلف يف الساحة كالبيت اصالً أو تركت بعد 
القسم قال صاحب املقدمات مل يتابع مالك على قسم الدار وإن مل يصر يف نصيب كل واحد إال قدر قدم إال أبن 

انة وراعى أبن القاسم انتفاع كل واحد بنصيبه للسكن ومل يراع نقصان الثمن وإمنا يراعى ذلك يف العروض كن
  وقيل ال تقسم إال إن يدعو إىل ذلك صاحب النصيب القليل وقاله ش و ح إلسقاطه حقه وقيل جيرب عليه 

  فرع

 إن حيدث من املوت أو الوالدة ما يغريه بزيادة قال قيل جيرب املمتنع من قسم احلبس عليه من األعيان وينفذ بينهم إىل
أو نقص مستدالً بقوهلم إن احملبس يف مرضه على ولده وولد ولده إن احلبس يقسم على عدد الولد وولد الولد 

وظواهر كثرية تدل على ذلك وقيل ال يقول مالك يف الكتاب ال يقسم احلبس وال جيزأ وقيل ال يقسم إال أن 
يهم على قسمة قسم اغتالل وقال الشافعية إذا فرعنا على أن القسم بيع أمتنع قسم الوقف مع يتراضى احملبس عل
  املطلق وإال جاز 

  فرع

يف الكتاب جيوز قسم خنلة وزيتونة إذا اعتدلتا ورضيا فيأخذ هذا خنلة اآلخر األخرى من غري اجبار وألهنما جنسان 
نقسم من ثوب أو عبد ومن دعي منهما للبيع جرب اآلخر حتصيالً وإن مل يعتدال تقاومامها أو باعامها مثل ما ال ي

لالختصاص بامللك ألنه االصل فإذا استقرا على مثن فلكاره البيع أخذمها بذلك قال صاحب التنبيهات قيل هذا 
نزوع من ابن القاسم إىل مذهب أشهب يف مجيع الصنفني بالسهم على التراضي وابن القاسم مينعه وقد يكون هذا 

ثل الثمار املختلفة وقد أنكر سحنون املسألتني معاً وقيل املراد هنا قسم املراضاة وقيل إمنا جاز ذلك للضرورة فيما م
قل كما جاز يف االرض الواحدة بعضها رديء خبالف االراضي املفترقة والدار بعضها جديد وبعضها رث خبالف 

  ة ولذلك شرط االعتدال الدور وكذلك قال أبن يونس يريد بقوله رضياً أي بالقرع

  فرع



يف النوادر عن ابن حبيب جيوز قسم الدين إذا كان على رجل وأحد حضر الغرمي أم ال كما جيوز بيعه ومنع ش ذلك 
قال ألنه بيع للدين من غري من هو عليه وألنه بيع دين بدين وإن قلنا القسم إقرار فإقرار الذمم حمال لعدم تعيني ما 

  صفة القسمة بغية يف الذمة ومن هذا يف 

  فرع

يف النوادر عن أبن القاسم هلم قسم الدار املكتراة والكراء املوروث ماض ويقوم كل وأحد ما يصري له إن مل يضر 
باملكتري وال يضيق عليه ولكل واحد سكىن نصيبه إن مل يضر باملكتري وال يضيق عليه وليس هلم إخراجه حىت يتم 

  ا إنتقل إليهم إال ناقصاً كبيع الدار املكتراة لتقدم حقه قبل اإلنتقال اليهم فم

  فرع

يف اجلواهر إذا تنازع الشركاء فيما ال ينقسم فمن طلب البيع اجرب الباقون إال أن يكون بيع حصته مفرزة ال تنقض 
) إال أن تكون جتارة عن تراض منكم ( كالفنادق والدور الكبار وقال ش و ح ال جيربان على البيع لقوله تعاىل 

فالرضا شرط واجلرب ينافيه وجواهبما إن نفي الضرر ال يشترط فيه الرضا فإن القسم عندمها بيع ويدخلها اجلرب 
والشفعه يدخلها اجلرب واآلنسان حمتاج لالختصاص مبلكه وال حيصل ذلك بقسم العني أو بدهلا وهو الثمن الركن 

 رقاب أو منافع وقسم رقاب أموال ثالثة قرعة بعد الثالث صفة القسمة قال صاحب املقدمات القسم أما إن يتبع يف
التقومي وتعديل ومراضاة بعد تعديل وتقومي ومراضاة بغري تقومي وال تعديل ولكل صفة أحكام ختصها فيخص األول 

اجبار املمتنع عنها عليها وختتص باجلنس الواحد من العقار أو احليوان أو العروض لئال يعظم الغرر بالقرعة يف 
لفات دون املكيل واملوزون وال جيمع سهم اثنني ملا فيه من توقع تكرر القرعة وزيادة الغرر ويرجع فيها بالعني املخت

لعدم الدخول على التفاوت وال تدخل يف املكيل واملوزون إلمكان قسمه بغري غرر القرعة باملكيال وامليزان وخيص 
قرعة إال يف صنف ميتنع التفاضل فيه فإن الرضا فيه بغري املماثل الثانية جوازها يف االجناس واملكيل واملوزون لعدم ال

حرام ويرجع فيها بالغنب ملا تقدم وختتص الثالثة بعدم الرجوع بالغنب مع جوازها يف موارد الثانية ألن التزام عدم 
ئر األحكام املتعلقة التعديل رضا بالتفاوت وهي بيع اتفاقاً وجيكم فيها حبكم البيع يف االستحقاق والرد بالعيب وسا

بالبيع واختلف يف األولني فاملشهور إهنما بيع وقاله ش و ح ألن كل واحد يعوض عن الشافع فيما أخذه شريكه 
الشافع مما أخذه لشريكه وهذا هو حقيقة البيع وقال سحنون وابن حنبل متييز حق قال صاحب التنبيهات وهو 

الك اطلق عليهما بيع واضطراب فيها رأي ابن القاسم لقسم الصحيح من مذهبنا واقوال أئتمنا وإن كان وم
الصحابه رضوإن اهللا عليهم البقر واألبل املذبوحة عن سبع وبيع حلوم القرب حرام وألن القرعة واالجبار ينافيان 

فيلزم بيع البيع الشتراط الرضا فيه وألن تعويض املعني عن الشائع لو كان بيعاً لكان قبض طعام السلم والديون بيعاً 
الطعام قبل قبضه وبيع املؤجل يف الذمم باملعجل وصرف ما يف الذمم قبل حلوله جبواز تعجيل الدين قبل أجله بل 
هذا أوىل بالبيع فإن عني ما اخذ مل يكن له فيه ملك واملقاسم كان ميلك فيما أخذ نصيباً واجلواب عن األول إنه 

يف التقريب واجلواب عن الثإين إن الرضا قول يشترط فيه البيع  مستثىن من القسم للضرورة وتوسعة على الناس
لدفع الضرر كاالخذ بالشفعه وبيع مال املفلس تنبيه ال ميكن القول بأهنا بيع مطلقاً فإن عني ما اخذ له فيه حصة قبل 

مسائل املاء  القسم وهي اآلن باقية له فلم يعاوض فيها نظائر قال العبدي جيرب اإلنسان على بيع ماله يف سبع
للعطشان فإن تعذر الثمن اجرب بغري مثن ومن إهنارت بئره وخاف على زرعه اهلالك جيرب جاره على سقية بغري مثن 



وقيل بالثمن واحملتكر جيرب على بيع طعامه وجار الطريق إذا افسدها السيل وكذلك الساقية إذا افسدها السيل يؤخذ 
اق املسجد جيرب من قاربه على البيع ليوسع للناس وصاحب الفدان يف فدن مكاهنا بالقيمة من جار الساقية وإذا ض

اجلبل إذا احتاج الناس اليه ليخلصهم الجل وعره وصاحب الفرس أو اجلارية يبطلها السلطان فإن مل يدفعها اليه 
ل مبلكه من غري جرب الناس فإنه جيرب هو تغليباً ألحد الضررين واإلنسان مضطر للخالص من سوء الشركة وإالستقال

مزاحم فتعني إالجبار وإن كان القسم بيعاً وعن الثالث إن املستحق يف السلم والديون حقيقة مطلقة جتب على 
املديون بعينها يف معني ليحصل اإلقباض وهذه احلقيقة مل ينتقل عنها إىل غريها فما وجد معىن املعاوضة ويف القسم 

ئع عاوض عن أحد الشائعني باآلخر فتقرر معىن املبيع قال واألظهر أن كل واحد من نصفي الدار لزيد فيه حق شا
وما كنت لديهم إذ ( وقوله تعاىل ) فساهم فكان من املدحضني ( األوىل متيز خبالف الثانية ودليل القرعة قوله تعاىل 

ق ثلثهم وقال عليه ويف مسلم إن رجال اعتق ستة أعبد مبوته فاسهم بينهم فاعت) يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي 
السالم لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا الستهموا وإمنا وقعت القرعة يف تلك 

الصور تطييباً للقلوب وإقراراً حلق الورثة عن املعتق وهذا متحقق يف القسم وما يوجبه احلكم التراضي عليه من غري 
  حكم 

  فرع

وزون جيرب فيه على التعديل بالكيل والوزن ال مبكيال معلوم أو بصحفة جمهولة كان ربوياً أم ال اتفاقاً قال املكيل وامل
كما ميتنع اتفاقاً حترياً أو جزافاً للمخاطرة ويدخله عدم املماثلة يف الربوي هذا يف املكيل خبالف املوزون جيوز حترياً 

ياً كقمح وشعري ونقي ومغلوث فال جيوز إال اإلعتدال باملكيال وفيه خالف هذا إذا كان صربة فإن كان صربتني ربو
املعلوم أو الصنجة املعروفة يف املوزون ألهنا مبادلة باملكيال اجملهول ألن اخذ الشعري يقول لو علمت وصول الشعري 

ربوي باحلناء جيوز هلذه الغاية مل أخذه ولو اقتسما القمح على حدة والشعري على حده جاز باجملهول واملعلوم وغري ال
متفاضالً باملعلوم دون اجملهول من الكيل والصنجة للخطر وجاز قسم الصربة الواحدة باملعلوم واجملهول ألن 

  قسمهما ليس بيعاً بل متييز حق 

  فرع

ظم قال وأما املنافع فال جتوز القرعة فيها عند أبن القاسم وال جيرب من أباها ألن املنافع معدومة فقد ال حتصل فيغ
الغرر بالقرعة بل يتراضيان باستغالل العبد أو الدابة مدة واآلخر مثلها وكذلك اإلستخدام والروكوب أو السكىن 
أو يزرع هذا مرة واآلخر أخرى وقاله ش و ح وميتنع االغتالل يف املدة الكثرية اتفاقاً وجوزه مالك يف اليوم ومنع 

وجيوز أكثر من الشهر وخصصه حممد مبثل مخسة أيام وكل ذلك االستخدام فيما زاد على الشهر قال أبن القاسم 
حتومي على الغلة واملنع يف الكثرة مالحظة للغرر يف احليوان والفرق بينه وبني االستغالل إن االستغالل يف معىن بيع ما 

جارة هذا يف التهايوء ال ميلك من الغلة ألنه بيع اعيان جمهولة واإلستخدام بيع منافع وهي جائزة يف املعدوم بدليل اال
يف العني الواحدة أما يف العينني بإن يقبل هذا عبداً وهذا عبداً أو داراً وداراً أو ارضاً وارضاً يزرعها واألخرى ارض 

يزرعها فعن ابن القاسم جيوز يف السكىن والزراعة دون الغلة والكراء وهو على قياس التهايئ يف االزمان جيوز يف 
ول مالك ومينع يف األكثر للغرر واستخدام العبيد والدواب جيري على اخلالف املتقدم يف هتايئ اليوم الواحد على ق

األزمان يف العني الواحدة وجوز ح اإلجبار على قسم املنافع يف سكىن الدار ولباس الثوب واستخدام البلد ملا روي 



ك هبا حاجة فطلب منه الصداق فقال ال يف مسلم إن امرأة وهبت نفسها للنيب فقال له رجل زوجنيها إن مل يكنل
اجد إال ازراي هذا هلا نصفه فقال له وما تصنع بازراك إن لبسته مل يكن عليها منه شيء وإن لبسته مل يكن عليك 

منه شيء فدل ذلك على إن لكل واحد لبسه حالة استحقاقه وهو عني القسم وجوابه إن احلديث مل يتعرض لالجبار 
  يف توزيع اللبس  وإمنا النزاع فيه ال

  فرع

يف الكتاب إذا اقتسما ارضاً على إن ال طريق ألحدمها على اآلخر وال طريق إال عليه أمتنع ألنه ليس من قسم 
  املسلمني 

  فرع

يف الكتاب ال تقسم املختلفات بالقرعة كالدور واالرضني أو البقر والغنم وجتوز يف دارين يف موضع جديدة ورثة أو 
بعضها رث ألنه صنف واحد كالرقيق فيه العلي والدين فإن كان الصنف الواحد ال حيمل القسم دار بعضها جديد و

بيع على اجلميع إال أن يتراضوا بغري قرعة وإن كان متاع وحلي قسم املتاع بالقيمة واحللي بالوزن إال أن يكون فيه 
ة حليه كل سيف الثلث قسم بالقيمة جواهر ال تقارنه والفضة أو الذهب قدر الثلث فأدىن أو كانت سيوفاً حمال

  تغلبياً للعروض كالبيع وإال فال 

  فرع

يف الكتاب ميتنع يف قسم التمر تفضيل أحد يف الكيل لرداءة حظه أو املساواه يف املقدار وال يؤدي آخذ اجليد مثناً 
ي مسرا وحممولة أو نقي ألنه بيع طعام غري متماثل فإن أخذ أحدمها مجلة الدراهم وثلث الطعام واآلخر ثلثاه وه

ومغلوث أمتنع ملا تقدم أو متساوي النقاء واجلودة واجلنس أو من صربة ينفق اعالها واسفلها جاز خبالف املتبايعني 
ألن هاهنا مل يات أحدمها بطعام واآلخر بطعام ودراهم ولو اخذ ثلثي القمح وثلث الشعري واآلخر ثلثي الشعري 

ن اخذ القمح واآلخر القطنية يداً بيد جاز كالبيع ولو كانا زرعاً أمتنع إال على وثلث القمح جاز ألهنما جنس وإ
احلصد مكاهنما خشية النساء ولو كان الزرع صنفاً وأحداً أمتنع القسم حىت يدرس فيقسم كيالً خشية التفاضل قال 

أخذه أحدمها واآلخر الشعري أبن يونس قال أبن القاسم إذا اقتسما صربة قمح وصربة شعري والقمح اكثر بأمر بني ف
أمتنع للتفاضل وإن ترك أحدمها نصيبه من القمح واقتسما الشعري جزافاً أمتنع لعد حتقيق التماثل وكانه خاطره مبا 
ترك من القمح وجيوز كيالً قال أشهب إذا اخذا الشعري والقمح أو ثلثيه جاز لعدم التهمة قال حممد وكل ما يكال 

حترياً نفياً للغرر وما يتعذر فيه غري الوزن كالقمح يقسم ويباع حترياً قال أبن القاسم ذلك  من طعأم أو غريه القسم
يف القليل وذكر أبن حبيب البيض يف هذا والفرق بني الوزن والكيل عدم تعذر الكيل ولو باحلفنة والوزن يتعذر 

ل كالبيع وميتنع على الشك يف التعديل فسومح فيه وأما ما جيوز فيه التفاضل فيجوز التحري على التماثل والتفاض
  قاله مالك ألنه بيع جمهول وعن أبن القاسم ال يقسم ما جيوز فيه التفاضل حترياً إال على التفاضل حذراً من الغنب 

  فرع



يف الكتاب دار بينهما وألحدمها دار تالصقها فأراد فتح باب يف املشتركة لآلخر منعه حلقه يف موضع الفتح وإن 
القسم جعل نصيبه إىل جهة داره حىت يفتح الباب منع بل حيث وقع سهمه أخذه فإن اشترى أحد النصيبني  أراد يف

من له دار تالصقه فال يفتح بابه إىل طريق هذا ليصري هو ومن اكترى منها وليكن معه إن أراد رفقاً إال إن جيعل 
فال للضرر قال أبن يونس قال حممد صوابه  ذلك سكة نافذة ملمر الناس يدخلون من باب داره وخيرجون كالزقاق

  ما مل يفتح من حائط الشركة 

  فرع

يف الكتاب جيوز التفاضل يف القسم التراضي وزيادة أحدمها اآلخر عروضاً نقداً أو موصوفاً إىل اجل معلوم أو عيناً 
  نقداً أو مؤجالً أو على إن يتصدق عليه صاحبه أو يهبه هبة معلومة كالبيع 

  فرع

كتاب جيوز قسم الدار املستوية مذارعة بالقرعة وإن كان بعضها اجود أو كلها سواء وجعال يف ناحية اكثر إال يف ال
  إن تراضيا نفياً لغرر القرعة ويقسم البناء بالقيمة 

  فرع

يف الكتاب إذا طلب بعضهم قسم البناء والساحة معاً فإن كان يصري لكل واحد من الساحة ما ينتفع به يف مدخله 
خمرجه ومربط دأبته وغري ذلك اجيب وإن كان يصري ألقلهم نصيباً ما ال ينتفع به إال يف دخوله وخروجه فقط و

قسم البناء وحده وتركت الساحة النتفاعهم نفياً للضرر ويتنفع األقل مثل إالكثر نصيباً سكن أم ال وهلم منع من 
ات إذا احتملت ساحة الدار وبيوهتا القسم قسمت يبين يف الساحة منهم لئال يضيق على غريه قال صاحب املقدم

كلها قسماً وأحداً وجعل لكل نصيب من البيوت ما يقابله من الساحة وعدل ذلك بالقيمة مث اسهم عليها وإن 
احتملت البيوت فقط قسمت واقرت الساحة يتفرقون هبا كالفناء إال إن يتفقوا على قسمها وإن احتملت الساحة 

أبن القاسم ال تقسم إال بالتراضي ألن مجعها يف القرعة خيرج سهم بعضهم يف البيوت واآلخر  فقط فالالئق مبذهب
يف الساحة وهو ممتنع كالصنفني وقال أبن حبيب يضمإن وإن وقع سهم أحدمها يف البيوت فقط ألهنما كالشيء 

ذهب أشهب يف مجعهما وعلى الواحد قال وهو بعيد ألن فيه مجع الصنفني إال أن يريد مع تراضيهم فيتخرج على م
قول أبن القاسم يف مسألة النخلة والزيتونة وقيل إن الساحة ال تقسم وإن صار لكل واحد ما ينتفع به قاله مطرف 

وتأول قول مالك على ساحة البناء أو على ساحة الدار إذا بنوها وقسموا البيوت وقال سحنون إن كان على 
ت فجعلها إذا كانت للبيوت حجراً كالفناء ال يقسم إال بالتراضي واالفنية البيوت حجر مل تقسم الساحة وإال قسم

تنقسم إىل ما يكون أمام دور القوم إىل جانب الطريق فال يقسم وإن اجتمعوا على قسمه حلق عامة الناس فيه عند 
ما يكون بني دور  الزحام وغريه فإن قسم رد القسم وقال اصبغ مينع أبتداًء وال ينقض ألن حق املالك اقوى وإىل

القوم فيجوز قسمه بالتراضي قال أبن القاسم على ما تراضوا عليه كالبيع وعن مالك على حال منازهلم فإن أمتنع 
بعضهم مل حيكم بالقسم وقد اختلفوا يف اآلنادر واملسارح هل تقسم أم ال وهي كالفناء بني دور القوم ويف النوادر 

يتخذوا حجراً على بيوهتم وإمنا ال تقسم العرصة اليت لبيوهتا حجر فتبقى مرفقاً  تقسم الساحة الواسعة إن أرادوا إن



قال أشهب تترك إن ضاقت بالقسم وإذا كانت واسعة فأراد أحدهم بيع نصيبه ليس له ذلك إال مع نصيبه من 
قال حممد جيوز وإن البيوت أو باذن الشركاء مىت اجتمعوا على قسم العرصة الواسعة أو الضيقة قبل القسم أو بعده 

ضاق البنيان عن القسم واتسعت الساحة قسماً باالجتهاد وليس على إن تقع السهام كلها يف البنيان إن ضاق عنها 
  لكن جيتهد فتضم الساحة حصصاً منها وإن محل البنيان وضاقت الساحة قسم البنيان وتركت مرفقاً 

  فرع

بني يديها قسم البناء على القيمة وأبقوا الساحة فالسطح  يف الكتاب دار فيها بيوت وساحة وهلا غرف وسطوح
يقوم مع البناء تقوم الغرفة مبا بني يديها من املرتفق ولصاحب العلو االرتفاق بساحة السفل كارتفاق صاحب السفل 

يف سطح إالعلى اذ ليس من االفنية ويضيف القاسم قيمة خشب السطح والغرف مع قيمة البيوت اليت حتت ذلك 
ا رث من خشب العلو الذي هو ارض الغرف والسطح فاصالحه على رب السفل وله ملكه كما عليه اصالح وم

جدران إالسفل وإذا سقط العلو على االسفل فهدمه جرب صاحب السفل على بنائه أو بيعه ممن يبين حىت يبىن على 
ن يبنيه فأمتنع جرب املبتاع على البناء أو رب العلو علوه اللتزام صاحب السفل متكني إالعلى من االنتفاع فإن باعه مم

البيع ممن يبين توفية بالشرط قال أبن يونس قال أبن شعبان إذا خيف سقوط السفل فقيل إن تعليق االعلى على 
صاحب االعلى ألن عليه حفظ ملكه وقيل على صاحب السفل ألن عليع محله بالبناء قال وباألول اقول إال أن 

قوله قبل هذا جيرب صاحب السفل على البناء أو البيع ممن يبين إذا سقط االعلى على إالسفل يهدمه من غري حاجة و
إمنا ذلك إذا مل يكن له مال غري القاعة فال يقدر على اكثر من بيعها عليه وأما إذا كان له مال جرب على البناء ألن 

على هذا الشرط قاله سحنون وقال وكذلك  على صاحب العلو يف إنتظار البيع ضرراً ولو كان له مال امتنع البيع
حيرم باذن سيدها مث يطؤها عليه إن حيجبها فإن فلس بيعت عليه ممن حيجبها لضرورة التفليس وكذلك األمة هلا ولد 

صغري يعتق السيد أحدمها ال يباع الرقيف منها إال لفلس أو ضرورة فيباع عند ابن القاسم ويشترط على املشتري 
نهما قال اللخمي لصاحب العلو االنتفاع بساحة السفل ألهنا العادة والعادة اختصاص صاحب عدم التفريق بي

السفل بالساحة وعلى ذلك تقوم وخشب األجنحة لصاحب العلو إال أن يكون ممدوداً إىل سقف صاحب السفل 
ك واحداً فيبيع فينتفع هبا كأخذ خشبه فما خرج منها لصاحب العلو وما دخل لصاحب السفل وهذ إذا كان املل

أحدمها دون اآلخر لدخول املشتري على ذلك وما نقل العقد إال ذلك وأما إن أحدث املشتري ذلك اخلشب فإن 
مجيعها له وإن كان لصاحب العلو خشب يصعد عليها للعلو ويبين عليها درجاً أو كان سطحاً له فخشبها له وإذا 

ى بنائه أو البيع ممن يبين وقال سحنون إمنا جيوز البيع على هذا هتدمت الدار فعن أبن القاسم جيرب صاحب السفل عل
إذا كان ال مال له وقال ابن القصار جيرب صاحب السفل على البناء إال إن خينار صاحب العلو بناءه من ماله ومينع 

ن يبين أو صاحب السفل من االنتفاع حىت يعطيه ما إنفق قال وأرى أن خيري صاحب السفل بني البناء أو البيع مم
متكني صاحب العلو من البناء إذا رضي بذلك مث يكونإن شريكني يف السفل هذا بقيمة كراء القاعة واآلخر بقيمة 

كراء البناء إال إن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء يوم يأخذه قائماً فإن كان سبب األهندام ضعف العلو وصاحب السفل 
ن كان صاحب السفل غائباً ووهى العلو مما ال خيفى سقوطه فهل يضمن حاضر عامل ومل يتكلم على ذلك مل يضمنه وإ

أم ال ألنه مل يتقدم اليه واألول احسن وإن تقدم اليه ومل يفعل ضمن قوالً وأحداً وكذلك إذا كان سبب األهندام 
على أو وهاء السفل وصاحب العلو حاضر أو مل يقدم إن كان غائباً واختلف إذا وهى السفل هل تعليقه على األ

االسفل واألول احسن ألن البيع فيما كان على السالمة وعلى إن احلمل على بناء بعينه واملالكان ال يعلمإن ما 



تؤديه االحكام عند فساد البناء فإذا رث ذلك املعني مل يكن عليه إن حيمله على خشب وإمنا عليه إن يعلقه حىت 
يمة وقال ح يقسم كل ذراع من السفل بذراعني من العلو ألن حيمل عليه ووافقنا ش يف قسم العلو والسفل بالق

صاحب العلو ال ينتفع باهلواء وصاحب السفل ينتفع بالقرار باحلفر واحلمل وجوابه إن القيمة تأيت على مجيع 
  االغراض فال حاجة هلذا التحكم 

  فرع

غ املار دفع مثانية دراهم فقال اقتسماها لرجل مخسة أمداد متر وآلخر ثالثة فمر هبما آخر فاكلوا كلهم سواء فلما فر
على قدر ما أكلت لكما قال صاحب الثالثة اخذ نصفها ألنه اكل من متري مثل ما اكل من مترك وقال اآلخر بل 

لك ثالثة توزيعاً لالكل على امللك فحلف صاحب الثالثة إن ال يأخذ إال ما حكم به الشرع فترافعا لعلي رضي اهللا 
الثالثة بدرهم فقط وتقريره إهنم اكلوا بالسوية فاكل وأحد من الثمانية ثالثة إال ثلث لكل عنه فقضى لصاحب 

صاحب الثالثة من ثالثته ثالثة إال ثلث فبقي له ثلث اكله الوارد عليهم وأكل صاحب اخلمسة ثالثة إال ثلث تبقى 
صاحب الثالثة درمهاً والثمانية هي  له اثنان وثلث هي سبعة اثالث اكلها الوارد عليهم فال جرم اخذ سبعة واخذ

  ثالثة إال ثلث اليت اكلها الوارد عليهم فصحت القسمة على ما اكل وهو احلق 

  فرع

يف الكتاب إذا اخذ أحد الورثة العروض واآلخر الديون إن كان الغرماء حضوراً ومجع بينه وبينهم جاز وإال فال 
ء ألنه بيع دين بدين بل يقسم ما على كل رجل وقد تقدم من هذا ألمتناع بيع دين على غائب وميتنع الدين بالغرما

  يف الركن الثاين 

  فرع

يف الكتاب دار لثالثة رضوا بأن يأخذ أحدهم بيتاً منها واآلخران بقيتها جيوز ألنه بيع وإمنا ميتنع مجع رجلني يف 
  القسم بالسهم ألن قسم السهم غرر واجلمع تكثري له 

  فرع

الدار على إن الطريق ألحدمها وآلخر يف املمر أو ألحدمها الغرف ولآلخر السفل ويلزمهما  يف الكتاب جيوز قسم
ذلك ألنه بيع وجيوز شراء متر يف دار دون بقيتها قال صاحب النكت إمنا جيوز إذا كان فضل من املمر إىل موضع له 

قت داره فيبقى املمر بال منفعة قيل ال أو ينتفع به وإال فال ألنه أكل مال بالباطل فإن كان يصل إىل دار له استح
يتنقض البيع لوقوعه جائزاً ولو اشترى طريق املمر جاز مطلقاً ألنه ملا ملك املرفق يقدر يغرسها شجراً وينتفع هبا 

وفرض الكتاب إذا مل يشتر الرقبة قال صاحب التنبيهات قيل إمنا جيوز قسم السفل والعلو عند امللك مراضاة دون 
ه كصنفني اذ ال ساحة للعلو وجوزه االكثرون بالسهم واملراضاة ألن الدار واحدة وجتويزة القسم على إن القرعة ألن

ليس ألحدمها محله سحنون على املراضاة دون القرعة ألنه جيب عليه قبل القسم اخراج الطريق وتأوهلا أبو عمر ابن 



طريق يف كل موضع لكون الطريق حميطاً فحيث اخرج املكوي على القرعة واملراضاة ألنه قد ال حيتاج إىل اخراج ال
  نصيبه اخرج بابه من احملجة وقد يضطر إىل اخلروج من باب الدار وال يقسم الباب 

  فرع

يف الكتاب إذا أراد أحدمها مجع الدور أو احلوائط أو األقرحة يف القسم ليجتمع له حظه يف موضع وأىب اآلخران 
ضعها مجعت وإال فال نفياً للغرر فإن اتفقت الرغبات يف بعضها مجع املتفق يف استوت الرغبات يف ذلك وقربت موا

القسم ويقسم غريه كل مباين على حدة وإنذاران بناحيتني من املصر إن استوت الرغبات فيهما مجعتا وإن اختلفت 
لميت دور بالبلد مستوية الرغبات وبينهما يوم مل جيمعا نفياً للغرر وإذا أراد الورثة قسم دار كانوا يسكنوهنا ول

الرغبات يف غري موضع هذه الدار قسمت هذه وحدها ومجعت تلك يف القسم وجتمع القرى واألرضون واحلوائط 
املتقاربة املوضع والرغبات وامليل قريب وإن تباعدت حنو اليوم مل جتمع فائدة قال صاحب التنبيهات االقرحة 

ة وذلك يف الكتاب واحدها قريح كقفيز وأقفزة وبعري وأبعرة قال الفدادين واحدها قراح بالفتح كزمان وازمن
اخلليل القراح من األرض كل قطعة على حياهلا من منابت النخل وغريه قال أبن دريد ما خلص طينة من السبخ 
ل أبن وغريه واصله اخلالص من كل شيء قلت ومنه املاء القراح أي مل خيالطه شيء واللفظة بالقاف واحلاء املهملة قا

يونس قال أبن حبيب إذا ترك دوراً غري دور السكىن يف القرب قسمت تلك وحدها وعمل يف غريها ما ينبغي يف 
القسم وقال ابن أيب زمنني ظاهر الكتاب إن دار السكىن ليس له معها غريها يف ربض واحد ولو كانت جلمعت وال 

يف منط واحد وإن كان بعضهما اعمر كما جتمع كالم للورثة خبالف قول أبن حبيب قال أشهب جتمع الداران 
االرضون وبعضها اكرم قال سحنون ليست الدور كاالرضني فقد تكون الدار يف منط واحد والرغبه خمتلفة وأما 
االرضون يف منط فتجمع كاحلوائط فيها الوان الثمر وقال أشهب إن كانت االرض متقاربة وبعضها اكرم مجعت 

ع نصيبه يف موضع وقال غريه يقسم يف كل أرض جعل نصيب مريدي التفرقة ومريدي للقرب وإن طلب بعضهم مج
اجلمع بينهما ويضرب بالسهام على إن االرض جمموعة فإن خرج سهم مريدي التفرقة مجع اليهم حقوقهم فصار 
قه كانه حق رجل واحد مث تقسم كل ارض مما طاب هلم بينهم على حدهتا ومجع لكل واحد من مريدي اجلمع ح

حيث خرج وإن كانت األرض متباعدة ال جيمع يف القسم جعل نصيب مريدي اجلمع سهماً واحداً ولكل واحد من 
مريدي التفرقة سهم مث يضرب بالسهام بينهم يف كل ارض على حدهتا فإن خرج سهم مريدي اجلمع مجع هلم 

ل واحد نصيبه حيث طاب له مث حقوقهم كاهنم رجل واحد يف تلك االرض على حدهتا واعطي مريدو التفرقة ك
تعمل كل ارض كذلك مث يرجع إىل مريدي اجلمع فيجمع لكل واحد منهم مما طاب هلم من إنصاهبم من تلك 

االرض املفترقة تعدل بينهم بالقيمة قال اللخمي إن كانت الدور متقاربة مجعت كانت يف وسط البلد أو طرفه فإن 
طرفه أو مها يف طرفيه مل جيمعا وإذا اختلف الورثة يف دار سكىن امليت  كانت أحدامها يف وسط البلد واألخرى يف

هل جتمع مع غريها بالقرعة إن كان اجلميع حملة واحدة مجعت وإال فال وقسمت مفترقة إن محلها القسم وإال 
فتلك الدور تبايعوها إال إن يكون الورثة عصبة ومل يتقدم هلم سكىن يف ذلك املوضع ومل يكن له بسكن امليت شرف 

وغريها سواء واملعترب أبداً يف الدور وجهإن موضعها وصفتها فإن كان فيها اجلديد والرث وهي ذات عدد قسم 
اجلديد على حدة والرث على حدة كانت جديدة قدمية مجعتا يف القرعة للضرورة خبالف االرض الواحدة بعضها 

 الوصايا إذا حصل ألحدمها قدر قفيز ولآلخر عشرة كرمي دون غريه تقسم قسماً وأحداً كما قال يف الكتاب يف
اقفزة لكرم إالرض ودناءهتا قسمت بالقرعة وكذلك الدور واالختالف اليسري بني الدور كقيمة أحدمها مائة 



واألخرى تسعني ال متتنع القرعة على إن من صارت له دار املائة اعطى مخسة ألنه البد منه يف القسم لتعذر التساوي 
غالباً وجتمع احلوانيت يف سوق أو سوقني متقاريب الرغبات وإال فال نفياً ملزيد الغرر يف القرعة وال جتمع الدور مطلقاً 

إىل احلوانيت وال إىل الفنادق وال إىل احلمامات وجتمع الفنادق واحلمام إن قال أهل العرف باكتساب الرباع هي 
وانيت إىل الفنادق لقوة التباين وقد تستحق احلوانيت مع ديار متقاربة ألهنا مستقالت كلها وإال فال وال جتمع احل

الغلة إذا قيل التفاوت يسري قال التونسي قال سحنون إذا كانت إحدى الدارين قاعة مل جيمعا يف القسم قاله سحنون 
ن سقف العلو ألن عدم البناء يف أحدمها يصريها أرضاً والدور واألرضون ال جتمع وأما السفل مع العلو فقد يقال إ

كالقاعة اذ الغرض بالقاعة االستقرار وفوات يسري منافع القاعة ال مينع اجلمع ولكن كثرة البناء يف إحدى الدارين 
يزيد يف مثنها على القليلة البناء فيصري عوض كثرة البناء قاعة من األخرى وكذلك اجلديدة مع الرثة عوض عن 

منهما نابه قاعة فأشبه احلائط فيه أنواع خمتلفة ال يقدر على القسم كل  اجلدة قاعة فإن قيل جوز هذا ألن كل واحد
نوع منها فإنه جيمع ألن كل واحد حيصل له بعض تلك االصناف وإن قل ولو كانت خنلة وزيتونه أمتنع قلنا الفرق 

قسم ذات العني مع إن العلو حصل له ما يشبه القاعة وصاحب النخلة مل حيصل له شبه الزيتونة قال أبن القاسم ال ت
النضح وال البعل مع السقي وإن تقاربت احلوائط إال بالتراضي نفياً للغرر يف القرعة ألن اصلها غرر اغتفر لتطييب 
القلوب فال يتعدى املتماثالت وروى أبن وهب يقسم البعل مع العيون إذا استوت يف الفضل إذ هو املقصود وروى 

عة قال اللخمي قال حممد بن مسلمة يقسم البعل مع العيون دون البعل مع النضح ابن القاسم املنع لتباين نوع املنف
إال أن يرضى أهله وال وجه له بل البعل مع النضح أقرب وإذا كانت األراضي متقاربة خمتلفة مل جيمعها ابن القاسم 

عها أشهب ملن طلب يف القسم لتفاوهتا وكذلك إن تباعدت مواضعها كاليوم وتقاربت صفاهتا لبعد املواضع ومج
حصته يف مكان إذا كانت يف مكان واحد ومنط واحد وبعضها اكرم أو بعض الدور أعمر إال أن تكثر حصته من 

دار أو أرض فتجمع له يف دار أو أرض اخرى مث يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما تراضوا عليه فإن تباعدت 
ض مث يقسم مريدوا اجلمع ان شاؤا ومراده إذا كانت متقاربة الدور قسم مريدوا التفرقة حظهم من كل دار أو ار

يبدأ بالقسم ملريدي اجلمع ألن ذلك احلكم وتسقط مقالة اآلخرين فإن كان مريدوا اجلمع واحداً كتبت امساء الدار 
وضبطت فأيها خرج أوالً فهو له مث يقسم لآلخرين كل دار أو ارض على سهامهم بالقرعة فاذا اخذوا ذلك بقي 
بقية تلك الدار واألرض على ما كانت الشركة عليه قبل ان يأخذ هذا نصيبه مث جيمع الباقون بالتراضي ألن من 

أصله أن جيوز يف مثل هذا التراضي بالقرعة واخذ سحنون بقول أشهب يف االرض دون الدور الن الديار يف لفظ 
تقاربت كما تكون الشفعة فيها دون غريها تقسم واحد وهي خمتلفة النفاق وقال األئمة ال تقسم دار مع دار وان 

وحدها والن يف اجلمع زيادة غرر يف القرعة الن كل واحد يزول ملكه عن مجلة احدى الدارين بغري رضاه واجلواب 
عن األول ان الشركة إذا عمت فيهما والبيع عمت الشفعة فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل والن 

داها امت يف االنتفاع من اإلنتفاع ببعض داره واجلواب عن الثاين املعاوضة والنقص استقالل كل واحد باح
  باالختالف يف الدار الواحدة بل هاهنا أوىل النا امنا جنمع املتقارب ويف هذاك جنمع املختلف جداً 

  فرع

والرمان يف جنية قريه ذات دور وارض بيضاء وشجر تقسم الدور واالرض كما تقدم واالشجار املختلفة كالتفاح 
واحدة تقسم جمتمعة بالقيمة كاحلائط فيه اصناف الثمر املختلفة وجيمع لكل واحد حظه من احلائط يف موضع أو يف 

جنيتني قسمت كل جنية وحدها بالقيمة ان انقسمت يف النكت قال ابن عبدوس احلائط فيه اصناف الثمر امنا 



خنلة على ما عرف من محلها الن الشجرة احلسنة املنظر قد يقل  يقسمه من هو اهل معرفة ذلك املوضع فيقوم خنلة
مثرها وبالعكس فاذا فرغ من القيمة مجعها وقسمها على قدر السهام فيعرف ما ينوب كل سهم مث يقرع على أي 

أقرع  الطرفني يبدأ فاذا عرفه كتب امساء االشتراك كل واحد يف رقعه مث خيلطها يف ويعطيها نصيبها من الناحية اليت
اهللا عليها أعطاه شجرة شجرة حىت يكمل له ما حيصل له يف القيمة واعطى الثاين كذلك والثالث حىت ينقضي 

احلائط فإن بقي لألول بعض شجرة اشترك مع الثاين فيها حبصتيهما كذا تقسم النخل وان فضل بعضها اال مبتباين 
لنخل والعنب باخلرص خبالف غريمها من الثمار دون جداً فيقسم كل على حدته نفياً للغرر قال االهبري يقسم ا

غريمها ال خيرص يف العادة فيعرف باخلرص ولتمييز مثرة النخل والعنب عن اصليهما فيعاين خبالف غريمها قال 
التونسي اجاز يف الكتاب قسم االرض الواحدة وان اختلفت نفياً للضرر وكذلك الشجر يف مكان واحد بعضها 

اللخمي النخل واالعناب والزيتون والفواكة ال جتمع لتفاوت الغرض فيكثر غرر القرعة فإن اكرم من بعض قال 
تراضوا بالقرعة منع ابن القاسم الن الرضا بالغرر حرام وأجاز أشهب الن الرضا مما يسقط احلق واجاز ابن القاسم 

باعامها فجوزه للضرورة فيما قل كما  مرة يف خنلة وزيتونة يعدالن ويقسمان بالتراضي وان مل يعتدال تقاومامها أو
جوزه يف االرض الواحدة خبالف االراضي والشجر والنخل كل صنف واحد جيمع ويستحسن إذا كان اجليد ناحية 

وكالمها حيمل القسم ان يقسم مفرداً والزيتون صنف وان اختلف وكذلك العنب واستحسن افراد املخالف إذا 
ما يف االرض كتباين االرض يف الكرم وقد حيمل قوله على االستحسان وجعل محل القسم وجعل ابن عبدوس تباينه

ابن القاسم يف الكتاب الفواكة كالتفاح والرمان واخلوخ وحنومها صنفاً وقال عبد امللك ان كانت متساوية مجعت 
  لعدم املرجع أو صنف أكثرها قسم ذلك الصنف على السهام وقسم غريه خمتلطاً وحكاه عن مالك 

  فرع

يف الكتاب االرض فيها الشجر املفترق تقسم مع الشجر لئال حيصل شجر أحدهم يف ارض غريه وتقسم االرض بني 
الورثة دون جمرى مائها وتبقى بينهم على مواريثهم واذا باع احدهم نصيبه منها فشركاؤه دنية احق بالشفعة من 

فباع احدهم حصته من املاء فال شفعة ألهنا فيما شركائه يف املاء والدنية اهل وراثة وان اقتسموا األرض خاصة 
يقسم خاصة فائدة يف التنبيهات دنية بكسر الدال وسكون النون وبضم الدال وكسرها مقصور بغري هاء وظاهر 

قوله ان الشركة يف القلد وأن اقتسموا األرض ومذهبه هنا ويف كتاب الشفعة ان من باع ارضاً أو قاسم وبقي بئرها 
يف البئر ويف العتبية له الشفعة وأكثرهم على انه خالف وقيل ال بل عدم الشفعة يف البئر املفردة اليت ال ال شفعة له 

ارض هلا وال حرمي والشفعة يف احملتملة للقسم على مذهب سحنون أو فيما تعلقت به االرض حرمياً هلا وفيها قاله 
م شركاء يف االرض ولوال ذلك مل تكن هلم شفعة ألهنا بئر ابن لبابة قال سحنون ومسألة القلد هاهنا املاء مشترك لقو

واحدة وتكون االرض بني طوائف لكل حصة مشتركة واملاء بني اجلميع فتكون الشفعة بني أشراك االرض وهم 
اهل قلد واحد واالخرون اهل قلد آخر وال شركة هلم معهم بل هم شركاء يف ارض أخري قال القاضي وقد حيمل 

اب على هذا أو يكون األشراك قد اقتسموا مث مات من له بعض شرك يف ذلك فباع بعض ورثته كالمه يف الكت
  نصيبه من املاء فأهل مورثه أحق ألهنم شركاء معه يف ارضهم وقلدهم 

  فرع



قال اللخمي أجاز ابن القاسم ان تقتسم الدار الغائبة على الصفة كالبيع على الصفة ومنع سحنون للغرر قال 
ن ان كان الباب ال يتغري وان كان يفتح حلارة اخرى امتنع اال ان يكون القاسم عاملاً بقيمة الديار احمللة واألول احس

  االخرى الختالف قيم الدور باختالف احملالت واشترط ابن عبدوس ان يكون من اهل املعرفة بقيمة ذلك املوضع 

  فرع

أو طعاماً وال الزرع مع األرض بل تقسم األرض  يف الكتاب ال تقسم الثمار مع األصل وان كان التمر بلحاً
واألصول ويترك الثمر والزرع حىت حيل بيعها فيقتسمان عينهما أو مثنهما حذراً من طعام وارض بطعام وارض 

قاعدة إذا اختذ جنس الربا من الطرفني وكان معهما أو مع احدمها عني أخرى ربوي ام ال امتنع البيع لعدم حتقق 
ن التوزيع على وجه ينافيه والقسم بيع فروعي حالة كمال الزرع قال وال يقسم الزرع فدادين وال التماثل بامكا

مزارعة وال قتاً ولكن كيالً وامنا جيوز بيع الزرع مع األصل بعني أو عرض كان الزرع اقل من ثلث قيمة االرض ام 
قاً للتماثل اال ان ختتلف حاجتهم فرييد احدهم ال فاذا حل بيع مثر النخل والعنب جاز يف القسم كيالً ال خرصاً حتقي

االكل واالخر التجفيف فيجوز اخلرص ممن يعرفه وعلى كل واحد سقي خنله وان كان مثرها لغريه إذا كانوا قد 
اقتسموا األصل قبل الثمر الن على صاحب االرض سقيه إذا باع مثرته وان مل يطلب مثر النخل والعنب ال يقسم 

يقسم كيالً حتقيقاً للتماثل وال يقسم البقل باخلرص وال فواكه الشجر وان اختلفت لعدم باخلرص بل جيذ و
االنضباط فيها باخلرض فائدة يف التنبيهات القت بفتح القاف احلزم والقبض وأصله اجلمع وكل ما مجعته فقد قتته 

قسم الزرع والبلح خرصاً واخلرص بالفتح اسم الفعل واملصدر وبالكسر اسم املخروص وقال محل سحنون منعه 
مطلقاً وانكره ابن عبدوس وقال امنا منعه على التأخري دون اجلذ لقوله جيوز بيعه باخلرص على اجلذاذ ويف النكت 
البقل القائم والزرع القائم والبلح الصغري الفاظ الكتاب فيها خمتلفة وهي سواء تنقسم على التفصيل البني جذاذ 

ص وهي مزهية أو بلح كبري دون غريه حتصيالً ملصلحته يف متييز حقه واال أقدم طالب بينهم يف قسم الثمرة باخلر
البقاء وال يقسم باخلرص اال عند التراضي والفرق ان طالب البقاء يف املزهية يقدر عليه بعد البقاء اىل الكمال يفسد 

بعضهما وازهى نصيب االخرى القسم قاله بعض القرويني ولو إقتسما البلح الصغري مث أكل أحدمها حصته أو 
انتقضت القسمة ويريد األول قيمة ما قبض على اجلذ ال على الرجاء واخلوف خبالف من اشترى بلحاً على ان 

يتركه حىت يطيب وكان البيع فاسداً مث جذه هذا عليه قيمته على الرجاء واخلوف ألنه علي الترك دخل والقاسم 
 مث تركاه حىت يكرب ففي الكتاب ان اقتسماه على تفاضل أو كان إذا كرب دخل على اجلذ وان اقتسما البلح الصغري

تفاضل فسد القسم ألنه بيع طعام بطعام متفاضالً ولو اقتسما البلح الصغري واكل احدمها حصته وبقي نصيب االخر 
م ال خبالف مسألة حىت صار كبرياً ال ينتقض القسم الن البلح الصغري والكبري متفاضالً جائز اقتسما على تفاضل ا

الكتاب تركاه مجيعاً حىت صار بلحاً كبرياً فآل االمر اىل كونه بلحاً كبرياً وهو ال جيوز التفاضل فيه يفسد القسم إذا 
اقتسما أوال على التفاضل أو كان إذا كرب تفاضل قال التونسي عن مالك تقسم الثمار كلها باخلرص إذا وجد من 

لفت احلاجة ومنع ابن عبدوس قسمة الثمر باخلرص لتوقع الربا وقال عبد امللك يعرف ذلك وطاب وحل بيعه واخت
أجاز أصحابنا قسم الثمار اليت يستعجلها اهلها باخلرص وكره قسمة الثمار الكثرية لعدم الضرورة وأنكر سحنون 

يبيع جيذ فقد اجتمعنا قسم البلح الكبري خرصاً إذا أراد احدهم بيعه واآلخر أكله ومل يره اختالف حاجة الن الذي 
على اجلذ الن تركه يبطل القسم وخالف ابن القاسم واشهب قال التونسي جيوز قسم البلح الكبري بالتراضي مع 

اختالف احلاجة خبالف الرطب الن الرطب يترك حىت يثمر فال فساد يف ذلك والبلح ال يقدر من مل يرد األكل ان 



لزم من أيب القسم بذلك وأجاز التراضي يف ذلك وهو طعام بطعام يتركه حىت ييبسه فكان ذلك فساداً فلم ي
للضرورة ولو كان ذلك متييز حق مل ينقض القسم بالزهو وقد نقض إذا أزهى وانظر هل فيه جائحه لو اجيح نصيب 

زهوها احدمها نقلها عبد امللك ومالك ابن القاسم سلكاً بالقسم تارة البيع وتارة التمييز فاجازا قسم النخل دون 
وفيها مثرة مل تؤبر ولو كان بيعاً امتنع الن كل واحد باع نصفه بنصف صاحبه على ان استثىن مثرته اليت مل تؤبر وقال 

يف البلح الكبار ينتقض قسمه باإلزهاء وكذلك الصغري ولو كان متييز حق ملا انتقض الن كل انسان أخذ ملكه 
ذر كيله وهو مما أصله اخلرص فاذا خرج من حد اخلطار جاز وان يفتصل به واجاز قسم البلح الصغري بالتحري لتع

فضل احدمها صاحبه باألمر البني جاز ألنه ليس بطعام وال يبقى حىت يصري طعاماً قال ابن يونس إذا اقتسما الثمرة 
كما تقدم ال بعد قسم االصول فعلى كل واحد سقي خنلة وان كان مثرها لغريه وقال سحنون السقي على رب 

لثمرة ألن القسم متييز حق ال كالبيع فكان ما طاب هلا هو نصيبه وامنا كان السقي يف بيع الثمرة على البائع ألنه ا
باعها على حياهتا من املاء وألنه يسقي خنلة وأما من قاسم اصل حائطه دون شربه فالسقي على البائع ألن املبتاع ال 

ك وقال املخزومي على املشتري لألصل النع يسقي خنلة فتشرب مثرة يسلم له األصل حىت جيذ البائع مثرته قاله مال
هذا قال ابن حبيب تقسم الثمار كلها باخلرص إذا بدا صالحها إذا اختلفت احلاجة إليها وان مل ختتلف أو يبست يف 

إمنا كره مالك شجرها فال تقسم إال كيالً قاله مالك واصحابه اال ابن القاسم مل جيز اخلرص اال يف النخل والكرم و
قسم ما ال يدخر من الفواكه خرصاً يف شجرة لعدم التقابض يف الوقت فيجمع هذا اليوم وهذا غداً فيلزم غداً ربا 
النسأ فلو جذاه مجيعاً قبل التراضي جاز بالتحري يف شجرة بالتعديل والتفاضل جلواز التفاضل فيه ولذلك منع من 

فيصري طعاماً بطعام ال يداً بيد فلو جذاه قبل التفرق جاز وقاله سحنون قسم البقل قبل اجلذ خرصاً لعدم القبض 
لقوله يف قسم الزرع االخضر وبيع فدان كراث بفدانني قال ابن حبيب اال البصل والثوم ألهنما يدخران فيمنع فيها 

ليس قسمه عدداً التفاضل فال يقسمان حترياً أخضرين وال يابسني ويقسمان يابسني عدداً وكيالً قال ابن يونس 
يدخله التفاضل والصواب قسمه وزناً قال ابن حبيب ان اختلفت حاجاهتم اليه وهو اخضر قائم بلغ اإلنتفاع قسم 

خرصاً كمدخر الثواب قال اللخمي جيوز القسم على التعديل يف الثمار والتفاضل على وجه املكارمة فيذكر احدمها 
ن صربهتما ستني واآلخر أربعني اال ان يكون فضل الكيل ملكان مخسة أوسق واآلخر عشرة كما يأخذ احدمها م

الزيادة وجعل مالك البلح الصغري كالعلف فيجوز متفاضالً وجعله ابن القاسم كالبقل قال وأرى اعتبار العدد يف 
كان  ذلك املوضع ان كان العلف واالكل قليالً فهو كالعروض أو لالكل غريه نادراً وكالمها كثري فكالطعام واذا

كاحللف جازت املقامسة وان مل ختتلف احلاجة أو للطعام فال اال ان جيذا معاً وجيوز متساوياً ومتفاضالً اال ان ختتلف 
احلاجة فيجذ إحدامها دون اآلخر واالختالف يف قسم الفواكة باخلرص اختالف يف عادة الفقه فمىت كان قوم هلم 

قسم البقل إذا اختلفت احلاجة فيه كمنع مالك اخلرص فيما جيوز فيه عادة خبرصها جاز واال فال ومنع ابن القاسم 
التفاضل كالتفاح واجازه أشهب إذا بدا صالحه وليس مثل الزرع لدخول التفاضل فيه وال حياط به فمنعه ابن قاسم 

 حيلب إذا مل يعرف اخلرص وأجازه أشهب إذا تباين الفضل وخرجا من حد اخلطر وهو قول ابن قاسم يف قسم اللنب
كل واحد غنماً ناحية إذا فضل أحدمها اآلخر على وجه املعروف ومنع سحنون ألنه بيع طعام بطعام وليس يداً بيد 

ولو طلباه قبل التفرق جاز واألول الصحيح ألن املعروف يسقط الربا كالقرض يف النقدين اىل أجل إمجاعاً قال 
اً وال يابساً حذراً من الربا ومنه السمن والعسل والبيض ألن مالك كل ما حيرم فيه التفاضل ال يقسم بالتحري رطب

التحري حييط به وكل ما جيوز فيه التفاضل جيوز حتريه يف شجره وعلى األرض وقال أشهب جيوز التحري يف كل ما 
متنع يوزن كاخلبز واللحم الن املكيال ال يفقد غالباً ولو باألكف وال يصح قوله ألنه لو باع عشر حفنات بكذا ا



وقسمه جزافاً أقل ضررا من احلفنات ومىت كانت الثمار غري مأبوره مل جيز القسم حبال ألن اطالقه يدخل الثمار 
وهي تؤل اىل الطعام وميتنع استثناؤها على البقاء باإلبار الن استثناء ما مل يؤبر يف البيع ال جيوز وان كانت مأبورة أو 

الق القسم على اجلواز لعدم دخوهلا وبقائها على الشركة وميتنع اشتراط دخوهلا بلحاً صغرياً أو كبرياً أو زهواً فإط
ألهنا تؤل إيل الطعام فهي طعام بطعام نسيئه ومع التفاضل البلح الكبري فإن استثين أحدمها واآلخر بلح صغري أو 

 داخلة يف القسم فإن كبري أو زهواً أو أحدمها بلح كبري واالخرى زهو فإطالق القسم على اجلواز والثمار غري
اشترط دخوهلا يف القسم امتنع وإن اشترط إحدامها وبقيت االخرى على الشركة جاز وان كانت إحدامها مأبورة 
واألخرى غري مأبورة الن اطالق القسم على اجلواز وغري املأبورة داخله يف القسم ملن هي يف خنله واملأبورة مبقاة 

بر ومل يدخالها يف القسم امتنع وإن اشترطت املؤبرة وأدخالها يف القسم امتنع هذا على الشركة وان استثناء ما مل يؤ
  كله عند ابن القاسم وقيل جيوز مجيع ذلك وهو أحسن إذا مل تبلغ اىل حد حترمي التفاضل كالبلح الكبري والزهو 

  فرع

يف التحري وكذلك القصب  يف الكتاب جيوز قسم الزرع قبل بدو صالحه حترياً على جزء مكانه ان امكن العدل
والتنب فإن ترك الزرع حىت صار حباً انتقض القسم واقتسماه كيالً فإن حصد احدمها حصته وترك اآلخر حىت 

حتحبب انتفض المتناع بيع ذلك على الترك اىل الطيب ويرد احلاصد قيمة ما حصد فيجعل مع الزرع القائم بينهما 
اختلفت حاجاهتم اليه بان يبيع احدمها ويأكل االخر قسم حترياً ومن عرف  الن القسم هاهنا بيع والبلح الكبري ان

ما حصل له فهو قبض وان مل جيده ما مل يتركه حىت يزهي فإن ترك احدمها حصته أو تركاه مجيعاً حىت أزهى بطل 
يرد احلاضر  القسم المتناع بيعه على الترك حىت يزهي خبالف الرطب جلواز بيعه على الترك قال ابن يونس قوله

قيمة ما حصد قال أشهب يوم اخذه ال على الرجاء واخلوف ولو أكل أحدمها حصته واآلخر نصف حصته وبقي 
نصفها حىت ازهى بطل القسم فيما أزهى ورد اآلكل مجيع حصته نصف قيمة ما صار له قال أشهب يوم جذه ال 

الً على ان يتركه حىت يطيب فيجذه بعد على الرجاء واخلوف فيقسمان ذلك مع ما ازهى خبالف من اشترى خن
  ازهائه فهذا بيع فاسد يرد على الرجاء واخلوف لدخوله على الترك ودخول القاسم على اجلذ 

  فرع

قال اللخمي قسم األرض مبا فيها من بذر وزرع ميتنع عند مالك وابن القاسم سواء خرج من األرض أم ال اال ان 
ة جيوز وخيتلف إذا قسم على استثناء ما غاب هبا جعله ابن القاسم كالذي مل يبلغ حد اإلطعام وعلى قول ابن مسلم

يؤبر إن مل يربز من األرض وكاملؤبر ان برز وجعله حممد كغري املؤبر وان خرج ما مل يستقل كالشجرة والزهو وقال 
هو فعلى قول ابن عبد وهاب كاملؤبر وإن مل يربز ألنه حب كامل يف نفسه والحظ األول ان األرض كالشجر والز

القاسم ميتنع القسم قبل الربوز المتناع استثنائه وال يدخل يف املقامسة وال جيوز عند حممد ان مل يسبل وسواء استثىن 
أو دخل يف املقامسة فإن اسبل جاز استثناؤه وامتنع ادخاله يف القسم الستقالله وعلى قول عبد الوهاب جيوز 

اوره وخيتلف إذا اقتسما ومل يشترطا يف البذر وال يف الزرع فعلى هذا القول حيمل استثناؤه وان مل يربز ألنه عني جم
القسم على اجلواز وعلى ان البذر باق على الشركة وان مل يربز وعلى قول حممد يكون حمملها قبل الربوز على 

حمملها على الفساد وان الفساد وبعد الربوز على اجلواز وعلى انه باق على الشركة وان مل يربز وعلى قول حممد 
برز ومل يسبل قال واألول احسن الن البذور كالسلعة أودعت يف االرض فيحمل القسم على األرض دون ما فيها 



فإن كانت ارضان وبرز زرع أحدمها دون األخرى الن مطلق البيع على اجلواز ويكون ما مل يربز ملن صارت له تلك 
ما برز مما يف أرضه ذلك الزرع أو نصيبه ما مل يربز امتنع القسم عند ابن  األرض وما يربز على الشركة فإن استثىن

  القاسم 

  فرع

  يف الكتاب يقسم البسر أو الرطب بعد اجلذاذ كيالً وان كان خيتلف نقصانه عند يبسه جلواز بيعه كذلك 

  فرع

  ال ألنه بيع جمهول يف الكتاب يقسم الصوف على الظهر ان جزاه اىل أيام قريبة جيوز بيعه اليها واال ف

  فرع

يف الكتاب جيمع البز كله الديباج وثياب الكتان والقطن واحلرير والصوف واألفرية إذا مل يكن يف كل صنف ما 
حيمل القسم مفرداً وال يقسم مفرداً نفياً للغرر وقال ايضاً جيعل اجلميع نوعاً واحداً ويقسم بالقيمة كما يقسم العبيد 

لذكر واالنثى وكذلك االبل والبقر وجتمع القصص واجلبات واالردية والسراويالت يف القسم وفيها العلي والدين وا
وال تضم البسط والوسائد مع االمتعة والثياب وال جتمع اخليل والرباذين واحلمري والبغال يف القسم بالسهم بل كل 

اختلف يف تأويل كالمه فقيل  صنف على حدة واخليل والرباذين صنف والبغال صنف واحلمري صنف يف التنبيهات
اختالف قال يقسم كل صنف وحده ان محل القسم كانا ثياباً أو عبيداً أو حيواناً فتكون التفرقة على هذا استحساناً 
ومذهبه اآلخر جيمع اجلنس كله يف القسم وان احتمل كما قال يف الثياب والعبيد ومذهبه الثالث ال جيمع شيء اىل 

قسم كان ثياباً أو دواب وراعى أشهب يف اجلميع ما ميتنع سلم بعضه يف بعض وراعى ابن غريه وان مل حيتمل ال
حبيب التشابه يف األصل والصفقة كالكتان مع القطن والصوف مع املعز واحلرير مع اخلز الن القرعة غرر فتبقى 

ياقوت والزبرجد مع الياقوت حبسب االمكان فتجعل يف املتقارب دون املتباعد قال ابن يونس ال جيمع اللؤلؤ مع ال
اال بالتراضي وقال ابن حبيب احلرير صنف وال يقسم الديباج مع احلرير واخلز وفراء اخلراف ال جتمع كالفراء 
القلينات لتباينها وال فراء معمولة اىل غري معمولة قال اللخمي اتفق املذهب على قسم الديار واألرض بالقرعة 

العروض ومنع عبد امللك وقال يباع ويقسم مثنه الن األصل منع القرعة لتضمنها واختلف يف غريها من احليوان و
نقل ملك االنسان بغري رضاه والن كل واحد منهما قد يكون غرضه فيما صار لشريكه ويرجو حصوله ولوال ذلك 

الشفعة دون مل يرض والضرر يف خروج العقار عن امللك بالبيع ليس كغريه جيوز قسمه بالقرعة ولذلك اجزنا له 
غريه وقال ش جيرب على القسم يف املثليات واالرض لقلة الغرر خبالف الدارين واحلانوتني املختلفني وجيرب يف العبيد 

والدواب املستوية القيمة خالفاً ل ح وال جيرب يف املختلفات كالتركي مع الزجني والعلو مع االسفل الختالف 
ن القاسم اخليل والرباذين صنفاً والبغال واحلمري صنفني ومنع أشهب االغراض هذا مذهب ش قال اللخمي وجعل اب

اخليل والرباوين صنفاً إلسالم بعضها ي بعض فإن كان كل قسم ال حيمل القسم مفرداً بيع اال ان يتراضوا فيجوز 
البغال واحلمري  وان كان بالقرعة وكذلك اخليل إذا كان فرساً سابقاً ال جيمع قوله بالقرعة جرباً وقال ابن القاسم

صنف ال يسلم بعضها يف بعض واذا امتنع السلم فالقسم أوىل باجلمع ألنه مجع يف السهم ما يسلم بعضه يف بعض 



وجتمع االبل يف القسم إذا تقاربت صفاهتا جيوز اسالم بعضها بعض وخيتلف إذا تباينت فعلى أحد قويل ابن القاسم 
مفرداً وعلى قوله اآلخر ميتنع اال ان ال حيمل كل صنف القسم مفرداً  جيوز اختياراً وإن كان اجليد حيمل القسم

وعلى قول أشهب ميتنع جرباً وان مل حيمل القسم مفرداً قال صاحب املقدمات اختلف فيما جيمع يف القسم جمرى 
بن القاسم مل البيع فما جاز اسالم بعضه يف بعض امتنع مجعه يف القرعة وما امتنع اسالم بعضه يف بعض جاز مجعه وا

جيز جعل القسم تارة بيعاً وتارة اخف من البيع فجمع ما ميتنع اسالم بعضه يف بعض كجمعه البز وهو اصناف يف 
البيع وتارة اشد من البيع كمنعه من مجع اخليل والرباذين والبغال واحلمري اال ان يتأول انه اراد إذا كان يف كل 

يه قوله فتحصل من مذهبه على هذا التأويل ثالثة اقوال جتمع اخليل صنف ما حيمل القسم وهو أوىل ما حيمل عل
والرباذين والبغال واحلمري ان كان يف كل صنف ما حيمل القسم وال جتمع اال ان يكون كل صنف منها ال حيمل 

فني القسم وال جتمع مطلقاً وكذلك البز والثياب على هذا القياس يكون فيه ثالثة اقوال واجاز أشهب مجع الصن
تراضياً ومثله موجود البن القاسم يف مسألة الكتاب يف النخلة والزيتونة وهو مشكل ألنه ان كان غرراً امتنع من 

الرضا به واال لزم اجلرب فيه ومدار العلماء يف هذا الباب كله على التقارب ونفي الغرر ويف اجلواهر قال مطرف البز 
القيمة فاحلرير أو اخلز أو الصوف أو املرعز ال يضم مع التنب صنوف ال يقرع اال يف صنف متشابه وان عدل ب

والكتان وال مع البز وال مع الديباج وقال عبد امللك القطن والكتان من البياض صنف وان كانت قمصاً واردية 
  وعمائم وجبايا 

  فرع

م حاكم أو ألهنم تراضوا به يف الكتاب يقوم املقوم قيمة العدل مث يسهم عليه وما خرج لزم حبكم احلاكم الن القاس
فهو كالرضا بالبيع يلزم ويقسم على اقل السهام ألنه يغين عن اعادة القسم فمن خرج سهمه مجع له متام نصيبه وال 

يفرق ألنه ضرر فإن تشاحوا يف البداية باي الطرفني اسهم عليها مث ما خرج اسهم بعد ذلك فمن خرج جعل من 
ه مث يضرب البيضاء بالسهام للباقني فان تشاحوا يف أي الطرفني يبدأ فكما تقدم تلك اجلهات وضم اليه فيها سهام

فإن بقي اثنان فتشاحا يف الطرفني مل ينظر اىل قوهلما وضرب على أي اجلهات شاء القاسم فإذا تك امرأته وابناً أو 
ي للولد أو العصبة وكذلك ان عصبة مل يسهم للمرأة اال على احد الطرفني ال يف الوسط فتأخذ احد الطرفني والباق

كان الولد أو العصبة عدداً وال يسهم رجلني يف القسم وان رأى ذلك الباقون اال يف مثل هذا الن يف اجلمع زيادة 
عذر يف القرعة وقال صاحب التنبيهات فأول ابن القاسم قول مالك نصيب اثنني يف القسم اختلفا أو اتفقا رضياً أو 

قهم وغريه يرى مجع كل سهم يف سهم واحد رضوا أو كرهوا فإن شاؤا بقوا شركاء تقامسوا كرهاً مجعهم سهم أو فر
وقوله يسهم للزوجة قال ابن كنانة مذهبه يف الزوجة وغريها يبدأ بالسهم لصاحب السهم القليل وجيعل يف طرف 

هبا من قرب املاء وغريه  وقال املغرية يسهم للزوجة حيث خرج بينهما ألن األغراض تتعلق باجلهات ملصاحل تتعلق
وليس اجابة من غرضه يف املشرق أوىل ممن غرضه يف الغرب وال معىن لقول ابن القاسم ان املراد بالطرفني السهام 

الن السهام إن اختلفت فاملعترب األقل أو استوت فالضرب ألحدهم ضرب للجميع قال اللخمي ان كان مع الزوجة 
كثر األوالد فهم كالواحد يسهم هلم سهم يقتسمون ان شاؤا وعنه كل واحد  ابن واحد فكما قال يف الكتاب فإن

صاحب سهم وقال ابن القاسم يتراضون ويسهم هلم سهم واحد للخالف يف ذلك واخلالف يف األخ وابن العم مع 
الزوجة كما تقدم وان كان اربع زوجات ضرب هلن سهم واحد اتفاقاً فإن اجتمع زوجات وجدات وبنات وعصبة 

قسم على سهم العاصب ألن اقلهم جزء من اربعة وعشرين واستحسن إذا كانت تنقسم أثالثاً والثلث ال يقبل 



القسم ان يقسم فتأخذ البنات نصيبهن ويشترك يف الباقي خبالف إذا كان القسم على مجيعهم اال العاصب يقول كل 
اال ان يرضى احدهم بضمه اليه وال يقرع واحد يبقى العاصب مع غريي فتبقى الشركة على حاهلا لعدم املرجح 

على من يضم اليه لئال تتعدى القرعة حمل مشروعيتها فان اجتمع ألحدهم سهم من مرياث بعد مرياث أو مرياث 
وشراء من وارث أو من مالك متقدم على اإلرث أو مرياث وهبة مجع ذلك كله يف موضع واحد ويضرب له عليها 

بقدر السهام ال على عدد الرؤس فال يفرق بني اهل سهم يف القسم ويقسم ألهل كل  بالسهم ويف القسم بني الورثة
سهم نصيبهم يف حيز مث يقتسمونه قسمة ثانية ان شاؤوا أو يتركونه ويف النوادر ان طلب أحد اإلخوة لألم إفراد 

فيفردوا بالقسم يف حيز نصيبه يف القسم ال جياب اىل ذلك حىت يقسم ألخوته قسماً واحداً ألن شفعته ألهل سهمه 
وألن املقصود بالقسم امنا هو اخراج السهام وقد تقدم من كالم اللخمي ان القسمة تقع مع اجلدات والبنات 

والزوجات أو عاصب قسم على سهم العاصب اربعة وعشرين فقد افردت كل زوجة وكل جدة فهو خمالف لقول 
محله على ما إذا انفرد ذووا الفرائض دون عاصب يقتضي  ابن اجلالب مع ان قوله منقول يف الدواوين والظاهر

التوزيع على اقل من تلك السهام ويف اجلواهر صفة القرعة تكتب امساء الشركاء يف رقاع وجتعل يف بناديق طني أو 
غريه وترمى كل بندقة فمن حصل سهمه يف سهمه أخذ حقه متصالً يف تلك اجلهة وقيل تكتب االمساء واجلهات مث 

البندقة من األمساء مث أول بندقة من اجلهات فيعطى من خرج سهمه يف تلك اجلهة ويف النوادر ترك ابناً وثالث  خترج
بنات ودارين ووهبت احداهن ألخيها مرياثها ألختها من احدى الدارين قال سحنون تقسم الدار مخسة اجزاء فإذا 

الث مث يسهم فيأخذ للثانية اخلمس الرابع مث خرج سهم الغالم مجع له سهمان فإن خرج سهم احداهن اخذ الث
الباقي للثالثة فإن خرج أوالً إلحداهن خرجن قبله فله الباقي فإن وقع سهم الواهبة يف الدوار املوهوبة فسهمها 
للموهوب أو يف الدار اخلرى بطلت بينهما فإن اختلفت الداران مبنية وقاعة قسمتا مفردتني فإن كانت اهلبة يف 

ع للموهوبة فيها سهمان من مخسة بالقيمة أو يف القاعة فكذلك ومىت كانت الداران ال جيتمعان يف القسم املبنية مج
  مجع للموهبة سهمان يف موضع اال ان يقتسموا اليت ليست اهلبة فيها 

  فرع

سم هبا املاء قال صاحب التنبيهات يقسم املاء بالقلد فائدة قال القلد بكسر القاف وسكون الالم وهو القدر اليت يق
قاله مجاعة وقال ابن دريد هو احلظ من املاء يقال سقينا ارضنا بقلدنا أي حبظنا وقال ابن قتيبة هو سقي الزرع وقت 

حاجته متهيد قال صاحب التنبيهات اختلف األصحاب يف ضبط القلد فذكروا صفات وأورد بعضهم على بعض 
واصبغ وغريمها يثقب اسفل قدر مبثقب ميسكه األمنيان عندمها  اسئلة كثرية وقد مجعت ذلك حمرراً فقال عبد امللك

وتعلق على قصرية ويصب املاء فيها مع الفجر وكلما قرب فراغه صب اىل الفجر من الغد ويقسم املاء اجملتمع على 
ف املاء اقلهم سهماً أو كيالً أو وزناً مث جيعل لكل شريك قدر حيمل سهمه ويثقب باملثقب األول ويعلق مبائه ويصر

كله اليه فيسقي ما دام املاء يسيل من القدر فإن تشاحوا يف التبدئة استهموا وقيل هذا فاسد إذا كان بعضهم اكثر 
سهماً ألن كرب القدر يوجب الثقل وشدة اجلرية امثال غريه بضغط املاء فيعني صاحبه وامنا يصح من تساوي 

ري عدداً من القدور وأيضاً قوهلم بصب املاء عند الفراغ باطل األنضباء بل جتعل القدور مستوية ويأخذ السهم الكث
ألن جرية املاء عند امتالء القدر اشد بل ينبغي صب املاء عند أول النقص وايضاً يقضي الليل والنهار يف القدور 

القدور من الليل املتفرقة قبل متام املاء يف القدر الواحدة ويزيدان مع القدور ألجل ثقل املاء يف الواحدة فيفضل مع 
والنهار فضل ومن األشراك من مل يسق وقال ابن العطار بل يكفي نصيب االقل يف القلد ويسقي اىل ان يذهب 



فيلقى فيه مكيلة لآلخر كذلك حىت ينقضي اليوم والليل والسؤال األخري وارد على ابن العطار فيأخذ صاحب املاء 
الزمان واالشراك كما تقدم وقال غري ابن العطار من الصقليني  القليل اكثر من حقه لضعف جرية مائة ويفضل من

ال يلتزم الليلة واليوم بل يبتدئ اي وقت شاء أو يقرعوا إذا فرغت نوهبم وان زاد على اليوم والليلة وقاله ابن 
من سقى يونس فسلم من السؤال األخري ومن سؤال آخر سيأيت يف الليل والنهار لدوران النوب يف الليل والنهار ف

بالليل مرة سقى بالنهار اخرى وقال ابن لبابه تؤخذ قدر مستوية يثقب يف جانبها ثقب بقدر األنصباء لكل قسط 
ثقب بقدر مبلغ ماء القسط األول يف جانبها ويثقب للثالث آخر الثاين هكذا فمن خرج سهمه ألقي ماؤه يف القلد 

ول فإذا انقضى القسط الذي فوق فتح الثاين مث كذلك فإن أخرجت القرعة من له ثالثة اقساط فنح الثقب األ
الثالث فإذا مت انقضى سهمه ويرد عليه ان خروج قسط ماء من ثقب حتته يف جانب القدر ليس كقوة خروجه أوالً 
من اسفل القلد وهو مملوؤ وقال ابن ايب زمنني بل يثقب لصاحب الثلث ثقب يف ثلث القدر ولصاحب النصف يف 

سهامهم ويرد على الوارد على ابن لبابه قال القاضي والذي يظهر يل ما يسلم من هذه األسئلة  نصفها على قدر
وهو اقل عمالً وأواين وهو ان ينصب مع الفجر وال يتركه ينقص مث يقسم ماء يوم وليلة على ما تقدم أو جتعل أواين 

أرقنا األول وأدركنا هبا نقص القلد مث هكذا حتته عرفنا وزهنا أو كيلها كلما امتألت أزلناها ونصبنا أخرى مثلها و
يتناول بني اثنني حىت ميضي النهار والليل وقد عرفنا عدد ما مألناه من األواين وتستغين بذلك من اعداد املاء يف 
اجلرار للسكب يف القلد وعن اعداد القصاري جلمع املاء مث نقسم ذلك وعرفنا ما يقع لكل سهم بتلك اإلثنني 

يعلق القلد مملوءاً كما فعلنا أوالً ونصبنا حتته اآلنية مع الفجر وبدأنا باألول كما تقدم وفتحنا الثقب  وحيفظها مث
وكلما نقص منها شيء عوضناه على ما تقدم حىت يعتدل عند السقي كما اعتدلت هذه اآلنية فمن كانت قدر 

تصب من ماء القلد ومن له اثنان ابداً نصيبه حول املاء وجعلت األخرى لغريه واريقت هذه واستدركت منها ما 
وال حيتاج اىل غريمها ويتعاهد القدر يف كل ذلك فتذهب اإلعتراضات كلها اال واحداً وهو ان السقي بالليل قد 

يرغب فيه لكثرة املاء فيه وسرعة جريته لغلبة الرطوبة على األرض واهلواء ليالً والراحة من حر الشمس وانه احسن 
وقد يرغب يف النهار لقلة مؤنته والراحة من الظالم والسهر وال يصح مجعهما يف قرعة لإلختالف للشجر والنبات 

فينبغي ان يفرق القلد فيجعل سهم الليل وحده والنهار وحده اال ان يقال ان هذا تدعوا اليه الضرورة كقسم الدار 
ايل قسم ماء كل ليلة ويف كل يوم على فيها بنا آن عتيق وجديد واألرض فيها خسيس ونفيس وقال ابن لبابه احب 

شهور العجم إلختالف الليايل واأليام قال القاضي وهذا شاق إلحتياج كل ليلة أو يوم ملقياس أو نصف السنة 
ويلحق به النصف اآلخر قال ابن العطار ينظر اىل بعيد األرض وقريبها ان كان اصل اشتراكهما مبرياث أو غريه مث 

والبعيد وليس للبعيد ان يقول ال حيسب علي املاء حىت يدخل ارضي ألن ارضه عند القسم  تقامسوا استوى القريب
قومت ببعدها عن القلد بقيمة اقل وان مل يكن يف األرضني قسم وال اشتراك وال كيف ملكها اال اهنم شركاء ويف 

عليها ماء مأمون كثري املاء فال حيسب على البعيد حىت يدخل ارضه وعن عبد امللك يف القوم يرثون األرض 
يقتسمون األرض وبعضهم اقرب للعني فقيل املاء فيصري يقوم بالقريب دون البعيد فأرادوا اعادة القسم فيمضى 
قسم األرض ويعاد قسم املاء فيزاد للبعيد على القريب حىت يستووا فيه فيعطى البعيد اكثر كما لو قسكت باملاء 

سم ماء القلد وال قياسه وال مجع ما خيرج منه حىت يطلق أوالً املاء اىل األرض أوالً قال القاضي وعلى هذا ال يصح ق
وماء ثقب القلد جيري حينئذ يف االرض مراقاً غري جمموع وال حمسوب فإذا ورد ارضه اشهد الشهود ببلوغه بصوت 

القاضي وهذا جيمع يف  أو ضرب بشيء يبلغهم صوته لوقته فيبتدرون جبمع املاء يف اآلنية وحسابه على ما تقدم قال
امر القلد ال يكاد يوجد يف كتاب جمموعاً هكذا النظر الثاين يف احكام القسمة وهي ثالثة اقسام القسم األول يف 



التداعي يف القسمة يف الكتاب إذا ادعى بعد القسم غلطاً مضى القسم وحيلف املنكر الن األصل عدم الغلط اال ان 
نتقض لعدم الرضا به وقال الشافعية إذا قلنا هي بيع ال تنفع دعوى الغلط ولو ادعى تقوم بينة أو يتفاحش الغلط في

دخول ثوب يف قسمه مل ينتفض إذا أشبه قسم الناس وحلف املنكر وكذلك إذا تكافأت بينتهما الن األصل عد 
ت قائمة انتفض البيع اإلختالط والغلط وليس كمن باع عشرة فقبضها املبتاع مث ادعى البائع الغلط بالعاشر ان كان

بعد أمياهنما خبالف القسم التفاقهما يف البيع على عدم دخوله يف البيع واألصل عدم العدوان ولو اقتسما داراً 
فتداعيا بيتاً ليس بيد أحدمها حتالفا وتفاسخا لعدم تعينه ألحدمها ومن حاز البيت أو أقام بينه صدق لرجحان حجته 

لغرميه حىت حيلف ليكمل السبب ولو قال كل واحد الساحة من هنا ورفع اىل جهة ومن لزمته ميني فنكل مل يقض 
صاحبه ان اقتسما البيوت على حدة والساحة على حدة حتالفا وفسخ قسم الساحة وحدها لعدم تعني القسم فيها 

شهب ال ميني على حالة وان مجعها القسم تراضياً فسخ اجلميع ان حلفا لعدم رجحان احدمها قال ابن يونس قال أ
على منكر الغلط كالكاتب على نفسه ذكر حق مث يدعي الغلط يف احملاسبة قال ابن حبيب إذا ادعى الغلط بعد 

القسم وان اقتسموا بالتراضي بغري سهم وهم جائزوا األمر ال ينظر اىل دعوى الغلط كان ببينة أو بغريها ألنه كبيع 
عة قبل قوله بالبينة وبتفاحش الغلط ويرد القسم كبيع املراحبة وال يعدلوا التساوم ويلزم فيه الغنب فإن اقتسموا بالقر

األنصباء على البقاء على سهامهمن لكن يقسم ثانية ولو مل يكن الغلط اال يف نصيب واحد بزيادة لنقض القسم فإن 
ع نقض بيعه ورد القسم فات نصيبه بالبناء رجع عليه من نقض سهمه بقيمة ذلك ماالً فإن فات ببيع ومل يبني املبتا

فإن بىن رجع ناقص السهم على البائع بقيمة ذلك ماالً فإن مل جيد عنده شيئاً رجع على املشتري بذلك ماالً ورجع 
املشتري على البائع يف ذمته قال ابو حممد كيف يرجع على املشتري ومباذا يرجع حبصة الثمن أو القيمة فالذي أراد 

سهمه قال ابن حبيب وان بىن الذي مل تقع الزيادة يف سهمه وال الذي الزيادة عنده ابن حبيب الرجوع بقيمة نقص 
انتقض القسم فيما مل يبق من السهام لعدم الفوت فيها ويف السهم الذي فيه الزيادة وما فات بالبناء فما مل يقع فيه 

ن الشقق اآلخر اختلفا يف مثنها فيقول غلط مضى وامنا قال يف مسألة البيع إذا كانت الثياب قائمة حتالفا وتفاسخا أل
املبتاع مثنها تسعة اعشار الثمن ويقول البائع بل مجيع الثمن فإن فاتت الثياب حبوالة األسواق حلف املبتاع انه ما 
ابتاع اال عشرة والبائع ما باع اال تسعة ويأخذ ثوباً منها شقة حبصتها من الثمن املصادق عليه فإن فاتت بذهاب 

فإن كانت قيمة الثوب منها اكثر مما خيصها من الثمن فأقل حلف املبتاع ولزمه ما خيص تسعة وحلف البائع أعياهنا 
واخذ قيمة الثوب وان كانت قيمته مثل حصته من الثمن فأقل حلف املبتاع وبريء قال ابن عبدوس قال أشهب يف 

بعد امياهنما قال اللخمي دعوى الغلط اربعة  القسم يتحالفان ويتفاسخان قال وانا اقول يقتسمان هذا الثوب نصفني
اقسام احدها ان يعدال ذلك بالقيمة والقرعة أو بغري قرعة فإن قال اهل املعرفة كان ذلك سواء أو قريباً فال ينتقض 
القسم وصدق مدعي الوهم أو الغلط وثانيها ان يقوال هذه الدار تكافئ تلك الدار أو العبد يكافئ ذلك العبد من 

كر قيمة بقرعة ام ال فكاألول ألن مقصود ذلك التعديل وعدم الرضا بالغنب وكذلك هذه الدار تكافئ هذا غري ذ
املتاع أو هذا العبد هذا وثالثها خذ هذه الدار والعبد وانا هذه الدار والعبد من غري تقومي وذكر مكافأة فإن كان 

لغنب يف البيع يرد وان اقتسما بالقرعة عاملني بالتفاوت القسم بالتراضي مضى القسم بالغنب كالبيع اال على من قال ا
فسد القسم الشتمال القرعة على الغنب وفسخ قهراً وان مل يدع لذلك فإن طلبا التساوي جاز والقيام يف ذلك 

كالعيب فإن قام به من عنده الغنب فسخت القسمة وان رضي به مضت ورابعها اإلختالف يف القسمة اليت وقع 
م يقتسمان عشرة اثواب يقول احدمها ستة يل بالقسم ويقول اآلخر بل مخسة ومخسة سلمته غلطاً عليها القس

فيصدق احلائز له عند ابن القاسم مع ميينه إذا اتى مبا يشبه إلقراره بدخوله يف القسم واألصل عدم الغلط وال دعائه 



كالبيع وقال أشهب ال ميني عليه ان  وقوع القرعة فاسدة وتصرفات العقالء حممولة على الصحة فيصدق مدعيها
قال اآلخر سلمته غلطاً وان قال سلمته وديعة صدق مع ميينه انه قاسم مخسة ومخسة وخري اآلخر بني اسالمه أو 

حيلف انه قامسه ستة واربعة ويتفاسخان ذلك الثوب وحده قال ابن حبيب ان اقتسما بالتراضي مل ينظر اىل غريه وان 
ساومة يلزم أو بالقرعة بتعديل القسم مل يقبل قوله اال بتفاحش الغلط ويرد القسم قال اللخمي كثر الغلط كبيع امل

فإن اشكل القسم صدق من بيده السادس ان اقر اآلخر انه سلمه غلطاً أو لاليداع حتالفا وتقاضى القسم كله وان 
اجلدار فيقول احدمها احلد من  حاز احدمها صدق مع ميينه فإن نكل حلف اآلخر واخذه واما اختالفهما يف حد

هاهنا ودفع عن جانبه وقال اآلخر من هاهنا ودفع اىل جانب صاحبه فقد تقدم فإن ادعى احدمها معرفة احلد وشك 
  اآلخر صدق مدعي العلم واختلف يف ميينه فإن شكا قسما املشكوك فيه لعدم رجحان احدمها 
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اسم أو جوره رجع األمر اىل السلطان فإن وجده علي التعديل مضى قال اللخمي إن القسم ووكال مث ادعيا غلط الق
فإن رضيا بالنقض استأنفا القرعة أو التراضي بالقسم امتنع النتقاهلم من معلوم معني اىل جمهول مستقبل وان تراضيا 

و ببعثه من بالنقض ليأخذ كل واحد شيئاً معيناً جاز وان وجدوا على غري تعديلة نقض كان القسم برضا الورثة أ
السلطان ومل ير مالك قسم القاسم كحكم احلاكم وان كانا معا جمتهدين فاحلاكم ال ينقض اجتهاده باجتهاد غريه 

واختلف يف نقضه هو إذا تبني اخلطأ ابن القاسم ينقضه هو وغريه إذا كان خطأ بيناً ملخالفة النص ألنه امنا دعي اىل 
ل أشهب مها سواء إذا تبني الغلط يرد وان كان مما يكون من القسام جاز القسم بالتعديل والغلط يعرف قطعاً وقا

علي من اسهم له ينظر يف احلصص الباقية فإن كانت إذا اعيدت خرج علي ما هو احسن اعيد القسم وينقض 
ري األول وكذلك قال يف القاضي إذا حكم بشاذ مباين للحق نقضه غريه أو قريب مل ينقض وان مل يباين مل يكن لغ

القاسم نقضه وال ينتقض اجتهاده باجتهاد غريه واختلف هل ينقضه القاسم نفسه إذا تبني له ان غري األول الصواب 
وان كانت على السهام فأعطي بعضهم مث تبني ان غري ذلك احسن اعيد القسم فيما اقترع عليه وخيتلف فيما مضى 

اء على من يرجع عليه يف اهلدم شيء وخيتلف هل بقيمة هل ينقض ام ال واذا مل يتبني الغلط حىت وقع هدم أو بن
البناء ام ال ألنه باذن الشريك قاعدة املدعي ابراء من خالف اصالً كمدعي شغل الذمم ألن األصل براءهتا لوالده 
ي كل واحد بريئاً كمدعي رد الوديعة بغري بينة وقد أخذها ببينة فإن العادة تقتضي انه ان أشهد عليه أشهد وكالوص

يدعي انفاق ما خيالف العادة واملدعي عليه قوله موافق لألصل كاملدعي عليه شغل ذمته أو عرفاً كاليتيم إذا بلغ فيما 
تقدم فيصري املدعى عليه الطالب ال املطلوب وقيل املدعى عليه ارجح املتداعيني سبباً وهو حنو األول وهذه القاعدة 

ى قوم دماء قوم امواهلم ولكن البينة علي من ادعى واليمني علي من انكر تقرير قوله لو اعطي الناس بدعاويهم الدع
  فعلى هذه القاعدة يتخرج من حيلف ومن يطالب بالبينة يف هذا الباب ويف غريه من ابواب الفقه 

  فرع

قال مطرف فإذا اخطأوا يف القسم يف االرض فسخ وال يعمل بينهم وال يقرون عليه ألنه اقامه على تصرف فاسد 
كإقرار البيع الفاسد وكذلك لو مل يقع اال يف نصيب واحد ألعيد ما مل يفت ببناء من الذي وقع ذلك يف سهمه 

فريجع بقيمة نقضه ماالً ولو باع ومل يبني رد البيع وفسخ القسم فإن بىن املشتري رجع ناقض السهم على البائع 
البائع يف ذمته فلو بىن غري الزائد السهم انتقض  بقيمة ذلك ورجع على املشتري ماالً ايضاً ورجع املشتري على



القسم فيما مل يبني ويف السهم فيه الزيادة كما تقدم وما فات بالبناء مما مل يقع فيه الغلط ميضى القسم الثاين يف 
الطوارئ وهي مخسة بعد القسمة وهي الطارئ األول االستحقاق ويف الكتاب إذا وجد بنصيبه عيباً وهو وجهه أو 

ثرة رد اجلميع كالعبيد يف البيع واذا استحق اليسري كبيت من دار عظيمة رجع حبصته يف الثمن يف البيع والقسم اك
ولزم الباقي أو الكثري رد اجلميع نفياً للضرر قال صاحب التنبيهات جاءت األلفاظ مشكلة يف العيب واإلستحقاق 

ختلفت الختالف األسئلة وقيل اغالط وأوهام وقعت يف فقيل مردودة اىل جادة املذهب وقيل اقوال خمتلفة وقيل ا
الكتاب ألن سحنون مل يصلح كتاب القسم بل تركه على اسئلة اسد بن الفرات وقيل مذهبه يف اإلستحقاق 

والعيب يف القسم ال ينتقض غري مذهبه يف البيع ينتقض فمن ذلك قوله اقتسما عبدين اخذ كل واحد منهما واحداً 
العبدين قال يرجع صاحبه على اآلخر بربع العبد الذي يف يديه أو بقيمته ان فات ألنه مثن ما فاستحق نصف احد 

استحق من العبد الذي يف يديه من نصيب صاحبه ألنه كان لكل واحد من كل عبد نصفه فلما استحق يقسم هذا 
لنصف الذي اإلستحقاق على النصف الذي كان لك وعلى النصف الذي اشتريت من صاحبك فيكون نصف ا

يستحق من نصيبك ونصف النصف من صاحبك وهو الربع فرجع به فلم يفسخ القسم واملستحق نصف حصته 
وهو كثري على اصله قيل امنا قال ذلك وان كان يفسخ بالنصف ألن املردود الربع هاهنا وهو من مجلة صفقة القسم 

شترى عبداً فباع نصفه فاستحق ربعه خيري املبتاع فهو قليل وباحلقيقة الربع هاهنا نصف املعارضة ومن ذلك قوله ا
الثاين بني الرد ويرجع املشتري األول على بائعه مبا استحق عليه مما اشترى وهو مثن الربع ألن الربع املستحق منهما 

 ويرجع املشتري األول ايضاً ويكون خمرياً فجعلهما يرجعان وكل واحد منهما امنا استحق مما يف يديه األقل ألن
املشتري الثاين امنا استحق منه الثمن واألول كذلك ان مل يرجع عليه والربع ان رده عليه فهو خالف قوله أوالً هنا 

على اصله يف استحقاق العبد انه خمري بني رد اليسري نفياً لضرر الشركة فقد فرق يف استحقاق اليسري من العبد 
م وذكر انه ان رد يف القسم رجع على الشركة فقيل اختالف املشترى ان له الرد لضرر الشركة وبني مسألة القس

ملسألة العبدين اذ مل جيعل له الرد وقيل بل الفرق ان العبدين امنا الشركة بني املتقامسني يف كل وجه ويف مسألة 
مشتري النصف معهم شريك ثالث وهو البائع األول فزاد الضرر وقسمت خدمة العبدين ثالثة وقيل بل ملزيد 

رر ألنه استحق منه نصف صفته وهو كثري كطعام استحق نصفه خبالف العبدين قال وهو غلط ألن املشتري الض
للنصف امنا استحق منه ربع صفقته كمسألة العبدين واما الدار أو الدور يستحق بعضها فلم خيتلف قوله ان يف 

لى ما ذكره فضل انه يرجع يسري يف الثمن استحقاق اليسري يرجع حبصته من الثمن ذهباً أو فضة ال فيما بيده اال ع
ومل خيتلف قوله ان القسم ال ينتقض واختلف قوله يف صفة الرجوع فقال مرة يرجع بقيمة نصف املستحق من يده 

وقال مرة قيمة نصف مثل ذلك اجلزء مما بيده وهو اصل مذهبه وهو عدل وقال أشهب يرجع يف العيب باليسري مما 
امللك ينتقض قسم السهام باستحقاق اليسري فإن استحق من الدار والدور ما فيه ضرر وليس بيده شريكاً وقال عبد 

باجلل اضطرب جوابه فقال مرة ان اقتسما داراً فاخذ احدمها ربعهما من مقدمها فاستحق نصفها بيده رجع بربع 
استحقاق النصف ال ينتقض قيمة ما بيده فإن استحق نصف ما بيده اآلخر وهو الثالثة االرباع فكذلك وصرح بان 

القسم وانه يف حيز اليسري مث قال بأثر املسالة ال ينتقض القسم باليسري امنا ينتقض باجلل وقال ابن القاسم ينتقض 
بالثلث وجعله كثرياً فقيل رجوع عما تقدم وقيل ال والثلث والنصف كثري وفرق ابن لبابه بني الدار والدور فال 

ال اجلل وجعله مذهب الكتاب وسوى غريه وقال ابن ايب زيد مذهب الكتاب ال ينتقض يراعى يف الدور الكثرية ا
القسم اال باجلل من النصيب أو ما فيه ضرر خبالف البيع وقوله يرد القسم اال ان يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هدم 

وقال إذا باعوا فعليهم  وذكر البناء يف موضع آخر وهو يدل على ان اليد يد ضمان وامر سحنون بطرح لفظ البيع



الثمن وعنه انه فوت وعند اهلدم ليس فوتاً ويقال جر الثلث مهدوماً قال سحنون هو اختالف من قوله وعند 
سحنون ال يضمن يف القسم ما هو بأمر من اهللا وال من سببه من بيع أو عتق أو هبة وامنا يطلب بثمن املبيع وعني 

موهوباً وبقيمة ما جيب له من الشقص يقوم على معتقه ان عتق ويضمنه أشهب العبد فيشارك مبا يصيبه فيه إن كان 
بكل ما يكون من سببه دون املساوي والبن القاسم يف كون اهلدم والبيع فوتاً يف القسم قوالن واألشبه بأصوهلم 

ها ألنه قد مييل اليها فهو الفوت ومل ير سحنون اهلدم والبيع والبناء فوتاً وقال يف ام ولد املستحقة يأخذها وقيمة ولد
احق هبا وقال ايضاً ال يأخذها بل قيمة ولدها وقيمتها اال ان يكون يف ذلك ضرر من عار أو غريه قال ابن يونس 

قول ايب حممد يفوت العيب باختالف األسواق ليس مللك بل فوت عوضه والعوض يف القسم اقامة ابن حبيب مقامه 
يت حبنطة معينة يف القسم إذا اطلع على العيب بعد الطحن لعدم اإلحاطة مبقداره بل يف البيع وقوله يف الكتاب ال يأ

يرد القيمة ويرد اآلخر الطعام الذي اخذه أو مكيلته مث يقتسمان ذلك وليس له ان يرجع بنصف قيمة العيب يف 
ة اآلخر وعن سحنون حنطة صاحبه ليالً يدخله التفاضل يف الطعام وقال أشهب يرد احلنطة مث يقتسمان ذلك وحص

يشتركان بقيمة الطحني يف الدقيق وما بقي وحصة اآلخر بينهما قال اللخمي إذا كان املعيب النصف ليس له رد 
السامل عند ابن القاسم يف مسألة اجلاريتني يستحق نصف ما يف يد احدمها وخريه أشهب بني التمسك بالباقي أورد 

له الرد عند ابن القاسم ويرجع مبا ينوبه دراهم أو دنانري وجعلهما أشهب اجلميع فإن كان العيب بايسر ما يف يده 
شريكني ونقض حممد القسم باإلستحقاق قل أو كثر قال وارى ان كان القسم بالتراضي فما قال ابن القاسم يف 

وحيث له مجيع الوجوه أو بالقرعة قدم طالب نقض القسم وان قل املعيب واملستحق ألن تلك القرعة غري مشروعة 
الرجوع يف السامل والقسم بتراض فما قاله ابن القاسم من الفوت حبوالة األسواق فما فوهتا من تغري أو زيادة اال 

الديار فال تفيتها حوالة األسواق ألن الديار ال تطلب للتجر غالباً وال تعرض لألسواق فال تؤثر فيها ويفيت اجلميع 
وإن كان القسم بالقرعة فقيل بيع واجلواب كاألول وقال أشهب فال تفيتها البيع واهلبة والصدقة واحلبس والقسم 

حوالة االسواق وال النماء والنقص بل البيع واحلبس يفيتان لتعلق حق الغري ويرجع بالقيمة يوم القسم خبالف البيع 
سحنون ان باع لضمان البائع املبيع واملقاسم غري ضامن ويرد على أشهب الفوت بذهاب اليد بعد القسم قال 

احدمها واستحق عبد اآلخر فالثمن بينهما ألنه بدل العني وقد تعلق حق الغري هبا وان محلت األمة ضمن يوم احلمل 
ألنه وقت سبب الفوات وعند أشهب يوم القسم ألنه يوم وضع اليد وان وهب أو حبس جاز يف نصيبه على اصل 

مما ينقسم قامسة وان اعتق ضمن قيمة نصيبه يوم القسم على سحنون ويأخذ شريكه نصيبه من املوهوب له ان كان 
اصل سحنون يقوم نصيبه ليقوم عليه شريكه يوم التقومي ان كان ملياً واتفق أشهب وسحنون إذا مل خيرج من اليد 

ان النماء والنقصان بينهما وليس بفوت فإن خرج ببيع أو هبة أو صدقة أو حبس أو عتق فعند أشهب فوت والقيمة 
وم القسم ألن الشريك سلطة وقال سحنون فوت والقيام يوم الفوت وعنه يرجع يف اهلبة ان وهب أو تصدق ي

كاملستحق وان اعتق فاإلستكمال يف العتق يوم الرجوع فإن فات بعد العتق وقبل الرجوع مل يضمن صاحبه على 
  احد قويل سحنون 

  فرع

يبه فذلك فوت وكذلك ان استحق نصف الذي مل ينب ويرد يف الكتاب إذا بىن احدمها أو غرس مث استحق نصف نص
غري الباين ما بقي والثاين قيمة مجيع نصيبه ويقسمان ذلك ان كان املستحق كثرياً واال ترك القسم ورجع بنصف 
قيمته لبقاء وجه الصفقة ونقضه ش وابن حنبل مطلقاً لوقوع القسم على غري معدل وقال ح ال ينتقض مطلقاً بل 



ستحق منه بني فسخ القسم لكونه على معدل وبني الرجوع على الشركاء توفيه حلقه وال يتعني الفسخ لعدم خيري امل
دخوهلما على عدم التعديل ابتداء لنا ان التفرقة بني القليل والكثري مجع بني املدارك فتكون أوالً ولو وقع يف نصيب 

ه غري متعد اال رجع االخر بقيمة األرض ألنه ليس بغاصب قال الثاين فاما يدفع املستحق قيمة البناء قائماً ألنه وضع
بن القاسم مىت استحق كثري رجع بنصف قيمة ذلك فيما بيد صاحبه شريكاً فيه فإن مل يفت أو يسري رجع بنصف 
قيمة ذلك مثناً نفياً لضرر الشركة وان اقتسما دوراً بأسهم أو بالتراضي فاستحقت واحدة أو وجد هبا عيب وهي 

النصيب أو اكثره مثناً انتقض القسم كالبيع وان كانت العشر رجع بنصف عشر قيمة ما بيد اآلخر مثناً وال  جل
  يرجع فيه على اإلستحقاق ويردها يف العيب ويرد اآلخر عشر قيمة ما بيده يكون ذلك مع الدار املعينة بينهما 

  فرع

د فلرهبا اخذها ألهنا عني ماله وقيمة ولدها ألنه نشأ عن يف الكتاب اقتسما جاريتني فاستحقت احدامها بعد االستيال
ماله وختلق على احلرية فامتنع اخذ عينه وقيمته تقوم مقامه ويرجع الشريك على صاحبه بنصف اجلارية اآلخر فإن 
ا فاتت بغري سوق فما فوقه فنصف قيمتها يوم قبضها وبه اخذ ابن القاسم يف البيع مث رجع مالك يف البيع اىل هذ
ومنع اخذها لتضرر املشتري بالعار بأخذ فراشه ولكن قيمتها وقيمة ولدها قال ابن القاسم لو رضي املستحق 

بقيمتها ليس للولد اإلمتناع على قول مالك صوناً للحرية فيها وللمالية عن الذهاب ويعطى قيمة ولدها وقيمتها يوم 
ألنه لو لزمته لكانت ملكه فال يلزمه قيمة ولدها قال اللخمي  اإلستحقاق ألهنا لو ماتت قبله مل يلزم املبتاع قيمتها

يعود املقال بينهما يف اجلارية الثانية فإن كان القسم بالتراضي أو بالقرعة على القول اهنا بيع فعلى من هي يف يديه 
ان كان نصف قيمتها يوم قاسم واختلف على اهنا متييز حق قال بن القاسم يوم قاسم وقال سحنون يوم محلت 

موسراً فإن كان معسراً فعلى قول ابن عبدوس يف العبد يعتق يكون على الشريك قيمته يوم التقومي يكون للشريك 
اخذ نصف األمة ويتبع بقيمة نصف الولد ألنه انزله يف العتق منزلة نصف قيمة املستحق ويكون له نصفه يف العتق 

ال صاحب التنبيهات اختلف يف قوله اال ان يكون عليه ضرر على اصله يف العتق إذا كان معسراً وكذلك األمة ق
فقيل على املستحق منه وقد وقع مصرحاً به يف األسدية فقال اال ان يكون يف اسالمها ضرر وقاله أشهب وقيل على 

  املستحق ألنه قد يكون حيبها أو يكون املستحق منه معدماً 

  فرع

واحد منهما عبداً فاستحق نصف عبد احدمها رجع على صاحبه قال ابن يونس جعل ابن القاسم إذا اقتسما كل 
بربع عينه إن استحق نصفه ان كان قائماً وإال فربع قيمته خبالف املبتاع يرد باستحقاق اليسري لضرر الشركة يف منع 

ابن  السفر والوطء والفرق ان يف قسم العبدين مل يبع احدمها عبداً كامالً بل ضرر الشركة كان قبل القسم قال
عبدوس جعل كل واحد يضمن ما بيده ان لو مات عبد احدمها واستحق اآلخر لتغرميه القيمة يوم القبض كمن باع 
عبداً بعبد قال سحنون وهذا خالف اصل مالك والقسم خالف البيع ألنه لو طرأ دين مل يضمن من مات عنده قال 

فإن امرت اخذ نصف القيمة ان يعطيه يف الدين ابن عبدوس إذا جعل له الرجوع على من مات عنده مث طرأ دين 
ضمن من مات عبد يف يديه لرب الدين واصله عدم ضمان امليت بيده ألهل الدين واال ورثت مع قيام الدين ولو 

كان القسم بيعاً لكان ملستحق العبد إجازة البيع يف نصفه واخذه نصف االخر ألنه مثن نصف عبده قال سحنون ان 
واستحق عبد اآلخر فالثمن بينهما ولو احبل األمة ضمن قيمتها يوم محلت ألنه يوم تعني الفوات  باع احدمها عبده



وعند أشهب يوم قاسم ألنه يوم وضع اليد وان بىن ضمن نصف قيمة ما قبض عند ابن القاسم وقال سحنون 
اً فعمل نصيبه ابواباً قال سحنون يقتضي قول ابن القاسم يشاركه يف قاعة ما بىن مث يتعامالن يف البناء فلو قسما خشب

ليس بفوت ألن مالكاً قال النسج يف الغزل والطحن يف الدقيق ليس فوتاً وقال فيما إذا اغتل العبد مث استحق اآلخر 
وجع يف العبد اآلخر ويف غلته قال بن عبدوس ان كان بأيديهما بغصب فغلته للمستحق أو بشراء خري املستحق من 

ا بيده من الغلة وعدم الرجوع على شريكه وال يرجع اآلخر عليه بشيء وبني رد الغلة فكانت بيده يف التمسك فيم
مع العبد الباقي فغلته بينهما نصفني وعن مالك ثالثة اخوة اقتسموا ثالثة اعبد فمات احدهم واستحق اآلخر 

قي عبده الثلثان قال أشهب فلو فاهلالك عبده ال يرجع وال يرجع عليه واملستحق عبده على الثالث بثلث عبده وللبا
كان القسم بيعاً لرجع من استحق من يده على اهلالك عبده بثلث قيمته قال أشهب فإن رجع العبد املستحق على 

بائعه بثمن فثلثا ذلك الثمن وثلث العبد الباقي للمستحق منه وثلث الثمن الباقي للذي العبد يف يديه قال ابن 
ل قيمته يوم القسم فإن كان اكثر فالزائد يرجع فيه اهلالك عبده بثلثه وال حجة له يف عبدوس هذا إذا كان الثمن مث
  مقدار الثمن ألن مصيبته منه 

  فرع

يف الكتاب إذا اخذ املوصى له ثلث الدار فبناه مث استحق فللمستحق اعطاؤه بنايته واال اعطاه هذا قيمة ارضه فإن 
لة سوق مل يرجع بنقض ذلك على الورثة وال غريهم وينتقض القسم فيقاسم اعطاه قيمة البناء وهو اقل مما انفق حلوا

بقيمة الدار اال ان يفوت ببناء أو بيع فريجع عليهم بقيمة الدار قبضوها يقتسمون تلك القيمة فإن فاتت هبدم فليس 
املستحق يف البيع له اال ثلث ذلك مهدوماً مع ثلث النقض وان بيع من النقض شيء فله ثلث مثنه دون القيمة ألن 

ال يتبع املبتاع إذا هدم اال ان يبيع النقض فعليه الثمن وكذلك االمة إذا عميت قال ابن يونس قال ابو حممد أنظر 
قوله اال ان يفوت ما بيد الورثة ببيع يرجع عليهم بقيمة الدار مث قال ان بيع النقض قائماً يرد الثمن وقال قبل هذا 

و جل ما بيده يرده وفات ما بيد أصحابه بيع ردوا اىل القيمة فما الفرق وقال سحنون إذا اصاب بنصيبه عيباً وه
األصل الرد اىل الثمن يف هذا كله وقال صاحب املقدمات إذا قسموا بالقرعة مث طرأ استحقاق على احد أو وجد 

ة ومصيبة التالف من مجيعهم معيباً فقال عبد امللك ينتقض القسم قبل اإلستحقاق ام كثر فاتت األنصباء أو هي قائم
كلحوق الدين وقال ابن القاسم يف املدونة ال ينتقض اال ان يستحق اجلل من النصيب أو ما فيه ضرر ويرجع 

املستحق منه على إشراكه على حكم البيع يف القيام والفوات كان الفوات باستهالك أو استحقاق أو اخراب أو أمر 
ستحقاق يف األمر السماوي ويف اجلواهر إذا استحق بعض املال شائعاً مل مساوي والقول ألشهب ال يضمن يف اإل

ينتقض القسم واتبع كل وارث بقدر ما حاز اليه من حقه ان قدر على قسم ما بيده من ذلك وال يتبع املليء مبا 
به يكون به على املعدم وان استحق بعض معني فقال ابن القاسم ان كان كثرياً رجع بقدر نصف ذلك فيما بيد صاح

شريكاً فيما بيده إذا مل يفت وان كان املستحق يسرياً رجع بنصف قيمة ذلك دنانري أو دراهم وال يشارك صاحبه 
وهذا قول مالك وعن ابن القاسم إذا اقتسموا الدور فاستحق من نصيب احدهم شيء فإن كان الذي استحق أو 

قسم واال ردها وحدها ورجع على شريكه يف اإلستحقاق وجد به عيب هو جل ما يف يديه أو اكثر مثناً انتقض ال
بنصف قيمة ذلك مما يف يد صاحبه مث قال ابن القاسم يف الدار الواحدة خمالفة يف القسم للدور الكثرية لدخول 

الضرر فيها يف السكن والبناء وقال أشهب إذا استحق بعض نصيب احدمها اكثره أو أقله فيه مضرة ام ال رجع 
بنصف ما استحق فيما يف يد صاحبه فكان شريكاً به وال ينتقض القسم إذا فات الباقي يف يد املستحق على صاحبه 



منه بالبناء ال يقدر على رده الطاريء الثاين العيب ويف الكتاب إذا وجد بنصيبه عيباً وهو وجهه أو كثره رد اجلميع 
األرش والنقض كالبيع عنده اال ان يفوت ما بيد كالبيع وابتدئ القسم وقاله الشافعي وابن حنبل قال خيري بني 

صاحبه ببيع أو هبه أو بناء أو حبس أو صدقة أو هدم أو ال فريد قيمته يوم القبض فتقسم القيمة مع الردود وال 
تقيت حوالة األسواق والدار كالبيع وان كان املبيع األقل مل ينقض فإن كان سبع ما بيده رجع بقيمة نصف سبع ما 

اً مث يقتسمان هذا املعيب وكذلك لو اقتسما على التراضي جنساً أو اجناساً الطارئ الثالث الدين يف الكتاب اخذ مثن
إذا قسم بني الورثة احلاكم ال يأخذ كفيالً مبا يلحق من دين ألن األصل عدمه فال يلزمهم ما ال دليل عليه فإن طرا 

املرياث بعد الدين وقال ابن حنبل ال ينتقض بطرؤ الدين دين انتقضت القسمة بغري قاض لوقوعها غري حمررة ألن 
ألن تعلق الدين ال مينع تصرف الورثة كتعلق درك اجلناية برقبة اجلاين فإن كان صاحب الدين غائباً فاقتسموا أو 
ابن  جهلوا الدين أو تقدميه على القسم رد القسم حىت يوىف الدين ان كان املقسوم قائماً فإن اتلف بعضهم حظه قال

يونس يريد أو عدم فلرب الدين اخذه من الذي بقي حظه ويتبع الوارث بقية الورثة ببقية إرثه ويضمن كل وارث 
ما أكل أو استهلك وما باع فعليه مثنه ان مل حياب وما مات بأيديهم أو هلك بأمر من اهللا تعاىل فال ضمان ألن 

بل حلوق الدين مث حلق اتبعوا كلهم اجلاين النتقاض القسم ايديهم مؤمنة شرعاً واذا جين على الرقيق بعد القسم ق
بلحوق الدين قاعدة اسباب الضمان ثالثة اإلهالك كإحراق الثوب أو التسبب للهالك كحفر البئر أو وضع يد غري 

د مؤمنة كيد الغاصب أو قابض املبيع الفاسد وقولنا غري مؤمنة خري من قولنا اليد املتعدية حذار من البيع الفاس
وغريه قال ابن يونس قال أشهب ما يغاب عليه يضمن للتهمة وقال سحنون حلوق الدين ال ينقض القسم ألنه متييز 
حق ال بيع والدين شائع فيما بأيديهم وهو على قدر مواريثهم ألنه أحدهم قد يكون غنب يف القسم أو تغري سوق ما 

البيع للدين ويقسم عليه الدين ولكل واحد افتكاك ما يباع  بيده فيؤدي أكثر مما بيده بل يقوم ما بيد كل واحد يوم
عليه بدفع ما ينوبه ألنه املقصود دفع الدين وهلم أغرض يف أمالك مورثهم فيقدمون على البيع وقاله ش وإذا كان يف 

البيع من نصيب كل واحد ضرر على صاحب الدين لطوله وما بيد أحدهم أحضر مثنا بيع ما هو أجنز ورجع على 
أخواته بنائهم من الدين يوم قضاه قال أشهب إمنا يتبع الورثة اجلاين إن أخذ الدين من مجيعهم فإن أخذ من أحدهم 

رجع وحده على الذي صار له ذلك العبد مبا يصيبه من العبد وله من اجلناية بقدر مصابه من العبد مثل ان يترك 
حدهم فباع الغرمي احد الباقيني رجع من بيع عبده على أخيه ثالثة بنني وثالثة أعبد قيمة كل عبد مائة فقتل عبد أ

القائم وعلى اجلاين بثلث قيمة العبد اجملين عليه ورجع عليه صاحب العبد اجملين عليه بثلثي قيمته ولو اخذ الغرمي من 
ق ومذهب كل واحد من األوخوين نصف الدين لرجعوا كلهم على اجلاين اثالثاً فهذا القول جعل الدين كاالستحقا

سحنون ان رب الدين ياخذ ما بيد الورثة وال يرجعوا على اجملين على عبده بشيء بل على اجلاين حبصة ما يلحق 
قيمة العبد اجملين إذا فض على مجيع ما بأيديهم ويرجع اجملين على عبده على اجلاين مبا بقي مثل ان يكون قيمة 

ه مائة والدين مائتان فيبيع العبدين اللذين بيد األخوين فإن املقتول يوم القتل مخسني وقيمة كل عبد بيد أخوت
األخوين يأخذان من اجلاين اربعني واخومها عشرة ولو كان كاإلستحقاق رجع اجلميع أثالثاً قال اللخمي وأن طرأ 

يت وارث على ورثة اخذ من كل واحد قدر ما يصري عليه من مرياثه وليس له على هذا الذي بقي يف يديه مال امل
اال ما يصيبه لو مل يتلف ما أخذ اصحابه قال ابن القاسم وجعل اجلواب يف غرمي على الغرماء كذلك ليس على 

املوسر اال ما ينوبه لو كان بقية الغرماء مياسري والطارئ ثالثة غرمي ووارث وموصى له فالغرمي يصح رجوعه على 
والوارث على الورثة وعلى املوصى هلم وكذلك كل من وضع يده على تركة امليت من غرمي ووارث وموصى له 

املوصى له وأما الغرمي فإن طرأ على الغرماء بانفرادهم لتقدمهم ومل يفضل عنهم شيء أو على الورثة ألنه مل يتقدمه 



غرمي أو تقدم وفضل عنه ما يوفيه بيد الوارث أو على الورثة والغرماء ألن الباقي ال يويف دينه فاألول يرجع على 
ئك الغرماء دون الورثة ان مل يعملوا بدين طارئ وال كان موصوفاً فإن اعسر بعضهم أو غاب مل يرجع على أول

املوسر احلاضر اال مبا ينوبه ان كان الغرماء حضوراً مياسري والغرمي الطارئ على ورثة فإن اغترق الدين التركة وهي 
مل يصدقوا ألن العني يغاب عليه فإن قامت بينة برأهم عني قائم بيد الورثة أخذه فإن اكل ضمن أو ادعوا الضياع 

ابن القاسم النتقاء التهمة وضمنهم أشهب على أصله يف العواري ان اليد يد ضمان قال واألول احسن ألن هذا 
استحقاق واإلستحقاق ال يضمن مع البيئة إال أن حيسبوا ذلك ألنفسهم مع علمهم بالدين وامليت موصوف بالدين 

أو أحد الورثة وهو مأمون برئوا وان مل تشهد بينة باألصل فإن كان الدين يغترق ا ذلك للغرماء عند أمني فإن أوفقو
بعض التركة وكلهم حاضر موسر غريه أخذ من يد كل واحد ما ينوبه ال اجلميع من واحد فإن كان معسراً أو غائباً 

التركة دياراً واقتسموا عاملني  أو ملداً أخذ اجلميع من احلاضر املوسر غري امللد واتبع املأخوذ منه اصحابه فإن كانت
من بعد وصية يوصي هبا أو ( بالدين قال مالك فسدت القسمة ونقضت رضي الورثة بقضاء الدين ام ال لقوله تعاىل 

وقبل القسم جائز يتعلق به حق آدمي فإذا رضوا بقضاء الدين مل ينقض وان رضي أحدهم ببقاء القسم ) دين 
ض القسم واستؤنف يف الباقي فإن كان ال يبقى بعد قضاء الدين شيء قدم من طلب وقضاء ما ينوبه وامتنع غريه نق

قضاء ما ينوبه اذ ال قسم صحيح بعد قضاء الدين يرجع به وقال أشهب وسحنون القسم جائز إذا كان املقسوم 
لث التركة موجوداً ويفض الدين على ما يف ايديهم باحلصص وان كان الدين يغترق نصف التركة ويف يد أحدهم ث

ويف يد اآلخر الثلثان بيع نصف ما يف يد كل واحد اال ان يكون على الغرمي يف ذلك ضرر لقلة الرغبة يف شراء 
البعض أو يكون نائب أحدهم احضرها فينقض القسم قال اللخمي وعلى قوله لو بىن احدهم يف نصيبه وقيمته مائة 

البناء اال ان يشاء الرجوع بنصف قيمته يوم املقامسة وقيل يوم  فصارت مائتني لبيع منه للغرمي ربعه ألنه نصفه قبل
بىن ألن البناء فوت فإن اهندام ما يف يد احدهم ومل ينب اآلخر نقض القسم وليس االهندام فوتاً وان قال احدهم ال 

يد أحدمها مل  أرد القسم وأقضي مجيع الدين قدم وال ينقض كاألجنيب فإن اغترق الدين مجيع التركة وقد هلك ما يف
يضمن قسماً بالقرعة أم ال ألن مقال الغرمي من باب نقض القسم وهو كاإلستحقاق فال يضمن وال يضمن األخ 

ألخيه شيئاً ألنه ال يستحق مرياثاً اال بعد الدين فلو رجع األخ على أخيه بقيمة نصف ما قبضه ان اقتسما بالتراضي 
رياث وكذلك إذا اغترق الدين مجيع الباقي وبعض اهلالك مل يضمن من رجع الغرمي أخذه منه لتقدمي الدين على امل

هلك بيده شيئاً فإن اغترق بعض احلاضر والقسم بالقرعة فقال ال يرجع من استحق ذلك بيده وال يرجع عليه 
ريجع وأرى ان القسم متييز حق وهو مبنزلة ما لو قضي ذلك الدين أجنيب وقيل يرجع عليه وال يرجع وقيل هو بيع ف
وال يرجع عليه فإن كانت التركة عيناً ودياراً أو كان يف العني وفاء بدين الطارئ قضي الدين من العني ومضي 

القسم يف الدار وال قول ملن اراد نقضه وان كانت عيناً وعروضاً ودياراً وقسمت قضي الدين من العني والعروض 
ى القسم يف الديار لعدم احلاجة للنقض وان اقتسموا دياراً أو ألهنا اقرب بيعاً ومن حق الغرمي تبدئته باألسرع ومض

عبيداً فاهندم ما اخذ احدهم أو حدث بالعبد عيب بيع مجيع السامل ألنه أقرب بيعاً ورجع على أخيه فقامسه تلك 
ي وانتقال الدار والعبد على ما هو عليه من اهندام أو عيب قوالً واحداً وان بيع نصف السامل فكان رد النصف الباق

النصف افضل له وأراد رد ذلك لغرض له يف الرد أو اختار التمسك ألن ذلك افضل فله ذلك على احد القولني 
وقيل ألخيه الرجوع عليه قال صاحب املقدمات طرؤا لغرمي على الغرماء والوارث على الورثة واملوصى له على 

ه وال يأخذ املليء باملعدم وان كان املقسوم مل يفت منه املوصى هلم حكمهم سواء يتبع الطارئ كل واحد منهم بنائب
شيء مل ينتقض القسم يف املكيل واملوزون لعدم احلاجة للنقض وينقض يف احليوان والعروض ملا يدخل عليه من 



الضرر بتبعيض حقه ويف ضمان كل واحد للطارئ ما ينوبه مما قبض ان قامت البينة على التلف من غري سببه قوالن 
الضمان فالقيمة يوم القبض بالتفويت بالبيع واهلبة والصدقة والعتق حنوه وعلى عدم الضمان ال يضمن هبذه  وعلى

االسباب ويلزمه الثمن يف البيع ويصدق يف تلف ما ال يغاب عليه دون ما يغاب مع ميينه وعلى مذهب أصبغ يضمن 
على املوصى هلم بالثلث وعلى الورثة وطروء  يف العني وحده فتكون ثالثة اقوال وطروء الغرمي على الورثة أو

املوصى له بعد على الورثة فهم سواء فينتقض القسم عند مالك حلق اهللا تعاىل وال ينتقض عند أشهب واختلف قول 
ابن القاسم فعنه ينتقض بني مجيعهم وخيرج الدين مث يقسم الباقي ويكون النقض باملوت أو اجلناية أو حوالة سوق أو 

اجلميع أو خيرجوا الدين من عندهم فيتم القسم أو يتطوع احدهم جبملة الدين وليس ألحدهم اخراج نائبه غريه من 
من الدين ويتمسك بنصيبه من القسم اال برضاهم لتحقق الغنب يف القسم اال ان يثبت الدين بشهادة أحدهم مع ميني 

تهم إياه يف نقض القسم ليزداد حظه أو لغنب الطالب فلبقية الورثة إخراج الدين من عندهم ويقرون القسم لتهم
حصل له أو نقضه بأمر مساوي قال مطرف وفيه نظر ألن التهمة تبطل شهادته وقاله أشهب وعنه امنا ينتقض بيد من 

بقي حظه أو بعضه بيده أو استهلكه أو شيئاً منه وأما من تلف مجيع حظه بامر مساوي فال يرجع عليه بشيء من 
هو مع سائر الورثة فيما بقي من التركة بعد الدين ووافق ابن حبيب قول ابن القاسم األول اال ان الدين وال يرجع 

يريد احدهم فك نصيبه بنائبة من الدين اال ان يتلف شيء مما بيد بقية الورثة اال ان يتركهم يف ضمان التالف نفياً 
حنون على قيمة ما بيد كل واحد منهم يوم للغنب يف القسم واتفق أشهب وسحنون واختلفا يف فض الدين فقال س

احلكم وقال أشهب يف أحد قوليه على األجزاء اليت اقتسموا زادت أو تقصت ما مل تتلف وعلى قوهلما يثبت الدين 
بشهادة احدهم مع ميني الطالب ام ال لعدم انتفاع الشاهد بشهادته وال خالف ان الورثة ال يضمنون بالقسم التالف 

ا حلق الدين فيلزمهم ان يردوا ويضمنون اكلهم وما استهلكوه وانفقوه واختلف يف ضماهنم بأمر مساوي إذ
باإلحداث كالبيع واهلبة والصدقة والعتق فضمنهم ابن حبيب فريدوا وال يرجعوا على املوهوب له ومل يضمنهم 

احملاباه حكم اهلبة  أشهب فريجع صاحب الدين على املوهوب له وال له على املشتري شيء اال ان حياىب فحكم
ويصدقوا يف تلف احليوان الذي ال يغاب عليه يعدم التهمة يف امياهنم خبالف العروض اليت يغاب عليها واختلف يف 

العني واملكيل واملوزون من الطعام إذا شهد بتلفه على ثالثة اقوال الرباءة وعدمها وهو ظاهر قول ابن القاسم 
ون تنبيه قال واإلختالف يف انتقاض القسم مبين على اخلالف يف الدين الطارئ هل والفرق بني العني واملكيل واملوز

يتعني يف عني التركة أو هو متعلق بذمة امليت نظراً اىل خراب الذمة باملوت وصون الدين الدين عن الضياع أو نظراً 
لورثة أو الغرماء قلت واختلف لالستصحاب وينبين عليه اختالف قول مالك فيمن يبدأ باليمني يف دين املتوىف هل ا

العلماء إذا ترك ماالً وديناً فقيل على ملكه حىت يوىف الدين وقيل على ملك الورثة ألن سبب امللك احلاجة العامة 
إذا لو بقيت االشياء شائعة لتقاتل الناس عليها فجعل الشرع ترتب األمالك على األسباب اخلاصة دافعاً هلذه الفنت 

ميتاً شرعاً وهو بصدد احلاجة يف حياته ملك الصدقة واألموال إمجاعاً وامليت مل تبق له حاجه عامة فال فاجلنني ملا كان 
فجعل ملك الورثة بعد الدين ويرد عليه ان املغيا ) من بعد وصية يوصي هبا أو دين ( ملك حجة األول قوله تعاىل 

مثالً قال ال تعتقدوا انه من اصل املال بل من الذي يفضل  هو املقادير ال املقدر ومعناه انه ملا يبني ان للزوجة الثمن
بعد الدين وهذه قاعدة وهي ان اللفظ إذا سيق ألجل معىن محل على الذي سبق له ال على غريه كما قال مالك 
والشافعي اليب حنيفة رضي اهللا عنهم يف قوله فيما سقت السماء العشر قال ح يف اخلضروات الزكاة قاال له هذا 

  خمرج بيان اجلزء الواجب ال الواجب فيه  خرج

  فرع



قال صاحب املقدمات طروء الغرمي على الغرماء والورثة ينظر ان كان فيهما أخذه الورثة كفاف الغرمي الطاريء 
  رجع عليهم على ما تقدم من رجوع الغرمي على الغرماء 

  فرع

كان ما قبض املوصى له خيرج من ثلث ما بقي بعد قال طروء الغرمي على املوصى له بأقل من الثلث وعلى الورثة ان 
دين الغرمي الطارئ فال رجوع للغرمي عليه لتعني حقه يف جهة غريه اال يف عدم الورثة ان كان ال خيرج من ثلث ذلك 

فريجع بالزيادة على الثلث على من وجد منهم ملياً فإن حقه تعجيل دينه فال يتبع املعدم واما قلد الثلث فال يرجع 
ه على املوصى له اال يف عدم الورثة على ما تقدم قال ومسائل الطوارئ احدى عشرة مسألة الغرمي على الغرماء ب

والوارث على الورثة واملوصى له على املوصى هلم والغرمي على الورثة والغرمي على املوصى له بالثلث وعلى الورثة 
وصى له بعدد على املوصى هلم وعلى الورثة واملوصى له جبزء واملوصى له بعدد على الورثة والغرمي على الغرماء وامل

على املوصى هلم جبزء وعلى الورثة والغرمي على املوصى له بأقل من الثلث وعلى الورثة واملوصى له جبزء على 
 ست الورثة وقد تقدم اكثرها وتأيت بقيتها ان شاء اهللا تعاىل نظائر قال العبدي يلزم الضمان اال ان تقوم بينة يف

مسائل املقسوم من التركة بني الورثة مث ينتقض القسم بالدين أو بغلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه والصناع 
وعارية ما يغاب عليه واملبيع باخليار مما يغاب عليه ونفقة الولد عند احلاضنة والصداق مما يغاب عليه وادعت املرأة 

  تلفه ووقعت فيه الشركة بالطالق 

  فرع

در عن مالك التركة ألف والدين مائتان باع وارث بعض التركة رد بيعه لتعلق الدين باجلميع تعلق الرهان يف النوا
وقال سحنون ينفذ ان وىف الباقي الدين وقد قال مالك ان حلف حبرية رقيقة ليقضني دينه اىل شهر فهو ممنوع من 

ذ البيع ألن ما من أجله يرد البيع فقد زال بيعهم لتعلق حق احلرية هلم فإن باعهم وقضى الدين قبل األجل نف
  بالقضاء 

  فرع

يف الكتاب إذا اقر احدهم بعد القسم بدين ان كان عدالً حلف الطالب واستحق فإن اهتمه الورثة يف نقض القسم 
اج دفعوا الدين ومت القسم واال نقض واعطى الدين وقسم الباقي فإن أخرجوا نائبهم واىب املقر اال النقض لزمه اخر
نائبه أو بيع نصيبه الن غرضهم صحيح يف استيفاء عني مال املوروث وان اقر قبل القسم حلف الطالب وامتنع 

القسم اال بعد الدين وعن مالك يف الورثة يبيع بعضهم من بعض فلإلبن ما بيد الورثة وال يأخذ ما اشترى بعضهم 
هم شيء اتبعوا به ديناً الطارئ الرابع الوارث بعد من بعض لضماهنم مثن ذلك حىت يستوىف الدين فإن مل يكن عند

القسم يف اجلواهر ان كان الورثة أملياء والتركة عني اخذ من كل واحد ما ينوبه فإن وجد احدهم معسراً قال ابن 
 القاسم ليس له اخذ املوسر باملعسر قياساً على وضع يد األجنيب وقال أشهب يقاسم املوسر يف مجيع ما صار له ان لو
مل يترك امليت غريمها ويتبعان املعسرورأى ان القسم فاسد وان مل يعلموا بالطارئ وظاهر مذهب عبد امللك انه جائز 

اال ان يعلما بالطارئ فيفسد لدخوهلم على عدم حترير القسم واصل ابن القاسم ليس ألحد الشريكني قسم العني 



ان عاملاً مل جيز واصل أشهب اجلواز فإن كانت التركة دون شريكه وامضى القسم هاهنا ملا كان غري عامل ولو ك
عقاراً داراً واحدة اقتسماها نصفني خري بني اجازة القسم ومشاركتهما وبني رده فيجمع له سهمه وان كانت دارين 

فأخذ كل واحد داراً فليس له رد القسم بل يشارك كل واحد يف داره فإن اغترق بعض احلاضر والقسم بالقرعة 
 يرجع من استحق ذلك بيده وال يرجع عليه وارى ان القسم متييز حق ألنه لو حضر القسم مل يكن له اال فقال ال

املشاركة وان كانت اكثر من دارين استؤنف القسم ليجمع له سهمه فيسلم من ضرر الشركة الطارئ اخلامس 
رياث وقال ابن القاسم ان أتوصى له طروء املوصى له ففي اجلواهر جعله ابن حبيب كالغرمي لتقدم الوصية على امل

بالثلث فكالوارث ألنه ذو سهم مثله أو بدنانري أو طعام فكالغرمي قال صاحب املقدمات املوصى له بعدد ان كان ما 
أخذه الورثة زيادة على الثلثني وهو كفاف الوصية الطارئة فال رجوع له على املوصى هلم وان مل تكف وصيته رجع 

ى هلم كما تقدم يف رجوع الوارث على الورثة وطروء املوصى له جبزء وعلى الورثة قال ان اخذ بتمامها على املوص
الورثة زيادة على الثلثني تكف الطارئ مل يرجع اال على الورثة ألن حقه يف ايديهم وفيه خالف ابن حبيب وابن 

حقه يف أيديهم وقال الشافعية الوصية  القاسم وان مل يكن فيها كفاف الطارئ رجع بالباقي على املوصى هلم الن بقية
بغري العني كالدين توجب النقض اال ان يوفوه وباملعني كاإلستحقاق واإلستحقاق من نصيب أحدمها يبطل القسم يف 

النصيبني أو يف أحدمها أكثر فيخرج الصفقة عندهم القسم الثالث يف أحكام متفرقة قال صاحب اإلستذكار عن 
اسلموا اقتسموا على مواريثهم يف الكفر وان كانت ظلماً وغري الكتابني ينتقل حكمهم مالك ان الكتابني إذا 

باإلسالم وعنه انتقال اجلميع وقاله ش و ح واجلمهور لقوله يف املوطأ اميا دار أو ارض قسمت يف اجلاهلية فهي على 
م فهل خيص بقرينه قوله اجلاهلية قسم اجلاهلية واميا دار أو ارض ادركهما االسالم ومل تقسم فهي على قسم االسال

  أو يعم الكفار لعموم اللفظ 

  فرع

يف الكتاب يقسم على الغائب مع احلاضر ألن القسم على مقر خبالف القضاء على الغائب ألنه منكر ويقسم 
 القاضي دون صاحب الشرطة ألنه الناظر يف اموال الغائبني قال اللخمي قال أشهب ان اصاب وجه احلكم جاز ألنه
حاكم كالقاضي ويقيم احلدود وقال مالك يف بعض والة املياه ضرب المرأة املفقود ثالث سنني مث امرها بالنكاح مث 
جاءت اىل وايل املدينة قال فضرب هلا سنة متام األربع ونفذ حكم األول قال واألول اظهر ألنه ليس بسؤال لذلك 

  فهو كاالجنيب 

  فرع

 الرفع للقاضي يقسم بينهم خوفاً من الدلسة يف النكت قيل الدلسة اظهار يف الكتاب احلالف ليقامسن احب ايل
القسم للخروج من اليمني فاذا قسم انتفت وقيل خوفاً من غنب احلالف فيؤدي اىل النقض فال ترب اليمني ان كان 

  ألجل أو حنوه 

  فرع



ة أو حنوها من سائر الشجر ال يف الكتاب إذا قلعت الريح خنلة لك يف ارض رجل أو قلعتها انت فلك غرس خنل
تكون اكثر استيالء أو ضرراً على األرض ألن لك منفعة ذلك املوضع فلك أخذه على الوجه الذي استحققته وال 

تغرس خنلتني ألنه غري املستحق وليس له منعك أو وكيلك من الدخول للجذاذ أو غريه لدخوله على ذلك وان 
ذها من غري ضرر وال جتمع نفراً يطأون زرعه ولو كان لك يف وسط كانت ارضه مزروعة فلك السلوك مع من جي

ارضه املزروعه ارض فيها رعي مل تسلك مبا يشتد لعظم الضرر ولك الدخول لالحتشاش لعدم الضرر وان كان 
لكل هنر ممره يف ارض قوم ال متنعهم غرس حافتيه شجراً ألنه ال ضرر عليك فمنعه ضرر واذا كنست بئرك محلت 

سنة البلد يف طرح الكناسة فإن كان الطرح بضفتيه مل تطرح ذلك على شجرهم ان وجدت مكاناً واال فبني على 
الشجر فإن ضاق ففوق شجرهم لتعني ضررك وصاحب احلق مقدم على الطارئ قال اللخمي يريد يغرس مكان 

جياوره وال يضر بأعاله بكثرة  النخلة خنلة أو غريها ما ال يضر بباطن األرض بانتشار العروق أو اقوى فيهلك ما
الفروع فيمنع الشمس عن األرض فتقل منفعتها وعن ابن القاسم فيمن خرج يف ارضه عرق شجرة غريه يف مكان 
آخر ان مل تكن له فيه منفعة وال مضرة بقي لصاحب االرض اال ان يكون لو قلع له مثن اخلشب أو احلطب فيأخذ 

راره مضراً باصل شجرته اليت هو منها مل يقره اال ان يرضى صاحب الشجرة قيمته مقلوعاً قال عيسى وان كان اق
قال اللخمي فإن مل يرض وكان ان قطع يف األرض بني الفرع والشجرة نبت قطع واعطي قيمته مقلوعاً وان كان 

لصاحب بنبت قطع وأخذه صاحبه وجعل ابن القاسم حق صاحب النهر يف موضع جريان املاء خاصة واحلافتني ملكاً 
األرض يغرسها ان أحب وال يطرح اآلخر عليها اال العادة ولصاحب النهر منع صاحب األرض من غرس حافيت 

  النهر إذا اضر بشربه للماء ألصول الشجر بغوص عروق الشجرة يف النهر فتضر جبريانه 

  فرع

يعطي الورثة الدين لتعلق حقهم  يف الكتاب يباع من الدار بقدر الدين قبل القسم لتقدم الدين على املرياث اال أن
  بعني التركة وحق الغرمي امنا تعلق باملالية فهم مقدمون يف العني وهو مقدم يف املالية 

  فرع

قال ابن يونس ال يقسم القاضي حىت يثبت عنده املوت وحصر الورثة وملك امليت للمقسوم كان فيهم صغري أم ال 
 والدين على امليت وكذلك غري الورثة من الشركاء ومشهور الشافعية وال يقضي بالقسم بتقاررهم وان كانوا بالغني

مثلنا وهلم القسم بإقرارهم ويكتب هلم القسم بقوهلم وقال ح بالقول الثاين يف غري العقار ويف العقار ان نسبوه اىل 
نعلم صحة تلك اليد وال غري وارث فإن نسبوه اىل ارث فال بد من البينة العترافهم بأنه انتقل من يد الغري وحنن ال 

صحة قوهلم للميت العترافهم حىت يثبت موته اما إذا اقتصروا على يدهم فاليد ظاهرة يف امللك فتكفي وجوابه ان 
اليد قد تكون بإجارة فيتصرف احلاكم يف أموال الناس بغري مستند شرعي وهو فساد عظيم وقال ابن حنبل ال 

  كم واحلكم باجلرب يعتمد مستنداً شرعاً يشترط الثبوت اال يف قسم اجلرب ألنه ح

  فرع



يف الكتاب إذا مل يرض أحدهم مبا خرج لزمه ألن قسم القاسم كحكم احلاكم ال ينتقض وان كره اخلصوم وان قالوا 
غلطت أو مل تعدل أمت قسمه ونظر االمام فإن وجده صواباً واال رده ومل ير مالك قسم القاسم كحكم احلاكم قال 

ت القسم من العقود الالزمة إذا وقع فيما جيوز قسمه على التراضي أو القرعة بوجه صحيح وال صاحب املقدما
  ينقضها أحدهم وال يرجع عنها 

  فرع

يف الكتاب إذا ورثا خنالً وكرماً مل يعرفاه أو عرفه أحدمها مل جيز التراضي يأخذ احدمها واآلخر اآلخر اال ان يوصفا 
وجيوز قسم الدار وصفت هلما جلوازها بيعاً فأوىل القسم جلوازه بالقرعة وميتنع شراء ما هلما ألن هذا بيع مينعه الغرر 

خترجه القرعة قال ابن يونس قال سحنون ال يقسم اال بالتراضي ليالً ينضم غرر الغيبة لغرر القرعة خبالف البيع فيه 
  ق حالت أو اهندمت غرر واحد والقسم يعتمد التقومي فكيف يقوم بالبلد البعيد وقد تكون السو

  فرع

  يف الكتاب جيوز اشتراط اخليار يف القسم فيما جيوز فيه البيع وكثرة اخليار وقلته وهو الزم ويبطل بالتصرف كالبيع 

  فرع

قال دار داخلها لقوم وخارجها لقوم وللداخلني املمر فاراد اخلارجني حتويل الباب اىل ما ال ضرر على الداخلني معه 
وان بعد منعوا وهلم منعهم من تضييق الباب نفياً للضرر ولو قسم الداخلون فأراد اهل كل نصيب لقربه فذلك هلم 

فتح باب لنصيبه اىل اخلارجني منعهم اخلارجون اال من الباب األول قال ابن يونس منع سحنون تغيري الباب مطلقاً 
   ألنه خالف ما وقعت عليه القسمة إال منعهم األبواب كان احلائط الذي تغلق فيه األبواب هلم أو للخارجني

  فرع

يف الكتاب إذا اقتسما كل واحد طائفة من الدار فمن صارت له االجنحة فهي له وال تعد من الفناء وان كانت يف 
  هواء األفنية بل تعد من البناء ألنه يف معناه وفناء الدار هلم امجعني يرتفقون فيه 

  فرع

ة مرتفقاً فكل واحد أوىل مبا بني يدي باب بيته وال يطرح حطبه وال علف قال إذا اقتسموا الدار وتركوا الساح
  دوابه بني يدي باب غريه ان كان يف الدار سعة وان وقع بعد ذلك جاز اال ان يضر 

  فرع

قال إذا اقتسموا الفناء والساحة رفعوا الطريق وال يعرض فيها أحدهم لصاحبه ألهنا من املصاحل العامة وان اقتسموا 
ان يصري كل واحد بابه ناحية أخرى وال يدعوا طريقاً بتراض جاز ألنه حقهم وان اقتسموا البناء مث قسموا  على



الساحة ومل يذكروا رفع الطريق فوقع باب الدار يف حظ احدهم ورضي فإن مل يشترطوا يف القسم ان طريق كل 
ن وقع يف نصيبه ولباقيهم فيه املمر ألنه عادهتم مل حصة فيها الطريق بينهما على حاهلا النه العادة ومالك باب الدار مل

ينقضوها بشرط فإن اقتسموا الساحة وهي واسعة يقع لكل واحد ما يرتفق به وال خيرج اال من باب الدار واختلفوا 
يف سعة الطريق جعلت سعة احلمولة قال ابن يونس قال ابن حبيب إذا مل يذكروا الطريق عند القسم أعيد القسم 

عرفة خمرج كل سهم وما مل يشترطوا قطع الطريق ألن القسم حينئذ ليس من قسم الناس وكذلك لو اقتسموا على م
دارا بتراض بال سهم أو به فصار جمرى مائها يف نصيب احدهم قال اللخمي إذا مل يكن ألحدهم مكان يفتح فيه 

  سلمني امتنعت القسمة بالقرعة وبالتراضي اال على بقاء الطريق الهنا قسمة امل

  فرع

يف الكتاب إذا تراضيا بأن ألحدمها دبر الدار ولآلخر مقدمها على عدم الطريق للداخل على اخلارج جاز إن كان له 
  موضع يصرف له بابه وإال فال للضرر وكذلك أخذ العلو على أن ال طريق يف السفل 

  فرع

من البيع وله أخذ اجلميع مبا يعطي فيه ألن من حق قال خيري املمتنع من القسم فيما ينقسم وان مل ينقسم خري املمتنع 
  الشريك أن ينتفع مبلكه ساملاً عن ضرر الشركة أصالً أو مثناً وقد تقدم خالف ش 

  فرع

يف النوادر قال ابن القاسم وجد أحدمها يف نصيبه جباً يعاد القسم لعدم تعديل امللك فإن فات ببناء فلآلخر قيمة 
بيوت مل يعلم هبا وقال سحنون إذا وجد بئراً عادية فهي له دون شريكه وكذلك نصف ذلك كبيوت وجدها أسفل 

الغمد والصخر وكذلك املشتري قال سحنون كل ما وجد قدمياً ليس من تركة امليت فلواجده والذهب والفضة 
لبلد أو والنحاس كالكنز ان كان بأرض العرب فلواجده أو عنوة فللفاحتني هلا فإن جهلوا فللمساكني من تلك ا

صلحاً فللذين صوحلوا وقال ابن نافع الكنز كله لواجده وهذا الفرع ينبين على ان من ملك ظاهر األرض هل ملك 
  باطنها أم ال وفيه قوالن يف املذهب 

  فرع

قال قال مالك ال تقسم التركة حىت يوضع احلمل ليعلم على أي جزء تقسم وكم التركة وال ينظر لالسترباء بل 
و أبطأ احليض ومضى االسترباء ال تقسم حىت يتبني فإن احلامل قد حتيض فيضع نصيب اجلنني من غري حىت يظهر ول

  ضرورة 

  كتاب الشفعة



قال صاحب التنبيهات هي بسكون الفاء مشتقة من الشفع ضد الوثر ألنه يضم املأخوذ مللكه وقيل الشفعة الزيادة 
أي من يزدد عمال صاحلا اىل عمله وقيل منم ) شفع شفاعة حسنة من ي( واآلخذ يزيد ماله باملأخوذ قال اهللا تعاىل 

الشفاعة ألنه يستشفع بنصيبه اىل نصيب صاحبه وقيل بل كانوا يف اجلاهلية إذا باع احدهم حصته أو أصله اتى 
دود اجملاور شافعاً اىل املشتري ليوليه اياه واصلها ما يف الصحاح قضى بالشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا وقعت احل

وصرفت الطرق فال شفعة وفيه ثالث مقاصد الشفعة يف املشترك وسقوطها يف اجلوار ألن احلد بني اجلارين حاصل 
واهنا يف الرباع دون العروض واحليوان ويف مسلم الشفعة يف كل شرك مل يقسم ربع أو حائط ال حيل له ان يبيع حىت 

  ؤذنه فهو احق فجعلها قبل البيع وفيه ثالثة ابواب يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ومل ي

  الباب األول يف األركان

وهي أربعة اآلخذ واملأخوذ واملأخوذ منه وما به اآلخذ الركن اآلخذ وهو كل شريك يف امللك ويف الكتاب للذمي 
يترافعوا إلينا ألنا ال  واآلخذ باع املسلم من مسلم أو ذمي كاملسلم فإن كان الشريكان ذميني مل أتعرض هلما اال أن

نتعرض للذمة اال يف التظامل وهذا سبب ملك كالبيع ووافقنا ش و ح يف استواء الذمي واملسلم يف الشفعة وخالفنا 
أمحد لنا عموم النصوص املتقدمة وألنه لو اعتق شقصاً من عبد بينه وبني مسلم قوم عليه كاملسلم فيستويان هاهنا 

على الرد بالعيب يف البيع جبامع نفي الضرر والهنا من حقوق املال فيستوي فيها الذمي  جبامع احكام امللك وقياساً
( وغريه كخيار الشرط وامساك الرهن واملطالبة باألجل يف السلم وغريه احتج بقوله ال شفعة لنصراين ولقوله تعاىل 

اء األرض املوات ملا فيه من تفويت الرقبة وشفعته سبيل وألنه ليس احي) ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً 
على املسلمني فأن ال يأخذ بالشفعة أوىل ألن اإلحياء مل يتعلق به حق معني والشفعة ثبت امللك فيها ملعني واجلواب 
عن األول منع الصحة سلمنا صحته لكن حيمل على اجلار أو على شفاعته واجلواب عن الثاين ان معناه بغري سبب 

السبب الشرعي فله املطالبة امجاعاً كقبض املبيع من املسلم والدين وغريمها واجلواب عن الثالث الفرق شرعي اما ب
بان اإلحياء تفويت الرقبة على املسلمني بغري بدل والشفعة بدهلا الثمن مع انه روي عن مالك له اإلحياء يف بلد 

إذا باع املسلم من ذمي ال يأخذ الذمي فإن باع  املسلمني اال جزيرة العرب تفريع قال التونسي قال ابن القاسم
نصراين من نصراين فللمسلم األخذ ألنه حكم ملسلم فإن باع خبمر أو خنزير فبقيمة الشقص عند أشهب لتعذر رد 
الثمن وال قيمة للخمر وبقيمة اخلمر عند ابن عبد احلكم وهو اشبه مبذهب ابن القاسم ألنه مما يضمن بالقيمة عند 

للنصراين وعند عبد امللك إذا استهلكه املسلم لنصراين ال قيمة عليه قال ابن يونس قال أشهب إذا كان  استهالكه
الثالثة ذمة ال شفعة وان ترافعوا الينا ألن الشفعة ليست من باب التظامل عندهم اال ان يكون احدهم مسلماً قال 

نصرانيني فباع احدمها حصته قضينا بالشفعة ان صاحب النوادر يف املوازية قال ابن القاسم إذا كان الشريكان 
ترافعوا الينا قال سحنون إذا حبس املرتد فإن تاب فله الشفعة وان قتل فهي للسلطان يأخذها ان شاء لبيت املال أو 

  يترك وقبل التوبة هو حمجور عليه 

  فرع

كلهم بالنبوة ولو ولد احدهم  يف الكتاب ثالثة اخوة احدهم ألب باع احد الشقيقني فهي لألخوين ألن مرياثهم
أوالداً مث مات فشفعة األوالد بينهم دون االعمام ألهنم اهل مرياث واحد فإن سلموا فهي لألعمام فإن باع احد 

األعمام فهي لبقيتهم مع بين اخيهم لدخوهلم مدخل سهم وان ترك ابنتني وعصبة قدمت احدامها على العصبة ألهنما 



ولو باع احد العصبة فهي لبقيتهم وللبنات واألخوات مع البنات كالعصبة فإن  اهل سهم فإن سلمت فللعصبة
كانت الدار بني شريكني فمات احدمها وترك عصبة فباع احدهم فبقيتهم احق من االجنيب الهنم اهل سهم فإن 

شقيقة سلموا فهي للشريك فإن ترك اختاً شقيقة واختني ألب فأخذت النصف واألخريان السدس فهي ألختها ال
ألهنما اهل سهم واحد وهو الثلثان واإلخوة أوىل هبا بينهم إذا باع احدهم وكذلك اجلدات قال التونسي قال مالك 

واصحابه اهل كل سهم أوىل اال ابن دينار ومىت سلم اهل السهم الشفعة فاهل السهام والعصبة سواء ألن سببهم 
رثة فالشركاء بعدهم ولو باع احد العصبة لدخل اهل عموم املورث ال خصوص سبب فيستوون فإن سلم مجلة الو

السهام مع بقية العصبة ومل ير العصبة اهل سهم وجعلهم أشهب كأهل سهم خيتصون هبا واملوصى هلم بالثلث أو 
جبزء مسمى عند ابن القاسم ال يدخلون مع الورثة ويدخل الورثة معهم وعند حممد واشهب كأهل سهم واذا أوصى 

لرجل واحد فباع اخوة املوصي قال حممد يدخل املوصى له معهم ألنه كأهل سهم النه لو كان  احد ولد امليت
املوصى له مجاعة شافعوا بينهم دون الورثة فمن كان شافعاً مع اصحابه ال يدخل على من ال يشافعهم ولو كان 

يتشافعون بينهم وال مينعهم اصحابه يشافعون الورثة دخل على الورثة قال وهذا ال يصح الن اهل السهم الواحد 
ذلك من الدخول على بقية الورثة الذين ال يشافعوهنم ولو كان اهل السهم واحداً ليس له من يشافعه شافعه مجلة 
الورثة لعدم من مينعهم واذا باع اهل سهم معلوم فسلم بقيتهم وبقية الشركاء مث باع احد الشركاء الذين ليسوا 

صيب ولشركائه وبقية الورثة التحاصص يف هذا املبيع ألنه حل حمل البائع منه ملا باهل سهم واحد فللمشتري الن
سلم له بقية شركائه وبقية الورثة وان ورثه ابنه وامراته فمات االبن عن اخته وامه وعصبة فباع بعض العصبة ففي 

ظر ألن موت االبن يوجب وراثه كتاب حممد تشافع األخت واألم العصبة ملا ورثا من امليت األول والثاين قال وفيه ن
ثانية فال يضربوا مع بقية العصبة اال بالقدر الذي ورثوه معهم ألن الضرب باملرياث األول اضرار بالعصبة ويلزم 

عليه إذا ورثه أوالده فمات احدهم عن اخوته وورثه ان يدخل ورثته فيما باع احد ورثة االبن اذ ال فرق بني عدم 
يكونون يتحاصون مبا ورثوه من غريه ويلزم ان شركاء امليت حياصون بقية ورثة امليت يف مبيع مرياثهم يف الثاين أو 

احدهم واملعروف خالفه وأما الشقيقة مع اخوات األب فأشهب يرى عدم دخول الشقيقة الختصاصهن بالسدس 
فباع احد النفر فبقية النفر  دوهنا قال ابن يونس ثالثة اشتروا داراً أو ورثوها فباع احدهم من نفر وسلم الشريكان

أشفع من شريكي البائع ولو باع احد شريكي البائع لدخل شريكه الذي مل يبع وسائر النفر فلهم النصف 
ولشريكهم الذي مل يبع النصف وخالفه ابن القاسم وقال ال يكون النفر أشفع فيما باع بعضهم بل هم كبائعهم 

املشتري والفرق ان السهم املوروث ال شفعة به لشركاء امليت مع  يقومون مقامه خبالف ورثة الوارث أو ورثة
الورثة وإذا باع أحد الورثة فبقيتهم أشفع من شركاء امليت وشركاء البائع هلم الشفعة والتسليم فلهم الدخول فيما 

لدخول باع احد الشريكني كما هلم الدخول فيما اشتروا قال ابن القاسم ولو باع احد شريكي البائع األول 
املشترون مع من بقي من شركاء بائعهم بقدر حصص بائعهم وقال اصبغ مل يثبت أن اهل السهم املفروض هم الذين 

يتشافعون خاصة وعليه مجاعة الناس قال اللخمي الدار يف مسألة اإلخوة إذا خلف احدهم أوالداً ان انقسمت 
أوالً اثالثاً فاذا صار لبين البنني سهم قسموه اثالثاً كدار  اسباعاً فما قال ابن القاسم ألن الدار تنقسم قسمني فتقسم

قائمة بنفسها فبعضهم احق ممن ال يصري له يف ذلك الثلث شرك ينتفي الضرر وان كانت ال تنقسم حبال شفع كل 
روج من له فيها شرك بوارثة أو غريها الشتراكهم يف الضرر فيها إذا ادعى احد الشركاء البيع ألهنا ال تنقسم وخ

الدار من امللك أشد من ضرر املقامسة وان كانت تنقسم اثالثاً خاصة فباع احد األعمام شفع مجيعهم ألن بين االخوة 
شركتهم مع اعمامهم فيما ينقسم وإن باع احد بين اإلخوة فعلى قول مالك الشفعة فيما ال ينقسم يتشافعون دون 



ين األعمام يقولون حنن نشفع فيما يقبل القسم وال شفعة اعمامهم وعلى قوله اآلخر فهي لألعمام خاصة ألن ب
لبعضكم على بعض ألن نصيبكم ال يقبل القسم ولو كانت الدار فيها شرك بغري وارثه بعد وارثه فعلى قوله يف 

املدونة ان باع احد الورثة السفلى كانت الشفعة لبقيتهم سلموا ألهل الوارثة األوىل فان سلموا فللشركاء وان باع 
احد الورثة األوىل شفعوا امجعون بقية الشركاء واهل الوارثتني وعلى الرواية األخرى يشترك الشركاء واهل 

الوارثتني باع احد الشركاء أو اهل الوارثة األوىل أو اآلخرة قال وارى ان تعترب صفة القسمة هل تنقسم اسباعاً أو 
وراثة أو ال تنقسم حبال وكل موضع يكون للمشتري ان اثالثاً أو ال تنقسم اىل نصفني على اصل الشركة قبل ال

يدعو للقسمة أستشفع منه أو له ان يدعو للبيع فقط خيتلف هل تكون شفعة ام ال وكل موضع ليس له طلب القسم 
وال البيع فال شفعة له بأن يكون ال يقبل القسم ولو باع هذا نصيبه مل ينقص عن بيع اجلملة ولو كانت داراً بني 

ألحدهم النصف وإلثنني النصف وهي تنقسم نصفني وال تنقسم ارباعاً وان باع احد صاحب النصف ثالثة 
فاستشفع اإلثنان أو احد اإلثنني شفع صاحب الربع على احد قويل مالك وعلى القول اآلخر لصاحب النصف دونه 

لثالثة نصيبه من ذلك الثلث ان وقال ابن القاسم يف ثالثة شركاء باع احدهم نصيبه من ثالثة مث باع احد هؤالء ا
الشفعة جلميعهم وقال أشهب لبقية اصحاب الثلث قال وارى ان الشركة مبرياث أو غريه سواء وامنا تراعى صفة 
القسم الختصاص الضرر هبا واذا كانت الدار بوراثة واحدة خمتلفني يف املنازل زوجات وبنات واخوات وعصبة 

هم فإن سلمن فلبقية الورثة اهل السهام اآلخرين وغريهم فإن باع احد فباعت احدى الزوجات فالشفعة لبقيت
البنات شفع بقيتهن فإن سلمن فلجميع الورثة الزوجات واجلدات واختلف إذا باع احد العصبة فقال مالك مرة هم 

شفع كأهل سهم الشفعة لبقيتهم وقال ايضاً جلميع الورثة وكذلك إذا خلف بنات واخوات فباعت احدى البنات 
بقيتهن فإن سلمن شفع األخوات واختلف إذا باعت احدى األخوات هل يشفع بقيتهن فقط أو اجلميع الن 

االخوات ها هنا عصبة البنات فعلى القول اهنن كأهل سهم يكون من حق البنات ان تقسم الدار اثالثاً مث يقسم 
ات ان يقسم من األول أسباعا وقال ابن االخوات ثلثهن ان كن ثالثاً أثالثا وعلى القول اآلخر من حق األخو

القاسم يف شقيقة واخوات ألب فباعت احدى االخوات شفع مجيعهن وقال أشهب بل يشفع بقية االخوات لالب 
فإن سلمن شفعت الشقيقة قال وهو أحسن ألن من حقها ان يقسم هلا من األول النصف مث يقسم أولئك بينهن 

كان السدس حيمل القسم واذا أوصى امليت ان يباع نصيب من داره من  السدس فهو سهم يسلم اليهن وهذا إذا
رجل بعينه والثلث حيمله مل يشفع الورثة فيه ألن قصد امليت متليكه اياه وجعل سحنون مثله إذا أوصى ببيع نصيب 

الشركة ولو يصرف مثنه يف املساكني كان امليت باعه قال والقياس ان يشفعوا لتأخري البيع بعد املوت بعد حتقق 
أوصى ان يباع من معني والشريك أجنيب شفع ألن ذلك ال ينكر على الوصية خبالف الوارث ويف اجملموعة لو باع 

اإلمام ارضه مزايدة يف دينه فقال احد الورثة بعد البيع انا اؤدي من الدين بقدر ما علي وآخذ نصيب شركائي 
رض متام الدين وقال صاحب النوادر قال مالك إذا أوصى بدار بالشفعة فله ذلك إذا كان يف بقية ما يباع من اال

خلمسة عشر رجالً لعشرة مساهم ثلثاها لفالن وفالن منهم السدس وللسبعة منهم النصف وبقية الدار للخمسة 
اآلخرين فان باع احد اخلمسة فباقيهم اشفع فإن سلموا فلجميع العشرة فان باع احد السبعة فبقية السبعة احق من 

مسة وعن مالك يف اخوة ورثوا فباع احدهم فسلم اخوته مث باع احدهم شفع املشتري األول مع من مل يبع ومىت اخل
سلم بقية اهل سهم فالشفعة لبقية اهل املرياث فإن سلموا كلهم مث باع احد املشترين نصيبه مما اشترى استوى بقية 

ة وليس املشتري كالورثة فيدخل اهل السهام على اهل ذلك السهم وشركاء البائع املشترون معه وبقية الورث
العصبة واملشترين من اهل السهام وال يدخل املشترون وال العصبة عليهم وقال أشهب يف ثالثة ورثوا داراً أو 



اشتروها فباع احدهم من نفر فسلم الشريكان مث باع احد املشترين نصيبه فبقية املشترين اشفع من شريكي البائع 
د شريكي البائع لدخل شريكه واملشترون وجعل املشتري من الشريك كورثته وخالفه ابن القاسم وقال ولو باع اح

ال يكون املشتري األول اشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه خبالف ورثة الوارث أو ورثة املشتري وذكره 
ي اهل كل سهم احق بالشفعة بينهم مالك وجعل املشتري كبائعه واملوصى هلم كالعصبة مع اهل السهام قال األهبر

فيما ورثوا اما ما اشتروا أو وهب هلم أو وصل اليهم بغري اإلرث فال بل يستوون فان باع املشتري من املرياث من 
اهل السهام دخل اهل السهام مع املشترين منهم وال يكون املشترون أوىل بالشفعة فيما اشتروا من بعض اهل 

كد من حرمة الشراء الن الشراء قد ال يقع واملرياث ال بد من وقوعه ويف اجلواهر كل السهام الن حرمة السهام آ
صاحب شرك اخص يقدم على األعم فإن سلم اخذ الذي يليه فإن سلم الذي يليه فالذي يليه فان باعت احدى 

السهام على األختني شفعت اختها فإن سلمت فأهل السهام والعصبة فإن سلموا فالشركاء األجانب ويدخل اهل 
العصبة خبالف العكس ألن العصبة ليسوا اهل سهم وقال أشهب ال يدخل احدمها على االخر وجعلهم كأهل سهم 

وعن مالك األخص واألعم سواء فكل من له ملك يف املبيع يشفع قال القاضي ابو احلسن وهو القياس واألول 
نا ان ملك األخ اقرب اىل ملك األخ من ملك استحسان واختلف قول ش كمالك وسوى ابو حنيفة بني الشركاء ل

العم حلصوهلما بسبب واحد ومجعهما مبعىن واحد فيكون أوىل بدليل تقدم الشريك على اجلار املقابل وألن نصيب 
األخوين يف حكم النصيب الواحد بدليل انه لو ثبت ان األب غصب شيئاً استحق من نصيبهما دون نصيب العم 

احتج بظواهر النصوص كقوله الشفعة للشريك الذي مل يقاسم وهو عام وبالقياس على  فيقدم احدمها على العم
ثالثة ملكوا من جهة واحدة هبه أو غريها وألهنا ألجل الضرر وهم فيه سواء واجلواب عن األول أهنا خمصوصة مبا 

 القرب واجلواب عن الثالث ال ذكرنا مجعاً بينها وبني املعىن املناسب واجلواب عن الثاين الفرق مبا ذكرناه من معىن
  نسلم اهنا ملطلق الضرر بل للضرر مع قوة امللك الذي هو سبب األخذ مجعاً بني املناسبتني وهو أوىل من إلغاء أحدمها 

  فرع

يف الكتاب إذا اقتسموا الدار دون الساحة فباع احدهم ما صار له من الدار فال شفعة لعدم الشركة وال شفعة 
شركة يف الطريق ولكن له طريق يف دار فبيعت الدار لبعد هذه االمور عن البيع قال ابن يونس عن باحلرمي وال بال

مالك إذا قسمت النخل وبقي حملها أو ماؤها من بئر أو عني أو هنر فال شفعة وقاله عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 
ر الشركة وقال اللخمي للشركاء رد املبيع ألنه بيع ألصل ال شفعة فيه وبقاء املشتري بال حمل وال بئر أشد من ضر

يف الساحة إذا كان البائع يتصرف اىل البيوت للضرر وان كان اسقط حقه من عنده ومجيع بيوته اىل حق آخر وفتح 
له من دار اخرى وكان بيعه من اهل الدار جاز ذلك وكان لبقية الورثة الشفعة على احد القولني يف وجوب الشفعة 

  وان باع من غري اهل الدار ردوا بيعه للضرر وهلم اإلجازة واألخذ بالشفعة فيما ال ينقسم 

  فرع

يف الكتاب يقوم بشفعة الصغري أبوه أو وصية ألهنا من باب تنمية املال فإن مل يكونا فاألم تنظر له واال اخذ للجد بل 
م به أخذ إذا بلغ ألهنا حقه ومل يسقطها يرفعه لالمام ألنه الناظر ملن ال ناظر له فإن عدم األب والوصي مبوضع ال اما

ولو سلمها األب أو الوصي أو السلطان امتنع أخذه إذا بلغ لنفوذ تصرفهم عليه ولو امهل األب حىت بلغ وقد 
مضى لذلك عشر سنني فال شفعة ألن امهال أبيه كإمهاله قال التونسي للمأذون له الشفعة ألهنا من ضبط املال فإن 



أو أخذ قبل تركه مضى ألن السيد األصل فإن سبق العبد باألخذ أو الترك مضى ألنه مقتضى  ترك سيده قبل أخذه
اإلذن فإن أحاط الدين مباله فال اخذ لسيده وال ترك ألن ذلك قد يضر بغرمائه وجعل ترك السيد شفعة العبد 

ليس للسيد ابطاله واذا اطلع السيد املديان ال يلزم العبد خبالف حتجريه عليه التجارة ألن الشفعة كاألمر الواجب له 
على غنب عبده يف اإلسالم أو األخذ أو ان ذلك حماباة للمشتري مل جيز ذلك وال يعترب سبق السيد املكاتب ألنه ال 

يقدر على انتزاع ماله وله نقض األخذ واإلسالم ألنه قد يفضي اىل عجزه قال أشهب اال ان يتبني من املكاتب حماباه 
ملسلم اليه أو املأخوذ منه حبطيطة ولو اخذ السيد فسلم املكاتب مث عجز فال أخذ للسيد ألن املسلم كان باهلواء يف ا

نافذ التصرف واملعتق بعضه ال ياخذ اال بإمجاع منه وممن له فيه رق الجتماع السببني فيه فإن أسلمها احدمها مث عتق 
وحيسب للصغري بعد بلوغه رشده مدة سنة عند أشهب  بقيته ال أخذ له ألن مسلمها نافذ التصرف عليه حني تصرف

ألنه يقطعها هبا وكذلك الغائب إذا قدم علم يف غيبته هبا ام ال وكذلك املريض وقاله عبد امللك هلم بعد القدوم 
والكرب والصحة والتأخري اىل ما تنقطع به للحاضر ومل يقل بان السنة تقطع وقال اصبغ املريض كالصحيح اال ان 

يف مرضه قبل مضي وقت الشفعة انه على شفعته وانه امنا ترك التوكيل عجزاً واذا مل يأخذ الوصي عند مدة يشهد 
انقطاعها بطلت وسواء رأى األخذ خطأ أو الترك ألهنا قد تكون مرحبة وغريها اكثر رحباً منها ولو رشد قبل مدة 

اختلف الوصيان نظر اإلمام ألنه ليس احدمها األخذ حسبت مدة األخذ من يوم وجبت ألنه يبين على ما كان وان 
أوىل من اآلخر فإن أخذ احدمها وسلم اآلخر ومل ينظر اإلمام حىت رشد وقد مضى مدة الشفعة واستضر بذلك 

املشتري بطلت أو ترك الصيب الذي يأخذ خري بعد رشده يف األخذ واإلسالم ألن فعل احد الوصيني ال يلزمه وان 
و مل يرشد فكما إذا رشد ومل جيعل سحنون األخذ والشقص يف يد اآلخذ بالشفعة من رفعت األم بعد طول وه

الوصيني رضا منه وليستعني القاضي بأهل املشورة وال ميطل املشتري اىل ان يويل الصيب رجالً اال ان يكون على ثقه 
ديوهنم بل خيري الورثة فيها  من وجود ذلك عاجالً حنو ثالثة ايام وليس لغرماء املديون اخذ شفعته ليأخذوا منها

كموروثهم فإن اخذوا بيعت يف الدين فإن اخذوا مبال امليت فللغرماء الثمن والفضل فإن اخذوا هلم بيع عليهم فإن 
كانت ان بيعت مل حيصل اال ما اخرجوه من امواهلم مل يبع لعدم الفائدة وال يلزم املفلس األخذ وال لغرمائه أخذ ألنه 

اب قال أشهب اين اخاف ان ال تكون له شفعة ان كان امنا يأخذ ليباع للغرماء والشفعة امنا شرعت ال يلزمه اإلكتس
لينتفع هبا اآلخذ لنفي الضرر فال يضر املشتري للغري ولو قال ذلك قائل ما رددته واما املريض وإن اخذ لغريه فألهنم 

وىل عليه والصغري ابداً حىت يقيما بعد زوال الوالية ورثته وهلم األخذ بعد موته قال ابن يونس قال حممد الشفعة للم
سنة لعدم األهلية قبل ذلك ويف املدونة قال مالك ال يأخذ الوصي للحمل حىت يستهل لعدم توريثه قبل ذلك وقال 
اللخمي إذا رشد الصيب مل يكن له اخذ ما ترك وليه وال رد ما اخذ اال ان يثبت ان األخذ ليس حسن نظر أو ان 

حماباة ألن اهللا تعاىل مل يول على قربان ماله اال باليت هي احسن فهو معزول عن غري ذلك وعن مالك إذا علم  الترك
ان تركه سوء نظر ال شفعة كما لو ترك شراء ما فيه غبطة واذا حكم برشده فله متام السنة من يوم وجبت فان مل 

امره وعند ابن حبيب من يوم البلوغ نظراً اىل يكن له ناظر وال وصي استوفيت السنة عند حممد من يوم ويل 
التمكن من التصرف أو يكفي حصول سببه والبكر من يوم الدخول والغائب من يوم القدوم واملريض من يوم 

الصحة فان بلغ سفيهاً وقام بعد مدة بعد الرشد فال شفعة له اال ان يكون األخذ قبل ذلك حسن نظر واما املريض 
ر دنياه بالبيع والشراء فهو كالصحيح وان اعرض عن ذلك مث قال كنت تركت له قبل قوله فان كان ينظر يف ام

وليس من يكون ورثته ولداً ويعلم منه االجتهاد كمن يرثه عصبة فال يصدق ان كانوا عصبة وقال حممد ان قربت 
ف ومن تعسر عليه احلركة غيبة الغائب وال مؤنة عليه يف الشخوص فهو كاحلاضر وقال غريه ليس علم املرأة الضعي



كغريه وامنا جيتهد يف ذلك اإلمام وليس اجملتهد يف رباعه وتقاضي أكريته كاملتراخي يف اموره والغيبة البعيدة اربعة 
اقسام تغيب الشفيع وحده أو املشتري أو كالمها واحداً أو مفترقني فإن غاب الشفيع فهو عليها بعد القدوم وان 

قبل املدة أو منعه مانع حىت مضت املدة فهو عليها بعد خلفه وإن كان السفر بعيداً ال  كان حاضراً مث غاب وعاد
يرجع حىت متضي السنة فقطعه قاطع عن التمادي فال شفعة له لرضاه أوالً بذلك قال حممد وإن ترك الغائب وكيالً 

ال وهذا حيسن من قوله فيمن فأكرى وهدم وبىن حبضرة الشفيع فهو على شفعته الستثقال الناس التردد للقضاة ق
يعلم منه ثقل ذلك عليه اما من يعلم منه الدخول للقاضي فتبطل شفعته اال ان يكون يف الوكالة تسليم الشفعة 

واإلشهاد ببينة عادلة فال شفعة وان كانا جمتمعني يف بلد وغائبني عن موضع الشقص فال شفعة بعد املدة ألنه ال عربة 
على شراء املشتري وان قال أخروين حىت ارى مل يؤخر اال أن يكون الشقص على ساعة من بغيبة الدار ألنه يأخذ 

هنار قال صاحب النوادر قال مالك الغائب على شفعته اال ان يقوم بعد طول جيهل يف مثله اصل البيع وميوت 
رى من مثنها يوم البيع وان الشهود واما مع قرب االمد مما يرى ان البائع اخفى الثمن ليقطع الشفعة فيأخذ على ما ي

مات الغائب يف غيبته فللورثة األخذ وان كان املشتري والشفيع غائبني كل واحد مبوضع فقدم الشفيع على املبتاع 
واقام معه ما تنقطع فيه الشفعة ال يبطله بطلت الشفعة لتفريطه قال أشهب وال تسليم ألحد من اقارب الصيب اال 

لسلطان واذا اختلف الوصيان ومل يرفع لإلمام حىت متت السنة فإن كان ذلك بيد اب أو وصي أو من استخلفه ا
  املبتاع زالت الشفعة أو بيد اآلخر خري الصيب بعد البلوغ يف األخذ فان مل يبلغ نظر له السلطان ايضاً 

  فرع

ال ان تفوض له ذلك يف الكتاب له التوكيل يف اآلخذ غبت ام حضرت قياساً على البيع وال يلزمك تسليم الوكيل ا
ولو اقر الوكيل انك سلمت فهو كشاهد حيلف معه املبتاع فان نكل حلفت واخذت ولو اقام بينة ان فالناً وكله 

  الغائب يف األخذ مكن من ذلك كالبيع 

  فرع

 قال الشفيع مقدم على غرماء املشتري وان كان يف الشقص فضل كاملرهتن يف الرهن والبائع يف السلعة ألنه يعطي
الثمن بفضله فال ضرر على الفريقني وال جيربه غرماؤه على األخذ كشراء السلع للريح بل له األخذ والترك وان 
احاط الدين مباله قال التونسي ليس لغرماء امليت اخذها ليفوا دينهم والفضل للورثة بل خيري الوارث ألن انشاء 

دين مبا له األخذ ما مل يفلس فيمنعوه ان كان نظراً هلم البيع ال جيب عليه قال ابن يونس قال أشهب ملن احاط ال
وليس هلم الزامه األخذ وان كان فيه فضل كما ال يعتصر ما وهب وملالك تفصيل حسن يف الورثة مل يقف عليه 

أشهب وكان حيب سحنون ان يبدأ بالورثة فيقال هلم ان قضيتم الدين فلكم الشفعة ألن املرياث بعد الدين فان أبوا 
ع مرياث امليت للدين وال شفعة هلم الن النصيب الذي يستشفع به قد بيع قال اللخمي إذا اختلف الشفيع بي

وغرماؤه قدم طالب الترك ألهنم ال جيربوه على التجارة ان ترك ومن حقهم اخذ الناض باحلضرة وال يتأخروا لبيع 
ل والبيع ال يتراخى اىل اليومني واتفقوا الشقص ويتوقعون اإلستحقاق وهذا هو القياس واإلستحسان ان كان فض

على االخذ جاز لعدم الضرر ولندور االستحقاق وان مات الشفيع بغري وارث واملال ال يويف ويف األخذ فضل 
فلغرمائه األخذ ومىت اتفق ورثته على اخذ أو ترك قدموا فإن اختلفوا قدم طالب األخذ من غرمي أو وارث اال ان 

ل فإن بقي من الفضل شيء فهو مرياث واذا قال الغرماء ال تدفع اموالنا اال ان يكون الفضل ذلك للغرماء مع الفض



لنا مكنوا قال وكل هذه الفروع باإلستشفاع للبيع قال صاحب النوادر قال املغرية إذا اىب الورثة قضاء الدين وقالوا 
  ء ال ميلكون الشقص الذي به الشفعة يباع املال فإن كان فضل ورثناه ال شفعة هلم وال للغرماء ألن الغرما

  فرع

ولكم نصف ما ترك ( قال ابن القصار الشفعة تورث علم هبا املوروث ام ال وقاله ش خالفا ل ح لنا قوله تعاىل 
وقوله الشفعة فيما مل يقسم وقياساً على الرد بالعيب وحق الرهن والكفيل أحتج بأن الدين املؤجل حيل ) أزواجكم 

الوارث األجل وقياساً على قبول البيع إذا مات قبله وبعد اإلجياب وقياساً على نفي الولد باللعان  باملوت وال يرث
وألن ملك الوارث متجدد فاشبه ما لو باع ما به يشفع مل ينتقل امللك للمشتري واجلواب عن األول ان احلق امنا 

امللك قبل القبول والقبول من رأيه ال من ماله ثبت ملوروثه يف ذمته وقد خربت فتعذر بقاؤه وعن الثاين عدم تقرر 
والوارث امنا ينتقل اليه مال أو متعلق باملال وهو اجلواب عن الثالث وعن الرابع ان التجدد مفسر باإلنتقال على ما 

  هو عليه من مجيع اجلهات خبالف البيع لالجنيب 

  فرع

شفعة ويرحبه ذلك املال وال جيوز بيع الشقص قبل األخذ يف الكتاب ميتنع اعطاء اجنيب ماالً للشفيع على ان يقوم بال
لنهيه عن بيع ما مل ميلك وال يأخذ لغريه ألن اضرار املشتري امنا جاز لنفي ضرر الشركة عنه ويف النكت قال أشهب 

ع فيتهم إذا ترك ارباح األجنيب رد املشتري للمأخوذ منه مث الشفيع على شفعته ان ثبت ذلك بالبينة اما بإقرار الشفي
يف فسخ األخذ وبإقرار املشتري من الشفيع فيتهم على الندم يف الشراء وقال ابن شبلون ان اخذ الشفيع لغريه وهي 

ارض فبىن فيها املأخوذ له وغرس ومل يعلم املشتري مث علم فان كانت قيمة األرض اكثر من الثمن الذي اخذها به 
بالثمن وال يرجع بشيء ألن له شبهة يف األخذ وله ان يبيع بعد  الرجل اخذ املشتري منه متام القيمة واال مضت

االخذ امجاعاً قال ابو حممد يرجع الشقص للمشتري فيه فضل ام ال والبناء كبناء املستحق منه يف بناء شبهة ألن 
  الزرع يطول امره والثمرة تتاخر مع املشتري 

  فرع

محبس عليه وال للمحبس اال ان يأخذه احملبس فيجعله يف مثل يف الكتاب إذا حبس احدمها مث باع اآلخر فال اخذ لل
ما جعل فيه نصيبه وللشافعية يف اخذ صاحب الوقف وجهان قال اللخمي قيل ليس للمحبس شفعة وان اراد جعله 
يف مثل األول قال وهو اقيس ألنه ليس له اصل يستشفع به ولو كان احلبس على معينني جرى على القولني فعلى 

ك ال يرجع بعد انقراض املعينني اىل احملبس فاجلواب كما تقدم وعلى القول برجوعه ملكاً يشفع وان مل قول مال
يلحقه باحملبس قال صاحب النوادر قال مطرف ان كان مرجع احلبس للمحبس عليه إحلاقه باحلبس وقال أصبغ ان 

  إال فال شفعة إن أخذه ليمسكه حبس على املساكني أو يف سبيل اهللا فله األخذ إن جعله فيما جعل فيه و

  فرع



قال صاحب اخلصال أربعة ال شفعة هلم إذا باع أحد املتعاوصني حصته من دار من شركتهما أو الوصي من دار 
مشتركة بينه وبني اليتيم أو األب إلبن له صغري من شركة بينهما وإذا وكل الرجل على بيع حصته يف دار هو 

ال أبو عمران إن مخس مسائل تترتب على املرياث من باع ال يشفع يف عني ما باع شفيعها وقيل له الشفعة نظائر ق
إال باملرياث بأن يرث الشفيع فينتقل إليه احلق فيأخذ ألنه قد يرضى بالبيع للمشتري وال يرضى شركته وال ترجع 

لكه ويكمل عتق القريب ميلك اهلبة إال باملرياث ومن حلف بعتق عبده ليفعلن كذا فباعه فإن اليمني ترجع عليه إذا م
  بعضه إال باملرياث وال ينقض بيع نفسه اال باملرياث فيحل بيع نفسه بنفسه 

  فرع

يف الكتاب ألم الولد واملكاتب الشفعة وكذلك املأذون فان مل يكن مأذوناً فذلك لسيده وان اسلمها املأذون فال قيام 
مدياناً جاز تسليم السيد وان كان مدياناً وله فيه فضل فال  لسيده وان ارادها املأذون وسلمها السيد وليس العبد

تسليم ويقدم تسليم املكاتب على اخذ السيد الستقالله بتصرف ماله ولذات الزوج تسليم شفعتها ألنه من باب 
 الشراء ال من باب التربع قال ابن يونس قال حممد ان سبق املأذون باألخذ أو التسليم قبل علم السيد لزمه وال

مقال للسيد بعد ذلك الستقالله بالتصرف وإن سبق السيد ال مقال للمأذون ألن تصرف السيد كاحلجر عليه إال 
أن يكون على املأذون دين فال يلزم تسليم السيد وإن غنب املأذون يف األخذ غبناً شديداً أو يف التسليم وعلم ان فيه 

يد انتزاع ماله مثل املأذون من سبق منهم أو من السيد حماباة بينة فليس له ذلك قال وام الولد وكل من للس
للتسليم أو األخذ نفذ رضي اآلخر أو كره وأما املكاتب فله نقض تسليم سيده واخذه إلحرازة ماله قال أشهب اال 

ر ان يتبني من اخذ املكاتب أو تركه حماباة بينه فللسيد نقضه قال حممد واملكاتب واملعتق بعضه وام الولد واملدب
واملعتق اىل اجل والعبد إذا مل يكن لواحد منهم مال يأخذ به وطلبوا األخذ ليس للسيد األخذ لنفسه لوجوهبا لغريه 
فإما ان يأخذ للمالك أو يترك فيأخذ بسلف أو هبة لعبده ومدبره وام ولده ومعتقه اىل سنني أحبوا أو كرهوا ولو 

من رضامها لعجزه عن انتزاع ماهلما قال اللخمي العبد مثل احلر كره املشتري خبالف املكاتب واملعتق بعضه ال بد 
يف الشفعة فإن كان غري مأذون له فاملقال له ولسيده فإن اخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده فال مقال لسيده وان 

م وللعبد سبق السيد لألخذ أو الترك مضى فعله وال مقال للعبد ما مل يكن عليه دين فإن اضر اخذه بالغرماء كان هل
الرد وليس كذلك إذا ترك ال مقال للغرماء كحاهلم مع احلر وللعبد األخذ ليربيء ذمته اال ان حيجر السيد عليه 

التجر مجلة واملدبر ان وجبت له يف صحة السيد فكالعبد أو يف مرضه فإن اتفقا على شيء فما اتفقا عليه واال فما 
لسيد لكشف العاقبة عن استقالله لنفسه فإن امتنع املشتري من الصرب قاله السيد ان صح وما قاله العبد ان مات ا

اىل صحة السيد أو موته أوقف احلاكم السيد واملدبر فيتفقان على اخذ أو ترك واال اسقظ الشفعة اال ان يرى ان 
ه وان ضرب امره ال يطول فيوقف ثالثة ايام واملعتق اىل اجل ان كان غري مأذون له ومل يضرب اجال فاألمر لسيد

اجال وصار مبوضع ال ينزع ماله فاألمر للعبد دونه واذا مل يأخذ املكاتب حىت عجز قبل متام السنة فاألمر لسيده فيما 
بقي من السنة كاحلر إذا مات قبل السنة لورثته بقية السنة واملعتق بعضه ان كان مأذونا فما اختاره أو غري مأذون 

د قال صاحب النوادر إذا مل يأخذ العبد وال املعتق بعضه وال املكاتب وال سلموا فال بد من اإلجتماع فإن اختلفا ر
حىت عتقوا ومل يطل الزمان فلهم األخذ اال ان يستثين املعتق الشقص قال يف اجملموعة فال ارى ذلك له ولو اراه اخذ 

  مل اعبه لوجوهبا له 



  فرع

فعة ألن بيعه رغبة يف البيع وامنا الشفعة للضرر وكذلك يف اجلواهر إذا باع بعض حصته ال يأخذ مع الشريك بالش
لو باع السلطان بعض نصيبه يف دين وهو غائب مث قدم ألن يده كيده قال ابو حممد لو باع شقصه مث باعه املشتري 

 غري له الشفعة ألنه بيع ثان فلعله يرضى باملشتري األول دون الثاين الركن الثاين املأخوذ ويف اجلواهر ال شفعة يف
الدور واألرضني والنخل والشجر وما يتصل بذلك من بناء أو مثرة وال شفعة يف دين وال حيوان وال سفن وال بز 

وال طعام وال عرض وال غريه انقسم ام ال وقاله ش و ح ملا يف الصحاح قضى بالشفعة يف كل ما مل يقسم فإذا 
ى عدم الشفعة يف املنقوالت لتعذر احلدود والطرق وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة وهو يدل باملفهوم عل

فيها ولقوله يف مسلم الشفعة يف كل شرك مل يقسم ربع أو حائط ال حيل له ان يبيع حىت يؤذن شريكه احلديث 
واملبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب فال تشرع يف املنقوالت قال ابن يونس عن مالك اال ان يبيع الدين من عدوه أو حنوه 

ق لنفي الضرر وألن املكاتب احق مبا يباع من كتابته وعنه الذي عليه الدين احق مبا بيع من مشتريه قال فهو اح
مالك هو احق من غري قضاء عليه قال اللخمي اختلف يف الشفعة يف اثين عشر موضعاً فيما ال جيوز التراضي بقسمه 

مل القسم اال بضرر كاحلمام والدار الصغرية ويف كالنخلة الواحدة والشجرة وفحل النخل إذا بيع مفرداً وما ال حي
الساحة والطريق واجلدار وان محل القسم إذا بيع بعد قسم األصول ويف األنقاض إذا بيعت بغري ارض ويف املاجل 

والبئر والعني إذا مل يكن عليها جباة وقسمت أو بيعت مفردة ويف الثمار إذا بيعت مع االصول أو مفردة والزرع إذا 
مع األصل يف املساقاة ويف رحا املاء ورحا الدواب بيعت بانفرادها أو مع األرض وخيتلف على هذا يف رقيق  بيع

احلائط ودوابه إذا بيعت مع األصل أو مفردة والثامن املناقلة والتاسع بيع منافع ما فيه شفعة وهو الكراء والعاشر ما 
صدقة الثاين عشر شفعة من شريكه بغري البلد الذي فيه املبيع يوصي امليت ببيعه لغري معني واحلادي عشر اهلبة وال

فمنع مالك يف النخلة الواحدة والشجرة ألن الشفعة امنا شرعت خلوف قلة السهم يف القسم أو تغري البنيان وضيق 
املمر وتضييق الواسع وخراب العامر ولو وجبت لضرر الشركة لوجبت يف اجلارية لدخول ضرر منع الوطء 

ة وأوجبها أشهب يف النخلة والشجرة واختلف عن مالك يف الدار اليت ال تنقسم وهذا امنا حيسن إذا كان بالشرك
للمشتري ان يدعو اىل بيع اجلميع اما على القول بأن من اشترى نصيباً بإنفراد ليس له ان يدعو اىل بيع اجلميع ال 

النصيب بانفراده ال يزيد على بيع اجلملة فال يكون لآلخر عليه شفعة وكذلك ان كانت تلك الدار ان بيع ذلك 
شفعة اذ ليس له ان يدعو اىل بيع اجلميع وكذلك إذا كان بيع اجلميع امت وقال املشتري اآلن انا اسقط مقايل وال 

ادعو اىل بيع اجلميع ومىت اردت البيع بعت نصييب اال ان يقال ان الشفعة لدفع الضرر املتوقع يف طول امد الشركة 
ال يقدر على اصالح وال جذاذ وال حرث اال برضا صاحبه وقال مالك يف املدونة يف احلمام الشفعة خالفاً لعبد  وانه

امللك وهو اختالف من قوله يف النخلة وال فرق واما اجلدار يكون بني الدارين فعند ابن القاسم فيه الشفعة وعلى 
بقاه مرفقاً بينهما خلشبهما وأوتادمها وكذلك قال يف اصل أشهب ال شفعة ألنه منع من قسمته وان محل القسم وأ

املاجل إذا اقتسما ما سواه وان محل القسم ويف املناقلة ثالثة اقوال فعن ابن القاسم ان باع نصف ارضه بأرض 
 اخرى وزيادة دنانري فيه الشفعة وكان من قول مالك ان علم انه اراد املناقلة والسكىن دون البيع فال شفعة ألنه مل

يرض باخلروج من داره وقال عبد امللك امنا قال مالك ال شفعة يف دارين أو حائطني بني اشراك يناقل احدهم بعض 
اشراكه حصته من هذه الدار حبصته من الدار األخرى أو احلائط فيجمع كل واحد منهم يف شيء واحد ألنه إمنا 

 نصيب له فيها ففيها الشفعة عامل بذلك بعض اراد توسعة حظه ومجعه واما ان ناقل بنصيبه من دار اخرى ال
أشراكه أو اجنبياً وقد روي عن مالك ان يف ذلك كله الشفعة قال اللخمي عدمها ان اراد مجع نصيبه احسن ألن 



األصل ان كل ذي ملك احق مبلكه وامنا وردت السنة بتغليب احد الضررين بأن يعاد للمشتري مثل دنانريه 
ضررها اشد فإذا خرج من ربعه لدفع مضرة من ربع آخر فهو احق مبا رفع املضرة منه وخصت الرباع بذلك ألن 

ومبا خرج من ملكه ألجله وكذلك إذا اخذ نصيباً من دار ال شرك له فيها واألمر يف األول أبني وعن مالك ال شفعة 
ندق وال فيما يراد للغلة وال ملن مل يسكن ألن الضرر األعظم منعه من السكن فعلى هذا ال يشفع يف احلمام وال الف

يسكن واما النقض ففي املدونة إذا أذنت هلما يف البناء يف عرصتك مث باع احدمها حصته لك اخذها بالقيمة دون ما 
بيعت به وان كان اكثر من قيمتها ألن لك اخذ النقض بالقيمة اال ان تكون القيمة اكثر فتأخذ مبا بيع به ألن البائع 

تأخذ فالشريك أوىل من املشتري الن هدم نصف كل بيت ضرر قال اللخمي النقض قسمان رضي بذلك فإن مل 
لرجل دار يبيع نقضها دون ارضها أو األرض لك والنقض آلخر وقد اعرهتا الجل وانقضى واختلف يف البيع يف 

  هذين السؤلني هل يصح ام ال 

  فرع

ا كراء نصيبه فاآلخر احق به لنفي الضرر ال ألنه شفعة قال األهبري قال مالك إذا اكتريا ارضاً للزرع فأراد احدمه
فان الزرع لو كان بينهما فباع احدمها مل يشفع اآلخر وكذلك لو وهبت هلما مثرة شجرة عشرين سنة حبسا عليهما 
 فأراد احدمها بيع نصيبه بعد الطيب فاآلخر أوىل ولو اجر احدمها نصيبه من الدار مل يكن لآلخر شفعة الختصاصهما

باألصول دون املنافع وامنا وجبت فيما تقدم ألن الزرع يطول امره والثمرة تتأخر مع املشتري قال صاحب 
املقدمات فيما هو متشبث باألصول كالثمرة والزرع والكراء ورقيق احلائط إذا بيعوا معه والرحا إذا بيعت مع 

ذه كالعروض نظائر قال ابو عمران ان الدور األصل واملاء والنقض إذا بيع دون األصل فأوجبها مرة ومرة جعل ه
واألرضون ختالف االموال يف احدى عشرة مسألة الشفعة وال حيكم على الغائب فيها وال حيلف مستحقها وتؤخر 
إذا بيع مال املفلس الشهر والشهرين وخيارها يف البيع اكثر حنو الشهرين واذا بيعت يستثىن منها سكىن السنتني 

وان وال ترد بالعيب اليسري وترد غلتها من الغاصب وال تقسم يف الغنائم وال يبيعهما الوصي ويبيع واليومان يف احلي
  غريها وجيوز النقد يف غائبها البعيد والتأجيل يف خصومتها 

  فرع

يف الكتاب إذا بىن قوم يف دار حبس عليهم مث مات احدهم فباع بعض ورثته نصيبه من البناء شفع أخوته قال 
كت معناه ان امليت الثاين أوصى بأن ميلك ما بىن وانه مل يرد احلبس ولو مل يوص بذلك امتنع بيع الورثة صاحب الن

له كما قاله يف كتاب احلبس فال يتناقض قوله وحيتمل ان يكون احلبس عليهم للسكن خاصة كالتعمري ال حبس 
 يصرح باحلبس والذي يف كتاب احلبس وقيل معناه بىن شيئاً منفرداً بنفسه ومن بىن كذلك فهو على ملكه حىت

  معناه بين خمتلطاً باحلبس 

  فرع

يف الكتاب بىن يف عرصتك بأذنك مث اراد اخلروج فلك اعطاء قيمة النقض مقلوعا كاستحقاق القلع شرعاً أو يأمره 
ك الشفعة نفياً بالقلع فإن كانا اثنني فباع أحدمها حصته فلك اخذها باألقل من الثمن أو القيمة فإن ابيت فللشري



لضرر القسم يف التنبيهات ان بيع مبنياً مع األصل ففيه الشفعة اتفاقاً ويف بيع حصته من النقض خالف كان األصل 
هلما أو لغريمها قائماً يف البنيان أو نقضاً ومها شريكان يف األصل وقيل يأخذ صاحب العرصة بالثمن فقط وقيل 

ه من املبتاع وقيل من البائع باألقل من قيمته مقلوعاً أو الثمن ويفسخ البيع يأخذه مقلوعاً بالقيمة فقط وقيل يأخذ
فيه بينه وبني املبتاع قال التونسي اجاز البيع مع ان املشتري يأخذ تارة النقض وتارة قيمته وهلذا منع أشهب البيع 

صل له نصف العبد أو قيمة وقد كبيع بقية العبد املعتق بعضه واملعتق موسر قبل التقومي ألن املشتري ال يدري احي
يفرق بينهما بأن العبد ال بد من تقوميه مع يسر املعتق والنقض قد ال يرضى رب العرصة بأخذه فهو كبيع الشقص 
الذي له شفيع فإنه متردد بني املبيع ومثنه قال وكيف جعل له األخذ مع عدم شركته يف النقض مع انه قد قالوا لو 

عه فاستحقت العرصة فأراد املستحق أخذ الشقض يأخذه من املشتري بالقيمة منقوضاً ال باع نقض دار على ان يقل
بالثمن ألنه ال شركة يف النقض فاألشبه ان ال يأخذ بالثمن ولعل املساحمة يف هذا بسبب ان مث من يأخذ بالشفعة وهو 

مل يشفع صاحب األرض قال الشريك يف النقض وهذا مقدم عليه فحل حمله وهلذه العلة لو مل يكن معه شريك 
اللخمي تارة يكون النقض لرجل واألرض آلخر وتارة تكون دار لرجل فيبيع نقضها دون ارضها فاختلف يف بيع 

النقض يف الصورتني ويشبه ذلك بيع شقص فيه شفعة وشقص عند معتق بعضه واملعتق موسر وقال ش و ح ال شفعة 
ان من باب املنقوالت كالعروض والفرق ان هذه تبع ملا فيه الشفعة يف البناء والغرس إذا بيع وحده ألهنما يصري

  فأعطيت حكم متبوعاهتا خبالف العروض 

  فرع

يف الكتاب بينهما ارض وخنل هلا عني فاقتسمتما األرض والنخل مث باع احدكما نصيبه من العيد فال شفعة وكذلك 
حصته من العني أو البئر خاصة أو باع حصته من العني البئر ملا جاء ال شفعة يف بئر وان مل يقتسموا وباع احدهم 

واألرض معا فقيه الشفعة تبعا ويقسم شرب العني بالقلد وان كان بينهما ارض وخنل فاقتسما األرض خاصة فال 
شفعة ألحدمها فيما باع اآلخر من النخل ألن القسم مينع الشفعة وان اشتريت خنلة يف جنان رجل فال شفعة لرب 

نه ليس شأهنا القسم فائدة يف التنبيهات القلد بكسر القاف وسكون الالم القدر الذي يقسم هبا املاء قاله البستان ال
األكثرون وقال ابن دريد هو احلظ من املاء يقال سقينا ارضنا قلدنا أي حظنا وقال ابن قتيبة هو سقي الزرع وقت 

لشيوخ امنا يصلح قسم النخل دون األرض إذا حاجته وقد تقدم بسطه يف كتاب القسمة ويف النكت قال بعض ا
اقتسماه على التراضي مع مواضعها من األرض ويترك ما بني النخل شائعاً واال فال ألن افراد النخل بالقسم ال 

يصح يف مذهبه قال ابن يونس يف العتبية عن مالك الشفعة يف املاء الذي يقتسمه الورثة بينهم باألقالد وان مل يكونوا 
يف األرض واحلوائط واهل كل قلد يتشافعون بينهم دون أشراكهم نظراً للقسمة وقوله اقتسما النخل دون شركاء 

األرض يريد اقتسماه على القلع وميتنع على البقاء إال أن يقسم باألرض إذ لو قسمت األرض والنخل كل واحد 
قسمت النخل وحدها بال ارض بشرط وحده صار لكل واحد خنلة يف ارض صاحبه وقاله ابن القاسم قال حممد لو 

فسخ ذلك ولو كان بينهما خنلة فباع أحدمها نصيبه فال شفعة قاله يف الكتاب ألهنا ال تقبل القسم ولو بيعت بثمرها 
ألن الثمرة تبع وقال عبد امللك فيها الشفعة ألن جنسها فيه الشفعة قال اللخمي ان باع احدمها نصيبه من احلائط 

فعة فيهما فهي يف املاء تبع ألنه من مصلحته أو صفقتني وتقدم املاء فله الشفعة فيهما أو يف احدمها واملاء صفقة فالش
أو تقدم احلائط وبيع املاء من غري مشتري احلائط شفع احلائط دون املاء النفراده فإن باعه من مشتري احلائط أو 

يأخذ احدمها دون اآلخر ويتخرج أخذه األول  استحلقه به قبل اخذ األصل أو تركه قال حممد كبيعهما معاً فال



دون الثاين ألهنما عقدان كقوهلم إذا اشترى األصول مث الثمار أو العبد مث ماله أو األرض مث النخل فالقياس أن 
يشفعهما ألن املشتري قصد احلاق ذلك بالعقد أو يشفع األول وحده ألن ذلك كان من حقه قبل شراء املاء فشراء 

قط حقه واذا تقدم بيع املاء خري يف اخذ احدمها منفرداً ألنه بيع يف حيز الشركة ويف اخذمها ألنه املاء ال يس
كالصفقة الواحدة ويف اخذ احلائط وحده الستقالله بالعقد النه يستحق املاء باحلائط وال يستحق احلائط باملاء كما ال 

يترك مث استلحق املاء كان للشفيع اخذ اجلميع ألنه يستحق العبد مباله ولو بيع احلائط وحده ومل يوقف الشفيع ف
تعذر بعدم املاء أوالً ومها يعمالن على ذلك واذا كان ألحدمها ربع احلائط وثالثة ارباع املاء فباع األول حصته من 

قاها احلائط واملاء فلآلخر ربع احلائط وما يستحق من الشرب ألجل الثالثة األرباع ألن ثالثة ارباع احلائط إذا س
صاحبها ربع املاء مل جيب على اآلخر أن يسقي إال من هذه النسبة فيكون ماء الذي له ثالثة ارباع احلائط ثالثة 

  اجزاء ومن اآلخر جزء واذا باع صاحب ثالثة ارباع احلائط شفع اآلخر اجلميع ألن مجيعه شرب اجلميع 

  فرع

األصل بينهم يف مساقاة أو حبس استحسن مالك فيه يف الكتاب إذا باع نصيبه من مثر الشجر املزهي قبل قسم 
الشفعة ما مل ييبس قبل قيام الشفيع أو يباع يابساً فال شفعة وكذلك الزرع قال مالك ومل يقله احد قبلي استحساناً 
وقياساً على العرايا اليت جوزت من اجل الرفق وقطع واطئة الرجل فالشفعة يف الثمار كذلك قال ابن القصار هذه 

دى الروايتني عن مالك وقاله ح خالفاً ل ش لنا قوله الشفعة يف كل شرك وهو عام وقوله الشريك شفيع وهو إح
عام وألن الشفعة يف أصوهلا فتكون فيها كأغصاهنا وورقها احتج بأن الثمرة ال تدخل يف البيع إال بشرط فهي مباينة 

راد للبقاء والتأبيد والشفعة إمنا هي فيما هو كذلك واجلواب هلا فال يشفع فيها كالطعام املوضوع يف الدار وألهنا ال ت
عن األول الفرق التصاهلا مبا فيه الشفعة واجلواب عن الثاين إهنا تبقى ألهنا تؤخذ شيئاً فشيئاً فيطول الضرر قال 
د الزهو صاحب املقدمات وال فرق يف وجوب الشفعة فيها عند ابن القاسم بيعت دون األصل بعد زهوها أو معها بع

أو قبله بعد االبار أما قبل اإلبار فال شفعة إذ ال حصة هلا من الثمن وإمنا يأخذها على رأي ابن القاسم ما مل جتد أو 
تيبس إذا بيعت قبل اإلبار من جهة االستحقاق ال بالشفعة قال صاحب النوادر قال ابن القاسم فإن اجيحت رجع 

ري على بائعه وعن مالك يف مثرة العنب الشفعة قال ابن القاسم على من استشفع عنه قال عيسى ويرجع املشت
واملقاثي عندي كاألصول فيها الشفعة ألهنا مثرة خبالف البقول قال أشهب الشفعة يف الثمرة كان األصل هلما أم ال 

األرض  وهلما الثمرة فقط وكذلك لو كان األصل لواحد فباع الثمرة أو نصفها من رجلني فالشفعة بينهما دون رب
وقال لو مل يقسما شيئاً فباع نصيبه من األصل دون الثمرة أو العني مث باع نصيبه من الثمرة أو العني فال شفعة كان 

الشفيع اخذ األصل بالشفعة أم ال وقال ابن القاسم يشفع يف الثمرة دون العني والبئر وال ملشتري حصته إن مل تؤخذ 
بثمرة خنلتني على إبار حائطه فباع األجري مثرهتا فال شفعة وهي إجارة فاسدة  منه األرض بالشفعة قال مالك إذا اجره

  وله اجر مثله 

  فرع

يف الكتاب ال شفعة يف رحا املاء وليس من البناء بل هي حجر ملقى فإن بيعت مع األرض أو البيت الذي تنصب فيه 
م الشفعة ألهنا بناء وال شفعة يف بئر ال بياض هلا ففيه الشفعة دون الرحا حبصة ذلك أجراها املاء أو الدواب ويف احلما

وال خنل وان سقي هبا زرع أو خنل وكذلك النهر والعني ولو أن هلا ارضاً أو خنال مل يقسم فباع حصته من النهر أو 



بالرحا العني خاصة ففيه الشفعة خبالف بيعه ملشاع البئر بعد قسم األصل أو األرض إلنتفاء التبعية يف التنبيهات يعين 
املبنية وموضعها من األرض ألنه تبع ال شفعة فيهما قال أبو اسحاق سواء العليا أو السفلى وقوله يشفع يف بيتها 

دوهنا إذا بيعت معه قيل معناه يف العليا ألهنا يف معىن احلجر امللقى واما السفلى فداخله يف البنيان ومن مجلة األرض 
ذا وعدم الفرق بني العليا والسفلى عند من شفع وعند من ال يشفع ألن املشفوع فيها قال وظاهر قوله خالف ه

أشهب الذي يرى فيها الشفعة يقول هي كباب الدار ورقيق احلائط حيكم له باإلتصال وهو منفصل وقال أشهب 
فعة وهي الشفعة يف اجلميع كباب الدار وآلة احلائط بيعت مفردة أو مع احلائط إال أن ينصبوها يف غري ارضهم فال ش

اليت جتعل وسط املاء على غري ارض واما ما ردم حىت يتصل باألرض ففيه الشفعة النه يف حكم األرض وعن مالك 
الشفعة يف الرحا إذا بيعت من أصلها ويف كل ما هو فيها مبين فإن بيعت احلجارة وحدها فال شفعة وعنه ايضاً 

لدار وفيها مطاحني أن كانت غري مبنية اتفق الشيوخ أهنا يشفع يف البيت وموضع الرحا دون احلجارة واذا بيعت ا
للبائع أو مبنية فالسفلى للمشتري ويف العليا خالف وهو يبطل قول من جعلها كعرض ملقى قال بعض الشيوخ 

اخلالف فيها مبين على اخلالف يف شفعة ما ال ينقسم إال بفساد كاحلمام واآلبار وكذلك خيتلف إذا بيع حجرها وهو 
وكذلك اخلالف يف رقيق احلائط إذا بيع مفرداً وقيل ال خالف فيه وامنا اخلالف إذا بيع احلائط وقال ش ال  مبين

شفعة يف الطاحون إال أن تكون احجاراً تقبل القسمة وكذلك احلمام إال أن ميكن قسمتها محامني وأوجبها ح وان مل 
رحا املاء والدواب سواء إذا نصبا معاً فيما ميلكان فاذا تقبل القسمة قياساً على ما يقبل قال ابن يونس قال أشهب 

باع احدمها نصيبه ففيه الشفعة وللشفيع فسخ البيع إال أن يدعو البائع للقسم فإن قاسم وصار موضع الرحا للبائع 
مجعون جاز البيع أو لشريكه انتقض واحلمام أوىل بالشفعة من الدار ملا يف قسمتها من الضرر قاله مالك واصحابه ا

وعنه ال شفعة يف احلمام ألنه ال يقسم قال سحنون ال شفعة يف األندر قياساً على األفنية وخالفه ابن وهب قياساً 
على غريه من األرض قال صاحب املقدمات يف شفعة ما ال ينقسم كالنخلة والشجرة قوالن الثبوت البن القاسم يف 

ي ملطرف وعلى هذا اختالف املتاخرين يف غلة الشفعة فمن احد قوليه وألشهب ألهنما من جنس ما ينقسم والنف
خصصها مبا ينقسم علل بضرر الشركة إلمكان انفصاهلا بالقسمة بل العلة ضرر القسمة ألهنا قد تنقض القيمة وقد 
خترج اىل استحداث مرافق واجرة القاسم ومن مل خيصص علل بالشركة فإهنا توجب توقف الشريك يف تصرفه على 

ريك وال ينتقض بالعروض لعدم تشاح الناس يف بيعها فينعدم الضرر خبالف العقار وقال ح الشفعة فيما ال اذن الش
ينقسم من العقار كاحلمام خالفا ل ش لنا قوله عليه السالم الشريك شفيع وقوله عليه السالم الشفعة يف كل شرك 

فعة ملا تعلقت بالعقار استوى فيه ما ينقسم وما وقوله عليه السالم وقياسا لضرر الشرك على ضرر القسمة والن الش
ال ينقسم كما إهنا ملا مل تتعلق بغريه استوى ما ينقسم وما ال ينقسم وألن الشفعة يف العرصة قبل البناء فتجب بعده 

عمال باإلستصحاب احتج بقوله عليه السالم الشفعة فيما مل يقسم وذلك فرع امكان القسمة وبقوله عليه السالم ال 
حيل مال امريء مسلم إال عن طيب نفسه واملشتري مل تطب نفسه وبقول عثمان رضي اهللا عنه ال شفعة يف هنر وال 
خنل وال خمالف له فكان إمجاعا وقياسا على النخلة الواحدة وألن الشفعة إمنا وجبت حيث يرتفع الضرر عن البائع 

ن األجنيب لعلمه بأنه يؤخذ بالشفعة وال يتمكن من وهاهنا ال يقدر على اخذ الثمن من الشريك كما يريد وال م
القسمة خبالف ما ينقسم يتمكن من القسمة وألن الشفعة وجبت لضرر القسمة وهذا ال ينقسم فال شفعة واجلواب 
عن األول أن هذا مل يقسم فتجب فيه الشفعة وهذا عندنا يقسم بالتراضي إمنا الذي ال يقسم كاجلريدة والنخلة اليت 

ىل إفساد ولو تراضيا كانا شفيعني واجلواب عن الثاين أن عدة من الصحابة رضي اهللا عنهم خالفه واجلواب تؤدي إ
عن الثالث أن الشقص مال للشفيع لقوله عليه السالم الشفعة فيما مل يقسم واجلواب عن الرابع الفرق أن النخلة ال 



فيما إذا كان ينقسم مبدافعة الشريك يف القسمة تنقسم بالتراضي خبالف احلمام واجلواب عن اخلامس انه قائم 
فيضطره للبيع بالبخس أو كان احلاكم يرى الشفعة للجار واجلواب عن السادس أن سبب الشفعة ضرر الشركة 

  وهو موجود ونقول احلكم معلل بعلتني فايتهما وجدت ترتب احلكم 

  فرع

نخل مث استحق نصف مجيع ذلك كله اخذ نصف النخل يف الكتاب إذا ابتاع خنال ليقلعها مث ابتاع األرض فاقر ال
واألرض بالشفعة بنصف مثنها ال بالقيمة ألهنا كالصفقة الواحدة فإن مل يشفع خري املبتاع بني التمسك بالباقي لتفريق 

الصفقة باإلستحقاق وكذلك لو اشترى عرصة فيها بنيان على أن النقض لرب الدار مث اشترى النقض أو اشتراه 
 العرصة فالشفعة يف العرصة والنقض العرصة بالثمن والنقض بقيمته قائما لكشف الغيب خالف ما دخل أوال مث

عليه أوال وميتنع شراء بعض شقص شائع أو حصة من خنل على القلع إذا كان شريك البائع غائبا لعجزمها عن القلع 
األرض ولو اشتريت نقض دار قائمة على القلع  إال بعد القسم وميتنع أن يقاسم البائع شريكه النخل ليقلعها إال مع

مث استحق نصف الدار فلك رد بقية النقض لتفريق الصفقة وال شفعة للمستحق ألنه بيع على القلع ومل تبع انت ولو 
استحق مجيع األرض دون النقض أو كانت خنال بيعت للقلع فاستحقت األرض دون النخل صح البيع يف النقض 

ذ ذلك من املبتاع بقيمته مقلوعا ال بالثمن ال بالشفعة ولكن للضرر فإن مل يأخذ اضر املبتاع والنخل وللمستحق اخ
بقلعه قال صاحب التنبيهات قوله ابتاع خنال ليقلعها إىل قوله أخذها بنصف الثمن امر سحنون بطرحها واختلف يف 

زية وقال أشهب الشفعة يف األرض تأويل قوله نصف الثمن فقيل نصف مثن النخل ونصف مثن األرض وهو يف املوا
دون البناء والنخل وقال سحنون خيري املستحق أوال فان أجاز بيع نصيبه ودفع الثمن مل يكن للمشتري كالم وان 
اخذ ما استحق رجع املبتاع على البائع بنصف الثمن وينظر إىل النخل فان تفاضل جنسها وقدرها فسخ البيع يف 

ى القلع صار الثمن جمهوال ال يعرف ماذا يقع له يف القسم ألن األرض تقسم مع النخل نصف البائع ألنه ملا باع عل
فيقع يف نصيب كثري من النخل مع قليل من األرض فإن مل ختتلف األرض وال النخل حىت تنقسم على اإلعتدال صح 

ع يف األرض والنخل البيع يف نصف البائع ويبدأ باملشتري يف رد ما بيده أو حبسه يف قول أشهب فإن حبس شف
بنصف الثمن وقال ابن القاسم يبدأ بالشفيع وقل أن توجد ارض ونباهتا متفق قال صاحب النكت إمنا اخذ النقض 

بقيمته ألن مشتريه اشتراه على القطع ال على البقاء واألرض قد خرجت عنه باالستحقاق فال سبيل إىل بقاء النقض 
نقض إال ليبقيه فإذا استحق العرصة اخذ النقض بالقيمة قائماً كما لو أحدث أما إذا تقدم شراء األرض فما اشترى ال

املشتري هذا البناء ألنه زاد يف مثنه ألجل بقائه ولو استحق نصف العرصة خاصة وقد اشترى النقص أوال للقلع مث 
العرصة كلها يأخذ العرصة فإما يأخذ املستحق ما قابل ما استحق من األنقاض بقيمته مقلوعاً كما إذا استحقت 

النقض بقيمته مقلوعاً والنصف اآلخر الذي مل يستحق يأخذه بالثمن ألنه اخذ شفعته ألنه جعل شريكاً يف اجلملة هبذا 
املستحق قال التونسي إذا اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الرض يبدأ بالشفيع عند ابن القاسم إن اخذ النصف 

قيمة العبد لضرر الشركة وكان مشتري العبد فوت نصفه ملا اخذ من يديه الباقي بالشفعة رجع بائع العبد بنصف 
نصف العبد لو مل يرد نصف املقابل لإلستحقاق واضر بالشركة وغرم نصف العبد مع انه جمبور على اخذ نصف 
يف  األرض من يديه وعن مالك إذا اشترى النقض مث األرض أو بالعكس يأخذ النقض بقيمته قائماً ال بالثمن كما

املدونة وألشهب ال شفعة يف النخل وال يف النقض وفرق حممد إن تقدم النقض فالشفعة يف ذلك أو تقدم األرض ال 
شفعة يف النقض وبالثمن اصح ألهنا كالصفقة الواحدة ملا حلق بعضها بعضاً والن النقض إذا كان تقدم بأخذه بالقيمة 



ن النقض وقد ال تبلغ الزيادة قيمة النقض قائماً فان أعطيناه يوجب الزيادة للمشتري وان تقدم األرض زاد يف مث
القيمة قائماً انتفع األخذ أيضا فاالعدل الثمن ويف كتاب حممد إذا اشترى النخل على القلع مث األرض فاستحق 
نصفها فالشفعة يف األرض خاصة ويؤمر صاحب النخل بالقلع قال وان شاء اخذ نصف النخل بالشفعة ويترك 

ألرض فجعل الشفعة فيما مل يقدر على بقائه بل يأخذه للقلع قال وفيه نظر وإمنا شبهه بالنقض فيه الشفعة نصف ا
وال ميلك بقاءه يف قاعة من ال يسكنها إال برضاه وميتنع بيع نصف النخل على القلع دون األرض املشتركة لتعذر 

جزاء األرض وأفراد النخل وكذلك لو اشترى بناء قسمة النخل إال باألرض فيصري املبيع جمهوالً إال أن تستوي أ
الدار مث اشترى الدار مث استحق نصف األرض والبناء يفسخ بيع املشتري نصف األرض لتعذر وصوله ملا اشتراه 

ألنه إن قاسم البائع ومكنه من نصف النقض فالنصف الذي هو للبائع قد صار يقل جبودة البناء أو يكثر بزيادة البناء 
هوالً إذ ال يضم إال مع غريه ولو أمكن مساواة البناء للقاعة كما صح يف األرض ويف الكتاب إذا اشترى فيصري جم

النصف للقلع فاستحق نصف األرض فلمشتري النقض بقيمته مقلوعاً أن يأمره بقلعه وأنكرها سحنون ألن البائع 
ملشتري وان شاء سلمه للمشتري إن كان غصب األرض فأعطى الغاصب قيمة النقض منقوضاً وانتقض شراء ا

بنقضه وان كان البائع للنقض اشترى األرض اعطاه قيمة النقض قائماً وانتقض البيع يف النقض وال يقول املشتري 
خذ هذه القيمة اليت أخذها البائع مين كمن باع سلعة مبائة مث باعها آخر بتسعني ليس لألول أخذها بتسعني وان قال 

قيمة البناء اعطاه بائع النقض قيمة ارضه وجيوز بيعه يف النقض قيمة ارضه فإن امتنع كانا  مستحق األرض ال اعطيه
شريكني وينتقض بيع املشتري فيما صار من نصف النقض ملستحق األرض وجيوز بيعه فيما صار لبائع النقض ألنه 

الشفعة بيعت مع األصل أو  صار كمشتري النقض مقلوعا ليشتري اكثر قال اللخمي يف الثمار ثالثة اقوال فيها
مفردة كان الشفيع شريكا يف األصل أم ال ملالك وال شفعة فيها مطلقا بيعت مع األصل أو مفردة لعبد امللك وفيها 
إن بيعت مع األصل و إال فال ألشهب مبنية على أهنا حمل ضرورة كالعرايا أو هي منقولة كالعروض أو ينظر تبيعتها 

فإن باع نصيبه من الثمرة واحلائط من أجنيب استشفع الشفيع فيهما فإن سلم مث باع أحد  يف العقد ملا فيه الشفعة
الشريكني نصيبه أو من الثمار مفردة مث باع بعد ذلك أحد الشريكني يف الثمرة نصيبه فالشفعة على قول ابن القاسم 

هل سهم فإن سلم فلمن له األصل لشريكه يف الثمرة مل يكن باع وعلى قول أشهب لشريكه يف الثمرة ألنه معه كأ
وان باع من له األصل نصيبه من الثمرة فالشفعة للذين اشتروا الثمرة وان باع نصيبه من األصل و الثمرة فالشفعة 
وال يقول مشتري األصل يأخذ اجلميع أو يترك اجلميع وال يعض على الصفقة ألن ال شركة هلا يف األصل وكذلك 

حلائط فلشريكه الشفعة فإن مل يأخذ مث باع اخذ املساقي نصيبه بعد الطيب فللشريك أن ساقى أحدمها نصيبه يف ا
الشفعة فان سلم فهي لصاحب األصل فان باع صاحب األصل فالشفعة للمساقاة وقال حممد إذا ساقى أحدمها 

ة بعد طيبها نصيبه ال شفعة للشريك وعن مالك إذا ساقى حائطه للعامل الربع فباع رب احلائط نصيبه من الثمر
للمساقي الشفعة ألنه شريك وكل من له شريك شافعه قال صاحب املقدمات ال خالف يف الشفعة يف النقض إذا 

بيع مع األصل ألنه تبع له فإن بيع مث طرأ استحقاق يوجب الشركة أو باع أحد الشريكني نصيبه منه دون األصل 
صل ففي الشفعة فيه قوالن من املدونة وكذلك النقض وهو متساوي الصفة جيوز فيه البيع لوجوب قسمته مع األ

القائم والعرصة لغريمها فباع أحدمها فاخلالف كذلك إن أىب صاحب العرصة أن يأخذه ألنه مبدأ عليه ال ألنه شفيع 
بل لنفي الضرر واختلف ها هنا ممن يأخذ رب العرصة النقض ومبا يأخذه فقيل من املبتاع بقيمته مقلوعا وقيل 

ن وقيل باألقل منهما وقيل بالقيمة من البائع مقلوعا أو باألقل منهما ويفسخ البيع بينه وبني املبتاع فريجع على بالثم
البائع بالثمن الذي دفع إليه وكل ذلك قد تأول على املدونة واألظهر منها األخذ من البائع بأقل منهما واألظهر يف 



كله على القول جبواز بيع النقض قائما على القلع وهو مذهب ابن  القياس األخذ من املبتاع بالقيمة مقلوعا وهذا
القاسم يف املدونة خالفا ألشهب وسحنون ويف شراء النقض على اهلدم أو النخل على القلع وشفعتهما مسائل ستة 

ها املسألة األوىل شراء النخل على القلع مث تستحق األرض ففي الكتاب للمستحق أخذ النخل من املبتاع بقيمت
مقلوعة للضرر ال للشفعة وعلى القول مبنع البيع يفسخ وترجع لبائعها وال يأخذها املستحق املسألة الثانية شراء 
النخل على القلع مث شراء األرض فيستحقها رجل رجع املبتاع على البائع بثمن األرض املستحقة مث احلكم بني 

الثالثة تشترى األرض أوال مث األنقاض فتستحق األرض مبتاع النخل واملستحق يف النقض على ما تقدم املسألة 
فللمستحق أخذ النقض بقيمته قائما عند ابن القاسم ألنه زاد يف مثن النقض ليبقيه يف أرضه وينبغي على هذا إن 

امتنع من دفع القيمة قائماً أن للمشتري إعطاء قيمة األرض براحا فإن أىب اشتركا وينبغي على مذهب سحنون إن 
البائع غصب فللمستحق دفع قيمة النقض منقوضاً وينتقض البيع بينه وبني املشتري فريجع عليه بالثمن فإن أىب كان 

مضى النقد للمشتري بشرائه واملستحق لألرض على حقه فإن مل يتفقا يف ذلك على شيء بيعت الدار وقسم الثمن 
ض مشترياً دفع املستحق قيمة النقض وانتقض البيع على قيمة النقض قائماً وقيمة العرصة براحا وان كان بائع النق

فإن امتنع دفع له البائع قيمة العرصة براحا وان مل يتفقا على ما جيوز بيعت الدار وقسم الثمن يف القيم فإن امتنعا من 
ذلك اشتركا وانتقض البيع فيما صار من النقض للمستحق ومضى فيما صار منه للبائع املسألة الرابعة يشتري 

لنخل أوال على القلع مث األرض فيستحق نصف األرض والنخل املسألة اخلامسة يشتري األرض مث النخل فيستحق ا
نصف األرض والنخل فثالثة أقوال ال شفعة يف النخل قاله أشهب وابن القاسم يف املدونة يف أحد قوليه وفيها 

رض وال شفعة إن تقدمت األرض قاله حممد الثاين الشفعة البن القاسم يف املدونة والشفعة فيها إن اشتراها قبل األ
يأخذ املستحق نصف األرض ونصف النخل شفعة بنصف الثمن وله اخذ نصف األرض ويقلع املبتاع النخل يف 

املسالة الرابعة ويبقى على حقه فيها يف املسألة اخلامسة إذا مل يشترها على القلع وله اخذ النخل وترك األرض وعلى 
هل يأخذها بالقيمة لنفي الضرر قوالن وإذا قلنا بأخذها فالقيمة قائماً يف املسألتني على ما يف بعض  األول فاختلف

روايات املدونة وعلى قياس قول عبد احلق الذي حكاه ال يأخذ إال بالقيمة إال يف املسألة اخلامسة املسالة السادسة 
قض البيع فيما بقي بيد املشتري من النخل ألنه يشتري النخل خاصة على القلع فيستحق نصف األرض والنخل انت

ال يقدر على ما اشتراه إال مبقامسة البائع ملستحق األرض مع النخل وإذا قامسه قد يقل ما حيصل له جبودة األرض 
فيصري املتمسك به جمهوالً على أن ابن القاسم قال يف املدونة إذا اشترى نقض دار على القلع مث استحق نصف الدار 

  رد ما بقي وظاهر قوله أن له التمسك وفيه نظر إال أن يريد النقض واألرض املستويني له 

  فرع

قال واختلف قول مالك يف الشفعة يف الزرع وال فرق عند من رأى فيه الشفعة أن يباع دون األصل إذا حل بيعه أو 
الثمن كالثمرة اليت مل تؤبر واخلالف مع األصل بعد النبات أو قبل النبات وقيل ما مل ينبت ال شفعة لعدم حصته من 

يف شفعته يف املدونة لتعليله عدم الشفعة بامتناع بيعه حىت ييبس فعلى هذا فيه الشفعة إذا بيع قبل اليبس على 
مذهب من جييز ذلك من العلماء ومن يرى من أصحابنا العقد فوتاً أو إذا بيع األصل وعلى هذا اخلالف يترتب 

املبذورة قبل طلوع البذر أو بعد طلوعه فان طرأ قبل الطلوع فثالثة أحوال إن كان  طرؤ الشفيع على األرض
املبتاع هو الباذر فيأخذها الشفيع ويبقى البذر لباذره على قول من جيري اخذ الشفعة جمرى اإلستحقاق وعلى قول 

ر والعمل وقيل بقيمته على الرجاء من جيريه جمرى البيع ميتنع اإلستشفاع إال بعد طلوع البذر وقيل يأخذه بقيمة البذ



واخلوف كالسقي والعالج يف الثمرة وان كان الباذر البائع أخذها الشفيع مبذورة جبميع الثمن على القول يف الزرع 
الشفعة وعلى القول اآلخر مبا ينوهبا من الثمن إذا أجري أخذ الشفعة جمرى االستحقاق وعلى قول من جيريه جمرى 

يربز الزرع وان كان غريمها الباذر اخذ األرض بالشفعة جبميع الثمن دون البذر فإن طرأ بعد  البيع ال يأخذ حىت
النبات فالثالثة األحوال غري أن الوجهني من الثالثة أوجه ليستوي احلكم فيهما أن يبذر املبتاع أو األجنيب فيشفع يف 

األرض دون الزرع مبا ينوهبا من الثمن على  األرض دون الزرع جبميع الثمن على القول بالشفعة يف الزرع ويأخذ
القول بعدم الشفعة يف الزرع وان طرأ الشفيع بعد يبس الزرع فال شفعة ويأخذ األرض جبميع الثمن إذا كان البذر 
للمبتاع أو لألجنيب وإن كان للبائع اخذ األرض مبا ينوهبا من الثمن وأما طرؤ املستحق فان استحق األرض والزرع 

زرع الرجل أرضه فيبيعها غريه فيخري بني إجازة البيع أو يأخذمها وإن استحق األرض فقط فثالثة أحوال مثل أن ي
إن كان البذر للمستحق منه وهو غاصب فحكمه حكم الغاصب وان مل يكن غاصباً فال شيء للمستحق يف الزرع 

فهو له ويأخذ املستحق أرضه وله على  وال له قلعه وإمنا له الكراء إن مل يفت اإلبان وان بذر اجنيب بوجه شرعي
الزارع الكراء أن كان اكثر منه وان كان الغاصب هو الذي اكرى منه فله الكراء أيضا أن مل يفت اإلبان وان فات 

اإلبان جرى على اخلالف يف غلة األرض املغصوبة وان كان الباذر البائع فيأخذ املستحق أرضه وينفسخ البيع يف 
اع جبميع الثمن على البائع ويف املوازية يبقى الزرع للمبتاع وهو بعيد فهذا القول يف طرؤ كل الزرع ويرجع املبت

  واحد منفرداً وهو يغين عن القول يف اجتماعهما 

  فرع

قال صاحب النوادر أن اشترى األرض أوالً مث النخل فال شفعة إال يف األرض ألن النخل بيعت والحق للبائع يف 
  صيبه من النخل دون العني والبئر ورقيق احلائط مث باع نصيبه من ذلك فال شفعة فيه األرض كما إذا باع ن

  فرع

قال قال يف املوازية إن اشترى أرضا يزرعها األرض فاستحق األرض والزرع اخضر فالشفعة يف األرض دون الزرع 
فإن كره املشتري بقية الصفقة ويفض الثمن عليها مث قال فإن استحق نصفها شفع بل ليس له أن يأخذها إال بزرعها 

لكثرة املستحق قال ابن القاسم يبدأ بتخيري الشفيع فان مل يشفع خري املشتري يف الرد وبدأ أشهب للمشتري وحجة 
ابن القاسم أنه ليس بيع خيار بل بتل وجبت فيه الشفعة فهو كعيب يرضى به الشفيع فهو املبدأ وأنكر سحنون قول 

ابن القاسم انه ال شفعة يف الزرع قال سحنون خبالف رقيق احلائط والبئر وآالته تباع  أشهب يف الزرع وقال بقول
من احلائط ألن هذه صالح للحائط والبناء صالح للدار والزرع ال تقوم به األرض ويف املوازية إن اشتراها قبل 

ظهر صار كمأبور الثمار يأخذها ظهور زرعها فهو كغري املأبور من الثمار يشفعها بالثمن والنفقة فإن مل يقم حىت 
بثمرها قاله ابن القاسم وقال أشهب يأخذها دون الثمرة الن الشفعة بيع ومأبور الثمار للبائع ويأخذ النخل واألرض 

وحدها جبميع الثمن بعد وضع قيمة الطلع وقيمة البذر على غرره ولو اشتراها بزرعها األخضر والزرع بعدها 
املبتاع نصف مثن الزرع واألرض وبقي البائع شريكاً يف الزرع واملستحق شريكاً فاستحق نصف األرض فسخ عن 

يف األرض فان شفع نصف األرض انفسخ بقية الزرع وصار كله للبائع وعلى البائع الكراء يف النصف املستحق من 
  األرض وقال سحنون تنفسخ الصفقة جلمعها حالالً وحراماً لبقاء نصف الزرع األخضر بال ارض 



  فرع

  قال قال أشهب ال شفعة يف جريد النخل وسعفها ألنه ال يصلح بيعه قبل ابان قطعه 

  فرع

قال قال حممد إذا اشترى أصوال فيها مثر مؤبر بغري مثرها جاز شراؤه الثمر قبل طيبها وكأهنما صفقة واحدة وشفع 
نصف الثمر بعد طيبها له إشفاع  فيها الشريك وليس له اخذ أحدمها دون اآلخر فان اشترى النصف من األصول مث

أحدمها وكليهما فان اشترامها بعد الطيب يف صفقة واحدة فال يأخذمها إال مجيعاً كقول ابن القاسم يف اجلائحة إذا 
اشترامها بعد الطيب يف صفقة ال جائحة فيهما وان اشترى األصل مث الثمرة ففيها اجلائحة عنده وإن اشتراها بعد 

صل أو معه فال جائحة قال أشهب لو باعا حائطهما وفيه مثرة مث باع أحدمها نصيبه منها فال طيبها بعد شراء األ
شفعة لعدم شركتهما يف األرض قال حممد ولو اشترى مثرة قبل زهوها مث اشترى الرقاب بعد طيب الثمرة فالشفعة 

ع ولو جذها املبتاع يابسة أو رطبة ردها يف األصول فقط ويفسخ بيع الثمرة وترد ألهنا إمنا فاتت بالطيب يف خنل البائ
أو مثلها أن فاتت أو قيمتها يوم اجلذاذ أن جهلت املكيلة ولو اشترى األصول قبل طيب الثمرة فطيبها يف الشجر 
فوت ألهنا فاتت يف خنل املبتاع ويرد قيمتها يوم العقد يف األصول ويومئذ جتب فيها الشفعة بالقيمة ويف األصول 

  لثمرة إمنا وجبت مبلكه األصل فهي كصفقة واحدة وليس يف املسألة األوىل شفعة لطيبها يف يد البائع بالثمن ألن ا

  فرع

  قال قال ابن القاسم املقاثي كاألصول فيها الشفعة ألهنا مثرة خبالف البقول 

  فرع

ه مطلقاً وال يقضي قال قال مالك ال شفعة يف الدين إال لضرورة عداوة أو حنوها كاملكاتب وعنه حسن أن تكون ل
به إذا بيع من الكتابة ما يعتق به املكاتب فهو أحق به وأما بيع الشريك نصيبه من الكتابة ال يشفع اآلخر وال 

  املكاتب ألنه ال يعتق به 

  فرع

قال صاحب املقدمات واختلف يف الشفعة يف الكراء إذا انفرد عن بيع األرض ال يتصور اخلالف يف غري ذلك كما 
ف يف رقيق احلائط إمنا هو إذا بيع مع األصل أما وحده فال شفعة اتفاقاً قال صاحب النوادر الروايتان يف أن اخلال

الكراء روامها ابن القاسم عن مالك قال أشهب إن احب الشريك سلم شفعته وقامسه السكىن وله طلب قسمة 
إذا دفع له اقل من النصف يف اإلنتفاع الدار فإن وقع نصيب املكري على غريه هو خري املكتري يف الفسخ وذلك 

ال يف القيمة وإال فال حجة له والذي اخذ به ابن القاسم أن يف الكراء الشفعة والدور واملزارع سواء وقال أشهب 
إذا أكرى أحد املكترين نصيبه فلصاحبه الشفعة وعهدته على املكتري من صاحبه مث عهدهتما على رب الدار ولو 

نصيبه من رب الدار أو من مكتر منه مث أقاله من مصابته فلشريكه الشفعة على رب الدار  أكرى أحد املكترين



املستقيل قال حممد بل تؤخذ من املكتري الذي أقال كاإلقالة يف الشراء وإذا اكريا يعين الشريكني دارمها أو ساقيا 
دمها النخل من غريمها فليس لصاحيب خنلهما من رجلني فأكرى أحدمها نصيبه أو كالمها األرض والدار أو ساقى أح

األصل شفعة يف كراء وال سقاء وال ألحدمها كان شائعاً أو مقسوماً ولو أن أحد املكترين أو املساقيني ساقى أو 
أكرى فلشريكه الشفعة وليس صاحب األصل أحق من الشريك يف الكراء فان سلم فلصاحب األصل شفعة 

ة هلما يف الكراء ولو ساقى أحد الشريكني حصته شفع اآلخر عند ابن القاسم املساقاة لشركتهما يف الثمن وال شرك
دون أشهب ولو أكريت نصف دارك مشاعاً مث أكرى املكتري غريه أو ساقى يف النخل فلك الشفعة ولو أكرى 
 شيئاً بعينه أو ساقى فال شفعة لك ولو ساقيت نصف خنلك من رجلني فساقى أحدمها رجال فشريكه أوىل كاهل

  سهام املرياث فإن سلم فلك كما لو بعتها فباع أحدمها فشريكه املبتاع معه أوىل منه فإن سلم فلك الشفعة 

  فرع

قال واملاء فيه الشفعة اتفاقاً إذا بيع شقص منه مع األصل أو دونه ومل يقسم األرض واختلف إذا قسمت ففي املدونة 
ن ليس بإختالف بل حممل املدونة على أهنا بئر واحدة ال شفعة ال شفعة فيه وعن ابن القاسم فيه الشفعة فقال سحنو

فيها ويريد ابن القاسم آباراً ألهنا تقسم وقال ابن لبابه بل معىن املدونة بئر ال فناء هلا وال أرض ومعىن قول ابن 
  القاسم هلا فناء وأرض مشتركة فيها قلد وقيل اختالف قول على االختالف فيما ال ينقسم 

  فرع

اختلف يف الشركة اليت يوجبها احلكم هل جتب الشفعة قيل جتب هلا قبل تقرر حكمها فعن مالك ال شفعة قال و
وقال أشهب فيها الشفعة فسئل مالك إذا أعطي يف خيف من واد مخسني ومائة قفيز بني كل قفيزين عشرة أذرع مث 

م مل جيوزوه للمعطى ومل يقسموه ومل أكرى بعض أهل ذلك اخليف فهل للمعطى شفعة فيما باعوا فقال ال فقيل اهن
يسموه يف أي جهة هو من احلائط أعاله أو أسفله فقال ال شفعة إذا قسموا له أذرعاً مسماة وقال أشهب هذا 

شريك بأذرعه كالشريك بنخالت وقد نزلت هذه املسالة للفقيه أيب القاسم اصبغ ابن حممد يف قرية تويف صاحبها 
ه وقد باع موروثهم قبل موته مبذر زوجني مشاعاً فطلبه بالشفعة فافىت بعدم الشفعة فابتاع من بعض ورثته نصيب

وهو النظر والقياس وأفىت القاضي بالبلد بالشفعة وملا بينا له الوجه رجع وأفىت بفساد البيع يف الزوجني على الوجه 
القرية وال ينقص بنقصها بل يكفي املذكور للجهل مببلغ ارض القرية وهو غري صحيح ألن املشترى ال يزيد بزيادة 

العلم بكرمي األرض وخسيسها ومل تكن له شفعة ألن الشفيع هو الشريك يشارك فيما يطرأ على األرض من ضمان 
هالك أو غصب أو استحقاق ومشتري مبذر الزوجني ليس شريكاً يف القرية بل هو كمبتاع ثوب من ثياب ومل يعينه 

التشاح تكسر مجيع ارض القرية فيأخذ مبذر الزوجني حيث ما وقع بالقرية ولو وال اشترط اخليار وان كان عند 
غصب منها شيء أو وهب اخذ املبتاع املبيع مما بقي ويشارك البائع بقدر ذلك إال أن يأيت أحدمها ويريد رد البيع 

  ارضى آخذك منه ألن املبتاع يقول املستحق افضل فال ارضى آخذ من الباقي ويقول البائع الباقي افضل فال 

  فرع



يف النوادر قال مالك إذا بقيت بعد القسم فباع احدهم نصيبه من البيوت والعرصة فال شفعة يف العرصة هبا وال فيها 
ألهنا بقيت النتفاع عام ال للشركة وقال ش رمحه اهللا الشفعة يف العقار وما يتصل به من بناء أو غرس دون 

ع أو حائط قال ش وإذا بيع الغرس أو البناء مع األصل أو ناعورة أو دوالب اخذ املنقوالت لقوله ال شفعة إال يف رب
اجلميع ألنه بيع وإن بيع الغرس والبناء وحده فال شفعة فيه ألنه منقول واختلف قوله يف النخل إذا بيعت مع قرارها 

ا وقال وإذا بيع الزرع مع دون ما يتخللها من البياض قياساً على بيعها مع البياض أو قياساً على بيعها وحده
األرض أو الثمرة الظاهرة على الشجر ال تشفع مع األصل بل األرض والشجر حبصتهما وأثبتها ح التصاهلا 
باملشفوع كما قلناه وقال ح ال شفعة يف املنقوالت إال يف البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة الركن الثالث 

كل من جتدد ملكه الالزم باختياره ويف اشتراط املعاوضة يف التجديد روايتان املأخوذ منه ويف اجلواهر املأخوذ منه 
مثرهتما ثبوهتا يف الصدقة واهلبة وقيد التجدد احتراز من رجلني اشتريا داراً معاً فال شفعة ألحدمها والالزم احتراز من 

  بيع اخليار وقيد االختيار احتراز من اإلرث 

  فرع

تري شراء فاسداً ألن عقده يفسخ ولو اخذ بالشفعة يفسخ أيضاً ألن الشفيع تنزل ويف الكتاب ال تؤخذ من املش
منزلة املشتري وكذلك لو باعه املشتري بيعاً فاسداً إال أن يفوت مبا تقدم يف البيوع فال يرد وجتب القيمة ويشفع 

ما انفق املشتري ليالً يذهب ماله  بتلك القيمة لتقرر ملك املشتري هبا فإن فات ببناء زاده املبتاع فعلى الشفيع قيمة
جماناً وان هتدمت مل ينقض الشفيع شيئاً ألنه شيء مل ينتفع به املشتري وال ضرر على الشفيع ألنه خمري وان فاتت 

بالبيع الصحيح اخذ بثمن ذلك البيع الصحيح ويتراد األوالن القيمة ألهنا اليت تقررت وال يأخذ بالبيع الفاسد ألنه 
الصحيح ويبقى الفاسد بغري فوت فإن كان بىن وهدم فله األخذ بالثمن الصحيح وبالقيمة يف الفاسد مل يزول البيع 

تفت هبذا فإن تراد املتبايعان القيمة بعد البيع الثاين فله األخذ بالقيمة اليت تراداها بقضاء أو بغري قضاء أو بالثمن ألن 
مة مل يكن للمبتاع األول ردها على البائع بيعاً فاسداً لصحته مبتاع الصحة لورد ذلك لعيب بعد تراد األولني القي

بأخذ القيمة ولكن يرد بالعيب ويأخذ بالقيمة اليت دفع قال صاحب النكت إذا اخذ بالبيع الفاسد ففات عنده فعليه 
البيع الفاسد األقل من قيمته يوم قبضه املشتري أو يوم قبضه هو ألن أخذه كان فاسداً وقال ابو حممد إذا واله يف 

بإشتراط السلف على املشتري فينبغي على قول ابن القاسم إذا فاتت بيد املشتري األول أن عليه األقل من قيمتها 
أو الثمن وان فاتت بيد األول فإن كان إمنا واله على حنو ما كما هو عليه من البيع والسلف لزم املوىل ما يلزم 

و مائه مثالً وسكت عن السلف ففاتت بيد املوىل وقيمتها يوم البيع األول بال املبتاع وهو األول وإن واله بالثمن وه
سلف مخسون وبالسلف ستون فعلى املبتاع الثاين قيمتها يوم قبضها من األول إال أن تكون اقل من مخسني فال 

اين فإن ردها على ينتقص أو اكثر من الثمن قال بعض القرويني إذا سكت عن السلف فأخذها الثاين بالثمن خيري الث
األول خري األول بني إسقاط السلف والتمسك بالبيع ألن األول اشترى على أن يسلف والثاين كذب يف الثمن ملا مل 

يذكر السلف فإن فاتت عند املشتري قبل العلم هبا فعليه األقل من قيمتها أو املائة هذا الذي يف الكتاب وقول أىب 
يفيد هذه القيمة شيئاً ألنه إمنا جعل عليه القيمة إال أن تكون اقل من قيمتها بال حممد يف قيمة السلعة بالسلف ال 

سلف فال ينقص أو كثر فال يغرم فصارت القيمة بالسلف ملغاة فهو معيب من كالم أيب حممد وأما باقي كالمه 
يفوت به الربع يف البيع فيمكن صحته قال ابن يونس يف املوازية إن مل يفسخ بيع الشفعة حىت فات بني الشفيع مبا 

الفاسد رجع البائع على املشتري بقيمته يوم قبضه ولزم الشفيع ما لزم املشتري من تلك القيمة إال أن تكون اكثر 



مما اخذ به قال بعض القرويني إن فات بيد املشتري أخذه بالقيمة فإن مل يعلم وأخذه بالبيع الفاسد رد إال أن يفوت 
من قيمته يوم قبضه هو أو القيمة اليت وجبت على املشتري لعجزه عن رده بفواته عنده فإن  عند الشفيع فعليه األقل

قال ال آخذ بالشفعة رد قيمة ما نقص ولو أخذ قبل الفوات ففات عنده فعليه األقل كما تقدم وهو خالف ما تقدم 
إن كانت اكثر قال آخذ مبا لزم حملمد قال وهذا أبني ألن الشفعة كالشراء فإذا فاتت لزمت القيمة يوم القبض ف

املشتري قال حممد وليس للشفيع األخذ بعد الفوت إال بعد معرفة القيمة الالزمة للمشتري وإال فسد األخذ 
كاجلهل بالثمن قال سحنون كيف يكون للمشتري األول ردها بالعيب على البائع األول والبيع األول قد انتقض 

عليه الرجوع بفضل ما بني القيمتني صحيحة ومعيبة فيصري على املشتري غرم  ووجبت فيه القيمة لفوته وإمنا جيب
قيمة ما فات يف يديه وال رد له كما قالوا إذا تعدى على دابة فضلت فغرم قيمتها بعد أن وصفها وحلف مث وجدت 

حبوالة سوق يف  على خالف ما وصف ليس لرهبا أخذها بل متام القيمة قال اللخمي قال ابن القاسم ال يفوت الربع
البيع الفاسد وال شفعة وقال أشهب فوات وفيه الشفعة قياساً على غريه و إذا اخذ قبل الفوت وفات عنده قال 

حممد يلزم الشفيع ما يلزم املشتري إال أن يكون اكثر مما اخذ به املشتري فيخري بني رد الشفعة أو التمسك بتلك 
بقيمته يوم قبضه ليالً يقبض صحيحاً ويرد غريه وإن اخذ بثمن صحيح القيمة ويسقط األخذ كالشفعة ويكون عليه 

وجهل الفساد خري بني التمسك بذلك الثمن فيكون بيعاً حادثاً وبني الرد وان مل يعلم حىت فات عنده فعليه األقل 
  من القيمة ألهنا مثنه أو الثمن الذي اخذ به املشتري 

  فرع

بكذا فلم يقبل فالن فال شفعة لعدم اإلنتقال وكذلك اشهدوا أين بعته  قال اللخمي إذا أوصى أن يباع من فالن
بكذا إن قبل فلم يقبل قال ابن يونس قال سحنون إذا أوصى بثلث داره يباع فبيع ال شفعة للورثة كأن موروثهم 

  باعه 

  فرع

رياث فقاسها مرة على قال ابن يونس اختلف قول مالك يف هبة غري الثواب ومل خيتلف قوله يف عدم الشفعة يف امل
املرياث جبامع عدم العوض ومرة على البيع جبامع نفي الضرر خالفاً ل ش و ح لنا ظواهر النصوص املتقدمة احتجوا 
بقوله الشفعة يف كل شرك ربع أو حائط وال حيل له أن يبيع حىت يعرضه على شريكه فإذا باع فشريكه أحق به فعلق 

رث وألن الضرر يف صورة النزاع عظيم بإبطال التمليك بغري عوض فيبطل حق الشفعة بالبيع وقياساً على اإل
مقصود الواهب خبالف البيع واجلواب عن األول القول باملوجب الن عمومه يوجب الشفعة يف اهلبة واجلواب عن 

وب الن الثاين أن الوارث غري خمتار فلم يتهم يف الضرر خبالف املوهوب واجلواب عن الثالث ال ضرر على املوه
  الشفيع عندنا يعطيه القيمة فيدفع الضرر 

  فرع

يف الكتاب ال شفعة يف بيع اخليار حىت يتم البيع وقاله ح وامحد خالفاً ل ش أحتج بأن اخليار حق للمشتري أو البائع 
ه الشفعة والشفيع مقدم عليها وجوابه أن املبيع يف زمن اخليار على ملك البائع فلم يتحقق االنتقال الذي تترتب علي



وهذه قاعدة خمتلف فيها هل امللك يف زمن اخليار للبائع أو املشتري فاخلالف يف الشفعة مبين عليه قال التونسي إن 
باع باخليار فباع الثاين بيع بت إن رضي مشتري اخليار الشراء كان له الشفعة على مشتري البت كأن بيع اخليار مل 

يلزم أن يكون ملشتري اخليار على بائع البت ألنا نقول إذا جعلنا األول كأنه  يزل ماضياً قبل بيع البت قال وال يقال
مل يزل كان كمن باع الشفعة أو يكون ابن القاسم فرع ها هنا على القول بأن من باع شفعته بعد وجوب الشفعة 

ار مشتري اخليار قد سقطت وفيه قوالن وقال أشهب جيعل بيع اخليار كأنه إمنا امضي يوم اختار املشتري إنفاذه فص
وجبت له الشفعة يف بيع البتل قبل أن يبيع فليس بيعه بالذي يسقط شفعته وقال مطرف إذا باع نصف دار باخليار 

ألحدمها مث باع باقيها بيع بتل فان اختار رب اخليار تنفيذ البيع وهو املبتاع شفع مشتري البتل فإن رد البيع فال 
باع قال اللخمي قال بعض الناس جتب الشفعة إذا كان اخليار للمشتري ألن البيع يشفعه البائع األول ألنه الذي 

انعقد من جهة البائع خبالف اخليار للبائع وإذا باع أحدمها نصيبه باخليار وباع اآلخر نصيبه بتالً فالشفعة ملشتري 
ار هذا يف املشترين واختلف يف اخليار على مشتري البتل عند ابن القاسم وقال غريه ملشتري البتل على مشتري اخلي

البائعني فقيل ال شفعة هلما ألن كل واحد باع ما يشفع به وقيل هي ملن باع بتالً على مشتري اخليار ألن بيعه تأخر 
فهذا على القول أن بيع اخليار إذا امضي كأنه مل يزل منعقداً من يوم العقد وعلى القول اآلخر يشفع بائع اخليار من 

نه إمنا يراعى يوم التمام والقياس عدم الشفعة كبيع ما يشفع به ويف اجلواهر اختلف يف بيع اخليار إذا بائع البتل أل
امضي هل يعد ماضياً من حني عقده أو من حني إمضائه وعلى هذا يتركب اخلالف فيمن باع نصف دار باخليار مث 

اليت يشفع هبا هل تسقط حق الشفعة أم ال باع النصف اآلخر بتال هل الشفعة لذا ولذلك واختلف يف بيع احلصة 
وعلى األول هل يسقط اإلستشفاع يف بعض احلصة املشتراة ببيع بعض احلصة املستشفع هبا خالف وتتركب على 
اخلالف يف مسألة اخليار مسألة بيع احلصة واخلالف يف فروع إذا باع حصته بيع خيار مث باع اآلخر بتالً ففي تعني 

مبنية على أصول اخلالف املتقدم ألنا إذا فرعنا على أن بيع احلصة املستشفع هبا يسقط الشفعة  الشفيع أربعة أقوال
احنصرت الشفعة ملن ابتاع يف هذه الصورة مث هل هو مبتاع اخليار أو البتل خالف على اخلالف يف إمضاء بيع اخليار 

ني بائع اخليار أو البتل قوالن أيضا على كما تقدم وإن فرعنا على أن بيعها ال يسقط فالشفعة ملن باع ويف تعي
  اخلالف يف إمضاء بيع اخليار هل يقدر من حني اإلمضاء أو من حني العقد 

  فرع

  يف النوادر ويف املوازية إذا سلم شفعته قبل متام اخليار له القيام إذا مت اخليار ) مرتب 

  فرع

األخذ ألنك قد ال ترضى بالشريك الثاين خبالف  قال ابن يونس قال حممد إذا بيعت فباع املشتري منك لغريك لك
يف الكتاب ال جتوز هبة الوصي شقص اليتيم إال لنظر كبيعه لربعه لغبطة يف الثمن أو الن غلته ال ) فرع ( األول 

وفيه الشفعة وقاله ش جبامع نفي ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي احسن ( تكفيه أو لوجه نظر لقوله تعاىل 
  ر وهبة املكاتب واملأذون على العوض جتوز بال حماباة لقدرهتما على التصرف وفيه الشفعة الضر

  فرع



قال الشفعة يف الغياض واآلجام وإن كانت األرض بينهما فائدة يف التبيهات الغياض واآلجام الشجر امللتف أو 
  القصب وحنوه 

  فرع

أحدمها يلزم اآلخر خبالف املتقارضني إذا اشتري العامل  قال ليس ألحد املتفاوضني فيما باع اآلخر شفعة ألن مبيع
شقصاً هو شفيعه أخذ وال مينعه رب املال واذا كان رب املال الشفيع أخذ ويف التنبيهات قال سحنون إذا أخذ 
العامل فعهدته على رب املال يف مال القراض قال اللخمي قيل ال شفعة للعامل قال وهو أبني إذا قال اشتريت 

ض وهو عامل بوجوب الشفعة للشريك ألن ذلك إقرار منه انه قصد الريح والشفعة ال ريح فيها فهو خالف ما للقرا
أقربه وان جهل فأعلم بعد الشراء حلف وأخذ وان قال قصدت بالشراء نفسي وتعديت على املال كان لصاحب 

فيه لصاحبه فتعدى وجتر فيه لنفسه أن املال أن يباع له ويأخذ جزءاً من رحبه وهذا حكم كل من اخذ ماالً ليتجر 
الريح لصاحب املال إال أن يكون بيع فيه ريح أو خسارة فيترك وال يباع لعدم احلاجة لتعني مقدار الريح قال 

صاحب النكت إمنا مل يكن للمقارض عهدة على رب املال إمنا أذن له يف جر املنافع إليه وهذا ليس فيه منفعة ألنه 
وال عهدة لرب املال على العامل ألن العهدة يف األصل على املال املقترض واملال لصاحب مال  يأخذ سلعته بثمنها

القراض فال عهدة له قال ابن يونس إمنا قال يف الكتاب ما وقع ألن مالكاً قال إذا اشتريت ما أنت شفيعه مع أحد 
هدة كل واحد من املقارض ورب ضربت بالشفعة بقدر نصيبك قبل الشراء وال تضرب مبا اشتريت وقال أشهب ع

املال على البائع وقال ش للعامل اخذ ما بيع يف شركة مال القراض ألنه مالك ملا اشترى مبال القراض فان مل يأخذ 
فلرب املال األخذ قال فإن اشترى مبال القراض شقصا يف شركة رب املال ال اخذ له كما لو اشتراه وكيله وقال ح 

  اً فأشبه األجنيب له األخذ ألن للعامل حق

  فرع

قال ابن يونس ويف املدونة إن ادعيت سدس دار فأنكر وصاحلك على شقص دفعه إليك من دار له فالشفعة يف الدار 
اليت ال دعوى فيها الن قابضه مقر أنه اشتراه ودفع يف مثنه السدس املدعى فيه وال شفعة يف الشقص املدعى فيه ألن 

تديته مبا دفعت فيه ومل اشتره قال ابو حممد ولو كان الصلح على إقرار كانت قابضه يقول إمنا اخذت حقي واف
الشفعة يف الشقص فلو صاحلته منه على عوض أو دراهم على إقرار فيه الشفعة بقيمة العوض وقيل الدراهم أو على 

ى يف سدس دار تقيد انكار فال شفعة لعدم حتقق انتقال امللك ويف التنبيهات قوله يف الكتاب يف املصاحل يف دعو
الشفعة يف املناقلة على إحدى الروايات يف منع ذلك على أي وجه كاملتعاوض كان املتناقالن شريكني يف األصل أو 
يف أحدمها أو ال إذ لو مل يكن عنده هنا بينهما شفعة لكان من حجة دافع السدس أن يقول مل ابع اصالً إال بأصل ال 

يه وقد قيل يف هذا الباب كله ال شفعة كان ما ناقله به فيه شرك مع املشتري أو بثمن فال شفعة علي فيما اخذت ف
غريه وهي رواية ابن القاسم إذا قصد املناقلة والكسىن دون البيع وعن مالك املناقلة اليت ال شفعة فيها بيع حصته 

املناقلة على هذا إال  من شريكه بأصل آخر منه فيه شرك أيضا ليوسع حظه مبا صار له من حظ شريكه فال تكون
بشرط شركتهما يف األصلني املتناقل هبما وهو بني يف عدم الشفعة وقال مطرف ال شفعة إذا كانت شركة من جهة 

  واحدة يف البيع الواحد فتسقط يف اجلهة اليت اخذ من شريكه ليوسع به يف منزله دون ما دفع 



  فرع

هولة املنافع وال شفعة ويرد املعمر الدار وان استغلها رد يف الكتاب إذا اعمرت على عوض فسد ألهنا أجارة جم
غلتها وعليه أجرة سكاهنا الن ضماهنا من رهبا ويأخذ عوضه قال ابن يونس قال حممد الصواب الغلة للمستغل ويف 

 الكتاب قال بعض القرويني معىن يرد غلتها أي كراء مغل الدار وأما الغلة فال وقول حممد ليس خالفاً للمدونة
  حينئذ 

  فرع

يف الكتاب ال شفعة ملن له محل على جدار إذا بيع ألنه غري شريك وال لصاحب علو على سفل وال لصاحب سفل 
على علو لعدم الشركة وقال ش إذا باع أحد شركاء العلو والسقف لصاحب السفل فال شفعة ألنه بناء جمدد وان 

شريك وهل لشركاء العلو ألن السقف على ملكهم أو ال كان السقف للعلو ال شفعة لصاحب السفل ألنه جماور ال 
  تثبت ألنه ليس أرضا وجهان هلم 

  فرع

يف الكتاب ال شفعة يف ارض العنوه لعدم امللك بل هي وقف للمسلمني وال جيوز بيعها وان بيعت ارض الصلح على 
املسلم امتنع ألن بإسالم الذمي أن اخلراج على الذي جاز فيها الشفعة ألهنم مالكون األرض فإن شرط على املبتاع 

  ينقطع اخلراج عن األرض فهو جمهول وغرر 

  فرع

قال أن اشترى بعبد مغصوب فال يأخذ الشفيع حىت يفوت العبد فيأخذ بقيمة العبد يوم العقد ألهنا املتعينة مثناً حينئذ 
مثلها وإن وجدها املغصوب ولو اشترى بدارهم مغصوبة صح الشراء ألهنا ال تتعني وأخذت الشفعة وعلى الغاصب 

منه بعينها بيد البائع ببينة أخذها ورجع البائع على املبتاع مبثلها ويف التنبيهات قوله هنا دليل على شراء ما اشترى 
بالثمن احلرام على ما قاله ابن سحنون وغريه وفرق ابن عبدوس بني علم البائع وجهله ألنه إذا علم به رضي بدفع 

بثمن معيب قال اللخمي إذا غصب عبداً فاشترى به فقام الشفيع وهو قائم أو بعد تغري سوقه أو سلعته بغري مثن أو 
تغريه يف نفسه بزيادة أو نقص فال شفعة حلق البائع وحق املشتري أما املشتري فألن صاحب العبد إن مل جيد يؤخذ 

خذت الشقص وكل هذا ميكن مع وجود الشقص أو جييز فعله بكتب العهدة و أما البائع فيقول إن مل جيز العبد أ
عني العبد أما إذا تغري فالشفعة بالقيمة يوم العقد ألن ربه ال خيتاره حينئذ ولربه اكثر القيمتني يوم الغصب أو يوم 
الشراء الذي يؤخذ من الشفيع ويف النوادر إذا ابتاع حبنطة شقصاً فأخذه الشفيع مبثلها مث استحقت احلنطة األوىل 

قاسم يرجع على بائعه مبثلها قال حممد وهذا غلط بل يرجع بقيمة شقصه ولو مل يؤخذ بالشفعة ألخذه قال ابن ال
بعينه وقد قال مالك فيمن ابتاع حنطة بعينها فاستحقت انه ال يرجع مبثلها قال ابن القاسم فإن اشترى بعبد قيمته 

رجع البائع بقيمة شقصه ولو كان قيمة العبد ألفاً  ألفان شقصاً قيمته ألف فأخذه الشفيع بقيمة العبد مث استحق العبد
وقيمة الشقص ألفني مث استحق العبد رجع البائع بقيمة شقصه وال رجوع للشفيع وال عليه شيء وقاله حممد وقال 



عبد امللك إن كانت قيمة الشقص اكثر له اإلستشفاع بذلك وله الرد أو اقل رجع الشفيع مبا بقي له وقاله سحنون 
مد إذا غصب عبداً فاشترى به ال شفعة له حىت يفوت باملوت وال تفيته العيوب ألن لربه اخذه معيباً وكذلك قال حم

لو اشترى العبد ومل يعلم بالغصب حىت ابتاع به الشقص قال سحنون ليس هذا جواب ابن القاسم يف الغصب وامنا 
ت الشفعة وإال انفسخ البيع وان مل يعلم أو علم يف ينظر فإن كان مشتري العبد عاملاً بغصبه مث أجاز ربه البيع ثبت

قيام الشفيع فإن كان رب العبد قريب الغيبة انتظر حىت يقدم فيجيز أو بعيدها فللمبتاع فسخ البيع وان مل يعم حىت 
  اخذ الشفيع مضت الشفعة 

  فرع

باع أحدمها داره حبقوقها يف النكت قال بعض القرويني يف احلائط بني الدارين لرجلني واحلائط خاصة مشترك ف
فدخل احلائط يف الشراء فلشريكه الشفعة فيه تقوم الدار بغري اشتراط احلائط ويقوم احلائط فيأخذه حبصته من الثمن 

  كما إذا بيع ما فيه الشفعة وما ال شفعة فيه 

  فرع

كه إن أجاز البيع وإال اخذ يف الكتاب إذا باع أحد الشريكني نصفها معيباً قبل القسم بغري امر شريكه مث قدم شري
حصته وباقيه بالشفعة ودفع نصف الثمن قيل أفال يقاسم الذي مل يبع شريكه الذي باع فإن وقع النصف املبيع يف 
حصة البائع مضي عليه بثمنه قال ال بل يفعل ما تقدم قال ابن يونس قال مالك إن شاء مل جيز بيع حصته و أخذها 

ه بقية الدار وخيري املبتاع يف التمسك أو الرد فترجع الدار بني الشريكني كما وسلم واخذ الشفعة وقاسم شريك
كانت وان شاء جعل بيع شريكه وأمضى ذلك وال شفعة وان شاء فسخ بيع شريكه كله وقامسه ألنه يقول أدخل 

ل أنا أقاسم هذا البائع على مقامسة بعض الدار دون بعض إذ مل آخذ بالشفعة ومل ارض شركة من باع منه وله أن يقو
مث أقامسك ايها الشريك فأؤدي اجرة القاسم مرتني وهو ضرر ولكن افسخ واقامسك مرة واحده وقد تكون تنقسم 

اثنني وال تنقسم أربعة إال بضرر وقال سحنون إذا مل جيز بيع نصيبه وال جاز بيع نصيب شريكه وال أخذ بالشفعة 
الدار نصفني فإن وقع ما باع يف سهم البائع نفذ البيع وإال انتقض فليس له فسخ البيع حىت يقاسم شريكه البائع 

وكذلك قال أشهب يف بيع أحدمها بيتاً من الدار بعينه أو بيع حصته من فحل النخل وال سلم وال أخذ بالشفعة وال 
قسم سلم بيع نصيب شريكه كما باع فال يفسخ حىت يقامسه شريكه ألن فحل النخل ينقسم معها وقد يقع يف ال

ألحدمها قال أشهب و أما لو باع نصيبه من حصة الدار فله إذا امتنع مبا ذكرنا الفسخ قبل املقامسة ألن العرصة ال 
تنقسم إال بالتراضي وبيع الشريك نصيبه قسمة فان رضي شريكه نفذه له وان شاء أخذه بالشفعة وان شاء فسخ 

فليس لآلخر فسخ إمنا له الشفعة أو تركها أو بيعه جائز ألهنا بيعه قال أشهب وبيعه لنصيبه من بئر األرض أو غلتها 
ال تنقسم مع احلائط وال تصري يف أحد النصفني بل تترك بعد القسمة يقسم ماؤها بالقلد وأما إن باع أحدمها شرب 

أو ثالثة ماء يوم أو اقل فلصاحبه الشفعة إن أجاز بيعه وله رد بيعه إن كانت األرض حتتاج للبئر ألنه ليس يف يومني 
يقسموا فيه األرض فيبقى يف ذلك شرب من ماء هذا خاصة ويف النوادر قال عبد امللك ومطرف إذا باع نصيبه من 
األرض معيناً ويف شركائه حاضر أو غائب أو صغري أو املبتاع يظن انه باعه حقه وحده فلم حيدث فيه شيئاَ حىت قام 

احلاضر حبدثان البيع قبل انقطاع حجته بطول حيازهتا فالكل سواء احلاضر وقدم الغائب وكرب الصغري فإن قام 
خيريون يف اإلجازة وأخذ الثمن أو الرد ويأخذون عوضها فيما بقي من األرض املشتركة ويكون حظ الشريك فيما 



حيازته  باع ألنه على ذلك باع وإن شاؤا أخذوا نصيبهم من املبيع وشفعوا ما بقي فإن بين املبتاع العرصة أو طالت
مبحضر الشركاء احلضور فال قيام هلم على املبتاع وكالمهم مع البائع فإن اعترف أن حقهم يف املبيع خريوا يف 
اإلمضاء أو أخذ نصيبهم من األرض كما تقدم وان قال ما بعت ذلك من األرض حىت صار يل دونكم حلف 

أما الغيب والصغار فيخريون يف الثالثة أوجه وانقطع حقهم يف املبيع وكانوا على حقهم فيما بقي من األرض و 
املتقدمة اخذ نصيبهم وقد بىن ويعطون قيمة نصيبهم من البنيان قائماً لبنيانه بشبهة أو أخذ ما بقي بالشفعة من حظ 
البائع وحظ احلاضر الذي انقطعت حجته ويؤدوا ما زاد بناؤه يف عرصتهم وعن ابن القاسم إذا باع فداناً من ارض 

ة أو بقعة يف ارض لرجل فيها شرك حبضرة الشريك وعلمه فبىن وغرس سقطت الشفعة خبالف بيع الشائع مشترك
ألن سكوته يف املعني رضاً بالبيع كما لو باع ثوباً بينهما وكذلك كل من بيع عليه شيء من ماله وهو حاضر ال ينكر 

حدمها حصته معينة خري شريكه يف مخسة أوجه أن لزمه البيع ولو باع شائعاً نفذ البيع وشفع قال اللخمي إذا باع أ
يضمنها املشتري ويبيع له ما بيع أو يكون ما مل يبع مشتركاً بينهما وخيري البيع يف املبيع أو يكون الثمن بينهما أو يرد 

يف إجازة البيع يف نصيبه وال يستشفع أو يستشفع أو يدعوا إىل املقامسة فإن صار املبيع للبائع مضي البيع أوله خري 
البيع يف نصيبه وكان للمشتري رد البيع يف الباقي إال أن يكون املردود يسرياً فإن قال البائع يبقى ما مل يبع شركة 
ونتساوى يف املبيع ولكن نتقاسم فيصري ذلك يل أو لك فقيل ال مقال له واملبدأ الشريك الذي مل يبع حسبما تقدم 

شركة ضرر عليه وإمنا رضي أن يكون ذلك على وجه املقامسة فإما رضي وقيل له وهو احسن ألن كون ما مل يبع 
  بإمضاء ذلك أو يرده ويرجعان إىل املقامسة 

  فرع

قال ابن القصار ال شفعة للجار وقاله ش وابن حنبل وأوجبها ح للجار بالشركة يف الطريق املشتركة يف الدرب 
لكل لنا قوله الشفعة يف كل شرك ربع أو حائط واملبتدأ الذي ال ينفذ لألقرب فاألقرب ويقدم شريك امللك على ا

جيب احنصاره يف اخلرب فتنحصر الشركة يف الربع والطرق دون الطريق ولقوله يف املوطأ الشفعة فيما مل يقسم فإذا 
وقعت احلدود وصرفت اطرق فال شفعة ويدل من وجوه األول حصر الشفعة فيما هو قابل للطرق واحلدود واجلار 

سم الثاين قوله فإذا وقعت احلدود والطرق ليس شأهنا أن تعمل فيها حدود الثالث قوله وصرفت الطرق ال يق
والطريق ال يوضع فيها طرق وقياساً على اجلار الذي داره قبالة الدار املبيعة وبينهما طريق نافذ وألن ذلك ضرر 

شتري األجنيب فال يتخلص من ضرر اجلار أصال على البائع بأن يبيع اجلار مبا أراد وإال اخذ بالشفعة فيتوقف امل
خبالف الشريك يتخلص منه بالقسمة والهنا وجبت لضرر القسمة واجلار ال يقاسم احتج بقوله اجلار أحق بسقبه 

وبقوله جار الدار أحق بدار اجلار واألرض وبقوله اجلار أحق بالشفعة وينتظر هبا ثالثاً وان كان غائباً إذا كان 
اً خرج هذه األحاديث أبو داود وغريه وروى حممد بن احلسن اخلليط أحق من الشفيع والشفيع أحق الطريق واحد

من غريه واخلليط هو الشريك فيتعني أن يكون الشفيع اجلار وقال عمر بن شريك قلت يا رسول اهللا ارض ال 
جبامع الضرر واجلواب عن  شريك يل فيها وال قسمة إال اجلوار فقال اجلار أحق بشفعته وبالقياس على الشريك

األول أن الصقب القرب وحنن نقول مبوجبه ألنه أحق مبعونته والعرض عليه قبل البيع فلم قلتم إن ذلك هو الشفعة 
واجلواب عن الثاين انه حممول على العرض ألنه متروك الظاهر امجاعاً واجلواب عن الثالث منع الصحة سلمناها 

البيع بدليل قوله ينتظر هبا ثالثاً والشفيع الغائب ال يتقيد بالثالث وألن الشريك  لكنه حممول على العرض عليه قبل
كذلك امر الناس ** أجارتنا بيين فانك طالقة ( يسمى جاراً ملخالطة مبلكه ومنه تسمية الزوجة جارة كقول األعشى 



تسمى جارة وان بعدت دارها واجلواب فهو مل يسمها جارة لقرهبا فيلحق هبا اجلار بل للمخالطة فإهنا ) عاٍد وطارقة 
عن الرابع منع الصحة سلمنا صحته لكنه حممول على العرض فنقول مبوجبه وليس يف اللفظ ما يقتضي غريه 

واجلواب عن اخلامس الفرق بأن الشريك ميكن التخلص من ضرره بالقسمة الركن الرابع ما به األخذ ويف الكتاب 
حبصته من الثمن من قيمة العرض يوم الصفقة تغريت الدار بسكناه أم ال  بعت نصف دار وعرض بأخذ نصف الدار

ألن األصل بقاء حقه يف شفعة الشقص وقال ش و ح إذا بيع شقص وعرض أخذ الشقص حبصته من الثمن قال 
صاحب النكت ال جيوز األخذ إال بعد معرفة حصته من الثمن ليالً يكون شراء جمهول فإن فعل مع اجلهل فسخ 

أنف األخذ قال التونسي أنظر إذا كان الشقص اجلل هل له رد العرض ألن األخذ كاإلستحقاق عند ابن واست
القاسم وأما إن جعلناه كالبيع فال رد قال حممد كل ما بيع مع الشقص مما ال شفعة فيه مل جيز األخذ قبل معرفة الثمن 

لصفقة وقد كان اخرج منه قبل ذلك فيفض الثمن وأما دواب احلائط وعبيده فذلك كبعضه إال أن يضاف إليه يوم ا
وال شفعة فيه قال مالك وابن القاسم و أشهب يف شقص وبعري بعبد والبعري الثلث من الشقص يوم البيع اخذ بثلثي 
قيمة العبد أو شقص وقمح بدنانري فال بد من تقومي القمح و الشقص فيأخذ الشقص حبصته ألن املشتري دخل على 

  حيث مجعهما فال مينع الشفيع من األخذ خبالف أشقاص شفيعها واحد فالتفريق من جهة الشفيع تفريق الصفقة 

  فرع

يف الكتاب إذا كان الثمن عبداً معيناً فمات بيد البائع قبل دفعه ضمنه البائع ويأخذ الشفيع بقيمة العبد وعهدته على 
ه واخذ من املبتاع قيمة الشقص لتعذره بنفوذ الشفعة املبتاع ألن الشفعة وجبت بعقد البيع فإن وجد بالعبد عيباً رد

خبالف البيع الفاسد الذي تبطل فيه الشفعة لتعذر الرضا به خبالف العيب ولو استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل 
البيع والشفعة لبطالن اركانه وهو العوض أو بعد اخذ الشفيع نفذ ورجع البائع على املبتاع بقيمة الشقص كانت 

ر مما اخذ فيه من الشفيع أو اقل وال تراجع بينه وبني الشفيع كبيع ثان قال ابن يونس قال عبد امللك ينتقض ما اكث
بني الشفيع واملشتري شقص ما بيد البائع واملشتري مث إن شاء الشفيع أخذ مث جيعل بيد البائع مما تراجعا إليه ويترك 

رجع الشفيع مبا بقي مثاله قيمة العبد مخسون اخذ هبا الشفيع  وان كانت قيمة الشقص اكثر له األخذ هبا أو اقل
فلما استحق رجع البائع بقيمة شقصه ستني فال تراجع بينهم عند ابن القاسم للفوت بأخذ الشفيع وكذلك لو 

كانت قيمة الشقص اربعني وعبد امللك خيري الشفيع بني اداء عشرة متام الشقص أو رد الشقص وان كانت قيمة 
اربعني استرجع عشرة لكشف الغيب أن قيمته هي مثنه فبها جيب أن يأخذ الشفيع قال اللخمي إن تغري  الشقص

الشقص بزيادة أو نقصان مما يرد به رجع البائع على املشتري بقيمته وكانت الشفعة للشفيع مبثل تلك القيمة وان 
شفيع ألنه ال يرد الشقص واختلف مباذا استحق العبد أو رده بعيب بعد اإلشفاع وقبل الفوت بني املشتري وال

يشفع فعند ابن القاسم بقيمة العبد كما لو كان قائماً بيد مشتريه مل يرده ألن األخذ بيع حادث وقال عبد امللك 
وسحنون بقيمة الشقص ألن القيمة عادت مثناً وهي اليت وزن املشتري وكذلك لو كان البيع بطعام فاستحق أو رد 

رجع البائع بقيمة شقصه وتبقى الشفعة على قول ابن القاسم مبثل القمح وعلى قول عبد امللك بعيب بعد األخذ ي
بقيمة الشقص وهو احسن وان كانت قيمة الشقص اكثر من قيمة العبد خري الشفيع بني األخذ والتسليم كمن اخذ 

تحقت بعد اخذ البيع مل يرد البيع بثمن مث تبني انه اكثر ويف التنبيهات قال يف الكتاب من اشترى شقصاً حبنطة فاس
والتزم له مثل طعامه أو قبل األخذ فال شفعة كذا رواه مجاعة ورواه ابن وضاح يغرم له قيمة الشقص وكذا اصلحها 

سحنون وقال الرواية األوىل غلط وقال القابسي قوله ويغرم له مثل طعامه يرجع على الشفيع ال على املشتري 



صالح قال صاحب املقدمات إن باع من شريكه أو أجنيب بشقص من اصل له فيه شركاء وعلى هذا ال حيتاج إىل إ
أو ال شركة له فيه فمذهب ابن القاسم وروايته الشفعة وعن مالك إذا علم انه إذا أراد املناقلة والسكىن مل يرد به 

شريكه بشقص من اصل له فيه البيع ال شفعة وقال مطرف املناقلة اليت قال مالك ال شفعة فيها أن يبيع شقصه من 
شريك فيكون كل واحد منهما إمنا أراد التوسعة يف حظه مبا صار إليه فعلى هذا املناقلة إمنا تكون يف هذا الوجه 

وعن مطرف إذا باع أحدمها شقصه من شريكه بشقص من اصل له مع شريك آخر ال شفعة هلذا الشريك اآلخر يف 
لتوسع يف حظه وعلى قول مطرف هذا لو كانت دار بني ثالثة فباع أحدهم هذا الشقص ألنه مل يقصد البيع بل ا

حظه من شريكه بأصل فال شفعة للشريك الثالث ألنه مل يرد البيع بل التوسعة فداء اصله تكون املناقلة املختلف فيها 
ه شقص يف املناقلة يف ثالثة وجوه واصله مىت وجدت أحد املتعاملني يف األصول قد اخذ من صاحبه شقصاً فما له في

اليت ال شفعة فيها وعلى تأويل مطرف عن مالك أن املعاملة يف األصول ال تكون مناقلة حىت يأخذ كل واحد من 
صاحبه شقصاً فيما له فيه شقص وعلى ظاهر ما روي عن مالك أن املعاملة يف األصول كيفما وقعت فهي مناقلة فال 

  فعة فيها ثالثة أقوال شفعة فيحصل يف تعيني املناقلة اليت ال ش

  فرع

يف الكتاب إذا باع قيمته ألف بألف وشقص قيمته ألف فالشفعة بنصف قيمة العبد ألنه مقتضى العقد وقال ش يأخذ 
مبثل الثمن إن كان مثلياً وإال بقيمته يوم البيع أو لزومه يف اخليار وان كان اجره اخذ مبثل تلك الشفعة قال ويف 

  اخللع متيز املثل 

  فرع

يف الكتاب إذا وهب للثواب أو تصدق به على عوض أو وصى به على عوض فهو بيع فيه الشفعة بقيمة العوض إن 
مساه وهو متقدم أو مثله مقداراً وصفة إن كانت عيناً أو طعاماً أو غريه كانت اهلبة قبل الواهب أو دفعها وان وهبه 

حقق البيع وان تغريت يف بدهنا قضي على املوهوب بقيمتها ملا يرجوه ومل يسمه فال قيام للشفيع إال بعد العوض ليت
يوم قبضها فيأخذ الشفيع حينئذ بالقيمة املقضي هبا ألنه الثمن هاهنا فلو اثابه بعد تغريها اضعاف القيمة قبل قيام 

ليس هذا الشفيع مل يشفع إال بذلك كالثمن الغايل وإمنا يهب الناس ليثابوا اكثر يف التنبيهات قال بعض الشيوخ 
على اصله إال أن يكون عوضاً معيناً والذي جيب يف غري املعني أن يشفع مبثل العوض وقاله أبو عمران وقوله إذا مسى 
فللشفيع الشفعة ويف كتاب اهلبات ال يأخذ حىت يثاب مسى أم ال فقيل هو خالف وقيل وفاق قال التونسي إن اثابه 

م وأشهب انه ال يأخذ إال باجلميع مع انه كان قادراً على أن يعطيه القيمة قبل الفوت اكثر من القيمة اتفق ابن القاس
وال يقدر الواهب على اإلمتناع عندمها واختلف إذا فاتت فاثابه اكثر من قيمتها قال ابن القاسم ال يأخذ إال باجلميع 

لواهب للزائد على قيمة اهلبة و وسواء بني فوهتا وقيامها وقال أشهب باألقل من الثواب أو قيمة اهلبة ألنه عنده كا
إذا قال أشهب إن له قبل الفوت القيام بالقيمة وال كالم للواهب وجب أن ال يفترق فيامها وفواهتا إال على مذهب 

من يرى أن اهلبة إذا مل تفت مل تلزم الواهب قيمتها وانه على هبته ما مل يرض منها فعلى هذا ال يأخذ إال جبميع ما 
ت ألن املوهوب ال جيرب على أخذها إال مبا دفع وان فاتت استشفع باألقل ألنه ال يلزم يف احلكم بعد أثابه قبل الفو

الفوت إال القيمة قال ابن القاسم وعبد امللك ال يشفع حىت يدفع الثواب ويقضي به ويعرف قال عبد امللك إذ لعله 
وإذا رؤي انه قبض الثواب وكتمه أحلفه ويف  يقول مل ارد ثواباً وال امسع قول الشفيع إنك اردت أبطال شفعيت



الكتاب إذا وهب لغري ثواب فعوض عنه فقيل إن رأى أن اهلبة كانت لصلة أو صدقة فال شفعة ألن العوض كهبة 
اخرى قال حممد ولو اثابه شقصاً يف دار مل يشفع فيه ألنه هبة اخرى لغري فوات له لدفعه ملا ال يلزمه قال صاحب 

ن القاسم إذا تصدق على اخته بشقص ألنه اخذ من مرياثها ما ال يصلح مقداره ال شفعة لعدم معرفة النوادر قال اب
الذي وهب ألجله قال سحنون لو كانت تدعيه فصاحلها يشفع بالقيمة وان مل يسم ما اصاب من املرياث وعن ابن 

وهب شقصاً اشتراه فأخذه القاسم إن وهب داراً فاستحق نصفها وشفع املستحق فجميع الثمن للواهب ولو 
الشفيع من املوهوب فله الثمن عند ابن القاسم إذا كان يعلم أن له شفيعاً وقال أشهب الثمن للواهب يف الشفعة 

واإلستحقاق قال حممد وهو احب الينا ألنه بالبيع األول يأخذه فهو يفسخ ما بعده قال األهبري قال مالك إذا وهب 
اً ووهب لقرابة بينهم صلة مل حيلف أبو املوهوب له وان مل تكن اهلبة لقرابة وال أو تصدق على بعض اخوانه صغار

صدقة وال حلاجة حلف فإن كان بينهم اخاء أو صداقة وال قرابة بينهم فإن ظن انه إمنا وهب للثواب ألنه حمتاج 
الولد كبرياً مل حيلف األب وهم اغنياء احلف وان كان مل يهب للثواب وكان مستغنياً عن ثواهبم مل حيلف ومىت كان 

بل الولد ألنه القابل للهبة واملطلع عليها وضابط هذه املسألة النظر إىل قرائن األحوال والغالب على احلال وليس 
الذي هو دين لغريه وقال ش الشفعة يف هبة الثواب دون غري الثواب وال يشترط التقابض قياساً على البيع والفرق 

  ن األخذ به خبالف الثواب ووافقنا ح وألن عدم اللزوم فيها يلحقها ببيع اخليار عندنا تعني الثمن فأمك

  فرع

يف الكتاب إذا دفعه يف خلع أو نكاح أو دم عمد اخذ بالقيمة لتعذر الثمن أو دم خطأ فبالدية ألهنا مقررة فإن كانت 
فيع كما ينجم على العاقلة قال العاقلة أهل إبل فبقيمة اإلبل أو أهل ورق وذهب فبذهب أو ورق ينجم على الش

صاحب التنبيهات قوله اخذ بقيمة اإلبل قال سحنون معناه تقوم اإلبل على أن تقبض يف آجاهلا وقبض القيمة اآلن 
نقداً وقيل مىت حلت سنة قوم ثلث اإلبل حينئذ وقبض واعترضه سحنون بأنه يبيع الدين بالدين وعن سحنون أيضا 

ا ال بقيمتها ألهنا اسنان معلومة وقال سحنون إن كانت الدية عيناً قومت بالعرض الذي تؤخذ مبثل اإلبل على آجاهل
قومت به وعلى قول ابن القاسم وأشهب بل تشفع بالعرض الذي قومت به وعلى قول ابن القاسم وأشهب يشفع 

فإن مل يأت حبميل ثقة فعلى مبثل العني وال يقوم إن كان عدمياً إال حبميل ثقة كما قال فيمن اشترى بالدين يشفع فيه 
قوله يف كتاب حممد ال يشفع وعلى قول ابن نافع يشفع مامل ينقض األجل وقال يف الكتاب ال أرى الصلح على 

القذف ألن احلدود اليت هي فيه إذا بلغت السلطان ال يعفى عنها وال يصلح فيها الصلح على مال انتهى هبا 
بل جيوز الصلح قال فضل ويكون فيه الشفعة قبل انتهائه على أحد  للسلطان قال صاحب التنبيهات قال سحنون

األقوال يف جواز العفو بعد البلوغ إىل السلطان قال محديس ال فرق بني حقوق بدنه وعرضه وإن منعت مكارم 
االخالق من مثن العرض وقال أشهب احلدود اليت ال يشرع فيها الصلح هي اليت ال يشرع فيها العفو كالسرقة 

لزنا وما عفي فيه صوحل فيه ألنه حق فيتمكن من التصرف فيه بالعفو فيتصرف فيه بالعوض كإبراء الدين ويف وا
النكت قال الفرق بني اخذه عن دية اخلطأ وبني ذهب وورق إمنا يأخذ بالدية وبني اخذه عن الدية وهي ابل إمنا 

خذ مبثل تلك العروض أن الدية يف اإلبل غري يأخذ بقيمة اإلبل خبالف من اشترى شقصاً بعروض مضمونة إمنا يأ
حمصلة يف الصفة واملقدار وإمنا هي اسنان فكان الغرر اكثر قال التونسي مل يتكلم سحنون على القاتل خطأ يصاحل 
بشقص على أن تكون له الدية على العاقلة وهو غرر لعدم ضبط صفاهتا قال ابن يونس يريد يف دم العمد ال جيوز 

بعد معرفة القيمة وقال الشافعي اإلشفاع بالنكاح مبهر املثل لنا أن النكاح ال ينضبط يف زيادته ونقصانه اإلشفاع إال 



للمكارمة فيلغى وتعترب القيمة وقد يكون مهر املثل الفني فتساحمه الزوجة فتأخذ ما قيمته مائه جيحف بالشفيع 
سحنون ال جيوز اخذ شقص يف نصف الدية وال  وعكسه جبحف باملرأة وقيمة الشقص ال قيمة فيها على أحد وقال

غريه حىت حيكم فيه حاكم ألنه مفوض إليه لتردده يف تأجيله بني السنة والسنتني ألن اجلميع يف ثالث سنني وقال يف 
التصاحل عن مجيع الدية على شقص والعاقلة أهل ذهب أو ورق جيوز ويرجع عند ابن القاسم باالقل من قيمة أو 

صلحه عليهم أو أهل ابل فإن كان القاتل يعطي الشقص وال يرجع على العاقلة جاز أو يرجع عليهم  الدية إن كان
امتنع ألهنم خمريون يف ذلك قال التونسي إذا صاحل على موضحتني عمد وخطأ قال ابن القاسم يأخذه بدية اخلطأ 

دية له إال ما اصطلحوا عليه  وهي مخسون ديناراً ونصف قيمة الشقص فقسم الشقص على املوضحتني والعمد ال
وهو غري منضبط وان صاحله على شقص وعشرة دنانري على هذا كانت العشرة من اخلطأ حمطوطة وبقي منه اربعون 
والعمد مخسون ويأخذ الشفيع بأربعني ومخسة اتساع قيمة الشقص ألنه بقي من اخلطأ اربعون مع اخلمسني يف العمد 

ه على عرض وشقي فالعرض من العمد واخلطأ إذ ليس من جنس ما جيب يف وذلك تسعة للعمد مخسة ولو صاحل
اخلطأ ومل خيتص بأحدمها فإن كانت قيمته عشرين فأربعني ونصف قيمة الشقص قاله حيىي بن عمر وقال اصبغ إن 

كانت قيمة العرض مثل قيمة الشقص فالشقص عن نصف املوضحتني فيأخذه بنصف موضحة اخلطأ مخسة وعشرين 
قيمة الشقص وان كانت قيمته مخسني فأقل اخذه خبمسني موضحة اخلطأ وان كان العمد عنده مل يأخذ عنه ونصف 

شيئاً ألنه إمنا جيعل الزائد على ذلك اخلطأ وهو املأخوذ عن العمد فإن كانت قيمته ستني اخذه خبمسني وسدس قيمة 
الشقص كله للعمد وقول ابن نافع مل حيمل الشقص ألن العمد عنده إمنا يكون له الفضل وعلى مذهب املخزومي 

على دية املوضحة اخلطأ فإن قيمته محل عليه موضحة اخلطأ وذلك مخسون فصار العمد ثلثا الشقص فيؤخذ الشقص 
عنده خبمسني وثلثي قيمته وإمنا شبهه باجملهوالت اليت تكون يف الوصايا وحيمل على ذلك املعلومات وجعله ابن 

جلملة لو كانت قد صوحل عليها فجعله كاملعلومات ويلزم على قوله لو صاحل به على موضحة القاسم مأخوذاً عن ا
خطأ ونفس عمداً أن يأخذ خبمسني ديناراً دية اخلطأ وبقيمة عشرين جزءاً من الشقص من أحد وعشرين ويضيف 

جملروح موضحتني اليها موضحة اخلطأ وهي مخسون فيجمع ذلك أحد وعشرون ولو دفع اجلارح عبداً واخذ من ا
شقصاً فعلى قياس قوله إن كانت قيمة الشقص مخسني صار اجملروح دفع موضحة خطأ خبمسني وموضحة عمداً مبثل 
ذلك لتساويهما عند ابن القاسم وشقصاً خبمسني واخذ من مجلة ذلك عبداً فيؤخذ الشقص بثلث قيمة العبد ساوى 

مة العبد إن كانت مائة فأقل فليس للعمد شيء وكان العبد العبد اكثر أو اقل وعلى مذهب ابن نافع تعترب قي
مأخوذاً عن الشقص وموضحة اخلطأ خاصة فيؤخذ الشقص بنصف قيمة العبد وان كانت قيمة العبد مائة ومخسة 

وعشرين فللعمد مخس العبد وللشقص مخساه فيأخذه خبمسي قيمة العبد وعلى قول املخزومي إن كانت قيمته مائة 
ة العمد خاصة وحيمل عليه موضحة اخلطأ وقيمة الشقص وهي مخسون صار اجلميع مائتني فالذي كان عن موضح

ينوب الشقص ربع قيمة العبد فيشفع بذلك قال ابن يونس جعل املخزومي الشقص يف املوضحتني حيمل دية اخلطأ 
أو كثر من األجزاء على قيمة الشقص فإن كانت ثلث اجلميع شفع خبمسني وثلثي قيمة الشقص وكذلك فيما قل 

ألنه لو صاحل عن موضحة عمداً فقط كان األخذ بقيمة الشقص فصارت قيمته كلها قيمة موضحة العمد ولو دفعه 
عن موضحة اخلطأ اخذ خبمسني ديناراً دية اخلطأ فلما اجتمعتا ضرب يف قيمته ملوضحة اخلطأ بديتها وملوضحة العمد 

ن مجيع ذلك يف الثلث ويضرب للمعلوم ويقدر اجملهول الثلث ويلزم بقيمة الشقص كمن أوصى مبعلوم وجمهول فا
ابن القاسم أن يعطى اجملهول يف الوصايا كوقيد املسجد نصف الثلث قال حممد ولو اخذ من موضحة خطأ شقصاً 

عشرة ودفع مخسني فاألخذ مبائة وان اعطى اجملروح يف دية العمد عشرة دنانري فإن كانت قيمته مخسني فعلى الشفيع 



واربعة امخاس قيمة الشقص أو ستني فعشرة ومخسة اسداس قيمة الشقص وكذلك ما مل تنتقض القيمة من العشرة 
فال تنتقض وهو قياس قول ابن نافع ومىت وقع مع الشقص عرض أو مال يف النكاح أو اخللع أو دم مل يأخذ إال 

ال ش ال يصح الصلح على دم العمد أو اخلطأ إال بقيمة الشقص ما بلغ إن كانت قيمته ربع ما وقع معه أو اقل وق
أن تكون اإلبل موجودة ومعروفة السن فإذا صح فيه الشفعة متهيد قال اللخمي الشفعة مبثل الثمن يف الدنانري 

والدراهم واملكيل واملوزون وأما العرض وغري ذلك من غري املثليات فإنه اقسام األول عرض أو عبد بعينه فقيمته 
ال يوم اإلشفاع الثاين موصوف يف الذمة حال فبمثله اآلن الثالث الصداق قيل بالقيمة وقيل بصداق املثل  يوم البيع

قياساً على استحقاق الشقص قيل يرجع بقيمته أو بصداق املثل الرابع اخللع ودم العمد فبالقيمة اخلامس صاحل عن 
قيل ال شفعة ألن املدفوع به خصومة ال عوض حمقق دعوى يف دار أو عبد واملدعى عليه منكر فبقيمة املدعى فيه و

قال والقياس اإلستشفاع بقيمته ألن قيمة املدعى فيه ظلم على الشفيع ألن العادة يف الصلح على االنكار ال يؤخذ 
 ما يساوي املدعى فيه واملساحمة فيه اكثر من النكاح فإذا مل تأخذ املرأة صداق املثل فهذا أوىل السادس هبة الثواب

وقد تقدم حكمها السابع مثن جزاف قال حممد يف احللي اجلزاف بقيمته الذهب بالفضة والفضة بالذهب يوم العقد 
ال يوم األخذ وكذلك سائر اجلزاف الثامن ما له مثل فيتعذر ذلك املثل فريجع إىل القيمة وقال مالك خيري املشتري 

لك إذا تزوجها بشقص واخذ منها ديناراً ويف ذلك فضل ما ال بني القيمة والصرب حىت يتيسر ويف النوادر قال عبد امل
ينقص النكاح ضم الدينار إىل قيمة الشقص فإن كان من مجعية العشر شفع بدينار وتسعة اعشار قيمة الشقص 
وكذلك بقيمة األجزاء فإن اصدقها شقصاً وعبداً وأخذ منها عبداً وعشرة دنانري ويف ذلك فضل مما ال يفسد 

مت العشرة إىل قيمة الشقص والعبد فإن كانت العشرة السدس فقد شغلت من العبد بسدس من النكاح ض
الشقص فإن كانت قيمة الشقص اربعني وقيمة العبد عشرة فذلك مع العشرة اليت اخذ ستون فيشفع بأربعة امخاس 

نانري علي إن اعطاها العشرة وخبمسة اسداس قيمة الشقص وقاله سحنون يف اخللع ويف كتاب حممد خالعته على د
شقصاً فان كانت قيمته اكثر من الدنانري اخذه مبثل تلك الدنانري أو اقل شفع باألقل وكذلك لو دفعت له عرضاً 

وإن كانت الدنانري منه والشقص منها فعلى الشفيع األكثر من قيمة الشقص أو الدنانري وكذلك إذا اخذ اجملين عليه 
ألكثر وان أعطي شقصاً واخذ ماالً شفع باألقل ولو جرحت زوجها موضحة خطأ عمداً شقصاً ودفع ماالً شفع با

ودفعت له عن املوضحة وعن اخللع شقصاً شفع باألكثر من دية املوضحة اخلطأ أو قيمة الشقص ولو دفع اجلارح أو 
ح ال شفعة يف املختلعة شقصاً وماالً أو شقصاً وعرضاً أو شقصاً وجرحاً فالشفعة بقيمة الشقص ما بلغت وقال 

شقص تزوج أو خالع أو استاجر به داراً أو غريها أو صاحل به عن دم عمد أو اعتق عليه عبداً وال يشفع إال يف 
مبادلة املال باملال وال يف املصاحل به على انكار ووافقنا ش يف اإلجارة والنكاح واخللع لنا ظواهر النصوص املتقدمة 

قد واإلتالف فاشبه اإلرث أو املعأوض عليه حبمر أو اهلبة فهي ثالث اقيسة وألنه جعل بدل الشقص ما يضمن بالع
واجلواب عن األول الفرق بان اإلرث ال يتهم بادخال الضرر خبالف صورة النزاع واجلواب عن الثاين أن البيع يف 

لو سلمنا عدمها لكن تلك املعاوضة باطل وها هنا املعاوضة ثابتة واجلواب عن الثالث أن الشفعة يف اهلبة عندنا و
املعاوضة يف صورة النزاع خبالف اهلبة فصورة النزاع اشبه بالبيع من اهلبة فتلحق به أوىل وألنه يلزم تقومي البضع 
على األجنيب وهو ضرر بالشفيع فإنه حد تسامح فيه وأجابوا عن هذا الوجه بأنه يقوم على املكره والراجع عن 

   الشهادة بالطالق مع قيام ما ذكرمت

  فرع



يف الكتاب إذا أكرى بشقص اخذ مبثل الكراء لتلك الدار من مثل صاحبها إن مضمون فمضمون أو معني فمعني 
فان اخذ بذلك مث مات اآلجر أو اهندم املسكن بعد مضي نصف السكىن أو العمل إن كان املستأجر اجرياً رجع 

ب إذا ماتت اإلبل املستأجرة يف نصف الدار بقيمة نصف شفعته ألن اخذ الشفيع فوت قاله ابن يونس وقال أشه
رجع املكري على الشفيع مبا رجع به رب الشقص عليه فيقاصه بنصف ما كان منه من قيمة كراء اإلبل إال أن 

يكون كراؤها اكثر من قيمة الشقص فيكون الشفيع هو الراجع عليه بنصف كراء ابله ويدع له من ذلك نصف 
  امللك إذا اشترى شقصاً بعبد فيشفع بقيمته مث استحق العبد قيمة الشقص وهو على اصل عبد 

  فرع

يف الكتاب إن تكلفت به فغاب فصاحلت الطالب على شقص جاز إن عرفتما مبلغ الدين والشفعة فيه مبثل الدين 
ويرجع على املطلوب باألقل من الدين أو قيمة الشقص قال ابن يونس قال أشهب إن صاحلت وانت ال تعرف ما 

الذي تكلفت له إال انه قد مساه لك فللشفيع أن جييبه إن دينه كذا مث يأخذ به فإن اخذ به مث جاء الغرمي فلم  يثبت
يستحق عليه شيء مل يرجع الكفيل عليه بشيء ورجع على املتحمل له بالثمن الذي اخذ من الشفيع ألنه الذي 

رجع عليه بشيء والشفعة يف مجيع ذلك إمنا اخذ ما رضي أن يبيع به شقصه وهذا إن كان صلحاً بغري إقرار منك مل ي
به ثبت احلق أم ال وان كان إمنا حتمل بالوجه فصاحل بشقص فالشفعة باألقل من قيمة الشقص أو مبا على الغرمي 

وقال اصبغ إذا صوحل يف اإلنكار ال شفعة ألنه كاهلبة قال حممد وان ادعيت حقاً يف دار رجل غائب واملدعى عليه 
  صوحلت على شقص فال شفعة لعدم تعني املعاوضة فإن ادعيت انه قتل دابتك فصاحلك علىمنكر ف
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

شقص فالشفعة بقيمة الدابة والقول قولك يف قيمتها وتكلف صفتها فإن ادعيت ما ال يشبه صدق الشفيع فيما 
  يشبه كقول مالك فيمن اشترى شقصاً بعرض ففات العرض أن القول قول املشتري 

  فرع

لشفيع يف قيمة العرض املشترى به فات بيد البائع أم ال ينظر لقيمته يوم البيع ألنه يف الكتاب إذا اختلف املبتاع وا
مقصود املعاوضة فإن هلك بيد املبتاع صدق مع ميينه ألنه غارم فإن جاء مبا ال يشبه صدق الشفيع فيما يشبه فإن 

م البيع فإن نكل املبتاع حلف اتيا مبا ال يشبه وصفه املبتاع وحلف على صفته واخذ الشفعة بقيمة تلك الصفة يو
الشفيع على ما يصفه هو وأخذ بقيمة صفته قال ابن يونس قال حممد إن هلك العرض الذي هو مثن فأتيا مجيعاً مبا ال 
يشبه حلف املبتاع وله ما ال يتبني فيه كذبه فإن امتنع حلف الشفيع وكان عليه ادىن ما ال يظهر فيه كذبه فإن نكل 

أو علم الثمن ونكل مل يأخذه إال بأكثر ما ال يتبني فيه كذبه بعد أن حيلف ما يعلم ما ادعى فإن ادعى انه حضر 
املشتري قال حممد فإن حلف فأحب ايل أن حيبس املشتري حىت حيلف فان ادعى الشفيع العلم ونكل فال شفعة له 

ف املشتري على ما قال مث إن وعن مالك إذا هلك العرض فزعم املشتري أن قيمته ألف وقال البائع األقل فليحل
شاء الشفيع اخذ بذلك أو ترك إال أن تقوم بينة خبالف ذلك وقال عبد امللك إذا نكل املشتري قال بعض أصحابنا 

يقبض الشفيع الشقص إن شاء ويقال للمشتري مىت احببت حقك ببينة أو حلفك فلك القيمة يوم سلمته للبائع قال 
قع الكثرة فال بد حينئذ من حلف املشتري على ما يعلمه أو يسجن وقال أبو حممد فإن امتنع الشفيع من القبض لتو

يف قوله يتحالفان إمنا يعين أن املبتاع وحده حيلف فإذا حلف بريء قال حممد فإن كان املدعى عليه الشراء بعيد 
 اإلستحقاق ويكتب العهدة الغيبة فللشفيع اخذ ذلك ويدفع الثمن للبائع مل يقر بقبضه وال عهدة على البائع إال يف

للغائب يف كل شيء فان قدم الغائب فأقر كتبت عليه العهدة وان انكر حلف ورجع الشقص على بائعه قال حممد 
واحب ايل أن ال يرجع على البائع إذا رضي أن يأخذه بغري كتابة عهدة ولكن يشهد على البائع بقبض الثمن وتلزمه 

  مل يثبت البيع إال بإقرار املتبايعني فال شفعة  عهدته فقط وقال امحد بن ميسر إذا

  فرع

يف النوادر قال عبد امللك إن اشتراه بدين شفع على البائع كان للمشتري فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقداً يدفعه 
اآلن ألن الدين عرض من العروض وكذلك إن مل يقم الشفيع حىت حل الدين فال ينظر يف وقته بعد اإلستشفاع 

حنون يقوم الدين بعرض مث يقوم العرض بعني فيأخذ هبا وعن مالك ال يأخذ إال مبثل ذلك الدين وكذلك إن وعن س
كان البائع عدمياً بذلك الدين ألن القيم يف العروض ال يف النفدين فان كان حاالً اخذ به حاالً أو مؤجالً فإىل اجله 

م له فيه هضمه بينه فيأخذ بقيمة الشقص قال مطرف بل قال اصبغ إمنا يشفع مبثل الدين نقداً إال أن يكون يهض
يشفع جبميعه وان كان يهضم فيه قال عبد امللك فإن اشترى بكتابة مكاتب فبقيمة الكتابة عرضاً يقوم على انه 

  يعجز أو يؤدي فإن عجز فهو رقيق لبائع الشقص 



  فرع

لشقص وتبطل الشفعة كما لو جهل الثمن يف اجلواهر إذا اشترى بكف من الدراهم ال يعرف وزنه اخذ بقيمة ا
  بالكلية 

  الباب الثاين يف صفة اآلخذ

ويف الكتاب الشفعة على قدر األنصباء دون العدد وقاله ش وابن حنبل وقال ح على عدد الرؤس لنا أهنا سبب 
تحق بامللك امللك فتتبعه ككسب العبد ومثر الثمرة وأرش اجلناية واجرة الدار احتج بأهنا للضرر املستمر فتس

والضرر مستو وألن الشفعة تستحق بالقليل كما تستحق بالكثري إذا انفرد امجاعاً فكذلك إذا اجتمعا وألن الدية 
على عدد رؤس اجلانني ال بقدر اجلنايات والغنيمة بقدر الرؤس ال بقدر القتال فكذلك هاهنا وألن قوله اجلار أحق 

ه الشفعة للشريك الذي مل يقاسم يقتضي التسوية الستوائهم يف هذا بسقبه يقتضي التسوية بني املتجاورين وقول
الوصف كما لو قلنا الدار إلخوتك استوو يف اإلستحقاق واجلواب عن األول أن الشريك إذا باع ملكه سقطت 

شفعته فدل على أن نصيبه هو املوجب لشفعته فتقسم على قدر األنصباء وألن الضرر خيتلف بإختالف األنصباء يف 
املطالبة بالقسمة فيفترق امللك وينقص وغرم اجرة القاسم فاألكثر يتضرر اكثر واجلواب عن الثاين انه يبطل باإلبن 

وابن اإلبن يستويان إذا انفردوا يف اخذ مجيع املال واذا اجتمعا سقط ابن واختلف احلكم وكذلك اإلبن واألب 
ألمواهلم ونسبة هذا السبب اليهم نسبة مستوية  واجلواب عن الثالث أن السبب مثة زهوق الروح ال ملكهم

فيستوون والغنيمة ال تستحق إال بالقتال ألن من مل يقاتل يساوي املقاتل خبالف الشفعة فتستحق بامللك كما تقدم 
واجلواب عن الرابع أن احلديثني وردا يف معرض بيان من له الشفعة ال بيان أحوال الشفعة والقاعدة أن النصوص 

ت ملعىن ال يستدل هبا يف غريه ألن املتكلم مل يقصده كقوله فيما سقت السماء العشر ال يستدل به على أن إذا ورد
يف اخلضر الزكاة ألن املقصود بيان اجلزء الواجب ال ما جتب فيه الزكاة وهي قاعدة جليلة ال ينبغي للفقيه أن 

الرؤس الشفعة وزكاة الفطر على العبد املشترى  يهملها نظائر قال أبو عمران ثالثة مسائل ختتص باألنصباء دون
والتقومي يف العتق وستة مسائل ختتص بالرؤس دون األنصباء اجرة القاسم وكنس املراحيض وحراسة اعدال املتاع 
وبيوت الغالت واجرة السقي على املشهور وحارس الدابة والصيد ال تعترب كثرة الكالب زاد العبدي يف نظائره 

  كنس السواقي 

  تفريع

قال اللخمي قال حممد الشفعة كعبد بني ثالثة الثلث والسدس والنصف فأعتق صاحب النصف والسدس معاً فإنه 
يقوم عليهما ارباعاً على االنصباء وقال عبد امللك بل بالسوية ألنه لو اعترب كثرة النصيب لقوم مجيع الرقيق منه 

الضرر الالحق لقيل النصيب أكثر يف املقامسة فإن نصيبه قد على القليل وكثر النصيب وعلى هذا تكون السفعة ألن 
يقل فال يشفع به بعد القسمة وهذا إذا كانت فيما ينقسم وان كانت فيما ال ينقسم وحكم هبا فيه فهي على العدد 

 وال تراعى األنصباء ألهنا إمنا جعلت لدفع الضرر يف طلب املشتري البيع ويستوي يف ذلك القليل والكثري قال
صاحب التنبيهات وعن مالك هي على عدد الرؤس يتحصل ثالثة أقوال قوالن ملالك يف الرؤس واألنصباء وتفرقه 

  اللخمي فيما ينقسم 



  فرع

يف الكتاب إذا اختلفا يف الثمن صدق املبتاع ألنه مدعى عليه اخراج ملكه مبا ال يرضى إال أن يأيت مبا ال يتغابن مبثله 
كاً ولعلها مالكاً يرغب يف الدار اجملاورة له فيصدق ألن شأنه أن يبدل كرب العرصة فان فال يصدق إال أن يكون مل

اقاما بينه وكانا يف العدالة سواء سقطتا وصدق املبتاع ألنه صاحب اليد يف التنبيهات قوله ألنه صاحب اليد قيل 
حل يصدق املكتري لقبضه مفهومة لو كانت يف يد الشفيع كان خالف ذلك فاتت أم ال وقال يف كتاب الروا

الراحلة وألن تسليم الشقص للشفيع كتسليم الشفعة للمشتري وخيتلف هل يصدق بنفس تسليمها او حىت يبني هبا 
او حىت تفوت قال التونسي يصدق املشتري ومل يقل حيلف أم ال قال حممد إذا ادعى الشفيع حضور املبايعة حلف 

التهم ال تلزم إال من تليق به التهمة وقال أشهب يصدق املشتري بغري ميني  املشتري وان مل حيقق ال حيلف ألن اميان
إذا اتى مبا ينسبه صدق مع ميينه وان اختلف البائع واملشتري يف الثمن حتالفا وتفاسخا وبطلت الشفعة ويشبه إن 

أحد القولني رضي الشفيع بكتب عهدته على البائع أن يأخذ شقصه كما قيل لو باع الشقص من غائب اخذ على 
منه فإن جاء املشتري فأنكر قيل تبقى عهدته على البائع إن شاء واستحسنه حممد وقيل يرد الشقص قال التونسي 
إن نكل املشتري ملا حلف البائع وجب البيع على املشتري مبا قال البائع ويأخذ الشفيع بقول املشتري مؤاخذة له 

بزيادة البائع الن املشتري لو حلف انتقض البيع فكأنه ابتدأ البيع بإقراره قال وفيه نظر ألنه إمنا خلص الشقص 
باألكثر ولو غرم املشتري على الشقص غرماً قال حيتمل أن يأخذ الشفيع بالثمن والغرم وقد اختلف فيمن فدى 

مها شيئاً من اللصوص هل يأخذه ربه بالغرم أم ال وإذا اختلف الشفيع واملشتري ال يشفع لتصديق البائع ألحد
الهتامه يف نقل العهدة عن نفسه إذا استحق الشقص ولو شهد للمشتري فال هتمة إال من باب شهادته على فعل 

نفسه لتضرره بإقراره أن الذي يرجع عليه من عهدة الشقص اكثر مما قال الشفيع فإن اتى الشفيع واملشتري مبا ال 
قيمة فإن نكل أحدمها صدق احلالف فان طال الزمان حىت يشبه فأعدل األقوال حيلفان لتساويهما ويأخذ الشفيع بال

نسيا الثمن وقال املشتري ال اعرفه لطول الزمان وغيبة الشفيع سقطت الشفعة للتعذر ولو شهدت بينة املشتري 
مبائة وبينة الشفيع خبمسني فإن كان يف جملس واحد تكاذبا على أحد القولني فيقضي بأعدهلما وان تكافأتا سقطتا 

املشتري وعلى القول اآلخر تقدم بينة املشتري ألهنا زادت ما مل تعلمه االخرى او يف جملسني كانا بينتني  وصدق
يشفع مبا يريد وله األخذ باخلمسني ألنه حيمل على انه أقاله مث اشترى ثانياً منه او من غريه ولو كانت دار يف يد 

م بأقرهبما وقتاً وإال حتالفا وقسمت بينهما إن مل تكن يف يد رجل واقام غريه بينة بشرائها من املدعي فإن وقتتا حك
واحد منهما وإال هي لصاحب اليد بعد حلفه فإن كان شقصاً وهو يف يد أحدمها فحلف اخذ الشفيع بالثمن الذي 

أقربه او بأيديهما اخذ من كل واحد نصفه بالثمن الذي اقر انه اشتراه به قال ابن يونس قوله يف الكتاب إذا 
تكافأت العدالة سقطتا قال سحنون تقدم بينة املبتاع ألهنا زادت كاختالف املتبايعني يف الثمن قال سحنون و إذا مل 

يقيما بينة وظهر للحاكم جماوزة الثمن إىل حد احليلة لقطع الشفعة رد إىل االشبه وان ادعى الشفيع علم الثمن قضي 
ا قال البائع بعت مبائتني وقال املبتاع مائه وقال الشفيع مخسني أم مل يدع له مع ميينه إىل أن يأيت بأقل من القيمة و إذ

شيئاً ومل يفت بطول الزمان او تغري سوق او هدم او بيع او حنو ذلك وهي بيد املبتاع او البائع ففي الكتاب يصدق 
لبيع ألنه ال شفعة حىت يتم البائع ويترادان بعد التحالف وتبطل الشفعة وليس له أن يأخذها مبائتني ومتنع من رد ا

البيع فتكون العهدة على املبتاع وهاهنا هي على البائع أال ترى انه ال شفعة يف هبة الثواب إال بعد العوض وقيل لو 
رضي بالعهدة على البائع شفع قال اللخمي إذا كان الثمن عرضاً واختلفا يف قيمته وصفه أهل املعرفة واخذ بتلك 

او زاد فالقيمة يوم الشراء وان اختلفا يف مقدار نقص السوق او زيادته صدق املشتري ومىت القيمة وان نقص سوقه 



اشكل امر التغري صدق مدعي تبقيته عمالً باالستصحاب وان هلك العرض واختلفا يف صفته صدق املشتري إال أن 
ضا فقام الشفيع وادعى عدم يأيت مبا ال يشبه فيصدق الشفيع وان اتى مباال يشبه قال ابن دينار ومن اشترى أر

القسمة صدق ألن األصل بقاء امللك مشتركاً وقاله ابن القاسم وكذلك لو قال اشتريت بعد القسم واذا اختلف 
البائع واملشتري يف قدر الثمن يف مخسني ومائة حتالفا وتفاسخا وسقطت الشفعة فإن نكل البائع وحلف املشتري غرم 

املشتري وحلف البائع اخذ مبائة واختلف مبا يشفع فقال أشهب خبمسني ألهنا اليت  مخسني وشفع هبا الشفيع فإن نكل
اقرهبا املشتري ويقول ظلمين البائع بيمينه ولو رجع املشتري إىل ما قاله البائع ما قبل منه وقال عبد امللك مبائة ألنه 

ل ابن القاسم وليس له عند أشهب الثمن احمللوف به فإن احب الشفيع قبل فسخ العقد األخذ مبائة فله على قو
قياساً على قوهلم إذا استحق بعض األرض وكان ذلك عيباً يوجب للمشتري الرد قال الشفيع أنا آخذه وقال 

املشتري ارد قدم ابن القاسم الشفيع وأشهب املشتري للعهدة اليت تكتب عليه وله الشفعة قبل التحالف او بعد ميني 
لقول بأن البيع منعقد حىت حيكم بفسخه ولو اختلفا بعد فوت الشقص صدق ابن القاسم أحدمها وبعد أمياهنما على ا

املشتري واشفعه خبمسني وقال أشهب يتحالفان ويغرم املشتري قيمته يوم البيع إال أن يكون اكثر مما ادعى البائع او 
امياهنما عنده فسخ للعقد والقيمة بدل اقل مما قاله املشتري مث يشفع مبا يستقر من القيمة فجعل الشفعة بالقيمة ألن 

من رد العني فهي الثمن خبالف إذا حلف ونكل املشتري لبقاء العقد واذا قال املشتري نسيت الثمن لطول املدة او 
مات املشتري وقالت الورثة ال علم عندنا او كان الشفيع غائباً او صغرياً سقطت الشفعة عند ابن القاسم وان كان 

الشفعة بالقيمة عنده إذا مل يعقد وقال عبد امللك إذا جاء الشفيع إىل ولد املبتاع بعد طول املدة على غري ذلك ف
حلف الولد على نفي العلم وشفع بالقيمة وكذلك لو كان صبياً وقال ال ادري الثمن حلف فان نكل حلف الشفيع 

ه إىل الشفيع وإن قال الشفيع ال إن شاء وقيل للمبتاع مىت احببت حقك فخذه وإن حلف فله القيمة يوم اسلم
اقبضه الحتمال كثرة مثنه فال بد من ميني املبتاع انه ما علم وقيل إذا اختلفا فجاء املشتري مبا ال يشبه او جهل الثمن 

شفع بالقيمة يوم البيع وان اقر املالك بالبيع وأنكر اآلخر الشراء صدق يف عدم الشراء ألنه األصل وال شفعة ويف 
د بعت من فالن الغائب إن بعدت الغيبة شفع إلقراره انه أوىل منه فإن قدم واقر كتبت العهدة عليه وان كتاب حمم

انكر حلف ورجع الشقص للبائع وقال حممد احب ايل أن ال يرجع إلقرار البائع أن الشفيع أحق منه وتكتب عهدة 
فعة الن املالك مقر بانتقال ملكه وأن الشفعة الثمن على البائع قال اللخمي وقول حممد اصوب واحلاضر مثله له الش

واجبه للشفيع و أن املشتري ظلمه جبحوده وخالفنا ح فقال إذا اقر املالك بالبيع أنكر املشتري واشار الناسخ 
باهلامش إىل انه سقط من هنا شيء لنا أن املشتري اصل الشفيع ومل يثبت فال يثبت أحتج بأن اقراره حقاً للمشتري 

وان مل يقبل املشتري حقه بقي حق الشفيع وألن الفرع قد يثبت حيث ال يثبت اصله كاقرار أحد األخوين والشفيع 
بأخ ثالث يثبت اإلرث دون النسب واجلواب عن األول أن الذي مل يثبت اصل ملا بقي فينتفي الباقي النتقاء اصله 

األخ معناه أنت مستحق ملا يف يدي فقبل والبائع خبالف إذا اقر لرجلني فكذبه أحدمها واجلواب عن الثاين أن إقرار 
  يقول أنت تستحق على املشتري فهو مقر على الغري فافترقا 

  فرع

يف الكتاب العهدة على املشتري وحده للشفيع واليه يدفع الثمن قبضه البائع قبل أم ال ويرجع املشتري على البائع 
قال ح إذا اخذ من املشتري أما من البائع على اصله قبل يف اإلستحقاق وال شيء للشفيع على البائع وقاله ش و

املشتري فالعهدة عليه وهو باطل ألن البائع لو اخذ منه لكان مالكاً ولو كان مالكاً انفسخ العقد فتسقط الشفعة 



يف احتج بان البيع ينفسخ بني البائع واملشتري لإلنتقال للشفيع كما لو هلك قبل القبض وجوابه أن املبيع يدخل 
ملك املشتري بنفس العقد واهلالك منه قال مالك يف الكتاب لو غاب املبتاع قبل نقد الثمن ومل يقبض الدار نظر 

اإلمام ألنه حمل اجتهاد يف مال الغائب وللبائع منع الشقص حىت يقبض الثمن وللشفيع دفعه له وقبض املبيع ألنه عنه 
النقد وقبض املبيع فللشفيع الدفع عن املبتاع للبائع واخذ املبيع ادى وان كان على املشتري دين فقام غرماؤه قبل 

وال شيء للغرماء ألن البائع مقدم عليهم وألن الشفيع لو ترك بيعت الدار واعطي البائع الذي بيعت به إال أن 
يدة رفع الشفيع يفلس املبتاع فالبائع أوىل بالدار إال أن يضمن الغرماء الثمن قال التونسي إن غاب املشتري غيبة بع

األمر لإلمام فلو مات املشتري وقد قبض الشقص قبل تسليم الثمن دفع الشفيع الثمن واخذ ويكون البائع اسوة 
الغرماء ألنه قد سلم ويف كتاب حممد هو أحق بثمنه وهو ضعيف و إذا كان الشفيع غائباً فقاسم املشتري مث قدم فله 

منع أشهب ألن املشتري قاسم من جتوز مقامسته وقال سحنون ميضي رد القسم واألخذ لتعلق حقه قبل القسم و
القسم ويأخذ ما صار له من ذلك مجعاً بني املصاحل ويف النوادر قال أشهب إن قربت غيبة الغائب كتب االمام إليه 

لشفيع ليقدم فإن تعذر قضى بالشفعة والبائع يقبض الثمن منه إن مل يكن قبضه وان كان قبضه اخذه االمام من ا
ووقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فإذا قدم اشهد بذلك على نفسه فإن مات فالعهدة على تركته وان قبض املبتاع 

الشقص وسكنه مث مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام الشفيع فالبائع أحق بالثمن من غرماء املشتري قال 
من غرماء الشفيع قال حممد ولو فلس املبتاع فالشفيع أحق  حممد ولو فلس املبتاع فالشفيع والبائع أحق بالثمن

  بالشقص ويدفع الثمن للبائع 

  فرع

قال التونسي لو اشترى بنقد فباع بدين وله شفيعان فطلب أحدمها بالنقد واآلخر بالدين ليس هلما االفتراق لضرر 
ك نفيا لضرر تفريق الصفقة فإن ترك مث قدم تفريق الصفقة ولو كانوا مجاعة غائبني إال واحدا فله اخذ اجلميع او التر

آخر فله اخذ اجلميع وال يدخل الشفيع األول معه ألنه اسقط حقه ولو اخذ األول مث جاء الثاين شاركه بقدر نصيبه 
الن األصل بقاء حقه وان امتنع بعضهم من األخذ اخذ الباقون بقدر حصصهم من حصص مجيع الشركاء قال عبد 

ذ للجميع للقادم بعده أنا اسلم اجلميع اليك ليس له ذلك إال برضا القادم فإن رضيا مث قدم ثالث امللك إن قال اآلخ
فإن كان ما ينزع به األول للثاين فوق ما يلزمه فهو بيع يأخذ الثالث من الثاين بالشفعة إال أن يشرك الثاين فيه بقدر 

ك ذلك كله لألول إال قدر ما يصيبه من مجيع شركائه حقه فيما يصيبه يف ذلك من الشفعة وان كان الثاين هو التار
فليس ببيع وال شفعة إال الشفعة األوىل يأخذ منها الثالث بقدر حقه لو حضر معهما وإن أخذ اجلميع وباعه من 
أجنيب مث قدم شفيع قال سحنون له اخذ نصف هذا الشقص من املبتاع األول بنصف الثمن والنصف اآلخر من 

بنصف الثمن الذي اشترى به او بالذي اشترى به هذا الثاين ويف كتاب حممد إن باع ربع الدار املشتري الشفيع 
ثالث صفقات والغيب ثالثة لكل واحد ربع فقدم واحد فإن اخذ بالصفقة األوىل مل يدخل معه املشتريان اآلخران 

قهما وكان ثلث الربع مقسوماً على لتقدم الشفعة عليهما او بالصفقة اآلخرة دخل معه املشتريان االوالن لتقدم ح
مخسة ثالثة أمخاسه للقادم ألنه يأخذه وللغائبني ومخساه للمشترين فإن قدم آخر فسلم أيضا الصفقتني االوليني قسم 

ثلث الربع بينهم على مثانية للمشتري سهمان ولكل واحد من القادمني ثالثة ثالثة فان جاء ثالث فسلم األوليني 
ينقسم ثلث الربع أحد عشر فإن اخذ هذا الثالث السهمني اللذين سلمهما األول أضافهما ضرب معهم بثالثة 

لسهامه بسهم خلمسة واخوته ثالثة ثالثة وان أخذها األثنان ضرب بأربعه أربعة وضرب الذي سلمها معه بثالثة وان 



حد وكذلك إن اخذ االوالن ضرب كان الثالث إمنا اخذ الثانية ضرب هو بأربعة وأولئك بثالثة ثالثة واملشتري بوا
  هو بأربعة والباقون بثالثة واملشتري بواحد وهي الصفقة الثانية 

  فرع

يف الكتاب لو باع بثمن إىل اجل فللشفيع األخذ بالثمن إىل ذلك األجل إن كان ملياً او ضمنه ثقة ملي وقال ش و 
ه ال يأخذ باملؤجل لنا انه يأخذ مبثل الثمن جنساً ح له تعجيل الثمن ويأخذ او اإلنتظار حىت حيل األجل فيعطى ويأخذ

ومقداراً فكذلك تأجيالً وألن لألجل قسطاً من الثمن فلما وجب األخذ باملقدار املعني يف العقد وجب األخذ 
باملؤجل لينضبط املقدار ألنه لو اخذ باحلال اضر به فكان فيه رفع الضرر بالضرر بزيادة الثمن والشفيع ال يزاد عليه 

يف الثمن احتجوا بأن الثمن يف ذمة املشتري للبائع ومن له مثن يف ذمة ال يتمكن أحد من نقله إىل ذمة اخرى إال 
برضاه ففي التخيري نفي الضرر عن اجلميع البائع واملشتري والشفيع وألن األجل ثبت للبائع بالشرط فال يستحقه 

يلزمه غريها واجلواب عن األول أن البائع ملا باع ما فيه غري املشترط وألن البائع إمنا رضي بذمة املشتري فال 
الشفعة دخل على اإلنتقال مع أنا ال ننقل حقه بل حقه يف ذمة املشتري وحق املشتري يف ذمة الشفيع واجلواب عن 

ضي بذمة الثاين أن الشرط ينتقل ملن له امللك بدليل الوارث ينتقل له البيع بالثمن املؤجل واجلواب عن الثالث انه ر
  الشفيع قبل العقد 

  تفريع

يف الكتاب إن رضي البائع فابتاع الشفيع امتنع ألنه فسخ دين ما مل حيل يف دين وان عجل الشفيع الثمن للمبتاع 
جاز ألن األجل حق للمشتري فله اسقاطه وليس عليه هو تعجيله للبائع توفية بالعقد وال للبائع منعه من قبض الدار 

أشهب أن مل يكن مثال املشتري يف املالء اتى حبميل مثل املشتري توفية مبصلحة البائع ومنع حممد  قال ابن يونس قال
إذا أن كان ملياً ثقة حلصول املقصود أن اتفقا يف العدم امتنع املشتري من التسليم إال حبميل حمتجاً حبميل البائع 

ميل يف مثل عدم املبتاع او املى ألنه الصفة بعدمه فال حجة له الن األصل عدم ذلك وان كان اعدم منه أتى حب
الواقعة يف العقد وقال حممد إن كان الشفيع عدمياً ال شفعة له إال حبميل ثقة كان املبتاع عدمياً أم ال صوناً مللك 

املشتري عن الضياع ألن عدمه ال خيل مبلكه ولو اشترى إىل اجل حبميل والشفيع املى منه قال أشهب أن مل يأت 
ل او رهن مثله فال شفعة وال يفيد رهن فيه وقايل مثل األول ألنه الواقع يف العقد ولو كان برهن ومحيل فال بد حبمي

منها ألهنما الواقعان يف العقد وألشهب إن كان املى من احلميل والغرمي اخذ بغري رهن ومحيل حلصول مقصود ضبط 
ن قام الشفيع بعد حلول الدين ودفع الثمن استؤنف للشفيع املالية قال حممد و األول أوىل عندنا قال عبد امللك إ

مثل اجل املشتري ألنه صفة العقد فإن كان ثقة دفع إليه وإال فحميل ثقة فإن عجز ومل يكن ثقة ابطل السلطان 
شفعته وان وجد ثقة بينه وبني حلول اجل الثمن او بعده فال شفعة لعجزه عن الثمن إذا اوقفه السلطان وقال اصبغ 

إذا قدم بعد حلول األجل فال يأخذ إال بنقد ألن األجل بطل وصار الثمن حاالً و األول قول مالك وهو اصوب 
لينتفع الشفيع باألجل كما انتفع املشتري وان اشترى بدين له على البائع إىل سنة اخذ بقيمة الدين عرضاً يدفعه 

األجل قاله عبد امللك وقاله سحنون إال انه قال  اآلن ألن الدين عرض من ذوات القيم وذلك إن مل يقم حىت حل
يقوم الدين بعرض نقداً مث يقوم العرض بعني مث يأخذ بذلك وقال مالك ال يأخذ إال مبثل ذلك الدين ألنه الثمن وألنه 

إن ال قيمة للنقدين بل يف العروض قال حممد فلو اشترى به بعد حلوله مل يأخذ إال بذلك القدر بعينه ألنه الثمن ف



اشترى بكتابة مكاتب ففي كتاب حممد يأخذ بقيمة الكتابة عرضاً يقوم على انه يعجز او يؤدي فإن عجز فهو رقيق 
للبائع ألن الرقبة عوض الكتابة قال أشهب إن اشتراه بعرض موصوف اخذ بقيمته إىل اجله على مثل من هو مثله 

ال كبيع جمهول قال حممد وهذا غلط بل مبثل العرض إىل يف يسره وعسره ولدده وميتنع اخذه قبل معرفتهما بالقيمة 
اجله وإمنا يأخذ بالقيمة نقداً إذا اشترى بعرض معني لتعذر املثل وألنه إذا استحق العني قبل قيام الشفيع انتقض 
البيع ويف استحقاق املوصوف ال ينتقض والشفعة قائمة قال اللخمي إذا اشترى بثمن إىل اجل او اخذه من دين 

جل فثالثة أقوال يأخذ مبثل ذلك مؤجالً يف الوجهني قاله ابن القاسم يف املدونة وبالقيمة يف الوجهني ومبثله إن مؤ
  كان مثناً وبقيمته إن اخذه يف دين قاله عبد امللك وسحنون الن األجل صفة الثمن 

  فرع

دهم فلآلخر أن يأخذ شفعته يف الكتاب إذا اشترى حصتني من دارين يف صفقة وشفيع كل دار على حدة فسلم اح
يف اليت هو شفيعها دون االخرى لعدم ضرر التفريق بينهما وان اشترى ثالث حصص يف صفقة من دار او دور يف 
بلد او بلدين من رجل او رجال وشفيعها واحد فليس له إال اخذ اجلميع او الترك نفياً لضرر التفريق وكذلك إن 

خر حصته يف قربة ومن اآلخر حصته من دار يف صفقة او باع ذلك كله اشترى من احدهم حصته يف خنل ومن اآل
وشفيعه واحد ولو ابتاع ثالثة من واحد او من ثالثة يف صفقة والشفيع واحد فليس له األخذ من احدهم دون 
شتري اآلخر بل اجلميع او يترك وقاله ح خالفاً ل ش لنا انه تفريق الصفقة فيمتنع للضرر إحتج بأن عقدمها مع امل

كالعقدين فال تفريق واجلواب ال نسلم بل صفقة واحدة ولو اشترى حصة ثالثة يف ثالث صفقات فللشفيع أن يأخذ 
بأي صفقة شاء لعدم الضرر فإن اخذ األول مل يشفع معه املبتاع ألنه أجنيب فيها او الثانية فله فيها بقدر صفقته 

و الثانية وان ابتاع ما هو شفيعه مع شفيع حتاصا فيه بقدر حصتهما لتقدم شركته عليهما او الثالثة استشفع باألوىل ا
يضرب فيه املبتاع بقدر نصيبه من الدار قبل الشراء وال يضرب مبا اشترى وإذا حضر بعض الشفعاء فقال آخذ 
ة حصيت فإذا قدم اصحايب فإن اخذوا و إال اخذت حصتهم منع بل يأخذ اجلميع او يترك نفياً لضرر تفريق الصفق
فإن سلم مل يأخذ مع اصحابه السقاط حقه وهلم أن يأخذوا اجلميع او يتركوا فإن سلموا إال واحد قيل له خذ 
اجلميع او أترك وإذا اخذ احلاضر اجلميع شاركه الغائب إذا قدم بقدر ما كان له فإن اخذ بعض القادمني واىب 

يف حصص ثالثة خنل وقرية ودار قال أشهب هذا البعض مل يكن لآلخر اخذ حصته فقط قال صاحب التنبيهات قوله 
إذا كانوا متفاوضني يعين املشترين وإال فليأخذ ما شاء ألنه ال ضرر على املشتري فيما يأخذ من اآلخر ومحل الباجي 
قول أشهب على التفسري قال وإال فال وجه لثبوت الشفعة ومحله غريه على اخلالف قال التونسي إذا اشترى اثنان 

ن رجل قال ابن القاسم ليس له األخذ من أحدمها بل منهما او الترك نظراً الحتاد البائع وقال أشهب له شقصاً م
األخذ من أحدمها ألنه ال ضرر على أحدمها بل منهما يف األخذ من اآلخر وال منه قال وقول أشهب إال أن يكونا 

رى مع غريه قال ابن القاسم ال يلزمه التسليم وله متفاوضني ولو اخرب أحدمها انه اشترى اجلميع فسلم له مث إنه اشت
اخذ البقية ألنه يقول إمنا تركت ملن يشافعين واشافعه وأما من يشافعه دوين فلم اترك له قال وهذه العلة توجب أن 

سهم من باع لرجلني اهنما يتشافعان دون بقية الورثة و اهنما هلما أن حيال حمل البائع منهما وعن أشهب اهنما كاهل 
واحد يتشافعان دون بقية الورثة وعن أشهب انه يلزمه ما سلم ملن مسي مث قال ويكون من اخذ منه شريكاً للذي 

سلم له إن شاء أن يلزم ما اخذ بالقيمة قال حممد إذا كانا متفاوضني قال التونسي جعل أشهب ملن علم به كتسليمه 
لشريكني إن رضيا وان قال أنا آخذ اجلميع او اترك فذلك هلما نصف املشتري شائعاً فذلك الزم له وهو الباقي بني ا



للضرر الداخل عليهما وقول ابن القاسم بني ألنه إمنا سلم ملن ظن انه اشترى اجلميع فلما تبني أن غريه اشترى كان 
قيل  له اخذ ما مل يسلمه وهو نصف األخذ وله الرجوع يف نصيب هذا للضرر الداخل عليه يف تفريق الصفقة فإن

اشترى النصف فسلم فظهر انه اشترى اجلميع ففي كتاب حممد يلزمه التسليم ويأخذ النصف اآلخر إن رضي قال 
واألشبه أن له أن يأخذ ألنه يقول أن ابقى شريكاً مع البائع فأما إذا باع اجلميع فأنا آخذ وهو ظاهر املدونة وإذا 

اخذ ملا مسي له اخذ فوجد غريه لزمه ألن الظاهر من امره انه ملا سلم ومل يذكر له اخذ لزمه عرف الثمن أم ال و إذا 
اخذ فقد رغب يف الشفعة ومل يقصد األخذ ممن مسي غريه قال وفيه نظر إال أن يكون معىن األخذ انه أراد نفسه ال 

ألنه إمنا يدفع  رغبة فيمن مسي له فإن اخذ قبل معرفة الثمن فهو فاسد فإن قيل له بدنانري فوجده بعرض لزمه التسليم
دنانري إال أن تكون قيمة العرض اقل مما مسي له من الدنانري وكذلك إذا قيل بدنانري فوجده بقمح او زيت فله األخذ 

ألنه يقول كرهت غرم مثل القمح ألنه اثقل علي وكذلك إذا قيل بقمح فوجده بدنانري او قمح فوجده زيتاً ألن 
القاسم يف ذلك دون أشهب فان قيل بعرض فوجده دنانري لزمه التسليم إال الزيت اخف من كيل القمح وخالفه ابن 

أن تكون الدنانري يسرية ال تكون مثن العرض ألنه إمنا سلم لتوهم الكثرة فان قيل بقمح فاخذ جاز وان مل يصف 
نة عليه وال جيوز القمح فان مل جيد وسطاً او دون الوسط لزمه وإال خري وال يلزمه برضا املشتري بالوسط لكراهة امل

األخذ قبل معرفة القيمة للبناء الذي احدثه يف الشقص واجيز قبل معرفته بقيمة السلعة اليت اشترى هبا الشقص إذا 
رآها الن اجلهالة بالقيم ال تبطل البيع ألهنا رغبات الناس خارجة عن السلع قال واآلشبه املنع ألنه مشتر للشقص 

ا سلم أحدمها على سبيل اهلبة او الصدقة على املبتاع قال ابن حبيب ليس لآلخذ إال بقيمة جمهولة قال ابن يونس إذ
بقدر سهمه او تركاً للشفعة فللمتمسك اخذ اجلميع للقادم اجلميع ليس له ذلك إال برضا القادم فان رضي مث قدم 

إال أن يشركه الثاين فيه بقدر حقه  ثالث فما تربع به األول للثاين مما ال يلزمه بيع يأخذه الثالث من الثاين بالشفعة
من الشفعة قال اللخمي إذا طلب الشفيع مجيع الصفقة وقال املشتري ال اسلم إال نصيبك قال أشهب له األخذ 

جبميع ذلك النصيب وقال ابن حبيب إن أراد سقوط حقه وجه املشتري مل يشفع إال بنصيبه او كراهة األخذ اخذ 
ر ليس ملن جيز إال نصيبه وهو اقيسها الن الذي كان له من الشفعة فضلها والفاضل مجيع النصيب ويف خمتصر الوقا

ال شيء له فيه و إذا اسقط اآلخر حقه فهو ملن تركه له واذا كانت الدار بني أربعة وباع اثنان نصيبهما صفقة 
البائع واحداً والشفيع للثالث اخذ اجلميع دون نصيب أحدمها إال أن يرضى املشتري ليالً تتفرق صفقته وان كان 

واحداً واملشتري اثنان اشتريا صفقة واحدة ال يشفع من أحدمها عند ابن القاسم نظراً الحتاد الصفقة وله عند 
أشهب وسحنون الن األخذ من أحدمها ال يضر باالخر وان اشترى رجل والشفيع واحد والبائع اثنان باعا نصيبهما 

الترك لضرر التفريق وكذلك إن باعا نصيبهما من دارين او دار او بستان  صفقة ليس للشفيع إال اخذ اجلميع او
صفقة فان كانت شركة احدهم يف دار واالخر يف محام واالخر يف بستان فباعوا صفقة على القول جبمع السلعتني 

ني هل هي والشفيع واحد قال ابن القاسم ليس له إال اخذ اجلميع او الترك وهو أحد القولني يف الصفقة ملالك
كالصفقة ملالك إذا عقد أحدمها عقداً حالالً واالخر حراماً ما قيل يفسخ العقدان وقيل احلرام فقط فعلى هذا جيوز 

االستشفاع من أحدمها دون اآلخر واذا استحق أحدمها وهو وجه الصفقة ال يرد املشتري وعلى القول باخذ اجلميع 
جه رد وكوهنما كالعقدين احسن وان كان الشفعاء ثالثة فاشفع يقدر يف فساد أحدمها اآلخر واذا استحق الو

احدهم يف الدار واالخر يف احلمام واالخر يف البستان جاز ألنه مل يبق يف يد املشتري شيء متهيد يف اجلواهر إذا 
دت احتدت الصفقة والشفيع ال ينظر إىل تعدد البائع واملشتري واالشقاص بل ما اخذ اجلميع او تركه وان احت

الصفقة والبائع واملشتري وان تعدد الشفيع وقال سحنون و أشهب إذا تعددت االشقاص واملشترون واحتد الشفيع 



فله األخذ من احدهم وان احتدت الصفقة وقاله ابن القاسم مث رجع عنه ولو تعددت الشفعاء واالشقاص لكان لكل 
  واحد اخذ ما هو شفيع فيه خاصة 

  فرع

لقاسم إن قدم الغائبون وقد اخذ احلاضر اجلميع دخلوا معه بقدر سهماهنم قال أشهب وخيريون يف النوادر قال ابن ا
يف العهدة بني احلاضر ألنه اخذ لنفسه او بني املأخوذ منه وال تكتبوها عليهما فان أىب بعضهم فلالخرين بقدر 

بينهما شطران قال أشهب حصصهم من حصص من اخذ فان ابوا إال واحداً نصيبه مثل نصيب اآلخذ فاملأخوذ 
وخيري يف العهدة كما تقدم قال عبد امللك فان مل يقدم إال واحد فليس له بقدر حصته من حصص اصحابه لكن 

نصف ما اخذت إن كان نصيبه مثل نصيبك قال ابن القاسم إذا ساوى نصيب األول الثاين واقتسما الشفعة نصفني 
ديهما فيصري لكل واحد ثلث قال أشهب وخيري يف العهدة بني املشتري فقدم ثالث له مثل أحدمها اخذ ثلث ما يف اي

األول والشفيع األول او مها وان شاء أخذ ثلث ما بقي يف يد أحدمها وترك ما يف يد اآلخر وليس له هاهنا عهدة 
ول دون على املشتري األول ألنه ليس له أن يأخذ منه بعضاً ويدع بعضاً بل عهدته على من اخذ منه إن كان األ

الثاين وان اخذ من الثاين خاصة فله العهدة على أي الشفيعني شاء فان قدم رابع له مثل احدهم فله اخذ ربع ما بيد 
كل واحد وخيري يف العهدة بني املشتري األول واالخرين او عليه وعلى الثاين او على مجيعهم وان شاء اخذ ربع ما 

لى املشتري بل املأخوذ منه إن كان األول وان كان الثاين كتب ذلك يف يد ايهم شاء وترك غريه وال عهدة له ع
  على أي الشفيعني االولني شاء وان اخذ من الثالث كتب على أي الشفعاء الثالثة شاء 

  فرع

قال إذا حضر احدهم فاخذ اجلميع وباعه من أجنيب مث قدم الشفيع قال سحنون له اخذ نصف هذا الشقص من 
الثمن والنصف اآلخر من املشتري من الشفيع بالذي اشتراه به هذا الثاين قال حممد فان كان املشتري األول بنصف 

ذلك يف صفقات فللحاضر األخذ بايها شاء فان قدم ثان شركة فيها وكان اخذ بقية الصفقات او ما شاء منها مثل 
ها فللمشتري الدخول معه إال كون الشفعاء ثالثة والصفقات ثالثة فاخذ احلاضر الصفقة وهي ثلث ربع وسلم غري

بالصفقتني االوليني وذلك ثلثا الربع وللشفيع ربع كل ما يقسم بينهما فهذه الصفقة وهي ثلث الربع مخسة أجزاء 
فان قدم فان سلم للمشتري ما سلم له األول كان ربع الصفقة للمبتاع وثالثة ارباعها من الشفيعني فان مل يسلم له 

خذ الصفقتني االوليني وحده وعهدهتما على املشتري مث له الدخول مع األول يف الصفقة االخرى الثاين شيئاً فللثاين ا
وهي ثلث الربع يدخل فيها الثاين خبمسة امثاهنا ولالول ثالثة امثاهنا الن األول له الربع وهو ثالثة أجزاء وللثاين 

اليت سلمها األول فان قدم ثالث فله نصف الربع وهو ثالثة وله ثلث الربع بالصفقتني اللتني أخذها هو خاصة 
الصفقتني اللتني سلمهما األول فتصري له أربعة وللثاين أربعة ولالول ثالثة فيقسمون الربع وهو الصفقة الثالثة على 

  أحد عشر جزءاً لالول ثالثة ولكل واحد من هذين أربعة 

  فرع



لباقيان فلم يقوما بالشفعة ومل يفت وقتها حىت باع قال قال ابن القاسم ثالثة بينهم ارض باع احدهم فلم يعلم ا
أحدمها فالشفعة يف مبيع األول فال يبطلها بيعه فان ترك البائع الثاين الشفعة مع الشريك الذي مل يبع فالشفعة كلها 

ائع للثالث املتمسك حبظه فيما باع األول والثاين فان سلم ما باع األول وطلب مبيع الثاين صار املشتري من الب
األول شفيعاً مع الثالث الذي مل يبع حظه يف مبيع الثاين لينزله منزلة بائعه إذا مل يؤخذ منه بالشفعة فصار شريكاً 

للبائع الثاين ولصاحبه الذي مل يبع فباع الثاين حني باع واملشتري من البائع األول شريك جتب له الشفعة وقال ش 
من دارين واذا باع مث باع من املشتري األول قال ش للشفيع األخذ ال جيوز اخذ بعض الشفعة وان كانا حصتني 

باحد العقدين او كليهما وقال ح ال يأخذ الصفقتني بل باالوىل ونصف الثانية الن األول صار شريكاً واذا باع من 
لقبض ومينع رجلني قال ش له األخذ منهما ومن أحدمها إذ ال تفريق على أحدمها يف صفقته وقال ح جيوز ذلك بعد ا

قبله وان باع شريكان لرجل فله اخذ نصيبهما ونصيب أحدمها قاله ش الن العقد يف أحد طرفيه عاقدان فجاز 
تفريقه كتعدد املشتري وقال ح ميتنع لضرر تفريق الصفقة قال ش ومىت سلم أحدمها اخذ الثاين اجلميع وال يأخذ 

ميع وال تفرق الصفقة قاله ش فان عفا احلاضر فعلى بقدر حصته وان حضر احدهم وغاب غريه اخذ احلاضر اجل
الغائب إذا قدم اخذ اجلميع قاله ش وقال وهو و ح إذا كان املشتري شفيعاً وهم ثالثة اقتسما املبيع نصفني قال 

القاضي يف االشراف اخذ الثالثة الشركاء من آخر حصته فاملبيع بني الذي مل يبع وشريك املشتري أن طلبت الشفعة 
قدر امالكهما وقال بعض الشافعية مجيعه للشريك الثالث لنا قوله الشريك شفيع وقياساً على ما إذا كان  على

  املشتري اجنبياً 

  فرع

يف الكتاب قال البائع الثمن مائتان وقال املشتري مائة وقال الشفيع مخسون او مل يدع شيئاً فان مل تفت الدار بطول 
و بيع او هبة او حنوه وهي بيد البائع او املبتاع صدق البائع ويترادان بعد التحالف الزمان او هدم او تغري املساكن ا

وليس للشفيع أن يقول آخذ باملائتني وال يفسخ البيع ألنه ال شفعة حىت يتم البيع فتصري العهدة على املبتاع وهاهنا 
شفيع بذلك يف التنبيهات قوله يصدق على البائع وان تغريت مبا تقدم وهي يف يد البائع صدق مع ميينه واخذها ال

البائع يريد ويتحالفان ويتفاسخان وقوله بطول زمان قال بعضهم يدل على أن حوالة االسواق يف البيع فوت يف 
اختالف املتبايعني كما قال يف كتاب حممد خالف قوله يف املدونة وقد يقال إن املراد طول تتغري يف مثله الدار 

صيصه بتغيريها بيد املشتري قالوا لو تغريت بيد البائع حتالفا وتفاسخا قال أبو حممد ولو وتنهدم لضعف بنائها وخت
تغريت بيد البائع حتالفا وتفاسخا قال أبو حممد ولو تغريت بيد البائع هبدم او بناء نظر إىل قيمة الدار مبنية ومهدومة 

ع النقص من الثمن الذي أقربه فان حلف أحدمها وال ينقص من املشتري ويتحالفان ويتفاسخان ويغرم املشتري للبائ
  ونكل اآلخر لزمه ما حلف عليه صاحبه 

  فرع

يف الكتاب ال شفعة يف هبة الثواب إال بعد العوض حىت يتحقق البيع قال اللخمي فاتت الشفعة أم ال وجتب قبل 
د الفوت وقبل الثواب نفاها ابن الثواب وقبل الفوت الن املوهوب باخليار بني التمسك والرد واختلف يف الشفعة بع

القاسم حىت يثبت او يقضي هبا عليه ويغرم قال أشهب إذا فات الشقص وجبت الشفعة بالقيمة والشفعة إذا أثاب 
قبل الفوت مبثل الثواب إن كان عيناً او مكيالً او موزوناً قل او كثر وان كان عرضاً فبقيمته فان اثاب بعد الفوت 



م إن كان عيناَ او مبثل قيمته إن كان عرضاً قلت القيمة او كثرت إن كانت اهلبة قائمة قال فبمثله عند ابن القاس
أشهب باالقل من قيمته أو قيمة اهلبة الن الفوت عنده من العني وال جيرب الواهب على قبول العوض فان كانت قيمة 

رضاً عن دين فيه هضم من الدين فإنه الشقص اقل مل يكن عليه غريها او العرض اقل مل يكن عليه غريه كمن دفع ع
ال يبيعه مراحبة بذلك الدين قال والقياس األخذ باالكثر من قيمة اهلبة او قيمة الثواب فان كانت قيمة الثوب اكثر 
قال هو الذي كان يرجو مين وملثل هذا وهب او القيمة اقل قال إمنا اخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ولوال ذلك 

لقيمة عيناً إال أن يعلم أن املوهوب له مالك وإن اخذ ذلك على وجه التخليص منه او يرى أن قيمته الستوفيت منه ا
اقل بالشيء الكثري مثل أن تكون قيمتها مائة وقيمة الثواب عشرين فاختلف هل يشفع بعشرين او تسقط الشفعة 

مائة وعكسه أن يهبه عبداً ويثيب  ويغلب حكم اهلبة بغري عوض كاملوصي بشقص أن يباع من فالن بعشرين وقيمته
  شقصاً فان كان الثواب قبل فوت العبد اخذ بقيمة الشقص وعلى قول أشهب باالقل والقياس باالكثر كما تقدم 

  فرع

يف الكتاب إذا وضع البائع عن املشتري من الثمن بعد اخذ الشفيع او قبل فان صلح ما بقي مثناً يتغابن مبثله وضع 
ما اظهر أوال كان لقطع الشفعة وإال مل حيط وهو هبة للمشتري وقال يف موضع آخر إن حط  ذلك عن الشفيع الن

عن املبتاع ما يشبه حط البيع وضع عن الشفيع وإال فال يف النكت قوله قال يف موضع ليس اختالفاً قال التونسي 
أن حيط يف البيع خبالف بيع املراحبة جعله مثل ما إذا اشركه ال يلزمه أن حيط عن شريكه ما حط البائع عنه مما يشبه 

والتولية ولعله فهم يف الشريك انه أراد أن جيعله حمله وإال فما الفرق إال أن يرى أن ذلك يف الشركة موجب احلكم 
رضي الشمتري أم ال كأهل سوق حضروا فاشترى واحد منهم سلعة من سلع السوق فإهنم كلهم شركاء فيها قال 

ياس أن ما وضع من قليل او كثري وضع عن الشفيع كما لو باعه ابتداء مبا ال يباع مبثله على ابن يونس قال حممد الق
التكايس صلة ومعروفاً فالشفيع أوىل بذلك وقاله ح وقال ش ال يوضع عن الشفيع شيء ألنه بيع جديد الن 

هو أحق بالثمن فإذا حط املقصود نفي الضرر عن الشفيع بدفع الشركة وعن املشتري بان ال يغرم شيئاً لقوله و
علمنا أن الذي بذله ليس مثناً أما إذا كان ال يشبه علمنا أن احلطيطة هبة قال ابن القاسم إن حاىب يف مرضه فاحملاباه 

  يف ثلثه ويؤخذ بذلك الثمن وكذلك الصحيح إال أن ال يصلح لقلته مثناً فال شفعة صحيحاً او مريضاً 

  فرع

فللشفيع الغائب نقض القسمة كما لو نقض البيع ولو بىن بعد القسم مسجداً هدمه يف الكتاب إذا قاسم املشتري 
واخذه لتقدم حقه وكذلك لو وهب او تصدق به والثمن للموهوب له او املتصدق عليه الن الواهب علم العاقبة 

أخذ الشفيع ما فهو واهب للثمن ويف النكت إمنا قال ينقض القسم إذا وقع بغري حاكم أما مع احلكم فهو ماض وي
وقع له يف القسم قال ابن يونس قال سحنون ليس له رد القسم ويأخذ الشفيع ما وقع للمبتاع خالفاً البن القاسم 
وقوله كأنه وهب الثمن هو خبالف االستحقاق وقال أشهب الثمن للواهب واملتصدق كاالستحقاق واختاره حممد 

  ب لكانت العهدة عليه وسحنون الن عليه يكتب العهدة ولو جعلته للموهو

  فرع



يف الكتاب إذا تكررت البياعات اخذ باي صفقة شاء ونقض ما بعدها لتقدم اخذه عليها وان اخذ باالخرية ثبتت 
البياعات كلها وكذلك إن بيع على املشتري يف دين يف حياته او بعد موته قال ابن يونس إن اخذ من األول كتب 

ما اشتراه به الن له املنع من التسليم حىت يقبض ما دفع فان فضل شيء فلالول  العهدة عليه ودفع من الثمن للثالث
وان فضل للثالث شيء من صفقته رجع به على الثاين وله حبسه حىت يدفع إليه بقيمة مثنه مث يرجع الثاين على األول 

لشقص إىل الثالث ما اشتراه بتمام ما اشترى به الشقص منه وان أخذها من الثاين كتب العهدة عليه ويدفع من مثن ا
به وان كان فضل فللثاين وان فضل للثالث مما اشتراه به شيء رجع به على الثاين وال تراجع بني األول والثاين لتمام 
بيعهما وان اخذ من الثالث فالعهدة عليه وتقرر ما قبله يف شرح اجلالب إذا بيع مراراً وهو حاضر عامل ومل يقم حىت 

شفعته يف البياعات كلها إال من آخر بيع او حاضر غري عامل او غائب خري فيها قال اللخمي فان يرد البيع سقطت 
كان العقدان بيعاً ونكاحاً وتقدم البيع خري بني األخذ من الزوج بالثمن ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة الشقص 

ان تقدم النكاح وباعت املراة اخذ من وال يفسخ النكاح او يأخذ من املراة بقيمة الشقص وتكتب العهدة عليها و
الزوجة بقيمة الشقص ويفسخ البيع او من املشتري بالثمن وتكتب العهدة عليه وإن كان نكاح مث خلع اخذ من 
املرأة بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة الشقص وال 

قيمته الشقص ويكتب العهدة عليها وان تقدم النكاح وباعت املراة اخذ من الزوجة بقيمة يفسخ او يأخذ من املراة ب
الشقص ويفسخ البيع او من املشتري بالثمن ويكتب العهدة عليه وان كان نكاح مث خلع اخذ من املراة بقيمته يوم 

ي واختلف ملن يكون الثمن فعند النكاح ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم اخللع وان كان بيع مث هبة اخذ من املشتر
  ابن القاسم للموهوب 

  فرع مرتب

قال صاحب النوادر يف اجملموعة إذا اشترى شقصاً مبائة مث باع نصفه مبائة فللشفيع اخذ الشقص كله من الذي 
  اشتراه أوال مبائة او اخذ نصفه من الثاين مبائة ونصفه من األول خبمسني 

  فرع

أنا آخذ بالصفقة األوىل واجيز بيع الثاين وآخذ الثمن امتنع ألنه ريح ما مل يضمن إال  قال قال أشهب لو قال الشفيع
أن يكون الشفيع اوجبها على نفسه قبل بيع األول واشهد فيخري يف البيع الثاين يف إجازته وأخذ الثمن وفسخه 

ختار الشقص او الثمن وال له واخذ الشقص وال له دفع ما اشتراه األول به إليه إال ما فضل عما أبرأه اآلخر ا
  األخذ باآلخر إن اخذ باالول 

  فرع

يف الكتاب إذا زاد املبتاع البائع يف الثمن فنقد الثمن فاالخذ بالثمن األول ألنه بيع تعني قال ابن يونس قال أشهب 
له وقال عبد امللك  للمبتاع الرجوع على البائع مبا زاد بعد أن حيلف ما زاده إال حذاراً من الشفعة وإال فال رجوع

كذلك يف الوضيعة وأما يف زيادة املشتري للبائع فقال عبد امللك هي للشفيع فان شاء اخذ مبا زاد او سلم وال يتهم 



املشتري أن يزيد الصالح البيع قال اللخمي ال اعلم لقول عبد امللك وجهاً الن املشتري يف مندوحة عن تلك 
  لثمن األول إال أن يعلم انه لو مل يزده الدعي عليه ما يفاسخه به البيع الزيادة وقد استحق الشفيع األخذ با

  فرع

يف الكتاب إذا أقال املشتري للشفيع نقض االقالة واالخذ وليس له األخذ بعهدة االقالة واالقالة بيع حادث يف كل 
ري بعهدة البيع ومن البائع بعهدة شيء إال هاهنا يف التنبيهات قال ابن دينار إذا ثبت االقالة للشفيع األخذ من املشت

االقالة الهنما يتهمان على حل البيع البطال الشفعة ويف النكت قال حممد إمنا مل جيعل مالك اإلقالة يف الشفعة بيعاً 
الهتامهما يف نقض البيع فراراً من الشفعة فجعل الشفعة يف البيع األول الثابت وترك اإلقالة للشك قال أشهب سواء 

ئع املستقيل او املشتري ولو سلم الشفيع الشفعة مث استقال املشتري فأقاله البائع قال حممد للشفيع األخذ كان البا
من البائع النقطاع التهمة عنه فتكون اإلقالة بيعاً كما لو واله غريه للشفيع الشفعة على من شاء منهما قال أشهب 

وال نقصان يف الثمن من قبل تسليم الشفيع الشفعة أن للشفيع القياس إذا استقال البائع املشتري فأقاله بغري زيادة 
األخذ ممن شاء منهما ولكن االستحسان فيه أن ال يكون له األخذ إال من املشتري ألنه يترك فراراً و أما اإلقاله 

ة بال زيادة وال بزيادة او نقصان فله األخذ من ايهما شاء الهنما بيعان لتغري الثمن قال أشهب ولو قيل يأخذ يف اإلقال
نقصان صح قال ابن يونس قال عبد امللك إن رأى أن اإلقالة لقطع الشفعة اخذ بعهدة الشراء او رأى أن اإلقالة 

لوجه الصحة فهو بيع حادث يأخذ بايهما شاء وملالك يف بطالن اإلقالة والعهدة على املشتري او تصح وخيري فيهما 
ال تسقط اإلقالة الشفعة وهل عهدته على املشتري واالقالة باطلة او خيري بني قوالن ويف اجلالب إذا استقال املشتري 

البائع واملشتري روايتان قال شارح اجلالب ألن العقد أثبت حقه على املشترى فاإلقالة بعد ذلك ال تؤثر وليس له 
ل االهبري معىن هذه املسألة إذا األخذ بعهدة اإلقالة ألهنا ليست بيعاً هاهنا الهتام املشتري يف اهلروب من العهدة قا

قصد باالقالة قطع الشفعة فاالقالة باطلة ويأخذ من املشتري والعهدة عليه واما أن مل يرد هبا ذلك صحت واخذ إما 
بالصفقة األوىل والعهدة على املشتري او بالثانية والعهدة على البائع ألنه صار مشترياً فان سلم الشفيع شفعته 

د الروايتني على صحة اإلقالة وعدمها ويأخذ يف الشركة و التولية كما يأخذ يف ابتداء البيع صحت اإلقالة وترد
  نظائر قال أبو عمران اإلقالة بيع إال يف ثالث مسائل يف الشفعة واملراحبة واالقالة يف الطعام 

  فرع

تاخري املشتري فظاهر املدونة ال  يف الكتاب إذا مل حيضر الشفيع الثمن انتظر إىل ثالثة ايام قال التونسي اختلف يف
يؤخر يف النقد وعنه يؤخر إىل الثالث و إذا تلوم يف النقد فلم يات قال أشهب يباع الشقص وغريه يف الثمن وقيل 
يرجع إىل ربه واالشبه ختيري املأخوذ منه إن شاء آخره على اخذ الثمن منه ألنه قد اشترى منه فهو مطلوب بالثمن 

لبيع منه و إمنا له األخذ بالشفعة بشرط جميئه بالثمن يف هذه املدة وهي مدة التلوم ثالثاً قال ابن وان شاء مل يرض با
يونس قال حممد إمنا يؤخر إىل الثالث إذا اخذ أما إذا وقفه االمام فقال أخروين النظر يف ذلك فال بل يأخذ شفعته 

الث ليستشري وينظر قال حممد وإن وقفه غري االمام يف مقامه وإال فال شفعة له وقال مالك يؤخره االمام إىل الث
فذلك بيده حىت يوقفه االمام واذا اخذ واخر بالثمن فمضت الثالث ومل يات بالثمن فاملشتري أحق لعجز الشفيع 
ه وإن اخذ او آخر ليايت بالثمن مث يبدو له ويأىب املشتري أن يقبله لزمه األخذ وإن مل يكن له مال بيع عليه ما شفع في
وحصته االصلية حىت يويف املشتري إال أن يرضى املشتري باالقالة قال اللخمي للمشتري القيام على الشفيع فياخذ 



او يترك وإال رفعه إىل السلطان فالزمه مثل ذلك واختلف إذا كان الثمن مؤجالً قيل كاالول وقيل ميهل إىل الثالث 
إىل العشرين بقدر الشقص وما حيتاج من مجع املال والشهر إن قاله مالك وعنه إىل العشرة وعن اصبغ اخلمسة عشر 

رأى ذلك احلاكم واذا اخذ ومل يات باملال خري املشتري بني إمضاء األخذ ويباع ذلك الشقص وغريه يف الثمن او 
 يرد وكذلك إن شرط عليه الثمن لذلك األجل ومل يزده عليه أما أن شرط عليه إن مل حيضره فال شفعة فعجز وسلم

مل يكن للمشتري أن يسلمه ليباع عليه يف الثمن لسقوط احلق عنه بالتسليم ويف اجلواهر لو طلب املهلة ليتروى ففي 
وجوب إسعافه لذلك خالف وميلك الشفيع تسليم الثمن وإن مل يرض املشتري ويقضي له القاضي بالشفعة عند 

مه إن علم بقدر الثمن وإال مل يلزمه ويف النوادر الطلب ومبجرد االشهاد على األخذ وبقوله أخذت ومتلكت مث تلز
أمجع مالك واصحابه أن عهدة الشفيع على املشتري قال أشهب واليه يدفع الثمن إن كان املبتاع قد دفعه للبائع 
وعلى املشتري قبض الشقص فان كان املشتري حاضراً ومل يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن للبائع وعلى املشتري 

للشفيع وان شاء الشفيع قبضه من البائع والعهدة يف ذلك كله على املبتاع فان غاب املبتاع قبل أن قبض الشقص 
ينقد فمنع البائع الشقص الجل الثمن قال ابن القاسم ينظر السلطان وقال أشهب إن عرفت غيبته كتب إليه أن 

ن منه إن مل يكن قبضه وان كان البائع يقدم ليكتب عليه العهدة وإن بعدت قضي للشفيع بشفعته وللبائع بقبض الثم
قد قبضه اخذه االمام من الشفيع فوقفه للمبتاع وكتب عليه العهدة فان قدم اشهد بذلك على نفسه فان مات 

فالعهدة على تركته قال ابن حبيب واذا حكم على املبتاع بالشفعة فاىب من اخذ الثمن فارى أن حيكم له هبا وتكتب 
يأخذ الثمن فيوفقه له وقد برئ منه الشفيع ويف املوازية إن قبض املبتاع الشقص وسكنه مث العهدة على املبتاع و

مات وقام غرماؤه وقام البائع بالثمن وقام الشفيع فالبائع أحق بالثمن من غرماء املشتري قال حممد وامنا ينبغي أن 
بالشقص ويدفع الثمن للبائع لثبوت حقه  يكون هذا يف الفلس ال يف املوت قال حممد ولو فلس املبتاع فالشفيع أحق

  بالعقد 

  فرع

يف شرح اجلالب إذا اشترى حظ ثالثة رجال يف ثالث صفقات فللشفيع اخذ ذلك باي صفقة شاء فان اخذ باالوىل 
مل يكن للمشتري األول شفعة لعدم بقاء شركته او بالثانية فاالول يف الثانية وما بعدها بقدر حصته فيما اشتراه او 

  ثالثة استشفع باالوىل والثانية فان كانت الصفقة واحدة فليس له اخذ بعضهما لتضرر املشتري بتفريق الصفقة بال

  فرع

  يف الكتاب إذا اخذ ومل يقبض حىت اهندمت فالضمان من الشفيع النتقال امللك 

  فرع

بئر او عني وال حيط  يف الكتاب ال يضمن املبتاع للشفيع ما حدث عنه من هدم او حرق او غرق او ما غار من
الشفيع لذلك شيئاً من الثمن ليالً تتفرق الصفقة وال ضرر عليه ألنه خيري إما يأخذ جبميع الثمن او يترك وكذلك لو 

هدم املبتاع البناء ليبنيه او يوسع فيه فإما اخذه مهدوماً مع نقضه بالثمن او يترك ليالً يتضرر املبتاع بغري عوض 
 يأخذ الشفيع بالثمن وقيمة ما عمر وإال فال يقام الضرر ولو هدمها وباع النقض مث استحق حيصل له ولو هدم مث بىن



رجل نصفها وقد فات النقض عند مبتاعه فان مل جيز املستحق البيع يف نصيبه اخذ نصفها ونصف مثن النقض 
يمة نصف النقض يوم باالستحقاق وله بقيتها بالشفعة فان اخذه قسم مثن نصف الدار على قيمة نصف األرض وق

الصفقة مث اخذ نصف األرض مبا ينوبه وال ينظر إىل مثن ما باع منه واما ما قابل ذلك من النقض فال شفعة فيه لفواته 
ومثنه للمبتاع ولو وجد املستحق النقض مل يبع او بيع وهو حاضر مل يفت فله نصفه مع نصف العرصة باالستحقاق 

اع يف الوجهني هدمه وإن امتنع من اخذ ما يستحق من الدار مهدوماً فله الرجوع وباقيها بالشفعة وال يضمن املبت
على البائع بالثمن الذي باع به حصته ولو هدم الدار أجنيب واتلف النقض فلم يقم املبتاع حىت قيام املستحق 

خذه حبصته مث يتبع واستشفع فله الشفعة فيما بقي حبصته بالتقدمي مث يفض الثمن على قيمة ما هدم وما بقي فيا
املشتري اهلادم بنصف قيمة ما هدم ويتبعه املستحق مبثل ذلك ولو ترك املبتاع للهادم قيمة ما هدم فللمستحق طلب 

اهلادم بنصف قيمة ذلك من النصف املستحق وتسقط عنه حصة املبتاع وان كان اهلادم عدمياً اتبعه املستحق دون 
دار املوهوبة كاملشتري ولو وهب الدار متباعها مث استحق نصفها اخذ باقيها املبتاع وال ضمان على املوهوب يف ال

بالشفعة ومثن النصف املستشفع للواهب خبالف من وهب شقصاً ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعاً قيمته للموهوب إذا 
ن املوهوب قال اخذه الشفيع ومن وهب امة مث استحقت حبرية او إهنا مسروقة فما رجع به من مثنها فللواهب دو

التونسي إذا باع النقض وكان قائماً فاحسن االقوال انه ال شفعة إال بان ينقض بيع النقض وياخذه إذ هو قادر على 
ذلك وليس له اخذ العرصة مبا ينوهبا من الثمن مع وجود النقض فان رضي املشتري بذلك قيل ال جيوز ألنه اخذ 

خذ النقض فان عرف ما ينوب النقض من الثمن وما ينوب العرصة قيل ال العرصة بثمن جمهول ملا كان قادراً على ا
يلزم ذلك البائع للنقض ألنه إمنا رضي ببيع يرخص لبقاء األصل فإذا اخذ فال ترضي بثمن النقض فالقول له فان 

بعضها رضي البائع للنقض بذلك قيل ذلك جائز وهو بني ألنه كمن راضاه على اخذ بعض ما له من الشفعة ويسلم 
فإما لو أجاز املستحق بيع نصيبه من النقض يف نصيبه الذي استحقه واخذ النصف اآلخر مع نصف العرصة بالشفعة 

دون األنقاض خيري املشتري يف النصف ملستحق من النقض فان قيل مل جعلتم له اخليار وهو لو استحق عليه نصف 
نقض قادر على إجازة مجلة املستحق واملاخوذ بالشفعة إذا النقض مل يكن له خيار قلنا الن املستحق هاهنا لنصف ال

اخذ فليس له اخذ النقض كمن اشترى مجلة سلعة بالصفة ليس له إمضاء بعضها دون البعض إال قول ألصبغ فان 
فات النقض يف يد املشتري فله نصف مثنه يف النصف املستحق ويفض الثمن على قيمة القاعة يوم البيع وعلى 

اً وحيط من ذلك ما قابل النقض يف نصف الشفعة ويأخذ بالقاعة ما ينوهبا وجعلت ذلك كسلعة مجعت النقض منقوض
مع النقض فتمضى مبا ينوهبا من الثمن قال حممد إمنا حيسب األقل مما اخذ من مثن النقض او ما ينوب ذلك من الثمن 

منقوضاً كما إذا نقض عنده فلما مل حياسب هبا  وفيه نظر ألنه جعل املشتري إذا باع النقض باقل مما ينوبه من الثمن
إذا هلكت وكذلك إذا اخذ فيها من الثمن مثل نصف قيمتها قبل وكان جيب إن باعه باكثر مما ينوبه من الثمن أن 
حيط ذلك عن الشفيع أيضا ألنه إذا مل خيسر مل يربح وامنا ضمنه بن القاسم بقدر ما ينوبه من النقض ألنه لو وهب 

نده فانتفع به املوهوب وافاته فض الثمن ومل يكن ذلك مثل هالكها عنده الن هالكها عند املوهوب بامر النقض ع
من اهللا تعاىل و رأى أشهب أن مثن األنقاض يؤخذ بالشفعة ملا كانت يف حكم املبيع واهنا لو هلكت بامر من اهللا تعاىل 

النصف املستشفع قيمة البناء قائماً وحط عنه قدر ما الخذ الشفيع الثمن وكذلك لو بناها بنقضها لكان عليه يف 
ينوب النقض من العرصة يوم البيع واما يف النصف املستحق فله قيمة البناء قائماً وعليه نصف قيمة النقض يوم بنائه 
م الن ذلك اليوم افاته واذا هدم الدار فبناها بنقضها فجاء مستحق لنصفها اخذ منه نصف قيمة النقض املستحق يو
بنائه وقيل له ادفع قيمة نصف البناء قائماً فان امتنع قيل للمشتري ادفع إليه قيمة القاعة فان فعل فاراد أن يأخذ 



النصف الثاين بالشفعة فض الثمن على قيمة النقض منقوضاً وقيمة العرصة يوم البيع يأخذ بذلك وبقيمة نصف البناء 
تشفع وال تسقط شفعته واما من قال إذا باع الشقص الذي يستشفع قائماً على مذهب من رأى انه إذا باع فإنه يس

بعد وجوب الشفعة سقطت شفعته له هاهنا واذا جىن على الدار رجل فهدمها مث مل يؤخذ وجاء الشفيع فما قابل 
نصفه من ذلك اتبع به اهلادم وما قابل النصف املستشفع فذكر يف كتاب حممد أن الشفيع إذا اخذ فض الثمن على 
قيمة النقض منقوضاً وعلى قيمة العرصة فياخذ ذلك الشفيع مبا ينوبه من ذلك ويتبع به املشتري اهلادم بقيمة ذلك 
فإهنا كالبيع سواء وال يشبه ذلك بالبيع الن البائع إمنا باع مهدوماً وما احدث هو من اهلدم ال يضمنه فلم حيسب 

دم قائماً فكيف يربح املشتري و أما حممد فجعل الشفيع يأخذ جبميع عليه فاجلاين هاهنا متعد يف اهلدم وهو يتبع مبا ه
الثمن إذا مل يقدر على األخذ من اهلادم وهو أبني ألنه إذا مل يقدر على األخذ منه مل ينتفع املشتري بشيء فاشبه اهلدم 

ان مل يعلم واخذه بالبيع من السماء والبناء يفيت البيع الفاسد فان فات النقض عند املشتري اخذ الشفيع بالقيمة ف
الفاسد رد ذلك إال أن يفوت عند الشفيع ويكون عليه األقل من قيمته يوم قبضه هو او القيمة اليت وجبت على 

املشتري ألنه ال يقدر على رده لفواته عنده فان قال فاين ال آخذ بالشفعة رد قيمة ما قبض وان اخذ بالشفعة اخذ 
شتري ولو كان اخذ الشقص بالشفعة قبل فواته لرد إن مل يفت عنده فان فات عنده مبثل القيمة اليت وجبت على امل

فعليه األقل كما تقدم فان كان األول اشترى مبائة على أن اسلف عشرة واخذه الشفيع مبائه فله رده واذا رده 
باعها على ذلك فان انفسخ األول وكذلك إن اشترى سلعة مبائه على أن اسلف عشرة الشفيع وقال اشتريتها مبائة ف

رضي املشتري باملائة أخذها وإال ردها فان فاتت فعليه قيمتها ما مل تزد على املائة او تنقص عن التسعني وقيل تقوم 
العشرة السلف فان كان قيمتها مخسة كان مثنها مخسة وتسعني فال ينقض من ذلك وال يزاد على املائة وهذا البيع 

تدليس كالكذب يف املراحبة وتقومي السلف اوجه ألنه مىت مل يقوم السلف وكانت الثاين ليس ببيع فاسد بل بيع 
قيمتها تسعني اضر ذلك باملشتري ألنه يقول أخرجت مائة وامنا دفع ايل عشرة الردها فانا يل فيها االنتفاع فهو 

ثاين كمن اشترى شراء الذي حيط من املائة واذا متسك هبا املشتري كان ذلك فوتاً للبيع الفاسد لصحة العقد ال
فاسداً فباع ودلس بعيب فرضي املشتري بالعيب واذا اشترى شقصاً بعبد فاخذ الشفيع بقيمة العبد مث استحق رجع 

بائع الشقص على مشتريه بقيمة شقصه فكان مثن شقصه ستني فال تراجع بينهم عند ابن القاسم الن اخذ الشفيع 
لك لو كان قيمة الشقص اربعني وقال عبد امللك إن كانت قيمة تفويت وقد مضى احلكم بأخذه بالقيمة وكذ

الشقص ستني فاالخذ خمري إن شاء ادى عشرة متام قيمة الشقص او يرد الشقص فريجع إىل بائعه وإن كانت قيمته 
اربعني استرجع عشرة ألنه قد كشف الغيب أن قيمته هو مثنه فيه و أما حنطة بعينها فاستحقت قبل اخذ الشفيع 

تقض البيع وال شفعة وهو االشهر ويف كتاب حممد يؤتى مبثل الطعام ويف املدونة مل يرد وغرم مثل طعامه وقال ان
حممد يغرم مشتري الشقص وأول بعض الناس أن الشفيع هو الذي يغرم مثل الطعام فان بايع الشقص مبثل الطعام 

باالخذ وكان ال بد من امتام البيع فيه كان غرم خبالف استحقاق الطعام قبل اخذ الشفيع وكانه يرى انه ملا فات 
مثل الطعام اهون غرم قيمته ويف هذا نظر الن الطعام ال خيلو أن يكون ال يراد بعينه فيشبه الذهب فيؤتى مبثله قبل 

اخذ الشفيع او بعده ويف النوادر لو تصرف املبتاع يف رقيق احلائط ووهبهم فهو كالبيع يأخذ احلائط حبصته من 
من وأما يف املوت إما أن يأخذ جبميع الثمن او يدع قاله ابن القاسم قال أشهب ولو اشترى أشقاصاً فاهندم بعضها الث

فال يأخذ إال اجلميع جبميع الثمن او يترك اهندم او هدمه املشتري ولو باع املبتاع حصته من رقيق احلائط وآلته ليس 
احلائط ألنه بيع بثمن جمهول إال أن يفوت ذلك الرقيق وكذلك  للشفيع تسليم بيع الرقيق وآالته واخذ الشقص من

النقض مع العرصة ولو باع املبتاع الشقص باقل من مثنه فقال الشفيع أسلم بيع النقض وآخذه من مبتاعه بالشفعة 



عبدوس امتنع الن تسليم بيع النقض يصريه شريكاً ملبتاع النقض يف نقض مفرد وال شفعة يف النقض املفرد قال ابن 
وغريه إذا اشترى نصيبك من مثرة فلم يات الشفيع حىت فاتت فال شفعة وباع منها يسرياً خبمسة دراهم او حنوها 
فالشفيع أحق مبا ادرك منها ويف اجلواهر ال حيط الشفيع الجل هدم شيئاً وكذلك لو سكن حىت هتدم البناء متهيد 

ع غصباً وامنا يبىن ويغرس بعد القسم وحينئذ ال شفعة وقد تتصور هذه املسالة وان كان التصرف بغري علم الشفي
صورها يف صور وقعت فيها القسمة بعد الشراء من غري إسقاط شفعه منها أن يكون الشفيع غائباً فيطلب املشتري 
القسمة فيقامسه القاضي على الغائب او يكون املشتري كذب يف الثمن فترك االستشفاع مث تبني له فطلب او يكون 

حد الشريكني غائباً ووكل يف مقامسة شريكه ومل يأخذ بالشفعة او يكون الشفيع غائباً وله وكيل حاضر على أ
  التصرف فباع الشريك فلم ير الوكيل األخذ وقاسم او يقول استوهبته لغري ثواب مث تبني خالفه 

  فرع

الشجر والنخل قائماً مع مثن  يف الكتاب إن زرع املشتري األرض أخذها الشفيع والزرع للزارع ويؤدي قيمة
األرض وإال فال شفعة له نفياً للضرر والنه غرس بشبهة وال كراء للمستحق يف الزرع إال أن يكون يف إبان الزراعة 
فله كراء املثل وإن استحق نصف األرض وأشفع فله كراء ما استحق إن قام يف االبان لبقاء املنفعة وال كراء له فيما 

رضاً بزرعها األخضر فاستحق رجل نصف األرض واشفع بطل البيع يف النصف املستحق ويف أشفع وإن ابتاع أ
نصف األرض النفراده بغري ارض ويرد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع وان اخذ الشفيع نصف األرض مل 

من الصفقة وبني  يشفع يف نصف الزرع وان مل يأخذ خري املبتاع بني رد ما بقي بيده واخذ الثمن لذهاب ما له بال
التمسك بنصف األرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن ألنه حقه يف التنبيهات قوله إذا اشترى أرضاً بزرعها 

أخضر إىل قوله وال يشفع يف نصف الزرع هو يف اكثر النسخ قال االصيلي ومل يقراها استحق وهو قوله ويرد 
ض فان كان ربع قيمة الثمن فللمستحق اخذ نصف األرض الزرع كله إىل بائعه ونظر قيمة الزرع من قيمة األر

بالشفعة بربع الثمن ونصف الربع الن الزرع إذا بيعت األرض ال يتبعها إال أن يشترط فهو غري األرض وكذلك 
قسمت القيمة بني األرض والزرع أال ترى لو بيعت األرض بزرعها صغرياً فاستحقت كلها من غري شفعة فالزرع 

لثمن كله للمشتري ويف كتاب حممد يرجع الزرع كله للبائع وهو غلط والصواب متسك املشتري كله للبائع وا
بنصف الزرع املقابل لنصف الشفعة ألنه مل ينقض فيه البيع الن األخذ بالشفعة بيع جديد وعليه محلوا مذهب املدونة 

صفقة مجعت حالالً وحراماً وسحنون يرى أن استحقاق األرض وفسخ البيع يف املستحق منها ويبقى الزرع ل
وكرجل باع أرضاً وزرعها الذي مل يبد صالحه من آخر يف صفقة فإنه يفسد كله واستدل شيوخنا من قوله يف 
الكراء للمستحق يف الزراعة أن مشتري الشقص إذا اكراه ملدة طويلة مث استشفع أن الكراء للمكتري إىل مدته 

او يترك الشفعة أفىت به ابن مغيث وغريه من فقهاء طليطلة وأفىت ابن وخيري الشفيع بني الرضا بذلك كعيب حدث 
عتاب وغريه من فقهاء قرطبة أن له فسخ الكراء لقوله يف االستحقاق أن للمستحق فسخ الكراء والبن عتاب أيضاً 

ع فحىت حيصد إن أكرى عاملاً بالشفيع فسخ إال يف املدة اليسرية كالشهر خبالف الطويلة إال أن يكون املكتري زر
وان مل يعلم مل يفسخ إال يف املدة الطويلة خبالف سنة وحنوها لقوله يف كتاب اجلعل يف كراء الوصي ارض يتيمه ملدة 
فتجعل احتالمه قال صاحب النكت إذا استحق نصف األرض واخذ النصف اآلخر بالشفعة للمشتري اخذ الزرع 

وعهدته على املشتري وقال حممد يبطل البيع يف الزرع كله ويرد  املقابل للنصيب املستشفع به لعدم نقض العقد فيه
للبائع واالول اصوب قال ابن يونس قال حممد ال يأخذ مستشفع األرض إال بزرعها وال النخل إال مبا فيه من الطلع 



مبا فيها من  الن الشفعة بيع من البيوع وال حيل بيع األرض واستثناء ذلك للبائع وقال أشهب إذا أراد األخذ أخذها
البذر بثمن الشقص وقيمة الزرع على الرجاء واخلوف وإال فال شفعة له فان برز الزرع من األرض فال شفعة فيه 

وقال حممد بل يأخذها إذا مل يربز زرعها بالثمن وقيمة ما انفق يف البذر والعالج وان استحق نصف األرض ونصف 
زرعها قال أشهب وهو كآلة احلائط ورقيقة ومن قال خالف ذلك  الزرع األخضر فالشفعة فيهما وال يأخذها بغري

فهو غري صواب ورواه عن مالك ومل خيتلف قول ابن القاسم إذا اشترى األرض بعد بروز الزرع وبعد إبار الثمرة 
شتري أن الشفعة يف اجلميع ومل خيتلف أيضاً قبل الربوز واالبان أن ذلك للشفيع ويغرم الثمن والنفقة وان كره امل

بقية الصفقة لكثرة ما استحق قال ابن القاسم يبدأ بتخيري الشفيع فان مل يشفع خري املشتري و أشهب يبدأ بتخيري 
املشتري فان متاسك ففيه الشفعة وأنكر ابن عبدوس قول أشهب يف الزرع الشفعة كآلة احلائط وقال بقول ابن 

م األرض ويف النوادر قال اصبغ لو حفر يف الدار بئراً فلم القاسم ال شفعة يف الزرع وفرق بان الزرع ليس مما يقو
خيرج املاء فسرب سرباً فلم جيد املاء مل يكن على الشفيع يف ذلك شيء وامنا عليه فيما هو زيادة يف الدار قال ابن 

لثمرة إن القاسم واشهب إن اشترى ودياً صغاراً فقام الشفيع وقد صارت بواسق فله الشفعة بالثمن قال حممد وله ا
مل تتبني وعليه قيمة السقي والعالج فان استغلها سنني فامنا على الشفيع السقي يف السنة اليت قدم فيها إن مل تيبس 

ووجبت له شفعته وقال سحنون ليس عليه غرم شيء إال الثمن الن املنفق انفق على مال نفسه وال يرجع بشيء مما 
لعبدي تؤخذ الثمرة يف مخس مسائل يف الشفعة واملستحق مع األرض إىل انفق مما ليس بقائم يف النخل نظائر قال ا

اليبس فإذا يبست فال يأخذاهنا وكذلك إذا تولدت بعد الشراء وترد يف الفاسد والرد بالعيب ما مل تطب فإذا طابت 
  فللمبتاع وتؤخذ يف الفلس مامل تزايل األصول 

  فرع

املبتاع وعمل وفيها بلح او مثرة مزهية مل تيبس اخذ األصل بثمرته  يف الكتاب إذا استحق نصف النخل بعد أن ابرها
وللمبتاع قيمة سقيه وعالجه يف املستحق واستشفع وان مل يستشفع فذلك عليه فيما استحق فقط فان أىب أن يغرم 

يشفع يف  فليس له اخذه ولريجع إن شاء بالثمن على البائع وجييز البيع وان اقام بعد يبس الثمرة او جذاذها مل
الثمرة بل يف نصف األصول بنصف الثمن وال حيط عنه شيء للثمرة ألنه مل يكن هلا يوم البيع حصته من الثمن وقيل 

إن قام الشفيع وقد ابرت الثمرة واباه مالك قياساً على العارية جبامع الضرر يف الدخول واذا ابتاعها مأبورة او 
الستحقاق وللمبتاع قيمة ما سقى وعاجل على املستحق وله على البائع مزهية فاشترطها فله نصفها ونصف مثرهتا با

بقية الثمن وللمستحق الشفعة يف النصف الثاين بثمرته ما مل تيبس وعليه قيمة العالج أيضاً وبعد اليبس ال شفعة له 
ة الثمرة يوم لعدم الضرر والستغنائها عن األصل بل يأخذ األصل فقط بالشفعة حبصته من الثمن بقيمته من قيم

الصفقة الن الثمرة وقع هلا حصة ومن ابتاع خنالً ال مثر فيها او مثراً ابر أم ال ففلس ويف النخل مث حل بيعها فالبائع 
أحق باالصل والثمرة ما مل جتذ إال أن يعطيه الغرماء الثمن خبالف الشفيع ومن ابتاع أرضا بزرعها األخضر مث قام 

فعة يف األرض دون الزرع حبصتها من الثمن بقيمتها من قيمة الزرع على غرره يوم شفيع بعد طيبه فامنا له الش
الصفقة الن له حصة من الثمن يف الصفقة وليس كنخل بيعت وفيها مثر مل يؤبر مث قام الشفيع يوم اليبس ال شيء له 

وفيها طلع مل يؤبر فاستثناه البائع يف الثمرة وال ينقص من الثمن ألهنا مل يكن هلا حصة يف العقد والن النخل إذا بيعت 
امتنع استثناؤه واألرض إذا بيعت بزرع مل يبد صالحه فهو للبائع فافترقا ولو كانت الثمرة يوم البيع مابورة وقام 
بعد يبسها لسقط عنه حصتها من الثمن فظهور الزرع من األرض كإبار الثمرة يف هذا ويف أن ذلك للبائع إال أن 



يصري له باالشتراط حصة من الثمن ومل يكن للشفيع يف الزرع شفعة ألنه غري والدة والثمر والدة يشترطه املبتاع ف
فيشفع فيها قبل اليبس يف التنبيهات قوله إذا اشترى النخل يف رؤسها مثر ازهى اشفع فيها الشفيع إن ادركها قال 

ا اشتراها بغري اصل اشفع فيها ما مل تيبس وبعضهم فرق بينهما إذا اشتراها مع األصل فقال يأخذها ما مل جتذ فإذ
وعلى هذا تأول مذهبه يف الكتاب وقال آخرون اختالف من قوله يف الوجهني فمرة يقول يف الوجهني حىت تيبس 

ومرة يقول حىت جتذ وظاهر اختصار ابن أىب زمنني وابن أىب زيد وغريهم التسوية بني هذه الوجوه و أن الشفعة فيها 
ابن أىب زمنني قال ويف بعض الروايات فان كان بعد يبس الثمرة وجذاذها فنبه على اخلالف يف  ما مل تيبس لكن

الرواية مبا ذكره ال غري فائدة قال صاحب التنبيهات الودي بكسر الدال املهملة وهي الصغار اليت تنقل وتغرس 
فان الثمرة هاهنا ينبغي أن تكون باعها وقد ابرت فاكله املشتري الثاين مث اتى املستحق فاستحق نصف األصول 

للمستحق وال تكون لالول وال للثاين الن األول مل تصر غلة عنده والن الثاين مل تتكون عنده وال يصح أن يعطاها 
حبصتها من الثمن فتصري كبيع هلا قبل بدو صالحها وال يصح أن يأخذها ويرجع بالثمن فيصري اخذ الثمن والثمرة 

املستحق يف املواضع اليت يغرم املستحق السقي والعالج وإن كان البائع من هذا املشتري قد  واذا مل يأخذها أخذها
  تقدم له سقي وعالج غرم ذلك هلما مجيعاً إذا مل يكن البائع من هذا املشتري غاصباً 

  فرع

ئب قد ينكر فياخذ يف الكتاب إذا اقر انه اشترى من فالن الغائب ال يأخذ بالشفعة إال ببينة على الشراء الن الغا
  داره ويرجع على املشتري باالجرة إال أن يقضي قاض باقراره فيبطل حقه يف الغلة 

  فرع

يف الكتاب جتوز شهادة النساء يف الوكالة على االموال خبالف الوكالة على االبدان وجتوز شهادهتن على األخذ 
  ن فالناً شفيع الن مثرة هذه الشهادات اموال بالشفعة او تسليمها او على انه شفيع او على املبتاع انه اقر أ

  فرع

يف الكتاب جيوز للشفيع اخذ بيت مبا ينوبه من الثمن يصطلحان على ذلك قال ابن يونس يريد انه علم قبل التسليم 
  مبا ينوبه من الثمن وإال فال جيوز له ألنه شراء بثمن جمهول إال على مذهب من جييز مجع سلعتني يف البيع 

  فرع

  اجلواهر ليس للشفيع غلة دار او ارض او مثرة خنل قبل قيامه الن الغلة بالضمان واملشتري ضامن مالك يف 

  فرع

قال لو وجد املبتاع بالشقص عيباً فاراد رده على البائع قبل اخذ الشفيع فذلك له وكذلك إن وجد البائع بالعبد 
قتهم مث هل األخذ بقيمة العبد او الشقص قوالن الذي عو عوض الشقص عيباً فأما بعد أخذه فال ليالً تبطل صف



األول البن القاسم والثاين لعبد امللك وسحنون شبهه ابن القاسم مبا إذا كان قائماً بيد مشتريه ومل يرده الن ذلك 
األخذ بيع حادث وراى عبد امللك القيمة صارت مثناً وهي اليت قرر املشتري وعلى قول عبد امللك لو كانت قيمة 

ص اكثر من قيمة العبد خري الشفيع بني األخذ بذلك والرد كما لو استشفع على مثن مث تبني أن الثمن اكثر منه الشق
ولو وجد املشتري بالشقص عيباً بعد اخذ الشفيع مل يكن له آرش االنتقال بالثمن فان رد الشفيع عليه رد هو على 

عيب مينع الرد فأخذ أرشه فذلك االرش حيط عن البائع ولو اطلع على عيب قبل اخذ الشفيع وقد حدث عنده 
  الشفيع 

  فرع

قال إذا استحق بعد اخذ الشفيع فهو فوت وميضى البيع والشفعة ولبائع الشقص على مبتاعه قيمته اكثر من الثمن 
 او اقل مث ال تراجع بينه وبني الشفيع وقال سحنون إن غرم اقل رجع عليه مبا بقي او اكثر خري الشفيع بني غرم
الزائد او رد الشقص وان كان الثمن مكيالً او موزوناً واستحق بعد اخذ الشفيع رجع البائع مبثل ذلك وقال 

  سحنون يرجع بقيمته لفواته وان خرج مثن الشفيع مستحقاً لزمه االبدال ومل يبطل ملكه وكذلك الزيوف 

  فرع

ر متأخر وانه الشفيع صدق كل واحد قال إذا ساوى الشريكان مبجلس احلاكم وزعم كل واحد أن شراء اآلخ
منهما يف عصمة ملكه عن الشفعه فان حتالفا او تناكال تساقط القوالن وان حلف أحدمها ونكل اآلخر اخذ احلالف 

  بالشفعة 

  فرع

يف النوادر قال سحنون إذا ظهر للحاكم يف مثن الشقص اجملاوزة إال ما ال يشبه وغلب على الظن انه حيلة لقطع 
ه إىل ما يشبه فان ادعى الشفيع علم الثمن قضى له به مع ميينه إال أن يايت باقل من قيمة الشقص وعن الشفعة رد

مالك يصدق املبتاع فيما يشبه بغري ميني وفيما ال يشبه مع اليمني إال أن تكون جماوزة سلطان او حنوه فيصدق فيما 
قرارمها رد إىل القيمة يف السرف وان قالت على معاينة ال يشبه بال ميني ولو اتى املبتاع ببينة فقالت شهدنا على ا

  النقد صدقت وخري الشفيع يف األخذ بذلك وقال مطرف يصدق املشتري يف السرف من الثمن 

  فرع

قال إذا أوصى ببيع ما يسوى ثالثني من رجل بعشرة وال مال له غريه مث مات ومل جتز الورثة قيل للمبتاع إن زدت 
ن فعل اخذ الشفيع بعشرين وان أىب قطعوا له ثلث الشقص وال شفعة قال ابن القاسم وإمنا عشرة أجزاء الشقص فا

اعطاه للشفيع بعشرين وقد حويب املشتري بعشرة كما لو اشتراه بعشرين فهو للشفيع بعشرين وكذلك لو باعه يف 
قي ما ال ميكن أن يكون مثناً مرض وحاىب احملاباة يف الثلث ويأخذ الشفيع بذلك الثمن وكذلك يف الصحة إال أن يب

  لقلته فتبطل الشفعة ألنه هبة 



  فرع

قال قال ابن القاسم إذا قال البائع بعد البيع استرخصت فزدين فزاده فال يلزم ذلك الشفيع خبروجه عن الثمن وقاله 
ال رجوع وقال أشهب وقال وللمبتاع الرجوع على البائع بالزيادة بعد حلفه ما زاد إال فراراً من الشفعة وإال ف

  حممد يأخذ الشفيع بالزيادة والتنقيص وال يتهم املبتاع أن يزيد إال بصالح البيع 

  فرع

قال إذا عقد بدنانري فاعطي عرضاً او العكس اخذ الشفيع مبا حصل للبائع قاله عبد امللك ألنه الذي حتقق مثناً وقال 
وقيل مبا وقع عليه اصل الشراء او قيمته إن كان عرضاً  حممد االحسن األخذ مبا عقد عليه الن االنتقال صفقة ثانية

قال ابن عبد احلكم إال أن يدفع ذهباً عن ورق او وورقاً عن ذهب فيما وقع كاملراحبة وقال أشهب إن دفع ورقاً او 
طعاماً عن ذهب اخذ باقل ذلك قال حممد وهو احب الينا قال سحنون إذا اخذ عرضاً عن دنانري بقيمة العرض 

  ل غريه باالقل منهما وقا

  الباب الثالث يف مسقطات الشفعة

ويف اجلواهر لسقوطها ثالث اسباب األول الترك بصريح القول الثاين ما يدل عليه كاملقامسة والسكوت مع رؤية 
  املشتري يهدم ويبين ويغرس وقيل ال يسقطها ذلك 

  فرع

هد فيه بل حيلف ما تاخر تركاً فان جاوز السنة مبا يعد يف الكتاب ال تسقط السنة الشفعة وان كان عاملاً بالشراء وش
به تاركاً فال شفعة وقال ش غري العامل بالبيع حقه أبداً كالرد بالعيب إذا مل يعلم به والعامل على الفور وأخره ح إىل 

سائر احلقوق من انقضاء اجمللس فقط لنا قوله الشفعة فيما مل يقسم ومل يعني وقتاً وألنه حق له فال يتعني معجالً ك
الديون وغريها والن املشتري إن تضرر رفع للحاكم والن يف حصرها يف الفور ضرراً على الشفيع بان يكون 
معسراً والنه قد ال يعلم إال بعدها املشتري فال جيد قيمة بنائه فينتظر حىت يتيسر له ذلك احتجوا بقوله الشفعة 

ن عدم الفورية يضر باملشري فال يعمر ملكه وال يتصرف فيه وال كشنطة عقال فان أخذها مكاهنا وإال بطلت وال
سكوته مع اطالعه رضا فيبطل حقه واجلواب عن األول انه مطلق يف األحوال فيحمل على ما إذا وقفه احلاكم واذا 

عمل باملطلق يف صورة سقط االستدالل به فيما عداها واجلواب عن الثاين أن الضرر مدفوع بالرفع للحاكم 
جلواب عن الثالث يتروى يف األخذ او حيصل الثمن فال يسقط حقه بغري سبب ظاهر نظائر قال أبو عمران مسائل وا

السنة أربعة عشر مسالة الشفعة على رأي أشهب وابن القاسم يزيد الشهر والشهرين واللقطة والعبد اآلبق حيبس 
االربعة والعهدة للجراح واجلنون والربص وعدة  سنة مث يباع واجملنون تستم له سنة والعنني لتمضي عليه الفصول

املستحاضة واملرتابة واملريضة واليتيمة متكث سنة يف بيتها قبل اختبارها لزوال احلجر واجلرح ال حيكم فيه إال بعد 
سنة من يوم الربء ولتمضي عليه الفصول ويامن اإلنتقاض والسراية للنفس وشاهد الطالق إذا أىب أن حيلف حيبس 



واهلبة تصح حبيازة السنة وال تبطل إذا عادت ليد الواهب خبالف الرهن واملوصى بعتقه امتنع اهله من بيعه سنة 
  ينتظر سنة فان باعوه عتق بالوصية 

  فرع

يف الكتاب إذا كانت الدار بغري البلد فهو كاحلاضر مع الدار فيما تنقطع به الشفعة وال حجة له إال بنقد حىت 
يف الربع يف الغائب والغائب على شفعته وان طالت غيبته وهو عامل بالشراء وان مل يعلم فاوىل يقبضها جلواز النقد 

ولو كان حاضراً وسافر حبدثان الشراء سنني كثرية سفراً يعلم منه عدم األوبة إال بعد مدة الشفعة للحاضر فال 
حقه واكتراؤك الشقص ومساومتك  شفعة له بعدها واآلن فإن عاقه عذر حلف ما تركها واخذها الن األصل بقاء

اياه للشراء ومساقيك للنخل تقطع شفعتك ألنه ظاهر حالك قال صاحب التنبيهات روى ابن القاسم السنة تقطعها 
فيحتمل خمالفته لروايته يف املدونة وموافقته لرواية أشهب الن السنة حد يف االحكام كما قال او موافقته للمدونة 

ا قال يف الرضاع والزكاة وحنومها قال يف الوثائق حنو الشهرين بعد السنة وقال الصديف ثالثة أي السنة وما قارهبا كم
اشهر وقال اصبغ ثالث سنني وعن مالك يف اكثر من مخس سنني ألراه طوالً وعن عبد امللك عشر سنني وعنه أيضا 

وعن مالك ال تنقطع حىت يوقف او اربعني سنة كاهنا من باب احليازة اليت حدها عشر واربعون سنة بني االشراك 
يصرح بالترك وقال ابن وهب مىت علم وترك فال شفعة قال ابن يونس قوله إذا تباعد حيلف عنه يف تسعة اشهر او 

مخسة وال حيلف يف شهرين وان كتب شهادته يف الشراء مث قام بعد عشرة ايام فيحلف ما كان ذلك تركاً هلا ويأخذ 
بالقريب إال أن يقول أنا على شفعيت ويشهد على البائع بذلك فله الشفعة إال أن يوقفه وقيل تبطل مبجاوزة السنة 

االمام فال يأخذ ويشهد عليه فال ينفعه وعن مالك ال يقطعها عن احلاضر طول إال أن يوقفه االمام او يتركها طوعاً 
و هدماً وهو حاضر فتسقط إال أن يقوم او يايت من طول الزمان ما يدل على الترك او حيدث املبتاع بناء او غرساً ا

بقرب ذلك وعن مالك اخلمس سنني ليست طوالً ما مل حيدث املشتري تغيرياً وهو حاضر وعن أشهب إذا احدث 
املبتاع هدماً او مرمة انقطعت قبل السنة وإال فسنة قال ابن عبد احلكم إذا مل يعلم بالبيع وهو بالبلد صدق ولو بعد 

املبتاع بعد الشراء او اشتراها يف غيبته او اشتراها وكيله مل تبطل وان طالت غيبته لقوله ينتظر اربع سنني وان غاب 
وان كان غائباً وكذلك إن كان وكيله يهدم ويبين حبضرة الشفيع ما مل يكن موكالً يدفع الشفعة عنه ببينة عادلة 

ع غائب وال وكيل له فله ويؤكل االمام من حاضرة علم هبا الشفيع فينقطع العذر حينئذ ولو أراد األخذ واملبتا
يقبض الثمن للغائب وميكنه من هذا وال تبطل شفعته إذا أخر الطلب لصعوبة الرفع للحاكم على كثري من الناس 

قال حممد فان أخذها يف غيبته فال تكتب العهدة على وكيله بل على الغائب ألنه األصل ويدفع الثمن لوكيل الشراء 
بان هلا شفيعاً وإال فال يدفع له الثمن لعدم توكيله على القبض بل للحاكم وامنا ال تكتب على الوكيل  إن وكله عاملاً

إذا ثبت أن الدار للغائب لو يثبت قبل عقد البيع انه يشتري لفالن فأما على اقراره فال للتهمة يف نقل العهدة عنه 
على املوكل مث ال يرجع على الوكيل يف استحقاق وال بل تكتب عليه فان قدم الغائب فاقر خري الشفيع يف نقلها 

غريه ألنه أبرأه وبني ابقائها على الوكيل ويتبع يف االستحقاق أيهما شاء مؤاخذة للموكل باالقرار فان غرم الوكيل 
رجع على املوكل القراره وقال أشهب ال يضر الشفيع كراء الشقص من املبتاع وال مساومته وال مساقاته النه 

ل فعلت ذلك كما يفعله غريي حبضريت وساومته ألعلم الثمن وكذلك لو حضر وهو يباع يف املزايدة فزايد مث يقو
بيع حبضرته قال أشهب ولو قاسم املشتري الشفيع بطلت شفعته قال صاحب اخلصال الغائب على شفعته حىت يقدم 

له عنده من ابتياعه فيوقفه عليه القاضي  او يطلب املشتري أن يكتب له القاضي إىل قاضي موضع الغائب مبا يثبت



فيوقف القاضي ذلك الغائب إما يأخذ او يترك وقيل ال يكتب السلطان يف ذلك بل إن احب املشتري أن يشخص 
  فريفعه فيأخذ او يترك وليس لغيبته القاطعة عند مالك بل جيتهد فيها احلاكم فقد ال ينهض الضعيف على الربيد 

  فرع

شفعته حىت يبلغ وميلك أمره وحىت تنكح البكر ويدخل هبا زوجها او متلك امر نفسها إال أن قال والصغري على 
يكون هلا وصي نظائر قال اللخمي يسقطها سبعة إسقاطه بالقول واملقامسة إتفاقاً ومضي طول الزمان يدل على 

بيع واهلبة والصدقة والسادس اعراضه والرابع احداث املشتري البناء والغرس واهلدم واخلامس خروجه عن اليد بال
مساومته او مساقاته أو كراؤه والسابع بيع الشقص الذي يستشفع به واخلمسة اخلالف فيها وان مل يعلم باهلبة او 

الصدقة ردها والثمن للمشتري إن مل يعلم للشفيع وان علم باملوهوب عند ابن القاسم الن علمه رضا بذلك وكانه 
ري الن األصل بقاء ملكه عليه واخلالف يف الكراء واملساقاة إمنا هو يف اقل من سنة وهب الثمن وقال أشهب للمشت

أما السنة فاكثر فيبطلها ولو اكترى وساقى غري الشفيع فله رد ذلك وعلى القول بان بيع حصته اليت هي سبب 
الستواء اجلزء  شركته وشفعته تسقط إذا باع بعضها فهل يسقط من الشفعة بقدر ذلك قال وعدم السقوط أوىل

القليل والكثري يف الشفعة وعن ابن القاسم للشفيع الغائب إبطال قسمة املشتري من البائع واالخذ بالشفعة ولو 
قسم احلاكم لتقدم حقه على القسم وقال سحنون ال يرد وياخذه مقسوماً كما لو بيع واذا دخل على أن له شفيعاً 

ك سوى الغائب ألنه يدعو للقسم بل لشركائه ذلك وجيمع نصيب ليس له طلب القسم وكذلك إذا كان معه شري
الغائب مع نصيب املشتري ويبقى على حقه يف الشفعة إذا قدر فإذا جهل القاسم قسم نصيبه للغائب فللغائب رد 
القسم الن من حقه أن جيمع نصيبه مع ما يأخذه بالشفعة وقال ش للشفيع رد وقف املشتري وتصرفاته إال تصرفاً 

تحق به الشفعة حنو البيع واالصداق يف النكاح وخيري الشفيع يف العقود فيأخذ بايها احب قال وله فسخ إقالة يس
املشتري ورده بالغيب لتقدم حقه قال واذا قاسم وكيل الشفيع الغائب فبىن املشتري وغرس فللشفيع قلع ذلك 

اكثر مما يف العقد وقال ح جيربه على القلع وقلنا  وأخذه بالقيمة وكذلك إذا قامسه الشفيع الجل انه اظهر من الثمن
حنن و ش و امحد ال جيربه على القلع واهلدم لنا قوله ليس لعرق ظامل حق مفهومه إذا مل يكن ظاملاً له احلق واملشتري 

اساً على ليس بظامل والن له أن يبيع ويهب فله البناء والغرس احتج بالقياس على البناء يف الرهن من جهة الراهن وقي
األرض املستحقة جبامع تقدم احلق على حقه وبالقياس على من باع وفعل ذلك قبل التسليم واجلواب عن األول أن 

الراهن ممنوع من التصرف يف الرهن خبالف الشفيع واجلواب عن الثاين أن الغيب انكشف عن عدم امللك خبالف 
  الشفيع وقال ش إذا باع نصيبه الذي يستشفع به ال شفعة  الشفعة واجلواب عن الثالث انه بىن يف ملك غريه خبالف

  فرع

يف الكتاب إذا سلم مث ظهر قلة الثمن له األخذ وقال ش و ح وحيلف ما سلم إال لكثرة الثمن وان قيل ابتاع نصف 
ظهر  النصيب فسلم مث ظهر انه اجلميع فله األخذ ألنه قد رغب يف اجلميع دون بعضه وان قيل له املشتري فالن مث

انه مع غريه له اخذ حصتهما ألنه قد يريده مستقالً ال شريكاً قال ابن يونس ال ميني عليه عند أشهب يف كثرة الثمن 
لظهور سبب التسليم فان قيل له الثمن قمح مث ظهر انه دراهم او دنانري له األخذ وان كانت الدنانري اكثر من مثن 

مل وحيلف ما كان اسالمه إال لذلك واما اخذه بالقمح مث يطلع على القمح لعذره يف نزل القمح بسبب الكيل واحل
الدنانري فال رد له النتقاء العذر قال حممد إال أن تكون الدنانري اكثر من مثن القمح بامر بني ولو سلم يف الدنانري انه 



اء ولو سلم يف القمح مث ظهر قمح لزمه التسليم إال أن يكون القمح اقل مثناً ولو كان اخذ أوال مل تلزمه إال أن يش
عدساً او متراً او ما يكال وقيمة األول اكثر فله األخذ لعذر الكثرة ولو سلم يف املكيل مث علم انه موزون له األخذ 
الن الوزن اخف وحيلف ولو قيل جارية قيمتها كذا وصفتها كذا او بعرض كذلك فسلم او اخذ مث ظهر انه دنانري 

نه يؤدي القيمة ما مل تكن قيمة ذلك اكثر وكذلك لو مسى دنانري فاخذ وتبني انه عرض او لزمه التسليم واالخذ أل
حيوان لزم األخذ ويدفع قيمة ذلك ما مل تكن القيمة اكثر وان سلمته لزم ما مل تكن القيمة اقل ولو قيل جبارية او 

ل ابن القاسم إال أن يذكر ما ال عرض ومل يصفه فسلمت فظهر دنانري لزمك الن التسليم مع جهل الثمن الزم قا
يكون مثله مثناً ملا مسى من اجلارية او العرض لقلته فلك األخذ للتهمة ولو قيل مبائة دينار او مائة درهم ومل يذكر 

وزهنا لزمك األخذ او الترك لشهرة ذلك وان مسى قمحاً مبكيلة ومل يوصف فهو خفيف فان اخذ لزم إن كان 
كان باعاله من الوسط خري بني األخذ والترك ولو قال املشتري أده الوسط مل يلزمك ملا  بالوسط منه او دونه وان

فيه من املنة وكذلك ولو قيل مائة فاخذت مث ظهر مائة ومخسون فاسقط اخلمسني وال جيوز األخذ إذا قال جبارية ومل 
عرفة لفساد األصل يف األخذ ويف يصف او وصف ومل يعرف القيمة وينقض إن فعل ألنه شراء جمهول وال يقر بعد امل

كتب حممد ال يضر اجلهل بالقيمة إذا عرفاه واما إذا كانت الشفعة إمنا جتب بقيمة الشقص فال يلزم األخذ إال بعد 
معرفة القيمة وقال حممد يف مسألة الكتاب إذا قيل لك ابتاع فالن نصف نصيب شريكك له فسلمت مث ظهر شراؤه 

يلزمك تسليم النصف الذي سلمت أوال النك تقول تركت لبقاء شركته فال يندفع ضرره للجميع فلك القيام وال 
أما اآلن فاندفع وقال حممد بل يلزمك سالم النصف نظراً لتسليمك ولو اخذت أوال النصف مث ظهر اجلميع اخذت 

ال أشهب فيما إذا ظهر باقيه فان امتنعت خري املشتري يف اخذ النصف او ترك اجلميع نفياً لضرر تفريق الصفقة وق
أن املشتري اثنان بعد أن سلم بالواحد يلزمك التسليم وتكون تلك احلصة بني املشتريني الهنما شريكان يف الشراء 

وعهدتك عليهما قال حممد واذا كانا متفاوضني فليس لك إال األخذ منهما او التسليم هلما ولو مسيا لك قال أشهب 
مد وهذا إذا مل يكونا متفاوضني قال حممد فلو مسي لك زيد فظهر عمرو لك ولك األخذ من أحدها فقط قال حم

األخذ بعد التسليم دون التسليم بعد األخذ الن التسليم قد يكون لصداقة يف األول فان مل يسم لك أحد فسلمت 
الكتاب  مث تبني فلك األخذ الن تسليمك مل يكن لصفة قال اللخمي اختلف يف األخذ قبل معرفة الثمن فظاهر

جوازه لقوله إذا اشهد وقبل معرفة الثمن باالخذ مث قال قد بدا يل له األخذ إن احب فخريه يف التمسك والفاسد ال 
خيريه فيه ويف كتاب حممد فاسد وجيرب على الرد ويف اشتراط معرفة قيمة ما اشترى به قوالن ومثله الشفعة بقيمة 

ع او دم فعلى القولني واستحسن أيضا ذلك يف كل ما ال تتباين فيه الشقص املشفوع به فان كان صداقاً او يف خل
قيمة القسم وتنقص فيما ال يعلم بفواهتا واستحق يف الطعام يسمى كيله دون وصفه ويلزم التسليم واالخذ قبل 

أحد هذه معرفة املشتري قال حممد وان كان عدواً او شريراً او مضاراً قال والصواب له الرجوع إذا تبني انه على 
احلاالت ومن يرى انه لو علم مل يسلم له وليس كذلك إذا اخذ مث تبني انه على ذلك الن رغبته يف الثاين أوىل وان 
ال يكون شريكاً له وقال ش إذا قال املشتري يف الثمن آخذ النقدين فسلم فتبني انه النقد اآلخر له األخذ لتفاوت 

  إذا سلم لتعذر اجلنس الذي بلغه االغراض وكذلك إذا تبني انه مؤجل قال ح 

  فرع

يف الكتاب إذا اشهد باالخذ لزمه إن عرف الثمن واالخذ ألنه قد يظهر ما يرغبه او ينفره ومىت سلم بعد البيع فال 
قيام له السقاطه حقه ولو قال املشتري اشتر فقد اسقطت شفعيت فال تسقط وقاله ش قال ابن يونس قال أشهب إذا 



 بعد األخذ فسخ ألنه شراء جمهول وتسليم الشفعة بعد الشراء الزم وان جهل الثمن إال إن تبيني مل يعرف الثمن إال
ما ال يكون مثناً لذلك قال حممد واذا سلم الشفيع بعد الشراء يف عقد خيار يف ايام اخليار بعوض او بغري عوض مل 

حيله ما حيل البيع وحيرمه ما حيرمه فان فسخا ذلك  يلزم ولو انقضى اجل اخليار مل جيز الرضا مبا تقدم الن الشفعة بيع
بقاض او بغريه استأنفا ما احبا قاعدة مىت كان للحكم سبب وشرط فأخر عن سببه وشرطه صح امجاعاً او قدم 

عليهما بطل امجاعاً او توسط بعد السبب فقوالن للعلماء كالزكاة سببها النصاب وشرطها احلول فتقدميها عليهما ال 
مجاعاً وبعدمها جتزي امجاعاً وبعد ملكه النصاب وقبل احلول قوالن وكفارة اليمني سببها اليمني وشرطها جيزيء ا

احلنث فقبلهما ال جتزيء امجاعاً وبعدمها جتزيء امجاعاً وبعد اليمني وقبل احلنث خالف والقصاص يف النفس سببه 
ا ينفذ امجاعاً من األولياء وبعد اجلراحة وقبل الزهوق مل اجلراحة وشرطه الزهوق فالعفو قبلهما ال ينفذ امجاعاً وبعدمه

يقع اخلالف كما وقع يف نظائره بل ينفذ اتفاقاً فيما علمته الن ما عدا هذه الصورة املكلفة متمكن من استدراك 
لورثة وجوه الرب لبقاء احلياة وهاهنا لو مل ميكنه الشرع من حتصيل قربة العفو عن دمه لتعذر عليه مبوته وأذن ا

ملوروثهم قبل مرضه املخوف ال يعترب ألنه سبب زهوق الروح الذي هو شرط يف اإلرث وبعد الزهوق وينفذ 
تصرفهم يف التركة اتفاقاً وبينهما ال اعلم أيضا فيه خالفاً ولعله لتحصيل مصلحة املوروث قبل الفوت باملوت وهو 

بيع ال ينفذ ألنه السبب وبعد العقد واالخذ ينفذ وكذلك بعد أوىل مبا له ما دام حياً ومنه إسقاط الشفعة قبل عقد ال
العقد وقبل األخذ فهذه قاعدة شريفة يتخرج عليها فروع كثري يف ابواب الفقه وهبا يظهر فساد قياس الزكاة على 

ب الصالة يف امتناع التقدمي على الوقت الن اوقات الصلوات أسباب والتقدمي على الزوال مثال تقدمي على السب
واما تقدمي الزكاة على احلول فبعد السبب وقبل الشرط فليس املوضوعان سواء نظائر قال أبو عمران ست مسائل 

ال يعترب فيها إسقاط احلق الشفعة قبل الشراء واملرياث قبل املوت واذن الوارث يف الصحة باكثر من الثلث واذن 
حقها من ايامها لصاحبتها قبل جميئها واالمة ختتار نفسها الوارث إذا كان من العيال يف مرض املوصي واملراة تسقط 

  قبل العتق واملرأة تسقط شروطها قبل الزواج وقيل ال شيء هلا وقيل هلا الرجوع يف القرب 

  تفريع

قال جيري يف التسليم قبل الشراء قول قياساً على من قال إن اشتريت عبد فالن فهو حر وان تزوجت فالنة فهي 
قبل امللك وقال فيمن جعل إلمرأته إن تزوج عليها فأسقطته قبل الزواج لزمها ذلك وهو يف  طالق ألنه تصرف

الشفعة أوىل ألنه ادخل املشتري يف املشترى كما لو قال اشتروا الثمن علي فإنه يلزمه الثمن ألنه ادخله يف الشراء 
بل العوض هل حيصل أم ال فان قال إن عند مالك وابن القاسم وان تركها قبل الشراء بعوض امتنع للجهل مبا يقا

اشتريت فقد سلمت لك بدينار وان مل يبع صح لعدم الغرر ولو شرط النقد امتنع ألنه سلف تارة ومثن تارة ولو 
سلم لغري املشتري بعد الشراء بعوض أم ال امتنع ألنه مل يأخذ فيبيع والن الشفعة ال تكون للبيع ولو أراد املشتري 

لشفيع الشفعة إال بعوض من املشتري أو من املشتري الثاين جاز خالفاً ل ش لنا انه ملك األخذ البيع فلم يسقط ا
فجازت املعاوضة عليه كالعقار وقياساً على متليك الزوجة امرها وقياساً على اخذ االمة العوض إذا عتقت على أن 

على شفعته ال يلزمه ذلك وله الشفعة ما مل ال توقع طالقاً قال مطرف إن صاحل على انه مىت أذن املشتري لولده فهو 
يطل الزمان شهوراً كثرية وقال اصبغ يلزم الصلح توفية بالعقد واملقال يف ذلك للمشتري دون الشفيع الن ترك 

الشفعة هبة ويتضرر املشتري بالبقاء على ذلك يف البناء والغرس واحلبس فيهدم ويعطى القيمة ملا احدث ومن حقه 
تسقط حقك مرة فأتصرف آمناً وإما أن تاخذ وقال مطرف للشفيع أيضا مقال ويف اجلواهر جيوز  أن يقول إما أن



اخذه من املشتري عوضاً دراهم او غريها على ترك الشفعة إن كان بعد الشراء وان كان قبله بطل ورد العوض 
  وكان على شفعته 

  فرع

ت املدة اكثر من املدة املعتربة على اخلالف بطل يف املقدمات إن سكت احلاضر حىت غرس املشتري او بىن او طال
حقه وال يعذر باجلهل نظائر قال املسائل اليت ال يعذر فيها باجلهل سبع على ما قاله أبو عمر االشبيلي ومل يكن 

ج يفسرها إذا سئل عنها قال ابن عتاب فاستقرأهتا فوجدهتا الشفعة واملرأة تقضي بالثالث يف اجمللس فال يناكرها الزو
جلهله والسارق لثوب ال يساوي ثالثة دراهم وفيه ثالثة دراهم حيملها ووطء املرهتن اجلارية املرهونة قال ابن عتاب 

ووجدت غريها كثرياً خيري إمرأته فتقضي بواحدة فيقال هلا ليس لك ذلك وتريد أن تقضي مرة اخرى بالثالث 
عليه أن شهادته تسقط وان جهل العقوق قاله ابن القاسم  وتدعي اجلهل قاله ابن القاسم واملستحلف أباه يف حق له

وكذلك قاطع الدنانري جهالً بكراهيته ويف الدمياطية واملرهتن يرد الرهن للراهن يبطل الرهن وال يعذر باجلهل ويف 
تزوج الواضحة باع جارية وقال كان هلا زوج فطلقها او مات عنها ووافقته اجلارية حيرم وطؤها على املشتري وال ت

حىت يشهد بالطالق او الوفاة فان أراد ردها وادعى انه ظن أن قول البائع واجلارية يف ذلك مقبول مل يكن له ذلك 
وان كان ممن جيهل معرفته وقال أشهب إذا اعتق أم ولده ووطئها يف العدة وأدعى اجلهل انه حيد كما لو ادعى الزاين 

ق ثالثاً يطأ يف العدة او واحدة قبل الدخول فيلحقه الولد وال حيد ألهنا اجلهل بتحرمي الزنا وفرق بني املعتق واملطل
شبهة ألهل اجلهل وحكى ابن حبيب أن املظاهر إذا وطيء قبل الكفارة يؤدب وال يعذر باجلهل ومن قذف عبداً 

اشترى من فظهر انه حر قد عتق قبل ذلك ومل يعلم القاذف وكذلك إذا شرب هو او زىن ومل يعلم بعتق نفسه ومن 
يعتق عليه ومل يعلم به والبيوع الفاسدة اجلاهل فيها كالعامل إال يف االمث والوضوء والصالة يستوي فيها العامد 

واجلاهل وكذلك احلج يف كثري من االحكام قال صاحب املقدمات قد تركت مسائل كثرية منها محل امراته ومل 
ستباح او احلر يستخدم فال يقوم بشهادته وكذلك اكل مال ينكره مث أراد نفيه بعد ذلك والشاهد يرى الفرج ي

اليتيم والغاصب احملارب واملتصدر للفتوى بغري علم والطبيب يقتل مبعاناته وهو غري عامل بالطب والشاهد خيطيء يف 
 شهادته يف احلدود واالموال وهذا الباب اكثر من أن حيصى وكان أبو عمر االشبيلي اجل من أن يعتقد احلصر يف
سبع لكن اظن مراده ما يكون جمرد السكوت فيه على فعل الغري مسقطاً حق الساكت اتفاقاً فوجد فوجدت من 
هذا النوع سبعاً ال ثامن هلا الشفعة وما يف معناها كالغرمي يعتق حبضرة غرمائه فيسكتون او يبيع العبد قبل اخليار 

ك رجل يف وجهه مدة معتربة مث ادعى انه ابتاعه منه صدق فيتركه حىت ينقضي امد اخليار وشبهه الثانية من حاز مل
مع ميينه وال يعذر صاحب املال باجلهل و أن سكوته مبطل الثالثة اململكة تقضي بالثالث فال ينكر الزوج مث تريد 
املناكرة او ال تقضي بشيء وتسكت حىت يطأها او ينقضي اجمللس على اخلالف وما اشبه ذلك كاالمة تعتق فال 

ي حىت يطأها الزوج الرابعة الشاهد يرى الفرج يستباح والعبد يستخدم وحنوه من احلقوق الواجبة هللا تعاىل تقض
اخلامسة املطلقة يراجعها زوجها فتسكت حىت يطأها مث تدعي انقضاء العدة السادسة املراة تزوج وهي حاضرة فال 

هل يف سكوهتا السابعة الرجل يباع عليه ماله تنكر حىت يدخل هبا الزوج مث تنكر النكاح والرضا به وتدعي اجل
ويقبضه املشتري وهو حاضر ال ينكر مث ينكر الرضا بالبيع ويدعي اجلهل وحيتمل أن يريد سبع مسائل من نوع 

الطالق احدها ميلك امراته فتقبل مث تصاحبه بعد ذلك قبل أن تسال ما قبلت مث تقول كنت اردت الثالث لترجع 
انية السامع المراته تقضي بالثالث فيسكت مث ينكر الثالثة املخرية ختتار مث تريد ختتار بعد ذلك فيما صاحلت به الث



ثالثاً وتقول ظننت أن يل اخليار الرابعة اململكة واملخرية ال تقضي حىت ينقضي اجمللس على قول مالك األول مث تريد 
ل هلا إن غبت عنك اكثر من سنة فأمرك بيدك القضاء بعد ذلك وتقول ظننت أن ذلك بيدي أبداً اخلامسة املقو

فتقيم بعد السنة املدة الطويلة من غري أن يشهد إهنا على حقها مث تريد القضاء وتقول جهلت وظننت أن االمر بيدي 
مىت ما شئت السادسة االمة تعتق فتوطأ مث تريد اخليار وتقول جهلت أن يل اخليار السابعة الرجل امر امرأته بيد 

  ال تقضي اململكة حىت يطأها مث تريد القضاء وتقول جهلت قطع الوطء ما ملكته غريها ف

  فرع

يف الكتاب التسليم قبل معرفة الثمن جائز يف التنبيهات ظاهر الكتاب االطالق واختلف يف تأويله فقيل جائز ماض 
ه يف الشفعة والثمن عرض ال مطلقاً وقيل معناه أن ذلك الفعل ال يلزمه لفساده جبهله مبا يأخذ وكذلك اختلف قول

مثل له قبل معرفة قيمته كاجلواهر الغريبة هل يفسد او جيوز وقيل ذلك كله إذا تقاربت القيم جاز وإال فال قال 
اللخمي تسليمها قبل معرفة الثمن جائز ألنه ترك ال معاوضة واختلف يف أخذها قبل معرفته وظاهر الكتاب اجلواز 

فعة أن يبيع إال مقدار ذراع يف طول احلد الذي يلي الشفيع فال شفعة النقطاع اجلوار تنبيه احليلة يف إسقاط الش
وكذلك إذا وهب منه من املقدار وسلمه إليه واذا ابتاع سهماً مث بقيتها فالشفعة للجار يف األول دون الثاين الن 

ضعاف قيمته ويعطى هبا ثوباً بقدر املشتري يف الثاين شريك مقدم على اجلار ومما يعم اجلوار والشركة أن يباع با
القيمة قالوا وال تكره احليلة يف إسقاط الشفعة ألهنا متنع من ثبوت احلق فال ضرر لعدم احلق قاله أبو يوسف وتكره 

عند حممد ألهنا متنع من متكني الشريك من دفع ضرره وعلى هذا اخلالف يف إسقاط الزكاة مت اجلزء السابع من 
  الثامن واوله كتاب الوكالة  الذخرية يليه اجلزء

  كتاب الوكالة

  : وفيه ثالثة أبواب 

  الباب األول يف أركاهنا

املوكِّل ويف اجلواهر كل من جاز له التصرُف لنفسه فإنه جيوُز له االستنابةُ وأصل هذا : الركن األول : وهي أربعة 
ويف أيب ) فأشهدوا عليهم ( وكالة وقوله تعاىل وهذه ) فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة ( الكتاب قوله تعاىل 

داود أنه عليه السالم أمر رجالً أن يشتري له أضحية بدينار فاشترى له شاتني بدينار وباع واحدة بدينار وأتاه بشاة 
ء َمْن جاز له أن يتصرف لنفسه يف الشي: الوكيل يف اجلواهر : ودينار فدعا له عليه السالم بالربكة الركن الثاين 

غريه إذا كان قابالً لالستنسابة إال أن مينع مانع فقد منع يف الكتاب من توكيل الذمي ' عن ' جاز له أن َينُوب فيه 
وما ذلك : على مسلم أو بيع أو شراء أو استئجار أو ُيبضع معه وكرهه ولو كان عبداً له قال اإلمام أبو عبد اهللا 

: ل عليهم قصداً ألذاهم فيحرم على املسلم إعانُته على ذلك قال اإلمام إال أنه قد ٌي غلظ على املسلمني إذا ُوكِّ
: وأما البيع والشراء فِلَيال يأتيه باحلرام وهلذا منع الذمي عامالً ليالً يعامل بالربا ومبا ال حتلُّ املعاوضةُ به قال حممد 

ا يتخلص مما يتخوف من احلرام بأن يكون ما فإن َنَزلَ هذا تصّدق املسلم بالربح قال اإلمام وهذا الذي قاله حممد إمن
وإن ُتبُتم فلكم رؤس أموالكُم ال تََظِلمون وال ( فعله الذمي من الربا فيتصدق مبا زاد على رأس املال لقوله تعاىل 



ه وأما الواقع خبمر أو خنزير وأيت املوكل بثمن ذلك فيتصدق جبميعه ألنه كله مثن مخر فهو حراٌم كلُّ: قال ) ُتظلمون 
ويف الربا إمنا حترم الزيادة فرع قال من املوانع العداوةُ فال ُيوَكَّلُ العدو على عدوه وبقية فروع هذا الركن تقدمت 

له شرطان الشرط األول قال أن يكون قابالً : ما فيه التوكيل يف اجلواهر : يف الركن األول يف البيع الركن الثالث 
شرة كالبيع واحلوالة والكفالة والشركة والوكالة واملصارفة واجلعالة واملساقاة للنيابة وهو ما ال يتعني حبكمه مبا

والنكاح والطالق واخللع والسلم وسائر العقود والفسوخ دون العبادات غري املالية منها كأداء الزكاة واحلج على 
يها ويلحق بالعبادات األميانُ خالف فيه وميتنع يف املعاصي كالسرقة والقتل الُعْدوان بل تلزم أحكاُم هذه متعاطَِ

والشهادات واللعان واإليالء ويلحق باملعاصي الظهار ألنه منكر وزرور وجيوز التوكيل بقبض احلقوق واستيفاء 
احلدود والعقوبات ويف اخلصومات يف اإلقرار واإلنكار بِرَِضى اخلصم وبغري رضاه يف حضور املستحٍ ّق وغيبته متهيد 

ما ال حتصلُ مصلحُته إال للمباشر فال جيوز التوكيل فيها ِلفوات املصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن األفعال قسمان منها 
مصلحتها اخلضوُع وإظهار العبودية هللا تعاىل فال يلزُم من خضوع الوكيل خضوعُ املوكِّل فتفوت املصلحة ومصلحة 

عقد النكاح ألنّ مقصوده حتقق سبب الوطء اإلعفاف وحتصيل ولد ينتسب إليه وذلك ال حيصل للموكل خبالف 
اإلباحة وقد تتحقق من الوكيل ومقصود اللعان واإلميان كلها إظهار دليل الصدق فيما ادعى وحِلُف زيدٍ ليس دليالً 

على صدق عمرو وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة املتحِّمل وذلك فائت إذا ادعى غريه ومقصود 
توكيل فيها فَْرُع تقريرها فضابط هذا الباب مىت كان املقصود حيصلُ من الوكيل كما املعاصي إعداُمها وَشْرعُ ال

  حيصل من املوكِّل جازت الوكالة وإال فال 

  فرع

لو قال لوكيله ِقرَّ عين لفالن بألف فهو ُمِقرٌّ هبذا القول قال املازري استقراؤه من نص بعض األصحاب : قال 
ه التوكيل معلوماً باجلملة ُنصَّ عليه أو َدخل حتت عموم اللفظ أو ُعلم بالقرائن أو قال أن يكون ما ب: الشرط الثاين 

العادة فلو قال وكَّلُْتك أو فالنٌ وكيلي مل َيُجْز حىت يقول بالتفويض أو بالتصرف يف بعض األشياء ألنه عقدٌ يفتقر 
ي من قليل وكثري جاز واسترسلت يد الوكيل إىل الرضى فُينافيه اجلهل املطلق كسائر العقود ولو قال وكّلتك َمبا ِل

على مجيع األشياء وَمَضى فعلُه فيها إذا كان نظراً ألنه معزول عن غري النظر عادة إال أن يقول له افعل ما شئت كان 
ة نظراً أم ال ألنه حقه فال يتصرف فيه إال بإذنه وأما إن قيَّد ببعض األشياء دون بعض اتُّبع مقتضى اللفظ أو العاد

  ولو قال اشترِ يل عبداً جاز أو عبداً تركياً مبائة فأوىل باجلواز لذكر النوع والثمن 

  فرع

التوكيل باإلبراء ال يستدعي علم املوكِّل باملبلغ املرباء عنه وال علم الوكيل وال علم من عليه احلق ألن : قال 
حينئٍذ ولو قال بع مبا باع به فالن فرسه  مقصود رضى الوكيل علم ما يشبه املوكل من العلم إمجاالً وذلك حاصل

والعلُم مبا باع به فالن فرسه مشترطٌ ليجتهد إىل تلك الغاية ولو قال وكلتك لِمخاصمة خصمِ جاَز وإن مل يعينه ألن 
  املخاصمة ال يعلم غايتها فاعترب جنُسها خاصة 

  فرع



كذلك إن غاب ) ح ( وقال ) ش ( وقاله  يصح التوكيل على اخلصم وإن مل يرَض: قال علي البصري يف تعليقه 
وإن حضر اشترط رضاه ألنه يقول للموكّل مل أرض غال مبقالتك وجوابه أن علياً وكّل عقيالً عند عمر رضي اهللا 

عنه ليخاصم عنه وقال هذا عقيلُ أخي ما قُضي له فلي وما قُضي عليه فعلّي والن املوكِّل قد يعجز عن احلجاج مع 
من بالغ يف اخلصومة أمث ومن : ن ممن تشينه اخلصومات لعلو منصبه وقد قال علي رضي اهللا عنه احلاضر ورمبا كا
  قصَّر فيها خصم 

  فرع

يقبل على تلفه ألنه أمينه ) : ح ( وقال ) ش ( قال ال ُيقبل قول الوكيل يف قبض احلق الذي وُكل يف قبضه وقال 
  له على القبض وأبرأ مل يصّح فكذلك هاهنا جبامع عدم التوكيل وجوابه أنه وكَّله على القبض دون اإلقرار ولو وكّ

  فرع

يصّح ويغرم الوكيل للموكِّل ألنه أقامُه مقامه ) : ح ( وقال ) ش ( قال ولو وكّله بالبيع مل يصح إبراؤه وقال 
لغزله عن ) ش ( وقال  إذا باع مبا ال يتغابن الناس به ُردِّ: قال ) فرع ( وجوابه إمنا أقامه يف هذا خاصة دون اإلبراء 

ش ( يصح ألن اسم البيع يتناولُه ألنه أعم وجوابه عموم مقيد بالعادة وكذلك منع مالك و ) ح ( ذلك عادة وقال 
الصغة وما يقوم مقامها يف الداللة قال يف : الكن الرابع . من اإلطالق وجوابه ما تقدم ) ح ( بيعه بالدين وجوزه ) 

بول فإن تراخى زماناً طويالً يتخرج على القولني يف ختيري املرأة إذا قامت ومل ختتر يف اجمللس وال بد من الق: اجلواهر 
حكم : قال والتحقيق يف هذا يرجع إىل العادة هل املقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور أم ال يف اجلواهر 

اللزوم من جانب الوكِّل قاله بعض املتأخرين الوكالة اللزوم من اجلانبني إذا كانت بغري أُجرة قاله أبو احلسن وقيل 
بناًء على لزوم اهلبة وأن مل يتعض وباألجرة الزمة من الطرفني ألهنا إجارة وجيب أن يكون العمل معلوماً كما يف 

اللزوم من الطرفني وعكسه ومن جهة اجلاعل فقط : اإلجازة وإن كانت على سبيل اجلعالة ففي اللزو م ثالثة أقوال 
رَّعنا على اجلواز فينعزلُ بعزل املوكِّل إياه يف حضرته ما مل يتعلق بوكالته حّق كما إذا نشب معه يف اخلصومة وإذا ف

أو وكله يف قضاء دين عليه وهل ينعزل قبل بلوغ اخلرب إليه رِوايتان وينعزل ببيع العبد املوكِّل يف بيعه وبإعتاقه 
على القول اجبواز وقيل ليس له ذلك يف غيبته وينعزل مبوت املوكِّل وينعزل بعزله نفَسه يف حضور املوكِّل وغيبته 

وقال مطرف وإن كان مفوضاً إليه فهو على وكالته حىت يعزله الورثة وإذا فرَّعنا على األول فمىت ُيعترب العزل يف 
بناًء على النسخ يف  حق َمْن عامله ؟ أقول حالة املوت حالة العلم فمن علم انتسخ يف حقه دون من مل يعلم والقوالن

الشرع هل حني النزول أو البلوغ ؟ قوالن لالصوليني فاملوت كالنزول القول الثالث على الوكيل خاصة فينتسخ 
بعلمه ال بعلم الذي يعامله لكن من دفع إليه شيئاً بعد علمه بعزله ألنه دفع إىل من يعلم أنه ليس بوكيل ويف النوادر 

بل وصوهلا إن كان للرسول بينة باإلررسال فعليه دفعها وإال فال حىت يصدقه ورثة إذا مات الباعث بالبضاعة ق: 
الباعث ويكون شاهداً للمبعوث إليه وإن كان املبعوث إليه صلة أو هدية رُدت للورثة لبطالهنا باملوت قبل القبص 

يد الباعث بطلت أشهد أم إال أن يكون قد أشهد عليها عند اإلرسال ولو مات املبعوث إليه قبل خروج الصلة من 
  مخسة عقود على اجلواز دون اللزوم الوكالة واجلعالة واملغارسة والتحكيم والقراض : قال أبو عمران : ال نظائر 

  الباب الثاين يف أحكامها



حكمها صحة ما وافق من التصرفات وفساد ما خالف اللفظ أو العادة مما يعود بنقص وأما يعود : ويف اجلواهر 
فقوالن بََنامها أبو الطاهر على شرط ما ال ُيفيد هل يلزم الوفاًء به أو ال وله البيع والشراء من أقاربه إذا مل بزيادة 

جياب وال يبيع من نفسه خلروجه عن اللفظ عادةَ وكذلك ولده أو يتيمه وقيل له ذلك وحيث قلنا له ذلك مبطلق 
أو اشترى من نفسه أو ولده الصغري أو يتيمه كا يتوىل ابن العم  اإلذن أو أُذن له فيه فإنه يتوىل طريف العقد إذا باع

طريف عقد النكاح وتولَّى َمْن عليه الدين استيفاَءُه من نفسِه بالوكالة وكذلك الوكيل من اجلانبني يف عقد النكاح 
  والبيع ومهما ُعلم أن الشراء للموكل فاملُلْك ينتقل للموكَّل ال إىل الوكيل 

  فرع

ال يسلّم املبيع قبل توفيه الثمن فإن سلم ومل ُيشهِد فجحد الثمن ضمنه لتغريره وميلك املطالبة بالثمن :  يف اجلواهر
والقبض ألن من توابع البيع ويقاص الوكيل والشركاء وميلك قبض املبيع وأما مطالبتهما بالثمن فإن مل يبني أنه 

وإن َبيَّن أنه وكيل وتربأ من الثمن أن املُثَْمن مل يكن له  وكيل طولب بتسليم الثمن أو املُثَْمن وكانت العهدة عليه
مل يصرح بأَحد األمرين فإن كان العقد على ' ما ' أداء وال عهدة وإن صّرح باأللتزام لزمه ما صّرح بالتزامه ومثن 

ا أبَضع معه سلعة عن مالك إذ: شراء بنقد أو بيع بِِه فاملنصوص يف املذهب مطالبُته بالثمن واملثمون ويف النوادر 
ليدفعها لرجل فعليه اإلشهاد على الدفع وإال ضِمن إن أنكر القابض ولو اشترط عدم اإلشهاد نفعه شرطه إال أن 
: حيلف فإن اشترط عدم احللف بطل الشرط ألنّ األحداث حتُدث والتهم جتدد خبالف اإلشهاد وقال عبد املالك 

قول اآلمُر له اقْضِ هذا عين فالناً فهو ضامن إن مل ُيشهد ألنه وكّل إليه ُيصّدق وال إشهاد عليه على الدفع إال أن ي
فلو قال املبعوث إليه قبضتها وضاعت مين ضِمن الرسول ِلتعدِّيهِ : القضاء والقضاُء ال يكون إال باإلشهاد قال مالك 

اعث إليه والرسول وال ينتفع إال أن يكون ديناً للمبعوث إليه على املرسل فيربأُ الب: بترك اإلشهاد قال حممد 
الرسول بشهادة املبعوث إليه ألن له عليه اليمني على ضياعها فلو جازت شهادته مل حيلف وكذلك إن مل ُيشهد يف 

إن بعث بالثمن فأنكره البائع حلف الرسول وبرئ وال يربأ : دفع الثوب للقصَّار ضِمن قاله سحنون ويف املوازية 
  الك املشتري إال ببينة قاله م

  فرع

إذا اشترى بِثََمنِ املِثْل وجهل العيب وقع عن املوكِّل وللوكيل الردُّ على ضمانه مبخالفة الصفة وإن علم وقع : قال 
عنه ومل ُيَرد لرضاه وإن كان العيب يسرياً واشتراها بذلك نظراً لآلمر لزم اآلمر وإن كان بغري علم فعلم مل يقع عن 

ا جهل الوكيل فله الردُّ إال إذا كان العيب عيناً من جهة املوكل فال رد للوكيل املوكل ولو جهل وقع عنه ومهم
وقال أشهب املوكل مقدم فإن كانت السلعة غري معينة فله الرد بعد استرجاع الوكيل هلا إذا مل ُيمض رده قال ابن 

تهاد من غري حماباة وحيث يكون القاسم إال أن يكون وكيالً مفوضاً فله الرد والقبول يف مجيع ما ذكرناه على االج
  . الوكيل عاملاً فال ردَّ له وال يلزم املوكّل إال أن يكون العيب يسرياً فإن كان كثرياً الزمها الوكيل للموكل إن شاء 

  فرع



ت إن وكَّلك يف دين فَادََّعى املطلوُب دفع بعضه لرّبه ال ُيسمع ذلك إال ببينة فإن قبض: يف النوادر قال ابن القاسم 
منه اجلميع مث قَِدَم الطالُب فأقّر رجع املطلوب عليه لتفريطه يف عدم إخبارك مبا قبض ولو قال املطلوب اكتبوا 

  للطالب فإن صدَّقين برئت ال يسمع منه 

  فرع

قال مىت توجهت اليمني على وكيل أو وصّي يف اختالف مثن مبيع أو وفاء َدْين يف ميني مردودة فلم ْحيلْف َضِمن 
  وللمبتاع حتليفُه يف العيب َيدَّعي حدوثَه : يه بالنكول وعليه أن حيلف مع شاهٍد إن أَقامه قال ابن القاسم لتعدِّ

  فرع

إذا أسلفته ديناراً فرده ألمرٍ كرهه فقلت له ادفعه لفالن فتِلف ضِمنه إن كان مل يرّد إليه وإن كان : قال مالك : قال 
  رده فال ألنه وكيل أمني 

  فرع

ابن عبد احلكم إذا عرف الذي عنده الدين أو الوديعة أن هذا حظك وأمر بالدفع والتسليم لوكيلك مل قال قال 
  يلزمه الدفع ألنه ال يربأ بذلك 

  فرع

يتصرف بغري ُمِعني وال يوكِّل إذا كان ممن يلي ذلك عادة إال أن يأذن له ولو وكَّله يف تصرفات كثرية وأطلق : قال 
  ه عن اإلنفراد هبا مث ال يوكِّل إال أميناً عارفاً باملصلحة فيه التوكيل إن علم عجز

  فرع

إذا وكَّل بإذن املوكّل مث مات املوكَّل قال املازري األظهر أن الثاين ال ينعزل خبالف انعزال الوكيل االول : قال 
فسه وقع البن القاسم مبوت املوكل األول ألن توكيل الوكيل األول كتوكيل موكِّله ألن تصرفه الزٌم له كتصرفه بن

  ما ُيشري ظاهُره إىل ذلك وهو إمضاء تصرف من أبضع أحد الشريكني بعد مفاصلتهما 

  فرع

إذا باع اآلمر وباع الوكيل فأول البيعتني أحق ملصادفته قبول احملل خبالف ما بعده إال أن يقبض الثاين : يف اجلالّب 
األول أحق مطلقاً ألن : هذا هو املشهور وعن ابن عبد احلكم : السلعة فهو أحق كإنكاح الوليني ويف شرح اجلالب 

الثاين إمنا قبض ِملَك غريه والفرق أن النكاح كشفته عظيمة فلذلك جعل الثاين إذا دخل مفوِّتاً وامتهان احلرائر 
  ضرر مع الرد خبالف الشفعة 



  فرع

وأعطى كل إنسان بقدر بضاعته وأعطي أبضع معه مجاعة لشراء رقيق فخلطها واشترى هلم رقيقاً : يف النوادر 
لواحد مريضةً اشتراها كذلك فهلكت وأقرَّ مبا صنع ضمن إذا مل يكن يف أصل شرائه لكل واحد رأساً بعينه وإن 

ال حيلف وال يضمن اآلخرون يف املريضة شيئاً قال : قال اشتريتها لصاحبها مفردة ُصدِّق مع ميينه وقال سحنون 
طعام فجمع ما هلم يف شراء الطعام ال يضمن ما هلك وكذلك كل ما ينقسم بالكيل أو  ولوأمروه بشراء: مالك 

الوزن له شراُؤه مشاعاً مث يقسمه للتفاوت يف ذلك ويضمن ما ينقسم بالقيمة خبالف العامل يف القراض خيلط أموال 
  املقارضني ألن له البيع خبالف هذا 

  فرع

ه وكذلك لو خصَّص زماناً أو سوقاً تتفاوت فيه األغراض أومثناً فله البيع مبا قال لو قال له بْع من زيٍد مل يبع من غري
فوقه دون ما دونه ألن العادة الرضى بذلك بطريق اَألوْلَى وُيَخيَّر املوكِّل يف األدين ألنه كبيع فضويل أو فسِخه فإن 

و فاتت طالََبُه بالقيمة إن مل ُيسمِّ مثناً فإن مسَّى له أن يطالبه مبا مسَّي من الثمن أ: فََسَخ والسلعةُ قائمة أخذها وقيل 
فهل له مطالبته مبا سَمَّى أو بالقيمة ؟ قوالن مبنيان على اخلالف فيمن أتلف سلعةً َوقَفَت على مثن وهذا يف ما عدا 

ن مبنيان على الرِّبويَّات فإن كان العقد على ربوي بربوي كعني بعني أو طعام بطعام فهل له أن يرضى بفعله ؟ قوال
اخلالف يف اخليار احلكمي هل هو كالشَّرطي أم ال ولو قال الوكيل أنا أُمت ما َنقََصت فهل له ذلك وميضي البيع ؟ 

قوالن مبنيان على أن ذلك مقصود اآلمر وقد حصل أو هو ُمَتعٍد يف البيع فال ُيلتفت إىل قوله وجيب الرد ولو قال 
ال مبا فوقها إال اليسري املعتاد كالثالثة يف املائة وحنوه ويُقَبل قوله يف ذلك قبل تسليم اشتر مبائة فله الشراء مبا دوهنا 

السلعة أو قرب التسليم خبالف إذا طال الزمان فإن كان زاد كثرياً ُخيَِّر املُوكِّل يف اإلمضاء وترِك السلعة له ولو 
فاشترى مبائة نسيئة لَزَِم اآلمر قاله الشيخ أبو حممد وقال خالفين  قال بع مبائة نسيئة فباع مبائة نقداً أو اشَترِ مبائٍة نقداً

فيها أبو بكر ابن اللبّاد واحتجُت عليه بأن املبتاع لو َعجَّلَ الثَمن املُؤجل لزم القبول ولو قال بْع بالدنانري فباع 
سلَّم له ديناراً يشتري به شاةً بالدراهم أو بالعكس ففي اللزوم قوالن بِناًء على أهنما كنوع واحد أو كنوعني ولو 

فاشترى به شاتني وباع إحدامها بدينار ورّد الدينار والشاة صح عقد الشراء والبيع ولزم بإجازة امللك للحديث 
املتقدم وألنه أصلُنا يف تصرُّف الفضويل ولو قال بع بعشرة فباع بعشرة من غري اجتهاد فقوالن بناًء على حصول 

ولو ظهر أجد القصدين ارتفع : أن ال تنقص العشرة وأن جيتهد يف الّزائد قال بعض املُتأخرين املسمَّى أو املقصود 
  اخلالف 

  فرع

الوكيل باخلصومة ال يقر على موكّله كما ال ُيصاِلُح وال يُربئ إال أن يأذن له يف ذلك كما تقدم وال يشهد : قال 
فع ظلم املعتدي إال أن خياف من خصمه استطالةً بسبب وحنوه ملوكّله قبل الشروع فيها وإن شرع مل يوكّل تنجيزاً ِلر

فيجوز للضرورة وال يعزل الوكيل حيث وكِّل بعد الشروع يف اخلصومة تنجيزاً لرفع العدوان فإن أحد اخلصمني 
فسه له عزلُُه ما مل تشرف حجته ألن األصل مباشرته لن: ظامل واملنكَُر والفساد جتب إزالته على الفور وقال أصبغ 

  قال ابن رشد وإذا مل يكن له عزله مل يكن له هو َعزلُ نفسه 



  فرع

  إذا وكّل رجلني ِلكل واحد االستبداُد إال أن يشترط االجتماع ألن األصل عدم الشرط : قال 

  فرع

  وكما ال ُيفَتقَر إىل حضور اخلصم يف عقد الوكالة ال ُيفتَقر إىل إثباهتا عند احلاكم : قال 

  فرع

لّم إليه أَلفاً وقال اشَترِ بعينه شيئاً فاشترى يف الذِّمَّة ونقد األلف صح وكذلك لو قال اشترِ يف الذّمة إن س: قال 
  وسلِّم األلف فاشترى بعينه وأوىل بالصحة 

  فرع

مهما خالف يف البيع ُوقف على إجازة املوكّل ورده ومهما خالف يف الشراء وقع عن الوكيل إن مل يرض : قال 
  املوكِّل 

  رعف

الوكيل أمنيٌ يف حق املوكل فال يضمن إال بالتعدي أو التفريط كان وكيالً بُِجْعلٍ أم ال مث إن سلَّم إليه الثمن : قال 
فهو مطالٌب به مهما ُوكِّل بالشراء فإن مل يسلِّم إليه الثمن وأنكر البائع كونه وكيالً طالبه وإن اعترف بوكالته فليس 

كيلُ رجع على املوكِّل ولو وكل بشراء عبد فاشتراه وقبضه فتلف يف يديه أو استحق له مطالبتُه مث حيث طولب الو
فاملستحق يطالب املوكل وكذلك الوكيل بالبيع إذا قََبض الثمن وتِلف يف يدهع فاسُتِحق املبيُع رجع املشتري على 

عليه فضاع لزمه َدفع غريه مراراً إذا دفع له الثمن ملعني فضاع منه بعد أن عقد : املوكّل دون الوكيل ويف اجلالب 
حىت يصل إىل البائع ولو دفع املوكَّل الثمن قبل الشراء فضاع بعد الشراء مل ُيعِط غريه إن امتنع ويلزم الوكيل 

  السلعة وعليه الثمن ألنه مالٌ معني ذََهَب ومل يتناول العقُد غريه 

  فرع

تبيعهما وحترز رِحبهما وآخر دفع مثانني لتشتري رأساً وتبيعه وحترز َدفََع إليك أربعني لتشتري هبا رأسني و: يف النوادر 
الفضل فاشترى لكل واحد ما أمره وباع رأساً مبائة وآخر بستني وآخر بأربعني ومل يدرِ ملن كان الرقيق منهما 

فيحلُف ويأخذه  وتداَعَيا األرفع قيل يضمن مائةً لكل واحد منهما بعد أمياهنما ويقال لصاحب الرأسني أّيهما لك ؟
وقيل ال يضمن ويتحالفان على املائة فيقتسماهنا ويقال لصاحب الرأسني ما الذي كل أصاحب الستني أو صاحب 
األربعني فيحلف عليه ويأخذه مث يكون الباقي بيهما ألن كل واحد يزعمُ أنه بقي له من ماله مخسون وأن مل َيدَّعَِيا 

احب الرأس سبعون ولو دفع أحدمها دنانري وآخر دراهم لشرائني ذلك فلصاحب الرأسني أربعون ومائة ولص
   ١٧( فصرف هذه هبذه بصرف الناس جاز 



  الباب الثالث يف النزاع

املوضع األول يف اإلذن وصفته وقدره والقول قول املوكِّل ألن األصل عدم : يقع يف ثالثة مواضع : ويف اجلواهر 
قدار الثمن حلف املوكِّل وغرم الوكيل للمشتري أنكر البائُع الوكالة أو الوصية بوجٍه من الوجوه فلو تنازعا يف م

اعترف هبا ولو باع بعشرة فقال ما أمرتك إال باثين عشر ُصدِّق اآلمر إن مل تفت السلع فإن فاتت ُصدق املأمور ألنه 
ا أذنت ُصدِّق الوكيل ألنه أمني التصرف املأذون فيه فإذا قال تصرفُت كم: غارم ما مل بيع مبا ُيستنكر املوضع الثاين 

وَيلَزُم اآلمر ذاك التصرف من بيع أو غريه إلقراره بالوكالة وكذلك لو ادَّعى تلف رأس املال ُصدِّق ألن األصل 
عدم شغل ذمته بالضمان وكذلك مل أدَّعى ردَّ املال سواٌء كان بِجُعلٍ أم ال وكذلك قوله قبضُت الثمن وتِلف إن 

أو صدَّقَُه املوكِّل فيه وإال مل يربأ الغرمي من الدِّين إال أن يكون القابض وكيالً مفوضاً أو وصياً فيربأ ثبت القبض ببينة 
باعترافه من غري ببينة خبالف الوكيل املخصوص ويف كال الوجهني ال غرم على الوكيل املوضع الثالث إذا وكَّله يف 

وقبل ال يضمن إن كانت العادة ترك اإلشهاد وكذلك وصّى اليتيم ال  قضاء الدَّْين فَلُْيْشهِد وإال ضمن بترك اإلشهاد
  ) فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم ( يصّدق يف دعوى رّد املال لقوله تعاىل 

  فرع

وملن  َمْن ُيَصدَّق بالرَّدِّ إذا طُلب بالرد ليس له التأخري بعذر اإلشهاد إذا حتققت الوكالة أو باَشَرُه املستحق: قال 
عليه احلقُّ بشهادةٍ أال يسلِّم إىل املستحق أو وكيله إال بشهادة وإن اعترف به فإن كان يف يده تركه فاعترف إلنسان 

بأنه وارثُ صاِحبها ال وارث له سواه لزمه التسلمي وال يكلِّفه بشهادة على أنه ال وارث له سواه ولو اعترف أنه 
نكار الوكيل فهو كخوف املُحيل إنكار املوكِّل ولو ادعَّى على الوكيل استحق الفاً عن جهة حوالة ولكن خاف إ

الذي يّبني : قبض الثمن فجحده فأُقيمت عليه بينة بالقبض فادَّعى تلفاً أو رداً قبل اجلحد مل ُتسمع دعواه قال حممد 
ل مالك وأصحابه فيمن عليه َدْين فدفعه أنه لو صرَّح باإلنكار وقال ما َدفََع إىلَّ شيئاً لغرم قامت البينة أو أقّر وهو قو

أو وديعةٌ ببينة أو بغري بينة فردَّها وأشهد بينةً لذلك فطُولب فأنكر أن يكون كان عليه ديٌن أو قال ما أودعىن شياً مث 
وع أقّر أو شهدت بينة بأصل احلق فأخرج الرباءة بالعدول ال تنفعه شهادةُ الرباءة ألنه كذّهبم جبحده األصل وبقة فر

  هذا الكتاب مع مجيع فروع التهذيب تقّدمت يف الركن األول من البيع واهللا أعلم 

  فرع

إذا اّدعى الوكيل املُفّوض إليه أو غري املفوض انه دفع لك ما قبضه من غُرمائَك صّدقه مالك يف املدونة مع ميينه ألنه 
ن األصل بقاؤه عنده وحتلف أنت وتصدَّق وهو أمني وعنه ال ُيصّدق حبضرة قبض املال أو بقربه باأليام اليسرية أل

مع ميينه يف حنو الشهر ألن الظاهر قبُضك ملالك حينئذ وإن طال جداً مل حيلف وفرق اصبغ بني املفوَّض إليه ففي 
وإن  القرب يَربأُ مع ميينه ويف البعد جداً يربأ بغري مينيٍ وأّما الوكيل على شيٍء بعينيه قال فهو غارم حىت يقيم البينة

  مات الوكيل بالقرب قال عبد املالك ذلك يف ماله إذا ُعرِف القبض وجُهل الدفع ومل يذكره 

  كتاب الشركة



 -بكسر الراء  -شاركُت فالناً صٍ ْرُت شريكاً له واشتركنا وتشاركنا وشرِكُته يف البع واملرياث : قال اجلوهري 
وأصلها  -بكسر الشني وسكون الراء  -راء واالسم الشِّرك بكسر الشني وسكون ال -ِشركَةً  -بفتحها  -أَشَركَهُ 

رضي اهللا  -اآلية قالت عائشة ) وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى : ( وقال ) وإن ختالطوهم فإخوانكم ( قوله تعاىل 
غري احلديث  َمن أعتق ِشركاً له يف' : الشُّفعة يف ما مل ُيقسم وقوله : هي اليتيمة تشاركه يف ماله وقوله  -عنها 

مقتضاه الشركة يف الطعام ) فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة ( وهذه األحاديث يف الصحاح وقوله تعاىل 
  : املُشترى بالورق ويف الكتاب ثالثة أبواب 

  الباب األول يف األركان

لية التوكيل والتوكل فإن كان كل ال يشترط فيهما إال أه: الركن األول والثاين املتعاقدان ويف اجلواهر : وهي أربعة 
ال ينبغي مشاركة من ُيتهم يف دينه ومعاملته وال : واحد يتصرَّف لنفسه ولصاحبه بإذنه قال اللخمي قال مالك 

  ) ش ( و ) ح ( يهودياً وال نصرانياُ إال أن يكون هو الذي يعامل وقاله 

  فرع

 يشارك ُمسلم ذمياً إال أن ال يغيب الذمي على بيع وال يف الكتاب جتوز شركة العبيد إذ أُذن هلم يف التجارة وال
فإن كان العبد غري مأذون : شراء وال قضاء وال اقتضاء إال حبضرة املسلم وجتوز بني الرجال والنساء قال اللخمي 

لك إن تولَّيا له يف التجارة والعبد املتويل البيع والشراء مل يكن علي احلرِّ يف ذلك مطالبةٌ إن هلك املال أو خسر وكذ
مجيعاً الشراء ووزن كل واحد منهما نائبه وأعلقاه عليهما ومل ينفرد احلرُّ هبا وإن كان احلرُّ املتويل ضمن رأس املال 
إن هلك أو خسر لَوضع يده مستقالً فإن شارك نصرانياً وغاب عن املعاملة استحب له التصدق بنصيبه من الربح 

 التجارة يف اخلمر تصدق باجلميع استحباباً وإن َعِلَم سالمته من ذلك ال شيء الحتمال معاملته بالربا فإن شك يف
ُتمنع مشاركة احلر للعبد ) ح ( وقال ) ش ( عليه ويريد مالك إذا كانت املرأة متجالة أو شابة ال تباشره ووافقنا 

سيد وبني العبدين واملكاتبني ألن أصل الشركة التساوي واحلر ميلك التصرف بنفسه والعبد ال ميلكه إال من قبل ال
النتفاء صحة الوكالة وحنن مننع اعتبار التساوي إال يف الربح مع املال ومننع اشتراط صحة الكفالة بل صحة 

أو ما يقوم مقامها يف الداللة ألن : الصيغة الدالة على اإلذن يف التصرف قال يف اجلواهر : التصرف الركن الثالث 
: احملل ويف اجلواهر : ما دل عليه ويكفي اشتركنا إن فُهم املقصود عادة الركن الرابع املقصود حصول الرضى بكل 

هو املال واألعمال فعقد الشركة يف املال بيع لبيع كل واحد منهما نصف متاعه بنصف متاع صاحبه لكنه بيُع ال 
على جواز الشركة بالدنانري من مناجزة فيه لبقاء يد كل واحد منهما على ماله بسبب الشركة لكن اإلمجاع منعقٌد 

اجلانبني والدراهم منهما على غري قياس ويف القياس عليه خالف قاس ابن القاسم الطعام على العبد املتفق كيالً 
وصفة ومنع يف الدنانري من أحدمها والدراهم من عند اآلخر والطعامني املختلفني وجتوز بالعرضني املُتَّفقني يف الصفة 

منع مالك الطعامني املختلفني وجتوز من صنف واحد يف إحدى الروايتني وشرط يف الذهبني اتفاق قوالً واحداً و
الصرف وإن اختلفت السكة وال يضرُّ اختالف العرضني وال يف القيمة ورأس مال كل واحد منهما ما قُوِّم به عرضُه 

بغري املثليات وال ينفع التقومي ) ش ( ا ولو وقعت بالعرضني فاسدةً لكان رأس مال كل واحٍد ما بيع به عرضه ومعه
) ح ( عنده ومنها السبائك والنقار للرجوع فيها إىل القيمة وجتوز يف املثلني من احليوان واألقطار واألدهان ومنعه 

قياساً على القراض والفرق احتياج القراض إيل َردَّ عني رأس املال ورّبما غال فيستغرق الربح فيذهب عمل العامل 



إن احتاجا إىل الشركة بالعرضني باع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض ) : ح ( و ) ش ( ف الشركة قال خبال
ال جيوز إال بالنقدين ) : ح ( صاحبه فيصري اجلميع مشتركاً ويشترط القبض حذراً من التلف فينقض البيع وقال 

هل ُيقاس عليها أم ال وهي مسألة قولني أن الرخص : أحدها : والفلوس متهيد منشأ اختالف العلماء مالحظة قواعد 
قاعدة سّد الذرائع فإن الغالب على العقالء عدم القصد إىل : يف األصول فمن منع مل ُيلحق بالنقدين غريمها وثانيها 

املعاوضة بني اِملثليات إال لغرض فإذا اشتركا مبثلني كان الغرض اإلرفاق بالشركة ال املعاوضة وإن اشتركا مبختلفني 
ن الغرض املبايعة وهو ممنوع من الشركة لعد التأخري وعدم القبض ودخول النساء يف النقدين فمن ال حظ هذه كا

منع إال يف املثليات ومن مل يالحظ والحظ أن الضرورة قد تدعو للشركة بقسم املختلفات عليه جوَّزه وثالثها 
مالحظة ربح ما مل يضمن يف العروض لتوقع : بعة مالحظة القياس على القراض وقد تقدم الكالم عليه القاعدة الرا

تأخري بيع عرض أحدمها فيغلو فيباع بأكثر من قيمته وقت الشركة فإن أعطينا ربح الزائد لصاحبه فقد أفردنا 
أحدمها بربج وهو خالف عقد الشركة أوال كان قليل املال مثل كثريه يف الربح خبالف غري املتميز ال يتعني فيه غالء 

  ما ليس موزوناً وال مكيالً وال حيواناً وال عقاراً  -بسكون الراء  -العرض : قال أبو عبيدة : ص فائدة وال رخ

  فرع

يف الكتاب ال جتوز إال باألموال وعمل األبدان إن كانت صنعة واحدة ومتتنع بالذمم بغري مال وعلى أن يضمنا ما 
واحد على صاحبه تفاوضاً كذلك يف جتارة الرقيق أو يف  ابتاع كل واحد منهما كانا يف بلد أو يف بلدين جيهز كل

وكذلك إن اشتركا مبال قليل على أن يتداينا ألن كل واحد يقول امحل عين نصف ما . مجيع التجارات أو بعضهما 
اشتريت علي أن أمحل عنك نصف ما اشتريت إال أن جيتمعا يف شراء سلعة معينة حاضرة أو علئبة فيشترياهنا بدين 

ز ذلك إن كانا حاضرين لوقوع العهدة عليهما وإن ضمن أحُدمها عن صاحبه فذلك جائز قال صاحب النكث فيجو
الفرق بني شريكي املال جيوز افتراقهما يف موضعني وامتناع افتراق شريكي البدن أن شريكي املال حصلت : 

بيهما شركة قال ابن يونس قال بعض أصحابنا الشركة بينهما فيه فال يضرُّ افتراقهما وشريكا البدن إذا افترقا مل يبق 
إمنا جيوز ذلك إذا كانت أنصباؤمها متفقة فإن اختلفت فال يضمن صاحب النصيب األقل : يف آخر مسألة الكتاب 

إال مثل ما يضمن عنه صاحب األكثر قال بعض القرويني ويتبع البائع كل واحد منهما بالنصف إذ مل يكن َعِلَم أهنما 
الثلث والثلثني ويتراجعان بينهما وإن علم اتبعهما حبصتهما وإمنا حيمل كل واحج عن صاحبه إذا اشتركا على 

استوت أجزاؤمها ألن كل واحد حيمل مثل ما حيمل عنه اآلخر وميتنع ذلك يف سلعتني خيتص كل واحد بسلعة أو 
أن أُسِلفَك وإمنما أُجيز يف الشركة للعمل حتمَّل أحدمها عن اآلخر على أن حتمَّل اآلخر عنه كما ميتنع أَسِلفين بشرط 

قال اصبغ إذا وقعت الشركة بالذمم فما اشتريا بينهما على ما عقدا وُتفسخ الشركة وكره ابن القاسم أن ُيخرجا 
ماًأل أن يتجرا به بالدين مفاوضةً فإن فعال قال فما اشترى كل واحد منهما بينهما وإن جاوز رؤس أمواهلما قال 

إمنا لزم كل واحد منهما ما اشرتى صاحبه يف شركة الذمم ألنه كان عنده من باب الوكالة الفاسدة : ني بعض القوري
يلزُمين نصف مشتراك : وقياس قول ابن القاسم اختصاص كل واحد مبشتراه وهو تأويل سحنون عليه لقوله 

إذا تشاركا بسلعتني شركة فاسدة ال  وبالعكس فأشبه املعاوضة بالسلعتني اللتني يشتريان فلم يلزم ذلك شريكه كما
يكون البيع فيها فوتاً يوجب على كل واحد نصف سلعة صاحبه ألن يد كل واحد على سلعته فكذلك ها هنا قال 

استواء الصنف من العني والربح واخلسارة على قدر األموال وأن : اللخمي جتوز بالدراهم والدنانري خبمسة شروط 
مانة واختلف يف اشتراط اخللط فلم يره مالك وابن القاسم ألن املقصود املبايعة وقيل يكون املال بينهما على األ



يشترط ألنه مبايعة تفتقر إىل مناجزة يف النقدين وإن اختلفت السلعة والقيمة مل يشتركا بالقيمة ألنه رِباً وباملساواة 
ياس املنع كاملبادلة يف الدنانري بشرط السلف ألنه زيادة يف الشركة من أحدمها وأجازها ابن القاسم يف اليسري والق

ومنع حممد عشرة دنانري قائمة ومن اآلخر عشرة تنقص حبتني ألنه مل يرد املعروف ولوال مقارنة الشركة جاز ألن 
نصف ذلك على ملك صاحبها فما وقعت املبادلة إال يف مخسة فإن عقدا على سلعٍة واحدة ووزٍن واحد مث أحضر 

  كانا قبل ذلك يتكارمان جاز  أحدمها أجود أو

  فرع

ألحدمها تٌرب ولآلخر مسكوك وتساوي الذهبان فإن كثُر فضل السكة مل جيز وإن كافأت جودة : قال اللخمي 
: اليسري السكة فقوالن كدراهم ألحدمها ودنانري لآلخر ألهنا حينئذ مبايعة فتجوز إذا تقابضا الترب والدنانري نظائر 

يف الغرر يف البيع والعمل يف الصالة والنجاسة إذا وقعت يف :  مغتفر يف حنو عشرين مسألة اليسري: قال ابن بشري 
إناء على اخلالف ويف الطعام إذا وقع يف املاء اليسري ومل يتغري وال مينع الوجوب يف نصاب الزكاة يف الضحك يف 

ه وكذلك إذا حدث عد املشتري ال يرّده الصالة ويف نقصان سننها وال مينع من تصرف املريض ويف العيب ال يردُّ ب
إذا رّد وإذا زاده الوكيل على ما أُمر لزِم وإذا زاده أحد الشركاء عل صاحبه ال ُيفسد الشركة سوى األموال 

واألمحال والتفاوت اليسري بني السكتني ال مينع الشركة ويف هبة العبد من ماله والوصي من مال يتيمه وعلى وجه 
راء السفيه اليسري لبنيه ويف قراءة اجلُنب ويف الكتابة إىل الكفار بالقرآن ويف قراءة املصلى كتاباً املصلحة وتنفيذ ش

يف الصالة ليس قرآناً إذا مل ينطق به وكذلك إنصاته ملُخرب يف الصالة ويف بدل الناقص بالوازن وفيما إذا باع سلعةً 
األم يصح تصرفه فيه دون الكثري ويغتفر عند انفصال بدينار إال درمهني إىل أجل ويف الصرف يف املسجد ووصي 

الشريكني إذا بقي ثوب على أحدمها يسري القيمة وكذلك عامل القراض وكذلك الزوج جتب عليه الكسوة إذا 
كان الذي بقي عليها يسري الثمن ويشترط على املغارس العمل اليسري وكذلك املساقي وعامل القراض على رب 

  طريق املسلمني إذا كان ال يضّر وُيترك للمفلس من ماله حنو نفقة الشهر  املال ويف األخذ من

  فرع

فإن شرطا العمل نصفني والربح واخلسارة أثالثاً واملال مائة ألحدمها ومائتان لآلخر رجع صاحب املائة بأجرة : قال 
اخلسارة أثالثاً أو الربح  مثله يف مخسني وكا الربح واخلسارة أثالثاً فإن شرطا العمل حاشية فسدت سواء كانت

واخلسارة أثالثاً فتكون اخلمسون عند صاحب املائة على وجه اهلبة أو على وجه السلف فإن كان له رحبها 
وخسارهتا على صاحبها فرُِحبها لرهبا اتفاقاً ألنه عمل فيها على أهنا باقيةٌ على ملك صاحبها ملا كانت خسارهتا 

ضماهنا من املسلف أو : ن اآلخر فتكون سلفاً أو هبة وال ترجع بعد اليوم قوالن ومصيبتها منه وإن جعل خسارهتا م
املوهوب ورحبها له والثاين ضماهنا من صاحبها ورحبها له أل اآلخر مل ُيمكن منها متكيناً صحيحاً ملا اشترط أن تيجرهبا 

ضماهنا وعلى هذا يتخرج قوله يف املدونة  يف مجلة املال وال يبني هبا والتحجري مينع انتقال ضماهنا وعلى هذا انتقال
ألنه إمنا أسلفه اخلمسني على أن أعانه بالعمل فأراه مفسوخاً وال ضمان عليه وضماهنا من صاحبها ورحبها له 

ووضعيتها عليه ويريد أنه إن قصد أن تكون سلفاً فال يكون ذلك ألن مضمون سلفه أن يتجرهبا يف املال وألن يد 
لقة يف مجيع املال وخيتلف يف رجوع العامل بأجرة املثل يف اخلمسني الزائدة ففي املدونة يرجع وإن صاحب املائتني مط

خسر املال وعن مالك ال وهو أحسن ألن صاحب املائة استأجره وإن كان مجيع العمل على صاحب املال على أن 



 فِلَربِّها ويرجع العامل بأجرة املثل يف الربح واخلسارة نصفان فيختلف يف ضمانه مخسني فإن ضمنَّاه فله رحبها وإال
مائة ومخسني ألنه عملها لرهبا وخيتلف يف اإلجارة عن مخسني ألنه عملها لرهبا وإن شرطاً الربح نصفني واخلسارة 

أثالثاً جاز واملائتان قراٌض على الربع ومل يضّره شرط خلط املائتني على أحد قويل مالك ومل يتكلم مالك على هذا 
بل إذا شرط الربح واخلسارة نصفني ولو ُعلم أن صاحب املائتني قصد املعروف أو صدقة أو حنوها وإال مل ُجيز  الوجه

مث خيتلف هل يضمن ذلك السلف أو اهلبة أم ال ألجل التحجري ويسقط الضمان عنه على أحد القولني وإن انفرد 
  بالعمل 

  فرع

ولصاحب املائتني غالمان يعمالن معه فدخل عليهما نقص فهو على  شارك مبائيت دينار َمْن له مائةٌ: قال قال مالك 
له أجرةُ مثله واألول أحسن إن كان الغالمان : قدر املالني وال للشريك يف ذلك أجرة العتدال األبدان وعنه قدمياً 

  ن خدمتهما حيسنان التجارة فإن كانا خيدمان فله أجرة مثله يف املائتني وعليه أجرة الغالمني فيما ينويه م

  فرع

إذا مل خيلط فثالثة أحوال جيمعان املائتني مبوضع ويشتريان هبما أو يشتريان قبل اجلمع وكل واحد متمكن من : قال 
الشراء مبال صاحبه أو يشترطان أال جيمعا وأن يكون الشراء هبما على اإلنفراد فالشركة يف القسمني األولني إذا 

كل شيء اشُتريَ مبال أحدمها شركةٌ بينهما ومصيبة ما هلك مما اشُتري من مال اشتريا قبل اجلمع واخللط جائزة و
أحدما منهما ألنه فعل ما أَمَره به فهو ملكه والضائع قبل الشراء وقبل اجلمع فمن صاحبه قاله مالك إذا بقي يف 

منهما ألن اخللط ليس املشَترى حق توفيه من وزن وحنوه أما لو تلف املشترى عند صاحبه على وجه الشركة لكان 
بشرط الصحة وقال سحنون ال تنعقد إال خبلط املالني ومحل أمرمها فيما أخرجا من الدنانري على املبايعة باع كالمها 

نصف ملكه بنصف ملك صاحبه فهي مصارفة فإذا خلط كان ذلك قبضاً وفوتاً وقياس قوله إذا قبض كالمها دنانري 
لط ألن املقبوض نصفُه صرٌف ونصفُه وديعة ولو صرف رجل منك دنانري صاحبه فهو قبٌض ومناجزة وإن مل خي

ليكون لك نصفُها ونصفُها وديعة جاز ولو قبض الشريك دنانري صاحبه ومل يقبض اآلخر شيئاً مل تصح الشركة على 
هما لو مل أصله وقول مالك أحسن ألن القصد الّتجرهبا دون املبايعة فيهما وعلى قول مالك إن هالك املشتَرى من

يهلك وفيه ربح فهو هلما إذا أخرج اآلخر مثل دنانري صاحبه وإن عجز عن اهللف فال ربح له ألن شريكه مل يرضَ 
أن يكون لآلخر يف ماله ربح إال أن يكون لآلخر يف ماله ربح ومذهب مالك وابن القاسم أنّ ربح املال الغائب هلما 

احد مبائة بانفراد من غري خلط فسدت الشركة وما اشتراه أحدمها على قدر مالته فيه وإن شرطا أن يشتري كل و
فله رحبه وعليه وضيعته وإن جالت أيديهما يف املال واشترى كل واحد مبال اآلخر فهل تكون شركة أو ملن اشتُري 

افعية بأنه الحتاد اجلنس وعارضته الش) ح ( يشترط احتاد السكة يف النقدين ومل يشترطه ) : ش ( مباله قوالن وقال 
  ال ُيقضى بأحدمها عن اآلخر يف اإلتالف واألمثان واشترط أيضاً اخللط ألن الشركة يف الفرع الذي هو الربح 

  فرع



قياساً على املضاربة والوكالة وألن ) ح ( الشركة يف األصل الذي هو املال ومع االمتياز ال شركة ومل يشترطه 
اشتواء : قال ابن بشري للشركة بالعني مخسة شروط : خلط نظائر استحقاق الربح مضاف للعقد وهو حاصل ال لل

: قال اللخمي ) فرع ( صفة العني واستواء العمل والربح واخلسران على قدر األموال واملال بينهما على األمانة 
ل أحسن اختلف يف الشركة مبالني حاضر وغائب أجازُه مالك وابن القاسم ومنعه سحنون عل أصله أهنا مبايعة واألو

ولو كانت مبايعة امتنع إخراج أحدمها مائة دينار وألف درهم واآلخر مثلها ويف املزارعة كالمها البذر وأحدمها 
العمل واآلخر اآلداة ألنه طعام بطعام معهما شيء آخر قال مالك إذا أخرج ألفاً ومخسمائة واآلخر مخسمائة وله 

إن كان كَذَبه وخدعه فإن باع أوالً فعلى النصف قال : ع وقال حممد ألف غائب فاشُتري باأللفني فالربح بينهما أربا
وأرى أن ُيسأل العامل عن الوجه الذي اشُتري عليه فإن قال على األرباع على قدر أموالنا قبل قوله وله حينئذ : 

ل املقيم شيئاً وإن قال ربع الربح قوالً واحداً وإن َهلَكَ املال قبل وصوهلا وخسر فيه بعد بيعه مل يضمن العامل باملا
اشتريت ليكون نصفني قُبل قوله فإن هلك قبل بلوغه أو خسر ضمن للمقيم مخسمائة إن هلك املال وما ينويها من 
اخلسارة وإن رحبا فالربح أرباع وخيتلف أمر اخلسارة والربح فإن خسر قال املقيم أنا أمضي ذلك للمشتري حسبما 

قال مل أرض أن يكون لك يف مايل نصيب إال أن يكون يل يف مالك مثله وإىل  ألزمت نفسك واشتريت عليه وإن ربح
هذا ذهب غري ابن القاسم وعلى القول إن الربح أرباع اخُتلف يف األجرة فقال ابن القاسم ال شيء للذي ُيسافر من 

  األجرة وهو متطوع وقا سحنون له األقل من أجرة املثل والربح 

  فرع

أحدمها دنانري واآلخر دراهم منعه مالك يف الكتاب وأجازه يف كتاب حممد إذا تناجزا إن أخرج : قال اللخمي 
باحلضرة فأخذ خمرج الدنانري الدراهم وأخذ اآلخر الدنانري ألهنا مصارفه وعلى القول باملنع إن اشترى باملالني صفقة 

رج أحدمها ألف درهم واآلخر مائة واحدة كانت بينهما على قدر ما أخرجاه يوم الشراء ال يوم املفاصلة فإن أخ
دينار والصرف وقت الشراء عشرين درمها بدينار فاملشترى بينهما أثالثاً وإن اشترى بينهما على قدر الصرف يوم 

الشراء كاألوىل وإن علم ما اشترى بكل مال مل تكن بينهما شركة ولكل واحد ما اشترى مباله له رحبه وعليه 
سم يف املدونة على الشراء باملالني مجلة واختلط عليها وحممل قوله يعطى هذا بقدر خسارته وحممل قول ابن القا

دنانريه واآلخر بقدر درامهه أن ذلك إذا مل يتغري الصرف وإال اقتسما أثالثاً حسبما كان وقت الشراء ألن التجارة 
لف تعدل املائة مل يكن الثمن فلو غلت الدراهم حىت صارت األ) كذا ( واملبلغ اليت اشتريا كانت بينهما كذلك 

  الذي يبيعها به أنصافاً ألن السلع كانت أثالثاً ولو فعال ذلك ال ختص صاحب الدراهم ببعض مال صاحبه 

  فرع

أوهلا يف شراء شيء بعينه فتجوز اعتدال أو اختلفا ويتبع كل واحد من : شركة الذِّمم ثالثة أضرب : يف التنبيهات 
حمَّل كل واحد منهما لصاحبه فيجوز مع : ه وثانيها مثن تلك السلعة بقدر نصيب اشتراكهما يف معّين على أن يََت

غري معني فال جتوز ألنه من باب اضمين وأضمنك وأسلفين وأسلفك فإن االعتدال فقط وثالثهما الشركة على 
وقال سحنون لكل واحد ما اشتراه . وقعت فاملشتري بينهما ألن غري املشتري أذن للمشتري قاله ابن القاسم 

للمشتري قيل إذا نزلت فاسدة إمنا يكون ما اشتري بينهما إذا جتمعا يف شراء ذلك وإال ف: لفساد العقد ويف النكث 
إذا مل تعقع عهدة ما ابتاع كل واحد منهما عليهما مجيعاً فربح ما ابتاع كل : وعهدته عليه ويف كتاب حممد محديس 



وظاهر املوازية إذا اشتركا بوجوههما بغري مال على أن يشتريا بالدين ويبيعا وفات ذلك إن . واحد وضمانه عليه 
لنا أن األصل عدم . ة الوجوه متتنع وقاله الشافعي وجوزه أبو حنيفة شرك: شراء كل واحد بينهما قال ابن القصار 

شرعيتها وألن حقيقة الشركة أن يشتركا فيب شيء عند العقد إما مال او بدن وال واحد فال يصح وال يكفي العقد 
: وبقوله ) بالعقود أوفوا ( ألهنما لو جعال الربح كله ألحدمها المتنع احتج بالقياس على شركة األبدان وبقوله تعاىل 

املؤمنون عند شروطهم وألهنما عقدا على الوكالة والشراء لآلخر وذلك جائز حالة االنفراد فيجوز عند االجتماع 
واجلواب عن األول أن البدن والصنعة كالعني املوجودة خبالف الوجوه وعن الثاين والثالث املعارضة بنهيه عن الغرر 

الوكالة على االنفراد ألن الذي يشتريه أحدمها جيوز أن يشتريه اآلخر ومثل هذا يف وهذا غرر وعن الرابع متنع هذه 
  الوكالة ميتنع وإمنا جيوز ذلك يف الشركة لوجود الرفق املنفيِّ هاهنا 

  فرع

إذا أقعدَت صانعاً على أن تتقبل عليه املتاع ويعمل هو مبا رزق اهللا بينكما نصفان امتنع وال متتنع : يف الكتاب 
شركة يف عمل األبدان بأن يكون العمل نوعاً واحداً يف حانوت واحد كالصباغني واخلياطني وإن فضل أحدمها يف ال

العمل ألنه ال بّد من ذلك ولو اشتركا بغري رأس مال على أنّ على ألحدمها ثلث الصنع وله ثلث الكسب وعلى 
حتاجا إىل رأس مال أخرجاه بالسوية وعمال مجيعاً اآلخر الثلثان وله الثلثان صّح كاألموال وكذلك اجلماعة وإن ا

فإن أخرج أحدمها ثلث رأس املال واآلخر الثلثني ويعمالن والربح نصفان امتنع ألكل املال بالباطل يف ربح الزائد يف 
ت أحد املالني وجيوز إذا استووا يف اجلميع وميتنع ألحدمها احلانوُت ولآلخر األداة أو دابة ولآلخر رحى إن كان

اإلجارة خمتلفة لعدم الضرورة وإن تطاول أحد القصارين مباعون تافًه كالقصرية املدقة جاز وميتنع ماله قدٌر حىت 
بفتح الدال  -واِملَدقَّة  -بضم امليم والدال  -املُدقَّة : يشتركا يف ملكه أو يكريه من اآلخر فائدة يف التنبيهات 

يشترط يف الشركة : اليت يدّق هبا الثياب قال صاحب التنبيهات  -ة بكسر اهلمز -وهي اإلرزبة  -وكسر امليم 
التقارب يف القدرة واملعرفة بذلك العمل وقد تأول ما وقع يف العتبية من جواز اإلفتراق بأهنما يتعاونان يف املوضعني 

لسوق ومنافعه وإذا تباعدا سواء وعلى هذا يكون موافقاً للمدونة وليس املقصود يف املوضع الواحد إال اتفاق َنفَاقِ ا
رمبا كانت املنفعة ألحدمها فقط فيكون غرراً وأكالً ملال بالباطل وعن ابن القاسم املنُع إال بالشركة يف اآللة بالكراء 
من غريمها أو بامللك وال يواجر أحدمها نصف اآللة من اآلخر وهو ميلك اجلميع وظاهر الكتاب جوازه ويف النكث 

األبدان ُيشترط احتاد املكان خبالف األموال أهنما إذا افترقا بنيهما رابط وهو املال وال يضر الفرق بني شركة : 
ال جيوز قصّار وحّداد معناه إال : خبالف االفتراق باألبدان يبتدئ كل واحد بعمله فتبطل الشركة وقوله يف املدونة 

أن يقبل صاحب : يف حانوت له ثالث حاالت أن يكونا يّتجران بأمواهلما بضعتيهما فيجوز والذي ُيعقد رجالً 
احلانوت املتاع وعهدُته عليه فالغلة له والضمان عليه دون الصانع وللصانع أجُر ِمثله أو الصانع كذلك فالغلة له 

ولصاحب احلانوت أجرة حانوته ولصاحب احلانوت أيضاً أجرة املثل إن كان يتولَّى األخذ له على أن الضمان على 
شركة األبدان جتوز : أو يتقبالن مجيعاً اشتركا يف الغلة والضمان ويتراجعان يف األجرة قال اللخمي  العامل خاصة

احتاد الصنعة وتساوي السرعة واإلبطاء واجلودة الرداءة أو يتقاربان واحتاد املوضع والشركة يف : خبمسة شروط 
عاونة ويكون كل واحد باع نصف كسبه بنصف امل' انتفت ' األداة وإمنا أجيزت للمعاونة وإذا اختلفت الصنعة 

كسب صاحبه لغري ضرورة وكذلك افتراق املكان وإن اختلطا كان بيع منافع مبنافع وهو جائز فإن كان أحدمها 
أسرع باألمر البّين جازت على التفاضل على قدر أعماهلما دون املساواة ألكل املال بالباطل وإن تباينا يف اجلودة 



ه الدينء جازت ألن األعلى يعمل أدىن وال حكم للقليل أو كثرة األعلى أو كل واحد كثرياً وأكثر ما يصنعان
امتنعت للغرر ويف العتيبة إجازة افتراق املكان وقد اخُتلف يف األصل فيمن استأجر أجرياً على أن جييئه بالّغلة فعلى 

واحد باع نصف منافعه على أن يبيعها ملشتريها  اجلواز جيوز افتراقُهما يف موضعني والصنعة واحدة أو خمتلفة ألن كل
من وال فرق بني استئجاره على أن جييئه بالّغلة بدراهم أو بنصف منافعه وإن اشتركا بأمواهلما وأحُدمها يعمل 

واآلخر خيُدم ويشتري ويبيع وال ُيحسن النسج وقيمته العمل واخلدمة سواء جاز وكذلك بغري رأس مال فيستقبالن 
مل أحدمها وخيدم اآلخر وتساوت القيمة خبالف خمتلفي الصنعة لعدم مساعدة أحدمها لآلخر يف عني تلك العمل ليع

الصنعة ومىت جاء للحائكني شغل عمال مجيعاً وإال تعطَّال مجيعاً ولذلك أجيزت يف طلب اللؤلؤ أحدمها يغوص واآلخر 
امتنعت إال على قدر أجرته وإن كانا صّباغني يغرف واشترطا التساوي فيما خيرج وإن كانت أجرة املُخرج أكثر 

ورأس املال فيما يصبغان به من نيل أو غريه والعمل على جزء واحدٍ نصٌف أو ثلثٌ جاز وإن خالفا األجزاء وجعال 
العمل نصفني وما يصبغان ثلثاً وثلثني فنصف ما أصابا لصاحب الثلثني وثلثٌ لصاحب الثلث ويبقي سدس لواحد 

واآلخر العمل فنصف ما أصابا فيه على قدر مالَهما فيه من رأس املال والعمل ألن ذلك اجلزء الفاضل  فيه رأس املال
هبةٌ أو سلف بشرط الشركة ومذهب مالك وابن القاسم أن الواهب واملسلِّف مل ُيمكَّن من ذلك ملا كانا بشرط أن 

به له ويشارك اآلخر بقدر عمله فيه وقد قيل إن يصل اآلخر معه وإذا مل يكن فيه متكني فمصيبته من صاحبه وما بيع 
ذلك قبضُ مبا أصابا بينهما بالسواء ويرجع صاحب الكثري على صاحبه مبثل ما أسلفه أو وهبه ولو كان ذلك الزائد 
ليس على وجه اهلبة وال السلف وإمنا وهبه الربح فقال إن خسرنا اقتسمنا رأس املال أثالثاً وإن رحبنا فالربح نصفان 

كانت هبة الربح للواهب وحده ألن مصيبة ذلك الزائد من صاحبة قوالً واحداً ألن العامل عمل فيه عمل ملك ل
صاحب األكثر ولآلخر الربح وهي هبة فاسدة ُترَّد للواهب ويقسط ما بيع به ذلك الزائد على قدره من قدر العمل 

ر الرَّحا ولآلخر الدابة اقتسموا ما أصابوا أثالثاً فإن اشتركوا يف الطحني ألحدهم البيت ولآلخ: قال ابن القاسم 
ألن رؤوس أمواهلم علم أيديهم فإن استوت أجرة البيت والرحا والدابة فال تراجع وإال رجع من له فضل على 

صاحبة ولو مل يصيبوا شيئاً لترادُّوا وأفضل الكراء وقال حممد يقتسمون ما أصابوا على قدر أكرية ما هلم فإن فضلٌ 
سم على أجرة كل واحد منهم فإن فضل بعد ذلك نظر إىل مجلة ما اجتمع لكل واحد فيُقسم لفضل على قدر قُ

وإن مل ُيصيبوا إال مثل ما يعلفون وينفقون رجع بعضهم على بعض وخيرجون ذلك من أمواهلم وليس : ذلك قال 
املأخوذ إمنا هو عنهما وليس عن البيت وأرى أن رأس املال الّرحا والدابة ألن اإلجارة والثمن : هذا حبسن قال 

والعمل وليس للشركاء يف ذلك إال رباط الدابة واملعونة اللطيقة وال تراجع يف عمل أيديهم الستوائهم فيه قال ابن 
وإن كان العامل صاحب الدابة وحده فله ما أصاب وعليه أجرة البيت والرحا وإن مل ُيصب شيئاً قال : القاسم 

وليس هذا بالبيِّن بل بعض ما أصاب على قدر : و سفينته على أنّ له نصف ما يكسب عليها قال كمن دفع دابته أ
إجارة الرحا والدابة فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بأجرة املثل ألن صاحب الرحا مل يبع من العامل 

إجارة البيت وكذلك إن كان العامل صاحب الرحا  منافعها وإمنا أِّذن له يف إجارهتا وله بعض األجرة مث يغرمان مجيعاً
فعلى قول ابن القاسم له ما أصاب وعليه أجرة املثل والقياس الفضل كما تقدم إال أن يكون الذي يطحن عليها 

طعام نفسه وال يؤجِّرها من الناس وكذلك الدابة إن قال له أجِّرها فباع منافعها من الناس فاألجرة لصاحبها 
ة املثل وإن قال اعمل عليها فحمل عليها جتارة أو ما حيتطبه فما باع من ذلك للعامل ولآلخر أجرة وللمؤجر أجر

املثل وكذلك الرحا والدابة إن دخل على أن يواجرمها من الناس فاألجرة ألصحاهبا وللعامل أجرة اِملثل وإن دخل 
يف شركة األبدان وزاد علينا جبواز ) ح ( فَقَنا على أن يعمل فيها طعامه فربح ماالً له وعليه أجرة املثل متهيد وا



مطلقاً ألنه يشترط كون رأس املال ) ش ( افتراق موضعهما واختالف صنعتهما وجعله من باب التوكيل وخالفنا 
هذه الصنائع يف حكم املوجود لصحة : موجوداً ومعلوماً وأن ُيخلط املاالن وكل ذلك معدوم هاهنا وحنن نقول 

اآلية فجعل الغامنني شركاء فيما ) واعلموا أمنا غَنِمُتم من شيٍء فأن هللا ُخمَسه ( ليها ولقوله تعاىل عقد اإلجارة ع
غنموا بقتاهلم وهي شركة األبدان وُروي أن ابن مسعود شارك سعداً يوم بدر فأصاب سعٌد فرسني ومل يصب ابن 

ن مقصود شركة األموال الربح وهذا مما حيصل مسعود شيئاً ومل ينكر عليهما النيب أو القياس على املضاربة وأل
ألهنما لو شرطا العمل من عند أحدمها امتنع ولو ُشرط املال من عند أحدمها والعمل من اآلخر صح وكان مضاربة 
بالعمل األصل وهو نظري املال ملقابلته له وألن املنافع واألعيان سواء يف جواز العقد عليهما يف البيع واإلجارة وبه 

الفرق بينه وبني شركة الوجوه ألن يف الوجوه ال مال وال صنعة تقوم مقامه أو نقول أحد أًصلي القراض  يظهر
إذا أخذ : فجازت به كالقراض بل أوىل التفاقهما هاهنا يف العمل ومث عمل ومال وأصل الشركة التساوي أو نقول 

ة بعمل غريه فكذلك ها هنا أو نقول إذا اشتركا ثوباً ليخيطه بعشرة فأجَّر غريه ليخيطه خبمسة صحَّ فقد أخذ مخس
باملال ضمن كلُّ واحد نصف ما يشتريه اآلخر فقد صار الضمان سبباً الستحقاق الربح فكذلك هاهنا ألن الصناع 

يضمنون عندنا احتجوا بالقياس على شركة الوجوه ألن كل واحد ممنفرٌد بعمل نفسه أو املنافع احلاصلة منهما 
كالشركة باملال اجملهول أو ألن كل أحٍد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه فيمتنع وبيع  جمهولة فتمتنع

الكسب بالكسب حرام أو ميتنع بالقياس على ما اشتركا جبملني وعليهما كُلَُف اجلّمالني والكسب بينهما واجلواب 
دة بدليل صحة اإلجارة واملضاربة عن األول أنه قد تقدم الفرق واجلواب عن الثاين منعُ اجلهالة وذلك معلوم بالعا

أن ذلك الزٌم يف شركة املال أن كل واحد باع نصف رحبه بنصف ربح صاحبه : على املنافع واجلواب عن الثالث 
وذلك مغتفر يف الصورتني للرفق واجلواب عن الرابع أن شركة الدواب واحلمل على الرؤوس جتوز إذا اشتركا يف 

  ا إذا افترقا فال رفق ألحدمها باآلخر خبالف مسألتنا شيء بعينه ال يفترقان فيه فأم

  فرع

يف الكتاب عن مالك املنع من شركة احلرث إال أن يشتركا يف رقاب الدواب واآللة ليضمنا ما هلك وعنه إن ساوى 
ما ُيخرج من البقر واآللة كراء ما ُيخرج اآلخر من األرض والعمل واعتدال يف البذر جاز وقد تقدم بسطه يف 

  ملزارعة ا

  فرع

ألحدمها رحَّى ولآلخر دابةٌ ولآلخر بيٌت على أن يعلموا بأيديهم والكسُب أثالث وعملوا على ذلك وجهلوا : قال 
املنع فما أصابوا أثالثاً إن استوت أكرية الثالثة وتصح الشركة ألن كل واحد أكري متاعه مبتاع صاحبه وإن 

اهلم عمل أيديهم وهو ُمستو ويرجع من له أفضل كراء على صاحبه اختلفت أكريه ما قسموا أثالثاً ألن رؤس أمو
وإن مل يصيبوا شيئاً كالكراء الفاسد وال تراجع يف كراء األيدي لتساويهم فيه وإن اشترط صاحبا البيت والرحا 

وإن مل  العمل على رّب البغل فعمل فله الربح وعليه الوضيعة ألن غلة دابته رأس املال وعليه أجرة الرحا والبيت
ظاهر الكتاب املنع حىت يكتري كل : يصيبوا شيئاً كالدابة يعمل عليها بنصف الكسب قال صاحب التنبيهات 

معىن قوله الشركة صحيحة : واحد نصيبه بنصيب صاحبه إذا كان مستوياً وأجازه سحنون إذا استويا قال أبو حممد 
كراء البيت : صفة التراجع مع االختالف : قال ابن يونس  أي آلت إىل الصحة ال أهنا جتوز ابتداًء للجهل باألكرية



ثالثة دراهم والدابة درمهان والرحا درهم فاستووا يف درهم فال يتراجعوا فيه ولصاحب البيت فضلٌ درمهان له 
منهما ثلثا درهم على كل واحد من صاحبيه ولصاحب الدابة فضلٌ درهم له ثلث درهم على كل واحد من 

ذا طالب صاحب البيت صاحب الدابة بثلثي درهم طالبه صاحب الدابة بثلث درهم فيبقى له ثلث صاحبيه فإذا فإ
دجرهم ولصاحب الدابة ثلث درهم وعلى صاحب الرحا ولصاحب البيت ثلثا درهم وعلى صاحب الرحا أيضاً 

إن مل يزد '  كذا' يغرم لكل واحد ثلث درهم فيدفعه صاحب الدابة إىل صاحب البيت فيحصل له درهم ويستزن 
شيئاً من عند نفسه وإذا حضروا كلهم وهم أملياء وطلبوا احملاسبة دفع صاحب الرحا لصاحب البيت درمهاً ثلثه عن 

صاحب الدابة وثلثان مما له قبله ألن مجيع إجارة البيت والدابة والرحا ستة دراهم فللدابة درمهان فال شيء له وال 
إذا فات ذلك بالعمل قسموا ما : رحا بدرهم فيعتدلوا وقالوا حممد عليه ويرجع صاحب البيت على صاحب ال

أصابوا على قدر قيمة كراء كل واحد منهم فإن فضل شيء قسموا ذلك على قدر إجارة كل واحد بيديه وإن 
فضل شيء قُسم على ما حصل بيد كل واحد منهم بأن يكون املُصاب مثانية عشر ويكون كراء البيت ثالثة والدابة 

ان والرحا درهم فلكل واحد كراء ماله وكراء يده أيضاً وهو مثالً لكل واحد درهم فيبقى من املصاب تسعة درمه
يقتسموهنا على التسعة األوىل فيصري لصاحب البيت مثانية ولصاحب الدابة ستة ولصاحب الرحا أربعة وقال بعض 

م فيضيف كل واحد عمل يده إىل كراء ما األشبه أن يكون عمل أيديهم وكراء آلتهم رؤوس أمواهل: القرويني 
أخرج وجيمع ذلك كله وُيقسم املُصاب على ذلك فال خيتص برأس املال عمل البدن دون عمل اآللة ألن ذلك كله 
رأس مال له فإن عجز املصاب عن كراء اآللة فينبغي أال يتراجعا يف الذِّمم مبا فضل بعضهم على بعض ألن يد كل 

اًء فاسداً فال يضمن شريكه له كما إذا اشتركا سلعتني شركةً فاسدة فباعوا مل يضمن واحٌد واحد على ما أكراه كر
لصاحبه قيمة نصيبه وإمنا رؤس أمواهلما ما باعوا به وهو قول حسن راجع إىل قول حممد إذا كان ما أصابوه قدر 

لك اختلف ووقع الظلم بينهم إذا كراء آلتهم وعمل أيديهم فأكثر ال يستخِلُف ذلك يف القسمة وإن كان أقل من ذ
ُبدئ بأكرية اآللة أو بأكرية األيدي إذا قد يكون كراء آلة أحدهم عشرة وأجرة يده عشرة فإذا أصابوا قدر أجرة 
اآللة وُبدىء بالقسمة عليها ظُلم من أُجرة آلته قليلة وأجرة يده كثرية وإن ُبدئ بالقسمة على أجرة األيدي ظلم 

األقوال مجُع أكرية اجلميع وُيقسم ما أصابوا عليه وألن ما أخرجوا مما ُيكرى فيكون كراؤه  صاحب اآللة فأعَدلُ
أرى أن يكون رأس املال : رأس املال كثمن السلعتني يف الشركة الفاسدة فإن رأس املال ما يبيعا له قال اللخمي 

مل اليد وليس للشركاء يف ذلك إال ربط الرحا والدابة ألن اإلجارة والثمن املأخوذ إمنا هو عنهما دون البيت وع
وإن عمل صاحب الدابة وحده فله ما : الدابة وهو يسري وال يتراجعون يف عمل أيديهم ألنه يسري قال ابن القاسم 

أصاب وعليه أجرة البيت والرحا وإن مل يصب شيئاً وليس بالبيِّن وأرى ما أصاب مفوضاً على أجرة الرحا والدابة 
ن العمل رجع عليه العامل فيه بأُجرة املثل ألن صاحب الرحا مل يبع من العامل منافعها وإمنا وكّله فما ناب الرحا م

يف إجارهتا وله بعض األجرة فهو يواجرها على صاحبها مث يغرمان مجيعاً أجرة البيت وكذلك إذا كان العامل 
ن الذي يطحن عليهما طعام نفسه فيكون صاحب الرَّحا فقول ابن القاسم وما عليه واملختار ما تقدم إال أن يكو

  كمن قال لك ما تكسب عليها وكذلك الدابة وقد تقدم بعض هذا البحث 

  فرع

إذا مرض أحُد شريكي الصنعة أو غاب يوماً أو يومني فعمل صاحبه فالعمل بينهما ألنه عادةُ الشركاء : يف الكتاب 
إن مل يعقد يف أصل الشركة على ذلك فيمتنع للغرر  وما تفاحش وطال إن أحب العامل أعطاه نصف ما عمل جاز



إن مل يعقدا : فإن نزل فما اشتركا فيه بينهما وما اختص بذي العمل لصاحبه قال ابن يونس قال قال بعض القرويني 
على ذلك ينبغي أن القدر الذي لو صحَّ ذلك كان بينهما أن يكون بينهما والزائد للعامل وحده ويُتسامح يف 

هذا يف شركة األبدان أما يف شركة : الصحيحة عن التفاضل اليسري خبالف الفاسدة قال ابن حبيب الشركة 
األموال فللذي عمل نصف أجرته على صاحبه والفضل بينهما ألن املال أخذه وإذا تقبل أحدمها شيئاً بعد طول 

يالً فاإلجارة بينهما ويرجع العامل على مرض او غيبة فهو له قاله بعض القرويني إذا تقبال مجيعاً مث غاب أحدها طو
شريكه بأجرة مثله ألنه حتمَّل عن صاحبه بالعمل خبالف حافري العني ُيستأجران فيمرض أحدمها فال يلزم الثاين أن 

يعمل لصاحبه فإن عمل قال ابن القاسم هو متطِّوع كمن خاط إلنسان ثوباً بغري إذنه ال غرم عليه لصاحبه ومن رأى 
لرب الدين رأي أن باملرض انفسخت اإلجارة للضرر عليه كمرض الدابة يف السفر والفرق بني الدَّين  أنه متطوع

وما يتقبالنه من املتاع أن املتاع مما ُيضمن إذا ضاع ما حتمال ضِمنا ووجب عليهما عمله والبري مما ال ُيضمن فلم 
إذا مرض أحدمها أو مات أو غاب فعلى : لخمي جيب على الصحيح حفرُ نائب املريض فصار متطوعاً باحلفر قال ال

اآلخر مجيع العمل كان يف الذمة أو على أعياهنما ألهنما اشتركا على ذلك وعليه دخل مستأجرمها ألنه رمبا جالت 
أيديهما يف عمل الشيء الواحد خبالف غري الشريكني إذا كانت اإلجارة على عمل رجلٍ اال يضمن أحد عنه ذلك 

ر رجالن أنفسهما يف عمل شيء بعينه أو كانت اإلجازة يف الذمة ال يلزم أحدمها أن ُيويف عن اآلخر العمل ولو أجَّ
خبالف األول ألهنما متفاوضان ويلزم أحدمها ما يلزم اآلخر وإذا عقدا يف الصحة مث حدث مرض خفيف أو طويل 

العمل وكذلك إذا عقد اإلجازة على شيء أو بعيداً فعلى الصحيح واحلاضر القيام جبميع ' قريباً ' أوغاب أحدمها 
يف أول املرض مث برئ قريباً أو بعيداً أو يف سفر أحدمها إىل قُرب مث رجع عن قرب أو ُبعد فعلى الصحيح واحلاضر 

القيام جبميع العمل هذا يف حق الذي له العمل وكذلك يف املسمِّى الذي عقدا عليه هو بنيهما نصفان وإن طال 
رجع على صاحبه بأجرة اِملثل وإال فال جريا على العادة ولو اشتركا على عدم التراجع يف الكثري املرض أو السفر 
  فسدت ألنه غرر 

  فرع

 ٣٨( يف الكتاب ما تقبَّل أحُد شريكي الصنعة لزم اآلخر عمله وضمانه يؤخذ بذلك وإن افترقا ألنه عقد الشركة 
  ) جتوز شركة : قال 

  قال جتوز شركة

كتب واحد ال موضعني واألطباء إن اشتركوا يف مثن الدواء وال يشترك احلمَّاالن على رؤسهما املعلمني يف م
ودواهبما الفتراقهما إال أن جيتمعا يف شيء بعينه إىل غاية فيجوز على الرؤس أو الدواب وإن مجعا دابتيهما على أن 

هو غرر وكذلك على رقاهبما وقد ختتلف الغايات ُيكريامها والكراء بينهما امتنع ألنه قد ُيكري أحُدمها دون اآلخر ف
إال فيما يفترقان فيه فيجوز لعدم الغرر قال ابن يونس اليكون علمهما من الكسب بقدر علمه الستوائهما فيما 

ال يشترك طبائعي وجوائجي وال أحدمها وكّحال ألن االختالف غرر من غري رفق : يعلِّمانه الصبيان قال اللخمي 
كسٌب بكسب وجيوز طبائعي كّحال مع كّحال إذا اختص الطبائعي مبا يدخل من قبل الطبائع وإال مل معترب ويصري 

َيُجز وميتنع طبُّهما واحٌد وحصتهما من الكسب خمتلفة وكذلك ال خيتلف رأس املال وشركة املعلمني جائزة إن اتَّحد 
نع لعدم التعاون وإن كانا يعلِّمان القرآن ويزيد صنف ما يعلمانه فإن كان أحدمها قرآناً واآلخر حنواً أو غريه امت



أحدمها حنواً أو حساباً وتعليم الزائد يف ذلك املوضع تبٌع ال يُزاد ألجله يف األجرة وكذلك إن كان يسرياً وإن كان 
حيمل له قدر امتنعت الشركة إال أن خيتص صاحبه بأجرته وإذا مل تكن الدواب مشتراة متتنع ألنه يريد راحة دابته و

على دابة شريكه وإن اشتركا فيهما جازت اتفق احلمل أم ال ألن صحبة أحدمها الدابة وجلوس اآلخر تبٌع قال ابن 
جيوز ذلك وإن افترقا يف البُلدان وإن بُعد أحد املوضعني وقرب اآلخر وإن كانت الدواب ألحدمها : حبيب 

أن يستأجر دابة ليواجرها مع إمكان تيسر إجارهتا  فاستأجر اآلخر نصفها ليحمل عليها بإجارته جاز ألنه جيوز
وتعسرها وال تفسد اإلجارة لذلك وكذلك إن استأجراها مجيعاً من ثالث ليشتركا يف منافعها وإجيارها إذا عقدا 

  اإلجارة عقداً واحداً وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه امتنع 

  فرع

ال على رقاهبما مثار الربية أو دواهبما إذا كان مجيع ذلك من جتوز يف االحتطاب واالحتشاش وأن حيم: يف الكتاب 
موضع واحد وإال فال ويف صيد السمك وغريه وال يفترقان ألنه تعاونٌ ُيضطر إليه وال يشتركان بالكلبني إال أن 

ُبزاة جاز إذا اشتركا يف الكالب وال: ميلكا رقاهبما وال يفترق الكلبان أو البازيان يف طلب وال أخذ قال اللخمي 
وإن افترقا يف االصطياد ألن البازي كرأس املال فأشبه االشتراك يف األموال فيجوز االفتراق وإن مل يشتركا بالبزاة 

جازت إن اجتمعا ليتعاونا وإال فال وجتوز بالشباك إذا طرحاها مرة واحدة على السمك وكذلك إن َنَصَب هذا مرةً 
ورة وكذلك جيوز يف االحتطاب وإن مل جيتمعا يف موضع البيع إذا اجتمعا وهذا مرة للضرورة وميتنع مع عدم الضر

يف االحتطاب وإن افترقا يف األصل امتنع وإن اجتمعا يف محل ذلك أو بيعه ألنه يف األول عمل بعمل ويف الثاين 
لى كسب بكسب إال أن يكون الكسب واالحتطاب يف موضع ويشترط أحدمها على اآلخر البيع يف موضع كذا ع
بعد واآلخر على قرب فيمتنع وما ُوجد قيمته بينهما على السواء ويرجع من أبعَد على صاحبه بأجرة اِملثل فيما 

الشركة يف االحتطاب واالصطياد وسائر املباحات ألن الشركة تبٌع للوكالة والوكالة يف ) ح ( و ) ش ( عمل ومنع 
  املباح متتنع وجوابه بل الوكالة للرفق وهو حاصل 

  رعف

ومتتنع يف ) ش ( جتوز يف حفر القبور واملعادن واآلبار وعمل الطني وقطع احلجارة إذا مل يفترقا خالفاً : يف الكتاب 
موضعني هو أو هذا يف غار وهذا يف غار الغرر وإن مات أحدمها بعد إدراك النيل فالسلطان ُيقطعه ملن يرى واملعادن 

اإلقطاع بعد النيل وموت العامل إن مل تكن سنة فال ينبغي : قال سحنون  كلها سواء النقدان وغريمها يف التنبيهات
وقال غريه لعله يريد يف الكتاب إذا مل يدرك نيالً وقال أشهب النيل لوارث العامل كسائر احلقوق وإن مل يدركه 

اب أهنما أخرجا معىن ما يف الكت: وقال غريه إن قدر ورثته على عمل فهم أحق ويف النكث قال الشيخ أبو احلسن 
النيل فاقتسماه وليس للوارث التمادي على العمل إال بقطيعة من اإلمام وكره مالك طلب الكنوز يف قبور اجلاهلية 
لقوله عليه السالم ال تدخلوا على هؤالء املعذَّبني إال وأنتم باكون فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم أو خشية 

  وأجازه ابن القاسم واستخف غسل تراهبم مصادفة قرب نيب أو رجل صاحل 

  فرع



جتوز بعرضني خمتلفني أو متفقني أو طعام وعرض على قيمة ما أخرج كل واحد يومئذ وبقدرة الربح : يف الكتاب 
يف ختصيصه بالنقدين وإن اتفق قيمة العرضني املختلفني وعرفا ذلك عند العقد واشتركا هبما ) ش ( والعمل خالفاً 
لنصف هذا بالنصف اآلخر فإذا قّوما وأشهدا جاز وإن مل يذكرا بيعاً ولو اشترطا التساوي يف الشركة  جاز ألنه بيع

بالسلع فلما قوماً تفاضلت القيم فإن مل يعلما أخذ كل واحد سلعته وبطلت الشركة فإن فاتت السلعتان وعمال على 
رة ويرجع من قلَّ ماله بفضل عمله على ذلك فرأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته وبقدر ذلك الربح واخلسا

صاحبه وال يضمن صاحب السلعة القليلة فضل حصة صاحبه ألن فضل سلعته مل يقع فيه بينهما بيع ومىت وقعت 
فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيعت به سلعته ال ما قُوِّمت والربح يُقسم على قدر ذلك والصحيحة رأس ماهلما ما 

ن ما بيع به لصحة العقد أوالً فصار كل واحد باع نصف عرضه بالنصف اآلخر حينئذ قوما به يوم اشتركا دو
ال خيتص الفوات يف الفاسدة بالبيع بل حبوالة األسواق كالبيع : والفاسدة مل َيبعُه ما يوجب ضماناً يف التنبيهات 

خبالف الفاسد إذا قُبض ألن أيديهما إن جهال ما بيعت به السلع ُرجع للقيمة يوم البيع : الفاسد ألهنا بيع يف النكث 
على السلعتني ومل جيعل لكل واحد مثن السلعة اليت اشتُريت مبا له يف الشركة بالدنانري من عند هذا وبالدراهم من 
عند هذا وجُعل لكل واحد ها هنا مثن سلعته ألن الدراهم والدنانري قد فات األمر فيهما ملا تصرفا فيهما بالشراء 

إذا اشتركا والقصد بيع : حيصل فيهما فوت ألن مثنهما معلوم وبيد كل واحد سلعته قال اللخمي  والعرضان مل
بعض أحدمها ببعض اآلخر وال يتحريان األمثان إذا بيعا فجائزة وإن كان فيهما تغاُبٌن من فضل أحدمها على اآلخر أو 

على املساواة والقيم خمتلفة امتنع وحينئذ  القصد حتري امثاهنما جازت على أن لكل واحد قيمة سلعته وإن اشتركا
لكل واحد ما بيعت به سلعته ألن للشريكني أن يتصرفا فقبض املشتري كال قبضٍ وقيل ذلك قبض وقاله مالك فيما 

إذا أخرج أحدها ذهباً واآلخر فضة فإن الشركة صحيحة والقبض صحيح تصح به املُتاجرة يف الصرف وعلى هذا 
حبه يضمنه نصف قيمتها يوم قبضها ويصري ما جيري بينهما نصفني وإن باع السلعة قبل قبض كل واحد سلعة صا

قبضها فهل بيع املشتري كالقبض يوجب عليه نصف القيمة ويكون له نصف الثمن أو ليس بقبض والثمن ملن 
لقابض حبوالة كانت له السلعة ؟ وإن باع كل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد قبضها وقبل وقوعها عند ا

األسواق أو جسم فالثمن له دون الشريك وإن كان بيعه هلا بعد القبض والفوت بتغري جسم فالثمن بينهما وعلى 
كل واحد نصف قيمة سلعة صاحبه وإن قبض أحدمها سلعة صاحبه مث باعهما مجيعاً فثمن سلعته له ومثن سلعة 

ذلك فاملشتري بينهما على قدر ذلك ألحدمها بقدر مثن  صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها فإن جترأ بعد
سلعته ونصف مثن سلعة صاحبه ولآلخر قدر نصف مثن سلعة صاحبه فإن أخرج أحدمها عروضاً واآلخر عيناً أو 
حيواناً أو طعاماً جازت إن اعتدلت القيم وإن اختلفت امتنع على املساواة يف القيم فإن ترك ذلك فكما تقدم يف 

  العرضني 

  فرع

جتوز بالعروض املماثلة واملتقومة من صنف أو صنفني إذا انفقت القيم وبطعام ودراهم وبعني وعرض إذ : يف الكتاب 
اتفقت القيم وبقدر ذلك الربح والعمل ومتتنع بالطعام والشراب كان مثلياً أم ال صنف واحد أم ال عند مالك 

وال أعلم للمنع وجهاً وميتنع مسراء وحممولة وإن اتفقت : قال وأجاز ابن القاسم املتفق الصفة واجلودة على الكيل 
القيم كما متتنع بدراهم ودنانري تتفق قيمتامها ألن مع التماثل يكون القصد الرفق بالشركة ومع االختالف ُيتوقع 

هو يف ضمانه القصد للمبايعة مع عدم املتاجرة وإذا وقعت فاسدةً بالطعام فرأس مال كل واحد ما بيبع به طعامه إذ 



حىت ُيباع ولو خلطاه قبل البيع فقيمة كل واحد يوم خلطا وجتوز بدنانري أو بدراهم منهما ُمتفقة النفاق والعني 
والربح والوضيعة والعمل على ذلك وإال امتنع للغنب والغرر فإن نزل فالربح واخلسارة على قدر رؤس األمول 

ا املال كله ويرج من له فضل عملٍ على صاحبه ويبطل الشرط وكذلك لو حلقهما دين من جتارهتما بعد أن خسر
وال يضمن قليل املال لصاحبه وما فضله به ألنه ليس بسلف ألن رحبه لربه ولو صح عقد املتفاوضني يف املال فتطوع 

مه منع مالك الطعام ألن كل واحد باع نصف طعا: صاحب األقل بالعمل يف مجيع املال جاز وال أجرة له يف النكث 
بنصف طعام صاحبه ويد كل واحد على ما باعا فإذا تصرفا وباعا كان بيع الطعام قبل قبضه وبيع الطعام بالطعام إىل 
أجل ألن يد كل واحد على طعامه والفرق بينه وبني الدنانري والدراهم أهنا مستوية يف املقاصد فلو كان فيها شيء له 

س مثله والشركة ال بد فيها من االستواء يف الصفة والقيمة وهو متعذر يف فضلٌ امتنعت به الشركة إذا ُضمَّ إىل ما لي
جتوز : ذلك بل الغالب االختالف يف الطعام وإمنا يغرم املُتلف اِملثل للضرورة خبالف الشركة قال بعض القرويني 

فاق شيئاً يسرياً قال على مذهب ابن القاسم الشركة بالطعام املختلف يسرياً كما جازت يزيدية وحممدية خمتلفة النِّ
ابن يونس على تعليل النكث األول يلُزم جوازها بالطعامني املختلفني اللذين جيوز التفاضل بينهما إذا استوت القيمة 

كيف يلحقُهما ديٌن بعد خسارة املال ومها : وقد منعه مالك وابن القاسم بالعلّة األخرى هي احلق قال سحنون 
كنهما اشتريا على املال الذي بأيديهما فتلف قبل دفعه يف الثمن مث تلفت السلعة قال اليشتريان بالدين ؟ قال ول

حممد فإن أخرج أحدمها مائة واآلخر مائتني على أن الربح بينهما على قدر مال كل واحد منهما فاشتريا بأربع مائة 
عتها على قدر ماليهما وإن كانت الشركة على أن َينقُدا ثالمثائة وتبقى مائة ديناً عليهما فيقتسمان ربح املائة ووضي

فاسدة ألهنما اشتركا على أن الربح والوضيعة نصفان ولصاحب الثلث أجرته فيما فضله به صاحبه وإن علم البائع 
ولو أشركه وأسلفه بقية املال طلباً : أن شركتهما على الثلث والثلثني تبعهما كذلك وإال اتبعهما نصفني قال مالك 

جاز وإن كان بعد صحة العقد ومن غري عادٍة جاز ألنه معروف ومن ابتاع سلعة فقال له أشركين وأنا لرفقه وصلته 
أنقد عنك امتنع ألنه بيع وسلف ولو قال املشتري لرجل تعالَ اشترِ لك وأنقد عنك وأؤجرك والسلعة حاضرة جاز 

لبيع جاز ألن قبل عقد البيع ال َيُجر خبالف املضمون ألنه دين بدين وإن سألك أن ُتشركه وينقد عنك قبل عقد ا
إما صنٌف بعضه أفضل أوالً أو جنس كقمح وشعري أو : للشركة بالطعام أربعة أحوال : بنقده نفعاً قال اللخمي 

جنسان كقمح ومتر ويف كلها خالف ويف املقدمات لو اشتركا مبا ميتنع فيه النساء كالدينارين والطعامني منع ابن 
تني الّنساء وبيع وصرف وعدم املناجزة وأجازه سحنون وأحد قويل مالك أما ما جيوز فيه الّنساء القاسم الجتماع عل

كصنفني من العروض أو العروض وأحد النقدين أجازه ابن القاسم النفراد إحدى العلتني وهي البيع والشركة 
  ن البيع داخالً فيها فإن َخَرج ُمنِع وأشار للمنع تارة للبيع والشركة ومل يراع سحنون البيع والشركة أصالً إذا كا

  فرع

جتوز باملال الغائب إذا أخرجا غريه لتحقّق الشركة فإن أخرج ألفاً واآلخر ألفاً نصفُه غائب فخرج ليأيت : يف الكتاب 
ل به ومعه مجيع احلاضر فلم جيد الغائب فاشترى مبا معه فله ثلث الفضل ألنه الذي حتقّق وال يرجع بأجر يف فضل املا

قيل إمنا جتوز باملال الغائب عند ابن القاسم إذا مل يكن : كشريكني على التفاضل يتطوع أحدمها بالعمل ويف النكث 
بعيداً جداً وميتنع عند سحنون وإن قرب وإمنا جتوز عند ابن القاسم إذا مل يَّتجر إال بعد قيض الغائب وال غرر وإال 

تبني أن ذكر الغائب خديعةٌ فله ربح ماله وإال فله النصف وال أُجرة له  إن: فتمتنع للغرر قال ابن يونس قال حممد 
على كل حال قال ابن يونس إمنا يصح هذا إذا اشترى باحلاضر قبل علمه فضاع الغائب ألنه اشترى على أن ذلك 



 تقع بعد ألن بينهما نصفان وعلى أن ضياعه منهما أما لو اشترى بعد علمه بضياع املال الغائب فال ألن الشركة مل
ضمان الدنانري الغائبة من رهبا ما مل تقبض بل لو اشترى هبا فهي يف ضمان بائهما فكيف الشركة ؟ وظاهر الرواية 

شراؤه بعد علمه بذهاب املال وعند سحنون الشركة فاسدة لغيبة نصف األلف وله أجرة مثله يف الزيادة ألنه ليس 
  خللط متطوعاً ألن الشركة عنده ال تتم إال با

  فرع

دنانري هامشية واألخرى وزهنا دمشقية أو دراهم يزيدية واألخرى وزهنا حممدية وصرفهما خمتلف متتنع : يف الكتاب 
إال يف االختالف اليسري ألن التساوي يف املقدار والقيم شرط نقياً لضياع املال بالباطل وميتنع الربح والعمل بينهما 

ىل القيم وحكُمهما الوزن فإن استويا يوم العقد ال يوم االفتراق اقتسما بالسوية بقدر فضل السكتني ألهنما صرفاها إ
عرضا كان أو طعاماً أو عيناً نظراً للعقد وميتنع دراهم ومن اآلخر دنانري ألنه صرٌف وشركة وال جيوز مع الشركة 

شرة دينار ولكل عشرة صرف وال قراض وألهنما ال يقومان فإن عمال فلكل واحد مثل رأس ماله والربح لكل ع
دراهم وكذلك الَوضيعة وكذلك إن عرف كل واحد السلعة اليت اشُتريت مباله إن عرفت وال شركة يف السلعة 
األخرى وإن تفاضل املال فألقلِّهما ماالً أجرة معاونة اآلخر وإن مل ُتعلم السلع فالربح واخلسارة بينهما على قيمة 

قوله إذا جعال العمل والربح : ألقلهما ماالً أجرة معاونة صاحبه قال ابن يونس الدراهم من الدنانري يوم اشتركا و
فإن نزل أخذ كل : بقدر فضل ما بني السكتني امتنع إذا صرفاها على القيم وحكُمها الوزن يف البيع والشركة قال 

قاله مالك قال بعض واحد مثل رأس ماله بعينه يف سكته وله من الربح بقدر وزن رأس ماله ال على السكتني و
لعل حممداً يريد إذا مل خيتلف السوق والسكتان من يوم الشركة غلى يوم القَسم وإال فُيظلم أحدمها إذا : القرويني 

ما قاله غري ابن القاسم يف أن يكون لكل : أُعطي مثل رأس ماله وفضُته أفضل مما كان دفع قال بعض القرويني 
صواب وهو اجلاري على أصل ابن القاسم ألن الشركة الفاسدة ال يضمُن أحدمها واحد السلعة اليت اشتُريت مباله 

لصاحبه فيها شيئاً كما إذا اشتركا بعرضني خمتلفني يف القيمة فباع أحدمها عرض صاحبه فإنه قال ال يضمن ومثن ما 
م عرضاً وقوله إذا مل بيع به عرضه له وبه يكون شريكاً إن عمال بعد ذلك وكذلك إذا اشتريا بالدنانري والدراه

ُيعرف ُينظر إىل قيمة الدنانري والدراهم فيقسم ما بأيديهما على ذلك صواب ألنه قد اختلف الثمن فأشبه الطعامني 
إذا اختلطا ويف القسمة نظٌر يف قول ابن القاسم ألنه إذا استوت قيمة الدنانري يوم القسم فاعطيناه مثلها انظر 

قيمة الدراهم فأعطيناه مثلها انظر صاحب الدنانري فينبغي أن يكون مثنها بينهما  صاحب الدراهم وكذلك إن زادت
نصفني وإمنا ال جيوز صرٌف وشركة إذا كان خارجاً عن الشركة وأما فيها فيجوز وعن مالك جواز هذا دنانري وهذا 

  مع بقاء كل واحد على نقده بقيمتها رواه ابن القاسم وروى ابن وهب كراهيته قال حممد وإجازُته غلطٌ ألنه صرٌف 

  فرع

  يف الكتاب جيوز هذا ذهب وفضة واآلخر مثله 

  فرع



إذا صرَّ كل واحٍد ماله على حدة وجعالمها عند أحدمها فضاع أحدمها هو منهما ولو بقي مال كل واحد : قال 
إن بقيت كل صرة بيد بيده فضمانه منه حىت خيلطا أو جيعالمها عند الشركة والذهب من صاحبه لعدم العقد شرعاً و

صاحبها حىت ابتاع هبا أمة للشركة وتلفت الصرة األخرى املاالن متفقان فاألمة بينهما والصرة من ربِّها بعد العقد 
فمالٌك يقول : فيها وشراء األمة بقصد الشركة مع اإلذن وقال غريه ال تنعقد الشركة حىت خيلطا قال ابن القصار 

أن الشركة االختالط فإذا مل خيلط مل حيصل ُمسمَّى الشركة ) ح ( ال يتميز لنا على البد أن يكون نوعاً واحداً و
والشركة كما حتتاج للقول وحتتاج املال ألنه لو كان ألحدمها فقط املال المتنع وألنه ميتنع ألحدمها مجلٌ ولآلخر 

يض مع السود صدق املسمى يف جواز الدراهم الب) ش ( محار يعمالن به على الشركة فكذلك هاهنا ولنا على 
بذلك كما لو اختلطا بعرضني بأن يبيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض اآلخر والفرق بني صورة النزاع وبني 

أحدمها دراهم واآلخر دنانري قرب احتاد اجلنس فيكون مقصودمها الشركة ومث يُرجح قصد الصرف احتج بأن يف 
ن متميزين فال تتحقق الشركة وجوابه املنع قال ابن يونس قال سحنون النوع الواحد تتحقق الشركة وبالنوعني يبقيا

إذا اشترى كل واحد بصرته سلعةً قبل اخللط فلكل واحد ما اشتراه له رحبه وخسارته وكذلك لو تلفت صرته : 
ا حىت جيمعا املالني أو الصرتني يف خرج أحدمها أو يف يده وقيل إذا كانت صرة كل واحد بيده فتلفت إحدامه

فاشترى أمة بعد التلف عاملاً به ُخيِّر شريكه يف شركته فيها أو تركها له إال أن يدعي شراءها لنفسه وإن مل يعلم 
  بالتلف فهي بينهما كشرائها قبل التلف يف الصرة األخرى وهو أصل ابن القاسم 

  فرع

ازه مالك ألهنما يتعاونان يف احلضانة ألحدمها َحَمام ذكر ولآلخر أنثى على أن ما أفرخا بينهما أج: قال ابن يونس 
وألحدمها بيٌض جيعله اآلخر حتت دجاجته والفراخ بينهما فالفراخ لصاحب الدجاجة وعليه لصاحب البيض مثله 

  كمن جاء بقمح ليزرعه يف أرض بينكما فإمنا له مثله والزرع لك قاله مالك 

  فرع

قال بعض العلماء مثل أن يبيع الوجيه مال اخلامل ) ح ( وجوزها ) ش ( متتنع شركة الوجوه وقاله : يف اجلواهر 
بزيادة ربح ليكون له نصفه وقال القاضي أبو حممد هي أن يشتريا على الذمم بغري مال وال وضيعة حىت إذا اشتريا 

رحبه شيئاً كان يف ذممهما فإذا بيع قسما رحبه وهي باطلة يف مجيع ذلك عندنا وفسره الشافعي بأن يشاركه على أن ُي
فيما يشتريه بوجهه أي جباهه يف الذمة أو يقول له اشترِ على جاهي والربح بيننا أو يقول عليَّ أن أشتري أرضاً 

أن األصل عدم مشروعيتها وألن حقيقة الشركة أن يشتركا : وتبيع أنت ألين بالشراء أعرف وعند التجار أوجه لنا 
ا وال يكفي القول يف الشركة ألهنما لو جعال الربح كله ألحدمها يف شيء عند العقد إما مال أو بدن وال واحد منهم

أوفوا ( امتنع وألهنا أكل املال بالباطل وأخذ الربح بغري سبب شرعي احتج بالقياس على شركة األبدان وبقوله تعاىل 
حالة االنفراد املؤمنون عند شروطهم وألهنا تنعقد على الوكالة بالشراء لآلخر وهي جتوز ' : وبقوله ) بالعقود 

فتجوز حالة االجتماع واجلواب عن األول أن البدن والصنعة كالعني املوجودة خبالف الوجوه ؛ وعن الثاين والثالث 
املعارضة بنهيه عليه السالم عن الغرر وهذا غرر ؛ وعن الرابع منع هذه الوكالة على االنفراد الن الذي يشتريه 

ا يف الوكالة ال جيوز وإمنا جيوز ذلك يف الشركة لوجود الرفق املنفي ها هنا مث أحدمها جيوز أن يشتريه اآلخر ومثل هذ
نقول الفرق بني هذا وبني الوكالة أن ها هنا اشتراه لنفسه ولشريكه وذلك ملوكله وها هنا اشترى من غري نية 



يز اجلنس املشتري الوكالة قال الشافعية وإمنا تصح شركة الوجوه إذا أذن كل واحد لصاحبه يف التصرف وأن مي
  فقط خنطر له األشياء احملقة فيشتري العالية وإن يذكر القدر املشترى إليه 

  الباب الثاين يف األحكام

عقد الشركة قد يلزم وقد ال يلزم إن أخرجا دراهم أو دنانري ليشتريا معيناً ال : األول قال اللخمي : وهي ستة 
 هذا العقد وإن كان يقدر على شرائه وحده وإن كان شراء الكل يستقل به أحدمها لزمت ألن لكل واحد حقاً يف

أرخص فكذلك وإن استوى الشراء مجلة وانفراداً فعلى القولني فيمن شرط ما ال يفيد هل يلزم الوفاء به أم ال وإن 
ضي بالصرف اشتركا ليتجرا يف غري معني وما ال أمد النقضائه فلكل واحد الرجوع ولكن له عني دنانريه ألنه إمنا ر

ألجل الشركة ويتخرج فيه قول بلزوم الصفقة األوىل كقول مالك يف اإلجارة مشاهرة يلزمه الشهر األول وإن 
إن قُصد بيع نصف أحدمها بنصف اآلخر ال أكثر من : كانت الشركة يف سلع أخرج كل واحد سلعةً فثالثة أحوال 

لقول قول من دعا إىل تأخري املفاصلة إىل وقت اعتيد فيه ذلك لزمت أوالتربص هبا ملا ُيرجى من حوالة األسواق فا
حوالة السوق كالقرض ال ميكن أحدمها البيع قبل األوان إال أن ينقسم من غري نقص وال مضرة فيقسم بني 

اء الشريكني أو القصد متادى التجر بأمثاهنما ُيقدَّم من دعا إىل ترك التَّدجر يف املستقبل على أحد قويل مالك يف الكر
وملن أحب التمادي اخليار يف نقض الشركة يف العرضني ألنه يقول مل أقصد إال التَّجر يف املستقبل فإذا مل أُمكن مل 

أستمر وال مقال ملريد عدم التمادي ألن اآلخر قد ملك عليه نصف عرضه ومكَّنه من الوجه الذي قصد الشركة 
مت الشركة وال يوكِّل احلاضر من يأخذها من الغائب حلق الغائب ألجله ولو اخرجنا دنانري مث سافر أحدمها باملال لز

بغيبته وليس للغائب الترك ويوقف له ماله هناك ألنه تعريٌض للمال للتلف وإن سافرا ألجل التعاون مبا ال يقدر 
احلرث قال أحدمها أن يّتجر فيه على االنفراد لكان القول قول من دعما إىل التمادي ألول َنّضة واختلف يف شركة 

ابن القاسم ألحدمها النزوع قبل احلرث وقال سحنون ليس ذلك له وإن كانا قد بذرا مل يكن لواحد النزوع اتفاقاً 
إن ذهب السيل بذلك الزرع مل جيرب أحدمها على أن : لتعذر قسمة البذر يف األرض وإن مل يربز وقال ابن حبيب 

أو بعض أداته ُخيِّر اآلخر ألن البذر باملال فتجب املعاونة قبل عدمه يعيد بذراً آخر وإن هلك ثور أحدمها أو غالمه 
دون عدمه هذا إذا اشتركا ليعمال بطناً واحداً فإن كان ليعمال يف املستقبل ومل ُيسميا لزم أول بطن على أحد القولني 

مل جتُز إال على التكافؤ الشركة عقد جائز من الطرفني ولكل واحد االنفصال مىت شاء وهلذا : قال صاحب املقدمات 
فمىت فضل أحدمها يف قيمة ما أخرجه فإمنا جعله ليبقى معه على الشركة فتصري غرراً وجاز يف املزارعة إخراج 

أحدمها أكثر قيمةً عند سحنون وابن القاسم للزوم العقد وميتنع على قول ابن القاسم يف املدونة لعدم لزوم العقد 
د ابن كنانة ال تلزم بالشروع وال بالعمل وإمنا اختلف يف املزارعة ألهنا شركة وإجارة عل هذا القول ما مل يبذر وعن

ما مل يتفاحش مبا ال يتغابن الناس مبثله يف البيوع وجّوز سحنون التفاحش يف : ألزم وأجاز التفاضل قال ابن حبيب 
وعند غري ابن القاسم ال يلزم إال الشركة عقد الزم كاملعاوضات : العوض أما مفرداً فال قال صاحب التنبيهات 

: انظر هذا االختالف الشديد أحدهم حيكي اللزوم مطلقاً واآلخر اجلواز مطلقاً واآلخر يفصل نظائر : باخللط تنبيه 
العقود اجلائزة مخسة القراض والتحكيم ما مل يشرعا يف احلكومة والوكالة واجلعالة واملغارسة : األول قال أبو عمران 

توزيع : يف اجلواهر : قول القاضي عياض باللزوم ألن أبا عمران قصد احلصر وما عدَّ الشركة الثاين  وهذا يؤيد
إن تساويا يف املال : الربح على قدر األموال وكذلك العمل وإال فسدت ألنه أكل املال بالباطل ويف الكتاب 

دون اآلخر امتنع أو يتولياهنا جاز قال ابن والربح على أن ميسك أحدمها رأس املال معه فإن كان املتويل التجارة 



ألحدهم عشرة ولآلخر مخسة والثالث ال مال له على أن الربح أثالث فسد والربح والوضيعة : يونس قال حممد 
على صاحيب املال وللثالث أجرة عمله على املالني وللقليل املال أُجرته فيما عمل يف اخلمسة الفاصلة مثاله عملوا 

سعة تقسم ستة وثالثة على املالني فيأخذ الثالث منهما ثالثة من صاحب العشرة درمهان ويقول سواء فتحصل ت
صاحب القليل لصاحب العشرة عمل يف اخلمسة الفاضلة حنن الثالثة على ثلث رحبها وهو درهم فيحصل له ثالثة 

أما لو حضروا ) كذا ( م واللدد وبيد الكثري ثالثة وبيد الذي ال مال له ثالثة وهذا هو الفقه يف العتيبة والعد
وصاحبا املال مليَّان مفردان لقُوّمت إجاراهتم يف املال وإذا كانت ستة قسمت أثالثاً مث قسم ما بقي من املال أثالثاً يب 

صاحيب املال كما لو استأجروا على العمل ثالثة غريهم فإهنم يقسمون الفاضل بعد إخراج األجرة وهذا الضابط 
ولو أخرج كل واحد مائة فخرج اثنان باملال فاختصما ببعض الطريق فاقتسما : يع الوجوه قال حممد يطَّرِد يف مج

املال نصفني فتجرا فربح أحدمها وخسر اآلخر ال تنفُذُ مقاميُتهما على الثالث املقيم بل على أنفسهما فيضم املال حىت 
تسمان فيحصل هلذا بقية رحبه وهلذا بقية رحبه وكذلك يصري للغائب ثُلة كله مشاعاً برحبه وخسارته مث يتراّد املق

اخلسارة يريد حممد أن يكون له ثلث ربح أحدمها وعليه ثلث خسارة اآلخر قال حممد ألنه قدد رضي باملقامسة ويف 
املستخرجة إن كان هنامها عن القسمة ال يلزمه من اخلسارة شيء وله نصف الربح ألنه ملا هني عن القسم مل يلزم 

كه ذلك ألنه متعدٍّ باملقامسة وألنه لو وجد اخلاسر معه ما رجع على اآلخر وقيل الربح بينهما الثلث والثلثني شري
نظراً ألصل املال وقال بعضهم األشبه أهنما متعديان وإن مل يتهما ويكون الربح بينه وبني الرابح أثالثاً ألنه ليس له 

بين على أنه يقول تلك القسمة ال تلزمين ومجيع ما بيدك بيننا فكذلك يف يديه إال مخسون والقول بأن الربح نصفان م
  الربح 

  فرع

: يف الكتاب إذا صح عقد املتفاضلني يف املال فتطّوع ذو القليل يف اجلميع جاز ألنه حقه فله إسقاطه قال اللخمي 
املالني أو سلما أو اختلف  إذا سافر أحدمها فلما بلغ البلد قسم واشترى لنفسه وشريكه على اإلنفراد فهلك أحد

الربح فللمقيم أفضل ذلك وله أخذ السامل والربح إن وقعا فيما جعله الشريك لنفسه ألنه ال جييز القسمة وإن كانا 
يف نصيب املقيم والسامل فرُحبه بينهما وال يضمن املقيم شيئاً ألنه مل يتعدَّ إال يف النية خاصة والنية ال تضمن وإمنا 

جتوز املفاوضة وهي أن : قال الطرطوشي : يده على نصيب صاحبه لو جعل يد غريه عليه الثالث  يضمن إذا وضع
ُيفوِّض كل واحد التصرف يف البيع والشراء والضمان والكفالة والتوكيل والقراض وما فعله لزم اآلخر إن كان 

واهلما دون ما ينفرد به كل واحد من عائداً إىل جتارهتما وال يكونان شريكني إال فيما يعقدان عليه الشركة من أم
ماله سواٌء اشتركا يف كل ما ميلكانه أو بعضه كان رأس املال متفاضالً أم ال إذا كان الربح والعمل على قدر ذلك 

وخالَفَنا يف أهنا ال تصح إال بالنقدين والفلوس الرائجة والبد أن ُيخرج عنده كل واحد مجيع ما ) ح ( وجوَّزها 
ومنع تفاضل رأس املال وال تصّح إال من مسلمني حرين أو مكاتبني وال تصح من حرٍّ ومكاتب وال  ميلكه من ذلك

مسلمٍ وكافر وال صيب وبالغ واشترط التساوي يف الربح واخلسران وفيما حيصل ألحدمها منفرداً كأجرة خياطة 
آلخر خبالص ماله يشاركه اآلخر ويلزمه ما يلزم اآلخر من ضمان أو غصب أو سرقة أو عقد فاسد وفيما يشتريه ا

) ش ( فيه دون ما يرثه ويوهب له مما ال تصح فيه الشركة كالعروض واحليوان عنده فخالفنا يف هذه األحكام وقال 
األول استواء املالني يف اجلنس والصفة والثاين خلطُها : شركة املفاوضة فاسدة وإمنا جتوز شركة الِعنان بأربعة شروط 

واحد يف التصرف والرابع اتفاقهما على أن الربح واخلسران على قدر املال ومنشأ اخلالف  والثالث إذن كل



اشتماهلما على املُفسد واملُصحح فنحن غَلَّبنا املصحِّح وهو غلَّب املُفسد حىت قال هي أشدُّ من القمار وال يبقى شيء 
نون عند شروطهم وُروي إذا تفاوضتم فأحسنوا املؤم: وقوله ) أوفوا بالعقود ( فاسٌد إذا أُجيزت لنا قوله تعال 

املفاوضة ورُوي تفاوضوا فإن املفاوضة اعظم الُيمن واعظم الربكة وهو غري معروف الصحة وباللقياس على شركة 
الضمان يوجب ثبوت املال يف الذمة : العنان وألهنا وكالة وكفالة فيصّحان جمتمعني كما صّحا منفردين أو تقول 

كة كالبيع ويؤكده أن الشركة منعقدة على الربح وهو غرٌز ال ُيدري حصوله وضمان أحدمها فيثبت مع الشر
وكفالته ليس مبعقود عليه فإذا مل مينع الغرر يف املعقود عليه أوىل أال ميتنع يف غري املعقود عليه الذي يأيت بالفرض 

صح اجتماُعهما يف املفاوضة احتج بنهيه عن وألن الربح يكون قبالة املال كشركة العنان وقبالة العمل كالقراض في
كل شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن : ' الغرر وهذا غرر ألن أحدمها رمبا ضمن ما يأيت على املالني وبقوله 

كان مائة شرط وهذه ليست يف كتاب اهللا أو ألهنا تضمّنت أخذ ربح ما ال نفرد به احدمها فتمتنع كما إذا انفرد 
تضمنت أن لكل واحد ما استفاده اآلخر فتبطل كما لو اشترط ما يرثه اآلخر فهو له واجلواب : أو نقول  مجع املالني

عن األول أن الغرر الغالب عليه عدم احلصول والغالب على الشركة السالمة وعن الثاين أن هذه يف كتاب اهللا تعاىل 
) إال أن تكون جتارة عن تراض منكم : ( وقوله تعاىل ) واعلموا أمنا غَنمتم من شيء فإن هللا ُخمسة ( لقوله تعاىل 

وهذه جتارة وغنيمة وعن الثالث منع احلكم يف األصل مث الفرق حصول الرفق هاهنا وإمنا يأخذ أحدمها رحبه له ملكه 
 وحصول ربح امللك جائز خبالف ربح بغري ملك وعن الرابع أنه ينتقض بشركة العنان مثّ الفرق برفق التعاون هاهنا

اليصلُح الناس فَوضي ال : ( بأن املفاوضة مأخوذة من املساواة لقول الشاعر ) ح ( خبالف املقيس عليه واحتج 
فيستويان يف مجيع الوجوه قلنا جبملة املساواة فيما حيصل الرفق وال ) وال سراة إذا ُجهَّالُُهم سادوا ** سراةَ هلم 

جّوزه مجلة وحنن أجزنا ما ) ح ( فالشافعي منع غررها مجلة و ضرورة إىل تكثري الغرر وأعلم أن مذهبنا متوسط 
تدعو إليه حاجة االرتفاق والغرر ال تكاد تعرى عنه البياعات فكيف الشركة اليت خالفت الصرف والبيع يف عدم 

يستد به إن كان العمل منهما مجيعاً وال : املناجزة والتسليم لبقاء يد كل واحد على ما شارك به تفريع يف اجلواهر 
أحدمها مسي عناناً وأن كان أحدمها جيوز له االستبداد يف مجيع التصرفات حضر اآلخر أو غاب ويلزمه تصرفه يف 

اشتقاقهما قال : ال أعرف الشركة لبعدين من قول مالك وال غريه من أهل احلجاز فائدة : املفاوضة قال يف الكتاب 
ح كالفارسني إذا استويا يف السري فإن عنانيهما يكونان سواء وقيل ألهنما يستويان يف التصرف واألربا: الطرطوشي 

مجع عنانة وهي  -بفتح العني  -من عن الشيء إذا اعترض عنت يل حاجة إذا اعترضت ومنه عنان السماء 
السحابة املعترضة بني السماء وكل واحد منهما عن له أن يشارك صاحبه أو ألهنا شركة ظاهرة عن الشجر إذا ظهر 

يس يف الشركات ما يثبت يف أمر ظاهر إال هي ألهنا يف مالني ظاهرين موجودين واملفاوضة تكون فيما مل يظهر ول
وكذلك األبدان والوجوه أو ألن الفارس ميسك بأحد يديه عنان الفرس ويرسل األخرى يتصرف فيها كيف شاء 

ضة ليس ألحدمها االنفراد أو من املعاينة وهو ها هنا تنفيذ يف مال الشركة ويتصرف يف ماله كيف أحب يف املفاو
: ( يقال عاينت فالناً إذا عارضته مبثل ماله وهاهنا عارض أحدمها صاحبه مبثل ماله وهي لفظة عربية لقول الشاعر 

من التفويض لتفويض : واملفاوضة قال صاحب التنبيهات ) ويف أحساهبا شرك العنان ** وشاركنا قريشاً يف عالها 
وقيل من التساوي كقوله تفاوضنا يف احلديث ) وأفوض أمري إىل اهللا : ( موال لصاحبه كقوله تعاىل كل واحد األ

 -بكسر العني  -وشركة العنان متفق على جوازها ومل يعرف مالك مرة امسها أو ختصيصها باجلواز ويقال عنان 
إذا قامت البينة : ذا اعترض ويف الكتاب وهو األكثر ملن اشتقه من عنان الدابة وبالفتح إذا أخذ من عن يل الشيء إ

أنه مفاوضكما على الثلث أو الثلثني صح ويتفاوضان ألحدمها عٌني أو عرض دون اآلخر وإن قامت أنه مفاوضك 



فال خيتص أحدمها ومجيع ما بأيديكما بينكما إال ببينة ختصُّه وما ابتاع أحدكما بيعاً صحيحاً أو فاسداً لزم اآلخر 
بالثمن أو القيمة أيكما شاء وألحدكما قضاء ما خيتص باآلخر من دين وللمأذون مفاوضة احلُّر قال ويتبع البائع 

إمنا يكون مجيع ما بأيديهما بينهما إذا أنكر املشهوُد عليه الفاوضة فلو أقر وقال الثلث والثلثني اقتسما : اللخمي 
ولو قامت البينة على أن شريكه مل يفض  السدس نصفني على أصله إال أن يكون قوم ال يتفاوضون إال سواء

بالشركة يف مجيع أمالكهما لََصَدق االسم على بعض املال ولو أقرَّ أين شريك فالن يف القليل والكثري فكاملتفاوضني 
وال ُيقبل إقرار أحدمها على اآلخر بدين وال وديعة وإذا تقاررا بالشركة فما يف أيديهما من التجارة بينهما دون 

خادم وطعام وإذا قال أحدمها هذا ليس من الشركة بل وراثة أو هبة أو بضاعة لرجل أو وديعة ُصدِّق مع مسكن و
  ميينه إال أن تقوم بينة أنه اشتراه أو كان يف يده يوم أقر 

  فرع

بالدين مفاوضة جتوز املفاوضة إما يف مجيع األشياء أو يف نوع كالرقيق أكَرهُ أن ُيخرِجا ماالً يتجران به و: يف الكتاب 
فإن فعال فما اشترى كل واحد منهما بينهما وإن جاوز رأس ماليهما ولو تفاوضا ومل يذكرا يف العقد الدَّين فباع 

أحُدمها به جاز على شريكه ألنه مما يعرض يف املفاوضة ولو تفاوضا بأمواهلما يف مجيع التجارات وليس ألحدمها مال 
جارية لنفسه وأشهد على ذلك ُخيِّر شريكه يف إجازهتا وردِّها للشركة ألنه  خيصه فاشترى أحدمها من مال الشركة

يريد ُيخَّري ما مل يطأها خبالف الغاصب واملتعدي يف وديعة ابتاع هبا سلعةً ال يدفُع إال : مقتضى العقد قال ابن يونس 
بشراء سلعٍة أو مفاوض أو وكيل مثل الدنانري ألن الشريك مأذونٌ له وليس له أن خيتص بالربح بل هو كمبضع معه 

  ُيخِّري رب املال يف األخذ ألهنم مأذون هلم يف عني ذلك 

  فرع

ال خري يف أحد املتفاوضني يبتاع األمة فيطؤها ويرد مثنها يف رأس املال ويتقاوماهنا فمن صارت له فهي : يف الكتاب 
بالذي اشتراها به وإذا مل يسلمها ليس له  ولك إبقاؤها للواطئ: له وحل له وطؤها قاله مالك قال ابن القاسم 

إن اشتراها للتجارة فوطئها فهاهنا خيري : ذلك له ويف النكث : االمتناع من املقاواة وردها للشركة وقال غريه 
الشريك بني مطالبته بالقيمة وتركها بينهما أو اشتراها لنفسه ليطأها وعلى أن اخلسارة فيها والربح على املال فهي 

الكتاب اليت فيها املقاواة ولو اشتراها بإذن شريكه على أن يضمنها إن حبس ولو رحبها فهو كسلف أسلفه مسألة 
إمنا يتقاويان إذا أراد الوطء قبل الوطء أما بعده فتلزم القيمة إن شاء شريكه وبعد احلمل : شريكه قال ابن يونس 

بعض القرويني قوله لزمت القيمة إن شاء شريكه فيجب  فتعني القيمة شاء شريكه أم ال الهنا أم ولد قاله حممد قال
إن كان تكلم على إذن واحد لصاحبه فتجب القيمة شاء شريكه أم ال ألنه حتليل ملا أذن فيه كل واحد لصاحبه 

فأشبه ما لو حللها له ففاتت بالوطء فال خيار يف ذلك ألنه من عارية الفروج فأما بغري إذن فهو متعد إن شاء 
ه ألنه اشتراها لنفسه أو قاواه بعد الوطء وإمنا مل يبقها ابن القاسم على الشركة ألنه خشي أن يكون غري أمضاها ل

مأمون على بقائها عنده خبالف ألمة بني الشريكني إذ هذا الشريك يغيب على ما اشُتري ويتصرف يف اجلميع 
بينهما وإذا مل ُيوَمن عليها ُمنع من اخللوة هبا فخالف من شاركه يف أمٍة فقط وغريه أجازردها للشركة ألهنا كاألمة 

ال جيوز ألحدمها وطء جارية من الشركة وال أن يشتري من املال ليطأ أذن الشريك أم ال ألن حلّ : قال اللخمي 
الوطء ُيشترط فيه امللك احملض قال وأرى إن كان الواطء جاهالً جاز بقاؤها حتت أيديهما أو عاملاً مل تبق وحيوزها 



إذا وطئ أخته من : نه الشريك اآلخر إن كان مأموناً وله أهل وإال فعلى يد عدل حىت ُتباع وقد قال ابن القاسم ع
الرضاعة مبلك اليمني ُتباع عليه إن كان عاملاً بالترحيم وإال فال يومن عليه العودة وإن اشتراها للتجارة وليصيبها 

اإلصابة ال يضمن الثمن وتبقى شركة ولو وطئ بإذن الشريك وشراء مثلها للتجارة ُحسن النظر وعلم بذك قبل 
  لزمت القيمة محلت أم ال ألنه حتليل ومىت فعل أحدمها ذلك فحكُمه حكم فعل أحدمها يف الوطء أو غريه 

  فرع

الف إذا َوخَّز أحدمها غرمياً بدين أو وضع له منه استالفاً ليعامله يف املستقبل جاز كالوكيل املفوض خب: يف الكتاب 
ليس الدفع لالستيالف : املعروف خيتص حبصته ويّرد من اآلخذ من الوكيل إال أن يهلك فيضمن الوكيل يف النكث 

إذا أخَّر الغرمي فالتأخري يف نصيبه إن مل يكن : سلفاً لنفع ألنه قد ال يعامله بل يفعل ذلك ِلحسن السمعة قال اللخمي 
ر الغرمي فالتأخري يف نصيبه إن مل يكن يف قسمة الدين ضرر وإال فإن قال يف قسمة الدين ضرٌر وإال فإن قال من أخَّ

من أخَّر مل أظنَّ أن ذلك ُيفسد شيئاً من الشركة رّد مجيع ذلك وإن مل يُؤخره حىت حل األجل سقط الرجوع لعدم 
ضمن املوخِّر وإن أغر الغرمي املفسدة فإن مل جيد الغرمي بعد التأخري ضمن لشريكه نصيبه وإن كان التأخري استيالفاً مل ي

إال أن يكون الغرمي ممن ُيخشى عدمه عند األداء فُيرد يف التأخري ويعجل مجيع احلق وإن مل يرد حىت أغر ضمن 
الشريك إذا كان عاملاً بذلك وقيل ميتنع التأخري وإرادة االستيالف ألنه سلف بزيادة وإن َوضع أحد الشريكني فعلى 

جيوز على وجه املعروف مث ُينظر هل َيمضي نصيب الواضع وجتوز إن أراد االستيالف إال أن ما تقّدم يف التأخري و
  يكثر فريد الزائد على ما يراد به االستيالف 

  فرع

إذا أبضع أحدمها مع رجل فعلم الرجل مبوت الباعث أو مبوت شريكه وأن ما معه من الشركة مل ُيشَترَ : يف الكتاب 
والورثة إن بلغة اقترافهما ألن الوارث مل يأذن يف الشراء وقد انتقل املال أليه أو بعضه قال  وردَّه علة احليِّ منهما

فإن علم الذي أبضع معه باقترافهما من غري موت فله الشراء خبالف املوت وإن علم يف املوت أن املال : اللخمي 
 ُيبضع فله الشراء وإن شك هل هو من من غري املفاوضة مل يكن له الشراء إذا مات املُبضع معه وإن مات من مل

  املفاوضة مل يشتر لعدم تعني سبب اإلقدام 

  فرع

ألحد املتفاوضني أن يبضع وُيقارض دون إذن اآلخر وإن أوَدع بغري عذر ضمن وإال فال كاملودع وإن : يف الكتاب 
نه مل يأمتنه وكذلك دفُعك مثن ما ابتعته رّدها املودع إىل غري املوِدع برئ إن صدَّقه القابض وإال فال يربأ إال ببينة أل

من أحدمها وإن أودعك أحدمها فأودعت شريكه ضمن لعدم اإلذن يف ذلك إال أن يكون لعورة من هزل أو سفرٍ 
فإن أودعت أحدمها فهي بيده دون صاحبه ألنك مل تأمن صاحبه فإن مات ومل تعرف بعينها فهي دين يف حصته دون 

التجارة وإن عمل بوديعتك تعدياً وعلم شريكه بالعدوان ورضي بالتجارة فلهما الربح  حصة شريكه ألهنا من غري
إن رضي وعمل : وعليهما الضمان لرضاه وإال فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة لعدم املشاركة وقال غريه 

شيء له وال ضمان عله فإمنا له أجرة مثله فيما أعان ألنه مل يغصب بل عمل يف املغصوب وإن رضي ومل يعمل فال 



ال يقارض أحد املتفاوضني أحداً إال بإذن شريكه ألنه وضع يٍد على املال مل يرضها وجيوز يف سلعة : قال ابن يونس 
لو جتر فيها أُودع عنده ونوى أن يكون جتره فيها هلما فلشركة نصيبه من الربح : بعينها كالبضاعة قال اللخمي 
له الربح وحده لعدم : رة يف الربح فقط إذا أخذ أحدمها قراضاً قال ابن القاسم دون اخلسارة ألنه خيتار اإلجا

بينهما نظراً للمفاوضة فإن أجر نفسه أو تسلف ماالً فهو بينهما ألهنا إمنا ُسميت : اندراجه يف العقد وقال أشهب 
ألجرة إذا حلف مل يعمل متطوعاً الربح له ولآلخر ا: مفاوضة لتفويض كل واحد النظر فيما جيرُّ نفعاً وقال أصبغ 

إن عمل يف وقت مل يتوجه عليه فيه عمل اختص بالربح وإن احتيج قيامه لشيء من ذلك فعمل : قال اللخمي 
صاحبه فلصاحبه األكثر من األجرة فيما عمل أونصف ما أخذ يف القراض وإن استأجر مكانه رجع عليه بتلك 

  و كان غائباً ففسد شيء رجع عليه مبا ينويه مما فسد وكذلك لو نزل سوقه األجرة وإن مل يعلم الشريك اآلخر ألنه ل

  فرع

إن استعار أحد املتفاوضني بغري إذا صاحبه ما حيمل عليه لنفسه أو ملال الشركة فتلف فضمنانه من : يف الكتاب 
ا من جدة املنظر وإن يضمن يف التعدي دون العارية ألهن: املستعري فقط ألن شريكه يقول كنت تستأجر وقال غريه 

استعارا مجيعاً فتعدى عليها أحدمها اختص بالضمان وإن استعارها أحدمها للشركة فعمل عليها اآلخر ذلك بعينه 
فعطبت مل يضمن ألنه املأذون فيه وشريكه كوكيله وإن استعرت دابة لتحمل عليها فحمل عليها غريك ضمن لعدم 

إذا استعار أحد الشريكني بغري إذن شريكه إنه يضمن : الشيح أو احلسن  إذن رهبا له وال وكًّلته ويف النكث قال
: الدابة وحده معناه إن قضي هبا قاضٍ ألن أصل ابن القاسم أن احليوان مما ال ُيغاب عليه فال يضمن قال اللخمي 

املوضع تضمني حيمل قول ابن القاسم يف ذكر الدابة تقريراً للقيمة ألهنا مضمونة وقد يكون مذهب احلاكم يف 
العواري وإن مل ُيَغب عليها ففإن كان احلاكم ال يرى ذلك فُعزل قبل النظر يف ذلك لكان الضمان عليهما وقيل 

وليس كل الناس : يضمنه وكذلك إن كان األول يضمن واملستعري جيهل ذلك على اختالف فيه قال ابن القاسم 
وهذا عذر والغالب على الناس الرغبة يف العارية توفرياً  فقهاء وقد اختلف يف تضمني الوكيل إذا اجتهد فأخطأ

  فأرى الضمان عليهما وإن كانت مما يغاب عليه : لألجرة والغالب السالمة قال 

  فرع

عبُد أحد املتفاوضني ال يأذن له أحدمها يف جتارة وال يُعتقه على مال يتعجَّله منه وال ُيكاتبه بغري إذن : يف الكتاب 
أخذ ماالً من أجنيب على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز وهو كبيعه يف النكث ألن العبد قد يلحقه ديٌن شريكه إال أن ي

فيصري عيباً وألن اإلذن له تفويٌض وليس له املفاوضة بغري إذن شريكه وهو خبالف إذا قارض أحد الشريكني فإنه 
  جيوز 

  فرع

ما جىن أحدمها أو غصب أو استهلكت أو أصدق أو أجر ال يلزم أحدمها كفالة اآلخر ألنه معروف و: يف الكتاب 
  فيه نفسه ال يلزم شريكه فيه شيء ألنه غُي مقتضى عقد الشركة 



  فرع

وُيرد بالعيب على البائع منهما إن كان حاضراً أو إن كان غائباً كاليوم وُينتظر لعل له حجة فإن َبُعد وأقام : قال 
على الشريك اآلخر بالعيب القدمي وإن احتمل احلدوث فعلى املشتري البينة  املشتري البينة ببيع اإلسالم وعهده رّد

فلو حضر الغائب : أنه حادث عند البائع إال إذا حلف الشريك ما علم فإن نكل حلف املبتاع ورّد قال ابن يونس 
ف املبتاع على البت حيل: حلف على البتّ يف الظاهر وعلى العلم يف اخلفي عند ابن القاسم وإن نكل قال أبو حممد 

ويف الكتاب حممد إمنا حيلف كما حيلف بائعه على البت يف الظاهر ويف اخلفي على العلم فلو جاء الغائب وأقر أنه 
كان عاملاً لزم الشريك وللحالف الرد وإن أنكر الغائب فإن نكل فهل يرّد عليه مجيعاً أونصفه ليمني شركه واألول 

املعامل وال يضره ميني الشريك احلاضر ألنه إمنا حلف علي نفي العلم فلو نكل أظهر ألن نكوله كإقراره ألنه 
الشريك الذي مل يبع فحلف املبتاع وردها قم قال الغائب ملا قدم أنا أحلف وأنقض الرد فاألظهر أن ذلك له ألن 

وله ومتولِّي البيع توقف صاحبه لعدم علمه وهذا علم وقد يقال له يف ذلك نصفه ويقع الرد يف النصف اآلخر لنك
إذا حضر البائع ُبدئ باخلصومة ألنه أعلم مبا عقد عليه فإن عجز البائع : كوكيله واليمني على الوكيل قال اللخمي 

فللمشتري حتليفُهما مجيعاً إذا أشبه أن يكون عند اآلخر علم وإذا أقام البينة أنه اشترى على عهدة األسالم أخذ 
م بينةً واختلفت العادة حلف أنه اشترى على العهدة وإن ُشكَّ يف ِقَدم العيب وكان الثمن من احلاضر وإن مل ُيق

شراء البائع لذلك يف غيبة احلاضر أو يف حضوره وباعه باحلضرة قبل علم اآلخر مل حيلف احلاضر ولو حلف أحدمها 
  شأهنا اخلفاء  ونكل اآلخر رّد مجيعه وعند أشهب اليمني على العلم يف اجللّي واخلفّي ألن العيوب

  فرع

لو وجد أحدمها عيباً فرّد به أو قَبِله وخالفه اآلخر فاحلكم للسابق منهما وخيري البائع فيما أراده : قال اللخمي 
اآلخر فإن سبق أحدمها بقبوله مث رّد اآلخر سقط القيام بالعيب وخُّير البائع يف الرد وإن سبق أحدمها بالرد ثبت 

بلها مل يكن لآلخر ردها وإن اختار الرد مل يكن ملن سبق بالرد االمتناع إال أن يعلم أن الذي الرد وُخّير البائع إن ق
  فعله أحدمها فيه ضرر فيمضي ذلك يف نصيب من رضي وحده 

  فرع

إذا ابتعت من أحدمها فأقبضت الثمن بعد افتراقهما للبائع أو شريكه ومل تعلم افتراقهما فال شيء : يف الكتاب 
ا خيفى عليك وإن علمت ضمنت حصة اآلخر خبالف قضاء الوكيل املفوض إذا أشهد على اخللع وال عليك ألنه مم

إن مل يعلم الوكيل وال الغرمي باحلجر برئ الغرمي ألن علم ذلك قد : يربأ من دفع إليه مثن ما باع أو غريه قال غريه 
الفرق أن الشركة باقية يف الدين بعد : يف النكث خيفى وإن علم بذلك أحدمها واآلخر عامل أم ال مل يربأ الغرمي قال 

االفتراق والعزل يرفع يد الوكيل مطلقاً وقال بعض القرويني قول الغري إذا خلعه وقبض وقد علم أحدمها بالدفع 
يضمن الدافع يريد ألن الغرمي وإن مل يعلم فالوكيل ملا علم باخللع تعدى يف القبض فهو ضامن ملا أتلف فريجع الدافع 

قال بعض القرويني األشبه أال يضمن الغرمي كما يف الشريكني يفترقان ألن كل : عليه وال ضرر قال ابن يونس 
واحد منهما وكيل صاحبه على القبض وقد فرطا إذ مل يعلما وقول الغري يف إلزام الغرمي بعلم الوكيل مشكل ويف 

  فع للوكيل برئ ألنه مكره لو علم الذي عليه الدين ببينة فحكم عليه بالد: املوازية 



  فرع

  جيوز شراء أحدمها من اآلخر سلعة لنفسه أو للتجارة كاملقامسة : يف الكتاب 

  فرع

يلزم إقالة أحدمها فيما باعه هو أو شريكه وتوليته إال مبحاباة فهو حينئذ كاملعروف ال يلزم إال أن جيد نقصاً : قال 
  للتجارة وإال لزمه قدر حصته منه 

  فرع

إقرار أحدمها بدين من شركتهما ألبيه أو ولده أو جده أو جدته أو زوجته أو صديقه املالطف أو من ُيتّهم : قال 
عليه ال يلزم شريكه للتهمة خبالف من ال يُتهم عليه ولو أقر أحدمها يف دار أو غريها من العروض أن نصفها ألجنيب 

كذلك كل من ُيدخل الضرر : امليت قال ابن يونس حلف املدعي معه واستحق ألنه شاهد كإقرار وارث بدين على 
بإقراره على غريه ميتنع إقراره ملن ُيتهم عليه كالعبد املأذون واملريض واختلف فيمن أحاط الدين مباله فإن جوزنا قلنا 

نقوذ كإقرار من جيري يف إقراره بالتهم ال: بقية الدين يف ذمته فلم ُيتهم وإن منعنا قلنا إلضراره بالغرماء قال اللخمي 
تبني فلسه ملن ُيتهم عليه وفيه قوالن وهاهنا أوىل النتزاع مال املفلس ويقي حمتاجاً فيوزع ما يعيش به وال حاجة 

هاهنا لدين يف الذمة وإقرار أحدمها عند إرادة االفتراق جائز فإن افترقا مث أقر أحدمها مل يقبل إقراره إذا طال 
سي فخالف وقد اختلف يف عامل القراض َيدَّعي بعد املقامسة أنه أنفق ونسي احملاسبة االفتراق فإن قرب واّدعى أنه ن

بذلك منعه ابن القاسم وقال مالك حيلف وله ذلك والشريك مثله فإن أقر أحدمها بعد موت اآلخر فجعله يف 
ليس بافتراق لعدم  الكتاب شاهداً ومل يقبل قوله وقال سحنون يصّدق الشريك ويلزم الورثة وهو أصوب ألن املوت

احملاسبة وصوناً ألموال الناس واخُتلف يف العبد حيّجر عليه بعد اإلذن واملكاتب يعجز والقبول أوىل ألن تصرفاهتما 
ال ُتعلم إال من قَبلهما وليس العادة اإلشهاد يف كل شيء وإمنا أجاز يف الكتاب شهادته ألنه مل ير عليه بعد النكول 

شهادته نفعاً وال دفعت ضرراً وكذلك اختلف يف شهادة احلميل على من حتمَّل عنه إال نصف احلق فلم جتب 
  واجلواز أحسن وإذا كانا شريكني يف شيء بعينه امتنع إقرار أحدمها على صاحبه 

  فرع

 إذا مات أحدمها ال ُيحدث اآلخر يف املال وال يف السلعة شيئاً إال برضى الورثة النقطاع الشركة فإن: يف الكتاب 
أقام أجنيب بينةً أن مائة دينار من الشركة كانت عند امليت فلم توجد وال علم مصرفها وموته قريب من أخذها 

وُيظن أنه مل يشغلها فهي يف حصته وإن تطاول وقته مل يلزمه ألن شأن الشريك احلوز والتصرف فال يضمن لعدم 
خذ املائة مل يربأ إال بشاهدين على الرد طال أم ال إن أشهد على نفسه بأ: تعني العدوان قال ابن يونس قال حممد 

ألن قرينة اإلشهاد تقتضي االلتزام وأما اإلقرار من غري قصد إشهاد فما قال ابن القاسم الرابع يف إلغاء الكلف يف 
ا يف الكتاب إذا كان مال املتفاوضني كثرياً ومها يف بلدين على أن جيوز كل واحد على صاحبه ويلغيان نفقتهما كان

بلد أو بلدين وإن اختلف سعرامها كانا ذوي عيال أوال عيال هلما جيوز ألنه العادة وهو معلوم متقارب فإن كان 



العيال ألحدمها حسب كل واحد ما أنفق وما اشتراه لعياله وللبائع ابتياع أيهما شاء بثمن ما يبيع لذلك من كسوة 
إال كسوة ال يتبدل مثلها فال تلغى ومن ابتاع طعاماً أو كسوة له أو هلما أو لعياهلما مما يلغي وهي من مال التجارة 

القياس إذا كان البلد قراراً هلما أن : لعياله مل يدخل فيه اآلخر إذ ال بد هلما من ذلك وعليه عقدا قال اللخمي 
السعرين أو أحدمها يف حياسب من يف البلد الغايل بني السعرين وإن مل يكن واحد منهما يف قراره فال حياسب مبا بني 

قراره وهو أغالمها حوسب مبا بني السعرين أو اآلخر أغالمها مل حياسب بذلك الفضل ألنه خرج من سبب املال وله 
مندوحة عن ذلك الغالء وإن كان كل واحد يف قراره أو أغالمها يف قراره حاسب أقلهما سعراً ألن االصل نفقة كل 

لى العادة وإن كانت العادة اإلنفاق من الوسط جاز على ما جتوز عليه واحد على نفسه وما سوى ذلك فهو ع
الشركة من املساواة يف االنتقال وأن يكون الربح على قدر رؤوس األموال وكل موضع تلغى فيه النفقة تلغى فيه 

رحبها هلما الكسوة وإن تساوي العيال يف العدد دون السن حتاسباً بذلك كاختالف العدد والكسوة اليت ال تبتدل 
وخسارهتا على مشتريها وحياسب مبا وزن فيها وإن علم بذلك قبل دفع الثمن خري الشريك اآلخر يف ردها للشركة 

أو ميضيها له خاصة ومينعه من وزن مثنها من مال الشركة إال أن يسقط من نصيبه من املال قدرها وإن غاب 
لك له وإن قال مشتريها اشتريتها على غري مال الشركة املشتري وطالب البائع الشريك اآلخر بالثمن مل يكن ذ

الستقراض الثمن أو ألخذه من الشركة وتسقط الشركة فيما ينوب مثنها فله ذلك ورحبها له وإن اختلف رأس املال 
ا وتساوي العيال أنفق صاحب القليل بقدر ماله ال بقدر عياله ليحاسب بذلك يف املستقبل ليالً يأخذ من املال أكثر مم

يد كل واحد من الشريكني يد أمانة فيما يدعيه من تلف أو خسران ما مل يظهر : يأخذ صاحبه اخلامس يف اجلواهر 
كذبه ألن كل واحد وكيل لآلخر فإن اهتم استحلف وإن قال ابتعت سلعة وهلكت صدق ويصدق يف أنه اشترى 

سمة صدق شريكه يف إنكار القسمة ألن لنفسه خاصة أو للشركة فإن هذا املال من مال الشركة حصل يل بالق
  األصل عدمها 

  فرع

إذا كانا شريكني يف حيوان مثالً مبرياث أو غريه ال جيوز له أن يتصرف فيه إال بإذن شريكه فلو باع نصيبه وسلم 
اجلميع للمشتري بغري إذن شريكه فمقتضى القواعد أن الشريك يضمن وبه أفىت شيوخنا والشافعية ألن أحسن 

يلزم عدم صحة : أن يكون يف األمانة كاملودع عنده واملودع إذا وضع يد األجنيب ضمن بتعديه فإن قيل  أحواله
إن كان شريكه حاضراً سلم املبيع له وتقع احلكومة بينه وبني املشتري : البيع لعدم قدرته على التسليم شرعاً قلنا 

احلاكم وضع مال الغائب حتت يده ويصح البيع ومل أر يف أو غائباً رفع أمره إىل احلاكم يأذن له يف البيع ممن شأن 
ذلك نقالً غري أنه مقتضى القواعد مع أن الشيخ أبا عمرو بن احلاجب قال يف خمتصره يف كتاب الرهن املشهور أنه 

ال يفتقر يف رهن املشاع إىل إذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم وعلى القول اآلخر يف صحة البيع قوالن 
ما يقضى فيه بالشركة كأهل األسواق فالعهدة على : ري التسليم السادس يف العهدة قال ابن يونس قال مالك لتأخ

البائع وكذلك إن أشركه بعد متام البيع حبضرة ذلك ولو اشترطه أم ال إن باعه بيعاً حبضرة البيع فعلى البائع الثاين 
ل فال يلزم هذا الشرط والعهدة على الثاين وحد ذلك إال أن يشترطه على االول إال أن يبقى وقت البيع األو

االفتراق من األول افتراقاً بيناً وانقطاع مذاكرة البيع الذي كانا فيه مث يباع الثاين فال ينتفع باشتراطه على األول 
  ز بيعه هذا فيما يشترى بعينه أما ما يسلم فيه فعهدته على البائع األول إذا بيع قبل قبضه مما جيو: قال حممد 



  الباب الثالث يف التنازع

  وهو إما بينهما أو بني أجنيب وبينهما فهذه فصالن 

  الفصل األول يف التنازع بينهما

أصل املتفاوضني أن ما بأيديهما على ما شهدت به البينة من األجزاء فإن : األول يف اجلواهر : وفيه ثالثة عشر فرعاً 
لكل واحد البيع بالدين واالبتياع ما : عدم االختصاص الثاين يف اجلواهر  مل تعني جزءاً محل على النصف ألن األصل

بيده متاع من متاع التجارة ألنه من متاعها ولو قال فالن شريكي مث قال حدثت ' ما ' مل حيظر اآلخر عليه الثالث 
ما يف يديك دون ما يف يل هذه الدار صدق مع ميينه لصدق االسم بدوهنا وإن قال يف كل التجارة وقال اآلخر بل في

يدي صدق مع ميينه ألن األصل اختصاصه مبلك ما يف يديه وإن قال يف حانوت يف يديه فالن شريكي فيما فيه مث 
أدخل فيه عدلني وقال ليسا من الشركة وقال اآلخر قد كانا يف احلانوت يوم إقراره صدق هذا ألن اإلقرار 

ة خبالفه وعن أشهب يصدق األول ألن األصل عدم تناول اإلقرار مستصحب على ما يف احلانوت إال أن تشهد بين
إذا جحد أحد املفاوضني املال : إن ادعى شراء سلعة مث ضياعها صدق ألنه أمني اخلامس قال : له الرابع يف الكتاب 

يونس  وأقام اآلخر بينة فهلك املال بيد اجلاحد يف اخلصومة ضمن حصة اآلخر ألنه غاصب مبنعه السادس قال ابن
إذا قدم شريك بيده أموال يقول هي ودائع أو هي عروض فقال دفعت يل ألبيعها فقلت له اذكر : قال ابن القاسم 

اسم أرباهبا فإن مساهم وحلفوا أخذوا وإن نكلوا أخذوا نصيب املقر وحده مواخذة له بإقرار وإن مل يسم فذلك 
عدالة املقر ألنه جعله شاهداً وينبغي قبول إقراره ملن ال يتهم ظاهر قوله أنه حيتاج إىل : بينكما قال بغض القرويني 

عليه وحيتمل التحليف استرباء وعن مالك إذا قال عند احملاسبة جعلت يف مال الشركة ماالً حيلف شريكه على البت 
بع قال قال ماله فيه شيء وال جعل فيه شيئاً واملال بينهما ألن األصل استصحاب املفاوضة على مجيع ما بيده السا

إذا ادعى املفاضلة فقال لك الثلث ويل الثلثان وقلت النصف وليس املال بيد أحدكما دون اآلخر له : ابن القاسم 
املال : النصف ألنك سلمته ولك الثلث ألنه سلمه وتقتسمان السدس نصفني لوقوع التنازع فيه وقال أشهب 

لك لو كانوا ثالثة فادعى الثالث الثلث يقسم بينهم املال أثالثاً بينهما نصفان بعد أمياهنما ألنه ظاهر املفاوضة وكذ
فلو ادعى أحدهم الثلثني وقال لكما الثلث : عنده لتساويهم يف احليازة واإلميان وإمنا اختلفت الدعاوي قال حممد 

سم وقال اآلخر يل النصف ولكما النصف وقال اآلخر لكل واحد منا الثلث يضرب كل واحد حبصة دعواه فيق
املال على تسعة ملدعي الثلثني أربعة وملدعي النصف ثالثة وملدعي الثلث اثنان والذي جيري على أصل ابن القاسم أن 

يسلم صاحب النصف وصاحب الثلث السدس لصاحب الثلثني لعدم املنازعة فيه وتبقى مخسة أسداس ادعي 
ميع فتقسم هذه اخلمسة األسداس صاحب الثلثني ثالثة أسداس وصاحب النصف وصاحب الثلث يدعيان اجل

نصفني لصاحب الثلثني سهمان ونصف سدس وذلك عشرة أسهم من أربعة وعشرين ويبقى من املال أربعة عشر 
سهماً يدعي صاحب النصف أن له منها اثين عشر اليت هي نصف مجيع املال وأن السهمني الباقيني ال شيء فيهما له 

لث أن له من األربعة عشر مثانية اليت هي ثلث مجيع املال وأن الستة فيدفعان لصاحب الثلث ويدعي صاحب الث
الباقية لصاحب النصف ال شيء له فيها فتدفع الستة لصاحب النصف فتبقى ستة يدعيها صاحب الثلث مع االثنني 

اليت بيده ويدعيها صاحب النصف مع الستة اليت سلمها له صاحب الثلث فكل واحد منهما يدعي هذه الستة 
تقسم بينهما نصفني حيصل ملدعي النصف تسعة أسهم وملدعي الثلث مخسة أسهم وملدعي الثلثني عشرة أسهم ف



يسلم مدعي : فذلك أربعة وعشرون سهماً فلو ادعى أحدهم مجيع املال واآلخر النصف واآلخر الثلث قال حممد 
واآلخران يدعياهنا فتقسم بينهم  الثلث ومدعي النصف السدس لصاحب الكل مث صار الكل يدعي اخلمسة الباقية

نصفني لصاحب الكل عشرة قراريط ولآلخرين عشرة قراريط وصاحب الثلث ال يدعي يف هذه العشرة إال مثانية 
فسلم اثنني لصاحب النصف مث تقسم الثمانية بني اآلخرين نصفني لتساوي دعوامها وإن شئت قلت سلم مدعي 

خر يف الثلث فيقسم بينهما نصفني مث يقول صاحب النصف سلم يل ما زاد الثلث لصاحب الكل الثلثني مث نازع اآل
يقسم املال بينهم على ستة وثالثني ملدعي الكل مخسة : على النصف وهو الثلث ألخذ السدس وقال عبد الوهاب 

وعشرون وملدعي النصف سبعة أسهم وملدعي الثلث أربعة أسهم ألن مدعي النصف والثلث أقرا بتسليم النصف 
لصاحب الكل وأقر صاحب الثلث بتسليم السدس فيتداعياه مدعي الكل ومدعي النصف فيقسم بينهما نصفني 

فيصري ملدعي الكل سبعة من اثين عشر وملدعي النصف سهم مث يقسم الثلث بالسوية فيكون لكل واحد سهم وثلث 
م وثلث فتضرب االثين عشر يف فيصري ملدعي الكل مثانية وثلث وملدعي النصف سهمان وثلث وملدعي الثلث سه

خمرج الثلث لتسلم السهام فتكون ستة وثالثني وطريق حممد أبني ألن مدعي النصف ومدعي الثلث ال يسلمان 
لصاحب الكل ستة أسهم ولصاحب النصف ثالثة ولصاحب الثلث : ملدعي الكل إال السدس وقال ابن ميسر 

أعدل األقوال وهو على عول الفرائض والوصايا كمن أوصي  سهمان فيقسم املال بينهم على أحد عشر سهماً وهو
لرجل مباله وآلخر ببعض ماله وآلخر بثلثه فالثلث بينهم على أحد عشر سهماً باتفاق فكذلك هاهنا الثامن قال 

إذا قال فالن شريكي ومل يقل يف مجيع املال وال مفاوض فإن خصص ماالً يف اإلقرار وكان كالماً يستدل : سحنون 
على شيء اتبع ذلك وإال شركه يف مجيع املال ألن ظاهر الشركة التساوي التاسع قال إذا قال شركك يف هذه  به

السلعة ومل يسم مث اختلفا بعد اخلسارة فاملشتري مدع ويصدق اآلخر مع ميينه ألنه مدعًى عليه اخلسارة إال أن يأيت 
وقال اآلخر بالنصف صدق املشتري مع ميينه ألن اآلخر  مبا ال يعرف وإن رحبا فيها فقال املشتري أشركتك بالسدس

مدع نقل مال اآلخر إليه قاله مالك فإن قاال مل ننو شيئاً قال ابن القاسم فنصفان فإن كانت السلعة قائمة قال ابن 
عن سأله من يلزمه أن يشركه : القاسم صدق املشتري فيما يدعيه ألن االصل عدم انتقال ملكه ويف الواضحة 

مدعي النصف كانت قائمة أو فائتة بزيادة أو خسران فإن كان ال يلزمه إشراكه فكما تقدم يصدق مدعي  صدق
إذا أراد شراء سلعة : األقل والفرق بينهما أن العهدة يف األوىل على البائع ويف الثانية على املشتري العاشر قال 

إن كان :  قال مالك وابن القاسم وأشهب للتجارة فوقف آخر ساكتاً فلما وجب البيع طلب الدخول معه فأىب
شراؤه للبعض أجرب على الشركة خبالف من اشترى مبنزله أو ليخرج هبا إىل بلد آخر ليالً يفسد الناس بعضهم على 

إمنا قال مالك يف جتار أهل تلك السعلة وأهل سوقها كان مشتريها من أهل : بعض إذا مل يقض هبذا قال ابن حبيب 
إذا سئل الشركة عند البيع : غريهم إذا اشتراها للتجارة وقد قضى عمر بذلك احلادي عشر قال التجارة أو من 

وسكت ال حيتج عليه بسكوته ويصدق ولو قال ال أفعل فسكتوا وقالوا أردنا بسكوتنا ختفيض السعر ال ينفعهم 
ة قبل قول من ادعى أهنا ومىت يستدل على كذبه بكثرة تلك السعلة وأن مثلها تشترى للتجار: ذلك قال أصبغ 

لكما سفينة تريد محل متاعك وليس لصاحبك ما حيمله فلك : للتجارة دون القنية الثاين عشر قال قال سحنون 
احلمل وال يقضى له بكراء ولو طلبه بل حيمل مثل ما محلته وإال بيع املركب عليكما ألن مقتضى الشركة االنتفاع 

إن ما دفعته من ' قال ' لث عشر قال ضاع املال مين مث قال دفعته للشريك مث بالعني املشتركة ال لزوم كراء الثا
مايل بعد الضياع قال ابن القاسم ال يصدق وأراه ضامناً ألن اضطرابه هتمة ولو قال له شركاؤه أعطانا مثن ما بعت 

  هم ألنه فرط فقال هو يف كمي فذهب مث أتى فقال قطع من كمي قال ابن القاسم يضمن إذا سألوه فلم يعط



  الفصل الثاين يف املنازعة بينهما وبني أجنيب

مهما قضى أحدمها الغرمي بريء وإن كان غري الذي عامله ألن يدمها كيد : األول يف اجلواهر : وفيه ثالثة فروع 
فوت رجل واحد وكذلك إذا رد له ما أودعه شريكه من مال الشركة وللبائع اتباع أيهما شاء بالثمن أو القيمة يف 

البيع الفاسد وإن افترقا قبل حلول أجل دينه عليهما وإن قضى أحدمها بعد االفتراق عاملاً به مل يربأ من حصة اآلخر 
إذا مات أحد املتفاوضني فأقر احلي أهنما رهنا متاعاً من الشركة : أو غري عامل بريء منهما مجيعاً الثاين يف الكتاب 

ه أنت إياه بعد املوت فللمرهتن أن حيلف مع شاهده احلي فإن نكل فله حصة عند فالن وقال ورثة اهلالك بل أودعت
املقر رهناً كما إذا أقر أحد الورثة بدين على امليت فإن صاحب الدين حيلف فإن نكل أخذ من املقر ما ينوبه من 

ويلزمهما يف  يصدق الشريك وكذلك إقرار أحدمها بدين بعد التفرق: الدين مواخذة له بإقراره قال ابن يونس 
أمواهلما ألهنما كالرجل الواحد وقول ابن القاسم تلزم املقر حصته يريد إذا مل حيلف املشهود له وقال بعض القرويني 

اختلف يف شهادة أحد الشريكني فأجازها هاهنا مع أنه لو خرج لغرم مجيع املال الذي أقر أن املتاع رهن فيه ألنه : 
صاحب الدين يقدر على الذي عليه الدين ميتاً جازت ألنه غري مطلوب وإال فال محيل عن صاحبه بنصفه وإذا كان 

ألنه مطلوب وليس هذا ببني ألن الطالب يقول ال يلزمين أن أحلف ألنين ميكنين أخذ حقي بغري ميني وقيل إقراره 
بنصفها وأنكر اآلخر إذا كان بيدمها دار فأقر أحدمها لثالث : بعد املوت جائز على الشريك الثالث قال اللخمي 

وقال هي بيننا نصفان أوىل ثالثة أرباعها ولك الربع أو مجيعها يل فإن قال نصفها حلف على ذلك وكان نصفها له 
ونصفها للمقر وللمقر له وإن قال لك ربعها وثالثة أرباعها يل حلف املقر وله ما حلف عليه وال شيء للمقر له ألن 

يد له عليه فشريكه أحق به إذا ادعاه ألن يده عليه ؛ وإن قال مجيعها يل دونكما  ما أقر له به ال شيء له فيه وال
فللمقر حظ املقر له وهو النصف مث يقسم الشريكان النصف اآلخر بعد أمياهنما ويف صفة القسمة ثالثة أقوال فعلى 

بإقرار شريكه له مث يقسمان قول مالك على قدر الدعوى أثالثاً وعلى قول ابن القاسم أرباعاً للمنكر نصف النصف 
النصف اآلخر بينهما بالسواء لتساوي دعوامها فللمقر مثن مجيع الدار والباقي للمنكر وعلى قول أشهب النصف 
بينهما نصفان ألن يد كل واحد منهما على ما يدعيه فإن قال النصف يل والنصف لفالن ويدك معي عارية منه أو 

هي بيننا نصفان أويل ثالثة أرباعها أو هي يل دونكما صدق املنكر مع ميينة بإجارة وقال اآلخر ال شيء لفالن و
شيء ألن املقر مل يقر له بشيء مما يف يده بل مبا يف يد غريه واإلقرار ) كذا ( وليس للمقر له يف مجيع هذه األسولة 

بيننا نصفان حلف املنكر للمقر له على الغري غري مقبول مث يعود املقال فيما بني الشريكني فإن قال املنكر بل الدار 
وكانت بينه وبني املقر نصفني وإن قال إمنا لك ربعها حلف ميينني مييناً للمقر أال سيء له فيها ويكون له نصف املقر 
له ويكون ربعها لآلخر ال تقاقهما أنه له ويبقى ربع يتحالفان ويقسمانه فإن قال املنكر بل مجيعها يل حلف أيضاً مييناً 

قر له ويكون له نصفه مث يتحالفان يف نصف ويكون بينهما نصفني ومىت كان املقر عدالً جازت شهادته يف كل للم
  موضع ال يدفع هبا عن نفسه 

  كتاب الرهون

الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن وهذا رهن أي حمبوس دائم لك وكل شيء ثبت ودام فقد : يف التنبيهات 
جيوز رهنته : وينطلق على الراهن ألنه سبيل الرهن قال اجلوهري  -بكسر اهلاء  -ناً رهن ويسمى آخذ الرهن مرهت

مجعاً لرهان مثل فراش وفرش ورهن معناه دام  -بضمها  -وأرهنته رهناً ومجعه رهان كحبل وحبال ويقال رهن 



أرهنت فيها أي أسلفت وثبت والراهن الثابت والراهن املعزول من اإلبل والناس وأرهنت يف السلعة غاليت فيها و
وعلى جوازه يف احلضر ما يف ) وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كانتاً فرهان مقبوضة : ( فيها وأصله قوله تعاىل 

الصحيحني أنه عليه السالم اشترى طعاماً بثمن إىل أجل ورهن فيه درعه وهو باملدينة قال اللخمي اإلمجاع عليه 
فشرط السفر وجوابه إمنا خصص ) وإن كنتم على سفر ( ضر مبفهوم قوله تعاىل سفراً وحضراً إال جماهد منعه يف احل

السفر لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه تنبيه إمنا رهن عند اليهودي حذراً من مساحمة املسلمني أو إبرائهم 
ة وإن كانت أمواهلم ال وهو يدل على جواز الشراء بالنسيئة وعلى جوازه يف الديون وعلى جواز معاملة أهل الذم

هذا ويف البخاري الرهن حملوب ومركوب : مل يصح إال حديثان : ختلو عن مثن اخلمور والربا قال صاحب القبس 
ال يغلق الرهن غري أن الفقهاء اتفقوا : ويركب بنفقته وحيلب بنفقته وآخر أرسله مالك يف املوطأ قال عليه السالم 

ه ال يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ويعارض حديث على اآلخذ به وزاد الدارقطين في
هي عطل ) ح ( البخاري املتقدم حيث جعله حملوباً ومركوباً بنفقته واتفق العلماء على أن منافع الراهن وقال 
له غنمه : خاري للحيلولة بني الراهن والرهن وعدم ملك املرهتن فال تكون لواحد منهما ويرد عليه حديث الب

يستوفيهما ) ش ( احلديث وهنيه عليه السالم عن إضاعة املال وألن الراهن مالك إمجاعاً فهو أحق مبنافع ملكه وقال 
الراهن عند نفسه وقوله عليه السالم يركب بنفقتها وحيلب حيمل على أهنا كانت عادهتم أو برضى املتراهنني ومعىن 

يوم الوداع فأمسى الرهن ** وفارقتك برهن ال فكاك له : ( ل الشاعر وهو زهري ال يغلق الرهن ال يذهب هدراً لقو
أحدها تفسري مالك هذا وثانيها يهلك عند املرهتن فهل يضمن : أي ذهب بغري جرب ويف ذلك أحوال ) قد غلقا 

: االستذكار أو يفرق بني ما يغيب عله وغريه قاله مالك قال صاحب ) ش ( أو ال ؟ قاله ) ح ( بقيمته ؟ قال 
مرسل املوطأ متصل من طرق ثابتة وروايته يضم القاف على اخلرب أي ال يذهب باطالً فيقول إن مل آتك بالدين 
فالرهن لك وقال أبو عبيدة ال جتيز العرب غلق ضاع بل إذا استحقه املرهتن فذهب به وهو قول مالك ومجاهري 

إن مل ينفق : ن وركوبه بقدر النفقة لظاهر احلديث وقال أبو ثور للمرهتن حلب الره: العلماء قال اخلطايب قال أمحد 
املنافع للراهن اتفق أم ال ) ش ( املرهتن فكذلك وإال فال لقوله عليه السالم وعلى الذي يركب وحيلب نفقته وقال 

ائدة قال ومعىن احلديث أن عارية الرهن ال تبطل الرهن لصحته أوالً وهو يدل على أن دوام القبض ليس شرطاً ف
يف املستقبل وكسرها يف املاضي وغلقاً بفتح الالم يف املصدر قال اخلطايب  -بفتح الالم  -يغلق الرهن : اجلوهري 

أي ال ينغلق ويعقد حىت ال يقبل الفك بل مىت أدى احلق انفك خبالف املبيع ال يرجع أصالً تنبيه جيوز الرهن وال 
وألنه جعله بدل الشهادة وهي ) أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته فإن ( جيب خالفاً للظاهرية لقوله تعاىل 

  ال جتب فال جيب ويف الكتاب أربعة أبواب 

  الباب األول يف أركانه

يصح ممن يصح منه البيع ألنه عقد فال يرهن احملجور عليه وللمكاتب واملأذون : الركن األول العاقد ويف اجلواهر 
  الصرف وال يرهن أحد الوصيني إال بإذن صاحبه حتقيقاً للمصلحة فإن اختلفا نظر اإلمام أن يرهنا ألن هلما مطلق 

  فرع



قال يف كتاب : اختلف قول مالك يف رهن من أحاط الدين مباله وهو مستوىف يف كتاب التفليس : يف الكتاب 
بشيء ألنه مل يتعمد ضرر ما مل يفلس واملرهتن أحق بالرهن من الغرماء وعن مالك الكل سواء وليس : التفليس 

  الغرماء وقد دخلوا عند املعاملة على ذلك 

  فرع

للوّصي أن يرهن متاع اليتيم فيما يبتاع له من كسوة أو طعام كما يستلف له حىت يبيع بعض متاعه وذلك الزم 
رماء ألنه حائز لليتيم وليس له أخذ عروضه مبا أسلفه رهناً إال أن يتسلف له من غريه خاصة وال يكون أحّق من الغ

  من نفسه لنفسه 

  فرع

قال ليس للوكيل على البيع أخذ رهنٍ بالثمن كما ليس له البيع بالدين إال بأمرك فإن أذنت له يف البيع فارهتن رهناً 
لك قبوله وتضمنه إن تلف ولك رده ألنه عقد آخر مل يتناوله اإلذن ويبقى البيع وإن تلف قبل علمك ضمنه وال 

راض بالدَّين على القراض ألنه غري مأذون فيه فإن اشترى جبميع املال عبداً مث اشترى عبداً بدين يشتري عامل الق
إن اشترى الثاين لنفسه أتاه برهنٍ غريه إن مل : قال أشهب : فرهن فيه األول امتنع لعدم اإلذن قال ابن يونس 

  يشترك عينه أو للقراض فلرب املال إجازته رهناً أو يرّد فيسقط 

  فرع

والّدين قدُر مال العبد وإال فال ولو : إذا ارهتن من عنده فقام غُرماء العبد فهو أحق بالّرهن إن ثبت تنبيه : يف البيان 
شرطه إمكان االستيفاء منه أو من مثنه أو : ويف اجلواهر : ثبت ببينة لضعف الرهن لكونه ماله الركن الثاين املرهون 

أو بعضه ألنه حكمة الرهن وال يشترط أن يكون عيناً فيصح رهن الدين ممن هو من مثن منافعه الدين الذي رهن به 
عليه أو من غريه وجيوز رهن املشاع وال يشترط صحة بيعه يف احلال كالثمرة ألن املقصود أخذ احلق عند األجل 

ملبيع رهناً سواء قبض وقال الشافعية ميتنع ما يفسد بنفسه كالورد وما ال يصح بيعه وإال فيحوز قالوا وميتنع كون ا
ورهن أم ال ألنه عند الشرط ليس ملك الراهن وهلم يف الدَّين قوالن على جواز بيعه أو هو غرر لتوقع عدم الدفع 

واإلعسار ومنعوا رهن منفعة الدار وحنوها لتلفها قبل حلول األجل وكذلك يف الّدين احلال لتوقع تأخري القضاء 
التصال الثمرة مبا ليس برهن وهو األصول ) ح ( لعكس جبواز البيع فيهما ومنعها وجوَّزوا األصول دون الثمار وبا

فأشبه املشاع وألن األصول مشغولة مبلك وجّوزوا األمة دون ولدها لبقاء امللك وال تفرقة ومنعوا املصحف وكتب 
ال ينبغي أن ميس مصحفاً احلديث والفقه والعبد املسلم من الكافر وكذلك الكراع والسالح من احلريب ألن الكافر 

معنا ألن املعري أذن ) ش ( املستعار قياساً على البيع وجوزه ) ح ( وال هذه األمور لتوقع الفساد بسببها ومنع 
والفرق أن البيع يعتمد ما يستقر فيه امللك وال استقرار يف املعار خبالف الرهن وأن مقصوده الترفق قال الطرطوشي 

  ألطعمة الرطبة فإذا خيف عليها بيعت وأقيم مثنها مقامها جيوز رهن ما يفسد من ا: 

  فرع



يرهن الدين وحيازته حبيازة ذكر احلق واجلمع بينه وبني الغرمي وإن مل يكن ذكر حق فاجلمع كاف : قال اللخمي 
ن يكون حقه ويشهد ال يقضيه غرميه حىت يصل املرهتن إىل حقه وأنه إن فعل كان متعدياً ويغرم الدين ألنه أتلفه إال أ

أقل فإن كان الغرمي غائباً وال ذكر حق كفى اإلشهاد وفيه خالف ويصح رهنك ديناً يف ذمتك وحتوزه من نفسك 
لنفسك وال يدفع إليك ذكر احلق ألنه خيشى أن جيحده وإن بعته بثمن مؤجل و أرهنت ديناً وأجلهما سواء جاز 

وإال بيع الدين عليه إال أن يكون طعاماً من سلم وهو حر  البيع وكذلك إن كان حلول األخري قبل فإن ويف الراهن
ألنه بيع الطعام قبل قبضه فإن كان حيل أجله قبل وشرط بقاءه حللول الدين اآلخر امتنع ألنه بيع وسلف وإن شرط 

  إيقافه عند عدل جاز وإن سكتا عن إخراجه وإيقافه جاز 

  فرع

من الشريك وغريه ومدرك ) ح ( وابن حنبل ومنعه ) ش ( قاله جيوز املشاع مطلقاً انقسم أم ال و: يف الكتاب 
فال يضر رجوع املشترك للشريك أو هو شرط فهل  -) ش ( قاله  -املسألة أن دوام اليد هل هي ليست شرطاً 

أو ال يضر ألنه جيوز اجلميع إن رهن عند الشريك وحيل ) ح ( يضر كأخذ الشريك العني املشتركة يف نوبته قاله 
نكرة يف سياق ) فرهان ( قوله تعاىل : عموم اآلية يف املشاع وغريه فإن قيل : أن رهن عند غريه قاله مالك لنا حمله 

سؤال صحيح لكن نعين بالعموم أنه ال فارق بني املشاع وغريه إال اإلشاعة وهي ال تصلح : الثبوت فال تعم قلت 
التمسك بالعموم الوضعي فال يصح ألن حق املرهتن ال يزيد يف فارقاً لتصور القبض مبا ذكرناه وقياساً على البيع أما 

العني على احلق املالك فكما ال تنايف اإلشاعة امللك ال تنايف الرهن بطريق األوىل وألهنم وافقوا على رهن اجلميع من 
ئها وألن اثنني يف عقد فيجوز يف عقدين كعينني احتجوا بالقياس على النكاح فإنه ال يصح زواج امرأة دون جز

مقصود الرهن التوثق بدوام اليد و اإلشاعة متنع فإن املهايأه مستحقة عندنا باإلجازة من احلاكم عليها عندنا 
وعندكم بأن يبدأ صاحبها فنزول اليد فال يصح كما لو شرطه يوماً رهناً ويوماً ال أو نقول هو غري متميز فال يصح 

ق تفسدها اإلشاعة كالقرض والقراض وقياساً على الكفالة جبامع التوثق كما إذا رهنه أحد العبدين و ألن عقود الرف
و اجلواب عن األول أن مقصود النكاح احلل و اإلشاعة تنافيه وال تنايف التوثق الذي هو مقصود الرهن ألن زواج 

من وضع يده  امرأة لرجلني باطل خبالف رهن عبد عند اثنني وعن الثاين أن اليد مستمرة عندنا مبنع الراهن رهن
على اجلميع وعن الثالث أن الفرق تعذر البيع عند حلول الدين يف أحد العبدين وقبول املشاع له وعن الرابع الفرق 

تصح الكفالة قال الطرطوشي لو : يتعذر املطالبة وال يتعذر البيع فإن قالوا بل نقيس على الكفالة بنصف البدن قلنا 
يقبض املرهتن : قال يف الكتاب : الً لآلخر فأحضره أحدمها مل يربأ اآلخر تفريع تكفل اثنان بواحد وليس أحدمها كفي

اجلميع وحيل حمل الراهن وجيوز أن يضعاه على يدي الشريك فإن أراد الشريك البيع قامسه الراهن وهو يف يد املرهتن 
ذا ارتفعت يد الراهن وصارت يد إ: فإن غاب الراهن قسم اإلمام عنه ألن له الوالية يف أموال الغيب قال التونسي 

ما ينتقل كالعبد ال بد أن يكون بيد املرهتن كله أو على يد الشريك : املرهتن مع الشريك صح احلوز وقال أشهب 
سر حوزه ومنع أشهب رهن املشاع إال بإذن الشريك خوفاً من أن يدعوه إىل بيع  أو غريمها خبالف ما ال ينتقل لُِع

كلها للراهن فقيل مينع حىت يقبض املرهتن اجلميع أو يكون على يد عدل حتقيقاً للحوز وقيل اجلميع فإن كانت الدار 
إذا رهنت نصيبك من الدار وجعلته على يد الشريك : تكون يد املرهتن مع الراهن كما يقبض يف البيع وقال أشهب 

لى الدار ولو جعل الثاين نصيبه ورهن اآلخر نصيبه وجعله على يد الشريك الراهن بطل رهُنهما لرجوع أيديهما ع
على يد أجنيب بطل نصيب الذي بقيت يده على الدار وعلى القول الثاين يتم نصيبه حلوز أجنيب معه وعلى هذا إذا 



رهن أحدمها نصيبه مث أكرى نصيب شريكه فإن بقيت يده مع املرهتن بطل الرهن ولكن يقامسه ويكون ما أكرى 
إن ارهتن الدار فأكراها من رجل بإذن الراهن فأكراها املكتري من الراهن فإن كان  على يد احلائز وعن ابن القاسم

املكتري من ناحية رب الدار فسد الراء والرهن أو أجنبياً صح كما تقدم حوزه للرهن وهو مقلوب على رده ليد 
: ه أم ال ؟ ويف املدونة صاحبه كالعبد إذا أبق بعد احلوز فأخذه الراهن واخُتلف يف رهن ما أُكري هل تصح حيازت

إذا شرط االنتفاع بالرهن ال يبطل احلوز مع أنه مكتر لكنه يف عقد واحد فيصح يف عقدين قال صاحب املتقى قال 
ال جيوز رهن املشاع يف املتنقل إال بإذن الشريك كالثوب والسلف وكل ما ال ينقسم ألنه مينع صاحبه بيع : أشهب 

ن فإن أذن فال رجوع وال بيع إال بشرط بقاء اجلميع بيد املرهتن وال يفسد بذلك نصيبه فإن مل يأذن انتقض الره
وما قاله من أن الرهن ال : البيع وإن بعد األجل ألنه يقدر على تسلميه كالثوب الغائب إذا بيع على الصفة قال 

  مينع من بيع الشريك نصيبه بأن يفرده بالبيع أو يدعوه الراهن إىل البيع معه 

  فرع

القياس على اشتراط الشهود وله القياس على األجل : لنا ) ش ( جيوز رهن غري املّعني وهو أحد قويل : اجلالّب  يف
والثمن جبامع اختالف األغراض والفرق أن األجل راجع إىل الثمن وهو ركن واجلهل بالركن مفسد والراهن أجنيب 

  كالشاهد فإحلاقه به أوىل 

  فرع

خل قبل بذّو صالحها إن حيزت ويتولَّى احلائز السقي والعمل وأجرة السقي على الراهن جيوز متر الن: يف الكتاب 
كنفقة الدابة وكسوة العبد وكفنِه إن مات وللمرهتن أخذ النخل معهما وقبض األرض مع الزرع ليتم احلوز وال 

احلال أو خفًّة الغرر لرجوعه  فيهما لتعذر البيع يف) ش ( يكون رهناً عند قيام الغرماء إال الثمرة والزرع وتردد 
  للتوثُّق دون احلق خبالف البيع يرجع الغرر إىل نفس املقصود األعظم 

  فرع

محل األمة وما تلده بعد ونتاج احليوان يدخل يف الرهن خبالف ما يف النخل من متر أُّير أم ال إال أن : قال يف الكتاب 
لة الدور والعبيد للراهن إال أن يشترطها املرهتن وكذا صوف يندرج الندراج الولد يف البيع دون التمرة وكذلك غ

الغنم ولبُنها إال حلمل نباته يوم العقد ومال العبد ال يتبعه كالبيع إال أن يشترطه فيندرج وإن كان جمهوالً وما ُوهب 
اء املتميز ووافق يف وابن حنبل يف النم) ش ( وخالفنا ) ح ( للبعد كما له موقوٌف بيده إال أن ينزعه سيده ووافقنا 

الرهن حملوب ومركوب ومعناه للراهن ألن املرهتن ال حيل : السمن احتج بقوله له غُنمه وعليه غُرمه احلديث وبقوله 
أن الشيء إذا أضيف بالالم ِلَمن : له االنتفاع بالرهن وألنه األصل عدم تناول العقد لذلك واجلواب عن األول 

عن امللك ولذلك قلتم إن الزكاة ملك لألصناف الثمانية فيفيد احلديث أنه ملك  يقبل امللك كان معناه اإلخبار
للغنم وحنن نقول به وعن الثاين بأن اللنب والركوب ال يندرجان عندنا إمنا يندرج ما تبقى عنه مما تقدم فنقول به 

ستيالد واألضحية بأن الولد يتبع وعن الثالث أن الدليل دلَّ على خمالفة األصل وهو القياس على البيع والكتابة واال
هذه العقود املتقدمة انتقل فيها امللك يف األصل فقوي االستتباع ومث عقود ال تستتبع لعدم نقل امللك فلهم : تنبيه 



مل : يف الكتاب : القياس عليها كاإلجارة واجلعالة والقراض والرهن مل يزل امللك فيه فيكون قياسهم أوىل تفريع 
ا محل مع الرهن وجعل الصوف الكامل ألن كامل الثمر للبائع وكامل الصوف للمشتري واملرة جيعل الثمر إذ

تكونت بنفقة البائع وعمله خبالف الصوف وقيل يلحق الثمر اليابس بالصوف التام ألنه إمنا فرق بينهما ألن الثمر 
ه تبع كسلعة مع الرهن قال ُيترك ليزداد طيباً والصوف كمل فلما سكت عنه تبع فإذا يبس الثمر وُسكت عن

مل جييزوا رهن الولد دون أمه وهي حامل خبالف ما مل ُيؤبَّر من الثمار وال فرق وأجاز ابن ميسر رهن : التونسي 
لو شرط أن ما تلد ليس برهن امتنع ألنه شرط على : األجنة كرهن ما يأيت من الغلة قال ابن يونس قال حممد 

دون ولدها الصغري وتباع معه وهو أوىل حبصتها وهو يف الفاضل أسوة الغرماء خالف مقتضى العقد وجيوز رهنها 
جيوز رهن مال العبد دونه فيكون له معلومه وجمهوله يوم الرهن إن قبضه جلواز الغرر يف الرهن وما : ويف اجملموعة 

 الوصايا ربح ما علم قبل ُوهب للبعد ال يتبعه خبالف ما رحبه يف ماله املشترط ألن اهلبة ملك أجنيب كما يدخل يف
املوت وبعده دون ما مل يعلم به وقيل املوهوب ل كماله كما إذا بيع باخليار واشترط ماله اندرج ما ُوهب له أو 

إن ارهتن نصيبك من رقبة بري فغلة البري لك أو من املاء : ُتُصدِّق به عليه أو أُوصي به يف أيام اخليار وقال أشهب 
من احلق إن كان قرضاً وإن كان إىل أجل وأما من بيع فليكن ذلك بيد من كان الرهن بيده إىل  فالغلة له وله أخذها

إن ُزرع الزرع بعد العقد : األجل سّداً للذريعة أن يُبايعك على أن يأخذ حقه من املاء جبهالة آجاله قال اللخمي 
دخل يف الرهن إن قام بالبيع قبل بروزه وخيتلف فهو غلة أو قبله وبرز مل يدخل إال بشرط الستقالله أو فيه ومل يربز 

إذا برز قبل البيع هل يدخل يف الرهن والصوف احلادث بعد الرهن غلة إذا ُجزَّ قبل بيع الرهن وُيختلف إذا قام 
جيوز رهن اجملهول ما مل : بالبيع قبل جزازه هل هو غلة أو حني يغسل أو حني ُيجز ؟ قال صاحب شرح اجلالب 

إذا كمل نبات الصوف قال ابن : عقد البيع لترك البائع ُجزءاً من الثمن ألجله ويف شرح اجلالب يكن يف أصل 
  القاسم يدخل يف الرهن وقال أشهب ال كاللنب يف الضرع 

  فرع

جيوز رهن غلة الدار والغالم ورهن األم دون ولدها ويباع الصغري معها واملرهِتن أوىل حبصتها من الثمن : يف اجلواهر 
ه دوهنا وتكون مع الصغري عند املرهِتن ليتم رهنه وقيل ال يرهن حىت يبلغ حّد التفرقة إال مع أمه قياساً على ورهن

البيع ألنه حوز مفترق وجيوز رهن املدَّبر وُيستويف الدين من خراجه وإن تأخر الوفاء على موت السيد بيع يف الدين 
ن الولد دون أمه كالبيع إن فرق بينهما يف احلوز بشرط ويفسخ ال ُيره: كله أو بعضه قال صاحب البيان قال مالك 

الرهن خبالف اهلبة والصدقة ألنه معروف وكره رهنه بشرط مجعهما يف حوز ألن املرهتن كأنه مالك ملا كان أحقَّ من 
إن سكتا عن الغرماء أو ال ألنه ال ُيباع إال مع أمه فال يدري املرهتن ما خيصه فهو كرهن الغرر وهو خمتلف فيه ف

  االشتراطني ُجرب على اجلمع بينهما وهذا تفصيل ما تقدم ُمجمالً لصاحب اجلواهر 

  فرع

إذا ارهتنت ما قيمته مائة على مخسني مل جيز رهن الفضلة لغريك إال بإذنك فتكون حائزاً للمرهتن الثاين : يف الكتاب 
كنت أميناً يف الباقي ألنك وكيل للثاين والوكيل أمني فإن هلك ما ُيغاب عليه بعد ارهتان الثاين ضمنت مبلغ َدينك و

إمنا يصح أال يضمن األول الفضلة إذا : ويرجع املرهتن الثاين بدينه ألن فضلة الرهن على يد عدل قال ابن يونس 
أحضر الثوب وقت ارهتان الثاين أو ُعلم بالبينة وجوده حينئذ وإال ضمن اجلميع الحتمال تلفه قبل ذلك وقال 



ضمانه كله من األول كما لو كان بيد الثاين وغريه املبدأ عليه فضاع لن يضمنه ألنه رهن األول وإمنا هلذا : ب أشه
فضلة إن كانت وأما لو رهنته لرجلني فكان على يد أحدمها مل يضمن الذي هو على يديه إال نصيبه وعن مالك ال 

لو جعله بيد غري املرهتن جاز : فال حيوز لغريه قال أصبغ يصح رهن الثاين حىت حيوزه له غري األول ألنه حاز لنفسه 
رهن الفضل للثاين وإن كره األول إذا َعِلم بذلك املوضوع على يديه لتتم حيازته هلما إذ ال ضرر على األول إذ هو 

سنة مث إمنا اشترط مالك رضاه ليحوز للثاين فإذا مل يرض مل يقع حوز ولو كان دين األول ل: مبدأ قال ابن حبيب 
إن مل يعلم اآلخر أجل األول بيع : رهن فضلته يف آخر أشهر على أن األول مبدأ فحل اآلخر قبل األول قال مالك 
وهذا إن بيع بعني أو مبا يُقضى : الرهن و ُعجل لألول حقه كله قبل حمله وُيعطى الثاين ما فضل يف دينه قال حممد 

ه أو بدنانري والدين دراهم أو بطعام خمالف ملا عليه فيوضع له رهن إىل مبثله وحق األول مثله فأما بعرض والدين مثل
َعِلم األول أن حق الثاين حيل قبله أم ال فإنه إن بيع مبثل حقه ُعّجل له لتقدُّم حقه : حلول حقه وقال يف اجملموعة 

إن حلّ أجل الثاين وليس :  وعنه أيضاً إال أن يكون حقه طعاماً من بيع فيأيب أن يتعجله فذلك له وعن ابن القاسم
ومن : فيه فضلة مل يدفع إال إىل أجل األول أو فيه فضلٌ بيع اآلن وُعّجل لألول حقّه وأخذ الثاين ما فضل قال حممد 

رهن واشترط للراهن فيه مائة مبدأة فيموت الراهن أو ُيفلس ُيبدأ الغرماء بتلك املائة وقال ابن القاسم ميتنع هذا 
  قاعدة الرهون بتبدئة الراهن إذ القاعدة تبدئُه املرهتن الرهن ملخالفته 

  فرع

إذا شرط املرهتن منفعة الرهن والدين قرض امتنع ألنه قرض للنفع او م بيع وشرط للراهن أجال معينا : يف الكتاب 
ابن  جاز يف الدور واألرضني وكره يف احليوان والثياب إذ ال يدري كيف ترجع إليه قاله مالك وأجاز ذلك كله

إذ : القاسم قال ابن يونس على التعليل بالتغيري مينع رهن الثمر قبل بدو صالحه واآلبق يف البيع ويف كتاب احلمالة 
وقع يف البيع محالة غرر فسد عند ابن القاسم وجيوز البيع عند أصبغ وقد قيل إذا رهن من ذمي مخراً يف البيع ال 

ا حىت ختللت فهو أحق هبا توفية بالعقد فإن باع الرهن املشترط منفعته يفسد البيع وترد اخلمر للذمي فلو غفل عنه
وهو مما يغاب عليه قبل يضمنه ألنه رهن يغاب عليه وقبل ال كالعني املستأجرة وهو مستأجر وقيل ينظر ما ينقص 

اع سقط باإلجارة إن كان يوما مثال استؤجر شهراً فقيل ينقص الربع فربعه غري مضمون فإن قام بدعوى الضي
ضمان ذلك القدر وإن مل يقم إال عند حلول األجل ال يضمن عند ابن القاسم أن الضياع قبل قيامه للتهمة وخالفه 

وال جيوز له أن : غريه أن األصل عدم الضمان وأجاز يف الكتاب إجارة املصحف فيجوز اشتراط منفعته قال مالك 
  هتان ألنه رشوة لرب الدين ليؤخر عنه دينه يوسع له يف االنتفاع بعد متام البيع وال بعد االر

  فرع

ال يربهن ما ال يعرف بعينه من طعام وغريه من املثليات إال أن يطبع عليه خشية انتفاع املرهتن ويرد : يف الكتاب 
مثله وال يطبع على احللي حذراً من اللبس كما يفعل ذلك يف سائر العروض ألنه يعرف بعينه وجوز األمية الكل 

وعن أشهب ميتنع رهن الدنانري بغري طبع فإن فعل طبع عليها بعد ذلك وال يفسد الرهن وال : قال ابن يونس  مطلقا
البيع لعدم حتقق الفساد وما بيد أمني ال يطبع عليه وما أرى ذلك عليه يف الطعام واإلدام وما ال يعرف بعينه ولو 

  . عيد اعتربت التهمة مطلقاً اطردت يف احللي جلواز لبسه يف ال



  فرع

ال يرهن مسلم من ذمي مخراً وال خنزيراً وقال األمية ألنه ال يستويف منه احلق قال ابن يونس قال : يف الكتاب 
إن قبضه مث فلس الذمي فهو إسوة الغرماء لبطالن احلوز شرعا إال أن يتخلل ولو أراد املسلم إيقاف اخلمر : أشهب 

هن لصدوره على معني وإن ارهتن مسلم عصريا فصارت مخرا دفعها بيد النصراين أريقت وال يلزمه اخالف الر
  للسلطان فتراق إن كان الراهن مسلما وإال ردت للذمي ألن ملكه معصوم فيها 

  فرع

ال جيوز استثناء محل يف الرهن وليس بالبني المتناع الغرر يف البيع دون الرهن وينبغي : قال صاحب البيان قال مالك 
امتنع اجلنني دوهنا اتباعا للعمل بغري قياس امتنعت دونه بغري قياس والقياس اجلواز فيهما كالثمرة أن يعلل بأنه ملا 

  اليت مل تؤبر دون أصلها وأصلها دوهنا 

  فرع

أرش جراح العبد يدخل يف الرهن اتفاقا ألهنا بدل جزئه وما نتقص قيمته كاملأمومة واملنقلة واجلائفة واملوضحة : قال 
  ينقص ذلك قيمته فللمرهتن أخذ اليسري بقدر ما نقصت قيمته  فللسيد إال أن

  فرع

إذا بعت بقرة إىل شهر وارهتنت عبدا على أن تأخذ كل يوم غلته درمها من الثمن مل جيز ألنه بيع بثمن غرر : قال 
إال أن  إال أن يضمن السيد إن تعذر دفعه من قبله أو يتطوع بالرهن بعد العقد فيجوز وجيوز يف السلف مطلقاً

ميتنع : قال قال ابن القاسم  ٨٨( يتطوع بذلك على أن يرد عليه العبد فيمنع يف البيع والسلف وإن ضمنه السيد 
ميتنع أن ترهتن ديناً عليك يف مثن سلعة بعينها إىل أجل أبعد من اجل الدين ألنه بيع : قال قال ابن القاسم ) أن ترهتن 

لف إال أن يشترط وضع الدين على يدي عدل فإن مل يفعل وفاتت السلعة س. وسلف ألن تأخري الدين بعد حلوله 
  فاألقل من القيمة أو الثمن 

  فرع

فإن استوىف من مثن الرهن املعار ) ش ( ال يشترط أن يكون الرهن ملكاً للراهن بل يستعري لريهن وقاله : يف اجلواهر 
بل مبثل ) ش ( نه أتلف العني فيلزمه قيمتها وقال أشهب و رجع املعري على املستعري عند ابن القاسم بقيمة املرهون أل

ش ( ما أدي عنه من مثنه ألن عقد العارية ينقل منفعة العني واملنفعة هاهنا التوثق ووفاء الدين فيضمن الدين واشترط 
لدين فضلة فلو فضلت من ا: علم املعري بقدر الدين وجنسه وحمله المتناع ضمان اجملهول عنده قال يف اجلواهر ) 

بعد قضاء السلطان بالبيع والوفاء فأوقفها فضاعت فمن رهبا وليس على املستعري إال ما قضي عنه فلو هلك يف يد 
املرهتن ال يتبع املعري املستعري بقيمته إن كان مما يغاب عليه ألنه حتت يد غريه وقاص املستعري املرهتن كما لو كان له 

مة على املرهتن وال على املستعري ولو أعرته عبداً لريهنه يف دراهم فرهنه يف طعام وإن كان مما ال يغاب عليه فال قي



فهو ضامن له لتعديه وقال أشهب ال ضمان عليه ويكون هنا يف عدد الدراهم اليت رهن هبا ربه متسكاً بأصل اإلذن 
بعد العتق عجلت الدين لربه فأعتقه املعري وأنت مليء ' عبداً ' لو كان : وعمومه وإن تعذر خصوصه ويف الكتاب 

إال أن تكون قيمته أقل من الدين فال يلزمك إال تعجيل قيمته ويرجع عليك املعري بذلك بعد أجل الدين ال قبله قال 
إذا بيعت العارية يتبعه بقيمتها وقول مالك يف الكتاب ضمنت قيمتها يريد وكذلك يلزم : ابن يونس عن مالك 

يف عني املستعار له إذا أقر له املستعري بذلك وخالفهما املرهتن وامتنع املعري من احللف  املرهتن وإمنا يضمن إذا رهن
فيكون رهنه رهناً فيما أقر به فإن نكل ضمن تعديه وقوله يف العتق خالفه أشهب وقال حيلف املعري ما أعتقه ليؤدي 

ل لزمه األقل من قيمته أو الدين ونفذ العتق الدين ويبقى رهنه حىت يقبض من مثنه إن بيع أو يفي فينفذ العتق فإن نك
ومل يره مثل الذي عليه الدين نفسه يعتق عبده بعد رهنه بل مثل من أعتق بعد اجلناية والفرق أهنا أخرجته من ملك 

  ربه إال أن يفديه والعارية باقية على مالك رهبا 

  فرع

 احليوان ألنه مبيع يتأخر قبضه واحليوان سريع التغري إذا اشترط أن املبيع رهن بالثمن ألجله جاز إال يف: يف اجلالب 
ومىت كان األجل تتغري يف مثله السلعة امتنع للغرر وبيع معني يتأخر قبضه وجيوز يف احليوان ثالثة أيام : قال األهبري 

  لألمن عليه غالباً يف ذلك 

  فرع

ذهاب ويتحد أجلها ميتنع ألنه بيع وسلف ألنه لك أذهاب آلجال خمتلفة فبعته على أن يرهن بالثمن واأل: يف البيان 
إن شرط احللول أو أقرب اآلجال فاملبتاع املسلف أو أبعدها ومؤخرة كلها فالسلف من البائع ولو بقاها على آجاهلا 
وكذلك ميتنع إن دفعت له شيئاً أو أسقطت عنه بعض الدين لريهن ألنك يف البيع أسقطت بعض الثمن ألجل الرهن 

  يع ذلك جائز وهو األظهر وعن مالك مج

  فرع

ابتاع على أن يترك املبيع رهناً بثمنه إىل أجل الثمن امتنع وإن جعله بيد أجنيب جاز ألنه اشترى شيئاً : قال اللخمي 
ال يدري مىت يقبضه ولعله يطول مدة طويلة وجوزه ابن حبيب يف العقار أن يبقى بيد البائع خبالف العبد إال أن 

يب فأجازه ابن اجلالب يف غري احليوان ومل يراع من يوضع على يده وأجازه ابن القصار مطلقاً يوضع على يد أجن
  كما لو رهنه غري مبيع 

  فرع

إذا أرهنت عبده ميموناً ففارقته قبل قبضه لك أخذه ما مل يقم الغرماء فتكون إسوهتم فإن باعه قبل : يف الكتاب 
ه ألن تركك إياه حىت باعه كبيعك إياه وبيعك إياه ماض خبالف لو القبض مضى البيع وليس لك مطالبته برهن غري

شرطت رهناً غري معني فلم جيزه لك نقض بيعك وتركه بغري رهن وهذا إذا سلمت السلعة املبيعة فإن لن تدفعها 
يالً جيرب سواء اشترط رهناً أو مح: فباع املشتري الرهن قبل القبض أنه ال تكون اخلدمة رهناً ألهنا غلة قال أشهب 



وإن اشترط عبداً غائباً جاز ويوقف املبيع حىت يقدم العبد فإن هلك مل : على اإلتيان به إال أن يعجز قال ابن القاسم 
إن بعدت الغيبة امتنع البيع إال أن يكون الرهن : يكن للراهن اإلتيان برهن مكانه إال برضى البائع قال أشهب 

  بيع العقار ال يصح وجوز يف العبد اليومني  عقاراً أو يقبض املبيع ألن البعد يف

  فرع

إذا استحق املعني واهتم أنه غره حلف أنه ما علم بذلك وإن قامت بعلمه بينه فعليه : قال ابن يونس قال عبد امللك 
إذا استحق بعض الثياب الرهن فالباقي رهن جبميع احلق ألن الرهن تعلق احلق به : البدل قال اللخمي قال مالك 

جزائه بطريق األوىل لشدة احلاجة حينئذ للتوثق فإن ضاع يف يد املرهتن ضمن نصفه للراهن وإن وضعه على يد وبأ
املستحق أو غريه مل يضمن لعدم يده عليه ولو غاب الراهن وقال املستحق يكون على يدي أو على يد فالن مل يكن 

ستحقاق ضمن نصيب الراهن وضمنه ابن القاسم للمرهتن ذلك دون نظر احلاكم وإن ادعى املرهتن ضياعه قبل اال
فإن قال املستحق أنا أبيع نصييب فلبيع الراهن واملرهتن معه : نصيب املستحق وقيل حيلف لقد ضاع ويربأ قال مالك 

إن بيع قبل الدين يعجل ذلك الثمن من دينه : وال يسلم املرهتن فيكون مثنه رهناً يف يده جبميع حقه وقال أشهب 
فاع الراهن بإيقافه إال أن يأيت الراهن برهن آخر أو يقول آيت به يف املستقبل أو يكون الدين خمالفا ملا بيع فال لعدم انت
  يعجل 

  فرع

جيوز رهن جلود السباع املذكاة وبيعها دبغت أم ال لذهاب الفضالت املستقذرة املوجبة للنجاسة ومنع : يف الكتاب 
. عها ملا يف الصحيح آخر ما كتب به عليه السالم أن ال ينتفع من امليتة بشيء البيع بالذكاة ومتنع جلود امليتة وبي

وجيوز ما ال جيوز بيعه يف وقت دون وقت كزرع أو مثر مل يبد صالحه فإن مات الراهن قبل أجل الدين ومل يبد 
انتظر وقت جواز  صالح الزرع أو الثمر فحل الدين الذي عليه عجل من ماله ويسلم الرهن لربه وإن مل يدع ماالً

جيوز البعري : جواز ارهتان الغالت خبالف األجنة قال حممد : بيع الزرع فيؤخذ منه قال ابن يونس يف كتاب الصلح 
ألن الثمن بإزاء املبيع والرهن مل يبدل به ) ش ( الشارد والعبد اآلبق إن قبضه قبل موت صاحبه أو فلسه خالفاً ل 

جيوز ارهتان ما تلد : الله باملالية الذي هو علة املنع ويف مورد النص قال ابن يونس مثن فال يضر الغرر فيه لعدم إخ
ما : هذه اجلارية أو هذه الغنم وجوز أمحد بن ميسر األجنة كاآلبق وكرهه ابتداء قال اللخمي األعيان مخسة أقسام 

ه وميتنع بيعه لعذر يف بعض األحوال جيوز بيعه وملكه فيجوز رهنه مطلقاً شرط يف أصل العقد أم ال ؛ وما جيوز ملك
كالثمر قبل بدو صالحه واآلبق والشارد واجلنني فيجوز رهنه يف أصل القرض وبعد تقرره يف الذمة يف البيع بعد 
العقد واختلف فيه يف أصل العقد وما جيوز ملكه وميتنع بيعه ال لعذر كأم الولد وجلود امليتة قبل الدباغ وعظام 

كاخلمر والسم وحنومها فهذان ال يرهنان المتناع البيع عند احلاجة وما اختلف يف جواز بيعه  الفيل وما ال ميلك
كجلود امليتة بعد الدباغ وجلود السباع قبل الدباغ وبعده والكلب املأذون فيه فمن جوز بيعها جوز رهنها ومن ال 

ملدة جاز يف عقد البيع أو بعده أو مجيع خدمته فال وإن رهن خدمة املدبر مدة معلومة جيوز بيعها ليواجر املرهتن تلك ا
جاز بعد العقد واختلف إن رهن يف العقد وإن رهن رقبته على إن مات الراهن وال مال له بيع وكان يف أصل العقد 
فعلى اخلالف يف رهن الغرر ألنه ال يباع له اآلن وال يدرى مىت ميوت السيد وهل يبقى املدبر أم ال وإن رهن رقبتة 

ع اآلن امتنع وخيتلف هل يعود حقه يف اخلدمة وتباع له وقتاً بعد وقت حسب ما جيوز من بيعها وقد اختلف ليبا



فيمن رهن داراً مث أظهر أهنا حبس فقيل ال شيء له من غلتها ألنه إمنا رهنه الرقبة وقيل يكون له ما يصح للراهن 
ن الغرر واجلهالة إىل أجل غري حمقق يف عقد البيع فمنع ملكه وهو املنافع احملبسة عليه وكذلك املدبر واختلف يف ره

  ألن له حصة من الثمن وأجيز خلروج ذلك عن أركان العقد وجيري ثالث أنه إن رضي البائع بإسقاطها جاز 

  فرع

وخيتص به الراهن : قال إن رهنه على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن ال يكون رهناً قال ابن يونس قال حممد 
أن : األول : له شرطان : ماء لفساده بالشرط املخالف لعقد الرهن الركن الثالث املرهون به ويف اجلواهر دون الغر

يكون ديناً يف الذمة ميكن استيفاؤه من الرهن فال يرهن يف عني مشار إليها وال منافع معينة وحيث وقع يف املذهب 
عليه مما ال يغاب عليه فضمان القيمة فيما يغاب عليه دون يف معني فاملراد قيمته كما وقع يف العارية ففصل ما يغاب 

جيوز يف كل ذي الزم دون ) ش ( اللزوم أو املصري إليه كاجلعل بعد العمل وقال : ما ال يغاب عليه الشرط الثاين 
 اجملهول ودية العاقلة قبل حول احلول لعدم حتقق صفات من جتب عليه عند احلول من الغىن وغريه ودون القصاص

ألن عوض دين الكتابة الرقبة وعمل اإلجارة لتوقع ) ح ( والقذف لتعذر أخذها من الرهن ودين الكتابة خالف ل 
ألنه تابع للدين عنده فال يكون قبله كاخليار ) ح ( الفسخ وال قبل عقد البيع بل إمنا جيوز مع املقارنة خالفاً لنا و 

لعارية وحنوها ألن الواجب القيمة عند التلف فهو رهن قبل احلق واألجل ومنعه يف األعيان كاملغصوب واملسروق وا
يصح قبل احلق وبعده ومعه ووافقنا يف أنه إذا وقع القبض لزم وصار رهناً بذلك : ويف التلقني ) ح ( وجوزه 

 ألنه ال ينعقد) ش ( الشرط املتقدم وقبل القبض ال يكون رهناً ألن قبل القبض ال يتحقق رهن عنده وال عند 
اتصال القبض مبا اشترط قبل العقد ال يصريه رهناً لفساد األصل عنده ) ش ( بالقول عندمها خالفاً لنا وعند 

فاحلاصل أن أبا حنيفة موافق لنا يف هذه املسألة إمنا خالفنا يف انعقاد الرهن بالقول فعندنا يلزم التسليم يف هذه 
إذا ( ومل يفرق ال يقال تقدم يف صدر اآلية ) رهان مقبوضة (  قوله تعاىل: الصور كلها ويقضى به وعندمها ال لنا 

وقد صرح بالسفر وعدم الكاتب وقد : فما صرح مبشروعية الرهن إال بعد حتقق الدين ألنا نقول ) تداينتم بدين 
 سقطا عن االعتبار فيسقط اعتبار تقدم الدين بالقياس عليهما واجلامع أن الكل خرج خمرج الغالب فإن الغالب

يصح إن : وقوعه بعد الدين فال يكون له مفهوم امجاعاً ويتأكد بقوله عليه السالم املؤمنون عند شروطهم فإن قيل 
: طلعت الشمس فأنت طالق وال يصح إن طلعت الشمس فقد رهنتك فعلمنا اختالف الناس يف قبول التعليق قلنا 

بن القصار من أصحابنا مقتضى أصولنا صحة التعليق ال يقبل الطالق عندنا هذا التعليق بل يتنجز الطالق وقال ا
املذكور يف الرهن فال شيء مما ذكرمتوه أو نقول عقد فيلزم مع تعليقه على الشرط كالعتق والطالق وغريمها وألن 
مقصود الرهن استيفاء احلق عند تعذره وتعذره مستقبل فيتعلق على مستقبل آخر وهو أصل املعاملة إحلاقاً ألحد 

لو قال ألق متاعك يف البحر وعلى دركه وإن جاء متاعي غداً فاقبضه صح إمجاعاً مع : بلني باآلخر أو نقول املستق
التعليق على أمر مستقبل اتفاقاً فيجوز هاهنا كما صح يف ضمان الدرك أوالً ويف الوديعة ثانياً أو قياساً على ما إذا 

زوجة ابنه عشر سنني واحتجوا بالقياس على ما تقدم الشهادة  شرطه يف زمن اخليار أو قياساً على ما إذا ضمن نفقة
أن مقصود الشهادة املشاهدة وحصول العلم وهو متعذر قبل : على املشهود به جبامع التبعية للحق واجلواب 

املشهود به ومقصود الرهن التوثق وهو حاصل إذا تقدم احلق وينتقض بضمان الدرك املتقدم وبالوديعة والطالق 
  اق وغريها والعت



  فرع

يف الكتاب جيوز قي دم اخلطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده امتنع وله رد 
  الرهن وكذلك الكفالة ألنه خالف ما رضي به 

  فرع

وإن ضاع  قال إن ارهتنت دابة على أهنا مضمونة عليك مل تضمنها ألهنا ال يغاب عليها وإن رهنته هبا رهناً مل جيز
قال إن دعيت ديناً فأعطاك به  ٩٥( ضمنه ألنه مل يأخذه على األمانة وجيوز بالعارية اليت يغاب عليها ألهنا مضمونة 

قال إن ادعيت ديناً فأعطاك به رهناً يغاب عليه فضاع عندك مث تصادقتما على بطالن دعواك أو أنه قضاك ) رهناً 
به وكذلك لو أعطاه دنانري حىت يصارفه هبا فضاعت وكذلك ما عمله  ضمنت الرهن ألنك مل تأخذه على األمانة

الصناع بغري أجر أو قبض املرهتن أو وهبه للراهن مث ضاع الرهن ضمنه وإن زادت قيمته على الدين أو وقع يف 
ك رهناً الصرف رهن بأحد النقدين جهالً أو أخذ رهناً بالقراض ألن كله ممنوع فلم يؤخذ على األمانة خبالف إعطائ

له بكل ما أقرض فالناً قال التونسي قال أشهب يف عارية الدابة بشرط الضمان يصح الرهن وله الكراء وكأنه آجره 
إياها على أهنا إن هلكت ضمنه ما ال يلزمه فهي كاإلجارة الفاسدة وقال إذا تصادقتما على عدم الدين تضمن وإن 

انظر لو كان قد نسي اقتضاء الدين مث تذكر بعد الرهن قال ابن ف: كان الرهن ال يغاب عليه ألنه كالغاصب قال 
يونس قال أشهب يف رهن الصرف جهالً هو رهن باألقل من قيمة الدنانري أو الدراهم وما زاد فهو إسوة الغرماء 

خبالف  ورهنك مبا يقرض فالن قيل يكون الرهن مبا داينته ما مل جياوز قيمة الرهن وال يراعي ما يشبه أن يداين به
  محالتك مبا يداينه ألنك ملا أعطيت رهناً بينت له املقدار 

  فرع

جيوز جبميع الصداق قبل لبناء ألن العقد يوجب الصداق كله فإن طلق قبل البناء بقي اجلميع رهناً : يف الكتاب 
  بالنصف كمن قضى بعض الدين أو وهب له 

  فرع

عموم اآلية وقد تقدم : وأصح قويل الشافعي لنا ) ح ( منع جيوز أخذ دين على الرهن ويصري رهناً هبما و: قال 
السؤال عليها واجلواب القياس على احلمالة والشهادة جبامع التوثق فإن فرق بأن الشهادة علم والعلم ال جيب حصر 

ه ينتقض متعلقه والكفالة ذمة وهي قابلة ألمور كثرية والتعلق يف الرهن بعينه وهو ال يقبل الزيادة على قيمته فإن
باجلناية اليت ال تسع رقبة العبد غريها مث إذا جين جناية أخرى تعلقت برقبته وألن املقصود باحلقيقة إمنا هو ذمة 

الراهن وألن الرهن يقبل النقصان ببقائه مرهوناً على بقية احلق بعد قضاء األكثر فيقبل الزيادة قياساً على النقصان 
لق به احلق بدليل لو أويف أكثر احلق بقي الرهن رهناً ببقيته ولو قل ولو تلف احتجوا بأن الرهن ومجيع أجزائه تع

أكثر الرهن بقيت بقيته مرهونة حبملة احلق وإذا كان الرهن وأجزاؤه مشغولة جبملة احلق استحال أن يشغله غريه 
ال يكون تابعاً حلق آخر وألنه عقد ال جيوز مع غري العاقد فال جيوز مع العاقد كالنكاح وألن الرهن تابع للحق ف



كحق الدار من الطريق واجلواب عن األول أنه منقوض بالعبد إذا جين مث جين فإنه يصرب مشغوالً باجلناية الثانية بعد 
أن اشتغل هو وأجزاؤه باجلناية األوىل ؛ وعن الثاين الفرق أن مقصود النكاح اإلباحة وضبط النسب وال ضبط مع 

لوب عليهم فنقول تابع أضعف من املتبوع فيصري تابعاً ملتبوع آخر كما إذا جتدد حول الشركة وعن الثالث أنه مق
  الدار دور آخر فإن الطريق يصري حقاً للجميع فكذلك الرهن 

  فرع

  إن تكفلت عنه حبق وأخذت منه رهناً جاز ألنه آيل إىل حق لك عليه : يف الكتاب 

  فرع

  هناً صحيحاً أو فاسداً فقبضه فهو أحق به من الغرماء لوقوع البيع عليه إذا رهنه يف البيع الفاسد ر: قال ابن يونس 

  فرع

إذا سألته تأخري دينه بعد األجل شهراً وتعطيه رهناً أو محيالً امتنع وسقطت حلمالة ويرد الرهن ألنه : قال قال حممد 
  سلف حرام 

  فرع

  لة هبا ال يعطيك أجنيب رهناً بكتابة مكاتبك المتناع احلوا: يف الكتاب 

  فرع

جيوز بدينني لكما خمتلفني إال أن يكون أحدمها قرضاً بشرط أن يبيع اآلخر ويأخذ رهناً ألنه سلف لنفع وجيوز : قال 
  أن يقرضا معاً بشرط أن يرهنكما جلواز أخذ الرهن ابتداء عن القرض 

  فرع

دين األخري عند قيام الغرماء ويسقط إذا أقرضته مائةً أخرى على أن يرهنك هبا وباألوىل ميتنع والرهن بال: قال 
بل نصفه باملائة األخرية وتبطل حصته األخر كما لو طلق امرأته وامرأة غريه وقد : الشرط املتضمن للفساد وقيل 

أجاز أشهب أسقط عين بعض الدين على أن أعطيك رهناً أو أبيعك على أن ترهن هبذا الثمن وبثمن السلعة األوىل 
أجاز حممد زدين يف األجل وأزيدك رهناً إن كان الرهن األول يويف احلق قال : اسم قال اللخمي رهناً وكرهه ابن الق

إن كان الدين األول يف أصلة املسألة حاالً جاز إال أن يكون عدمياً لتمكنه من قبض احلال : ابن يونس قال حممد 
الصرف وراس مال السلم : أربع مسائل  جيوز الرهن إال يف: فكأنه أسلفه اآلن على أن أعطاه وثيقة نظائر قال 

ال يتعني اإلجياب والقبول بل كل ما : الدماء اليت فيها القصاص واحلدود الركن الرابع الصيغة ويف اجلواهر 
ال ينعقد إال باإلجياب والقبول على الفور لنا أن املقصود من العقود إمنا هو ) ش ( يشاركهما يف الداللة وقال 



كل شرط يوافق مقتضى العقد كقوله : األول يف اجلواهر : كف ويف هذا الركن أربعة فروع  الرضى فما دل عليه
بشرط أن يباع يف الدين أو يقبض ال يقدح الستلزام العقد له عند السكوت عنه وكذلك كل شرط ال يتعلق به 

لو شرط أن :  يف اجلواهر غرض لعدم املنافاة فأما ما يناقض كقوله بشترط عدم القبض أو ال يباع فهو مفسد الثاين
مثرة الشجر رهن صح لعدم املنافاة ملقتضى الرهن الثالث يف اجلواهر لو شرط الرهن يف بيع فاسد فظن لزوم ذلك 

إذا رهنت أرضاً فيها خنل اندرج : فله الرجوع كما لو ظن أن عليه ديناً فوفاه مث تبني براءته الرابع يف اجلواهر 
والوصية وقاله يف الكتاب خبالف الثمار مع األشجار ارهتنت يوم أزهت أم ال أبرت أم ال  وبالعكس قياساً على البيع

  إال بشرط خبالف اجلنني يندرج حصل يوم الرهن احلمل به أم ال 

  الباب الثاين يف القبض

احلق واإلشهاد يف األعيان املشار إليها كاملنقول والعقار ما تقدم يف البيع ويف الدين بتسليم ذُكر : ويف اجلواهر 
واجلمع بني العزميني واجلمع فقط إن مل يكن ذُكر حق وتقدم إله حبضرة البينة أال يعطيه إياه حىت يصل إىل حقه 

فشرط يف وصف كونه رهناً القبض ) فرهان مقبوضة ( املرهتن وإن كان على املرهتن فهو قابض له وأصله قوله تعاىل 
  ألن الصفة قائمة مقام الشرط 

  فرع

القبض ليس بشرط يف انعقاد الرهن وصحته وال يف لزومه بل ينعقد ويصح ويلزم مث يطالب املُرهتن : جلواهر يف ا
جرب الراهن عليه لكن يشترط يف استقرار الوثيقة ليكون أوىل من الغرماء يف الفلس املوت كما يتأخر  باإلقباض وُي

ملبيع ويصح التحمل يف الشهادة وتتوقف مثرهتا على اللزوم يف بيع اخليار وانتقال الضمان يف البيع حىت يقبض ا
إن كان : ال يلزم شيء بالعقد بل بالقبض وله أن ال يسلِّم قبل القبض وقال ابن حنبل ) ح ) ( ش ( العدالة وقال 

العتق والبيع والرهن يف الرهن قبل القبض يبطل الرهن خبالف ) ش ( مكيالً أو موزوناً لزم بالعقد وإال فال وقال 
فجعل ) فرهان مقبوضة ( قوله تعاىل : تزويج األمة وإن أجَّر الدار مدةً دون أجل الدين ال يبطل إلمكان بيعها لنا 

القبض صفةً للرهن والصفة غري املوصوف وليست صفةً الزمةً وإال لَما صح قوله أرهنك هذا ومل يسلمه إليه وإذا 
ولقوله املؤمنون عند شروطهم ) أوفوا بالعقود ( له تعاىل كان الرهن يتحقق قبل القبض وجب الوفاء بالقبض لقو

وقياساً على سائر العقود احتجوا بأنه عقد إرفاق فيشترط القبض يف لزومه كالقرض وال يلزم مبجرد القول حىت 
قلب ينضاف إليه غريه كالوصية ال بد فيها من املوت واجلواب عن األول املنع بل القراض يلزم بالقول وعن الثاين ال

لو تراخى يف طلب القبض حىت مات أو فلس : يف اجلواهر : فنقول اليشترط فيه القبض قياساً على الوصية تفريع 
فهو إسوة الغرماء خبالف املُجد يف الطلب إىل حينئٍذ ولو عجز كاهلبات وظاهر الكتاب هو كغري املُجد إلطالق 

ه ولو ُوجد بعد املوت أو الفلس بيد أمني أو املرهتن قال القول من غري تفضيل وال يبطل احلوز خبروجه عن يده علي
: ال ينفع ذلك حىت تشهد البينة حبوزة قبل املوت أو الفلس الحتمال طريان القبض بعدمها وقال حممد : عبد املالك 

جر عليهما صوابه ال ينفع إال معانيه احلوز هلذا اإلرهان وال ُيفسخ عقد اإلرهان مبوت أحدمها وال جنوهنما وال احل
كل ما كان ماالً أو متعلقاً باملال كالرهن والرد بالعيب واألخذ بالشفعة وإمضاء اخليار انتقل للوارث ألنه : قاعدة 

يرث املال فريث ما يتعلق به وكل ما يرجع إىل النفس والرأي واملالذ ال ينتقل للوارث ألنه ال يرث النفس كاللعان 
الرهن : قال ابن بشري سبع عشرة مسألة ال تتم إال بالقبض : نه رأيه نظائر واإليالء وخيار من اشترط خياره أل



واحلبس والصدقة واهلبة والُعمرى والعطية والنحل والعرية واملنحة واهلدية واإلسكان والعارية واإلرفاق والِعدة 
  واإلخدام والصلة واحلباء 

  فرع

التسليم ألحدمها دون إذن اآلخر فإن فعل ضمن لتعدَّيه  جيوز الوضع على يد الثالث يتوكل وليس له: يف اجلواهر 
ولو تغري حاله لكان لكل واحد طلب التحويل إىل عدل آخر صوناً له عن الضياع فإن اختلفا يف عدلني قال ابن 

له وليس ببيِّن بل يقدِّم قول الراهن إذا دعا إىل ثقة ألنه ما: جيعله القاضي على يد عدل قال اللخمي : عبد احلكم 
  فهو أنظر لنفسه فإن قال أحدمها عند عدلٍ وقال اآلخر عند املرهتن قُدم طالب العدل ألنه أعدل وأبعد عن التهم 

  فرع

إذا اكترى حصة شريكه وسكن بطل حوز املرهتن إن مل يقم املرهتن بقبض حصة الراهن من الدار : يف الكتاب 
نه مطلق التصرف ولكن تقسم الدار فيحوز املرهتن رهنه ويقامسه وال مينع الشريك من كراء نصيبه من الراهن أل
إذا ارهتن داراً فأكراها من رجل بإذن الراهن فأكراها املرهتن : وُيكري الشريك نصيبه قال التونسي عن ابن القاسم 

حوزه من الراهن فإن كان املكتري من ناحية رب الدار فالكراء فاسٌد وفسد الرهن أو أجنبياً جاز ألنه ملا تقدم 
للرهن مث غُلب على رده إىل يد صاحبه مل ينتقض احلوز كالعبد إذا أبق بعد احلوز وأخذه الراهن واختلف يف رهن ما 

أكري هل تصح حيازته ففي املدونة يف اشتراط االنتفاع بالرهن أنه حوٌز وهو مرهتن ُمكترى إال أن ذلك يف عقد 
احلوز فيصح ما تقدم الكراء الرهن كما أجاز ابن القاسم هبة واحد وإذا جوز الكراء والرهن يف عقد واحد ويصح 

ما تقدمت فيه اخلدمة وأجاز اإلخدام واهلبة والرقبة يف مدة واحدة وإن كان مالك فرق بينهما وال يتم حوز الصدقة 
وعلى هذا جيب عند ابن القاسم فيما تقدمت فيه اإلجارة ألن منافعه ملا كان املتصدَّق يأخذ كراءها فكانت يده باقية 

إذا ساقى حائطاً مث رهنه فليجعل املرهتن مع املساقى رجالً : أال يتم الرهن واإلجارة يف مرة واحدة ويف كتاب حممد 
وال وجه : أو جيعالنه على يد رجل يرضيان به فإن جعاله على يد املساقي أو أجريٍ له يف احلائط فليس برهن قال 

لبقاء يد املساقي ويقضى بكونه للراهن لعمل املساقي جبزئه الذي يأخذه وقال لقوله جيعل مع املساقي رجالً آخر 
إذا اكترى داراً سنةً وأخذ حائطاً مساقاة فرهنه قبل وفاء السنة ال يكون حمازاً حلوزه قبل ذلك بالسقي : مالك 

 كراًء خبالف ما تقدم فيه خبالف ارهتان فضله الرهن ألن الفضلة حموزة عن صاحبها فلم حيز هاهنا ما تقدم سقاًء وال
كلها ويقوم بذلك املرهتن مع الراهن أو يضعاهنا ' له ' رهُن ومنعه أشهب وهو األشبه وحّوز رهن نصف الدار وهي 

على يد غريمها ما مل يكن املوضوع على يده قيِّماَ له مثل عبده وأجريه ولو رهن اجلميع جاز وضُعه على يد اآلخر 
عه وصار قيِّمه حائزاً للمرهتن خبالف العبد ألن العبد يده يد السيد ويد القيِّم املرهتن ما مل يبق ألن املرهتن القيا جبمي

للراهن فيه شيء وإذا رهن النصف بقيت يد القيم على النصف للراهن فهو كمن ارهتن نصف دار وبقيت يده مع 
ن جيعالها على يد أجنيب لزوال يد الراهن وإذا املرهتن ألن القيم هاهنا حائزٌ للمرهتن خبالف ما لو رهن داراً على أ

وضع املرهتن الرهن عند ابن الراهن على يده أو زوجته واالبن مباين له مل يفسد الرهن وكذلك الزوجة خبالف 
االبن الصغري واخُتلف إذ سلف من امرأته ورهنها جاريةً له جعله أصبغ حوزاً وكل ما يف بيتها ما خال رقبة الدار إذا 

نتها من زوجها مل يكن ذلك حوزاً وكذلك الصدقة خبالف صدقتها هي عليه بالدار فتسكن فيها معه ألن عليه ارهت
السكىن هلا قال وفيه نظر ويف احلقيقة ال فرق بني الدار واخلادم وهو بيده ومجيع ما يف البيت من رهنه منهما لصاحبه 



إذا ارهتن نصف دار فجعلها على يد : نس قال حممد فذلك حوز وعليه إخدامُها كما عليه إسكاهنا قال ابن يو
شريك مث ارهتن نصيب الشريك فجعله على يد الشريك األول بطل رهن مجيع الدار لرجوعها كما كانت بيد 

صاحبه لكل واحد نصيبه قال ابن القاسم إذا رهنها خادماً يف صداقها قبل البناء فحازهتا شهراً مث َبىن هبا فخدمتهما 
وكل أمر إذا ابتدئ يف الرهن ال يكون حوزاً خيرج عن احلوز وال : لرهن خبدمتهما قال ابن يونس خرجت من ا

يبطل احلوز يف اهلبة والصدقة واحلبس إذا طال احلوز والفرق أن الرهن وثيقة يف احلق فإذا عاد للراهن بطل حقه 
لو رجعت بعد البيع ويف العتبية إذا ورجع الراهن مللكه وحوزه وامللك منتقل يف أولئك فال يضر الرجوع كما 

حزت سنة مث شهدت بينة أن غريك ارهتنه قبلك وحازه وقال مل أعلم بيد األول قُدمت حيازته وما فضل لك دون 
إذا ُحزَت احلائط حتت يد أمني فأخذه ربه مساقاةً من األمني ضعف الرهن وكأنه مل يرهنه : الغرماء وعن مالك 

  ه الدين وال يأخذه األمني مساقاة إال بإذنكما وحيوز ما فاته من الذي ل

  فرع

ال ينفع إقرار املتراهنني بأن الرهن ِحيَز حىت تعاين البينة حوزه الهتامهما على الغرماء ولو ُوجد يف يد : قال التونسي 
من بعض  إذا مات الراهن فأكراه املرهتن: املرهتن بعد الفلس أو املوت ما نفع ذلك وفيه خالف قال عبد امللك 
صواُبه أن االبن ال مرياث له فيه الستغراق : ورثته مث قام الغرماء ال شيء للغرماء ألنه مل يرجع للراهن قال حممد 

إذا مات الراهن وقد أكريته بعد : الدين التركة وظاهر قول عبد امللك خالف ذلك قال ابن يونس قال عبد امللك 
  ن الدين استغرقه فال مرياث احلوز يف حياته من وارثه ال يبطل الرهن أل

  فرع

  إذا مل يقبض حىت مات الراهن أو أفلس فهو إسوة الغرماء يف الرهن : يف الكتاب 

  فرع

ال يوضع الرهن على يد ابن صاحب الرهن إذا كان يف عياله وال امرأته قال ابن : قال مالك : قال ابن يونس 
عبد الراهن املأذون وغريه : ئنة عنه يف دارها وحوزها قال ويُفسخ ذلك خبالف األخ وكذلك امرأته البا: القاسم 

  حوز باطل 

  فرع

إذا رهن بيتاً من دار ونصفها مشاعاً فالغلق على البيت حيازة له ولنصف الدار والكراء يشتمل اجلميع : يف املنتقى 
غري الراهن بأن يكون  وهو حيتمل أن البيت معظم الرهن أو هو مبين على جواز حيازة املشاع مع: قال ابن حبيب 

بقية الدار لغري الراهن ولو حاز الدار وفيها طريق مير فيها الراهن وغريه ألن الطريق حق الناس كلهم قاله ابن 
  القاسم فراعى البيوت دون املساحة وحيتمل الوجهني املتقدمني 

  فرع



ندي وأضمنه من كل شيء إال املوت إذا قال لك رجل يف عبد ارهتنته أنا آخذه ع: قال ابن القاسم : يف البيان 
وأعطيك حقك عند األجل فأخَّره احلميل عند الراهن ومل يقبضه فليس للحميل بيعه عند األجل لبطالنه بعدم احلوز 
ويغرم احلميل الدين ويرجع به ولو أخر العبد أياماً فله القيام بأخذه ألنه ُيعذر بشغل مينعه من احلوز أما إذا طال حىت 

  فال  حلّ األجل

  فرع

) ش ( إذا اشترط رهناً غري معني فامتنع الراهن من اإلقباض ُخيِّر البائع بني إمضاء البيع وفسخه وقاله : يف اجلالب 
يعطى يف غري املعني الدور والثياب واحللي لصدق املسمى وال ُيلَزم العبد : لفوات ما رضي ألجله ويف شرح اجلالب 

  نازعا فيما ُيغاب عليه أوما ال ُيغاب عليه لزم القبول لصدق املسمَّى والدابة للمشقة يف الكلفة ومىت ت

  فرع

بنصف ) ح ( وقال ) ش ( لو رهنه دارين فأقبضه إحدامها كانت رهناً جبميع احلق وقاله : قال البصري يف تعليقه 
املقصود ومقصود البيع  احلق قياساً على قبض البيع والفرق أن الرهن يتعلق به وبكل جزء منه ملناسبة التوثق لذلك

املالية ونسبتها يف التوزيع بدليل لو وفّاه احلقَّ إال درمهاً بقي الرهن رهناً به لنا القياس على الضامنني ميوت أحدمها 
  فله مطالبة احلي جبميع احلق 

  فرع

  ز إذا رهن نصيبه ليس له استئجار نصيب شريكه من الدار إال بعد القسمة ليتحقق احلو: يف اجلالب 

  فرع

ضمن ما أردَت أن يكون رهناً : إذا قال لك رجل قد حزت الرهن لك فعاِمله فَدفعَت بقوله قال مالك : يف البيان 
  لغروره لك بعدم احلوز 

  فرع

إال أن يفوت حببس أو عتق أو : إذا وقع ما يبطل احليازة فللمرهتن القيام برد ذلك قال أشهب : قال صاحب املنتقى 
و قيام غرماء وقال ابن القاسم إال يف العارية غري املؤجلة فليس له االرجتاع إال أن يعريه على ذلك أما تدبري أو غريه أ

املوجلة فله أخذها بعد األجل كاإلجازة وعن ابن القاسم تبطل اإلجارة إذا علم هبا وترك الفسخ وعند أشهب ال 
وعند ابن القاسم هو حق الراهن فإذا رّده وترك  يشترط القبض على الفور كما لو تركه عند الراهن مث قام يقبضه

حقه فال رجوع ومىت فات بالعتق أو حبس وحنوه أو حيوزه والراهن معدم ُرّد لعدمه وال ُيّرد البيع وال يعجل من مثنه 
  الذين وال يوضع له الثمن ألن قد رّده كما لو باعه قبل حيازة املرهتن 

  ضالباب الثالث يف حكم املرهتن بعد القب



إذا ارهتن نصف ثوب فهلك الثوب عنده مل يضمن إال نصفه كاملعطي لغرميه ديناراً ليستويف منه : قال يف الكتاب 
  نصف دينار له عليه ويرد الباقي فزعم أنه ضاع ضمن النصف وهو أمني يف الباقي وال حيلف إال أن ُيتهم 

  فرع

املرهتن فباقيه رهن جبميع احلق لتناول عقد الرهن الرهن إذ اسُتحق نصف الدار أو الدابة أو الثوب من يد : قال 
وأجزاءه كتناول اإليداع والغصب والعارية باجلملة واألجزاء وإن أراد املستحق البيع باع الراهن املرهتن معه وال 

د من كان يسلم املرهتن الرهن لكن يباع وهو بيده فتصري حصة الراهن من الثمن رهناً بيد املرهتن جبميع احلق أو بي
الرهن على يده ولو ترك املستحق حصته بيد املرهتن وهو ثوب مث ضاع مل يضمن املرهتن إال نصف قيمته ألنه أمني 
املستحق ولو وضع الراهن واملرهتن على يد املستحق أو غريه فضاع مل يضمن خلروجه من يده وبقي دينه حباله قال 

و معّين ؟ وهل املستحق قبل القبض أو بعده ؟ هل غري املرهتن أم يراَعى يف استحقاق الرهن هل مضمون أ: اللخمي 
ال ؟ فغري املعني إذا أتى الراهن برهن ورضي املرهتن به فلم يقبضه حىت اسُتحق أجرب الراهن على أن يأيت بغريه وإن 

اً يف الذمة اسُتحق بعد القبض فعليه إخالفه عند سحنون كموته وقيل ال كالبيع واألول أصوب ألن للمرهتن رهن
والغرر يف املضمون وغريه سواء فإن كان ُمعيَّناً واستحق قبل القبض فقال ابن القاسم خيّير البائع يف سلعته يف 

إن : إمضائها بغري رهن وردها إن كانت قائمة أو يأخذ قيمتها فائتة سواء أتى برهن أخر أم ال وقال عبد امللك 
لى سلعته وعلى قول مالٍك ال مقال له يف سلعته وال قيمتها إن فاتت وال تطّوع برهن أُجرب على قبوله وإال خري ع

إن تَعدَّى الراهن فباع قبل القبض ال مقاال للمرهتن وإذا سقط مقال يف البيع فأوىل يف : رهن وال غريه لقوله 
 ذلك فقال ابن االستحقاق وإن اسُتحق بعد القبض فال مقال له إذا مل يغريه وإال استوى قبل وبعد واختلف يف

القاسم ال ُيجَبر الراهن على َخلَف وللمرهتن مقالٌ يف إمضاء سلعته وردها وألزمه عبد امللك اخللف وخيَّره حممد 
فإن أخلف أُجرب اآلخر على القبول وإن مل خيلف عاد مقاله يف سلعته وألزمه سحنون تعجيل احلق ورأى أن 

قبل القبض خمالف للموت ألن املوت طرأ بعد صحته واالستحقاق  استحقاقه قبل القبض وبعده سواء واالستحقاق
نقص له من أصله ومىت غّره ُخيِّر بني إجباره على مثله أو يكون مقاله يف سلعته كما تقدم واختلف فيما ُيفيت 

استحقت السلعة فاملشهور حوالة األسواق وقال حممد ال ُيفيتها إال العيوب املفسدة ويلزمه إن باع سلعته بسلعة ف
  إحدامها أن ال ُيفيت األخرى إال العيوب وليس املرهتن أقوى من املشتري وقد تقدم بعض فروع االستحقاق 

  فرع

ما وقع على يد عدل فضمانه من الراهن وما قبضه املرهتن مما ال ُيغاب عليه من ربعٍ أو حيوان ال : يف الكتاب 
وث عيب وما يغاب عليه يضمنه بالقبض إال أن تقوم بينة على يضمنه املرهتن ويصدق يف هالكه وعطبه وإباقه أو حد

هالكه من غري سببه بأمر من اهللا تعاىل أو بتعدِّي أجنيب فذلك من الراهن وله طلب املتعدي بالقيمة ومىت أتى الراهن 
لقد ضاع بغري  حيلف فيما يغاب عليه: برهن ثقة أخذ القيمة وإال ُجعلت القيمة رهناً يف التنبيهات قال ابن زمنني 
  دلسه دلسها فيه وما يعلم موضعه منذ ضاع ووجه ميينه مع ضمانه فإن كان
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

ال ميني عليه ألنه يضمن فال جيمع : الغرم اليمني اهتامه على الرغبة فيه وعليه محل بعض شيوخيا املدونة وقال العتيب 
قيل حيلف على بني الغرم واحللف كالديون إال أن يقول الراهن أخربين صادٌق بكذبه وأنه عنده وما اليغاب عليه ف

كل حال خبالف املودع املختلف فيه وقيل كاملودع جتري فيه األقوال الثالثة املعلومة وقيل حيلف إن كان غري متهم 
حيلف فيما الُيغاب عليه إذا مل يعلم إال بقوله : ما فرطت وال ضيعت ويزيد املتهم لقد ضاع قال صاحب النكث 

ألن هذه األشياء إمنا أخذها ملنفعة ) كذا ( ( يه وبيع اخليار وضياع املشايد اتُهم أم ال وكذلك عارية ما ال ُيغاب عل
نفسه خبالف الوديعة املنفعة لغريه وال ُيشكل عدم حتليف عامل القراض يف دعوى الضياع إال أن يكون متهماً وإن 

: عة له فيه قال ابن يونس قوله قبض مبنفعة نفسه ألن منفعته غري متيقنة لتوقع عدم الربح ورأس املال الذي يردُّه منف
إن ضاع ما ُيغاب : ال يغلَق الرهن قال مالك يف املوطأ معناه إن مل أقِضك إىل األجل فالرهن لك مبا فيه ويف املوازية 

عليه ومل ُتعلم صفته وال قيمته ال بقول الراهن وال بقول املرهتن وال غريمها فال طلب ألحدمها على اآلخر ألنه قد 
قيمته أو أقل أو أكثر فالعدل محله على قيمته ألنه الوسط والقياس جعلُ قيمته من أدىن الرهون ألن األصل يرهن يف 

إن جهل املرهتن صفته ووصفه الراهن حلف فإن نكل بطل حقه وكان للراهن : براءة الذمة وقاله أشهب قال أصبغ 
لعقد كما لو شَرط الضمان يف الوديعة ويف النكاح ملا فيه فلو شرط عدم ضمان ما يغاب عليه بطل ملنافاته ملقتضى ا

عدم الوطء وجوَّزه أشهب يف العارية لقولة املسلمون عند شروطهم فإن شهدت البينة هبالك ما ُيغاب عليه اليضمن 
عند ابن القاسم لظهور الرباءة ويضمن عند مالك وأشهب وكذلك العارية لقوله عليه السالم يف سالح صفوان 

أسباب الضمان : ة مؤداة أو ال بد من أدائها وإن شهد هبالكها ولو شرط عدم ضمانه نفعه قاعدة عارية مضمون
اإلتالف كحرق الثوب والسبب لإلتالف كحفر البئر فيقع فيها ما ميلك أو وضع اليد غري املؤمنة كيد : ثالثة 

يد لظاهر نص صفوان فال يسقط الغاصب أو القابض املبيع الفاسد فتضمني الرهن اختلف يف ميينه فقيل وضع ال
الضمان بقيام البينة كالغاصب يقيم بينة وقيل اهتامه يف اإلتالف فتزول التهمة بالبينة قال ابن يونس قال ابن القاسم 

يضمن كل ما يُغاب : وإمنا يضمن قيمة ما ضاع وقت ضياعه ال وقت ارهتن ألن يده غري يد ضمان قال اللخمي : 
ما ُيغاب عليه ودخل على أال يغيب عليه ويبقى يف موضعه : ه وغري املضمون أربعة األول عليه أو ال يستقل بنفس

ما : كثمار رؤوس النخل والشجر والزرع القائم وما هو يف اجلرين واألندر لغيبة املرهتن عنه يف الليل والنهار الثاين 
ويلزم على القول بضمان عارية احليوان يغاب عليه وهو مستقلٌ بنفسه كاحليوان على اختالفه حنو الفرس والطري 

ما ُيبان به وال ُيغاب عليه كالسفن ترهن يف : وأرى ضمان ما يستخّف ذحبه وأكله الثالث : ضمان الرهن قال 
ساحل البحر صغريها وكبريها وكذلك آلتها من الصاري والرجل واملري إذا دخل على بقائها يف موضعها على 

املخزن وكذلك أعدال الكتان يف قاعات الفنادق فإن كان طعاماً وزيتاً خمزوناً يف دار الساحل أو غريه كالطعام يف 
الراهن ومفتاحه بيده أو طابعه عليه فهو يف ضمان الراهن وكذلك إن كان يف دار غريه أو يف خمزن يف الفندق مل 

ذلك ممكنٌ يف تكرره إليه أم ال يضمنه وإن كان مفتاحه بيده إال أن يعلم أنه كان يتصرف إليه فينظر هل أخذ مثل 
ما ال ُيبان به وهو العقار على اختالف أنواعه فإن فقد شيء : وإن كان يف خمزن املرهتن مل ُيصدق يف ضياعه والرابع 

واختلف يف مخس مسائل يف سقوط الضمان قيام البينة : قال اللخمي : من آلة الدار ُصدق يف أنه مل خين نظائر 
اشترط الراهن الضمان فيما ال ُيغاب عليه فأسقطه ابن القاسم وضمان ما أصاب الرهن من  وشرط عدم الضمان أو



سوس أو قرض فأر أو حرق نار فأسقطه مالك يف سوس السجة قال وحيلف ما أضعت وال أردت فساداً وإن أغلفه 
يقتضه عقد الرهن إال أن ومل ينفضه ضمنه ابن القاسم وأرى أن عليه نفضه قال والقياس عدم الضمان ألن النفض مل 
يضمن مطلقاً مما ) ح ( تكون عادة وأما اخلشب وحنوه فضمانه من الراهن ألن سوسه ال من عدم التفقد متهيد قال 

يغاب أم ال قامت بينة أم ال هلك بيد املرهتن أو وضعوه على يد عدل ويضمن األقل من قيمته أو الدين ونقض 
عد الرهن مرهون وهو غري مضمون وبقوله الرهن يف ضمان الدرك ال ُيضمن أصله بقوله ولد املرهونة املتجدد ب

وبقوله الرهن بأجرة النائحة غري مضمون وبقوله لو رهن من غاصب مل يعلم له مل يضمن ونقض هذه النقوض بقوله 
ن ما ال يضم) ش ( املقبوض على حكم الرهن الفاسد مضمون كما لو قبض رهناً بدين جمهول على أصله وقال 

خيفي وال ما ال خيفي قامت بينة أم ال يف يد املرهتن ام ال وجعله أمانة مطلقا إال يف دعوى الرد ومنشأ اخلالف بينهما 
توثيق وتعليق للدين بالرهن وملا فرق أصحابنا بني ما ُيغاب عليه وغريه كان ) ح ( توثيق حمض وعند ) ش ( أنه عند 

قوله عليه ) ش ( غريه وقياس احلنفية على العكس فتعني االستدالل ولنا على عسرياً لقياس الشافعية ما يغاب على 
على اليد ما أخذت حىت تُردَّه وعلى ظاهره يف اللزوم ُخصَّ مبا أمجعنا على عدم الضمان فيه فيبقى حجة يف : السالم 

ة وإال فاملضمون ال يرد إذ صورة النزاع وقوله حىت تُردَّه أي إن وجد وإال فالقيمة تقوم مقامه ولذلك مسيت قيم
املردود غري مضمون مع أن هذا احلديث ضعفه الدارقطين وُمعارٌض بقوله عليه السالم الرهُن من راهنه له غُنمه 

وعليه غُرمه فيدل على عدم الضمان على املرهتن بقوله من راهنه واملفهوم من ذلك أي من ضمانه وبقوله عليه غُرمه 
ئه وميكن اجلواب بأن املراد بالغرم النفقة لكونه جُعل قُبالة الغلة إذ قبالة العدم الوجود وقبالة وهو عام يف ذاته وأجزا

الغلة النفقة وهو ظاهر ألن الغرم ال يصدق على اهلالك وكذلك قوله منه أي كُلفت مأخوذةٌ منه أو معناه من ملك 
ال يغلق  -عليه السالم  -ويفسِّره قوله  -عليه السالم  -الراهن حذراً من قوهلم إنه انتقل مللك املرهتن بالدين فنفى 

الرهن ويظهر مبجموع احلديثني مذهبنا فنحمل أحدمها على ما يغاب عليه واآلخر على ما ال يغاب عليه فيكون 
قولنا أوىل ويتأكد هذا اجلمع بأن خالفه خالف اإلمجاع فيتعني ألن كل من قال باجلمع قال به وألن املقبوضات منها 

ما هو أمانة حمضة وضابطه ما كان املنفعة فيه للمالك كالوديعة أو جل النفع له كالقراض ومنها ما هو مضمون ال 
أمانة فيه وضابطه ما كان النفع فيه للقابض كالقرض واملبيع أو تعدياً كالغصب ومنها ما هو متردد بني القسمني 

منهما أن املرهتن أحق به : لتوثُّق وشبه الضمان أقوى بوجوه كالرهن فنفع الراهن الصرب عليه ألجله ونفع املرهتن ا
وليس للراهن التصرف فيه ومنها أن تعلق احلق برقبته كاجلاين ومنها حبسه لالستيفاء والبيع كاملبيع يف يد البائع 

وضات ومنها أنه ومنها أنه ال ُيقبل قوله يف رده كالغاصب خبالف املودع ومنها ال يثُبت إال عن مال يف الذمة كاملعا
شرط يف أصل البيع كالثمن فهذه ستة أوجه وشبه األمانة نفع الراهن والصرب إىل األجل وإباحته له بغري عوض وإذا 
تقرر هذا فنحن جنعل كونه مغيباً عليه مرجحاً للضمان لكونه مظنة التهمة فهو مناسب والحظ القياس على الشهادة 

الشركة واملضاربة والوكالة فالقبض يف هذه كلها ال يوجب ضماناً وجوابه أن جبامع التوثق والقياس على الوديعة و
) ح ( الشاهد مل يقبض شيئاً يضمنه فافترقا وعن الثاين الفرق بأن القبض هناك يف تلك الصور حلق الدَّافع واحتج 

يريد ذهب حقُّك من التوثق بأن رجالً رهن فرساً له فنفق عند املُرهتن فقال له النيب عليه السالم ذهب حقُّك وال 
الرهن :  -رضي اهللا عنه  -ألنه معلوم باملشاهدة فيتعني الدين وألنه إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم قال عمر 

:  -رضي اهللا عنه  -يترادَّان الفضل بينهما وقال أنس :  -رضي اهللا عنه  -مضمونٌ بأقل األمرين وقال علي 
سقط الدين بتلفه كاملبيع يف يد البائع ليقبض الثمن أو قياساً على موت اجلاين بعد الرهن مبا فيه وألنه حمبوس حبق ف

تعلق اجلناية به ومقبوُض يضمن فيه ما ُيغاب فيضمن غريه كالبيع واجلواب عن األول منع الصحة فقد صعفَّه 



اين أن قوهلم معاَرٌض بقول احملدثون سلّمنا الصحة لكن ذهب حقّه من التوثق أي ال جيب اإلتيانُ برهن آخر وعن الث
غريهم أو ُيحمل على ما ُيغاب عليه وعن الثالث أنه ينقض بالعني املستأجرة فإهنا حمبوسة حبق مالكها وال ضمان 
وعن الرابع نقضه بالكفيل فإن احلق تعلّق به وموته ال ُيسقط احلق مث الفرق أن اجلاين تعلّق احلق بعينه ويف الرَّهن 

ادت اجلناية على قيمة الرقبة مل يكن للمجين املطالبة بالفضل وعن اخلامس الفرق أن املبيع أخذه بالذمة بدليل لو ز
يلزم الضمان إال أن تقوم بينة يف سبع : املشتري ملنفعة نفسه فقط والرهن فيه الشائبتان كما تقدم نظائر للعبدي قال 

ار إذا كان ُيغاب عليه ونفقة الولد عند احلاضنة الرهن فيما ُيغاب عليه وكذلك العارية واملبيع باخلي: مسائل 
والصداق إذا كان مما يغاب عليه واّدعت املرأة لتفه ووقعت فيه الشركة بالطالق واملقسوم من التركة بني الورثة مث 

قال صاحب : انتقضت القسمة ووقعت فيه الشركة بالدين أو بالغلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه والصناع تفريع 
إذا أتى بالثوب حمترقاً ضمن إال أن تقوم بينة أو اشتهر احتراق حانوته وبعض متاعه حمترقاً ضمن قاله ابن : تقى املن

والذي أراه إن كانت : القاسم فإن ثبت احتراق حانوته ومل يأت ببعض الثوب فظاهر املسألة أنه غري مصدق قال 
الضياع ال يوم االرهتان عند ابن القاسم ألن االرهتان ال عادته الّدفع يف حانوته ُصدِّق وحيث ضمن فالقيمة يوم 

يوجب ضماناً بل الضياع فإن ُجهلت فيوم الرهن وهذا إذا مل قوم الرهن يوم االرهتان فإن قوِّم لزمت تلك القيمة إال 
قيمة فحمالن عله إال أن يعلم زيادهتا ونقصاهنا فيقوَّم مبا صارت إليه قاله مالك ألن التقومي يوم االرهتان اتفاق على ال

ُيصدَّق املرهتن فيما ال ُيغاب عليه إال أن يدعي موت الدابة يف موضع يشتهرلو وقع : أن يثبت خالفه ويف اجلواهر 
  ومل ُيذكر 

  فرع

ال يسقط ضمان الغصب ) ش ( وقال ) ح ( رهن املغصوب من غاصبه ُيسقط عنه ضمانه وقاله : قال الطرطوشي 
باعه منه أو وهبه منه واجلامع اإلذن يف اإلمساك املناقض ملنع الغصب وإذا تعلق احلكم بعلة  لنا القياس على ما إذا

زال بزواهلا وال يلزمنا إذا مل يأذن له يف القبض فإن الرهن يصح ويسقط ضمان الغصب ألنه مقبوض عنده قبل 
قياساً على وجوب الرد وسقوط فيسقط ) كذا ( الرهن ولنا أيضاً القياس على ما إذا أودعه أو حكم من أحكام 

اإلمث والتفسيق احتجوا بأنه إحدى حاليت الرهن فال ينايف ضمان الغصب كحالة االستدامة أو قياساً للنهاية على 
البداية أو بالقياس على الرهن عبد اجملين عليه فإن ضمان اجلناية ال يسقط أو عقد ال مينع طريان الضمان عليه فال 

ح واإلجارة فيما إذا غصبت عبداً مث زوجته أو غصبته مث استأجرته على تعلمه أو غصب ثوباً مينعه سابقاً كالنكا
فاستأجره على خياطته وهبذه املسائل يبطل قولُكم اإلذن يناقض الضمان وأن البيع إمنا أسقط الضمان لزوال امللك 

أن االستدامة يف النكاح ال متنعها العدة  الفرق بني االستدامة واالبتداء: وميتنع أن يضمن ملكه واجلواب عن األول 
واالسترباء ومينعان ابتداًء ألن احلق تعلّق به وموته ال يسقط احلق مث الفرق أن اجلاين تعلق الرهن بعينه ويف الرهن 
بالذمة بدليل االستدامة برد املنايف منها بعد التقرر والثبوت خبالف مقارنة االبتداء وهو أضعف لعدم التقرر وعن 
الثاين الفرق بأن ضمان اجلناية مستقٌر لوجود سببه وضمان الغصب يتوقف على هالك املغصوب وما ُوجد فكان 

ضعيفاً فبطل بالرهن وعن الثالث الفرق أن كل األمور ال تستلزم اإلذن يف وضع اليد والرهن يستلزمه واإلذن يف 
بع أنه كما استحال أن يضمن ملكه استحال وضع اليد هنا ُيناقض الغصب ألنه وضع اليد بغري إذن وعن الرا

  اجتماع يٍد بغري إذن مع اإلذن ألهنما نقيضان 



  فرع

إذا اعترف املرهتن ببطالن دعواه اليت قُضي هبالُه عليك والرهن حيوانٌ َضِمَنه : قال صاحب البيان قال أشهب 
لعدوان خبالف األمة املشتركة جيحد أحدمها ألخذه عدواناً ولو أقمت عليه بينة ببطالهنا مل يضمن ألنه مل يدخل على ا

  نصيب صاحبه فتقوم البينة فإنه يضمن وعن ابن القاسم ال يضمن 

  فرع

إذا باع الراهن الرهن بغري إذن املُرهتن امتنع فإن أجازه جاز ويعّجل حقه ألن املنع ألجله ومل يرض ذمة : يف الكتاب 
الثمن حلف فإن أتى الرَّاهن حينئٍذ برهنٍ يشبه األول وبقيمته أخذ  الراهن فإن أُِذنَ يف البيع وقال مل آذن ليأخذ

الثمن وإال بقي رهناً وال يعّجل هذا إذا بيع بإذنه ومل يسلمه للمبتاع من يده وأخذ الثمن فإن سلّمه للراهن فباعه 
هذا : بائع يف التنبيهات خرج من الرهن وإن باع املرهتن أو وهب تعدياً يلزمه رّده ويدفع ما عليه ويتبع املبتاع ال

التصرف كله بعد القبض وعن مالك إمضاء البيع وتعجيل احلق توفيةً بالعقد وال خيار للمرهتن إال أن يبيعه بأقل من 
الدين أو خبالفه فإن باع قبل القبض مضى البيع وخرج من الرهن لضعف الرهن قبل القبض واختالف العلماء يف 

غريه ألن إمهاله يف يده حىت باع كرده له وال يُعجَّل احلق وال حيلف املرهتن عند مالك  لزومه حينئٍذ وال يطالبه برهن
وابن القاسم وروى حيلف للُتهمة وقول مالك لتمكّنه من القبض يدل على أنه لو بادر يبطل الرهن ومضى البيع 

ى رهناً توفيةُ بعقد الرهن وعلى قوهلم يف حوز وبقي مثنه رهناً قاله ابن أيب زيد تأويالً وقال غريه ميتنع البيع ويرد فيبق
اهلبة إذا مات قبل التراخي يف احلوز وقيل هذا إذا اشترط الرهن يف أصل العقد فباعه الراهن بعد التراخي أما لو 

باعه ليخرجه من الرهن انتقض البيع فإن فات بيد املشتري بقي رهناً وأما ما تطوع به الراهن بعد احلكم فبيعه كبيع 
ينفُذُ البيع قرب أو بعد وهذا كله على اخلالف يف اهلبة املبيعة وقيل إمنا يبطل الرهن : اهلبة قبل قبضها ويف املوازية 

إذا سلَّم املشتري السلعة قبل بيع الرهن أما وسلعته قائمة ال يلزمه تسليم حىت يدفع إليه رهناً فرَّط يف القبض أم ال 
مة أن السوق قد ينحطُّ فال يفي بدينه أو األول عقار ال يضمن فيأتيه مبا يضمن ومعىن قوله قائمة مبثله صفةً وقي

فإن استهلك الرهن قبل دفعه للمرهتن وعنده وفاٌء وفّاه ومت البيع وإال فللمرهتن ردُّ البيع : فيضرر قال ابن يونس 
ف املرهتن وال يضّره قيام الغرماء ولو دفعه املرهتن للراهن وقال إمنا دفعته لك لتعجل يل حقي فأنكر قال أشهب حيل

إن قرب دفعه إليه وإال فالغرماء أحق وقوله إذا نقد املرهتن يف البيع أخذه ربه ودفع ما عليه ويتبع املشتري البائع 
فيلزمه حبقه يريد يدفع الراهن ما عليه للمشتري ويأخذه منه فإن كان أقل مما دفعه املشتري يرجع املشتري ببقية مثنه 

ائعه ويريد أنه باعه وقد حلّ األجل أما قبل احللول فيخري الراهن يف إجازة البيع وقبض الثمن وال يرّده على ب
للمرهتن وجيعله بيد عدل رهناً إىل أجله وله قبض الثمن ويوقف له الرهن وكذلك إن رّد البيع ُجعل الرهن بيد عدل 

ض الراهن الثمن وال يتعجَّله املرهتن من دينه ألنه فسَخ رهنه ليالً يعود املرهتن للبيع عند ابن القاسم وعند أشهب يقب
قال أشهب فإن فات الرهن غرم املرهتن األكثر من الثمن أو القيمة يوم البيع لوجود سبيب ضماهنما من التعدي 

ه غرم وأخذ الثمن وال حيبس املرهتن منه شيئا حبقه إذا كان مل حيل ألنه فسخ رهنه ولو تعدَّى من ُوضع على يدي
األكثر منهما وتعجَّل املرهتن إن كان كصفة الدين وإن مل حيل األجل ألن وقفه ضرر وابن القاسم يرى يف مثل إيقاف 
الثمن وأن يقع مبثل الصفة لعل الراهن يأيت برهن مثل الرهن ويأخذ الثمن أما لو أيس من ذلك فال فائدة يف اإليقاف 

 أمره مبثل الثمن والدين عٌني مضى البيع وُعجِّل الدين وكذلك إن كان إن بيع بغري: بل ضرر عليهما قال اللخمي 



مل يرض الراهن بتعجيل ' وإن ' الدين عرضاً من قرضٍ فرضي الراهن أن يشتري بثمنه ويعجله وفيه وفاٌء بالعرض 
نفاق ذلك الدين إن كان الدين عرضاً من قرضٍ ومل جيتمعا على تعجيل الدين امتنع البيع وإن كان ذلك وقت 

الرهن أو موسم بيعه مل يُرِدَّ البيع وإن مل ُيوفِّ بالدين ألن املنع ضرر غري ضرر منفعة للمرهتن وإن وهب املرهِتن 
الرهن دفع الراهن الدين للمرهتن وأخذه من املوهوب وال شيء للموهوب على الواهب وإذا باع املرهتن مث غاب 

مشتري مثنه ووقف السلطان الفضل أو الثمن أكثر أخذ الدين واتبع واختلف الدين والثمن والدين أكثر دفع لل
البائع بالفضل وإن باعه مبثلي مث غاب قبض السلطان الدين من الراهن ودفع له الرهن ويشتري من الدين مبثل ما 

فع إليه قيمته قبضه املرهتن من املشتري فإن فضل للغائب شيٌء دفعه له وإن فضل عنده شيٌء اتُّبع به وإن كان باعه د
فإن باع املرهتن الرهن وال يعلم الراهن وال املرهتن صفته وال قيمته حيلف املرهتن على ما باعه وقال : قال ابن القاسم 

إن فات على املرهتن األكثر من القيمة أو الثمن وقال أصبغ إذا كانت للمرهتن بينة على الصفة يوم : ابن حبيب 
صفته اليت كان عليها يوم ارهتنه إال أن تكون صفته يوم باعه أفضل فقيمته يوم باعه  باعه وال بقيمته يوم باعه على

إال أن يكون الثمن أكثر نظراً إىل وضع اليد والتعدي بالبيع وقبض الثمن الناشئ عن الرهن وكلّها أسباب ضمان 
و الثمن الذي باعه به ألن ما يغاب فعليه أكثرها هذا إن كان مما يغاب عليه وإال فاألكثر من قيمة صفته يوم البيع أ

  عليه مضمون بالقبض فال يصّدق يف نقص القيمة 

  فرع

إذا تكفَّلت أو أعطيت رهناً فهلك عنده وهو مما ُيضمن وقيمته كفاف الدين فقد استويف وترجع أنت : يف الكتاب 
أن يفعله ولو رهنته بأمره وقيمته على املكفول بقيمته تكفَّلت أو أعطيت الرهن بأمره أو ال لقيامك عنه مبا شابه 

أكثر من الدين رجعَت على املكفول خاصةً مببلغ الدين من رهنك وسقط دين املرهتن هلالكه عنده وبفضل قيمته 
على املرهتن ألنه ضمنه أو على املكفول ألنه سببه وترجع هبا على املرهتن ألجل ضمانه وإن رهنت بغري أمره رجعت 

حيتمل إن يكون معناه أن الذي : الذي انتفع به وبالزيادة على املرهتن لضمانه إياه ويف النكث عليه بالدين فقط ألنه 
عليه الدين ُمعِدٌم فتتجه احلمالة ويسوغ الرهن ألن احلمالة ال تلزم املوسر وجيب أخذ الرهن فال يتم قوله إال برضى 

يمته الهتامه يف حبسه واستعجال حقه من هذا دون الذي له الرهن فإن مل يرض فله اتِّباع الذي ضاع الرهن عنده بق
إذا ضاع قبل حلول الدَّين والرهن كفاف الدين إن املرهتن قد استويف حقه وال حجة عليه ألنه : غرميه وقيل 

أنظر كيف ألزم يف : كمقتضى دينٍ قبل حلول أجله ألنه إمنا اتُّهم بغيبته وال ُيعلم أن حسبه تعدٍّ قال التونسي 
الذي عليه غرُم الفضلة إذا رهن بإذنه وصاب الرهن يعلم أن املستعري مل يستهلكها واملستعري إمنا يضمن إذا الكتاب 

اتُّهم على العني املستعارة ولكنه جعل حكم الراهن كأنه وكيله التزم بأن ما وجب على املرهتن فهو واجب عليه 
شر مث دفعه هو إىل املرهتن وقيمته عشرة حبضرة بينة فعلى هذا أعاره ولو أن املستعري قبض الرهن وقيمته مخسة ع

فادَّعى ضياعه لغرم املستعري مخسة عشر ألنه على ذلك أخذه وقد قيل إذا استعار شيئاً فربا عنده بعد العارية شهراً 
م مث اّدعى ضياعه يضمن قيمته يوم استعاره وفيه خالف وألشهب يف املتعّدي على الرهن يبيعه هل يضمن قيمته يو

رهنه أو يوم باعه أما إن كانت قيمته يوم استعاره عشرة ويوم رهنه مخسة عشر فإن املستعري ال يربح كما لو باعه 
املستعري بأكثر من قيمته يوم العارية فإن للُمعري الثمن وكما لو باعه املرهتن لكان للمعري الثمن الذي بيع به ألنه 

  كاآلذن يف بيعه فليس له إال الثمن فقط 



  عفر

إذا اشترطتما إن مل يأت باحلق إىل أجله فلمن على يديه الرهن من عدل أو مرهتن بيعه فال يبيعه إال : يف الكتاب 
بإذن السلطان الفتقار بيعه إىل إثبات غيبتك وإعسارك وبقاء احلق عندك إىل حينئذ فإن باع بغري إذنه نقض بيعه 

جل للسلطان فإن أوفاه وإال باع له الرهن يف النكث قال بعض إلذنك له وإن مل تأذن له يف بيعه دفعه إذا حل األ
إذا قال السلطان للعدل الذي بيده الرهن بعه ليأخذ املرهتن حقه فقال ضاع الثمن ومل ُيعلم بيعه إال من : شيوخنا 

السلطان إياه  قوله ال يربأ الراهن من الدين ألن صاحب الدين مل يأمتنه على هذا البيع وال الثمن وال يضمن لتوكيل
فال يزول الدين من ذمة الراهن حىت يبيع العدل بينة وقيل بل ضمان الثمن من املرهتن ألن العدل ُجعل وكيالً له 

الدور واألرضون والعبيد وما له بال ُيردُّ ما كان قائماً : وقبض الوكيل كقبض املوكّل قال التونسي يف املوازية 
وأما مثل املقثاة وحنوها فتباع بغري إذن السلطان ليالً تفسد يف : فيه قال أشهب وميضي الفائت بالثمن إن مل ُيحاب 

ِلَم وقف يف الكتاب على إذن اإلمام مع أنه وكّل يف البيع ومن وكّل يف بيع ما له ال : إيقافه على اإلذن فإن قيل 
ند االجل إىل حبث عن قرب غيبته يوقف قيل تلك وكالة االختيار وها هنا هي اضطراٌر ملا عليه من الدين فيحتاج ع

وعن مالك : وهل له مال يُقبض منه الدين أم ال ألن الرهن إمنا يباع مع العدم فهو من باب للغائبني قال ابن يونس 
أما بلد ال سلطان فيه أو يعسر الوصول إليه فيجوز البيع : أما التافه فيمضي وماله بالٌ ُيرد إن مل يفت قال أشهب 

حلاصل أن مالكاً وابن القاسم مل خيتلفا يف التافه واختلفا فيما له بال فأمضاه مرةً ورّده مرة إن مل يفت مطلقاً قال فا
قال ابن القاسم فإن فات لزمه األكثر من الثمن والقيمة وإذا أمر اإلمام بالبيع فاليسري بياع يف اجمللس وماله بال ففي 

النفيس ورمبا نودي عليه الشهرين قال اللخمي إن تعذر الرفع أيام ويشهر ويسمع به كاجلارية والدار والثوب و
للسلطان أو عدم فلجماعة عدول حيضرهم النداء وجيوز اشتراط املرهتن أو العدل البيع وينفذ البيع بغري سلطان إذا 

قاسم وقال تطوع به الراهن بعد العقد قال صاحب املنتقى إذا باعه اإلمام بغري الرهن من عرض أو طعام منعه ابن ال
مبثل الدين وإن مل يكن فيه فضلٌ جاز أو فيه فضل امتنع بيع بكذا لفضله واملشتري خمري يف التمسك مبا بقي : أشهب 

  لضرر الشركة قال األهبري ما كان مثل الثمار وغريها مأموناً ال يباع بغري أمر السلطان نفياً للتهمة 

  فرع

وأمحد ألن ) ش ( خالفاً ) ح ( لوكيل إال برضى املرهتن وقاله يف اجلالب إذا وكلت يف البيع ليس لك عزل ا
  لك العزل كسائر الوكاالت : القاعدة أن الوكالة عقدٌ جائز من اجلانبني ما مل يتعلق هبا حق للغري ويف املبسوط 

  فرع

ميلكه الراهن أما ال يبيع السلطان حىت يثبت عنده الدين والرهن ويف امللك قوالن إذا أشبه أن : قال صاحب البيان 
  ثبوت امللك ' بد من ' إذا مل ُيشبه الثوب لباسه أو ترهُن املرأة السالح فال 

  فرع



اجلعل على طالب البيع منهما ألنه صاحب احلاجة والراهن : اذا مل يوجد من يبيع الرهن إال جبعل قال ابن القاسم 
  ضاء عليه يرجو دفع احلق من غري الرهن وقال عيسى على الراهن لوجوب الق

  فرع

إذا باع األمني الرهن وقضى الغرمي مث اسُتحق رجع املشتري على الراهن إن كان له مال وإال : قال قال ابن القاسم 
مىت ) ش ( فعلى البائع كاملفلس يباع ماله فُيستحق شيء منه فالرجوع على الغرماء إذا مل يكن للغرمي مال وقال 

العهدة على الوكيل ) ح ( اهن إن علم املشتري بالوكالة وقاله أمحد وقال اسُتحق املبيع رجع املشتري على الر
  ويرجع على الراهن قياساً على املطالبة بتسليم املبيع والرد بالعيب 

  فرع

يف الكتاب إذا قبضه وكيل املرهتن بإذنه فهلك بيده ما ُيغاب عليه ضمن املرهتن ألن قبض وكيله كقبضه خبالف 
  ه ال اختصاص له به دونك العدل الذي يرضيان ب

  فرع

إذا دفعه العدل للراهن أو املرهتن تعدياً فضاع ما ُيغاب عليه لآلخر فإن كفاف الدين سقط هلالكه بيد املرهتن : قال 
أو أكثر ضمن العدل الفضل للراهن فإن مات العدل مل يرض يوضع الرهن عند غريه بل ذلك للمتراهنني لعزله عما 

إن دفعه للرهن ففلس الراهن وهو قائم بيده وال مال لألمني قال عيسى املرهتن أحق توفية : ي عدا نفسه قال التونس
للذي له الرهن عشرون وللغرمي أحد وعشرون وجد عند املديون عشرة والرهن أخذاً : بعقد الرهن مثال ما تقدم 

خذه وبقي له عشرة حياصص هبا يف عشرة عشرة وأخذ املرهتن من العدل ثالثة وثلثاً ألن الراهن لو كان حاضراً أل
العشرة املوجودة عند املديون وحياصص الغرمي اآلخر فيها بعشرين فيحصل هلا ثلثها ويرجع به على العدل ألنه الذي 

فات بسببه ولو أفات الراهن الرهن ووجدا عنده عشرين فأخذ كل واحد عشرة لرجع املرهتن على العدل بثلثي 
ألخذه وحاصص بعشرة يف العشرين فيحصل له ثلث العشرين فريجع به على العدل العشرة ألن الرهن لو حضر 

إذا دفعه للراهن ضمنه للمرهتن يريد األقل من : وعلى هذه الطريقة خترج هذه املسائل قال ابن يونس يف الكتاب 
سلمه املرهتن قبل  إذا: قيمته أو الدين وقوله إن كان كفاف الدين سقط يريد ويرجع به على املرهتن قال اللخمي 

األجل فعلم بذلك قبل األجل أغرم القيمة أيهما شاء لتعدي هذا يف الدفع واآلخر بالقبض وتوقف القيمة على يد 
عدل غري األول خيفة أن يتعدى ثانية وللراهن أن يأيت برهن غري األول ليأخذ القيمة فإن غرم العدل فريجع على 

اع بالبينة وإال فهل يغرم العدل للمرهتن قيمته اآلن أو يكون قصاصاً ؟ ألن املرهتن ألنه سلطه وهذا إذا علم الضي
العدل يغرم بالتعدي حقيقة واملرهتن بالتهمة وميكن صدقه وال خالف يف املرهتن إذا غرم بالتعدي أن تؤخذ منه القيمة 

فإن أسلمه العدل للراهن اآلن قبل األجل واختلف إذا غرم بالتهمة هل تؤخذ القيمة أو يكون قصاصاً بالدين ؟ 
فللمرهتن انتزاعه ويوقف على يد عدل فإن مل ينزع حىت فلس الراهن قال ابن القاسم املرهتن أحق أن يوفيه بعقد 

  إسوة الغرماء لزوال احلوز : الرهن وقال حممد 



  فرع

املأمور ويصدق يف ضياعه إذا أمر السلطان ببيع الرهن رجالً ليقضي املرهتن حقه فضاع الثمن مل يضمنه : يف الكتاب 
: ألنه أمني فإن اهتم أحلف وكان الثمن من الذي له الدين كضياع ما باعه السلطان لغرماء املفلس قال ابن يونس 

إمنا يكون ضياع : وعن مالك أنه من ربه حىت يصل إىل الغرماء ألن السلطان وكيله دوهنم وقال بعض القرويني 
القاسم إذا ثبت البيع ببينة وإال فال يربأ الراهن من الثمن ألن صاحب الثمن مل الثمن من الذي له الدين عند ابن 

يأمتنه على هذا البيع وقيل سواء وهو الصواب وظاهر الكتاب ألنه أمني من جهة السلطان فلو ضاع الرهن قبل بيعه 
يف ضياع مال املفلس لكان من ربه على قول ابن القاسم ومن الذي له الدين على قول عبد املالك كاختالفهم 

  املوقوف للغرماء 

  فرع

إذا باع السلطان مث استحق وقد فات عند املبتاع وغاب املبتاع فلم يوجد فللمستحق إجازة البيع : يف الكتاب 
وأخذ الثمن من املرهتن ويرجع املرهتن حبقه على الراهن كمن استحق سلعة بعد بياعات فإنه يأخذ الثمن من أيهم 

  شاء 

  فرع

و باع املأمور الرهن حبنطة أو شعري أو عرض مل جيز ألنه خالف املعتاد يف األمثان فإن ضاع ما قبضه ضمنه قال ل
إذا باع جبنس ما عليه من : لتعديه خبالف العني ال يضمن وكذلك الوكيل على بيع السلع قال اللخمي قال أشهب 

وخري املشتري يف الباقي فإن رده فله للضرر يف  الدين ومل يكن يف مثنه فضل جاز وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل
  الشركة 

  فرع

) ح ( إذا قبض الرهن مث أودعه الراهن أو أجره إياه أو رده إليه بأي وجه كان خرج من الرهن وقاله : يف الكتاب 
يال ال تشترط استدامة القبض كمن خيدم الراهن هنارا ويرجع للمرهتن ل) ش ( إال يف العارية والوديعة وقال 

وللمرهتن أن يأذن للراهن يف االستيالء على الرهن وال يقدح ذلك وميلك الراهن التصرف يف الرهن عنده مبا ال 
يضر املرهتن وال ينقض االجال والعتق عنده إال أن يكون موسراً ومنشأ اخلالف أن عقد الرهن هذا أفاد فعنده أفاد 

ض عند ليلزم ألنه تربع عنده ال يلزم إال بالقبض وعندنا أنه حمبوس أنه صار ببيعه يف دينه عند األجل وإمنا شرع القب
بالدين عنده فيكون االختصاص قائماً مقام ملك العني فهنا مقصودان حبسه واستحقاق البيع وهو أعظمهما ويترتب 

ر على األول كالوضوء مقصوده األعظم إباحة الصالة ويترتب على غسل األعضاء وعلى هذا األصل تنبين أكث
مسائل الرهن من رهن املشاع ملنع اإلشاعة دوام القبض باملهايأة ومنافع الرهن هل للراهن أم ال ؟ وقد تقدم تقريره 

قاعدة أصولية املشتق ) فرهان مقبوضة ( قوله تعاىل : وميكن الراهن من مباشرة االستيفاء فهو أصل كبري فاعلمه لنا 
اعاً من باب تشبيه الشيء مبا هو آيل إليه حنو تسمية العنب مخراً إطالقه قبل وجود املشتق منه ليس حقيقة إمج



وإطالقه عند وجود املشتق منه حقيقة إمجاعاً حنو تسمية اخلمر مخراً أو بعد وجوده جمازاً عند اجلمهور حنو تسمية 
فيكون وصفاً  النائم يقظان باعتبار ما مضى إذا تقررت هذه القاعدة فإذا رد الرهن وجب أال يصدق عليه مقبوضاً

لقبض معدوم واهللا تعاىل قد اشترطه يف الرهن ألن الوصف جيري جمرى الشرط ويلزم من عدم الشرط عدم 
املشروط فال يكون هذا رهناً فال يستحق بيعه وهو املطلوب ؛ والنه قد تقدم أن معىن الرهن يف اللغة احلبس 

رهناً شرعاً وهو املطلوب ؛ وألنا أمرنا برهن مقبوض إمجاعاً  والثبوت فإذا مل يثبت ويدم ال يكون رهناً لغة فال يكون
وأمجعنا على أن ما ذكرناه موف مبقتضى هذا األمر ومقتضى املشروعية فيه فوجب أال يكون ما ذكرمتوه مشروعاً 

ه فيما لعدم ما يقتضي العموم يف اليآية فهي مطلقة والقاعدة األصولية أن املطلق إذا عمل به يف صورة سقط اقتضاؤ
الرهن حملوب ومركوب واملراد إما املرهتن وهو : عدا تلك الصورة فالقواعد معنا والنص احتجوا بقوله عليه السالم 

باطل إمجاعاً فيتعني الراهن وألنه عقد من شرطه القبض فال يشترط دوامه كاهلبة والصدقة والعارية وألن الدوام لو 
كذلك اتفاقاً وألن دوام القبض لو كان شرطاً لبطل إذا أذن املرهتن كان شرطاً لبطل الرهن إذا غصب منه وليس 

للراهن يف بيع نصفه وهو النكتة زعموا أهنا تبطل أكثر أصولنا وأنا أمجعنا أن القبض ليس شرطاً من حني العقد إىل 
لفظ القبض مطلق زمن البيع فكما ال يضر عدم اليد ابتداء ال يضر انتهاء قياساً ألحد الطرفني على اآلخر وألن 

واملطلق يكفي فيه صورة فتعني ما ذكرمت من القاعدة فال تدل اآلية على الدوام وهو املطلوب واجلواب عن األول 
أن احلديث مل يعني احلالب والراكب فنحمله على املرهتن بإذن الراهن واملطلق يتأتى بصورة وهذه الصورة جممع 

لقلب يف النكتة فنقول تصرف من شرطه القبض فال يكون للدافع فيها عليها فيسقط النص من غريها وعن الثاين ا
بعد ذلك حق كالواهب يف اهلبة مث الفرق أن مقصود اهلبة امللك وزوال اليد ال ينافيه ومقصود الرهن التوثق وزوال 

عاً خبالف اليد ينافيه وال سيما والرهن معناه االحتباس والثبوت وعن الثالث أن احلكم القهري غري معترب شر
اإلكراه واجلرب ؛ وعن الرابع أن يد املرهتن تبقى على املرهون وهو الرهن فلم يبطل القبض ؛ وعن اخلامس أن يف 

االبتداء له املطالبة بالقبض مبقتضى العقد فما وجد تفريط أما إذا رده فقد فرط فقدم ذلك يف الشرط وعن السادس 
الحتباس والدوام فإذا بطل القبض بطل الرهن فكما أمجعنا على معىن أنا بينا أن القبض صفة الزمة الن الرهن ا

ليس للمرهتن يف إعارته إياه ورده إال أن : الرهن جيب دوامه فيجب دوام القبض وهو املطلوب تفريغ يف الكتاب 
تها الراهن يعريه على ذلك فله إال أن يقوم الغرماء أو ميوت الراهن فهو إسوة الغرماء وكذلك إن كان أرضاً فزرع

بإذنك وهي بيدك خرجت من الرهن وكذلك إن أكرى الدار بإذنك وإن أجره املرهتن أو أعاره بإذن الراهن وويل 
املرهتن ذلك ومل يسلمه للراهن فليس خبروج لبقاء اليد وإن ضاع عند املستأجر وهو يغاب عليه فهو من الراهن قال 

رده قضي له إال أن يفوت حببس أو عتق أو تدبري أو بيع أو قام غرماؤه مىت قام املرهتن ب: ابن يونس قال ابن القاسم 
أن يسكن أو ' بني ' وسى أشهب بني العارية وغريها يف أن له الرد ما مل يفت مبا تقدم وسوى يف كتاب حرمي البري 

ي من البئر أو يأذن له يف السكن أو الكراء وقال أشهب بل حىت يكريها وقال ابن القاسم وكذلك لو أذن له السق
وال يكري املرهتن الرهن إال بإذن الراهن مللكه املنافع إال أن يرهتنه على : العني املرهتنة خرجت من الرهن قال حممد 

إن شرط أن كراءه رهن مع رقبته فله أن يكريه بغري إذنه النتقال املنفعة إليه وعن مالك ال حيتاج : ذلك قال أشهب 
إن أكرى املرهتن بغري إذن الراهن لزم الراهن ألنه صار : ابعة للرقبة قال صاحب املنتقى إذنه مطلقاً ألن املنافع ت

كاحملجور عليه فإن حاىب ضمن احملاباة قاله عبد امللك وليس للراهن تعجيل الدين وفسخ الكراء إن كان بال وجيبة 
نت وجيبة إىل أجل الدين أو دون إن كا: وإال فله وإن كان أجله دون أجل الدين قاله عبد املالك وقال أصبغ 

فليس أو أبعد فله الفسخ فيما زاد إذا حل األجل وإمنا فرق عبد املالك بني الوجيبة وغريها ألن عقد الكراء إذا 



انعقد على معني يقدر بنفسه ومل يفسخ لفوات زمان وإذا علق بزمن معني وقدر به انفسخ بفوات ذلك الزمان ووجه 
وليس له يف الدين كراؤها : قال أصبغ . ى اللزوم فيلزم فميا ال مضرة فيه على الراهن قول أصبغ أن الكراء عل

  بوجيبة طويلة فإن فعل مل يلزم الراهن إذا عجل الدين 

  فرع

إن ترك املرهتن أن يكري الدار اليت هلا قدر أو العبد الكثري اخلراج حىت حل األجل ضمن أجرة املثل : يف املنتقى قال 
ى الراهن وهو حمجور عليه أما احلقري فال قاله عبد املالك وقال أصبغ ال يضمن يف الوجهني كالوكيل لتضييعها عل
  على الكراء 

  فرع

  إذا مات الراهن قبل أجل الدين بيع الرهن وقضي احلق ألن من مات حلت ديونه : يف الكتاب 

  فرع

املرهتن فإن أسلمه فهو ألهل اجلناية مباله قل أو  إذا جىن العبد خري السيد فإن فداه بقي رهناً وإن سلمه خري: قال 
كثر ودين املرهتن حباله وإن فداه مل يكن للسيد أخذه حىت يدفع ما فداه مع الدين وال يكون مباله رهناً بدين وال 
لدين أرش إال أن يشترط يف الدين أوالً فإن امتنع سيده من أخذه بيع إذا حل األجل ال قبله فيبدأ مبا فداه به مع ا

وال يكون مباله رهنا بدين وال أرش إال أن يشترط يف الدين أوال فإن امتنع سيده من أخذه بيع إذا حل األجل القبله 
فيبدأ مبا هداه به املرهتن لتعلق الفداء بالرقبة وحق الرهن إمنا هو بالتوثق فإن ساوت رقبته أقل من الفداء مل يتبع 

الراهن إن العبد ' قال ' رهتن بأمر الراهن اتبعه املرهتن مبا فداه به وبالدين فإن السيد بالفضل يف الدين وإن فداه امل
جىن جناية وهو عند املرهتن ومل تشهد بذلك بينة والراهن معدم مل يصدق لتعدي إقراره ببطالن حق املرهتن أو مليء 

فع العبد جبنايته فإن قبل األجل فإن فداه بقي رهناً ولو أسلمه مل يكن له ذلك حىت حيل األجل فيؤدي الدين ويد
كان ينبغي إذا : فاملرهتن أحق به من أهل اجلناية لتقدم حقه خبالف ثبوت اجلناية بالبينة يف النكث لبعض شيوخنا 

افتك العبد على قول ابن القاسم وبيع بعد األجل أن تكون نفقته على السيد ألنه كان ينفق عليه أوالً وإذا أراد 
وأما الرهن فذلك للراهن اشترط املال رهناً أم ال ألن املال إذا ] فليس له ذلك [ اية من مال العبد املرهتن دفع اجلن

قبضه أهل اجلناية قد يستحق فيلزم السيد غرم مثله ألن رضاه بدفعه كدفعه ذلك من ماله ولو دفعه من ماله 
رهتن املال رهناً فال مقال له وإال إن دعا إىل واستحق غرم مثله فإذا أراد الراهن ذلك وأىب املرهتن فإن مل يشترط امل

فداه فذلك له وإن أسلم العبد فذلك للراهن لسقوط حقه بإسالمه ألن أهل اجلناية يأخذونه مباله فال حجة له يف 
بيعه قبل حلول األجل أشبه ألن املرهتن حل فيه حمل اجملين : ماله إذا رضي بدفع األرش من مال العبد قال التونسي 

إذا بيع مباله أخذت : وله ال يكون ماله رهناً يف اجلناية ال يفهم إال أن يظهر قصده لبقائه على ما كان وعن مالك وق
اجلناية من مجيع ما بيع به مث ينظر بعد ذلك إىل قدر ما زاد ماله يف مثنه فإن كان النصف فنصف الباقي بعد اجلناية 

ال الذي مل يكن رهنا معه للغرمي مع بقية الغرماء وهو الصواب ألن املال للمرهتن من دينه والباقي الزائد من جهة امل
والرقبة كانا مرهونني يف اجلناية وقد فدامها املرهتن مجيعاً فيبدأ من مجلة مثنها وإذا جىن فخري سيده فأسلمه فافتداه 



ل فإن كان زاد على اجلناية فقد املرهتن بدية اجلناية أو بزيادة على أن يكون له مث جىن على آخر مبثل جناية األو
صار مالكاً له خيري هو يف إسالمه كله وافتدائه وأما إن افتداه بدية اجلناية األوىل ومل يزد شيئاً وقد كان أسلمه لسيده 
مث جرح آخر فإن سيده خيري يف إسالمه كله وافتدائه بدية هذه اجلناية األخرية فإن افتداه كان مرهوناً على حاله فإذا 

ع فقد قيل يأخذ مرهتنه من مثنه ما فداه به من دية اجلرح األخري فيحسبه من دينه ألن جرحه اآلخر كان أوىل بي
برقبته من اجلرح األول واجلرح األول أوىل من الرهن فيأخذ ذلك املرهتن من دينه ومن الدية األخرية حىت يستويف 

دينه الذي ارهتنه حىت يستويف دية اجلناية األوىل فإن ذلك اجلرح اآلخر فإن فضل شيء مل يستوف من الفضلة بقية 
فضل منها شيء استوىف منه بقية رهنه فإن عجز عن دية األوىل مل يتبعه املرهتن بذلك القدر من دية جنايته اليت كان 
لذي أداها فإن فضل شيء أخذه من بقية دينه وإن مل يفضل شيء أتبعه ببقية دينه خاصة وكذلك إن عجز الثاين عن ا

وخالف أشهب فقال يأخذ املرهتن إذا بيع ) كذا ( أداه املرهتن يف اجلناية مل يكن له إال الباقي بعد مجيع جناية وحبه 
مجيع دينه ألن اجلرح اآلخر كان أوىل برقبته فإن فضل شيء أخذه املرهتن فيما كان افتداه به فإن فضل عن ذلك 

نده استغرق قيمته له إال أن يفضل عن الدين فيكون للجرح األول شيء ُرّد إىل السيد ووجهه أن اجلرح اآلخر ع
فإن فضل عنه شيء فهو لسيده ألن املرهتن ليس له أكثر مما خرج ولو أقر الراهن أن عبده جين بعد الرهن فإن 

مه ذلك رضي بإسالمه مل يكن ذلك له إال أن يرضى بإداء الدين معجالً ألن اإلقرار ال يتعدى ضرره املقرَّ وال يلز
ألنه يقول إمنا تعدى بعد أن رهنته ولو أقر أنه جين قبل الرهن مث رهنه ورضي بافتكاكه بقي رهناً وإن مل يفده وال 

حتمَّل اجلناية وحلف أنه ما رضي بتحملها أُجرب على إسالمه وعجل الدين كمن أعتق الرهن أو أقر أنه لغريه والدين 
روضاً من بيع ومل يرض من هي له بتعجيلها ما صح إقراره على املرهتن كما لو مما جيوز له تعجيله ولو كان الدين ع

كان معسرا والدين مما له تعجيله وخيري اجملين عليه يف إغرامه القيمة يوم رهنه ألنه منعه غلته فأشهب الغاصب ويف 
وض من بيع ومل يرض املرهتن عبده حىت حيل األجل فيباع فيه ويتبعونه بثمنه قال وانظر إذا اعتق العبد والدين عر

تعجيلها هل يغرم قيمته وتوقف أو يأيت برهن مثله أو يبقى رهناً حباله ؟ وال جيوز عتقه حلق املرهتن يف أن ال تتبدل 
عليه الرهان وإن كان عبد امللك قد قال يف الرهن يستحق وقد غريه إن للراهن االتيان برهن وال ينتقض البيع وأما 

يل فقال ميضي العتق ويعجل وقال املغرية يغرم األقل من قيمته أو الدين ويف بعض الكتب يعجل إذا كان له التعج
إذا جىن خري سيده يف : الدين وما بينهما فرق واألشبه القيمة إال أن تفهم إرادته تعجيل الدين وقال ابن يونس 

غرميه من اجلناية وإذا خاف الراهن اهلالك على إسالمه واتباع : فدائه وبقائه رهناً أو يسلمه فيخري املرهتن يف ثالثة 
الزرع وأىب املرهتن النفقة فأخذ ماالً من أجنيب فأنفقه عليه فاألجنيب أحق مببلغ نفقته من مثن الزرع من املرهتن وإن 

إذا  :فضل شيء رجع املرهتن بدينه على الراهن ومعناه إذا شرط نفقة األجنيب فيه وإال ففي ذمة الراهن ويف الكتاب 
ارهتنت أرضاً فأخذ السلطان منك خراجها لن ترجع به على الراهن إال أن يكون ذلك اخلراج حقاً وعن ابن القاسم 
إذا مل جيد من يبيع الرهن إال جبعل اجلعل على طالب البيع ألنه صاحب احلاجة والراهن يرجو الدفع من عني الرهن 

مالك إذا أكرى الدار مث طلب أجراً ومثله يواجر نفسه فذلك على الراهن لوجوب القضاء عليه وعن : وقال أصبغ 
  جيرب الراهن على إصالح الزرع إن كان مليا : له وإال فال ويف اجلواهر عن ابن القاسم يف غري الكتاب 

  فرع

  إذا ولدت األمة الرهن مث ماتت فولدها جبميع الرهن الندراجه يف الرهن بأجزائها : يف الكتاب 



  فرع

ارهتنت خلخالني ذهباً يف مائة درهم فاستهلكتهما قبل األجل أو كسرهتما وقيمتهما مائة درهم مل تقاصصه إذا : قال 
بدينك بل توخذ قيمتهما وتوضع عند عدل مطبوع عليها رهنا فإذا حل األجل أخذهتا وكذلك إذا كانا فضة 

ا من حقك ألهنا بدل الرهن فجعلت فلزمتك القيمة دنانري فإن أوفاك أخذ الدنانري وإال صرفت لك وأخذت مثنه
إذا كسرا ففيهما نقص الصياغة مث رجع للقيمة ويكونان له وال يكونان : كالرهن وقد كان ابن القاسم يقول 

روينا يطبع على القيمة أو توضع على يد : للراهن ال يكون الرهن مبا فيه ولكن املرهتن ضامن قيمته ويف التنبيهات 
لى رواية الواو ألن وضعها على يد العدل يغنيها على الطبع النتفاء التهمة على السلف عدل بأو ورجحها مجاعة ع

وعلى هذه الرواية توضع عند صاحبها مطبوعة لنفي التهمة بالطبع وألهنا ال تراد لعينها فيخشى سلفها أو يرغب يف 
تدفع القيمة لرب السوارين إن جاء عينها فيحبسها ويودي مثنها لكن يطبع عليها ليالً يتعجل حقه قبل األجل وقيل 

برهن ثقة وقال أبو عمران عليه ما نقصت الصياغة وعن مالك عليه أن يصوغهما قال ويصدق املرهتن فيما كان يف 
اخللخالني ألنه غارم فإن قال ال أعلم وقال الراهن فيهما كذا حلف واستحق وإن كان مما خيشى حلق أنه دفع 

  أخذه على ذلك قاله مالك للصائع عن العمل وكذا وأنه 

  فرع

إن مل أفتكه فهو بالدين ميتنع ألنه بيع غرر وقاله األمية وينقض للرهن وللمرهتن حبسه حبقه وهو أحق : يف الكتاب 
من الغرماء فإن فات بيده مبا يفوت به البيع الفاسد لزمته قيمته يوم حلول األجل ألنه بيع فاسد ويقاصه بالدين فريد 

إذا شرط ذلك يف عقد البيع فسد البيع والرهن واختلف إذا فات بعد حلول األجل وهو : خمي الفضل قال الل
قال ) كذا ( على يد عدل هل مصيبته من املرهتن ألن العدل قابضه أو من الراهن ألن احلكم أن يرد ذلك الرضى 

  إن كان الرهن بعد البيع فسد الرهن وحده : ابن يونس 

  فرع

ما يغاب عليه وقام لك غرماء وال مال لك غري دينه فعلى غرميك غرم دينك وله حماصة  إذا ضمنت: يف الكتاب 
عزمائك بقيمة رهنه وال يكون دينك عليه رهنا له بذلك ألنك مل ترهنه وال له احملاصة بذلك وكذلك إن أسلفته مث 

كون وطئها حىت يفتكها وابن ابتعت منه سلعة بثمن ومل يذكر أن ذلك يف دينك مث قام الغرماء على أحدكما فال ي
عبد احلكم ال جييز هذا النكاح حبال وكذلك نكاح املستأجرة والظئر الالئي ال يقدر على وطئهن وكل من ال جيوز 

إذا مل يكن له : وطؤها ال جيوز عقدها كاملعتدة واحملرمة وقد جاء نكاح املعتكفة مع حترميه والصائمة قال ابن يونس 
بيعت يويف الكتابة بيعت ولعل ابن القاسم يريد يف التدبري أنه حل األجل وهو معسر بيعت  مال ومثن الكتابة إذا

مها مثل العتق : الكتابة مثل التدبري ال يتعني التعجيل وقال أشهب : املدبرة ال يلزم عليه القول األول وقال حممد 
ك وإال بيع وإن كان بعض الثمن يفي عتق يعجل احلق يف املالء وإال بقي بيد املرهتن فإن أدى الدين نفذ بعد ذل

يباع اجلميع يف الوالدة والتدبري والكتابة وفضل مثنه لسيده لتعذر كتابة بعضه أو تدبريه أو أم : الباقي وقال أشهب 
ل يبقى يف الكتابة والتدبري رهناً ألن الكتابة مما تباع فإن مت األجل وفيها وفاء بيعت وال يباع الفض: ولده قال حممد 

عن الوفاء إعماالً لسبب العتق حبسب اإلمكان وإن مل توف إال بالرقبة بيعت لسبق حق الدين ويباع املدبر إذا حل 



األجل وال يباع بعضه على أنه مدبر على حاله وال على أن يقاويه للغرر يف البيع باجلهل مبدة بقائه مدبرا أحبلها بيع 
يباع بعض املدبر على أنه رقيق للمبتاع وبقيته مدبر جلواز تدبري أحد  :بعضها ويبقى ياقيها أم ولد قال ابن يونس 

إن كان هذا قبل حوز الرهن نفذ كله وال رهن : الشريكني نصيبه بإذن شريكه وال ذلك يف املكاتب وقال أشهب 
وهو مدبر  له يف العتق وحده وال يعجل له احلق وأما يف التدبري والكتابة فللمرهتن قبض رهنه فيبقى رهنا بيده

وقال ) كذا ( ومكاتب والكتابة معه رهن خبالف خدمة املدبر إال أن تشترط يف اصل الرهن والكتابة كالرقبة كالغلة 
الكتابة كالغلة ألهنا ال تكون رهناً إال أن يشترطها يف أصل الرهن قال حممد ولو أعتق بعد القبض وليس : حممد 

ه شيء وال يعتق حىت حيل األجل وقاله مالك فإن كان فيه فضل بيع بقدر مبليء فإن مل يكن يف مثنه فضل مل يبع من
الدين وعتق الباقي وإن مل يوجد من يبتاع بعضه بيع كله وما فضل عن الدين يصنع به السيد ما شاء لبطالن العتق 

فإن : قال أشهب ال يباع كله حىت حيل األجل لعل السيد يفيد ماالً فيعتق كله أو بعضه : بالتعذر قال ابن يونس 
كان للسيد مال عتق مكانه وإن مل حيل األجل وقضى الدي اآلن لتعذر الرهن ومل يؤخر املرهتن ألجله وإن مل يكن له 

إذا أعتق املديان : مال وقضى العبد الدين من ماله عتق وال يرجع على السيد ألنه صرفه يف مصاحله ويف الكتاب 
ينبغي لو أسلف : فللعبد أو أجنيب دفع الدين وينفذ العتق وقال بعض الفقهاء فأراد الغرماء رد العتق وبيع العبد 

سيده أن يرجع ألن للغرماء الصرب بدينهم وإجازة العتق وألن السيد لو أعتقه وللعبد عليه دين ومل يكن استثىن ماله 
األجل والوضع دون  بقي دينه على سيده وعن مالك إذا وطئها وهي تتصرف يف حوائج املرهتن فحملت بيعت بعد

ولدها إال أن يكون له مال والصواب أن على املرهتن ما نقصها وطوه وإن طاوعته بكراً كانت أو ثيباً وهو أشد من 
اإلكراه ألهنا يف اإلكراه ال تعد زانية ويف املطاوعة زانية فقد دخلها العيب وعن أشهب ال شيء عليه يف نقصها وإن 

إن كانت عند : ألنه من مهر البغي وجواب ابن القاسم أهنا كالسلعة قال اللخمي  كانت بكراً إن طاوعته كاحلرة
عدل فسلمها للراهن فحملت منه وهو فقري ضمن ابن القاسم األمني قيمتها يوم محلت ويتبع األمني السيد إال أن 

كانا فقريين الراهن والعدل قال يكون فقرياً فاملرهتن أحق باجلارية إذ مل يعلم وعند حممد ال سبيل للمرهتن عليها وإن 
اختلف يف إعتاق الراهن ففصل مالك بني املوسر واملعسر ويرد عليه أنه نفذ العتق من املعسرين يف : صاحب القبس 

حيكم على الراهن بأداء ) كذا ( عدة مسائل وإن أبطل حق الغري ويتعذر الفرق وتتشعب الفروع واألصول وبينهما 
والصحيح عندي أن ال حيكم بنفوذه : عتق ال يتعذر شرعاً فكم عتق يرد وأم ولد تباع قال الدين يذهب ماله ورد ال

إال بعد أداء املال وقبل ذلك موقوف والعجب من أصحابنا يبطلون الرهن بالعتق ويضعفونه مع سريانه للولد كما 
ية وال فرق لشبه االنتزاع يف يسري العتق جارية للعبد الوطء خبالف رهنه وجاريته وهو خالف ما تقدم يف املواز

الوجهني قال ابن عبد احلكم إذ زوجها ومل يرض املرهتن فسخ النكاح دخل أم ال لتضمنه النهي ولو دخل بغري علم 
املرهتن فاقتضها فعليه صداق املثل يوقف معها يف الرهن كاجلناية عليها فإن نقصها االفتضاض أكثر من الصداق غرم 

صداق وهلا األكثر من املسمى أو صدق املثل لعدم تعيني الصحة ولو افنكها السيد قبل ذلك للسيد ويوقف مع ال
البناء انفسخ لتحرميه يف أصله ويقول سحنون أبينها ولو مل يكن للسيد مال فسخ النكاح وإن مل يشعر بذلك حىت 

ملسمى وصداق املثل ولو دفع بىن وله مال تعجل املرهتن دينه وثبت النكاح وإال فسخ وكان على الزوج األكثر من ا
الزوج للمرهتن مجيع دينه ليبقى النكاح أجرب املرهتن على ذلك مجعاً بني تصحيح عقدي النكاح والرهن قال اللخمي 

ال خالف أن العبد ال يطؤها وهي رهن ألنه انتزاع أو تعريض لالنتزاع على اخلالف وإذا رهن دوهنا قال ابن : 
وشبهه بالبيع وإذا زوجت األمة الرهن فسخه حييي وإن أجازه املرهتن على أن مينع منها  مسلمة ال يطؤها ألنه انتزاع

  حىت يفتك ألنه نكاح بشرط عدم الوطء 



  فرع

بفسخه أو فوات عينه بآفة مساوية حيث يضمنه راهنه أو جيين العبد : ينفك الرهن بأحد أربعة أشياء : يف اجلواهر 
يف أن الرهن ال ينفك بدفع بعض الدين وأن ) ح ( و ) ش ( ل الدين ووافقنا ويسلمه فيباع يف اجلناية وبقضاء ك

أجزاءه مرهونة كجملته جبملة الدين قياساً على الشهادة جبامع التوثق وكذلك الكفالة يتعلق بالكفيل الدين 
  وأجزاؤه 

  فرع

قبوض كاحتاد الويل والزوج جيوز قول الراهن بع الرهن واستوف الثمن مث استوف لنفسك ويتحد القابض وامل: قال 
( وأمحد ابن حنبل خالفاً ) ح ( إذا وكلته وبيع األب مال نفسه البنه وهبته وصدقته ووقفه عليه وهو صغري وقاله 

حمتجاً بأنه ال يبذل جهده يف استيفاء الثمن وهو حكمة التوكيل وجوابه الرضي باجتهاده كما لو كان عاجزاً ) ش 
  نفذ إمجاعاً 

  فرع

إذا اشترط املرهتن على العدل ضمان اجلارية فقال أنا ضامن لرهنك ال يضمن ما حيدث هبذا الرهن من : يان يف الب
موت وغريه ألن املقصود خوف تدليس الراهن مما خيرجه من يده وكذلك إذا قال أضمن لك كل شيء إال املوت 

ك ورجع إىل أنه يضمن كل شيء يف واإلباق إال أن يقول ضامن له ملا نقص من حقك فيضمن كل شيء قاله مال
الصيغتني وال فرق لعموم الصيغة وقيل ال تعم يف الوجهني نظراً للمقصود فتكون ثالثة أقوال ومل خيتلف قوله يف 

  العموم إذا قال أنا ضامن ملا أصاب الرهن 

  فرع

قال ) تويف وترك رهوناً ' إن ' : قال قال مالك  ١٤١( املرهتن مقدم على كفن الراهن إذا مل يكن له غريه : قال 
تويف وترك رهوناً جمهولة األصحاب تباع ويترك مثنها حىت يويس منهم فيويف الغرماء هبا فإن ظهر ' إن ' : قال مالك 

مستحق رجع عليهم وذلك إذا خشي فساد الرهن وإال فيوقف ألنه رهنك إن أمن الفساد فإن خشي عليه بيع 
إال برضاكما خبالف املتقارضني خيتلفان يف مبلغ القراض ينظر السلطان ألنك وجعل مثنه رهنا وال يباع املأمون 

  خمتص بالرهن خبالف املقارض 

  فرع

إذا قلت دع الرهن عندي إىل غد فأسلفك فيهلك قبل غد ضمنت ما يغاب عليه ألنك مل تؤمتن بل أخذته : قال 
  رهنا 

  فرع



الرهن واآلخر قد أنظره سنة حبقه إن مل تنقص قسمة الرهن  إذا قام أحدمها ببيع: قال صاحب االستذكار قال مالك 
حق املتأخر بيع هلذا نصفه فويف حقه وإال بيع كله فأعطي هذا حصته ودفعت البقية للراهن إن رضي الذي أنظره 

ا إذا ارهتنا ال يقضى أحدمه: وإال حلف املرهتن ما أنظره إال ليوقف له رهنه على هيئته مث أعطي حقه وقال مالك 
دون اآلخر وإن رهنا ال يأخذ أحدمها حصته حىت يستوىف املرهتن للضرر يف ذلك وإن مل يكونا شريكني فيه قبض 

الشريكان وغريمها ) ش ( الشريكان وغريمها سواء يف املنع نفيا للضرر مطلقا وقال ) ح ( أحدمها حصته وقال 
  اط سواء يف عدم املنع راهنان أو مرهتنان ألن األصل عدم االرتب

  فرع

إذا أقر الراهن أن العبد الرهن ابنه حلق به وأتبع بالدين لنفي التهمة يف اإلقرار بالنسب : يف البيان قال ابن القاسم 
  ولو أقر أنه حر ال يقبل إال أن يكون له مال فيعجل احلق وإن مل حيل الخنرام الرهن 

  فرع

إن صار ) ش ( املرهتن مث انقلبت خال بقي رهناً وقال إذا استحال العصري مخراً يف يد : قال البصري يف تعليقه 
العصري خالً بقي رهناً ألنه مل خيرج عن املالية وإن صار يف يد املرهتن مخراً زال ملك الراهن وبطل الرهن كاحليوان 

بق ميوت فإن ختللت عاد امللك كجلد امليتة يدبغ ويعود الرهن من غري عقد آخر لزوال املانع فعمل للسبب السا
ال يبطل امللك باخلمرية وال يبطل الرهن ) ح ( وإن صار مخراً قبل القبض بطل الرهن فإن عاد مل يعد الرهن وقال 

  كالعبد يرتد 

  الباب الرابع يف النزاع

ألن األصل عدم ] ضمن املأمور [ إذا قال املأمور ببيع الرهن من قبل السلطان سلمت الثمن للمرهتن وجحد املرهتن 
قال املأمور بعت مبائة وسلمتها له وقال املرهتن باع خبمسني وقبضتها ضمن املأمور مخسني بإقراره  القبض ولو

إذا غرم املأمور مخسني ال يكون املرهتن : كمامور يدفع مائة فيقول مل أقبض إال مخسني ضمن اخلمسني قال التونسي 
يقبض إال مخسني وحلف وأغرم العدل اخلمسني  أحق هبا ألهنا ليست رهناً ولو قال ال أدري بكم باع إال أنه مل

ولو كان املرهتن هو اآلمر بالبيع لصدق املأمور مع ميينه يف دفعه : األخرى لكان أحق هبا من الغرماء قال ابن يونس 
ال يضمن املأمور اخلمسني الباقية للمرهتن : للمرهتن ألن الوكيل على البيع مصدق يف دفع الثمن لآلمر وقال أشهب 

  إمنا يصدق العدل إذا مل يأت مبا ال يشبه : عترافه أنه باع خبمسني بل الراهن قال اللخمي ال

  فرع

قال الراهن مل حيل األجل صدق ألن األصل عدم حلوله إذا أتى مبا يشبه وإال فال وإذا قال ] إن : [ يف الكتاب 
ع يف األجل القريب دون البعيد قاله مالك املبتاع بعد فوت السلعة عنده الثمن مؤجل وقال البائع حال صدق املبتا

وقال ابن القاسم ال يصدق يف األجل ويؤخذ مبا أقر به حاالً ألن األصل عدم التأجيل إال أن يقر بأكثر مما ادعاه 
اختالفهم بعد فوات املبيع كاختالفهم يف قلة الثمن يصدق : البائع فال يكون للبائع إال ما ادعى قال التونسي 



ذلك ينبغي إذا ادعى البائع احللول أن يصدق املشتري بعد الفوت وإن رأي ابن القاسم أحكامه وهو املطلوب وك
التوثق ومل تتعني الشهادة ألن البدل أعم كما تقدم وال يتم أيضاً قول الفقهاء البدل يقوم مقام املبدل مطلقاً ملا قد 

ن حتقيقها يف املقام فعليها مدار حبثها مع الفرق وهي تقرر بل يف الوجه الذي جعل بدالً فيه فهذه القاعدة ال بد م
إن كانت قيمته يوم احلكم ال يوم الرهن مثل دعوى املرهتن فأكثر صدق مع ميينه وإن : عشرة تفريع يف الكتاب 

تصادقا أن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك فزاد سوقه مل ينظر إىل قيمته اآلن ألن الشاهد إمنا يعترب وجوده وقت 
لشهادة ويصدق الراهن فيما زاد على قيمته اآلن مع ميينه على دعواه ويربأ من الزيادة وإن قلت رهنت يف مائة ا

دينار وقال هي لك علي وإمنا رهنت يف مخسني صدقت يف قيمة الرهن فإن كانت مخسني له تعجيلها وأخذ رهنه ألن 
مته تواصفتماه وتصدق يف الصفة مع ميينك ألنك األصل عدم ارهتان يف الزائد فإن ضاع عندك واختلفتما يف قي

يريد بتصديقك يف الصفة : غارم مث تقوم تلك الصفة فإن اختلفتما صدقت يف مبلغ قيمة تلك الصفة يف التنبيهات 
إذا ادعيت ضياعه مث خيتلف يف قيامه ينظر للقيمة يوم احلكم عند ابن القاسم ويف ضياعه يوم القبض وقال غريه إمنا 

مىت ثبت هالكه :  احلالني يوم القبض ألنه يوم الرضى بالتوثق وقد ختتلف األسواق بعد هذا ويف املوازية ينظر يف
ببينة وهو مما ال يضمن ال يشهد لك وال يلزم الراهن إال ما أقر به ألنه ال يشهد إال عند قيامه وظاهر قوله يف املوازية 

ن حقه إمنا يكون يف عني الرهن وهو خالف قول عبد الوهاب وغريها أنه إمنا يشهد على نفسه ال على الذمة وأ
وتأويل بعضهم على الكتاب أنه شاهد على الذمة يشهد يف قيامه وتلفه كإقراره واختلفت هل يلزم الراهن حلف أم 

ال ؟ واحللف أصح ومل خيتلف يف أمياهنما معاً إذا كانت قيمته دون ما ادعاه وفوق ما أقر به الراهن وسكت يف 
حيلف املرهتن على ما ادعى من دين وخيري الراهن بني إعطاء : لكتاب عن ميني املرهتن وبينه مالك يف املوطأ فقال ا

خيري املرهتن بني حلفه على : ذلك وأخذ رهنه أو حيلف وتبطل عنه الزيادة فإن نكل لزمه قول املرهتن وقال حممد 
كما لو ادعى عشرين وشهد : الرهن إذا شهدت له على غريه  دعواه وعلى قيمة الرهن وقيل إمنا حيلف املرهتن على

وفساد هذا القول أنه لو حلف على عشرين : له شاهد خبمسة عشر فإنه حيلف مع شاهده قال صاحب النكت 
فوجب له أخذ مخسة عشر وجيربه املطلوب على اخلمسة الزائدة فنكل املطلوب أليس ترد اليمني على الراهن فيصري 

على دعوى واحدة وهو غري مستقيم وقيل حيلف على مجيع دعواه وإن كانت قيمة الرهن أقل وإمنا حيلف مرتني 
يصدق املرهتن يف قيمة الرهن يوم احلكم ال يوم الرهن ألن الرهن بيد املرهتن كالشاهد وإمنا قام بشهادته عند احلكم 

شهد مث ذهب فينظر إىل شهادته حني أدائها فوجب النظر إليها يوم احلاجة فأما إذا ضاع فيوم القبض ألنه كشاهد 
قال التونسي إمنا يكون شاهدا إذا مل يفت فإن فات وهو ال ضمان فيه على املرهتن مل يشهد ألنه إمنا يشهد على نفسه 

شهد على يدي املرهتن : ال على ذمة الراهن واختلف إذا كان على يدي عدل هل يكون شاهداً أم ال ؟ ففي املوازية 
ولو اختلفا يف جنس الدين لشهد مبا يبلغ قيمته كقوله هو عندي مبائة دينار ويقول الراهن يف مائة إردب  أو غريه

قمحاً قرضاً وكانت أقل صدق املرهتن مع ميينه فلو قال الراهن يف مائة وقلت يف مائة ومخسني والقيمة مائة حلف 
كان الدين مائة وعشرين بيدي املرهتن فحلف على وقيل للراهن ادفع مائة ومخسني وخذ رهنك أو احلف وابرأ وإن 

مائة ومخسني وإن شاء حلف على مائة وعشرين وانفك ما زاد على القيمة وال سبيل للراهن على الرهن حىت حيلف 
على املائة واخلمسني فإن حلفا مجيعاً مل يكن الرهن إال يف قيمته لتساويهما وكذلك إن نكال مجيعاً لعدم املرجح ملا زاد 

له دين بكتاب مل يذكر فيه الرهن فقال له عندي هذا الرهن مبائة أخرى غري املكتوبة : ويف املوازية . على القيمة 
وقال الراهن بل هبا فعن ابن القاسم يصدق الراهن ألنه لو قال هو وديعة صدق وفيه خالف عن ابن القاسم وقد 

 كم رهن وهو يسوي مخسة وقال الراهن يف دينار يصدق قال إذا وجد الرهن يف التركة وقال الوارث ال علم يل يف



الراهن وال يكون إقراره بالرهينة دليالً على أنه يف قيمته وإذا رهنته حبضرة بينة مث قال املترهن جاءين الراهن بعد 
  ذلك وأخذ مين غري الذي 

  فرع

إن كان ما أقررت به أكثر : قال أصبغ إذا قلت الدين مثانية أرادب وقال املرهتن مائة دينار : قال صاحب املنتقى 
  من الدنانري صدقت أو أقل صدق كما يصدق يف كثرة النوع 

  فرع

إذا تنازعا تلف ما يغاب عليه فقال املرهتن أنت خبيته صدق املرهتن وحلف إن اهتم كالوديعة وألن : قال األهبري 
ال حيلف ألنه يغرم إال أن : نفسه ويف العتبية األصل عدم العدوان وقيل حيلف مطلقاً والفرق أن املرهتن قبض حلق 

  يقول أخربين خمرب صادق أنه عندك 

  فرع

إذا تنازعتما يف رد الرهن مل تصدق إال ببينة والفرق بينه وبني الوديعة أن املودع أمني مطلقاً واملرهتن : يف اجلالب 
  قبض حلق نفسه 

  فرع

ضاع عند األمني وال بينة له على أنه وضعه عند األمني إال بتصديق  إذا ادعى املرهتن أنه: يف البيان قال ابن القاسم 
األمني إن كان األمني عدالً فال ضمان على املرهتن ألنه ملا رهن بشرط وضعه على يد عدل صار املرهتن كالرسول أو 

ببينة على الدفع  كاملودع يؤمر بإيداع الوديعة عند غريه فيدعي أنه فعل وضاعت هنالك وعنه ال يربأ يف الرهن إال
لألمني والفرق شائبة الضمان والتهمة فإن دفعه لغري عدل ضمن ألنه إمنا أذن له يف العدل فإن شهدت البينة وادعى 

  عدم العلم بعدم عدالته صدق إال يف املشهور بالفسق وقاله ابن القاسم يف الوديعة إذا أذن له يف إيداعها فضاعت 

  فرع

لثوبني صدق املرهتن مع مينيه يف قيمته وسقط من الدين قيمة الثوب وإذا قلت مها رهن إذا ضاع أحد ا: يف الكتاب 
اآلخر وديعة أو عارية صدق ألن األصل عدم رهنه ولو كانا منطاً وجبة فهلك النمط فقلت هو ' قال ' بألف و 

يريد : رهبا قال ابن يونس وديعة واجلبة رهن وعكس الراهن فال يصدق يف تضمينه وال أنت يف الرهينة ويأخذ اجلبة 
إن رهنه بغري بينة فادعى رده وأخذ دينه حلف الراهن وضمنه ألن األصل عدم الرد قال : وحيلفان قال ابن يونس 

إن أعرته لريهن نفسه مل يكن رهناً إال مبا أذنت له واملستعري مدع ألنك فعلت معروفاً وال تكون تشهد : املخزومي 
ي الدين كدين ال رهن فيه فيصدق الراهن إال يف أقل مما ادعيته فيصدق املرهتن حينئذ للمرهتن ألن استحققته وبق

  ألنه رهن له ويباع له إن أعدم الراهن 



  فرع

إذا أرسلته لريهن ثوباً يف مخسة وقلت وصلت إليك وقال الرسول بل يف مخسة عشر وقال املُرهتن : قال ابن يونس 
رهتن مث أنت وتغرم عشر ة قيمة الثوب إن أحببت أخذه مث حيلف الرسول يف عشرين وقيمة الثوب عشرة حيلف امل

مييناً لك لقد وصل إليك عشرة ومييناً للمرهتن ما رهنته إال يف مخسة عشر ويغرم لك مخسة ولو قامت لك بينة 
تكن  وصدَّقك الرسول أعطيت مخسة وأخذت رهنك وحلف الرسول للمرهتن وبرئ ومل يطالبه املرهتن بشيء وإن مل
[ بينة وقال املرهتن بعشرة ُصدِّق إىل قيمة الرهن مع ميينه مث َتفَتكُّ أنت رهنك بقيمته أو تتركه مبا فيه وأن اّدعى 

اآلمر وال املرهتن بشيء وال ' يطالبه ' أكثر من قيمة الرهن حلف الرسول ما أرسله إال خبمسة وبرئ ومل ] املرهتن 
كان الرهن يساوي عشرة إذا أقام الراهن بينةً وأخذ رهنه ألن الرهن الذي  يرجع املرهتن على الرسول خبمسة إذا

كان ُيصدقه انتُزع بالبينة فال حجة له بقيمته وإن ادعى العلم خبمسني قال أشهب ال يضمن اخلمسني للمرهتن بل 
  للراهن لتصديقه إياه وترّدد اللخمي يف أخذه إياها مواخذة بظاهر العدل 

  فرع

لو ُوجد الرهن بيده بعد التفليس وادّعى قبضه قبل التفليس وجحده الغرماء جلري القوالن اللذان يف  :يف املقدمات 
الصدقة توجد بيد املتصدق عليه بعد موت املتصدق فيدعي قبضها يف صحته ويف املدونة دليل على القولني ولو مل 

  ملزاحم يتعلق به للغرماء حقٌّ لُصدِّق وشهد له بقيمته على الراهن لعدم ا

  فرع

  إذا اهندمت دار فتقوم عليها فلك األجرة إن كان مثلك يعمل ذلك بأجرة بعد أن حتلف ما تربَّعت : يف البيان 

  فرع

إذا ادَّعى رجل بعد حوزك مدةً أنه ارهتن قبلك وحازه وقامت البينة على الرهن واحليازة : قال ابن القاسم : قال 
ما بقي دون الغرماء قال ألن الرهن بعد حوزه ال يبطل برجوعه للراهن إال أن  وأنه مل يعلم برهنك يبدأُ األول ولك

  يعلم املرهتن فيسكت فلو علم األول بطل حقه 

  فرع

َرهنَت سواَر امرأتك بغري أمرها فعِلَمْت أو أعلمتها إن طلبت بالقرب وحلفت ما دفعته لك فذلك : قال ابن القاسم 
هلا ذلك بعد الطول وحتلف ما رضيت ألن األصل عدم الرضى وهذا إذا مل حتضر هلا وإال فال لرضاها بالرهن وعنه 

االرهتان وإال فإن بادرت فلها وإن سكتت وأنكرت قبل انقضاء اجمللس فعلى اخلالف يف السكوت هل هو كاإلقرار 
  أم ال وإن انفصال عن اجمللس لزمها اتفاقاً 

  كتاب التفليس وديون امليت



يف التفليس وهو مشتق من الفلوس اليت هي أحطّ النقود كأن اإلنسان مل يترك له شيئاً : ألول النظر ا: وفيه نظران 
الكَّيس من دانَ نفسه : يتصرف فيه إال التافه من ماله واِملديان من الدين أي الطاعة دان له إذا طاع ويف احلديث 

استعمل يف اجلميع قاله صاحب التنبيهات ويتمهد أي أذهلا والدَّين مذلة والدَّين ماله أجل والقرض ماال أجل له مث 
السبب ويف اجلواهر هو التماس الغرماء أو بعضهم احلجر يف : هذا النظر بتلخيص السبب وأحكامه القسم األول 

أُصيب رجلٌ على عهد رسول اهللا يف مثار ابتاعها : الديون احلالة الزائدة على قدر مال املديان وأصله ما يف مسلم 
يُنه فقال رسول اهللا تصدَّقوا عليه فتصدَّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء َدينه فقال رسول اهللا ُخذوا ما فكثُر د

َوجدُتم فليس لكم إال ذلك ومل يزد على خلع ماله هلم ومل حيبِسه ومل يبعه ومل يستسعه خالفاً البن حنبل يف استسعائه 
حيبس واآلية إمنا وردت عنده يف الربا لو كان : وقال شريح ) ة وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسر( ولقوله تعاىل 

  حىت يعود الضمري على املُرايب وما قُرئي إال بالرفع أي إن ُوجد ذو  -بالنصب  -كذلك لقال تعاىل ذا ُعسرٍة 

  فرع

كل ُمعِدم معسٌر من وُمعسٌر وهو أعسر من الُعدم ف' مطلُ الغينِّ ظلم ' الغرماء ثالثة غٌين مطلُه حرام لقوله : قال 
غري عكس فاملعسر الذي ليس مبُعدم من يضرُّه تعجيل القضاء فتأخريه مندوب ومطله هو وهو جمتهد يف األداء غري 

حرام قاله شيوخ قرطبة وقالوا ال يلزم بيع عروضه وعقاره يف احلال تدل الروايات خبالف ما أفىت به فقهاء األندلس 
  البيع واملعسر املُعدم جيب إنظاره  من التوكيل عليه وإلزامه تعجيل

  فرع

قال الغرمي حممول على األداء حىت يتبني ُعدُمه يف دين املعاوضة وغريه ألن الغالب على الناس الكسب والتحصيل 
  وجيري عندي يف الدين الذي مل يأخذ له عوضاً خالٌف من مسألة الغائب عن امرأته مث يطلبه بالنفقة 

  فرع

ن مبا له ُحرمت هبته وصدقته وعتقه وُرّد إقراره ملن ُيتَّهم عليه وجيوز بيعه وشراؤه حىت ُيحجر من أحاط الدي: قال 
عليه وكذلك اإلنفاق على امرأته ومن يلزمه اإلنفاق عليه ويتزوج من ماله ما مل ُيحجر عليه فيه وال ُيصاحل عن 

تربعاته جائزة إن ُشك يف استغراق الدين ليس فيه قصاص و' الذي ' جناية قصاص مما بيده خبالف اخلطأ والعمد 
التربعات نافذة حىت ُيحجر عليه لنا أنه يضيع على الغرماء املال املتعني هلم فيمتنع ) ش ( حىت ُتعلَم إحاطته وقال 

إذا تصدق وأعتق مث أنكر الغرماء فعله بعد مدة فإن ثبت أنه حني : كالتصرف يف الرهن ويف النوادر عن مالك 
وفاء عنده فلهم ذلك إال أن يكونوا علموا بالصدقة وإن كان فيها فضلٌ مل يرّد الفضل وال يرد العتق وإن الصدقة ال 

طال زمانه ووارث األحرار وجازت شهادته لتعلّق احلقوق به وال ُيسمع إقراره بإسقاط أمته منه إال ببينة من النساء 
ل القريب والبعيد ُيحيط مباله مينع العتق والتربع كسائر واملهر املؤج: أو تفسري ذلك قبل دعواه قال ابن القاسم 

الديون ولو أعتق عبداً فيه فضل عن دينه مث داين رد لألولني بقدر الذي هلم ويدخل معهم الغرماء اآلخرون وال 
إذا حاص اآلخرون مع األولني بيع لألولني ثانية بقدر ما نقصهم : يباع شيء آخر قاله ابن القاسم وقال أشهب 



اآلخرون مث يدخل يف ذلك اآلخرون وهكذا حىت يباع العبد كله وإحاطة الدين مينع من حتمل احلمالة كصدقته وال 
  فيما بينه وبني اهللا 

  فرع

ال يكلف الغرماء حجة على عدم غرميهم ويقول على أنه لو كان لظهر ما استقاضة احلجر ويكفي : يف اجلواهر 
  ) ح ( خالفاً ) ش ( قاله ابن حنبل و طلب البعض للحجر وإن كره اآلخرون و

  فرع

إذا قام صاحب الدين احلال دون صاحب املؤجل بطلب التفليس وبيد : قال صاحب النكت قال بعض شيوخنا 
املطلوب كفاف احلال فلس حىت يكون بيده فضلة عنه ألن من حق املؤجل إذا مل جيد فضله أن يقول خربت الذمة 

إذا كان ما يف يديه كفافاً ملن حل : ما ميكن املعاملة به يؤدي ما عليه منه قال اللخمي يريد بالفضلة : قال التونسي 
دينه وله مؤجل مثل املؤجل الذي عليه يف العدد واألجل على موسر أو حيل دينه قبله أو بعده وهو أكثر عدداً فإن 

عليه مل يفلس واملعروف من املذهب  بيع اآلن وىف وأجل دينه قبل وهو أقل ويرجي بعد قبضه والتجربة أن يويف ما
إن كان ما يف يديه أكثر من حق من حل فيه مل : إذا كان ماله وفاء جبميع دينه ومل يفلس وإال فلس ويف املوازية 

يفلس وليس حيبس وإذا ظهر منه إتالف وخشي صاحب املؤجل أال جيد عند األجل شيئاً فله احلجر عليه وحيل دينه 
  د ثقة يتجر وحيال بينه وبينه إال أن يضمن له أو جي

  فرع

إن كان غائباً وله مال حاضر فعن مالك يفلس رواه ابن وهب ومطرف وروى ابن القاسم إن : قال الطرطوشي 
قربت غيبته كتب إليه وكشف عن أمره ليظهر مالؤه من عدمه والبعيد الغيبة إن جهل حاله قال ابن القاسم ال 

ال حيجر ) ح ( وقال ) ش ( دري ما حدث عليه وقال أشهب يفلس ومبذهبنا قال يفلس لعدم تعني الضرر ألنه ال ي
عليه فإن حجر عليه مل ينفذ حجره ألن الغائب له حجته لنا أن ضرر الغرماء قد ظهر فيعمل به كسائر الظواهر ويف 

بأقراره ولو كان  النوادر إذا قال رجل للغائب عندي هذا املال قضى احلاكم الغرماء منه قال سحنون مواخذة له
  حاضراً ما متكن من رد هذا اإلقرار حلق الغرماء فيه 

  فرع

قال مالك إذا قام غرماؤه فمكنهم من ماله فباعوه وقسموه مث داين آخرين ال يدخل األولون معهم : يف اجلواهر 
يس ويتحاص األولون ومتكنه كتفليس السلطان ولو قاموا فلم جيدوا معه شيئاً فتركوه فداينه آخرون ليس هذا بتفل

واآلخرون خبالف تفليس السلطان ألنه يبلغ من الكشف ما ال يبلغه الغرماء قال ولو عملت بلوغهم كشف 
  السلطان رأيته تفليسه 

  فرع



قال قال ابن القاسم إذا قال لك يف دينك احلال انظرين إىل الصوم فقلت أنظرك إىل أن يتهيأ لك فإن أشهدت له 
ف ما أردت إال أن يتهيأ له ما بينه وبني الصوم قال أصبغ وليس لك قبل الصوم طلب إذا مل بذلك لزمك وإال فتحل

يتهيأ له بغري موته من بيع عقار وحنوه وإمنا أستنظرك خمافة ذلك وإذا حل الصوم أخذته به وحلفت وأما التأخري 
: ن معني فال يتجاوز وأما أحكامه فعشرة املبهم إىل أن يتهيأ فإيل زمن التهيؤ إال أن يكون مث بساط يف التأخري لزم

مجع ماله وبيعه ويف الكتاب من قام بدين على غائب ولعله كثري املداينة لغري من حضر بيع عرضه ملن : احلكم األول 
حضر وليس كامليت يف االستيناء الجتماع من يطرأ من غرمائه لبقاء ذمة هذا دون امليت قاله مالك وقال غريه 

إن كان معروفاً بالدين لتوقع الضرر على الغائب من الغرماء فيهما قال التونسي قريب الغيبة ال  يستأىن كامليت
يفلس وبعيدها جمهول املالء ومعروفها ال يفلس عند ابن القاسم وال حيل املؤجل من دينه ويأخذ من حل دينه ما 

صل عدم التفليس وقال أشهب يفلس حضر وحياص فيه إن مل يف باملؤجل وال يكون واجد سلعته أحق هبا ألن األ
كاحلاضر الغائب ماله قال أصبغ ويكتب تفليسه حيث هو قال وفيه نظر ألن أشهب إمنا فلسه إلمكان تلف املال 

تباع داره وخامته وسرجه وسالحه : فإذا وصل إليه فكيف حيل عليه بقية املؤجل وقد ذهبت العلة ؟ قال ابن يونس 
يب مجعته إن كانت هلما قيمة وإال فال ويباع سريره وسيفه ورحمه ومصحفه دون كتب وال تباع ثياب جسده دون ثو

العلم يف دين امليت والوارث غريه فيها سواء ممن هو هلا أهل قاله سحنون وخالفه أبو حممد وغريه ألهنا أعيان 
ات ومل خيتلف يف مقصودة باألعواض كسائر املتموالت ومل تتمحض للقرب كاملساجد والربط قال صاحب املقدم

وليس لغرماء املفلس أن يواجروا أم ولده ويواجروا مدبره : جواز بيع املصحف خبالف كتب العلم قال ابن يونس 
ويبيعوا كتابة مكاتبه لقبول ذلك للمعارضة وهي يف حوزه وال جيرب على اعتصار ما وهب لولده وال أخذه شفعته 

وإذا اشترى أباه بيع يف ' خذوا ما وجدمت ليس لكم إال ذلك ' معاذ وال قبول هبته لقوله عليه السالم يف حديث 
الدين ألن الدين مقدم على العتق وبر الوالدين خبالف لو وهب له الخنرام مقصود الواهب خبالف البائع إال أن 

د أمته الصغري مث املرياث كالشراء يباع أيضاً ولو دبر ول: جيهل الواهب أنه أبوه فيباع لعدم قصده العتق يف النوادر 
استدان وفلس ال تباع األمة للتفرقة لكن ختارج ويأخذ الغرماء خرجها إىل مبلغ حد التفرقة فتباع ويباع منها بقدر 

الدين إال أن ميوت السيد قبل ذلك فتباع األمة إن وفت الدين ويعتق ثلث املدبر وإن ويف بعضها عتق من باقيها ويف 
ال جيرب ورثه :  يدع غري ذلك وإن كانت هي املدبرة فاجلواب سواء قال سحنون بقية مبلغ الثلث من ذلك إن مل

الذمي على بيع مخره وخنازيره وإن مل يرك غري ذلك بل يتربص الطالب فإن باعوا وصار ماًأل طلب وقُضي له به 
ء بل له قال سحنون وكذلك مركٌب بساحلنا فيه مخر وإن قالت امرأة املفلس هذه اجلارية يل وصّدقها وقال الغرما

إن كانت يف حيازة املرأة والزوج يقوم هبا مل تصّدق بعد التفليس وعلى املرأة البينة للتهمة يف احلوز هلا عن الغرماء 
وُيستاين بربعه الشهر : يف بيع داره وخادمه قال وإن كان حمتاجاً إليه وخالف ابن حنبل قال مالك ) ش ( ووافقنا 

يف الثمن مع األمن عليه والعروض واحليوان مدة يسريه واحليوان أسرع لقرب تغريه وال  والشهرين لتوقع الزيادة
إال أن يكون الربع أعظمها وتكون املبادرة إليه : يبيع السلطان إال باخليار ثالثة أيام لتوقع الزيادة قال اللخمي 

مل يشترط إال أن يعلم املشتري تلك متعينة خشية الرجوع عنه فال يؤخر والعادة أن يبيع القاضي بيع خيار وإن 
ويُترك له ما يعيش به : قال مالك : العادة فله القيام يف تنجيز البيع أو الرد إن كره البقاء على اخليار قال ابن يونس 

هو وأهله األيام وقال حنو الشهر وإن مل يوجد غريه ُترك ألن احلياة مقّدمة على مال الغري ألنه جيب على الغري إزالة 
إن كان له كسب فنفقته يف كسبه وإال ُترك له ما حيتاجه إىل ) ش ( ضرره مباله فأوىل التأخري مبا يف الذمة وقال 

انفكاك احلجر عنه وقال ابن حنبل ينفق على الفلس ومن تلزمه نفقته باملعروف إىل حني القسمة فإن كان يكتسب 



ر وإن طالت كامليت ُيجهز وضرورة احلي أعظم لنا احليّ أنفق على نفسه وإن مل يكن له كسب أُنفق عليه مدة احلج
جمبول على طلب الكسب والتسبب غالباً وحقُّ الغرمي متعٌني فيقدَّم وامليت يتعني جتهيزه يف ماله احلاضر وأُيس من 
لك حتصيله ملا آخر وأهله عندنا وزوجته وولده الصغار فيعطى نفقته وكسوته وكسوهتم ألن الغرماء عاملوه على ذ

وعنه ال ُتترك له كسوة زوجته لبعد ضرورهتا عنه فلها طلب طالق نفسها والصرب مدة خبالف نفقته ونفقتها ويف 
املوازية إن بعث هلا أحد األمرين إما النفقة أو الطالق فإن قال الرسول أوصلُتها ألهله ُصدِّق مع ميينه وهلم أخذها 

ُتنفق يف مثلها فال شيء هلم لذهاب عني املال فإن قاموا حبدثان ذلك  من عياله إن قاموا حبدثان ذلك فإن تراخوا مدةً
: فقال أهله قضينا ديناً يف نفقة تقدمت مل يصدقوا وعليهم البينة إال أن يأتوا على ذلك بلطخ أو برهان قال اللخمي 

مل جيز البيع مل ُيجرب قال  ُيجرب العامل على بيع ِقراضِ املفلس إن جاز بيعه وكذلك إن كان هو املفلس وفيه فضل وإن
وأرى إن رضي الغرماء أن يضمنوا للعامل ما يربح يف مثلها عند أوان البيع أن ُيمكَّنوا اآلن من البيع ويدفعوا : 

إذا خرج العامل إىل : ذلك إليه وقت البيع فإن مل يربح يف مثلها ذلك الوقت مل يكن له شيء وقال يف كتاب حممد 
ملالك وال يباع لغرمائه حىت حيضر املالك ألن غرماء املالك كاملالك وهو لو لقيه هناك له بلد آخر بيع لغرماء ا

االنتزاع فكذلك غرميه وغرمي العامل كالعامل والعامل ليس له الترك هناك بل عليه إعادُته إىل موضع قبضه فلو ُعِلم 
بعد الرجوع وإن ُوجد قد اشترى بثمن ما باع مل  أنه مل يسافر إال رجاء الربح مل ينتزعه ربُّ املال وال الغرماء إال

يأخذوه منه حىت يقدم ربُّه وهو كالذي مل حيلّ بيعه وإن كان أخدم عنده مل يبع مرجعه كانت اخلدمة حياة املُخدم أو 
سنني معلومة وإن أفلس املُخدم كانت اخلدمة كالعرض إن كانت معلومة العشر سنني وحنوها وإن كانت حياة 

أو املُخَدم بيع منها ما قرب السنة والسنتني وإن داراً ونقد كراءها بيعت تلك املنافع ويباع ديُنه املؤجَّل عيناً املُخدم 
أوعرضاً أو طعاماً من قرض ويؤخر إن كان من بيع حىت ُحيل أجله المتناع بيع طعام السَّلم قبل قبضه ويؤخر بيع ما 

ملُعتق إىل أجل وأن طالت العشر سنني وحنوها وال يباع مال ُمدبره مل يبُد صالحه حىت يبدو صالحه وتباع خدمة ا
ال ُيترك للمفلس نفقة وال كسوة ألن األصل أن : وال مال أمِّ ولده ومعتقه إىل أجل ألنه ملك غريه وقال ابن كنانة 

والسعر من الرخص  الغرماء وغريهم سواء يف مواساته وأرى أن ُيعترب ما يترك له ثلث قدر املال الذي عليه وعياله
والغالء فإن ترك له نفقة الشهر يف غالء أو كثرة العيال أضرَّ بالغرماء أو مع كثرة العيال ورخاء السعر مل يضر هبم 
وأما مع قله ما يف يديه فاخلمسة األيام واجلمعة حسن ويصحُّ أن ال يُترك له شيء بأن يكون ذا صنعٍة تكفيه وقيل 

ة خوف املرض وليس ببين لُندرة املرض وألن الغالب أن املفلس أخفى شيئاً وراءه ويف يترك للصانع النفقة اليسري
والصناع إن أفلسوا وليس هلم : إذا كان يفضل عن إجارة نفسه شيء أُخذ قاله ابن القاسم قال سحنون : النوادر 

ه كاحلر وإن كان يؤدي لسيده وإذا أفلس العبد املأذون انتُزع ما يف يد: مال أُخذ فضل أجر عملهم قال اللخمي 
خراجاً يف حال جتارته من رحبه مضى له ما أخذ أو من رأس ماله رّد وإن كان صانعاً يشتري الشيء ويصنعه فالغرمي 
أحق مبا يف يديه وال مقال على السيد فيما أخذ من اخلراج مما قابل صنعته وإن كان عنده فضلٌ أخذ منه وإن علم 

زع من السيد ما أخذ وإن أبقى السيد يف يده شيئاً من خراجه مل يأخذه الغرمي وإن كان يف أنه كان على خسارة انُت
يده مال ُوهب له أو ُتُصدِّق به عليه أو أُوصي له به قُضي منه الدين إال أن يشترط املُعطي أن يتسع فيه العبد فال 

  ُيقضى منه 

  فرع



جت وأخذت مهرها ليس لغرمائها فيه قيام ليالّ يبقي زوجها بغري إذا فُلّست امرأة مث تزو: قال ابن يونس يف املدونة 
  جهاز إال أن يكون الشيء اخلفيف كالدينار 

  فرع

ُيجرب على انتزاع مال أمِّ ولده وله انتزاعه إال أن ميرض وال دين عليه ألنه حينئذ َينتزع للورثة ال : يف الكتاب 
إن مرض : للغرماء وإن مات بيع مباله وإن أحاط الدين به قال التونسي لنفسه وإن فُلِّس املريض ال يأخذ مال ُمدبره 

وعليه دين وله مدبر يردُّه الدين إذا مات ال يُعجل بأخذ ماله لدين سيده حىت ميوت فلعله يعتق بعضه ويباع بعضه 
  يف الدين وقد يطول املرض ويفيد السيد ماالً 

  فرع

وابن حنبل ويستحب حضوره ألنه أعلم بسلعه وميل ) ش ( يع ماله وقاله احلاكم عندنا يتوىل ب: قال الطرطوشي 
ال يبيع احلاكم وإّنما يأمر بالبيع وحيبسه حىت يبيع لنا أنه باع مال معاذ وقول عمر ) ح ( الناس ملعاملته أكثر وقال 

فكان ذلك إمجاعاً وقياساً  إنا بائعو ماله غداً على رأس املهاجرين واألنصار: يف حديث األسيفع  -رضي اهللا عنه  -
على امليت وعلى َبَدلِ أحد النقدين باآلخر فإنه ساعد عليه وهلم الفرق بأن امليت سقطت أهليته خبالف احلي 

وبقوله ) إال أن تكون جتارة عن تراض منكم ( والنقدان يف حكم الشيء الواحد خبالف غريمها احتجوا بقوله تعاىل 
وهذا مل تطب به نفسه وبالقياس على غري املفلس وألن ' مسلم إال بطيب نفسٍ منه  عليه السالم ال حيل مال امرئ

تصرفه لنفسه أمتُّ من الغري وألنه لو جاز له بيع ماله جلاز له بيع منافعه جلرياهنا جمرى األموال واجلواب عن األول 
تضي منع البيع إذا باع بتضييق احلاكم مث القلب فإن املفلس إذا امتنع من البيع فقد أكل ماله بالباطل مث نقول هذا يق

نقيس على ما أمجعنا على ختصيص هذه النصوص به من بدلِ النقدين أحدمها باآلخر ونفقات الزوجات وامليت وعن 
الثاين الفرق بأن تصرف املفلس يضّر بالغرماء باإلزواء يف األمثان خبالف غري املفلس وعن الثالث أن احلاكم قد ميلك 

ا ال ميلك هو كفرقة العنة وعن الرابع الفرق بأنه جيب عليه بذل ماله للدين وال جيب عليه أن يُواجر نفسه اإلنسان م
وابن حنبل وقال أبو حنيفة ال ) ش ( احلجُر عليه ونفوذ تصرفاته أوردها وبه قال : فقام احلاكم مقامه احلكم الثاين 

يس له الزواج يف املال الذي فلّس فيه دون ما أفاده بعده ل: حجر على معاذ ويف الكتاب  - -حيجر عليه لنا أنه 
لو اشترى عبداً فتزوج به وال مال له يُعطيه يف الثمن وقد بََنى أم ال الثمن ديٌن عليه إذا : قال ابن يونس عن مالك 

ُيفسخ بيعه وعن مالك مل يعلم منه خالفه قبل شرائه وإن علم منه اخلديعة أُخذ منه و اتبعته املرأة بقيمته ولو باعه مل 
إذا أحاط الدين مباله فتزوج بعبٍد بعينه مث فُلِّس املرأة إسوة إال أن ُيصدقها إياه بعد أن وقف على الفلس وعن مالك 
إن كان دينه أظله غرمه ولزم به فاملرأة إسوة الغرماء فيه وإن مل ُيظله ومل يلزم به فاملرأة أحق به ورجع مالك عن هذا 

جائزة وممنوعة وخمتلف فيها فاألول بيعه وشراؤه وهبته للثواب ونكاحه وحنو ذلك : تصرفاته ثالثة : قال اللخمي 
مما هو معاوضة فإن باع قبل احلجر ُمبحاباة رُّدت احملاباة أو بعد احلجر بغري حماباة ُوقف فإن كان نظراً أُمضي أو فيه 

ا مل يقبض الثمن أو قبضه وهو قائم بيده فإن أنفقه فلهم خبٌس ُرّد وإن ُشك فيه الزائد فإن مل ُيوجد أمضي وهذا م
الرجوع يف السلعة إال أن يرضى املشتري بدفع الثمن مرة اخرى فإن اشترى على أن يقضي مما حجر عليه فيه الثمن 

مبايعته ُردَّ إال أن يكون فيه فضلٌ ويفوت بيعه إال أن يرضى البائع أن يباع له وال يدخل مع الغرماء فيكون مبنزلة 
بعد قسم ما يف يديه والنكاح جائز وإمنا خيتلف يف الصداق عن كان النكاح قبل احلجر حوصص بالصداق أو بعده 



يف ) ش ( فال ولكن هو فيما يفيده بعد واملردود التعق والتدبري والتربعات وقعت قبل احلجر أو بعده ووافقنا 
خدمة املُعتق إىل أجل وفيما جيوز بيعه من خدمة املدبر ما  القسمني ألن الدن مقدم على املعروف إال أن يكون يف

يويف العاجز من دينه وإن أولد أمته قبل احلجر مل ُتَبع لتقدم حقها أوبعد احلجر بيعت وبعد الوضع دون ولدها ويف 
بل احلجر أو الكتابة قوالن قيل كالعتق ترد وقيل كالبيع ينفذ قال ورأى إن كان قيمته مكاتباً قيمته رقيقاً مضت ق

بعده لعدم ضرر الغرماء إال أن يتعذر بيع املكاتب وإن كانت قيمته مكاتباً أقل وهو يُويف بالدين مل ُيردَّ أو ال يُويف 
ُرّدت إن كانت بعد احلجر أو قبل واحلبس لتخفيف الكتابة ملا يرجو من الوالء ُرّدت وإن كانت على حسن النظر 

رة النجوم مضت واختلف قول مالك يف رهنه وقضائه لدينه فأمضاه مرةً ورّده من السيد ومن ناحية التجارة لكث
ذكر الرجوع ' يف ' أخرى وجعل للغرماء الدخول على القابض أو املرهتن ُيحاصوه واألول يف الكتاب ورجع عنه 

  يف الكتاب أيضاً 

  فرع

الفلس ال يدخل فيما بيده بل هو للغرماء  إن أقر قبل الفل مبال دخل صاحُبه مع من هو ببينة أو بعد: يف الكتاب 
ألنه إقرار عليهم فال يسمع فإن أفاد بعد ذلك ماالً دخل فيه مع من بقي له من األولني شيُء الختصاص التهمة 

باألول وإن أفاد ماالً بعد الفلس فلم يقم فيه الغرماء األولون وال املُقرُّ له حىت أقر بدين آلخر نفذَ إقراره ما مل يكن 
عند قيام ناألولني بتفليسه ثانية فإن أقر قبل ذلك جاز فإذا فُلِّس ثانية فاملُقرُّ هلم آخراً أوىل مبا يف يديه من الغرماء 

األولني إال أن يفضل شيٌء عن دينهم الن ما يف يديه هو من املعاملة الثانية إذا كان قد عومل بعد الفلس وباع 
ناس بعد الفلس مث فُلِّس ثانية فاملُداين األخري أوىل من األول ألنه ما له فإن كان إذا داين ال: واشترى ألن مالكاً قال 

إمنا أفاد املال الثاين مبرياث أو صلة أو أرش جناية وحنوه استوى األول واآلخر فيه وما دام قائم الوجه فإقراره جائز 
ائه والفرق أن اإلقرار يوجب احملاصَّة مع ويف النكت مل خيتلف قوله يف إقرار من أحاط الدين مباله واختلف يف قض

وإذا قام الغرماء عليه : قوله إن أقر قبل الفلس يريد وقبل القيام عليه قال حممد : الغرماء فهو أخف قال ابن يونس 
وال ببينة هلم نفَذَ إقراره إن كان يف جملس واحد وقرب بعض ذلك من بعضه أو صاحب البينة ال يستغرق ماله فينفذ 

ن ذا البينة ال ُيفلس وعن مالك إن كان املُقرُّ له من ُمداينة وتقاضٍ وخلطة حيلف وحياِصُص من له البينة وكذلك فإ
إن علم أنه باع منه سلعة ال تعلمها البينة فقال عند التقليس هذا متاع فالن فقيل يكون أوىل للعلم بتقدم املعاملة فيه 

فإن نكلوا حلف البائع ) كذا ( غرماء على علمهم ألنه قد تعني أنفس منها وقيل ال ُيقبل قوله يف التعيني وحيلف ال
وأخذها وكذلك القراض والوديعة كالسلعة ُيقبل قوله عند ابن القاسم دون أشهب وعن ابن القاسم ُيقبلُ قوله 

مايل ذلك من غري فيهما يف املوت والفلس وإن مل يكن على أصلهما بينةٌ ألهنما أمانة خبالف الدين خبالف قوله يف 
تعيني ألهنما ديُن حينئذ فيحصل فيهما ثالثة أقول قال اللخمي إقراره قبل احلجر ملن ال ُيتهُم عليه جائز وملن ُيتَّهم 

عليه كاألب والزوج خالف واألحسن املنع ليالّ يواطئه لريد إليه وبعد القيام عليه ثالثة أقسام جيوز مع الديون اليت 
ها بينة أو بغري بينة ال تستغرق املال أو تستغرق ويعلم معاملة املُقَرِّ له وأقرَّ له مبا ُيشبه وميتنع اإلقرار قيم عليه هبا كلِّ

بعد احلجر واختلف يف ثالث مسائل بعد القيام وقبل احلجر والسجن وفيما ثبتت املعاملة بالبينة وأقرَّ أن عني 
وينبغي للحاكم أن يبتدئ سؤاله عما عليه للناس فيبينه وأكثر الناس املُشتري قائمة وفيما إذا أقرَّ بأمانة كالقراض 

يتعاملون بغري إشهاد وال ُيعرُف ذلك إال من قبله وإال تذهب أموال الناس ولو قال بعد الكشف عن حاله فالنٌ 
كان رضي بالتفليس فإن صحّ نسيته قُبِل بالقرب وإذا ُردَّ إقراره بعد احلجر مث داين مل يدخل املُقَرُّ له مع املداين ألنه 



إقراره ومل يرض بتفليسه وال دخل يف املُحاصة قال ال يدخل مع اآلخرين وقال حممد يدخل وإن كان غائبا حني 
الفلس ألن الدخول مع األولني كان له وله الدخول مع اآلخرين عند حممد ومنعه ابن القاسم ألهنا أموال اآلخرين 

اختلف إذا أبقى أحد األولني يف يديه نصيبه قال ابن القاسم يضرب مع اآلخرين ال يشاركهم األولون وهو أحسن و
يضرب بأصل دينه وهو أحسن إذا مل يكن أراد فلسه وإمنا قام : بقدر ما أبقى كمدانية حادثة ويف كتاب ابن حبيب 

  حبقه ليالّ ينتفع به أصحابه ويف اجلواهر كل إقرار ُرّد ثبت يف ذمته 

  فرع

اختلف يف عتقه أمَّ ولده أمضاه ابن القاسم يف الكتاب ورده املغرية ومل جيعله كطالق امرأته وإذا  :يف اجلواهر 
  أمضينا تبعها مالُها عند مالك ومنع ابن القاسم إال أن يكون يسرياً 

  فرع

وارهتانه  قال وما ال يصادف املال ينفُذ كالطالق واخللع واستيفاء القصاص وعضوه واستلحاق النسب ونفيه باللعان
  وقبول الوصية 

  فرع

  قال واملال املتجدد بعد احلجر ال يتعدى إليه احلجر إال بتجديده مرة أخرى 

  فرع

  ما يتعلق مبصلحة احلجر كأجرة الكيال واحلمال ُتقدَّم على مجيع الديون ألهنا أهم ن مصاحل الغرماء 

  فرع

وحيلف إذا رد عليه اليمني فإن نكل فللغرماء اِحللف قاله حيلف املَُحجَّر عليه بالسلف مع شاهده ويأخذه دينه : قال 
  ابن حبيب ألن احلق هلم 

  فرع

قال إذا أراد املفلَّس سفراً ملن َبقي له ديٌن حالُّ منعه وال مينعه صاحب املؤجل وال يطالبه بالكفيل وال اإلشهاد إال أن 
: خوف القرب وال مينعه خشية املوت احلكم الثالث  وابن حنبل ال حيبسه) ش ( حيلًّ يف غيبته عند االستحقاق وقاله 

مؤجل دين امليت واملفلس الذي عليهما حيل باملوت والفلس وما هلما يبقى : حلول ما عليه من الدين ويف الكتاب 
وقال ابن حنبل ال حيل ما على املفلس ألن األجل حق له فال يسقط ) ش ( ألجله وللغراماء بيعه إن شاؤا ووافقنا 

أن الذمة خربت ورب الدين : ر حقوقه وقياساً على اجلنون واإلغماء وله يف املوت قوالن إذا أوثق بالورثة لنا كسائ
إمنا رضي بالتأجيل مع متكنه من املال وقد زالت املكنة باحلجر وأخذ املال والفرق بينه وبني اإلغماء املال يضمه 



إذا : الف الفلس احلكم الرابع إظهار احلجر عليه ويف اجلواهر الويل أو احلاكم وهو عند إفاقته والغالب سرعتها خب
فلس العرمي أو مات أحد وعليه دين فليأمر القاضي من ينادي على باب املسجد يف جمتمع الناس إن فالن بن فالن 

 رضي اهللا -قد مات أو فلس فمن له عليه دين أو عنده قراض أو وديعة فلريفع ذلك إىل القاضي كما فعله عمر 
وابن حنبل احلكم اخلامس رجوع أرباب السلع وغريها إىل ) ش ( مع األسيفع وحيذر الناس بعد ذلك وقاله  -عنه 

إذا فلس بثمن املبيع والثمن حال أو مؤجل والسلعة قائمة بيده خري البائع يف تركها : ما هلم قال الطرطوشي 
ن خيتار الغرماء دفع الثمن إليه فذلك هلم وإن مات وحماصة الغرماء بالثمن ويف فسخ البيع وأخذ عني ماله إال أ

الحق له يف عني ماله يف املوضعني وبعد القبض ) ح ( مفلساً فال حق للبائع يف عني سلعته وهو إسوة الغرماء وقال 
هو أحق هبا يف املوضعني إن شاء أخذها ) ش ( إسوة الغرماء وقل القبض تباع السلعة ويقبض حقه من الثمن وقال 

تركها وحاصص بالثمن ووافقنا ابن حنبل وأصل املسألة أن الثمن جيري جمرى املثمن وكذلك يقبل اإلقالة والرد  أو
بالعيب فإذا تعذر بالفلس كان كتعذر تسليم املبيع للمشتري فسخ البيع وعند أيب حنيفة الثمن معقود به ال معقود 

أميا رجل أفلس فأدرك رجل متاعه بعينه : البخاري أن النيب قال عليه فال ينفسخ العقد باإلعسار به لنا ما يف املوطأ و
أميا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ومل يعط الذي باعه شيئاً : فهو أحق به وروى مالك أيضاً أن النيب قال 

تاع فوجده بعينه فهو أحق به من غري فإن مات املشتري فصاحب املتاع أسوة الغرماء فإن قيل أراد بصاحب امل
املشتري ألنه صاحب املتاع حقيقة وأما البائع فهو كان صاحب املتاع ليال يظن أن اإلفالس يضعف ملكه قلنا بل 

املراد املبتاع ألن املشتري أحق قبل اإلفالس فاشتراط اإلفالس ال يتم إال على ما ذكرناه وألن أحق صيغة أفعل 
متعني وعلى رأينا يكون احلق للمشترك يف االنتزاع وللبائع يف يقتضي االشتراك وعلى رأيكم ال اشتراك بل املشتري 

أصل امللك فيتعني ما قلناه وبالقياس على ما قبل قبض السلعة له حق الفسخ كما قاله بعضهم قبل القبض وقال 
املبيع بقيتهم يباع وخيتص بالثمن فنقول فال يكون أسوة الغرماء كما قبل القبض واجلامع تعذر الثمن وكما أن تعذر 

يوجب حق الفسخ فكذلك تعذر الثمن ألن كل واحد عوض مقصود وال فرق بني املعني وما يف الذمة ألن العبد 
املبيع إذا أبق ثبت حق الفسخ واملسلم فيه إذا تعذر ثبت حق الفسخ عندهم وهو أحد أقوالنا وأحد قويل الشافعي 

ائع ميلك الرجوع وال إذا وهبه مث أفلس بثمنه لتعلق حق الغري وال يلزمنا إذا باعه مث رجع إليه وأعسر بالثمن فإن الب
به وكذلك إذا مات مفلساً ألن املوت يقطع األمالك وينقلها للوارث وال إذا منع املبتاع الثمن من غري فلس لعدم 

يف حقه كاملشتري إذا  التعذر فيأخذ احلاكم الثمن قهراً وُيسلِّمه له أو نقول أحد املُتبايعني يثبت له اخليار عند التعذر
طَّلََع على العيب بل أوىل ألن تعذر الكل أعظم من تعذر الوصف وألن نسبة العقد إليهما نسبةٌ واحدة فوجب 

استواؤمها يف آثارها وألنا فسخنا العقد بأجنيب عنه إذا تعذر وهو الرهن فأوىل تعذُُّر الركن أو نقول عقد معاوضة 
ابة وال يلزم إذا باع من نفسه ألهنا عتاقة وال تلزمه احلوالة إذا وجد احملال عليه فيلحقُُه الفسخ باإلفالس كالكت

مفلساً كقولنا عقد معاوضة واحلوالة نقل للحق من ذمة إىل ذمة وال اخللع إذا أفلست املرأة ألن الطالق والعتاق ال 
ملعاوضة ُمقتضى اللزوم بدليل اعتصار اهلبة يقبالن الفسخ خبالف البيع وال يقال رتَّبتم على العلة ضدَّ مقتضاها ألن ا

دون البيع وثبوت الرجعة يف املطلقة بغري عوض خبالف اخللع ألنا نقول بل مقتضاها ألن املعاوضة تقتضي التسوية 
بينهما فلما كان ألحدمها الفسخ يكون لآلخر كما تقدم احتجوا بقوله أيُّما امرئٍ هلك وعنده متاع امرئ بعينه 

ه شيئاً أو مل يقبض فهو إسوة الغرماء وهذا نص وألن اإلفالس لو كان سبباً لذلك لكان سبباً مع هالك قبض من مثن
السلعة كالرَّد بالعيب وألن حق اجلناية أعظم من حق البيع لترتبه فهو أمر غري رضي اجملِّين عليه وهو ال يتعلق بأعيان 

ع قبل فلسه وألنه أسقط حقه بالتسليم فيه فال يرجع ألنه األموال فالبيع أوىل وبالقياس على رهن املشتري املبي



يساوي الغرماء يف سبب االستحقاق وألنه من أموال فال يكون ألحد فيه سلطان وألنه لو اشترى مبؤجل وباع حبالٍّ 
ة رسول مث اشتراه مبؤجل مث باعه من آخر حبال مث اشتراه مبؤجل وأفلس جبميع األمثان فإن مل يثبت الرجوع لزم خمالف

اهللا لرجوع املبيع حباله مع الفلس وانتفضت قاعدتكم وإن ثبت فليس أحدهم أوىل من اآلخر فيلزم الترجيح من غري 
مرجَّح أواجلمع بني النقيضني يف رجوع الكل ألن كل واحد يكون خمتصاً باملبيع فاملبيع ال يكون خمتصا وآلن املثمن 

حكم املقبوض وهلذا جتوز املعاوضة عليه دون العني املبيعة قبل القبض مباين للثمن من وجوه أحدمها أن الثمن يف 
عن األول القول مبوجبه : وثانيهما إذا انقطع جنس املُسلم فيه ثبت الفسخ وانقطاع جنس الثمن ال يثبته واجلواب 

فتعينت التسوية  والفرق أن يف اهلالك اشتد باب االكتساب) ش ( ألنه ال يرجع عندنا يف اهلالك وحنن حنتج بنقل 
بني الغرماء ليالَّ يذهب بعض احلق مطلقاً أما يف الفلس مع احلياة فخري اجلميع متوقع مبا تعينت املفسدة وعن الثاين 
أن الفسخ يف العيب عند اهلالك حيصِّل فائدة وهو قيمة السلعة كاملة والكامل أمت من الناقص يف قيمته وها هنا لو 

واذا مل يفسخ فهو يف ذمة املشتري مع أن القيمة قد تكون أقل أو مساويةً أو أكثر وال  فُسخ رجع إىل ذمة املشتري
مرجَّح قبل الكشف عن ذلك فلم يكن ثَّم غالٌب يُناط به احلكم العام فيسقط اعتبار الفسخ لعدم الفائدة خبالف 

صل اجلناية ال يتعلق بأعيان العيب قرينة التمام دليلٌ ظاهر على حصول الفائدة فظهر الفرق وعن الثالث أن أ
األموال والبيع تعلق بأعيان األموال فكان تعذُّرها مؤثراً فيه وعن الرابع أن الرهن يوجب تعلق حقِّ الغري بغري ما 

تعلق به حقُّه خبالف الغرماء مل يتعلق حقُّهم إال بالذمة دون عني املبيع فظهر الفرق وعن اخلامس إسقاط احلق 
الرجوع كما إذا اشترى عبداً بثوب وسلًّم الثوب فأبق العبد أو وجد أحد العرضني معيباً قبض بالتسليم ال مينع 

اآلخر وقد رجح على الغرماء بوجود عني ماله خبالفهم وعن السادس أن كونه ماله ال مينع من سلطان الغري عليه 
نه مل جيد يف هذه الصورة نقالً ورأى أن كالعبد إذا أبق بعد أن صار الثوب من أمواله وعن السابع قال أبو الوليد إ

اآلخر أحقُّ ألنه كالناسخ فما رجحناه إال مبرّجح وعن الثامن أن التصرف جيوز عندنا يف املبيع إال يف الطعام تعظيماً 
نه ما رواه مالك أ) ش ( لقدرة لكونه سبب األقوات وقوام احلياة فهذا األمر خيصه ال لكونه مثناً أو مثمناً ولنا على 

أيُّما رجلٍ باع متاعاً فأفلس الذي ابتاع منه ومل يقبض الذي باع منه من مثنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحقُّ به : قال 
فإن مات الذي ابتاعه فصاحب املبتاع أسوة الغرماء احتج مبا رواه أنه قال أميا رجلٍ مات أو أفلس فصاحب املتاع 

ع يف املوت أوىل خبراب الذمة واإلياس فلو عكس احلال لكان أوىل وألن أحقُّ مبتاعه إذا وجده بعينه فألن الرجو
الشفيع يثبت حقه يف احلياة ويف املوت مع الوارث فأوىل البائع ألنه كان مالكاً لغري املبيع وما رضي بالنقل إال بشرط 

عنه وعن الثالث أن  سالمة العاقبة خبالف الشفيع واجلواب عن األول أن إسناده ضعيف وعن الثاين تقدم الفرق
ضرر الشفيع بالشريك واملتجدد مل خيتلف يف احلياة واملوت وتعذر االستيفاء يف املوت متعني فال يسقط شيئاً من 

إذا فلس املبتاع والسلعة قائمة بيده فالبائع أوىل هبا وإن مل يكن : حقوق الغرماء كما تقدم تفريع يف الكتاب 
غرماء بدفع مثنها إليه فذلك هلم وإن مات املبتاع قبل دفع الثمن وهي قائمة بيده للمفلس مال غريها إال أن يرضي ال

فالبائع أسوة الغرماء وإن تغريت اهلبة للثواب بيد املوهوب بزيادة أو نقص يف بدن وقد فلس فللواهب أخذها إال أن 
فسواء قبل املوهوب أو مات يرضى الغرماء بدفع مثنها فذلك هلم يف النكت إذا كانت اهلبة للثواب قائمة قيل 

الواهب أوىل من الغرماء وأما إن فاتت فله أخذها يف الفلس دون املوت ألهنا إذا فاتت وجبت القيمة يف الذمة 
فإن كانت بيد البائع فهو أحق يف الفلس واملوت اتفاقاً ألهنا كالرهن : فصارت كثمن املبيع قال صاحب املقدمات 

لعة فاستحقت اليت قبض فهو أحق باليت دفع بالدفع إن وجد عينها يف املوت بيده وكذلك من اشترى سلعة بس
والفلس مجيعاً قوالً واحداً ولو تزوج بسلعة بعينها ففلست مث طلقها قبل الدخول أو ظهر فساد العقد فهو أحق هبا 



يع إما بالبينة وإما بإقرار إن فسد العقد أو بنصفها إن مل يفسد يف الفلس واملوت قوالً واحداً وتعني أن هذا هو املب
املفلس قبل التفليس أما بعده فأقوال أحدها أن قوله مقبول مع ميني صاحب السلعة وقيل بغري ميني وقيل ال يقبل 
وحيلف الغرماء ال يعلمون أهنا سلعته وقيل إن كانت على األصل بينة قبل قوله يف تعينها وإال فال قاله ابن القاسم 

مبا يف يده يف املوت والفلس فإن سلمها للبائع فقال ابن القاسم أحق يف الفلس دون املوت  وأما املعني فهو أحق
إن دفع له : كالعرض وقيل كالغرماء قاله أشهب فإن مل تعرف بعينها فكالغرماء يف املوت والفلس قال التونسي 

ألن رهبا لو أخذها لربئ هو من  ضماهنا من املفلس الهنم نواب عنه وقيل منهم: الغرماء الثمن قال ابن القاسم 
ضماهنا وإذا باع سلعتني ففاتت إحداها فله أخذ الباقي وإن رضي الغرماء بدفع مثنها فذلك هلم ألن األصل بقاء 

وهم أوىل هبا حىت يستوفوا من مثنها ما فدوها له وقال ابن القاسم هو يدخل : ملك املشتري وهم نوابه قال حممد 
فائتة كأهنم أسلفوا مثنها وحممد يقول هم حلُّوا حملَّ صاحبها ولو أخذها صاحبها مل ُيحاِصصهم معهم يف مثنها بثمن ال

إال مبا بقي من مثن الفائتة كذلك هم وكذلك لو كان مثنها مائة ومها مستويان فانتقد مخسني ففلس املشتري وفاتت 
سة وعشرين مثن الفائتة واختلف هل واحدة وأراد أخذها دفع ما ناهبا مما قبض وهو مخسة وعشرون وخاص خبم

يكون الغرماء أحق بالسلعة حىت يأخذوا منها ما فدوها به وهو مخسة وعشرون قاله أشهب أو يكونون كاملسلفني 
وذلك للمفلس فال يكونون أحق قاله ابن القاسم ولو وجدها رهناً مل يأخذها البائع إال أن ُيعطي ما رُهنت به مث 

لو جين املبيع حىت يدفع اجلناية وال يرجع هبا كالعيب يدخلها وإن شاء أخذها معيبة وإال حياصُّ مبا غرم وكذلك 
مث حياّص به الغرماء ويكون الصبغ : حاصَّ بالثمن ولو وجده قد صُبغ مل يأخذه حىت يدفع الصبغ كله قال أشهب 

دفع يف إجارته ألنه حيل فيه للمفلّس ويشارك به وينبغي على مذهب أشهب أن يكون أحق به حىت يستويف منه ما 
ال حياص مبا أخرج فيه من مثن ولعله أراد أن قيمة الصبغ : حمل الصباغ فيكون أحّق بذلك من الغرماء وقال حممد 

مثل ما أخرج فال فائدة لرب الثوب يف الدفع والشركة وقد يكون ذلك أضرَّ واختلف إن أحلت قيمتها على 
أحقَّ باحليلولة حملَّك وقيل ال ألنه مل يبع واختار حممد األول والثاين و ابن  مشتريها ففلِّس املشتري فقيل يكون

القاسم وهو حنو مما تقدم ومن ارهتن زرعاً مل يَبُد صالحه مث فُلِّس الراهن فحاصَّ الغرماء من بيده الرهن إذ ال يقدر 
اص وما فضل بيده عن دينه وقد يقع أقل على بيعه فيبيع الزرع بعد أن حلَّ مبثل الثمن فأكثر وما وقع له يف احلص

وأحسن ما يقال أن ينظركم حاصَّ أوالً فإن قيل مبائة وغرٌمي آخر مبائة تدفع له مخسون فإن بيع الزرع خبمسني فهل 
الواجب أن تكون احملاصة خبمسني ويضرب الغرمي مبائة فيقع لك ثلث املائة وللغرمي ثلثاها وذلك ثلثا مخسني الذي 

لى صاحبك ثلث اخلمسني ولو تزوجها مبائة ففُلس قبل الدخول فضربت مبائة فوقع هلا مخسون مث قبضت ورد ع
طلَّقها فيقال انظر لو حاصصت خبمسني ما الذي كان يقع هلا فتحسبه وترد البقية ولو تزوجها فدفع هلا مخسني مث 

ن اخلمسني مخسة وعشرين وينظر لو فُلِّس فضربت باخلمسني الباقية وقع هلا مخسة وعشرون مث طلقها لَردت م
ضربت مع الغرماء خبمسة وعشرين يف مال املفلس ويف اخلمسة والعشرين اليت تردها كم ينوُبها فتمسكه ولو دفع 

مخسة وعشرين وتضرب خبمسة وعشرين ألهنا تستحقها قال ابن ' ترّد ' هلا مخسني وطلَّقها مث فلس قال ابن القاسم 
السلطان الغالم أو الدابة بعد الفلس لينظر فمات املفلس قبل قبض البائع فهو أحق  إن أوقف: يونس عن مالك 

وإن مل يقبض ألنه أوقفه به وكان ابن كنانة يقول للغرماء فداء السلعة من أمواهلم بل يبدؤن البائع من مال املفلس 
عن املشتري من دينهم وتكون  ليس للغرماء أخذها بالثمن حىت يزيدوا عليه حطيطة: إن كان له مال وقال أشهب 

وقال ابن القاسم من املفلس خسارهتا وله زيادهتا وإذا أبقى بعض مثن السلعة ' خسارهتا ' السلعة هلم مناؤها وعليهم 
مل يأخذها إال برد مجيع ما قبض ومىت أراد الغرماء تكميل الثمن فال مقال له ومىت كان املبيع سلعة خمتلفة أو متماثلة 



إذا وجد ) ش ( لثمن وهلك بعض السلع قُومت وَرّد نصيب الباقي وحاصص بنصيب اهلالك وقال وقبض بعض ا
املبيع وقد قبض بعض الثمن رجع حبصة ما بقي من الثمن وال ُيخيَّر بني رد املقبوض والضرب مع الغرماء لنا أن 

العبدين املستويني مبا بقي من الثمن  'أحد ' ظاهر اخلرب أُثبت له أخذ ماله إذا وجده وقد وجده ووافق إذ قال بأخذ 
ووافق إذا وجد السلعة رهناً ال يأخذها لتقدم حق املرهتن على املشتري قبل التفليس وقال إذا وجد خنلٍة بثمرة 

ذهبت مثرهتا خري البائع بني الضرب مع الغرماء بالثمن وبني فسخ البيع مبا بقي حبصته وحماصَّه الغرماء حبصة ما تلف 
ال ينقسم عليه الثمن كذهاب يدٍ أو رجل خيِّر بني أخذه جبميع الثمن أو الترك والضرب بالثمن وإن زاد  ونقصاً

البيع زيادة غري متميزة كالسمن والِكرب واختار البائع الفسخ تبعت الزيادة األصل كالرَّد بالعيب أو متميزة كالثمار 
ن عبداً فعلمه صناعة أو قرآناً فال شيء للمشتري يف ذلك أو يف النخل رجع باملبيع دوهنا قال كالرد بالعيب وإن كا

قمحا فطحنه أو ثوبا فقصره أو خاطه ومل تزد قيمته فكذلك وإن زادت فهل يكون كاألول أو يكون املشتري 
شريكاً قوالن عندهم ومىت زاد الصبغ بيع الثوب وأخذ البائع بقدر قيمة الثوب وإن نقصت خري بني أخذه ناقصاً أو 

ترك واحملاصة ومىت خلط املبيع املثلي جبنسه أخذ مكيلته هذا نص مذهبه وقال ابن حنبل ألنه يأخذ غري عني شيئه ال
وقال هو وابن حنبل ال يلزم البائع بذل الغرماء الثمن متسكاً بظاهر اخلرب وكما إذا أعسر الزوج بالنفقة فبذل أجنيب 

أن : دفعوا الثمن للبائع لزمه قبوله كما لو وفت األموال وجوابه متسكاً أو عجز املكاتب فبذل غريه الكتابة ولو 
الغرماء هلم حق يف أمالك املفلس وأمواله فلهم حتصيل مصلحتهم بإزالة ضرر البائع وال منة على املشتري ألهنم 

فقة فالزوج ساعون ألنفسهم خبالف األجنيب مع الزوج ال حق له يف بقاء عصمة املرأة وتلحق املنة الزوج بقبول الن
مع ذلك معيب عند املرأة خبالف املشتري مع البائع وظاهر اخلرب إمنا أوجب أخذ املبيع صوناً للمالية فإذا ضيقت 

إذا اختلط : عملنا مبوجب عقد البيع املتقدم وهو أوىل ملا فيه من اجلمع بني املوجبات قال ابن يونس قال مالك 
فلو : وإن خلطه بشيء اشتراه من آخر حتاصاً فيه قال حممد : ' القاسم ' عسل أو زيت مبثله أخذ مكيلته قال ابن 

صبت زيت هذا يف جريرة هذا فهما أحق بذلك من سائر الغرماء يتحاصان يف مثنها بقدر قيمة هذا من قيمة هذا 
قف فيها حممد ليس هلما غريه إن أحبا أال أن يعطي الغرماء مثن اجلميع أو مثن أحدمها ويدخلون مدخله مع اآلخر وتو

ولو أخذ مقدار دنانريه أو بزه إذا رقمه وخلط مجيع ذلك ببينة جبنسه قال أشهب ذلك يف العروض من : قال مالك 
إال أن خيلطه بغري نوع كصب زيت الزيتون على زيت الفجل أو : البز وحنوه وهو يف العني أسوة الغرماء قال أصبغ 

لو زوجها بعبدين فقبضتهما مث فلست وطلقها قبل : قال ابن القاسم القمح النقي باملغلوث أو املسوس فهو فوت 
إن مل يوجد إال نصف املهر فإن كان هالكه بغري سببها فليس له إال نصف : البناء فهو شريك فيهما قال ابن املواز 

اجلناية  ما وجد وال حماصة له مبا بقي أو بسببها حاصص بنصف ما ذهب ولو باع أمة فجنت مل يأخذها حىت يدفع
وال يرجع هبا كالعيب يدخلها قال مالك ولو تعورت أو اعورت بغري جناية يأخذها جبميع حقه أو يترك وحياصص 

ولو اعورت جبناية جان فأخذ نصف قيمتها ليأخذها بنصف حقه إال أن يعطيه الغرماء نصف حقه وحياصص بالنصف 
الثوب خيلق أو يدخله فساد إال أن يكون ذلك فاحشاً اآلخر يف الوجهني أو يتركها وحياصص جبميع الثمن وكذلك 

أما الثياب تنقطع ال أدري وأما اجللود تقطع نعاالً فهو فوت ، قال ومىت : جداً فال يكون له أخذه قال عبد املالك 
ن الشيء هكذا فال أرى له أخذه ولو بنيت العرصة داراً أو نسج الغزل ثوباً كان شريكاً للغرماء بقيمة العرصة م

قيمة البنيان وكذلك الغزل وحنوه بأن يكون قيمة العرصة الثلث والبنيان الثلثان يكون شريكا بالثلث قاله مالك 
من اشترى زبداً فعمله مسناً أو عمل الثوب قميصاً أو اخلشبة باباً أو ذبح الكبش وذلك فوتٌ : وأصحابه قال أصبغ 

واجللد ُيدبغُ والثوب ُيصبغ : ه عني قائمة زيد فيه غريه قال حممد ليس للبائع إال احملاصة خبالف العرصة والغزل ألن



يكون شريكاً للغرماء بقدر ما زاد ذلك ولو ُرقع الثوب شارك مبا زاد الترقيع ولو كانت رقعة أو رقعتني وأكثره 
حياصص به لكان خياطة فُتوق فهو بذلك أسوة الغرماء وقيل لو قيل إن ما قابل الصبغ يشارك به وما قابل أجرة يده 

إذا وجده عند الصباغ أو القصار قد فرغ أعطاه : و زراعة القمح وطحنه فوت قال أشهب : أشبه قال حممد 
الشيء له فيما فداه به إن سلّمه إليه : األجرة وأخذه وحاصص الغرماء مبا أعطى يقوم مقام الصباغ وقال حممد 

ص كالعبد جيين مث يفلس فيفديه فإذا باعه فال شيء له مما فداه ليس له إال ثوبه زاد الصبغ أو نقص أو يتركه وحياص
به ولو وجد سلعته مرهونةً ُخيِّر بني فدائها وأخذها بالثمن كله وحياصص مبا فداها به إال أن يشاء الغرماء أخذها 

والفرق بينهما  :ويعطوه مجيع الثمن وحياصصهم مبا فداها به فيها ويف مجيع مال امليت أو يدعها وحياصص قال حممد 
إذا جين العبد فالغرماء خمّيرون يف فدائه : أن الرهن من جهة املشتري واجلناية مل يتعلق بذمته شيٌء يلزمه قال حممد 

بدية اجلناية ومثنه الذي لبائعه مث يبيعون ويستوفون من مثنه دية اجلناية فإن عجز عنها مل يكن هلم من بقية اجلناية 
فإن فضل بعدِدية اجلناية شيٌء أخذوه يف مثنه الذي دفعوه : يه مثنه الذي دفعوه لبائعه قال شيء يزيد ويكون هلم عل

فداًء فإن فضل بعد ذلك فضلٌ فبني غرمائه من دينهم فإن مات أو نقص بعد أن فدوه فال شيء على املفلس فيما 
و درمهاً حيطونه عن الغرمي من دينهم فدوه به وإن شاؤا افتكوه من بائعه بالثمن ومن اجملروح باجلناية وبزيادة ول

وإن أبق العبد فأراد : ليكون العبد هلم فإن مات كان دينُهم عليه إال الزيادة اليت زيدت على الدية قال ابن القاسم 
احملاصَّة بالثمن على أنه إن وجده أخذه ورّد ما حاصَّ به ليس ذلك له إما أن يرضى بطلب العبد وال شيء له غريه 

اصة إال أن يرضى الغرماء بدفع الثمن ويطلبوا اآلبق وليس ذلك شراًء لآلبق ألن أداءهم على املفلس أو احمل
له ترك احملاصة وطلب العبد فإن وجده فهو أحق به وإال رجع فحاصَّ الغرماء : وللمفلس مناؤه ونقص قال أشهب 

لّمه فحاص البائع بالثمن مث ُردَّ بعيب فللبائع ليس له أخذه بثمنه ألنه شراُء آبق فإن باعه املشتري وس: وقال أصبغ 
أخذه وردُّ ما أخذ ألنه عني ماله ولو وطئها املشتري ال مينع الوطء األخذ خبالف االعتصار وهبة الثواب لتعني 

إذا رده املشتري بعيب مل يقبض مثنه من البائع ولو وجد مثنه بعينه بأن يكون الثمن : الضرر هاهنا قال ابن القاسم 
إذا فُسخ البيع يف البيع الفاسد وفُلِّس البائع فاملتباع أحقُّ : كتاباً أو طعاماً أو حنومها فهو أحق به وقال سحنون 
ال يكون أحق كالرد بالعيب واخلالف يف الرد بالعيب قال : بالسلعة حىت يستويف مثنها ألهنا عني ماله وقال حممد 

اً ال يكون أحقُّ هبا قد ميكن أن يكون تأخريه ملكان ما أخذ منه فوجب بعض القرويني لو أخذ سلعة بدين أخذاً فاسد
أن يكون أحقَّ هبا ألنه ترك الطلب حني املالء لظنه الوفاء مبا أخذ واخُتلف يف احملال بثمن السلعة هل يكون أحقَّ 

مه وعند ابن القاسم وأصبغ كأصله أم ال ألنه مل يبع شيئاً واختار حممد االول على قاعدته أن من فدى شيئاً قام مقا
إذا كانت السلعة من قرض ففي املوازية ال يكون أحق ألن : ال يقوم مقامه ويف اإلقالة أيضاً خالف قال اللخمي 

احلديث إمنا جاء يف البيع وقال األصيلي أحق كالبيع ولو اشتري رجلٌ الدين الذي هو مثن السلعة مث فُلِّس املشتري 
دين أحق ولو تصّدق بالدين لكان املتصدق عليه أحق فإن باع مثرة مزهية ووقع الفلس للسلعة مل يكن مشتري ال

بعد يُبسها فهل يكون أحق هبا ؟ خالٌف عن مالك وأحق هبا أحسن ألهنا عني ماله وألهنا ضمان البائع حىت تصري إىل 
من أصله أو ابتداء للبيع ؟ فعلى أحدمها األخذ هل هو نقٌض للبيع : اخلالف مبين على أصلني : اليبس ويف اجلواهر 

األول يصح األخذ وعلى الثاين ُيختلف فيه بناًء على أصل آخر وهو ما أّدت إليه األحكام من الذرائع هل يعترب أو 
وإذا وجد املشتري عيباً باملبيع فلم يسترجع حىت فُلّس البائع فاخُتلف هل يكون أحق به يردُّه : ال ؟ قال اللخمي 

يكون إسوةً وعلى أنه إسوة قيل ُيّخري بني حبسه وال شيء له من العيب أو يرد وحياص وقيل له حبسه وُيباع له أو 
ويرجع بقيمة العيب لتضرره بالرد واحملاصة وهو أبني و إن كان البيع فاسداً ومل يقبض الثمن حىت فُلِّس املشتري فإن 



أو حياص بالقيمة ولو قبض البائع الثمن مث فلس قبل مل يفت ُرّد البيع وإن فات حبوالة سوق أوعيب فللبائع أخذه 
له يف مثنه أو يكون إسوةً وعلى القول اآلخر ُيخيَّر بني  \فوت السلعة اخُتلف هل يكون املشتري أحق هبا أو ُتباع 

 الردِّ واحملاصة بثمنه أو ميسك وتكون عليه القيمة أو يقاص الثمن ومىت نقص املبيع بفعل آدمي وأخذ له أرش مث
فإن يعد لقيمته ردَّه وأخذ الباقي مبا : ذهب ذلك العيب كاملوضحة أخذ املبيع دون األرش لعدم النقص قال حممد 

: ينوبه من الثمن يوم البيع وحاصص بنقص اجلناية كساعتني وجدت إحدامها فإن نقصت بآفة مساوية فلمالٍك قوالن 
و حياص بالثمن فإن كان من سبب املشتري كالثوب خيلق أخذ الباقي جبميع الثمن أو حياصص ويأخذها بقيمتها أ

فخالف تقدم نقله والقياس فيه فضٌّ الثمن على الذاهب والباقي وسقط ما ينوب املوجود ويضرب مبا ينوب 
الذاهب ألنه شيء قبضه منه وخيتلف إذا هرم العبد عنده هل يكون له أخذه قياساً على وجدان العيب بعد اهلرم هل 

وتاً أو ال ؟ وعلى القول بأخذه ُيختلف هل يضرب مبا نقص كما قيل يف العيب ؟ وكَُبر الصغري فوتٌ يكون ذلك ف
يشترط يف العوض تعذر أخذه بالفلس : يف اجلواهر : وكل ما مينع من الرّد بالعيب فإنه مينع األخذ يف الفلس متهيد 

غرماء الثمن من أمواهلم أو من مال املفلس فال رجوع مىت دفع إليه ال: فمىت وفَّى املال فال رجوع وقال عبد املالك 
ليس هلم أخذها بالثمن حىت يزيدوا عليه زيادة : ومنع ابن كنانة من أمواهلم بل من مال املفلس وقال أشهب 

وجوده يف ملك املفلس فلو هلك أو خرج عن ملكه بكتابة : ُيحطوهنا عن املفلس ثالثة أقوال وللمعّوض شرطان 
لثاين عدم التغري فلو زرعت احلنطة أو خلط جيد بردئ أو مغلوث أو مسوس أو يعمل الزبد مسناً أو فال رجوع وا

يقطع الثوب قميصاً أو اخلشبة باباً أو يذبح الكبس فقد فات ولو أُضيف إليه صنعة كالعرصة ُتبين والغزل ُينسج ال 
ومن شرط املعارضة التمّحض للمعاوضة فال مينع الرجوع ويشارك الغرماء بقدر قيمته من قيمة البنيان والنسج 

يثبت الفسخ يف النكاح واخللع والصلح لتعذر استيفاء املقال لكن لو طلقها قبل البناء وفُلِّست وُعرِف الثمن بيدها 
  أخذ نصفه ويثبت حق الزوج يف اإلجارة والسلم 

  فرع

ع احملاصة جبميع الثمن أو أخذ الولد جبميع إذا ولدت األمة عنده مث مات وبقي ولدها مث فلس فللبائ: يف الكتاب 
دينه ألنه نشأ عن ماله وليس بعض املبيع حىت يتقسط الثمن بإعساره إال أن يعطيه الغرماء مجيع الثمن فيأخذوا الولد 
الندفاع الضرر ولو وجد األمة أو الغنم تناسلت فله أخذ األوالد كالرد بالعيب والغلة للمبتاع كصوف جزه ولنب 

ومثرة جناها إال أن يكون الصوف يوم الشراء على ظهور الغنم قد مت ويف النخل مثر مؤبر فهو كاملبيع له أخذه حلبه 
إن جذ تلك الثمرة وجز ذلك الصوف فهما كالغلة ألن أصلهما غلة ويف النكت يستوي بيع الولد : وقال غريه 

هل يغرم اجلزاز أم ال وإذا أخذ الثمر يف رؤس  وموته خبالف األم ألنه بيع قال التونسي مل يذكر إذا أخذ الصوف
النخل دفع السقي والعالج وفيه اختالف وإذا بيعت وحدها بغري أصل بعد زهوها مث فلس بعد يبسها فقيل يأخذها 

سواء ماتت األم وبقي الولد أو مات الولد وبقيت األم ال يأخذ الباقي إال : ألهنا معينة قال ابن يونس قال يف العتبية 
ميع الثمن أو يترك وحياص وإن باع املشتري ولد األمة أو الفرس أو غريمها يأخذ جبميع الثمن أو حياص ألن األم جب

هي املبيعة والولد كالغلة وإن باع األم قسم الثمن عليهما وأخذ الولد حبصته وحياص حبصة األم قاله كله ابن القاسم 
ولو قتل أحدمها فأخذ له : م العقد فتصرف حصته قال ابن القاسم يقوم الولد اليوم أن لو كان يو: قال غري واحد 

: عقل فهو كاملوت ولو باعها بولدها كانا كسلعتني بيعتا يف صفقة يل ما وجد منهما قاله مالك قال ابن القاسم 
أمثاهنما ولو  والرد بالعيب خبالف الفلس ولو باع الولد املتولد عنده ورد األم بعيب مل يكن له ذلك إال أن يرد معها



باع األمة وبقي الولد مث ظهر على عيب كان هبا مل يرجع بشيء إال أن يرجع عليه أو يرجع إليه وقال حيىي يف 
: إن جذ املشتري متراً رد ملكيته أو رطباً رد قيمته يريد إذا فات وله أجرة سقيه وعالجه قال ابن حبيب : التفليس 

وإمنا يصح قول حيىي هذا يف الرد بالعيب وأما يف : وما أصابه منه قال ابن يونس ال نفقة له ألنه إمنا أنفق على ماله 
التفليس فال يكون للبائع مثلها وال قيمتها ألن عني شيئه قد ذهب فيتعني الثمن وحياص مبا ينوب الثمرة قال ابن 

لصوف بقدره من الرقاب يوم لو اشترى غنماً عليها صوف ثائرة فجزه وباعه فيأخذ البائع الغنم ويقوم ا: القاسم 
البيع ال مبا بيع فيحاص الغرماء بذلك ولو باع شجراً بال مثر أو فيها مثر مل يوبر فهو للبائع أو أبر فللمبتاع وإذا جذ 

الثمرة افترق املابور عن غريه عند ابن القاسم املابور للبائع أخذه وغريه كالغلة ال ترد وإن ابتاع داراً فدخلت غلتها 
ما اكتسب العبد عند املبتاع فلم ينتزعه حىت فلس فللبائع أخذه وعن ابن القاسم إذا : غلتها له ويف العتبية  مل تكن

ابتاع عبداً مباله إىل أجل فذهب ماله بانتزاع من السيد أو استهالك من العبد أو غريه فإن أخذ العبد فال شيء له 
س له أخذ املال وهو أسوة الغرماء لضعف املال العبد وقد قال غريه أو يتركه وحياص وإن هلك العبد وبقي املال فلي

إن ذهب مال العبد يف الثالث ال يرد بذلك ويرد بالعيب وال شيء عليه من املال إال أن يكون انتزعه منه : مالك 
مثراً  فيبس يف النخل عند املشتري ال يأخذه البائع ألنه أعطى رطبا وأخذ] برطب [ وعن مالك إذا باع مثر حائط 

له أخذه إال أن يعطيه الغرماء الثمن على القاعدة ألن هذا أمر أدت إليه : حيرم يدا بيد فكيف إىل أجل وقال أشهب 
األحكام وهو عني شيئه كما ميتنع بيع اآلبق ويأخذ العبد إذا أبق قال وكذلك القمح يطحن والشاة تذبح والزبد 

ه قمح بدقيق وزبد بسمن ويف اجلواهر عن الشيخ أيب القاسم السيوري يعمل مسناً وحنوه مينع أخذه كالرطب بتمر ألن
يف الفلس ما مل : قال العبدي تؤخذ الثمرة يف مخس مواطن : إذا ولدت األمة له أخذ الباقي منهما حبسابه نظائر : 

مل تطلب تزايل األصول والشفعة ويف االستحقاق فإن يبست فال تؤخذ فيهما والبيع الفاسد والرد بالعيب ما 
  يف الفلس والشفعة واالستحقاق والبيع الفاسد والرد بالعيب : الغلة للمشتري يف مخسة مواضع : للمبتاع نظائر 

  فرع

إذا قال املشتري للغرماء إما أن تضمنوا السلعة أودعوا البائع بأخذها ليس ذلك له ألن األصل ضمانه : يف النوادر 
ا ودفعوا الثمن ضمنوها وحياسبهم هبا املفلس فيما دفعوا عنها وإن بيعت منه وعن ابن وهب إذا قال ذلك مث حبسوه

  ففضلها له 

  فرع

قال أصبغ إذا اشترى من الغنم رقيقاً بأكثر من دينه مث فلس وليس له غري ذلك الرقيق فللغامنني الذين باعوه من 
صار هلم أما لو أحيل عليه مبقدار  الرقيق مقدار ما يفضل عن سهمه أحق من الغرماء إن كان اشترى منهم مقدار ما

ما زاد عنده فاحملال أسوة الغرماء إذا اشترى من قوم معينني مما صار هلم خاصة بالقسم ألهنا ليست سلفاً بعينها إمنا 
  هي غنائم يبيعها السلطان 

  فرع



أحقُّ بالطعام ألنه ليس يف  إذا اشترى طعاماً على الكيل أم ال مث فُلِّس البائع قبل قبضة فاملشتري: قال مالك : قال 
  الذمة 

  فرع

األجري على سقي زرع أو خنل أو أصل إن سقاه فهو أحق به يف الفلس حىت يستويف ويف املوت أسوة : يف الكتاب 
الغرماء واألجري على رعاية اإلبل أو حالهبا أو علف الدواب هو يف املوت والفلس أسوة الغرماء ألن لألول أثراً 

ثاين ورّب احلانوت والدار كغرماء مكتريها يف املوت والفلس ألن أجرته يف الذمة ومجيع الصناع ظاهراً خبالف ال
أحقُّ مبا أُسلم إليهم يف املوت والفلس ألن أعيان صنائعهم يف املتاع وكذلك املكتري على محل متاع إىل بلد أسلم 

ل متاع وهو رهن كالرهن وألنه وصل على دابته للمكتري أو معها ورب املتاع معه أو ال وكذلك املكتري على مح
قوله الصناع أحقُّ مبا يف أيديهم مفهومه أهنم لو دفعوه ألربابه مل يكونوا أحقَّ هو مروي : دوابه للبلد ويف التنبيهات 

عنه وعنه أهنم أحقُّ وإن أسلموه ألن يف أعيان أعماهلم وقوله ألنه وصل على دوابه إىل البلد يقتضي أن السفيىن 
وهو أحق يف املوت والفلس والنخل مما يبقى للمساقي فهو أحق يف املوت والفلس قال : لك وقال ابن القاسم كذ

ما وضعه الصانع من الرقاع يف الثوب أو خياطة فتق إن كانت الرقاع اجلل فهو : التونسي يف كتاب ابن حبيب 
نصفت اخلياطة والرقاع وإال فهو أسوة ألن أحق بالثوب ُيقوِّم مرقوعاً وغري مرقوع ويكون شريكاً وكذلك إن ت

هو أحق مبا زاد مطلقاً ويضرب ببقية األجرة وكلّ صناعة ليس عليها عني قائمة كاخلياطة : األقل تبع وقال حممد 
واألجري يدرس الزرع ببقرة أحق باالنُدر ألن : بغري رقاع والقصارة فهو كالغرماء يف املوت والفلس قال حممد 

لب به صاحبه وال حيتوي عليه خبالف من استعملته يف حانوتك وينصرف بالليل ليس أحق يف املوت األندر ال ينق
أحقُّ يف الفلس خاصة ألن األرض هي املُنمِّية للزرع : وال فلس واختلف يف مكري األرض للزرع ففي املدونة 

ما زالت عن املبيع وكذلك أجري  فأشبه بائع الزرع وقيل أحق يف املوت والفلس كبائع سلعة مل يسلمها فكأن يده
الزرع اختلف فيه بناًء على املدرك املتقدم ألن يده على ما أخرج مل يسلِّمه أو يقال سلمه يف األرض وقيل بالفرق 

فربُّ الرض أوىل فيهما واألجري يف الفلس خاصة لقوة استيالء األرض ومها يقدمان على املرهتن يف الفلس وإن مات 
ليهما على القول بأهنما أُسوة يف املوت وانظر لو اكترى األرض فزرعها بنفسه وسقي مثّ فُلِّس مباذا املكتري قُدِّم ع

يكون رب األرض أوىل جبميع الزرع مع املكتري منّاه أم ال ولو كان موضعه أجرياً لشارك رّب األرض ألن بالقدر 
كتري ما منَّاه وظهور اإلبل حائزة ملا عليها يف فلس الذي لو كان معه أجرياً كان له قدر تنمية أرضه ويأخذ غرماء امل

أصحاب املتاع كان أصحاهبا معها أو ال خبالف الدور إال عند عبد املالك ألن اإلبل سريها باملتاع إىل البالد تنميةً 
 بالزرع إذا استأجر لزرعه للسقي فعجز فأجر آخر فربُّ الزرع واألجري الثاين أويل: قال ابن يونس قال ابن القاسم 

يتحاصَّان وما فضل فلألجري األول دون الغرماء ألن بالثاين مثَّ الزرع كما لو رهنه فأحياه الراهن مباله مث عجز مث 
إذا حصد الوارث ودرس وزرع فعجز فقام الغرماء فله : استدان مث فلس يبدأ األخري فاألخري وعن ابن القاسم 

له قبُضها بعد الفلس كعبد اشتراه ويف الكراء املضمون أسوةُ الغرماء إال أجرته ويف املدونة إن اكترى دابة بعينها ف
أن يقبضها وحيمل عليها فهو أوىل إال أن يريد الغرماء بيع الظهر ويضمنون كراءه يف ثقة فذلك هلم وعنه كذلك إذا 

 علوفة الدواب أنه ليس له يف تكاروا اجلمال وهو ُيدُيرها حتتهم أم ال هم أحقُّ ألنه كالتعيني والفرق بينه وبني أجري
عني الدواب حّق بل يف الذمة والفرق بني أجري العلوفة وأجري السقي أنّ الدواب قد ترعى وترحتل بأنفسها 

واألصول ال تشرب بنفسها وكل صانع خيرج عني العمل كالصباغ خيرج الصَّبغ والصقيل خيرج حوائج السيف 



ك ربُّه مث يفلس فينظر إىل قيمة الصبغ يوم احلكم هل نقص ذلك الثوب والفّرأء يرقع الفرو برقاعه مث يقبض ذل
بذلك أم ال فيشارك بذلك الصانع الغرماء أهنا سلعته إال أن يدفع له الغرماء وإذا سلم الصانع أحد السوارين فليس 

لصانع والصباغ فإن فُلِّس ا: له إال حبُس الباقي على أجرة الباقي وأجرة اآلخر بقيت يف الذمة قال اللخمي 
أواحلائك أو اخلياط فلُمستأجره احملاصَّة بقيمة تلك الصنعة فما صار له خُيِّر بني أن يعمل له به ويتّم من عنده ويتبع 

الصانع بالباقي أو يأخذ ذلك من األجرة اليت أسلمها ويتبع بالباقي وتنفسخ بالباقي اإلجارة ألن تبعيض اخلياطة 
رة يف عني األجري فمن له عليه مالٌ أحقُّ مباله واملستأجر أحق بصنعته وال يدخل والصبغ عيب وإن كانت اإلجا

بعضهم على بعض مث يعمل ملستأجريه األول فاألول إال أن يكون مثَّ عادةٌ بتأخري بعضهم لدخوهلم على ذلك أو 
دة فإن مل تكن عادة فيختلف هل جلهل حاهلم فيقترعون فإن فُلِّس املستأجر فاألجري أحقُّ يف املوت والفلس ألهنا العا

يكون أحقَّ بصنعته ألهنا بيده ومل يسلِّمها أو كالغرماء أنه سلَّمها يف الثوب وفاتت فيه وخيتلف إذا مات وال عادة 
كما تقدم وإذا كان الفلس قبل أن يعمل ُخيِّر بني الفسخ والعمل ويكون كالغرماء وليس له العمل ليكون شريكاً 

لَّم فعن ابن القاسم يف حنو اخلياطة والقصارة والصبغ هو كالغرماء لتسليمه وعنه هو أحق بصنعته بعمله فإن عمل وس
شريٌك هبا لوجوده يف عني السلعة قائمة وهل يشارك بقيمة الصنعة ومبا زادت فإن مل ُتَرفهو كالغرماء قوالن واألول 

وحياصُّ باألجرة ويكون : الثوب قال أشهب أصح ولو وجد البائع السلعة يف يد الصانع فله دفع األجرة وأخذ 
شريكاً بالصنعة وعن عبد املالك األجري على رعاية اإلبل ويف كل شيء خيلُُف األجري به دون صاحبه ويقوم مقامه 

وهو أحق به يف الفلس واملوت وكذلك اجملاعل يف اآلبق والبعري الشارد أومن توكل ليأيت مبال من العراق وإذا فُلِّس 
ي والكراء على ركوبه فاملُكري أحقُّ بإبله يف الفلس كان الكراء بعرياً بعينه أو بغري عينه وخيتلف إذا كان املكتر

املُكري أحقُّ به وعلى قول غريه يف اإلبل إذا : الكراء على محل متاعٍ وقد أبرزه له ومل حيمله ففي كتاب الرواحل 
ألن املتاع ال يتعني عند ابن القاسم فإن فُلِّس بعد بلوغ املتاع كانت غري معينة هو كالغرماء ال يكون أحق باملتاع 

وكان صاحب اإلبل خيلو باملتاع وحيوزه فهو أحقُّ به يف الفلس واملوت فإن مل يكن حيوزه فعند ابن القاسم هو أحق 
بد املالك كالغرماء به يف الفلس واملوت إن كان صاحب اإلبل أسلم إبله إىل املكتري ألنه َبلَغ على إبله وعلى قول ع

ألنه مل َيُجزه ومل خيْلُ به وهو أبني وقد ُيحمل قول ابن القاسم على زيادة السوق يف البلد الذي بلغت إليه أكثر من 
املستأجر أحق بالدابة يف ) ش ( الكراء فإن كان أقل مل يكن أحقَّ إال بتلف الزيادة يف الفلس دون املوت وقال 

إذا دفع غالمه ملن ُيَعلُِّمه إىل أجل معلوم ففُلِّس السيد فاملُعلّم أحّق : ادر قال ابن القاسم الفلس كما قلناه ويف النو
إال أن يعطيه الغرماء ما شرطه له السيد لتقدم حقه قبل الفلس وكذلك لو مل يعلِّمه شيئاً يُبدَّأ إال أن يكون ينقلب 

مقاطعة ألن ما وضعه يف العرصة كسلعة بعينها وقال  بالليل إىل سيده وكذلك املستأجر على بناء عرصتك من عنده
أعطوا األجري حقه قبل أن جيفَّ عرقه وإذا : سحنون أجرة األجري تُقدَُّم يف الفلس على الديون لقوله عليه السالم 

 اكترى داراً بدينارين فنقد ديناراً مث فلس الساكن بعد سكىن نصف سنة إن شاء رب الدار تركها وحاصَّ بديناره
الباقي أو يأخذ داره ويرد نصف ما انتقد حصة النصف الباقي عن السنة ويأخذ باقي السكىن وحياّص بنصف دينار 
بقيمة حصة ما مضى إال أن يعطيه الغرماء نصف دينار حصة باقي السكىن وحياصّ بنصف دينار باقي كراء ما مضى 

هذه السلعة لفالن أو هذا الغزل أو هذه السبيكة ال يقبل إقرار الصناع بعد فلسهم : قال مالك : قال األهبري 
إلخالله ِحبجر الفلس وعنه ُيقبل ألهنا أمانات فال هتمة كمال أنفسهم وإذا اسَتدان فزرع مث استدان وقدم اآلخر 

فاآلخر قدم اآلخر على اجلميع كان أول أواخر ألن به حصلت مصلحة املال ويقدم األجري األخري على األول ألن 
جد الزرع فهو كواجد عني ماله مث الذي يليه فلو تكاراها فزرع واستأجر مث رهن الزرع وقبضه املرَتهِن بعمله و



ُبدِّئ بصاحب األرض واألجري يتحاصان لوجداهنما عني ماهلما والفضلة للمرهتن ألنه مل يوجد الرزع بأرضه وال 
ملُ القراض ويف يده أمتعة حاصَّ هبا الغرماء إال أن وإذا فُلِّس عا: بعمله مث للغرماء ما فضل عن املرهتن قال مالك 

يثبت بالبينة أن هذا عني ماله فهو أحق به ألن القراض حق من احلقوق يف يد العامل كحقوق الغرماء قال صاحب 
كم األجري أحقُّ مبا بقي عليه من العمل يف املوت والفلس مجيعاً وانتقضت اإلجارة كالسلعة بيد البائع احل: املقدمات 

عيناً أو عرضاً ' كان ' مصيبته من الغرمي : السادس ضمان ماهلم بعد الفلس قال صاحب املقدمات قال أشهب 
السلطان ) كذا ( وابن حنبل ألنه عني ماله وعن مالك ضمانه من الغرماء إذا اصتحبه ) ش ( ورواه عن مالك وقاله 

ني من الغرماء إن كانت ديوهنم عيناً وإن كانت ديوهنم عيناً الع: عيناً كان أو عرضاً وروى ابن القاسم عنه وقال به 
وماله عروض فمن املفلّس وكذلك العروض املخالفة للدَّين واملماثلة منهم ألهنم يتحاصون فيها من غري بيع وقال 
ن أصبغ من الغرماء يف املوت ومن املفلس يف الفلس فاألول مقيس على الثمن يهلك يف املواضعة يكون ممن تكو

األمة له والثاين مبينُّ على أن السلطان وكيل هلم وقبض الوكيل قبضٌ للموكل والرابع مبين على تعذر غري لغرماء يف 
لو باع احلاكم ماله : املوت فيتعينون ويف الفلس األصل ضمان املفلس للديون حىت تصل إىل أرباهبا ويف اجلالب 

وه لتعّينه هلم بالبيع وقال ابن عبد احلكم من املفلّس ألنه األصل قبض الغرماء ضمن' قبل ' وقبض مثنه فتلف الثمن 
وقال عبد املالك ضمان الذهب ممن له عليه ذهٌب وضمان الورق ممن له عليه َورٌِق وباجلملة فاخلالف مبينُّ على أن 

لبيع فعلق املفلس باقية األصل ضمانُ املفلّس ألنه ملكه أو السلطان وكيلٌ للغرماء أو وكيله أو إذا كان املال حيتاج 
إن كان املوقوف دنانري وحقهم دراهم مل يضمن الغرماء ما ضاع : وإال فال ويف النكث قال بعض شيوخنا ) كذا ( 

وإمنا معىن كالم ابن القاسم يف العني املوقوف إذا كان من جنس حقوقهم اليت يقبضوهنا وقوله وال يضمنون العروض 
: ال فال ألهنا على ِملك الغرمي حىت تباع احلكم السابع قسمه ماله ويف اجلواهر يريد إذا كانت خالف حقوقهم وإ

يباع من ماله على نسبة الدين فإن اختلفت أجناسها من العني والعروض وطعام السَّلَم قُوَِّم لكل واحد قيمة دينه 
ه سلعُته أو ما بلغ منها وال بثمنه يوم الفلس وُيقسم ماله بينهم على تلك اِحلصاص ويشتري لكل واحد مبا صار ل

يدفع ألرباب الطعام مثن الطعام ألنه بيع الطعام قبل قبضه وكذلك أرباب العروض إال أن يكون السلَم عرضاً يف 
  عرضِ ليالّ يدخل سلُف بزيادة أوضع وتعجَّل 

  فرع

ه من الغائب قال ابن يتأىن يف القسم إن كان معروفاً وكذلك امليت ويعزل ملن غاب نصيُبه وضمان: يف الكتاب 
هذا اتفاقاً واخلالف إمنا هو إذا ُوقف املال للمفلس ليقضي منه غرماؤه ولو طرأ غرمي مل يعلم بعد ما ُوقف : يونس 

لألول لضمن له األول قدر نصيبه من املوقوف وإن ُعلم هالكه ألنه ملا كان ضامناً له فكأنه قبضه وإذا غََرم الطارئ 
ى املفلس أو امليت ألنه قد استحق منه خبالف وارث يطرأ على وارث وقد هلك ما بيده حبصته رجع مبثل ذلك عل

وكان ينبغي أن يكون الغرمي املوقوف اليضمن أيضاً للطارئ : الوارث بأمر مساوي وثبت ذلك قال بعض القرويني 
ت واملفلس والفرق بني شيئاً ولكن ُيحطُّ ذلك القدر من الّدين املوقوف ويرجع بذلك الغرمي الطارئ على املي

الوارث والغرمي أن الغرمي ديُنه من معاوضة فما هلك يف يديه فهو منه والوارث مل يضمن يف ذلك مثناً وّداه وكان 
ضمانه من امليت فإذا طرأ وارث مل يرجع عليه بشيء ألنه كأنه مل يقبض شيئاً والغرمي ملا كان هالكه فهو كما لو 

  مث يتبعان ذمة املفلس وكَّله فوجب للغرمي الرجوع 



  فرع

إذا أراد بعضهم أيقاف ما ينوُبه مل يأخذ الباقون منه شيئاً يف بقية دينهم إال أن يربح فيه أو يفيد من : يف الكتاب 
غريه فيضرب القائمون عليه يف الربح مبا بقي هلم واآلخرون مبا بقي هلم بعد الذي أبقوا بيده بقدر ما داينوه به مث 

آلخذ أوالً يف الربح والفائدة كما تقدم ولو كان فيما أبقوا يف يده وضيعةٌ وطرأت فائدةٌ من غري يتحاصون مع ا
الربح ضربوا فيها بالوضيعة ومبا بقي هلم أوالً وضرب فيها اآلخذ أوالً مبا بقي له وإن كان ما بيده اآلن عروضاً 

ذلك الربح أوالً مبا بقي له واآلخر مبا بقي له بعد قوِّمت فما فضل فيها من ربح عن قدر ما ألقوا بيده حتاّصوا يف 
الذي أوقف بيده فإن هلك مجيع ما وقف بيده وطرأت فائدة ضرب فيها اآلخذ أوالً مبا بقي له وهو ال جبميع دينهم 

  ما أوقفوا بيده وما بقي هلم 

  فرع

على العبد ديٌن ألجنيب فيقسم له وغُرماؤه قال إذا كان لعبده عليه ديٌن ال ُيقسم له معهم ألنه يُباع هلم إال أن يكون 
إن وقع : أحق مبا نابه وما يف يده ويتبعون ذمته مبا بقي هلم وتباع رقبته لغرماء السيد يف النكث قال بعض القرويني 

نه إذا بيع العبد لغرماء سيده دخل يف مث: له مثل الدين الذي عليه فأقلُّ أخذه أو أكثر مل يكن له ذلك قال أبو حممد 
غرماء السيد وغرماء العبد ألن العبد أحد غرماء السيد قال ابن يونس يقال إذا بيع ديُن السيد عشرون للعبد على 

السيد مثلُها وعليه ألجنيب مثلها وليس للسيد إال العبد فيقال من يشتريه وعليه عشرون وعلى أن ما وقع له يف 
ل رجل بعشرين قيل له يقع له يف احلصاص عشرةٌ يقضيها احلصاص مع غرمي سيده سقط عند مثله من دينه فإن قا

وتبقى عليه عشرة فإن قال آخر آخذه بثالثني قيل يقع له يف احلصاص مخسة عشر يقضيها وتبقى عليه مخسة 
وخالف ابن شبلون وقال ُيباع لغرماء السيد وال يدخل معهم غرماء العبد وقيل يضرب العبد مع غرماء سيده جبميع 

  غرُميه أو أكثر رد الزائد لغرماء سيده ' أخذه ' قع له مثل الدين الذي عليه فأقل دينه فإن و

  فرع

اجلراحُ : يقسم للمجينِّ عليه جناية خطأ ال حتملها العاقلة وإن كان عن غري معاوضة ويف التنبيهات قيل : يف الكتاب 
العمد : باخلطأ وحنا إليه أبو حممد وقال غريه  اليت ال حياصص فيها كاملأمومة واملنقلة على أحد قويل مالك ال تلحق

ويف كتاب الصلح َمْن أحاط : واخلطأ سواء وهو مضرور يدفع القصاص عن نفسه كاخللع والنكاح قال ابن يونس 
مل ينكر يف كتاب : الدين مباله فجىن جناية َعمٍد فصاحل عنها مبال للغرماء ردُّه ألنه من أمواهلم قال بعض القرويني 

  ح إن صوحل قبل قيامهم هل هلم الرّد أم ال ولعله إذا وقع فات الصل

  فرع

يف الكتاب يقسم للمرهتن زرعاً مل بيد صالحه ومل حيل بيعه عند احلصاص فإذا حلّ بيعه بيع وأَخذ مثنه إن كان مثل 
صاص به ويرد الدين فأكثر ويرد الزيادة مع ما أخذ يف احلصاص للغرماء وإن كان أقل فهو الذي كان يستحق احل

وعلى هذا لو تزوجها مبائة مث فُلّس قبل الدخول فضربت فوقع هلا مخسون فطلَّقها قبل : الفاضل قال ابن يونس 



البناء فعلى ما تقدم ولو تزوجها مبائة مخسني نقداً ومخسني مؤجلة وبيده مائة وعليه لرجل مخسون فدفع هلا اخلمسني 
ية فوقع هلا مخسة وعشرون مث طلقها قبل البناء لردَّت من اخلمسني النقد اليت النقد مث فُلِّس فضربت باخلمسني الباق

كانت قبضتها مخسة عشرين ونظرت لو ضربت مع الغرمي خبمسة وعشرين الباقية هلا يف مال املفلس ويف هذه 
قيت بيده مخسون بيده مائةٌ أعطاها اخلمسني النقد وب: اخلمسة والعشرين اليت رّدت كم كان ينوهبا من ذلك مثاله 

ففُلِّس فضربت فيها خبمسني والغرمي خبمسني فوقع هلا مخسة وعشرين مث طلقها فردت مخسة وعشرين وتستحق أيضاً 
من املهر مخسة وعشرين وقد كان جيب أن ُيضرب هبا فينظر ما كان يقع هلا لو ضربت خبمسة وعشرين والغرمي 

شرون اليت بيدها ويبقى للغرمي اخلمسون اليت بيده وال ترّد خبمسني وذلك مخسة وسبعون فتأخذ يف اخلمسة والع
  شيئاً 

  فرع

للسيد مبايعة عبده املأذون ويضرب بدينه مع غرمائه وكذلك بدينه على مكاتبه وال يضرب بالكتابة يف : يف الكتاب 
  موت وال فلس لضعفها يف أصل املعاوضة 

  فرع

َتل وقُتل وفُتحت البالد فالغرمي أحقُّ مباله من الغامنني ألنه متعدٍّ قال إذا ارتد وِحلَق بدار احلرب وعليه ديٌن فقا
جعل الباقي ُيخَّمس ومل جيعله كلّه يف بيت املال كمال املرتدين ألجل القتال : خبروجه لدار احلرب قال التونسي 

َخّمس ألنه ليس له مالك معني عليه من املسلمني فأشبه الغنائم ولو عدا العدّو على بيت املال مث غنمنا ما عدا عليه ُي
وقيل إذا قدم احلريب إلينا فدايَن مث مضى لبلده مث غُنم ماله إنَّ َدينه ال يكون فيما كان ببلد احلرب بل فيما ببلد 

اإلسالم ألنه على ذلك عومل ويصري ما بأرض احلرب مملوكاً للجيش بقيمته فإن فضل عن دينه شيء من هذا املال 
بُعث على ورثته إذا قُتل يف دار احلرب ألنه مل ميلك رقبته فيملك ماله ولو أسر لكان ماله الذي  الذي ببلد اإلسالم

  يف بلد اإلسالم فيئاً للجيش الذي أسروه 

  فرع

َمن له مؤجَّل حاصص بعدده إن كان عيناً وإال مبثله لو كان حاالً وما صار له يف احلصاص اشتُري له : قال اللخمي 
وإن تغّير سوقه بغالء قبل أن ُيشترى له مل يرجع على أصحابه بشيء ألنه لو ضاع مجيعه مل يرجع به مثل صفة دينه 

عليهم وإن رخص السعر اشترى اجلزء الذي نابه يف احلصاص ودخل معه أصحابه يف الفاضل كما طرأ للمفلس 
وعن ابن القاسم إذا كان الدين  ال يدخلون معه ألن من أصله أن املصيبة منه إن هلك قبل الشراء: وقال عبد امللك 

عرضاً وقال صاحبه ال أتعجلُه قبل األجل أجرب على أخذه ملا فيه من براءة الذمة وعن ابن نافع إن أعطى محيالً إىل 
األجل مل ُيقبل منه وقد حلّ بالتفليس والقياس قبوله حلصول األمن ومن بيده رهٌن يويف حقّه ال حيلُّ دينه وقال عبد 

حياّص صاحب الرهن جبميع حقه إال أن يتابع الرهن يريد إذا مل جيز بيع الرهن ومىت كان ال جيوز بيعه كالثمر : امللك 
والزرع قبل ُبُدوِّ الصالح ضرب املرهتن بدينه فإذا بيع وفيه وفاٌء َردَّ ما أخذ فإن كان ديُنه مائة وبيع خبمسني والذي 



ن الرهن مخسون فيمسك من الذي اخذ يف احملاصة مخسة وعشرين أخذ يف احلصاص مخسون فالباقي من دينه بعد مث
  ألهنا اليت كانت تنوُبه لو بيع الزرع له ويرد مخسة وعشرين فيضرب فيها خبمسة وعشرين ألهنا الباقي من دينه 

  فرع

ذه أصحابه فإن إذا مل ُيقبل إقرار املفلس مث داَين آخر مل يدخل األول ألنه رضي بالتفليس وحقُّه على زعمه فيما أخ
صح إقراره ومل يرض بالتفليس ومل يدخل يف احملاصة قال حممد يكون ذلك له وقال ابن القاسم اليدخل مع اآلخر 

  ألهنا أموال اآلخرين 

  فرع

قال إن أبقى أحُد األولني نصيبه يف يد املفلس قال ابن القاسم يضرب مع اآلخرين بقدر ما أبقى كُمداينة حادثة ويف 
  بيب بقدر أصل دينه وهو أحسن إذا مل يكن أراد فلسه وإمنا قام به ليال ينتفع به أصحابه كتاب ابن ح

  فرع

إذا قُسم مال املفلس مث ُوجد يف يده مال من معاملة وقال األولون فيه فضل نأُخذه كشف السلطان فإن حتقق : قال 
فائدة ومل يعامل بعَد الفلس أخذه األولون  الفضل أقَرَّ يف يده ما يويف اآلخرين وقضى الفضل األولني وإن كان من

وإن عامل اقتسم الفائدة األولون واآلخرون يقدر الباقي هلم وإن كان قائم الوجه مل يفلِّس فاألولون أحقُّ بالفائدة 
عاملة ألن حممله يف املعاملة الثانية على الوفاء وإن قضى الفائدة اآلخرين فلألولني أخذ مثل ما قضى مما يف يده من امل

الثانية وإن تبني فلسه يف املال الباقي تساوى األولون واآلخرون يف الفائدة إن قاموا فإن مل يقوموا حىت قضى أحد 
الفريقني أو بعضهم مضى على أحد قويل مالك يف قضاء من تبني فلسه ألن احلجر األول قد ذهب وبقيت اليد يف 

دايَن آخرين مث أفاد ماالً فاألولون أوىل به ما مل يقع فلس ثان وهو يف إذا : البيع والشراء واالقتضاء وقال عبد امللك 
إذا فك حجره مث داين آخرين فُحجر عليه ُسوِّي بني ) ش ( يديه ألن حممله يف املداينة الثانية على الوفاء قال 

  الفريقني وخالفه ابن حنبل وخصص اآلخرين ألنه عني ماهلم 

  فرع

ب الزوجة مبا أنفقت على نفسها قال سحنون يف الدين املستحدث وال حتاصُّ إذا كان تضر: قال ابن القاسم : قال 
الدين قبل اإلنفاق لضعف املعاوضة يف النفقة ألن املرأة خمرية بني طلب الطالق وبينها والديون عينتها أسباهبا ويف 

قاء إمكان االكتساب وقيل ال تضرب يف الفلس دون املوت إلمكان استدراك بقية الدين يف الفلس لب: املوازية 
تضرب فيهما لضعف سببها وعن ابن القاسم تضرب بصداقها يف احلياة فقط وعن ابن القاسم ال ُيضرب بنفقة 

األبوين وال بنفقة الولد يف فلس وال موت لسقوط نفقة القرابة باإلعسار وعن أشهب ُيضرب للولد مع الغرماء 
وهو مليء فيضرب هبا فيهما وخيتلف على ) كذا ( ون جرت حبكم وتسافت وقاله أصبغ يف نفقة األبوين إال أن يك

هذا هل حياص باجلنايات ويف املدونة حياص هبا وحياص بدية اخلطأ إذا فُلّس أحد العاقلة على القولني قال صاحب 
قبوضة حوصص به كأمثان السلع امل) و ( املقدمات مىت كان الدين يف الذمة عن ِعوض قبض كان يتمول أم ال 



وأُروش اجلنايات ونفقات الزوجات للمدة املاضية ومهور الزوجات املدخول هبن وما خولعت عليه من شيء 
موصوف يف الذمة وعن املقبوض الذي ال ميكنه دفع العوض عنه ودفع ما ُيستويف منه ككراء دار بالنقد أو يكون 

د ابن القاسم يف املدونة بكراء ما بقي من العرف النقد ففُلس قبل قبض الدار أو سكن بعض السكىن حاصص عن
السكىن إذا شاء أن يسلمه وقياسه إن فُلس قبل السكن فللمكري إسالمها وحياص الغرماء جبميع الكراء وهذا إمنا 
يصح عند أشهب أن قبض أوائل الكراء قبض اجلميع فُيخري أخذ الدار املكتراة من الدين وقياس أصل ابن القاسم 

يأخذ داره ولو مل يشترط النقد وال كان عرفاً لوجب على املذهب املتقدم إذا حاص أن يوقف ما حياص مبا مضى و
م إذا فُلس وجب له يف احملاصة وكلما سكن شيئاً أخذ بقدره أما ما ميكنه دفع العوض ويلزمه كرأس مال السَّلَ

املُسلم إليه ففي املوازية يدفعه وحياص الغرماء وال يكون أحق به إذ ليس برهنٍ وفيه نظر ألن بالتقليس حل السلَمُ 
فللمسلم إليه إمساك رأس املال وقياس أصل ابن القاسم أال يلزمه أن يدفعه وحياص الغرماء ولو كان رأس مال 

لني أما ما يُمكنه دفع العوض وال يلزمه كالسلعة إذا باعها ففُلِّس املبتاع السلَم عرضاً لكان له أن ميسكه على القو
قبل تسليمها ُخيِّر بني إمساك السلعة أو يسملها وحياص الغرماء بثمنها اتفاقاً وأما ما ال يكون له تعجيل العوض 

إليه تعجيل العَرض واحملاصة  كََسلَم دنانري يف عرضٍ فيفلّس قبل دفع رأس املال وقبل حلول األجل فإن رضي املسلم
جاز إن رضي الغرماء وإن امتنع أحدهم حاص برأس املال فيما وجب للغرمي من مال ويف العروض اليت عليه إذا 
حلّت فإن شاؤوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها اآلن جاز فإن فُلس املسِلم قبل حلول السلم فهو برأس املال 

سلم وليس له إمساكه ويكون أحّق به على مذهب ابن القاسم وله ذلك على مذهب أسوة الغرماء مبا عليه من ال
أشهب الذي جعله كالرهن فإن فُِلس بعد دفع السَّلَم وهو قائم جرى على خالف ابن القاسم وأشهب يف العني هل 

خَّري بائع السلعة يف يكون أحق هبا من الغرماء أم ال وحياص مبهور الزوجات قبل الدخول وال ُتخَُّري املرأة كما ُي
سلعته إذا فُلس املبتاع قبل التسليم لتعذُر اخليار يف النكاح للمرأة يف حله وألن الصداق ليس بعوضٍ للُبضع حقيقةً 
بل شيٌء أوجبه اهللا تعاىل على الرجال بدليل وجوبه أمجع باملوت قبل الدخول وهذا أصح األقوال وجيب أال حتاص 

جيب بالعقد إال النصف فإن حاصت باجلميع قبل الدخول مث طلقها قبل الدخول قيل َنُرد  إال بالنصف على قوهلم ال
ما زاد على النصف وقيل حتاص اآلن بالنصف فيكون هلا نصف ما صار هلا باحملاصة وترد نصفه قاله ابن القاسم 

ص بالنصف وإن قبضت مجيعه واألول قول ابن دنيار فإن طلقها قبل التفليس ومل تقبض من صداقها شيئاً فإهنا حتا
ردت نصفه وحاص الزوج به غرماءها وإن قبضت النصف قبل التفليس وطلقها قبله وقال عبد املالك ال ترد منه 
شيئاً وقال ابن القاسم هلا منه النصف وترّد النصف وحتاص به الغرماء فإن طلقها قبل التفليس وهو قائم الوجه مث 

تستحقه قبل الفلس إال أن يكون النصف املدفوع معجالً واآلخر مؤجالً فترد ما  فُلس ال َتُرّد شيئاً ألخذها ما
قبضت وإن كان طلقها قائم الوجه ما مل يتأخر يف ذلك ويرضي الزوج بترك الرجوع عليها ولو دفعه إليها بعد 

ها فال حتاص هبا ألن الفلس الطالق فال تردٌّ منه شيئاً ألنه مل يدفع هلا إال ما وجب عليه وأما اهلبات والصدقات وحنو
يبطلها كاملوت وأما النِّحل اليت تنعقد عليها األنكحة واحلماالت باألمثان فيحاص هبا ألهنا بعوض ويف حنل النكاح 

حتاص املرأة بصداقها يف : خالف وكذلك يف محل الثمن بعد العقد والصداق بعد العقد ويف اجلالب قال ابن القاسم 
  ال غريه حتاص فيها ويف شرح اجلالب قيل ال حتاصص فيهما ألهنا ليست معاوضة حقيقةً احلياة دون املمات وق

  فرع

  أجرة اجلمّال والكيّال وما يتعلق مبصلحة مجع املال يقدَّم على مجيع الديون : يف اجلواهر 



  فرع

ما أنفقته على ولدها ألهنا حتاّص املرأة مبا أنفقت يف غيبة زوجها لقيامها عنه بواجب دون : قال مالك : قال األهبري 
مواساة بغري عوض وليس على الولد إعطاؤها النفقة من ماله ألنه كان فقرياً ولو كان غنياً لكان غري حمتاج لنفقتها 

إذا طرأ غرمي بعد القسمة مل ُيعلَم به رجع على الغرماء : فهي متربعة احلكم الثامن طُُروُّ غرمي بعد القسمة يف الكتاب 
احملاصة يتبع كل واحد يف مالئه وُعدمه واملوت مثل الفلس يف ذلك ملساواته هلم يف أصل االستحقاق قال بنصيبه يف 
ولو سكت بعضهم هو يرى املال يقسم فال قيام له عند ابن القاسم ودينه يف الذمة كما لو أعتق وسكت : التونسي 

قيل يوقف للساكت : يت قال ابن يونس الغرماء ولو سكت بعض غرماء امليت له الرجوع والفرق خراب ذمة امل
حقه كالغائب إال إن تبني تركه وقيل إذا كان حاضراً ومل يشهد القسمة فلو حضر وشهد فال رجوع اتفاقاً قال 

إذا مل يقم الباقون حىت داين آخرين فلمن مل يقُم من األولني تفليُسه وحماصة من داينه بعد التفليس ألهنم مل : مالك 
فأشبه من داين قبل التفليس وعن مطرف ال يقوم األولون الساكتون ألن سكوهتم إسقاط حق املطالبة  يفلسوه أوالً

إذا قسم الورثة والغرمي حاضر القسمة ال يقوم بعد ذلك ألن ذلك إسقاط إال أن يكون له عذر : وعن ابن القاسم 
م وال حيٍّ مبيت وكذلك يستحق املبيع هذا إذا يرجع الغرمي على كل واحد مبا ينوُبه ال على ملئ ُمبعِد: ويف اجلواهر 

كان امليت غري مشهور بالدين فإن كان مشهوراً بذلك أو علم الورثة بالدين مث باعوا وقضوا بعض الغرماء فلمن 
بقي الرجوع على الورثة مبا خيصه مث يرجع الورثة على اآلخذ وحيث رجع الورثة أُخذ امللئ عن املعدم ما مل تتجاوز 

  ما قبض الوارث خبالف الغرماء حصته 

  فرع

لو ترك ألف درهم عيناً وعبداً وعليه لغرميني لكل واحد ألف درهم فحضر أحُدمها : قال ابن يونس قال أشهب 
فأخذ األلف فقدم الغائب وقد هلك العبد فإن كانت قيمته ألفاً فال رجوع وال ينظر إىل قيمته يوم مات أو مات 

عليه من قبض الغرمي إىل موت العبد ألن من يوم القبض تعّين الغرمي وضمانه فإن كانت  السيد بل أدَون قيمٍة مضت
قيمُته مخسمائة رجع على قابض األلف مبائتني ومخسني وحسب العبد على الغائب وإن اختلفا يف القيمة ُصدِّق 

العني فال رجوع للطارئ  الطارئ ألنه حمسوب عليه فلو باع الوصيُّ العبد بألف وقضاها للحاضر مث تلفت األلف
كما لو كان املال كله عيناً فوقف نصيب الغائب فلو ُردَّ العبُد بعيب بعد تالف األلف اليت عزل فقدم الغائب بيع 

العبد ثانية للحاضر فإن نقص مثنه رجع بنقصه على الغائب إال أن يكون أتى للعبد وقٌت من يوم قضى بثمنه يسوى 
على الغائب ألنه يف ذلك الوقت يعترب مستوفياً ولو بيع بألف فأخذها احلاضر مث أخذ  فيه بالعيب ألفاً فال يرجع

الغائب األلف مث ُردّ العبد بعيب فإن كانت بلغت قيمته بالعيب ألفاً مل يرجع على القادم ولو كانت قيمته مخسمائة 
الغائب يف املوت وأما يف الفلس فمن رجع على القادم مبائتني ومخسني وإمنا جعل أشهب موت العبد وتالف املال من 

املفلس لبقاء احملل قابالً للضمان ولو طرأ وارث على وارث فقال مالك وابن القاسم هو كالغرمي يطرأ على الغرمي 
يقاسم الطارئ امللئ فيما أخذ كأن امليت مل يترك : وموصًى على املوصى له جبامع االستحقاق وقال ابن عبد احلكم 

ان على سائر الورثة مبا يعتدلون به معهم فمن أيسر منهم قامسوه مث رجعوا على الباقني هكذا حىت غريمها مث يرجع
والغرمي يطرأُ على موصى له كذلك يأخذ امللئ إىل مبلغ حقه ألنه مبدأ عليه ليس له معه شيء : يعتدلوا قال حممد 

مساوٍ ملن يطرأ عليه وروى أشهب أن  حىت يستويف دينه خبالف وارث يطرأ على وارث أو غرمي على غرمي ألنه



يساويه فيما جيد بيده هلذا ورأى ابن القاسم أن يرد عليه ما أخذ من حصته فال يرجع عليه مبا قبض غريه لعدم تعدِّيه 
إذا طرأت امرأةٌ وقد أخذت امرأة الثمن واالبن ما بقي ووجدت املرأة عدميةً واالبن ملياً رجعت : بقبضه قال حممد 

بن بثلث مخس ما صار إليه ألن مرياثه سبعة أمثان وللطارئة نصف الثمن فأضعفها تصري مخسة عشر هلا سهم على اال
وترجع هي عشر وللطارئة سهم هذا على مذهب أشهب وعند ابن القاسم يقسم سهمها على مثانية تأخذ من االبن 

الطارئة معي نصييب أو تركت حقي لكما  ولو قالت: سبعة أمثان نصف الثمن ومن املرأة مثن نصف الثمن قال حممد 
انتقضت القسمة األوىل بني االبن واملرأة ويقتسمان ما بأيديهما مخسة عشر سهماً للزوجة سهم ولالبن ما بقي وإذا 
طرأ وارث أو غرمي على بعض الورثة وهو مليء وباقيهم ُمعدٌم فقال َتِلف مين ما أخذت ال يصدق فيما يغاب إليه 

وإال ُصدق ما مل يتبني كذبه مثل أن يذكر موت العبد أو الدابة مبوضع ال خيفى خبالف السرقة واإلباق ببينة للتهمة 
  وهرب الدابة يصدق مطلقاً مع ميينه 

  فرع

إذا أخذ غُرماء امليت أو املفلّس دينَهم وبقي َربعُ أو غريه فهلك مث طرأ غرمي ال رجوع : يف النوادر قال عبد امللك 
إن كان الذي ترك وفاًء للطارئ ولو كان الورثة أخذوه يف املوت رجع الطارئ عليهم أملياء أو  له على األولني

ُعَدماء وإن كان واحٌد مليئاً أخذ منه كل ما أخذ ويرجع هذا الوارث على بقية الورثة ببقية حقه على أن ما تركه 
ويضمنون ما أكلوا واستهلكوا خبالف ما ال  امليت ما أخذوا وما بقي بيد هذا إن بقي شيء وال يتبع امللئ املُعدم

سبب هلم يف هالكه وما باعوه بال حماباة فإمنا عليهم الثمن وما جين عليه عندهم فلهم أمجعني أرش ذلك كانت 
ولو كان القاضي أمر ببيع الرقيق الوصي : القسمة بأنفسهم أو حباكم وقاله كله مالك وابن القاسم قال ابن القاسم 

ي إليه فاشترى الورثة منهم كغريهم ومل يكن ميضي القسمة ضمن بعضهم لبعض ما فات واتبعهم أو وصي الوص
ال أرى ذلك وقسمتهم وقسمة السلطان أو الوصي سواء لقول : الغرماء باألمثان ولو كان قسمة مل يتبعوا قال أصبغ 

 حظها مث فعلت احمللوف عليه مل حتنث إن مالك قال يف احلالفة بعتق أمتها فباعتها مث ورثتها هي وأخوهتا فاشترهتا يف
  كان قدر مرياثها وشراؤها كالقسمة 

  فرع

إذا فلس وله ألف درهم ومائة درهم فأخذ الغرماء األلف وأوقفت املائة فهلكت مث طرأ غرمي له مائتان فهي : قال 
ائة األخرى عليهم يف االلف من الطارئ وإن أنفقها املفلس فهي يف ذمته له وال يرجع على األولني هبا ويرجع بامل

جبزء من أحد عشر قاله عبد املالك وهو بعيد بل أصل ابن القاسم يرجع يف األلف ومائة جبزئني من اثين عشر فيأخذ 
مائتني إال سدس مائة فيحسب عليه املائة الذاهبة ويرجع خبمسة أسداس مائة قاله عبد املالك وكذلك لو بيع بعض 

ماء وكان الظن أن مجيع ماله ال يفي بدينهم فأخذ من قام حقه وبقي بيده الباقي فال يرجع ماله فكان كفاف دين الغر
إمنا هذا يف امليت لعدم ذمته أما املفلس : الطارئ على األولني وإن هلك الباقي إن كان كفاف دينهم وقال اصبغ 

بيع من اإليقاف لضمن ذلك من قام فحق الطارئ يف ذمته ال يضمن اهلالك كما لو حضر وامتنع من القيام فهلك ما 
ولو أبق عبد فاقتسم الغرماء مث قدم اآلبق فمات أو أبق ثانية مث طرأ غرمي حاص األولني مبا : بتفليسه قال عبد امللك 

بقي له بعد قيمة العبد ولو مل يقدم العبد حلاص جبميع دينه ولو رجع على األولني فلم يأخذ منهم شيئاً مث قدم العبد 
لبه يف العبد دوهنم إال أن يبقى له شيء بعد مثن العبد وكذلك كل ما يظهر للغرمي من عطية وغريها قبل لرجع ط



إذا حكم بالرجوع على الغرماء باحلصاص : أخذ الطارئ من الغرماء شيئاً وليس هذا مما يقطعه احلكم قال أصبغ 
لغرمي قبل قبض الطالب ومنع ابن حبيب إحلاقه مضى ومل يرجع يف الطارئ كجميل الوجه يقضى عليه باملال مث يأيت ا

باحلميل ولو وهب له أبوه بعد أخذ الغرماء أو ورثه فعتق عليه لرجع الطارئ الذي دينه بتاريخ دين األولني عليهم 
 ألن اهلبة ال ترد وينفذ عتقه على الغرماء ليالً يبطل مقصود الواهب خبالف شرائه أو أخذه يف دينه فإنه يباع للغرماء

ولو حلف حبرية عبد إن اشتراه قبل الدين أو بعده بعد اقتسام ماله مث اشتراه فعتق عليه إن مل يكن يوم العتق ملئاً 
حبق الطارئ رد عتقه وأخذ منه الطارئ دينه وعتق ما فضل وإن نقص رجع مبا نقص على الغرماء ولو ملكه هببة أو 

نه فقسم فحدث له هبة أو مرياث أو دين أقر له به مث تلف مرياث فكما تقدم يف األب ولو ظن أن ماله كفاف دي
ذلك من يديه فال يرجع الطارئ على األولني التساع ماله مبا هلك ولو اقتسموا دينهم ببينة فقام الطارئ عليهم 
ى مبائة فرجع شاهدان كانا شهدا لبعض األولني مبائة لرجع عليهم أمجعني وال خيتص مبن رجعت بينته مث يرجعون عل

الشاهدين الراجعني باملائة وفيهم الذي رجع شاهداه احلكم التاسع حبسه إذا مل يثبت إعساره ويف الكتاب ال حيبس 
إال املالئ املتهم بتغييب ماله وإال فيستربأ وللحاكم حبسه قدر استربائه أو يأخذ له محيالً فإذا ظهرت براءته أطلق 

( وكذلك وافقنا ) ح ( خالفاً ) ش ( حتديد وال يالزمه رب الدين وقاله  ومىت تبني عدم امللئ أو املتهم أطلق من غري
حىت حيبس مدة يغلب على ظن احلاكم عدم ماله ولو كان له مال ) ح ( يف مساع بينة اإلعسار يف احلال وقال ) ش 

نا ابن حنبل يف مجيع لظهر وجوابه أن البينة ال تسمع إال إذا كان تعلم حاله باخلربة الباطنة فال معىن حلبسه ووافق
ذلك وحيبس أحد الزوجني لصاحبه والولد بدين أبويه وال حيبسان له أنه عقوق وال حيلف األب فإن استحلفه فهو 
جرحة على االبن وحيبس اجلد واألقارب والنساء والعبيد والذمة والسيد يف دين مكاتبه وال حيبس املكاتب بالعجز 

وتنذر به ( اخلصومة قال اهللا تعاىل : اإللداد واللداد : كن يتلوم له ويف التنبيهات عن الكتابة ألهنا ليست يف الذمة ول
من لديدي الوادي ومها جانباه كأنه يرجع من جانب إىل جانب ملا كان يرجع من حجة إىل حجة وقيل ) قوما لدا 

ري ألنه حيري صاحبه حبجته وقوله من لديدي الفم ومها جانباه إلعماهلا يف الكالم يف اخلصومة أو من التلدد وهو التح
محيالً بالوجه ال باملال ويقضى على صاحب الدين به واملتهم بإخفاء املال محيالً باملال دون الوجه إال أن حيتاج 

للخروج من السجن ملنافعه ويرجع فيؤخذ بالوجه فقط ومن عرف بالناض ال يؤجل ساعة ويؤجل صاحب العروض 
و ظاهر الروايات نفياً للضرر عنه وقيل تباع حبينها تغليباً حلق الطالب وغري املعروف ما يبيع عروضه على حاهلا وه

بالناض يف حتليفه على إخفاء الناض قوالن للمتأخرين وقيل إن كان من التجار حلف وإال فال مبين على مشروعية 
يل والسجن وقاله سحنون ويف ميني التهم وعن ابن القاسم ال يلزمه محيل حىت يبيع وال يسجن وأكثرهم على احلم

) ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماً ( أصل السجن إمجاع األمة وقوله تعاىل : النكت 
حبس التلوم واالختبار إذا مل يتهم يف تغييب : فإذا كان له مالزمته ومنعه من التصرف كان له حبسه واحلبس ثالثة 

: للداد فحىت يتبني عدمه وألنه نفى معلوماً له فحىت خيرج ذلك املال ويعطي الدين قال عبد امللك املال وللتهمة أو ا
اجملهول العدم أو املتهم بتغييب ماله أقل حبسه يف الدريهمات اليسرية نصف الشهر وال حيبس يف كثري املال أكثر من 

ال حيبس الوالد : ء فال يزاد عليه قال بعض شيوخنا أربعة أشهر ويف املتوسط شهران ألن ثلث العام اعترب يف اإليال
إال يف نفقة الولد الصغري ألن ذلك للحاكم ال للصغري فال عقوق قال صاحب املقدمات حبس التلوم واالختبار هو 
الذي قال فيه عبد امللك يف الدريهمات نصف شهر ويف الكثري أربعة أشهر ويف املتوسط شهران وأما املليء املتهم 

يثبت عدمه فيحلف ويسرح وأما من أخذ أموال الناس وقعد عليها وادعى العدم فتبني كذبه فأبداً حىت يؤدي  فحىت
أو ميوت يف احلبس وقال سحنون يضرب بالدرة املرة بعد املرة حىت يؤدي أو ميوت ألنه اجلاين على نفسه وقاله 



الناس وال يليق خالف هذا وقد قال عمر بن  مالك والقضاء عليه يف هؤالء الذين يرضون بالسجن ليأكلوا أموال
عبد العزيز حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وال ميكن امللد املتهم من إعطاء محيل غال محيالً فلزمه 
الغرمي وال يسقط الغرم عنه إثبات امللطوب العدم وإن أقام بينة بالعدم مل يترك قاله سحنون وإن سائل الطالب أن 

إليه يف الشهود فيعاد للسجن إن قدح يف البينة ويستحلف إن مل يقدح مث يسجن وليس قوله خمالفاً لقول ابن يعذر 
حيبس وال يعجل سراجه وكيف ) كذا ( إذا شهدت بينة أنه احتج : القاسم قال ابن يونس قال حممد قال مالك 

  ري مقدرة بل الجتهاد احلاكم مدة احلبس غ: يعرفون أنه ال شيء عنده ؟ ويف التلقني ويف اجلواهر 

  فرع

يؤخره اإلمام حسبما يرجى له وال يعجل : من حل دينه فسأل التأخري ووعد بالقضاء قال عبد املالك : يف اجلواهر 
  إن سأل أن يؤخر اليوم وحنوه ويعطي محيالً باملال فعل : عليه ويف كتاب سحنون 

  فرع

ن كان يف يده هلم مال وكذلك األب إن كان عنده مال ابنه مل يعلم حيبس الوصي فيما على األيتام إ: يف املقدمات 
  نفاده الدعائه خالف الظاهر قاله ابن عبد احلكم 

  فرع

وليس ملن قال ال شيء يل أما من قال أخروين ووعد بالقضاء أخر قدر ما يرجي له فإن تنازعا يف القدرة على : قال 
اخلالف يف ميني املتهم فإن نكل حلف الطالب ومل يؤخذ املطلوب الناض إن حقق الدعوى حلف اتفاًق وإال فعلى 

  قليالً وال كثرياً 

  فرع

  فإن طلب تفتيش دره فللمتأخرين قوالن وما وجد يف داره فهو ملكه حىت يثبت خالفه : قال 

  فرع

وجد ماالً قال إذا ثبت عدم الغرمي أو انقضاء أمد سجه فال يطلق حىت يستحلف ماله مال ظاهر وال باطن ولئن 
ليؤدين إليه حقه وحيلف مع ثبوت عدمه الن الشهود إمنا شهدوا له على العلم كاملستحق للعروض بشهادة الشهود 
حيلف ما باع وال وهب ألن الشهود مل يشهدوا على القطع بل باستصحاب امللك فإذا حلف خلي سبيله حىت يتبني 

االً مل يكن له ذلك ألنه قد استحلفه على ذلك ليالّ يغشه باليمني إفادته املال فإن طلب حتليفه بعد ذلك أنه مل يفد م
رضي اهللا  -كان أبو بكر وعمر : يف كل يوم وهذا فائدة قوله يف اليمني لئن وجدت لوفيته حقه قال ابن يونس 

ني يستحلفان املعسر الذي ال يعلم له مال أنه ما جيد قضاء يف فرض أو عرض وأنه إن وجد قضاء ليقض -عنهما 



واليمني على : ففي التحليف مصلحة الطالب باالستظهار ومصلحة املطلوب بامتناع حتليفه بعد ذلك قال اللخمي 
  من عرف مالؤه يف اجلامع 

  فرع

قال فإن شهد بينتان بعدمه ومالئه ومل تعني البينة ماالً ففي أحكام ابن زياد تقدم بينة املالء وإن كانوا أقل عدالة 
ىت يشهد أنه أعدم بعد ذلك وهو بعيد والصحيح رواية أيب زيد أن ذلك تكاذب وتقدم بينة وحيبس بشهادهتم ح

العدم ألهنا أثبت حكماً فيحلف ويسرح األخرى نفت احلكم وإمنا تقدم بينة املالء إذا تعارضتا بعد حتليفه وتسرحيه 
لعدالة مث إن كان متهماً حبس حىت يأيت تسقط البينتان إذا استوتا يف ا: ألها أثبتت حكماً وهو سجنه وروى أبو زيد 

  ببينة على العدم أعدل من بينة املالء وأن كان إمنا سجن تلوماً أطلق 

  فرع

ال خيرج احملبوس للُجمعة وال العيدين قاله ابن عبد احلكم واستحسن إذا اشتد املرض بأبويه أو ولده : قال التونسي 
أن خيرج فيسلِّم عليه ويؤخذ منه محيل بوجهه وال يفعل ذلك يف  أو أخيه من يقرب من قرابته وِخيف عليه املوت

غريهم من القرابات وال خيرج حلجة اإلسالم لتقّدم الدين على احلج ولو أحرم حبج أو عمرة أو َنذَر فحنِث فقيم 
منه كفيل عليه بدين حُبِس وبقي على إحرامه ولو ثبت الدين يوم نزوله مبكة أو مىن أو عرفة اسُتِحبَّ أن يؤخذ 

حىت يفرغ من احلج مث حيبس بعد النفر األول وال خيُرج ِلُيعَني على العدو إال أن ُيخاف عليه األسر أو القتل مبوضعه 
فيخرج إىل غريه وخيرج حلدِّ القذف لتقدم األعراض على األموال مث ُيَردُّ وال خيرج إنه مرض إال أن يذهب عقله 

ُيمنع احملبوس ممن ُيسلِّم عليه وُيحدثِّه وإن : لنساء على حدة ويف النوادر فيخرج حبميل حىت يعود عقله وحيبس ا
اشتد مرضه واحتاج إىل أمٍة ُمباشرة جعلت معه حيث جيوز ذلك وإن حُبس الزوجان ال يفرقان إن كان احلبس 

هبا وإذا أقرَّ يف احلبس أنه  خالياً وإال فُرِّقا وال يفّرق األب من ابنه وال غريه من القرابات خبالف املرأة لعظم النفع
أجر نفسه ليسافر مع رجل مل ُيخرج لذلك ولو قامت بينة وللمطالب فسُخ اإلجارة للسجن ألنه حبكم حاكم خبالف 

غريه وإذ أراد الزوج السفر بامرأته فأقرَّت بدينٍ فأراد الغرمي حبسها يف هذا البلد ُحبست يف البينة واإلقرار إال أن 
  تتهم 

  فرع

املعروف من املذهب محلُ الغرمي على اليسار من غري تفرقة بني األحوال ألنه الغالب والناس جمبولون : للخمي قال ا
على الكسب والتحصيل وعن مالك إن من مل ُيتهم بكتم مال وليس يتأجر ال ُيفلَّس وال ُيسَتخلف يريد من هو 

البقال واخلياط يقبل قوله وال ُيحبس إال أن يكون معروٌف بقلة ذات اليد وكذلك ينبغي أن يعامل ارباب الصنائع ك
املُدعى به يسرياً مما عومل عليه يف صنعته أو أخذ عنه عوضاً أو محالة ألن احلميل قائل أنا أقوم مبا عليه فهو إقرار 

باليسر وكذلك الصداق حيمل فيه الرجل على حال مثله فكثري من الناس يتزوج وليس عنده مؤخر الصداق 
إذا أعتق بعض عبٍد وقال ليس : أهل البوادي وكذلك جناية اخلطأ اليت ال حتملها العاقلة وقال عبد امللك  وخصوصاً

مجيع اصحابنا على : عندي قيمة الباقي ُيسأل جريانه ومعارفه فإن قالوا ال نعلم له ماالً أُحلف وُترك وقال سحنون 



ذه املسألة أصلٌ يف كل مال ما مل يؤخذ له عوضٌ أنه ال حيمل ذلك يف العتق إال يف اليمني فإنه ال ُيستحلف عندهم وه
  فيه املالء واللدد فإن الغالب التحيل للولد والقيام به 

  فرع

ذلك عند ابن القاسم لثبوت اإلعسار ومنع سحنون ألن ) له ( إذا ُحبس حىت يثبت فقره مث أتى حبمل : قال 
  وأثبت احلميل فقر الغرمي برئ من احلمالة السجن أقرب حلصول احلق وإذا غاب املتحمَّل عنه 

  فرع

قال ُتسأل البينة كيف عملت فقرة فإن قالوا نسمعه يقول ذهب مايل وخسرت وما أشبه ذلك مل ُتسمع هذه البينة 
وإن قالوا كنا نرى تصرفَه يف بيعه وقدَر أرباحه أو نزول األسواق ونقص رأس ماله شيئاً بعد شيء وإن ذلك يؤدي 

كمن طولب بدين بعد مُنامجٍة ويدَّعي العجز بعد قضاء : ادعاه ُسمعت ولو كان املطلوب فقرياً يف مسائل إىل ما 
ويأيت مبن يشهد بفقره وحاله مل يتغري عن يوم ومن ُيطالب برزق ولده بعد طالق األم مل ُتسمع بينته بالفقر ألنه 

  تشهد بينة مبا يقل حاله  باألمس كان ينفق فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة إال أن

  فرع

األمني على النساء يف احلبس امرأة مأمونة ال زوج هلا أو هلا زوج معروف باخلري مأمون وُيحَبسن يف موضع : قال 
  خالٍ من الرجال 

  فرع

إال أن  نفقة الولد الصغري ودين على الولد وله مال يف يديه إذا ألَدَّ عن تسليمه: قال حيبس الوالد للولد يف صورتني 
يكون املال عيناً ولو مالٌ ظاهر يقدر على األخذ منه فيؤخذ وال حيبس وإن ادعى الفقر كُلِّف إثبات ذلك من غري 

حبس خبالف األجنيب وُيسأل عنه خبالف إن ُعلم لدده واملال كثري ومل يوجد مال ظاهر يقضي منه حُبس وإن أشكل 
ري يف كسب االبن واختلف يف حتليفه له وحدِّه إن قذفه ويف أمره أو كان املطلوب يسرياً أو له قدر وهو حق

القصاص إن قَطَعه أو قتله ففي املدونة ال ُيحلَّف ويف املوازية وهو بذلك عاٌق وتَُردُّ شهادته وقال أرى إن كانت ميني 
وإن كانت بسبب أنه  هتمة بأنه أخذ أو كََتم مرياث أمه ال حيلف إال أن تكون التهمة ظاهرة يف ذي بال يضرُّ بالولد

َيجحد ما داينه وله قدر أُحلف وال حيلف يف اليسري وال حيلف مطلقاً إذا كان األب ديِّناً فاضالً ويُتهم االبن يف أذاه 
وُيحدُّ له وجيوز عفُوه عنه وإن بلغ اإلمام ويقتصُّ منه يف القطع والقتل أصبغ كذلك : بسبب تقدَّم قال ابن القاسم 

ا كان ويلًّ الدم ابنه وهو أبني وأرى عظيماً حّده وقتله وقطعه وكذلك إن قام بالدم عّم املقتول أو ابن إال يف القتل إذ
عمه أو يكون املقتول ليس بولد للقاتل وهي خمتلفة القبح وأشكل من ذلك أن يقوم بالقصاص ابن أخي القاتل فرييد 

  دِّ أحسن ِخالفاً للمدونة واختلف يف القصاص منه العمُّ صنو األب وعدم حتليف اجل: القصاص من عمه وقد قاله 

  فرع



وُيحبس السيد يف َدين ُمكاتبه إال أن يكون قد حلَّ من جنومه ما يويف بدينه أو يكون يف قيمة املكاتب إن بيع : قال 
ول إنه ال ما يويف وُيحبس املكاتب يف دين السيد إذا كلن الدين من غري الكتابة وال حيبس يف الكتابة إال على الق

  ُيعجزه إال السلطان وله سجنه إذا اهتمه بكتم املال طلباً للعجز 

  فرع

إذا أقر باملالء ولدَّ عن القضاء فإن ُوجد له مال ظاهر قُضي منه إذا ُسجن وإذا سأل الصرب إلحضار الناضّ : قال 
يؤخر اليوم : ز اآلن فقال سحنون وقال ليس يل ناضٌُّ أُمهل واختلف يف حد التأخري وأخذ احلميل وحتليفه على العج

ذلك على قدر املطلوب من غري حتديد قاله مالك وقال جيتهد يف ذلك : ويعطي محيالً وإال ُسجن وقال عبد امللك 
احلاكم ويؤخر املليء حنو اخلمسة األيام ومل يلزمه محيالً وهو أحسن ومىت أشكل األمر ال حيمل على اللدد وإن قدر 

بيع ما شق عليه بيعه وخروجه من ملكه كعبده التاجر ومركوبه وما يدركه من بيعه مضرة أو  علي القضاء من يومه
  معرة مل يلزمه بيعه الن الشأن من غري ذلك قاله مالك 

  فرع

يف الكتاب إذا أراد بعضهم حبسه وقال غريه دعه يسعى حبس ملن أراد حبسه إن تبني لدده ألن حق الطالب 
إن قل دين طالب السجن وكثر دين غريه خري صاحب لكثري بني دفع اليسري : وازية مستقل قال ابن يونس يف امل

لصاحبه وبني أن يباع له مما بيده ما يويف بدينه وإن أتى على مجيعه فمن شاء حاصص مع هذا القائم ومن أخر فال 
ملن حل دينه مث لو  حصاص له وإذا سجن ملن قام وله دين وعروض أكثر من دين من قام فال يفلس وال يقضى إال

  تلف ما بقي بيده ومث غرمي فال يرجع على من أخذ حقه بشيء 

  فرع

إذا أخرك بعض الغرماء حبصته لزمه ذلك فإن أعدمت وقد اقتضى اآلخر حصته فال رجوع لصاحبه : يف الكتاب 
  ألنه أسقط حقه ودخل على الغرر 

  فرع

إن أردت اإلضرار به وكذلك شراؤك ديناً عليه تعنيتاً ميتنع البيع إذا أديت دينه جاز إن فعلته رفقاً به وامتنع : قال 
قال صاحب النكت وإن مل يعلم املشتري قاله بعض الشيوخ كما إذا أسلفت قاصداً النفع واملتسلف غري عامل والبائع 

ري فريتفع الضرر تلزمه اجلمعة دون اآلخر وقيل إذا مل يعلم بإضرارك صح البيع وحتقق العقد ويباع الدين على املشت
  وهذا أظهر : قال ابن يونس 

  فرع



إذا ظفر صاحب الدين جبنس حقه وقد تعذر عليه أخذ حقه مثل أن جيحده وديعته : يف اجلواهر من كتاب الوديعة 
روى ابن القاسم يف الكتاب املنع والكراهة : مث يودع عنده فهل له جحد هذه الوديعة يف األوىل ؟ مخسة أقوال 

وقال ابن عبد احلكم واستحبه عبد امللك ختليصاً للظامل من الظامل واخلامس أن هذا كله إذا مل يكن  رواها أشهب
 -عليه دين فإن كان مل يأخذ إال حصته وأصل هذه املسألة ما يف الصحيحني أن رسول اهللا جاءته هند أم معاوية 

 يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه فقالت يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل شحيح وغين ال -رضي اهللا عنه 
سراً وهو ال يعلم هل علي يف ذلك من شيء ؟ فقال النيب عليه السالم خذي ما يكفيك وولدك باملعروف وهو يدل 
على ذكر العيب عند احلاجة ألنه عليه السالم مل ينكر عليها ذم الشح ومنع احلق وعلى وجوب نفقة الزوجة والولد 

والد قدر الكفاية لقوله عليه السالم ما يكفيك وولدك وعلى جواز قضاء القاضي بعلمه الكتفائه على الزوج وال
بعلمه عليه السالم عن البينة وعلى القضاء على الغائب ألنه مل يكن حاضراً وعلى أخذ جنس احلق وغري جنسه إذا 

من نفقة وكسوة وغريمها وهذا إذن يف  ظفر به من امللك النه عليه السالم أذن هلا يف أخذ ما يكفيها وهو أجناس
على أخذ ) ش ( البيع واستيفاء احلق من غري جنسه ألن الغالب يف الشحيح أن هذه األجناس ليست عنده ووافقنا 

اجلنس وغريه وقال سفيان وغريه ال يأخذ من جنس حقه وقال أصحاب الرأي يؤخذ أحد النقدين عن اآلخر دون 
إن قوله عليه السالم من باب الفتيا ال من باب القضاء ألن القضاء يتوقف على استيفاء غريمها وقيل يف هذا احلديث 

احلجاج من اخلصمني وحضور املدعى عليه ليجيب ويناضل عن نفسه ومل يكن شيء من ذلك ومىت دار تصرفه عليه 
ه والتبليغ فتيا وينبين على السالم بني القضاء والفتيا فالفتيا أرجح ألنه عليه السالم رسول مبلغ وهو الغالب علي

هذه القاعدة اخلالف يف املسألة فإن قلنا تصرفه عليه السالم ها هنا بالفتيا جاز لكل أحد األخذ بالشفعة من غري 
حاكم وإن قلنا إنه تصرف بالقضاء فال جيوز ألحد أن يأخذ إال بالقضاء ألنه كذلك شرع وهذه قاعدة شريفة 

ريه يتخرج عليها شيء كثري يف الشريعة احلكم العاشر فك احلجر عنه ويف اجلواهر بسطها يف باب إحياء املوات وغ
وإن كان ذو ( إذا مل يبق له مال واعترف بذلك الغرماء انفك احلجر عنه وال حيتاج إىل فك القاضي لقوله تعاىل : 

غري حكم إال حبكم حاكم ال ينفك حجر حمجور عليه حبكم أو ب: وقال القاضي أبو حممد ) عسرة فنظرة إىل ميسرة 
يف ديون امليت وأحكام التركات وقد تقدم أن : الحتياج ذلك إىل االجتهاد الذي ال يضبطه إال احلاكم النظر الثاين 

إذا مل تف التركة بالديون فأخذها الوارث أو الوصي فقضاها بعض : الديون حتل باملوت خبراب الذمة ويف الكتاب 
امليت غري موصوف بالدين فال شيء عليه ويرجع القادم على اآلخذ بنصيبه من احملاصة الغرماء ومل يعلم ببقيتهم و

ألنه بذل غاية جهده وإن علم أن امليت موصوف بالدين رجع القادم على الوارث أو الوصي حبصته ألنه املتعدي 
وجد الغرمي معدماً رجع ويرجع املتعدي على اآلخذ قاله ابن القاسم وعنه إذا صرف لبعضهم عاملاً بدين القادم و

القادم على الوارث مبا ينوبه من ذلك مث الوارث على اآلخذ ويف النكت قيل هذا اختالف من قوله فرأى مرة 
الرجوع على القابض ومرة على الدافع وقيل ليس اختالفاً بل هو خمري بني الوارث والوصي وبني الرجوع على 

هو التخيري املتقدم وعلى ما رواه أشهب عن مالك يف الدين عزلوا الغرماء أو ال قال ابن يونس ليس خبالف بل 
للدين أضعافه وباعوا لريثوا أن البيع باطل وينقض وإن قضي الدين ألنه بيع قبل قضاء الدين فأشبه بيع يوم اجلمعة 

ا قيمتها أو مثنها أو أو تلقى الركبان فإن مل يوجد مع الورثة مثن فللغرماء أخذ السلع من أيدي املشترين إال أن يدفعو
نقصها إن كانت قائمة ألن الغرماء ال حق هلم يف األعيان وإن مل يعلم الورثة وال كان موصوفاً بالدين مضى البيع 

واتبع الورثة باألمثان دون املشتري وإذا قضي الوارث احلاضر عاملاً بالعيب أو كان امليت موصوفاً بالدين وخري 
الوارث ورجع على القابض رجع عليه الطارئ مبا ينوبه فوجد ما قبض قد هلك بأمر الطارئ كما تقدم فريجع على 



مساوي غرمه الطارئ قدر ما ينوبه كما لو وقف ذلك ليدفع للحاضر ومل يعلم غريه فضاع لرجع الطارئ على 
ضمان ما :  املوقوف له مبا ينوبه على القول بضمان املوقوف ممن وقف له وهو يف املوازية وقال بعض القرويني

قبضوه منهم مبعىن أنه يسقط من دينهم ويرجع الطارئ على ذمة امليت كما لو هلك بيد الوارث وهو اجلاري على 
األصول وقال عبد امللك إذا باع الوارث لقضاء من حضر عاملاً بالغائب مضى البيع والقضاء فاسد وحياص الطارئ 

إذا صرف الوارث أو الوصي عاملاً : القضاء قال اللخمي القابض وال حيسب عليه ما نقص بيد الوارث لفساد 
بالطارئ وامليت موصوف بالدين فرجوع الطارئ على القابض أويل خبالف الغاصب ألن الغاصب واهب ومىت غرم 
مل يكن له على املوهوب له شيء والوارث غري واهب فإذا غرم رجع فالبداية مبن ال يرجع أوىل إال أن يكون الوارث 

  ض واآلخر يطول أمده أو ملد أو غاب فيبتدأ بالوارث والوصي اتفاقا معه نا

  فرع

إذا كانت التركة تويف الدين فقضى الوصي أو الوارث بعض الغرماء مث تلف ما بقي ال يرجع الباقون : يف الكتاب 
اتبع القادم  على اآلخرين ألن الباقي كان وفاء هلم ولو باع الوارث التركة وقضى ديونه وفضلت فضلة بأيديهم

الوارث دون الغرماء إن كانت الفضلة كفاف الدين وجد الوارث ملياً أو معدماً وإن مل يكن كفاف دين القادم اتبع 
الورثة مبثل الفضلة يف مالئهم وعدمهم فإن كان لو حضر نابه يف احلصاص أكثر من الفضلة اتبع الوارث ببقية ما 

الدين ثالمثائة لثالثة لكل واحد مائة فأخذ احلاضران مائتني والوارث ينوبه بأن تكون التركة مائتني ومخسني و
اخلمسني فلو حضر الغائب لنابه ثالثة ومثانون وثلث فله مخسون منها يف ذمة الورثة وتبقى له ثالثة وثالثون وثلث 

صة فيها فإن يرجع هبا على الغرميني بينهما نصفني وإن كانت التركة كفاف دينهما فقبضاه لرجع عليهما حبصا
ألفامها معدمني اتبع ذمتها دون الدافع من وارث أو وصي مبا دفعه ومل يعلما بدينه قال ابن يونس يف كتاب ابن 

للمفلس ألف ومائة أخذ الغرماء األلف وهلكت املائة يف اإليقاف أو سلمت له فأنفقها فطرأ غرمي مبائتني : حبيب 
وإن أنفقها فهي يف ذمته ال يرجع بشيء منها على األولني ويرجع باملائة فإن كان تلفها يف اإليقاف فهي من الطارئ 

والصواب حماصتهم باملائتني : األخرى عليهم يف الوجهني على أن حياصصهم فيما قبضوا جبزء من أحد عشر قال 
قبض وتدفع كما لو كانت املائة الذاهبة حاضرة فما وقع له على ذلك وهو مائتان إال سدس مائة فيحسب عليه أنه 

إليه مخسة أسداس مائة وعلى قول ابن حبيب يدفعون أحداً وتسعني إال جزءاً من أحد وعشر وذلك أنه مل تدخل 
إمنا يكون ما وقف من الطارئ يف حصته وال حيسب : املائة اليت كانت وقفت باحلصاص وذلك غلط وقال أصبغ 
إليقاف لكان ضمان ذلك ممن قام بالتفليس دون من أيب عليه ما هلك كما لو حضروا بالقيام فهلك ما بيع هلم يف ا

إذا خلف مائتني فقبض احلاضر مائة وبقيت مائة بيد الوارث فأكلها ضمنها وإن ضاعت : أن يقوم قال اللخمي 
وكان أمسكها لنفسه عاملاً بدين الطارئ ضمن قامت بينة بضياعها أم ال وإن مل يعلموا بدينه ومل يعلم ضياعها إال من 

يضمنون مع البينة ألن : هلم فتكون من امليت لعدم تعديهم لعدم تعني حق الغرمي يف عني التركة وقال أشهب قو
املرياث بعد الدين فهم يف معىن املتعدين وإن وقفت للغرمي فهي من امليت عند مالك وابن القاسم وعند أشهب ممن 

ع الطارئ على الورثة خبمسني وعلى صاحبه خبمسة وقفت له وإن كانت التركة مائة ومخسني فأخذ احلاضر مائة رج
وعشرين مث يراعى فيها ما تقدم من كوهنم قبضوا عاملني أم ال وهل الغرمي حاضر أو غائب موسر أو معسر وهل 
اخلمسون قائمة أو فائتة أكلوها أو ضاعت وإن كانت التركة عروضاً فباعها الوارث للقضاء مضى البيع ويبيع 

إال أن يكون الوارث عاملاً بدينه أو امليت موصوفاً بالدين فاجلواب ما تقدم وإن باع لنفسه عاملاً الطارئ مع صاحبه 



إال أن يدفع املشتري قيمة ما منا : بالطارئ أو غري عامل وامليت موصوف بالدين وبادر بالبيع فله رد البيع قال حممد 
أو الوارث موسر وال خبس يف الثمن أو فيه : اللخمي عنده أو نقص يوم قبضه فله ذلك ويتبع املشتري الوارث قال 

مضى : بعد البخس ما يويف الدين فال يرد فإن مل يعلم الوارث بدين الطارئ وال امليت موصوف بالدين قال مالك 
البيع وال مقال للغرمي على املشتري يف البيع وال يف قيمة إن فات بل مع الوارث لقوة العقد بعدم تعلق حق الغرمي 

له املقال يف املبيع إال أن يفوت بعتق وحنوه وإن فقد : عني املبيع وعدم علم الوارث بالغائب وعن غري ابن القاسم ب
اتبع به من أخذه وال يفيته حوالة سوق وإن باع الوارث للقضاء ولنفسه قال عبد املالك مضى البيع والقضاء فاسد 

القضاء صحيح : ه ما يف يد الوارث وقال مالك وابن القاسم ويرجع الطالب على الغرمي مبا ينوبه وال حيسب علي
قوله يف الكتاب إذا باع التركة وامليت غري معروف بالدين اتبع الغرمي الوارث : فيما ينوب احلاضر قال ابن يونس 

ض التركة إذا كانت التركة ألفاً والدين مائتني فباع الوارث بع: بالثمن دون املشتري يريد إذا مل حياب وعن مالك 
لنفسه وقال فيما بقي كفاية فهلك ال جيوز بيعه ألنه إمنا باع لنفسه وعن ابن القاسم جتر وصي األيتام يف ثالمثائة 

تركة أبيهم فصارت ستمائة فطرأ دين ألف تدفع الستمائة يف الدين ألنه لو أنفقها مل يضمنوه ولو أن الورثة كبار ال 
لو عزل : ا فليس عليهم إال رأس املال هلم النماء وعليهم النقص ويف الكتاب يوىل عليهم فتجروا يف التركة ورحبو

يف ) فرع ( الوارث الدين واقتسموا فضاع رجع الغرمي عليهم فيما قبضوه ولو عزله القاضي لكان من الغرمي 
: التوليج : يهات ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه ألنه توليج ويرد إذا كان الدين يغترق ماله يف التنب: الكتاب 

احملاباة من الولوج ألنه يدخل يف ملك اآلخر ما ليس له أو من األوجل وهي ما يستتر به من الشعاب والكهوف 
قضاؤه ستة أقسام يصح يف : قول غريه له قضاؤه قال اللخمي : وحنوها فهو يستتر بظاهر إىل باطن له يف النكت 
ة بيد بائعها مل يسلمها بعد أو أسلمها وهي قائمة العني لو مل يقبضه مخسة وخيتلف يف واحد فيصح إذا قضى مثن سلع

لكان أحق هبا أو مستهلكه والغرماء عاملون بفلسه وتاركونه للبيع والشراء ومل يقوموا عليه أو كانوا على شك من 
يرجون من معاملته اختالل حاله ألمور حدثت أو كان ظاهر اليسر وعلم غرماؤه أهنم لو علموا بفلسه مل يفلسوه ملا 

لغريهم ويقضي مما يدخل عليه أو ليجرب اخلسارة وخيتلف إذا كانوا ال يتركون الضرب عليه لو عملوا وقد قال بن 
إذا اجتمع رأيهم على تفليسه فبادر أحدهم اقتضى منه لبقيتهم مشاركته ألنه كاحملجور عليه وقال أصبغ : القاسم 

 الكتاب إذا عزل الورثة دين الغرمي واقتسموا ما بقي فضاع رجع عليهم يف) فرع ( ال يشارك لعدم كمال احلجر 
يف املقسوم لتقدم الدين على املرياث ولو عزله القاضي وقسم بني ورثة وعزماء مل يرجع صاحبه لتعينه له حبكم 

جل الدين فقام إذا تربعت بضمان دين امليت لزمك ألنه ملا امتنع من الصالة على امليت أل: قال ) فرع ( احلاكم 
اآلن بردت أو بردمت جلدة صاحبكم فلو مل يلزمه ملا بردت جلدة امليت : دينه علي فقال رسول اهللا : رجل فقال 

فإن كان له مال رجعت بذلك فيه وإن مل يكن له مال وقد علمت ذلك ال ترجع وإن ظهر للميت مال ألن ذلك 
: لك وإن مل يقبض كان هبة أو غريها لقول رسول اهللا قرينة التربع واملعروف كله مىت أشهدت لزمك عند ما

  املؤمنون عند شروطهم 

  فرع

من عليه دين يف صحته ببينة أو بإقراره مل يقبل إقراره يف مرضه بدين لوارثه أو ذي قرابة أو صديق مالطف : قال 
إن أقر يف : لصحة قال ابن يونس إال ببينة للتهمة وجيوز لألجىن لعدم التهمة وحياص من داينه ببينة أو بإقراره يف ا

مرضه ألجنيب مبائة والبنه مبائة والتركة مائة حتاصا فيأخذ األجنيب حصته ويدخل مع الوارث يف حصته بقية الورثة 



إال أن جييزوه له وال حجة لألجنيب إن أقر لوارث ألنه هو إمنا أخذ بإقراره ولو كان دينه ببينة مل حياصصه الوارث 
على األجنيب عند ابن القاسم ألنه أخذ ما يستحقه مبقتضى الوصية ويرجع عند ] ال يرجع [ وارث وإذا دخل مع ال
وقوله : شاركه الورثة فيه وإذا شاركوه رجع على األجنيب حىت ال يبقى يف يد األجنيب شيء قال  ١أشهب فما أخذ 

رجع الوارث لرجع األجنيب على بقية الورثة ال يبقى يف يد األجنيب شيء ال يقبل القسمة لقلته ويقول ابن القاسم لو 
إذا رجع عليه الوارث فيقول ال يرثون ويل دين فيحصل احملال فينقطع أصل الرجوع فإن كان معهم ثالث دينه ببينة 
سقط الوارث واقتسم األجنيب واملقر له وذو البينة املال وكأهنم الثالثة يتحاصون فما صار للوارث أخذه ذو البينة 

فيه اآلخر فإن أقر ملن يتهم عليه وملن ال يتهم عليه وال بينة جلميعهم نفذ إقراره فإن ضاق ماله حتاصوا فما فشاركه 
خص املتهم وهو وارث شركه الورثة أو غري وارث كان له إن كان يف الورثة ولد وإن كانوا كاللة فهو للورثة دونه 

مباله كله أو حنله أما لو أقر مبا أوصى له به فذلك جائز له  وذلك إذا أقر له: ألنه يتهم عليهم قاله ابن حبيب قال 
  وقاله ابن القاسم 

  فرع

إذا باع أمني الوصي للغرماء فتلف الثمن عنده فال ضمان عليه وكذلك الوصي إذا أمره : يف النوادر قال مالك 
ما يغاب عليه دون ما ال  على الصحة فإن قسم الوصي بني الورثة مث طرأ دين وقال الورثة تلف ما قبضنا ضمنوا

يغاب إال أن يتلف بسببهم ويغرم الكبار ما أنفقوه لتقدم الدين على املرياث وما أنفق على الصغار ال يتبعون به ألهنم 
مل يباشروا إتالفه وما ربح الوصي للصغار يف ذلك دخل الغرماء يف أصله ورحبه وما ربح الكبار فيه ال يدخل الغرماء 

وال يضمنون احليوان ولكن إن اشتروا مبا قبضوا من احليوان أو غريه حيواناً فهلك ضمنوه خلطأ  فيه ألهنم ضمنوه
تصرفهم يف مال الغرماء ولو جتر الوصي للصغار أو املوىل عليهم فيما ورثوا فطرأ دين فكله يف الدين ألنه لو أنفقه 

كن عند الصغار شيء ألنه أنفق عليهم أخذ يرجع عليهم أمجع مل ي: عليهم مل يضمنوه هم وال الوصي وقال أشهب 
من الكبار ورجع الكبار على الصغار حبصتهم فإن مل يوجد عند الكبار أيضاً شيء أتبع الغرماء الصغار والكبار بقدر 

لو ترك مائتني وولدين صغريين فدفع الوصي مائة كل واحد قراضاً فصارت : حصتهم اليت ورثوا وقال أشهب 
إن ترك كبرياً أو : أربعماية فال توخذ إال املائتان اللتان ورثاها وخالفه أبن عبد احلكم وقال أربعماية فطرأ دين 

صغرياً فأكل كل واحد مائته مث أفادا ماال وطرأت مائة على امليت أخذت كلها من الكبري وال يرجع الكبري على 
ولو جتر الوصي الصغري يف مائته فصارت  الصغري مث إن طرأت مائة للميت أخذها الكبري وحده ليستويا يف املرياث

أربعمائة مث طرأ دين على امليت فعلى الكبري مخسها وعلى الصغري أربعة أمخاسها مث إن طرأت مائة للميت جعلت 
مكان املأخوذ للكبري مخسها وباقيها للغري وأما إن طرأ وارث فال يتبع كل واحد إال بقدر حصته وال يأخذ أحداً عن 

  ل مالك يف املوازية أحد وكذلك قا

  فرع

إذا باع الوارث الدار رجع الوارث الطارئ يف الدار على الوارث البائع مليئاً أو معدما عاملاً : قال قال ابن القاسم 
بالوارث أم ال ويرجع املشتري على البائع بالثمن خبالف الغرمي يطرأ ألنه ال حق له يف الدار عيناً ألن للوارث 

اختلف العلماء :  الدار أو فعل ذلك املشتري نفذ بيع الدار والوارث مالك لغري التركة قاعدة إعطاءه الدين من غري
يف امليت إذا ترك ماالً وديناً فقيل هو على ملكه حىت يويف الدين وقيل على ملك الوارث وتقريره أن سبب امللك 



نني ملا كان ميتا شرعاً وهو بصدد احلاجة العامة يف احلاجة إذ لو بقيت األشياء يف الدنيا شائعة لتقاتل الناس عليها فاجل
حياته ملك الصدقة واألموال باإلمجاع وامليت بعد احلياة مل تبق له حاجة عامة فلم ميلك أو ميلك لبقاء حاجة الدين 

قادير ال فجعل امللك بعد الدين وجوابه أن املغيا هو امل) من بعد وصية يوصي هبا أو دين ( احتج النايف بقوله تعاىل 
املقدر مبعىن أنه ملا بني أن للزوجة الثمن قال ال تعتقدوا أنه من أصل املال بل من الذي يفضل بعد الدين وهذه قاعدة 

( أخرى وهي أن اللفظ إذا سيق ألجل معىن ال حيتج به يف غريه واآلية سيقت لبيان املقادير ال لبيان األمالك وقال 
  الدين كالرهون  ال يصح تصرف الوارث قبل قضاء) ش 

  فرع

إذا ترك ألف درهم وعبداً وعليه دين الرجلني لكل واحد ألف وحضر أحدمها وأخذ األلف : قال قال أشهب 
ووجد الغائب وقد هلك العبد فإن كانت قيمته ألفاً يف أعظم حاالته من يوم قبض األلف إىل موت العبد ال يوم 

ت أوفر قيمة مضت عليه مخسمائة رجع القادم على الغرمي مبائتني القبض وال يوم موت السيد فال رجوع له وإن كان
ومخسني وحسب العبد على الغائب وإن اختلفا يف قيمته صدق الطارئ إن مل تقم بينة ولو باع الوصي العبد بألف 
ف فقضاها احلاضر مث تلفت األلف العني فال رجوع ألن اجلميع صار عينا وحصة الغائب منه ولو رد بعيب بعد تال

األلف اليت عزلت للغائب بيع ثانية مل نبيع له أوالً إال أن ينقص من مثنه شيء فريجع الغائب مبا يصيبه إال أن يكون 
أتى على العبد وقت بعد القبض يسوي فيه بالعيب ألفاً فال يرجع ولو أخذ احلاضر األلف الثمن والغائب ملا قدم 

مل يرجع احلاضر بشيء ولو كانت قيمته مخسمائة رجع الطارئ مبائتني  األلف العني مث رد بعيب وقد بلغت قيمته ألفاً
  ومخسني 

  فرع

إذا أخذ الغرماء بقضاء سلطان أو وصي أو غريه رجع الطارئ على كل واحد مما كان : قال قال مالك وأصحابه 
ع إال على الورثة أملياء أم ينوبه بقدر ما عنده وال يتبع مليئا مبا عند املعدم ولو بقيت فضلة قدر حق الطارئ مل يرج

ال من كل وارث كل ما صار إليه حىت يستويف مث يرجع الوارث على الورثة علموا بالطارئ أم ال وإن كانت 
الفضلة ال تفي بدينه حسبت عليه ورجع على الغرماء مبا بقي له مما يصيبه يف احملاصة لو حضر وال يتبع املليء إال مبا 

  رثة فيأخذ من امللي منهم حقه من كل ما صار إليه عنده وما يرجع به على الو

  فرع

قال وكذلك موصى له طرأ موصى هلم أخذوا وصاياهم وبقيت فضلة فيها نصيب الطارئ أخذها الورثة فإهنا حتسب 
يتبع كل واحد مبا : عليه وال يتبع هبا إال الورثة وإن مل يكن فيما صار إليهم وفاء وصيته رجع على أصحابه مبا بقي 

يصري عليه منه ال عن املعدم مثل أن يوصي لثالثة مبائة ماية والثلث مائتان ومخسون أخذ احلاضران مائتني والورثة 
مخسني فحصة الطارئ ثالثة ومثانون وثلث حيسب عليه منها عند الورثة مخسون يطلبهم هبا وعلى كل واحد من 

وله أخذ الوارث امللي جبميع ما أخذ من اخلمسني مث يتبعان املوصى هلما سبعة عشر إال ثلثاً ال يأخذ مليئاً عن معدم 
مجيعاً بقية الورثة وكذلك كل من يرجع على وارث من غرمي أو موصى له يستوعب من املليء مجيع ما صار له وأما 



 غرمي على غرمي أو موصى له على موصى له فاملليء كاملعدم وال يعطي املليء حصة املعدم لتعذر استحقاق كليهما
والوارث ال يستحق إال بعد الوصية فقبضه ضعيف وأما وارث على وارثني فقال مالك وابن القاسم كغرمي يطرأ 

على غرماء وموصى على موصى الستواء اجلميع يف سبب االستحقاق يقاسم الوارث الطارئ من وجد مليئا جبميع 
أيسر قامسوه مث يرجع هذا معهم هكذا حىت  ما صار إليه كأن امليت مل يترك غريمها مث يرجعان على الباقني فمن

والغرمي يطرأ على موصى هلم أو ورثة يأخذ املليء جبميع ما صار إليه ومىت قال الوارث تلف مين : يعتدلوا قال حممد 
  ما أخذت صدق فيما ال يغاب عليه إال إن تبني كذبه 

  فرع

يعاً فمات أحد العبدين مث طرأ أخ قال ابن القاسم لو ترك ولدين وعبدين فأخذ كل واحد عبداً إما قسمة أو ب: قال 
وأما لو كانا أخذا مها بشراء أو من صاحبه أو من : أما القسمة فباطلة ويدخل مجيعهم يف العبد الباقي قال حممد 

وصي مصيبة نصف العبد امليت بني الثالثة وهو النصف الذي مل يشتره والنصف الذي اشتراه منه وحده مث نصف 
ي الذي مل يقع عليه الشراء الطارئ خيري يف إمضاء بيع نصيبه منه وهو السدس منه فإن أمضاه رجع بثمنه العبد احل

على من قبضه ونصف امليت املشتري ضمانه من مشتريه ويرجع الطارئ بثمن ما استحقه من هذا النصف املبيع 
خذ ثلثه وهو سدس نصف العبد الذي مل يبع على أخيه البائع وخيري أيضاً عليه يف العبد احلي الذي بيده إن شاء أ

ويرجع هذا على الذي مات العبد بيده بثلث ما كان دفع إليه يف مثن العبد احلي ألن مشتري العبد إمنا وقع شراؤه 
على نصفه وكأن النصفني من العبدين بيعا والنصفني قسما فما بيع ضمنه مشتريه وما قسم فسخ ومصيبته من مجيع 

  الورثة 

  فرع

ما سكن الوارث من الدور أو اغتل ظانا أال وارث معه ال يرجع عليه فيما سكن وكذلك : ل قال ابن القاسم قا
  األرض ويرجع يف الغلة علم أن معه وارثاً أو ال 

  فرع

مها عن الدم جما: قال ابن القاسم : قال  ناً إذا قُِتل عمداً وَترك ولدين ومائة دينار وعليه مائة دينار ببينة فعفا أحُد
وأخذ اآلخر نصف الدية ُيدفع الدين من نصف الدية وسدس املائة فيبقى من الدية مخسة أسداسها بيد الولدين 

ُتقسم املائة الدينُ : نصفني ولغري العايف ما بقي له من نصف الدية وهو أربعمائة وستة عشر وثلث ويف رواية عيسى 
له مخسمائة من الدية ونصف املائة التركة وللذي عفا نصف  اثين عشر جزءاً فعلي غري العايف أحد عشر جزءاً الن

املائة عليه فيها نصف سدس الدين وذلك مثانية وثلث ويبقى له أحٌد وأربعون وثلث ولآلخر بعد الدين بسبب الدية 
لثلث بعد ولو ترك مدبَّراً عتق يف مجيع هذا املال حىت يبلغ ا: واملرياث أربعمائة ومثانية ومخسون وثلث قال سحنون 

الدين ولو عفيا وال مال للميت فال مقال للغرماء ونفذ إال يف اخلطأ ميتنع حىت يأخذ الغرماء دينهم من الدية وال 
جيوز عفو املقتول يف اخلطأ إال يف الثلث وجيوز يف العمد ألنه قصاص ال مال وجيوز عفو وارث املديان يف العمد وال 

باألول وتعيُّنه ماالً وغرماء الثاين أحق إال أن يكون امليت مدياناً ولو مل  جيوز عفو وارث آخر مديان لسقوط الدم



يعف بعد عفوِ األول أحٌد لكان غرماء املقتول أحق مبا بقي من الدية وللميت مال آخر يويف دينه قُضي دينه منه 
العايف نصف الدية ستة آالف ومن بقية الدية باحلصاص فلو ترك ألفاً وعليه ديٌن وعفا أحُدمها يف العمد وأخذ غري 

تضمُّ إىل األلف التركة ويُقضى الدين على ذلك كله فما وقع على األلف اليت ترك خرج منها وباقيها بينهما ويرجع 
ذلك إىل أن خيرج الدين من اجلملة ويقسم ما بقي بني االثنني على أربعة عشر للعايف سهٌم والباقي لآلخر ولو أن 

مائة وأوصى بألف فنصف السبعة آالف يف الدين فيصري على األلف التركة نصفها ونصف الدين ثالثة آالف ومخس
الباقي فيه الوصايا يف ثلثه ألن الوصية ال تدخل إال فيما َعِلم امليت فيأخذ املوصى له ثلث اخلمسمائة وبقية املال كله 

  ر بني الولدين على عشرين للعايف جزء وهو نصف العشر ولغري العايف تسعة عش

  فرع

ولو ترك عبداً يسوى ألفاً وعليه ألٌف فباعه القاضي وقضى دينه مث عفا أحدمها وأخذ اآلخر ستة آالف درهم : قال 
أربعمائة ومثانية وعشرون وأربعة أسباع درهم ولو مل يقم الغرمي حىت : نصف الدية رجع أخوه عليه بنصف ُتسعها 

عبد بني الولدين نصفني واخلمسة آالف الباقية لألخ غري العايف قبض االبن الستة آالف فأخذ منه الغرمي فإن ال
أحُد وتسعون درمهاً وثالثة أسباع درهم فإن وداها وإال بيع من : ويرجع على العايف بنصف سبع األلف الدين 

  نصيبه من نصف العبد بقدر تلك 

  فرع

البن عن الدم على الدية فإنه يدخل فيه االبنة والزوجة لو ترك ابناً وابنة وزوجة وديناً ألفاً وماالً ألفاً فعفا ا: قال 
لو عفا أحدمها مث حلق ديٌن اتُّبع به الذي مل َيعُف : باملرياث والدين يف الدية واملال وما بقي قسم على الفرائض قال 

يَض وله ابنان وهب املريُض عبده وقيمته ألف وال مال له غريه فقََتلَ العبد املر: يف نصف الدية دون العايف قال 
فهبته كالوصية قُبضت أم ال فللموصى له ثلث العبد فإن استحيوا العبد على أن يكون هلم فُضت الدية على العبد 

فثلثا الدية على ثلثي الورثة فُيسقط ذلك وثلث الدية على ثلث العبد فيخري املوهوب له يف فدائه بثلث الدية أو 
لموهوب له والدية يف رقببته فإما يفديه هبا أو ُيسلمه للورثة فإن عفوا على ُيسلمه فإن أجازوا الوجية صار العبد ل

غري دية وقد أجازوا الوصية فالعبد للموهوب له وإن عفوا على غري دية وأبوا من إجازة الوصية فثلث العبد 
فلغري العايف شطر الدية للموصى له وثلثاه للورثة وإن عفا أحد االبنني على الدية فكما تقدم أو أحدمها على غري دية 

يف رقبة العبد فإن أجازوا الوصية فهي للموهوب له يف فداء نصفه من غري العايف بنصف الدية أو يسلمه عليه فإن 
فدى نصفه بنصف الدية مل يكن لغري العايف من نصف الدية املأخوذ شيء وإن منعوا الوصية فالعبد بينهم أثالثاُ وإن 

على العبد ثلثا الدية ويفتك املوهوب ثلثه بثلثها فيكون هذه الثلث بني االبنني شطرين  عفا أحدمها على الدية سقط
وإن عفا أحدمها على غري دية وجب لغري العايف شطر الدية يف العبد وله من العبد ثلث الدية ويسقط على ثلثه 

س الدية يف قول املغرية وعند نصف ثلث الدية وهو السدس فيخيَّر املوهوب له يف فداء ثلث العبد بثلث النصف سد
ابن القاسم يف إسالم نصف ثلث العبد الدية أو يفتكه هبا فيكون ذلك لغري العايف فإن أسلمه إليه مل يكن للعايف شيءٌ 
وكذلك خييَّر العايف فيما صار له من العبد مرياثاُ أن يفديه بسدس الدية اليت ألخيه غري العايف أو ُيسلمه على ما تقدم 

الف وإن أجاز العايف الوصية وعفا عن غري دية وامتنع اآلخر من اإلجازة صار للموهوب ثلثا العبد وثلث من اخل



سدس الدية وُيخّير املوهوب : لألخ غري العايف ولغري العايف شطر الدية يف رقبة العبد ويسقط من ذلك ثلث النصف 
  له يف فداء ما صار له وإسالمه على اخلالف 

  فرع

إذا قُتل عمداً وترك مائةً دينار وديناً مايةً ووصايا فُعفي على الدية فالدينُ يف املائة والدية : القاسم قال قال ابن 
للعايف نصف سدس أربعمائة من نصف الدية : للورثة وتبطل الوصايا ولو ترك مائة ديناً ومدبَّراً قمية مائة قال حممد 

ائة تُقسم بينهما على ما كان لكل واحد من أصل املال لو مل يكن ألن املدبر خيرج ويأخذ املديان مائة وتبقى أربعم
دين وال مدبَّر وهو ستمائة منها مخسمائة لغري العايف ونصف املائة اليت تركها امليت ونصفها ألخيه وعلى القول 

  اآلخر تقسم األربعمائة على سبعة عشر سهماً للعايف سهم والباقي ألخيه 

  فرع

على زوجها ' مائة ' مات عن زوجة وأخ وهلا عليه ماية وترك مخسني ومائة فأقرت لفالن  إذا: قال يف املوازية 
فينوهبا منها سبعة وثالثون ديناراً ونصف ألن إقرارها اليلزم أخاه وتبقى له عند األخ سبعة وثالثون ونصف ألن 

باملرياث فتعطي ملن أقرت له  الذي هلا باحلصاص مخسة وسبعون فتحبسها وقد أخذت مائة بالدين واثين عشر ونصفاً
مما بيدها ما زاد على مخسة وسبعني وهو ما ذكرته وحتسب على الذي أقرت ما ورث األخ فإن طرأ غرٌمي آخر مبائة 
ببينة دخل مدخل الذي أقرت له بل أوىل منه ألنه ببينة فأخذ مما بيده وحيسب على الطارئ ما ورث األخ وهو بقية 

من املُِقرة وحدها مخسة وعشرين ألهنا ليس هلا يف احلصاص اآلن إال مخسون وللمقر له مخسون  حقه ويأخذ املُقَرُّ له
فتدفع له مخسة وعشرين ويف يد الطارئ صاحب البينة ما فضل وما ُحسب عليه عند األخ مخسة وسبعون للُمقَّر له 

ينة املائة واملرأة مخسني وسقط الذي مخسة وعشرون فإن مل يكن للمرأة بينةٌ بل أخذت بأقرار امليت أخذ صاحب الب
  أقرت له املرأة ألهنا إمنا بيدها ما جيب هلا يف احلصاص ومجيع حق املُقَرِّ له عند صاحب البينة 

  فرع

إذا مل ُيعلم كم دين امليت وال ماله فلبعض الورثة التحمل بالدين وحيل بينه وبني املال فإن : قال مالك : قال األهبري 
ورثة أو نقص فعليه إن كان نقداً وإن كان الفضل والنقصان عليه ويكون غري معجل امتنع وقيل جيوز فضل شيء فلل

التأخري ألنه إذا التزم النقص فقط فهو معروف مع الورثة كالقرض يف النقدين والطعام إىل أجل أما إذا كان الفضل 
ووجه اجلواز أن الدين ليس يف ذمة الورثة وإمنا ميتنع له فيكون إمنا أخرهم لالنتفاع مدة التأخري فهو قَرٌض للمنفعة 

ذلك بني الغرمي وصاحب الدين ولو كان الوارث واحداً جازت حالته بالدين وليس قرضاً للنَّفع ألن للوارث أن 
  يويف الدين من غري التركة فله شبهةُ ِملٍك يف التركة فلو يقرض للغرماء شيئا 

  فرع

  ميت شاهٌد فحلف الغرماء وأخذوا ال حيلف الورثة على الفضل لتركهم األميان أوالً إذا كان لل: قال مالك : قال 



  فرع

إذا بادر االبن فأحبل أمةَ أبيه امليت مراغمةً للغرماء بيعت هلم وعليه قيمة الولد لتعديه يف الَوطء : قال قال مالك 
  يعلم فعليه قيمتها للغرماء  وله يف الولد شبهةٌ أن له قضاء دين أبيه من غري مثن اجلارية وإن مل

  فرع

إذا حتّمل االبن بدين أبيه ودفع املال يف الدين مث طرأ غرمي فقال مل أعلم هبذا أخذ دينه من االبن : قال مالك : قال 
  لرضاه بذلك احلمالة وضمان اجملهول عندنا الزم 

  فرع

بعض التركة اعتماداً على َسعَِتها فُسخ بيعه لتوقّع إذا كان الدين مائةً والتركةُ ألفاً فباع الوارث : قال مالك : قال 
  هالك بقية املال وحوالة األسواق ولتقّدم الدين على املرياث فيقدم على تصرفه 

  كتاب احلجر

حجرة الدار ملنعها من الدخول إليها : أي حترمياً حمرماً ومنه ) ويقولون حجرا حمجورا ( واحلجر املنع ومنه قوله تعاىل 
: املنع من التصرف قاله يف التنبيهات وأسباُبه مثانية : جر َعقالً ملنعه صاحبه من الرذائل وهو يف الشرع ويسمى اِحل

الصبا واجلنون والتبذير والرق والفلَس واملرض والنكاح والردة وقد تقدم الكالم على املرض يف الوصايا والتفليس 
وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم : (  تعاىل السبب األول الصبا قال اهللا: وها هنا الكالم على سببه 

ال خيُرُج املُوىل عليه بأب أو وصي وإن : فشرط الرشد مع البلوغ ويف الكتاب ) منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم 
 يزول حجر ال: حاضت اجلارية وتزوجت واحتلم الغالم من الوالية إال بالرشد قال ابن يونس قال بعض البغدادين 

ينفك احلجر مبجرد البلوغ لعموم : الصغرية حىت تبلغ وتتزوج وَيدُخلَ هبا زوجها وتكون ُمصلحةً ملاهلا وقال األئمة 
أن مقصود الرشد معرفة املصاحل وقيل اختيار األزواج يكون اجلهل والنقص يف املعرفة حاصلني وعن : اآلية لنا 

أن ال أجيز للجارية عطية حىت حتول يف بيت زوجها وتلد ولداً  -هللا عنه رضي ا -إيلّ عمر ] كتب : [ ُشريح قال 
وألن اإلجبار لألب باقِ وهو ِحجر فيعم احلجر ومنعوا صحة األول وفرقوا يف الثاين بأن مصلحة النكاح إمنا تعلم 

فإن ( ألن قوله تعاىل  باملباشرة وهي متعذرة ومباشرة البيع واملعاملة غري متعذر ومنعنا حنن التمسك باآلية أيضاً
معناه إصالح املال امجاعاً وحنن مننع حتققه قبل الغاية املذكورة وأما اجلارية والغالم اللذان ال ) آنستم منهم رشدا 

وصيَّ هلما وال جعلهما القاضي حتت والية غريمها فبلغا ال خيرجان من الوالية إال بالرشد قاله ابن القاسم طرداً للعلة 
أفعالُهما نافذة مبجرد البلوغ لعدم تقدم اِحلجر والبلوغ مظنة الرشد : أم ال وعند أكثر أصحاب مالك  تقّدم احلجر

بعد البلوغ ألن تصرفه قبله : اختلف يف وقت االبتالء ملن كان يف والء ففي املوازية : وكمال العقل قال اللخمي 
( وابن حنبل لقوله تعاىل ) ش ( البلوغ وقاله  وغريه يصح قبل: غري صحيح واالختبار بعد وجوده وعند األهبري 

فجعل البلوغ غاية لالبتالء وبعده وعقب البلوغ بالرفع بصيغة الفاً وقال ) وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح 
خيترب أوالد التجار بتعريضهم للبيع وأوالد الكرباء بدفع نفقة مدة واملرأة بالتوكيل يف شراء : أصحاب ابن حنبل 



: فظاهر قول مالك املنع لقوله : الكتان ويف كل أحد مبا يليق به وما ينبغي خمالفتهم يف هذا واختلف يف اختباره مباله 
إذا فعل ذلك وحلقه دين مل يلحق ذلك الدين املال الذي يف يده وجّوزه عبد الوهاب لوليِّه إذا قارب البلوغ بقدر 

ل ذلك لوليه اكتفى بعلمه ومن جعله للحاكم مل يكتف بقول وليه دون معني خيتربه به إذا رأى دليل الرشد فمن جع
ال بد يف : يكفي شاهدان وقال أصبغ : أن تشهد البينة عنده بذلك ألنه حكم حكمي واختلف يف الشهادة فقيل 

نثى ال وهو صواب يف الذكر لتيسُّر االشتهار يف حقه واُأل: الذكَر واُألنثى من االشتهار مع الشهادة قال اللخمي 
إصالح املال وصونه عن املعاصي قاله أشهب وال يعترب سفه : يطلع عليها إال القليل واختلف يف الرشد يف الكتاب 

وابن حنبل ألن ) ح ( ال بد يف الرشد من إصالح املال والدِّين معاً ووافقه ابن املواز وخالفه ) : ش ( الدِّين وقال 
أن وازع املال طبيعي ووازع الدِّين : من ماله ال يوثق به يف ماله وجوابه من ضعف حزمه عن ِدينه الذي هو أعظم 

شرعي والطبيعي أقوى بدليل قبول إقرار الفاسق الفاجر ألن وازَعه طبيعي وردِّ شهادته ألن الوازع فيها شرعي 
يف سياق الثبوت فيكون نكرةٌ ) فإن آنستم منهم رشدا ( فاشترطت العدالة فيها دون اإلقرار متسكوا بأن قوله تعاىل 

مطلقاً وقد أمجعنا على اعتباره يف إصالح املال والدِّين وأنه إذا أصلحهما كان رشيداً واملطلق إذا عمل يف صورة 
أن النكرة يف سياق الشرط تُعم وإمنا تكون مطلقة إذا مل يكن شرط حنو يف : سقط اإلستدالل به فيما عداها جواُبهم 

ولت صورة النزاع سلمنا عدم العموم لكن أمجعنا على أن إصالح املال ُمراٌد واختلف هل الدار رجلُ وإذا عمت تنا
والبلوغ مظنة ) حىت إذا بلغوا النكاح : ( غريه مراٌد أم ال واألصل عدم إرادته بل اآلية تقتضي عدم اشتراطه لقوله 

لما اقتصر على هذه الغاية علمنا أن كمال العقل ونقص الّدين حبصول الشهوة وتوفر الداعية على املالذ حينئذ ف
إذا أحرز ماله : املراد إصالح املال فقط وألنا جند الفاسق شديد احلرص على ماله يف كثري من الناس قال اللخمي 

ومل حيسن التنمية ال يضره ألن الويل إذا أمسك املال عنده مل ُينمِّه وإلمجاعنا على أن العجز عن التجر ال يوجب 
إذا كان عيناً وما ال ُيخشى فساده وأما الرَّبع ُيخشى خراُبه معه فال يدفع إليه ألنه يف معىن عدم اِحلجر وهذا 

اإلحراز وفساد الدَّين إن كان ال يفسد املال كالكذب وشهادة الزور ال مينع إلمجاعنا على انه ال يستأنف عليه 
على ذلك وكل من بلغ من األيتام بعد تقدم  بذلك حجراً وهو يشرب اخلمر وال يدفع إليه ماله ألنه يستعني به

إذا احتلم : حجر عليه فهو على السفة حىت خيترب لظاهر القرآن أما من له أب أو يتيم مل حيجر عليه ففي املدونة 
الغالم ذهب حيث شاء وال مينعه األب ومحله على الرشد لوجود مظنته وقاله ابن حبيب يف اليتيم غري احملجور والن 

مها على السفه قياساً على : حب الدنيا واحلرص عليها فيلحق النادر بالغالب وقيل ' جمبولون على ' آدم  غالب بين
يكفي البلوغ : احملجور عليه ألن احلجر ال خيلّ بالعقل وقيل يكفي يف اإلناث الدخول وعن مالك يف كتاب احلبس 

هي كالصيب وميكن رد اخلالف إىل : وعن سحنون  هي على السفه حىت ُيثبت رشُدها: والبكر اليت ال أب هلا قيل 
: اخلالف يف السفيه املهمل ومشهور املذهب إذا مل يتقدم عليها حجر أن أفعاهلا على اجلواز قال صاحب املقدمات 

األحوال أربعة حالة حيكم فيها بالسفه وإن ظهر الرشد ألن الغالب السفه فيها وحالة ُيحكم فيها بالرشد وإن ُعلم 
وحالة حيتملها واألظهر السفه فيحكم به ما مل يظهر الرشد وحالة حيتملهما واألظهر الرشد فيحكم به ما مل  السفه

فال خيتلف مالك وأصحابه أن اإلنسان قبل البلوغ حممول على السفه وإن ظهر : يظهر السفه أما احلالة األوىل 
فيها األب أو الوصي وتصرف املعاوضة موقوف رشُده وأن تصرفاته من الصدقة وغريها من املعروف مردودة وإن 

على إجازة الويل إن رآه مصلحة وإال ردَّه وإن مل يكن له ويلٌّ ُيجعل له ويلٌّ وإن غُفل عن ذلك حىت ويل أمر نفسه 
فله اإلمضاء والرد كالويل ألنه اآلن قام مقامه وما كان يتعني على الويل إمضاؤه من السداد هل ينقضه إذا حال 

أو َنما بعد ريعه إياه واملشهور أن ذلك له ألنه مقتضى النظر اآلن وقيل ال نظراً للحالة السابقة أما ما كسر سوقه 



وأفسد ففي ماله ما مل يؤمتن عله واختلف فيما أؤمتن عليه وال يلزمه بعد بلوغه ورشده عتُق ما َحلَف حبريته وحنث 
ال يلزمه إن حنث بعد رشده نظراً لوقوع السبب يف حالة عدم فيه حالة صغره ألنه معروف يف املال واملشهور أنه 

يلزمه نظراً حلالة احلنث واملشهور ال حيلف إذا ادُّعي عليه وكذلك إن ادَّعى مع شاهد : االعتبار وقال ابن كنانة 
عليه فإن  على املشهور وحيلف املدعى عليه فإن ادُّعي عليه وكذلك إن ادَّعى مع شاهد على املشهور وحيلف املدعى

نكل غرم وال حيلف الصغري وإن حلف برئ إىل بلوغ الصغري فيحلف ويأخذ وإن نكَال فال ألن الوازع الديين يف 
حيلف مع شاهده فيملك به كما : الصغري منفي واألصل اعتبار الشاهد وال حيلف املدَعى عليه ثانية وعن مالك 

ا وال شيء عليه فيما بينه وبني اهللا من احلقوق واألحكام ميلك باألسباب الفعلية كاالصطياد واالحتطاب وغريمه
لرفع القلم عنه يف احلديث النبوي وأما احلالة الثانية اليت حيكم فيها بالرشد وإن علم السفه فهي حالة املهمل عند 

اليت حيكم فيها  مالك وأكثر أصحابه خالفاً البن القاسم وحالة اليتيمة البكر املهملة عند سحنون وأما احلالة الثالثة
بالسفه والظاهر الرشد فحالة االبن بعد بلوغه يف حياة أبيه على املشهور وذات األب البكر أو اليتيمة ال وصي هلا 

إذا تزوجت ودخلت من غري حد وال تفرقة بني ذات األب وبينها على رواية ابن القاسم خالفاً ملن حدد أو فرق بني 
فاملعنسة البكر عند من يعترب : ابعة اليت حيكم فيها بالرشد ما مل يظهر السفه ذات األب وغريها وأما احلالة الر

تعنيسها واختلف يف حده أو اليت دخل هبا زوجها العام أو العامني أو السبعة عل اخلالف أو االبن بعد بلوغه وذات 
رد فعله وإن مل ُيشهد على األب بعد بلوغها على رواية زياد عن مالك ومىت بلغ الصيبُّ معلوم الرشد ليس لألب 

خروجه من الوالية فقد خرج منها ببلوغه مع رشده أو معلوم السفه رد فعله أو جمهول احلل فعن ابن القاسم حيمل 
حيمل على الرشد حىت يثبت السفه وكالمها يف : على السفه استصحاباً له حىت يرشده وقاله مالك وعن مالك 

أما الصغري فال ينفذ تصرفه وإن أذن أبوه وأما املوَصى عليه من ِقبل أبيه أو  املدونة وقيل ال بعد البلوغ من عام
السلطان وهو صغري ففعله مردود وإن علم رشده حىت خيرجه الوصي أو السلطان أوالقاضي إن كان الوصّي من 

القاضي إال أن ُيعلم  ال بد من: يطلقه من غري إذن القاضي بنظره قياساً على األب وقيل : ِقبله قاله ابن زرب وقيل 
ال إال أن يتبني رشده قال ابن القاسم وردُّ أفعاله : رشده بعقد شهود وأما وصي األب جيوز إطالقه ويقبل قوله وقيل 

حاله معه كحاله مع األب ُروي عن مالك ومذهب ابن القاسم ال : حىت يطلق وإن ُعلم ُرشده هو املشهور وقيل 
ال يؤثر عدمها إذا علم السفه يف اليتيم ال يف البكر وُروي عن مالك وعن ابن القاسم تعترب الوالية إذا ثبت الرشد و

هل رد التصرف لوصف السفه أو للوالية : أن ظهور الرشد ال يعترب مع الوالية كقول مالك ومنشأ اخلالف 
حب السفه أو طرأ بعد أن نفوذ تصرفه وإن أعلن بالسفه اسُتص: واحلجر ؟ وإذا بلغ املهمل من الوالية فأربعة أقوال 

إن اّتصل السفه ُرد تصرفُه نظراً للسفه : أُنَِس منه الرشد قاله مالك نظراً لعدم الوالية مع البلوغ وقال عبد امللك 
وإن سفه بعد أن أنس رشده جاز فعله لضعف السفه بطُروِّ الرشد ما مل يبع بيع خديعة بينة كما يساوي ألفاً مبائة فال 

ينفذ تصرفه إال أن يعلم اتَّصل سفُهه أم ال ألن : بالثمن إن أفسده ومل يعترب إعالنه بالسفه وقال أصبغ  ينفذ وال يتبع
تعترب حالة البيع والشراء إن كان رشيداً نفذ وإال فال واتفق اجلميع : اإلعالن دليلُ قوِة السفه وقال ابن القاسم 

ى الناس احلرص على الدنيا وضبطها ويف ذات األب مثانية على جواز فعِله ونفوذه إذا ُجهل حاله ألن الغالب عل
حىت يدخل هبا زوجها ويشهد العدول بصالح حاهلا قاله : خترج من الوالية بالبلوغ والرشد عن مالك وعنه : أقوال 

يف املدونة فأفعاهلا قبل ذلك مردودة وإن علم رشدها وخترج من الوالية ولو بقرب الدخول على هذا القول 
كذلك ما مل تعنس على فُتحمل على الرشد إال أن يعلم السفه : ّب مالك تأخريها العام من غري إجياب الثالث واستح

وقبله على السفه وإن علم الرشد وإن دخلت قبل التعنيس بيتها فهي على التعنيس على السفه حىت يتبني الرشد 



أربعون عاماً وقيل من اخلمسني إىل الستني :  فقيل: وبعد التعنيس على الرشد حىت يعلم السفه واختلف يف حده 
سبعة أعوام قاله ابن : عامان والثامن : سنة بعد الدخول قاله مطرف والسابع : فتكمل مخسة أقوال والسادس 

القاسم وبه جرى العمل عندنا وأما ذات الوصي من ِقبل األب أو السلطان فال خترج من الوالية وإن عنست أو 
لدخول وحسن حاهلا ما مل ُتطْلق من َوثاق اِحلجر مبا يصح إطالقها به كما تقدم واليتيمة تزوجت وطال زمان ا

ثالثون سنة قاله عبد امللك : خترج بالبلوغ ال خترج إال بالتعنيس ويف تعنيسها مخسة أقوال : املهملة فيها قوالن 
: من اخلمسني إىل الستني وعن مالك : أربعون وقال ابن القاسم : اقل من الثالثني وعند مالك : وقال ابن نافع 

  حىت تقعد عن احمليض أوتقيم بعد الدخول مدة تقتضي الرشد 

  فرع

قبضت من غُرماء امليت أو قبضت وضاع ال مقال لليتيم بعد البلوغ على الغرمي : إذا قال الوصي : يف الكتاب 
حلف الوصي فإن َنكَل حلف الغرمي وأما إن ادعى الغرمي الدفع للوصي وأنكر : ويصدق ألنه أمني قال ابن هرمز 

والرأي على قول ابن هرمز أنه يضمن يف القليل : مالك فضمَّنه بنكوله يف اليسري وتوقف يف الكثري قال ابن القاسم 
والكثري وإمنا توقف مالك يف الكثري خوفاً من أن تبطل أموال اليتامى وخوفاً من تضمني الوصي وهو أمني وإذا قضى 

إمنا ضمنه ألن شأن الناس االستخفاف : ماء امليت بغري بينة فأنكروا ضمن إن مل يأت ببينة يف التنبيهات الوصي غُر
: إذا قال الوصي قبضتُ اليتيم يف واليته صدق أو بعد الرشد : يف الدفع بغري بينة والتوثق يف الكثري قال التونسي 

يف املدونة إذا أقر أحُد الشريكني بعد االنفصال إن هذا  ففي املوازية يكون شاهداً هلم حيلف اليتيم معه كما قال
قوله مقبول مطلقاً نظراً ألمانته واختلف يف شهادة احلميل وهو من : املتاع رهناه عند فالن أنه شاهد وقال سحنون 

  هذا القبيل 

  فرع

لبلوغ إال أن ُيجيزه اآلن واستحب ال جيوز عتُق املُوَلَّى عليه وال هبُته وال صدقته وال يلزمه ذلك بعد ا: يف الكتاب 
إمضاؤه من غري إجياب وما ليس فيه إال املنفعة ينفذ كطالقه وعتِقه أمَ ولده ألنه ليس ماالً وميتنع نكاُحه إال بإذن 

وليه ألنه مظنة املال وما وهب له من مال يدخل يف احلجر وكذلك إن جتر فريح ألنه ماله وال جيوز شراؤه إال فيما 
ظاهر : ه من عيشه كالدرهم يبتاع به وحنوه يشتري ذلك لنفسه كما يدفع إليه من نفقته يف التنبيهات ال بد ل

  الكتاب استحبابه إمضاءه مجيع تصرفاته وعلى ذلك اختصره املختصرون والصحيح ختصيصه مبا فيه قُوُته 

  فرع

عليه ولو دفعا له بعد احللم بعض املال إذا عقل الصيب التجارة ال جيوز إذن أبيه أو وصية يف موىل : يف الكتاب 
: لالختبار ال يلزمه دين فيما دفع له وال غريه لبقاء الوالية خبالف اإلذن للعبد ألن املنع ِلحق السيد وقال غريه 
يلحق الصيب فيما أذن له فيه خاصة قياساً على العبد وعمالً باإلذن ولو دفع أجنيب لعبد أو صيب ماالً يتجر فيه 

ظاهر : يف ذلك املال لترجح القصد للتجر على االختبار خبالف الوصي ألن مقصوده االختبار يف التنبيهات فالدين 
كالمه يف الوصايا جواز الدفع لليتيم إذا عقل التجارة وقاله أبو عمر وغريه ألن الغالب من الطباع الضبط يف 



ال يباع : ق عليه ألنه أمني قال الشيخ أبو احلسن إذا أنكر اليتيم املال صدق الوصي ويضم ذلك إىل ما اتف: النكث 
فيه إال على النقد فمن باعه على غري النقد هو الذي ال يكون له مما يف يده شيء إال أن يكون يف يد املوىل عليه أكثر 

  مما دفع إليه وليه فيكون حق من داينه يف الزائد إن كانت الزيادة من معاملته إياه 

  فرع

 خيُرج املوىل عليه والبكر املعنسة من الوالية إال بشهادة عدلني ويكون أمراً فاشياً وإال ال تنفع ال: قال ابن يونس 
زوال احلجر للسلطان إذا كان احملجور يف والية فإن كان يف والية وصيِّ : الشهادة يف قبضها ملاهلا قال اللخمي 

إذا دفع : ه وإن شك ال يدفعه إال بإذن اإلمام قال مالك إذا تبني للوصي رشُده َدفَع إليه مال: األب فعن ابن القاسم 
ال : لك اإلمام مال مولّى عليه فحسن حالُه دفعَت إليه ماله وأنت كالوصي لزوال سبب املنع وقال عبد الوهاب 

( ينفك اِحلجر حبكم أو بغري حكم إال حبكم حاكم وسواء يف ذلك الصيب واجملنون والبالغ واملفلس وبقول مالك قال 
فال حيتاج للحاكم وجعل الدفع ملن له ) فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا ( وابن حنبل وهو ظاهر قوله تعاىل ) ش 

والقول اآلخر اليوم أحسن لغلبة فساد حال من يلي فيقول رشد ومل يرشد وال حيكم القاضي يف ذلك : االبتالء قال 
إن فالناً اتى بفًىت صفُته كذا وكذا وزًعم : كََتب القاضي مبجرد قوله بل حىت يثبت عنده قال سحنون إذا مل يثبت 

أن امسه فالن وذكر أن أباه أوصى عليه هبع وأنه صلح لألخذ واإلعطاء أو بأمرأة صفتها كذا وزعم أن امسها كذا 
أكتب له براءة وأن أباها أوصى هبا إليه وأهنا بلغت األخذ واإلعطاء وأهنا َبَنى هبا زوجها وسألين أن أدفع إليه ماله و

حكم بالقدر الذي دفعه ألن دفعه : فأمرته بالدفع وحكمت له بالرباءة ومل حيكم بالرشد ألنه مل يثبت عنده ومعناه 
  جائز 

  فرع

مثان عشرة سنة : بلوغ الذكَر باالحتالم أو اإلنبات أو بلوغ سن تقتضي العادة بلوغ َمن بلغه وتعيينه : يف اجلواهر 
وابن حنبل ويزيد اإلناث ) ش ( ومخسة عشر البن وهب وقاله ) ح ( سبعة عشر وقاله : ه البن القاسم وقال غري

باحليض واحلمل ويقبل قوله يف االحتالم إال أن يرتاب فيه ألنه أم ال يعرف إال من ِقَبله ويكشف لإلنبات ويستدبره 
النظر ) ش ( ياض قاله القاضي أبو بكر وجوز الناظر ويستقبالن مجيعاً املرآة وينظر إليها الناظر فريى اإلنبات أو الب

حكّمين رسول اهللا يف بين قُريظة فكنَّا نكشُف عن مؤتزرهم فمن أنبت ( للعانة لإلنبات لقول سعد رضي اهللا عنه 
: ال حيكم بأن احلمل بلوغ حىت ينفصل الولد قال الطرطوشي : وقال أيضاً ) قتلناه ومن مل ُينبت جعلناه يف الدراري 

ال يعترب اإلنبات ) : ح ( دون الزغب الضعيف وقال ) كذا ( اد باإلنبات اإلنبات اخلشن على املذاكر ومرحلة واملر
وألنه معين يعرض ) ١) (لقد حكمَت حبكم اهللا من فوق سبع مساوات : ( حديث سعد املتقدم وقال له : أصالً لنا 

الوجه والصدر وسائر الشعور والزيادات بل شعر عند البلوغ فيحكم به كخروج املين احتجوا بالقياس على شعر 
فعلق البلوغ واحلكم على احلُلُم فال يتعلق ) وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا ( الوجه أدلُّ وبقوله تعاىل 

ول احلديث فجعل احلُلُم مناط األحكام واجلواب عن األ) الصيب حىت حيتلم : ُرِفع القلم عن ثالث : ( بغريه وبقوله 
أن تلك الشعور ال ختتص بالبلوغ فهي كالبول وهذا : أنه قياس خمالف للسنة فال يسمع سلمنا صحته لكن الفرق : 

  ) خرجه مسلم (  -١أنه استدالل باملفهوم وأنتم ال تقولون به سلمنا صحة التمسك: كاحليض وعن الثاين 



( مقدم على املفهوم إمجاعاً وهو جواب الثالث احتج به لكن املفهوم ها هنا عارضه منطوق احلديث املتقدم واملنطوق 
وأجاز عليه ) إذا بلغ املولود مخس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه احلدود : ( بقوله عليه السالم ) ش 

: السالم ابن عمر رضي اهللا عنهما يف اجلهاد ابن مخس عشرة سنة وال جياز إال بالغ وهو متفق على صحته وجوابه 
الصحة يف األول وعن الثاين أن هذا من كالم ابن عمر فلعله عليه السالم علم بلوغه عند هذا السن ومىت علم  منع

قرأت الفقه : البلوغ ال نزاع فيه وليس يف احلديث داللة على أنه أجاز ألجل اخلمس عشرة سنة فهذا كقول القائل 
وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي : ( قاسم قوله تعاىل وأنا ابن كذا ذكر التاريخ ألن السن سببه وقد نزل ابن ال

  مثاين عشرة سنة ومثل هذا ال يقال إال عن توقيف : األشد : قال ابن عباس ) أحسن حىت يبلغ أشده 

  فرع

يستثين من تصرفات الصيب وصيته فتنفذ إذا مل خيلط فيها قاعدة تسمى جبمع الفرق وهي أن يرتب : يف اجلواهر 
ىن الواحد حكمان متضادان فالصيب أبطل تصرفه يف حياته صوناً ملاله على مصاحله ونفذت وصيته صوناً ملاله على املع

  على مصاحله ألهنا لوردت لصرف املال للوارث ففاتته مصلحة ماله 

  فرع

األب  ) :ش ( ووصي الصيب أبوه مث وصيه مث وصي وصيه مث احلاكم دون اجلد واألم وسائر القرابات وقال : قال 
أن اجلد يقامسه األخ يف املرياث خبالف األب فيكون قاصراً عن األب فال : مث اجلد أبو األب وإن عال مث الوصي لنا 

  يلحق به 

  فرع

فهو ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن : ( ال يتصرف الوفلي إال مبا تقتضيه املصلحة لقوله تعاىل : قال 
اليت هي أحسن وال يبيع عقاره إال حلاجة اإلنفاق أو لغبطة يف الثمن وخشية سقوطه إن  معزول بظاهر النص عن غري

مل ينفق عليه وابتياع غريه بثمنه أفضل أو لكونه يف موضع خرب أو خيشى انتقال العمارة من موضعه فيبيعه 
صاحل على مال وال يعتق ويستبدل بثمنه يف موضع أصلح وال يستويف قصاصه وال يعفو عنه ألنه إذا بلغ يقتص أو ي

رقيقه وال يطلق نساءه إال على عوض فيه املصلحة يف غري البالغ من الذكور أو يفعل ذلك األب خاصة فيمن جيرب 
من اإلناث ويف خمالعته عمن ال جيرب ممن ميلك أمرها خالف وال يعفو عن شفعته إال ملصلحة مث إذا عفا ليس للصيب 

إمنا جنيزه : ألنه تضييع مال وجوابه ) ش ( يف العفو عنها قياساً على الشفيع ومنع ) ح ( الطلب بعد البلوغ ووافقنا 
أن يبيع له بنسيئة وأن يكاتب عبده وإن كان أضعاف القيمة ألنه يأخذ ) ش ( إذا تضمن مصلحة أرجح ومنع 

جوز أن يقترض له العوض من كسبه وأن يسافر مباله من غري ضرر وال يودعه وال يقرضه مع إمكان التجر فيه و
  ) ومن كان غنيا فليستعفف : ( ويرهن ماله وأن يأكل األمني والويل من مال اليتيم إال أن يكونا غنيني لقوله تعاىل 

  فرع



إذا بلغ فله اخلروج عن أبيه وإن كان أبوه شيخاً ضعيفا إال أن يستحق احلجر لسفه وإذا : قال األهبري قال مالك 
  أبوها اخلروج هبا وكرهت فراق ولدها فذلك هلا كخروجها من احلجر  تزوجت املرأة وولدت وأراد

  فرع

  ال يقضى عن احملجور عليه دينه بعد موته كحياته إال أن يوصي بذلك يف ثلثه إذا بلغ مثله الوصية : قال قال مالك 

  فرع

عسر اإلشهاد منهما على الوصي مصدق يف نفقة اليتيم وويل السفيه وقاله الشافعي ألهنما أمينان وي: يف اجلالب 
فلما أمره باإلشهاد مل يؤمتن على ) فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم : ( ذلك خبالف رد املال لقوله تعاىل 

  الرد خبالف املودع فإنه مؤمتن يف الرد 

  فرع

اجتروا : ( اهللا عنه  لقوله عمر رضي) ش ( جتوز التجارة يف مال اليتيم وال ضمان على الوصي يف ذلك وقاله : قال 
  وروي مرفوعاً ) يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة 

  فرع

وإن : ( لقوله تعاىل ) ش ( ال بأس خبلط الوصي نفقة يتيمه مباله إذا كان رفقاً لليتيم وميتنع رفقاً للويل وقاله : قال 
وخاصة يف بيت وينبغي للويل أن يوسع وألن اإلفراد قد يشق ) ختالطوهم فإخوانكم واهللا يعلم املفسد من املصلح 

وال بأس بتأديبه ألنه من ) لينفق ذو سعة من سعته : ( على اليتيم يف نفقته وكسوته على قدر حاله لقوله تعاىل 
وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت ) ما حنل والد ولداً أفضل من أدب حسن : ( أفضل الرب لقوله عليه السالم 

وخيرج الزكاة من ماله وزكاة الفطر ويضحي عنه لتحقق أسباب هذه ) وبالوالدين إحسانا : ( عاىل حمتاجة لقوله ت
  املأمورات يف حقه 

  فرع

ما وهب األب من ماله ولده الصغري من عروض أو رقيق أو عقار وهو مليء : يف النوادر قال عبد امللك ومطرف 
 سبيل لالبن على اهلبة إال أن يعسر األب بعد يسره نفذ للموهوب وعليه لالبن عوضه شرط له ذلك أم ال وال

فيأخذها البن محالً لتصرف األب على التزام العوض كما إذا زوجه صغرياً فقرياً حيمل على أنه التزام الصداق فإن 
 فاتت أخذ قيمتها من املوهوب للفوات حتت يده مث يرجع املوهوب على األب ألن اهلبة عقد الزم وقد لزمته القيمة

العتق واالستيالد وابالء الثوب وأكل الطعام وبيع اهلبة وأكل مثنها وما كان فوته بسببه : البنه فأداها عنه والفوت 
وأما ما هلك بأمر مساوي فال يضمن وإن كان األب يوم اهلبة بعد ما ردت شرط العوض أم ال لتعيني ضياع مال 

م احلكم وإن اتصل إعساره وداها املوهوب وال يرجع هبا الولد وما فات أخذ من األب قيمته إن كان له شيء يو



على األب وكأنه وهب مال أجنيب وإن كان يوم اهلبة معسراً مث أيسر مث أعسر نفذت ويرجع هبا على األب وكأنه 
وهب العطية وال يأخذها االبن وإن كانت قائمة إن كان األب مليئاً وإال أخذها إال أن تفوت فيأخذ القيمة من 

وما باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود إن : طي إن فاتت بسببه ويرجع هبا املعطي على األب قاال املع
عرف أنه فعله لنفسه وإن جهل هل لنفسه أو لولده وال يرد إلمكان صحة التصرف وهذا يف عدمه وأما يف مالئه 

وأما ما اشترى من رقيقه وعقاره نفذ إال  :فيمضي ويضمن الثمن فيما باع تصحيحاً للتصرف حبسب اإلمكان قاال 
ببخس يسري فريد كله ألنه معزول عن غري املصلحة وما قارب األمثان مضي وباع وحاىب وقلت احملاباة مضي ذلك 

وما أعتق من عبيده جاز يف : وكانت يف مال األب كالعطية وإن عظمت احملاباة رد كله لتمكن الفساد قال مطرف 
التزام القيمة ورد يف عدمه إال أن يطول زمانه ويولد للعبيد على احلرية فيتبع األب بالقيمة  مالء األب ومحل على

قاله مالك وكذلك ما تزوج به من عبد أو غريه جاز يف مالئه وعليه القيمة أو معدماً رد ما مل بني بامرأته فيتبع 
صغرت احملاباة فيما أعطى أم ال إن كان موسراً  بالقيمة وإن مل يفت وقال عبد امللك بىن أم ال طال أمد العتق أم ال

هبته وبيعه وعتقه وأصداقه : أخذت من القيمة أو معدماً رد ذلك كله لفساد أصل التصرف وأجاز أصبغ هذا كله 
ة إال أن ملياً أو معدوماً قائماً أو فائتاً طال أمد العبد أم ال بين باملرأة أم ال باع لالبن أو لنفسه ويلزمه تغليباً للوالي

إذا وهب عبد ابنه أو تصدق به بطل وإن كان ملياً وإن أعتقه عن : يتقدم اإلمام يف ذلك فيبطل كله قال مالك 
نفسه ملياً نفذ وعليه القيمة ولو كان كثرياً رد عتق األب وما تزوج به من مال ولده الصغري واألب مليء نفذ بىن 

لصغري بغالم مث أوصى بعتق عتق يف ثلثه ولالبن قيمته يف رأس املال ألنه إذا تصدق على ابنه ا: أم ال قال ابن القاسم 
كان حيوز البنه وإن مل يكن لألب مال بطلت الوصية ولو كان االبن كبرياً حيوز لنفسه ومل يقبض حىت مات بطلت 

  الصدقة ونفذت الوصية 

  فرع

يتمه وأنه ناظر له وحاجته : بعد ثبوت ستة أمور ال يوكل القاضي من يبيع شيئاً من مال اليتيم إال : قال ابن بشري 
وأهنا ال تندفع إال بالبيع وأنه ملك اليتيم مل خيرج عن يده وأن املبيع أحق ما يباع عليه وحصول السداد يف الثمن وال 

ه شقص احلاجة والغبطة يف الثمن الكثري أو يبيعه ملن يعود عليه بشيء أول: يبيع الوصي العقار إال ألحد ستة أوجه 
يف دار ال حتمل القسمة فدعاه شركاؤه للبيع أو دار واهية وال يكون له ما تقوم به أوله دار بني أهل الذمة السبب 

فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل : ( الثاين اجلنون لقوله تعاىل 
ال : فقيل : واختلف فيمن خيدع يف البيوع : ة حيجر عليه قال اللخمي واجملنون ضعيف فيكون مسلوب العبار) 

: ( حيجر عليه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلبان بن منقذ وكان خيدع يف البيوع لضربة أصابته يف رأسه 
وأرى إن : قال  حيجر عليه صوناً ملاله عليه كالصيب: خرجه الصحيحان وقال ابن شعبان ) ال خالبة : إذا بعت فقل 

كان خيدع باليسري أو الكثري إال أنه ال خيفي عليه ذلك بعد تبني ال حيجر عليه ويؤمر باالشتراط كما يف احلديث 
ويشهد حني البيع فيستغين بذلك عن احلجر أوال يتبني له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه وال ينزع املال من يده إال 

اجملنون بإفاقته إن كان اجلنون طارئاً بعد البلوغ ألنه كان على الرشد وإن  أن ينزجر عن التجر ويزول احلجر عن
كان قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد والضعيف التمييز والذي خيدع له ماله إذا علم منه دربة البيع ومعرفة وجوه 

اآلية املتقدمة فجعله ) فا فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعي: ( التبذير لقوله تعاىل : اخلديعة السبب الثالث 
تعاىل مسلوب العبارة يف اإلقرار ومن سقط إقراره حجر عليه ويف الكتاب املبذر ملاله سرفا يف لذاته من الشراب 



والفسق وغريمها ويسقط يف ذلك سقوط من ال يعد املال شيئاً حيجر عليه دون املصلح ملاله الفاسق يف دينه وإن كان 
ال حيجر على الكبري : ن أثر احلجر صون املال وهو مصدق قال ابن يونس قال أشهب له مال عند وصي قبضه أل

بل على الكل من لو كان له وصي مل يعط له ماله وكذلك من دفع إليه ماله مث : إال يف البني التبذير قال ابن القاسم 
بلغ مبذراً دفع إليه ماله بعد مخس ال يبتدأ احلجر على بالغ عاقل وإن ) : ح ( وابن حنبل وقال ) ش ( بذر ووافقنا 

: أن انتفاء مثرة العقل كانتفائه عندنا وعنده املعترب أصل العقل وثانيهما : أحدمها : وعشرين سنة وللمسألة أصالن 
: اآلية املتقدمة وال يصح قوهلم : احلجر يثبت بالشرع تارة وحبكم احلاكم أخرى كالوالية وعنده بالشرع فقط لنا 

نون ألن السفه يقابل بالرشد واجلنون يقابل بالعقل والسفيه ليس برشيد والضعيف الصيب والذي ال السفيه اجمل
أموالنا : قال املفسرون قولني ) وال تؤتوا السفهاء أموالكم : ( اجملنون نفياً للترادف وقوله تعاىل : يستطيع أن ميل 

حجر علينا يف أموالنا هلم أوىل أمواهلم وعلى الثاين فهو وأمواهلم فعلى األوىل هلم أوىل يدل بطريق األوىل ألنا إذا 
أي ال يقتل بعضكم بعضاً ويسلم ) فسلموا على أنفسكم ( و ) وال تقتلوا أنفسكم : ( املقصود ويكون مثل قوله 

بعضكم على بعض وألنه إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم فقد مر عثمان رضي اهللا عنه بأرض سبخة اشتراها عبد اهللا 
أما تقبض على يد ابن أخيك ؟ : مث لقي علياً فقال ( ما يسرين أن تكون يل بنعل : ن جعفر بستني ألف درهم فقال ب

ألحجرن عليه ففزع عبد اهللا بن جعفر إىل الزبري بن العوام : فقال على ) اشترى أرضاً ما يسرين أن أمتلكها بنعلي 
كيف : ك مث جاء علي إىل عثمان فسأله احلجر عليه فقال عثمان ال تبايل وأنا شريك: وأخربه بذلك فقال له الزبري 

أحجر على رجل شريكه الزبري ؟ ومل ينكر منهم أحد ذلك فكان إمجاعاً وهذا هو املعهود يف السلف واخللف ولو 
هذا حجة عليكم ألن التبذير وجد وما حصل : ال حيجر على بالغ وال يقال : لقال له الزبري ) ح ( صح ما قاله 

ملا اقتسما الغنب صار نصيب كل واحد بعنب : حجر بل ينبغي احلجر على الزبري مع عبد اهللا ملا ذكرمت ألنا نقول 
ال يسرين بنعل أي ما رغبته والعقالء الرشداء ختتلف رغباهتم : الرشيد يف مثله وأما قول عثمان رضي اهللا عنه 

وال : ( ملال فكذلك إذا طرأ بعده كاجلنون احتجوا بقوله تعاىل اختالفاً شديداً وألنه معين لو قارن البلوغ منع دفع ا
أنه ال يقرب بعد : مخس وعشرون سنة ومفهومة : واألشد ) تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده 

 يف ماله األشد وهو املطلوب وألن حقوق األبد أن تتعلق به فأويل األموال ويقبل إقراره يف نفسه باجلنايات فأوىل
إىل ) يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى ( وألن اآلية اليت متسك هبا اخلصم تدل لنا لقوله تعاىل 

أن األشدُّ البلوغ وعن الثاين : أن السفيه يداين ويعامل واجلواب عن األول : فمقتضاها ) فليملل وليه ( قوله تعاىل 
يهما يف املال دون النفس والسر أن الوازع الطبيعي مينع من اإلقرار بالقصاص يبطل فالعبد واملريض حمجور عل

واحلدود وحيث على اللذات والشهوات فلذلك محل إقراره يف األبدان على حتقق السبب الشرعي خبالف املال وعن 
للحق ألن إقرار صاحب )  ولّيه( اهلاء يف : أن االستثناء أخرج هؤالء الثالثة عن املداينة وال يصح قوهلم : الثالث 

احلق ال يوجب شيئاً وألنه مجع الثالثة حبرف العطف والصيب واجملنون يقر عنه وليه بالبيع والشراء وقبض الثمن 
وال يتوىل احلجر إال القاضي دون صاحب الشرط : والسلم فكذلك املبذر ألن العطف يقتضي التسوية قال مالك 

 االختبار ومن أراد احلجر على ولده أتى به اإلمام ليحجر عليه ويشهره يف أمر خمتلف فيه فيحتاج إىل اجتهاد يف
وال يزول احلجر عن : األسواق واجلامع وُيشهد على ذلك فمن عامله بعد ذلك فهو مردود قال بعض البغداديني 

يزول : اهر حمجور عليه حبكم أو بغري حكم إال حبكم حاكم للحاجة لالختبار وحتقق إبطال سبب احلجر ويف اجلو
  احلجر عن املبذِّر إذا ُعرف منه زوال ذلك 

  فرع



إذا تصرف من يستحق احلجر قبل احلجر نفذه ابن كنانة وابن نافع لعدم حجر احلاكم ألنه العلة : قال اللخمي 
ال عندهم وأبطله ابن القاسم لوجود السفه ورده مطرف إن مل يأت عليه حالة رشد ألنه مل يزل يف والية وإال نفذ إ

والصواب رد اهلبة ويضمنها املوهوب له : أن يكون بيعة خديعة فيبيع ما يسوي ألفاً مبائة ففرق بني هبته وبيعه قال 
إن صون هبا ماله ويف اجلواهر وقيل يرد تصرفه إن كان ظاهر التصرف وإال فال لقلة الفساد وعكسه لو رشد ومل 

  أو حجر احلاكم وهو باق  -زال  وقد -ينفك احلجر عنه فيختلف فيه هل يراعى السفه 

  فرع

السفيه البالغ يلزمه مجيع حقوق اهللا تعاىل اليت أوجبها على عباده يف بدنه وماله من احلد والقصاص : يف املقدمات 
ال يقع الطالق ألنه أمر تقع املعاوضة عليه فهو تصرف يف املال بغري : والطالق وقال أبو يوسف وابن أيب ليلي 

وليه إن رأى كفر عنه بالعتق وميسك عليه امرأته فعل أو يعتق أو يفرق بينهما وال جييزه الصيام وال عوض وينظر له 
إذا مل ير له وليه أن يكفر عنه بالعتق فله هو أن يكفر بالصيام وال يطلق عليه : اإلطعام إن محل ماله العتق وقال حممد 

ال يعتق عنه :  حد يف ذلك عند ابن القاسم وقال ابن كنانة يف مذهبه حىت يضرب له اجل اإليالء إن طلبته املرأة وال
وأما اإليالء إن دخل عليه بسبب ميني : وليه إال يف أول مرة ألن املرة الواحدة تقع للعاقل والسفيه وقال حممد 

أو  بالطالق هو فيها على حنث أو بامتناع وليه من التكفري يف الظهار لزمه وأما إن حلف على ترك الوطء بعتق
صدقة مما يدخل حتت احلجر مل يلزمه اإليالء أو باهللا تعاىل لزمه اإليالء إن مل يكن له مال ومل يلزمه إن كان له أو 

يلزمه اإليالء باليمني باهللا تعاىل وإن كان له مال وال يلزمه تربع : بصيام أو صالة مما يلزمه اإليالء وعلى قول حممد 
ن يعتق أم ولد ألنه كالطالق إذا ليس فيها إال االستمتاع ويف تبعية ماهلا هلا ثالثة وال عتق وال معروف يف ماله إال أ

يتبعها عند مالك وأشهب ال يرث بشهادة النساء على النسب فال يثبت األصل ويثبت الفرع فالتبع أمره : أقوال 
ال يلزمه : ند أصبغ وقال املغرية خفيف وال يتبعها عند ابن القاسم الن تصرفه ال ينفذ يف املال ويتبع القليل فقط ع

عتقها ألنه معروف نشأ عن املال ولو قتلت ألخذ قيمتها وال ينفذ إقراره بالدين إال يف املرض فيكون يف الثلث وبيعه 
وشراؤه وزواجه من املعاوضات موقوف على إجازة وليه ورده وجيتهد له يف ذلك فإن مل يكن ويل فالقاضي فإن مل 

:  هو يف ذلك فإن رد بيعه أو شراؤه وقد تلف الثمن مل يتبع ماله بشيء فإن أولد األمة فقيل يفعل حىت رشد خيري
ال كالعتق وترد وال يكون عليه من قيمة الولد شيء فإن أنفق الثمن فيما ال بد له منه ففي اتباع ماله : فوت وقيل 

أو بقعه فبناها أو ما يغتل فاغتله فهو كمن  به قوالن فإن باع أمة فأولدها املشتري أو أعتقها أو غنماً فتناسلت
استحق من يده بعد إحداث ذلك فيه ترد األمة وينقض العتق ويأخذ األمة اليت ولدت وفقيمة الولد على اخلالف 

املعلوم وإن كان الولد من غريه بتزويج أخذه مع األم ويأخذ الغنم ونسلها وعليه قيمة البناء قائماً يف البنيان وتكون 
ة بالضمان هذا كله إن مل يعلم أنه موىل عليه وإال فحكمه حكم الغاصب يرد الغلة وله قيمة البناء منقوضاً ويف الغل

رد ما فات بالبيع واهلبة والعتق والصدقة ومل يعلم به حىت مات هل يرد بعد املوت ؟ قوالن وإن تزوج ومل يعلم الويل 
ترث وال صداق إال أن يدخل بقدر ما يستحيل به فرجها وتأخذ  بنكاحه هل ترثه املرأة وتأخذ الصداق ؟ أقوال ال

املرياث والصداق وترث وإن كان النكاح غبطة فلها الصداق دخل أم ال أو على وجه الغبطة ردت الصداق إال 
يرد ربع دينار أن دخل هبا وإال فال قاله أصبغ والقوالن املتقدمان البن القاسم وذلك مبين هل فعله على اجلواز حىت 

أو على الرد حىت جياز وهل يزوجه بغري أمره كالصغري أو إال بأمره ؟ قوالن من املدونة وكذلك املخالعة بغري إذنه أو 
إال بإذنه وهو يف املدونة ويلزمه ما أتلف اتفاقاً فإن أومتن عليه فخالف وال حيلف إذا ادعي عليه يف ماله خبالف ما 



تحق وإن نكل حلف املدعى عليه وبرئ عند ابن القاسم وعند ابن كنانة إن جيوز فيه إقراره وحيلف مع شاهده ويس
نكل فكذلك إال أن حيسن حاله فيكون له أن حيلف ويستحق كالصغري يبلغ ويعقل مع املعاملة وجيوز عفوه عن دمه 

ه عبد امللك ألنه خطأً أو عمداً ألنه ليس مباله ويف دون النفس من اجلراح نفذه ابن القاسم ألن أصله ليس مبال ورد
  يصاحل عليه باملال واختلف يف شهادته إذا كان مثله لو طلب ماله أخذه وهو عدل جوزها مالك وردها أشهب 

  فرع

إذا استدان احملجور بغري إذن الويل مث فك حجره مل يلزمه ذلك إن حجر عليه حلق نفسه والصغري دون : يف اجلواهر 
  ن يفسخه عنه سيده قبل عتقه من حجر عليه لغريه كالعبد يعتق إال أ

  فرع

ليس على الويل اإلنكار على من يعامل مال احملجور ألن املعامل إن علم فهو املفرط وإال : قال األهبري قال مالك 
  فعليه التعرف 

  فرع

إذا باع املوىل عليه ثوباً فتداولته االمالك فصبغه األخري قوم على املبتاع أبيض بغري صبغ : قال قال مالك 
يتراجعون األمثان فيما بينهم ويؤخذ الثوب إن وجد ألنه مل يزل عن ملكه وإال فعلى الذي تلف عنده قيمته إن و

  تلف بصبغه وال يلزم احملجور عليه شيء يف ذلك الن املشتري منه أتلف ماله والذي صبغ شريك يف الثوب مبا زاد 

  فرع

 ضمان عليه ألن صاحبها هو متلفها حيث سلمها له وإن مل إذا اكتري دابة فتعدى عليها فتلفت فال: قال قال مالك 
  يعلم فقد فرط يف عدم التعرف 

  فرع

إذا بعت موىل وأخذت محيالً بالثمن فرد ذلك السلطان واسقطه عن الوىل فإن جهلت : يف النوادر قال عبد امللك 
ذلك بعلم سقطت احلمالة علم  أنت واحلميل حاله لزمت احلمالة ألنه أدخلك فيما لو شئت كشفته وإن دخلت يف

  احلميل أم ال لبطالن أصلها 

  فرع

إذا دفعت إىل موىل عليه دنانري سلماً يف سلعة فاشترى هبا اليتيم سلعة أو وهبها رجالً فلك : قال قال عبد امللك 
ها يف مالك ولو اشترى هبا أمة فأحبلها فهي له أم ولد وليس لك أخذ: أخذ الدنانري بعينها من الثاين قال عيسى 

بغري قيمة عليه السبب الرابع الرق يف اجلواهر  -والولد ولده  -وترد أنت السلعة ولو ابتاع هو أمة فأولدها ردها 



للسيد املنع من التصرف يف املال معاوضة أو غريها قليل املال وكثريه كان الرقيق حيفط أو يضيع لتعلق حق السيد : 
لك منع أم ولدك من التجارة يف ماهلا كمالك انتزاعه السبب اخلامس : الكتاب به يف زيادة القيمة واالنتزاع ويف 

لدينها وحسبها وماهلا ومجاهلا وإذا تعلق به حق الزوجة لبذله : تنكح املرأة ألبع : قوله عليه السالم : النكاح وأصله 
بن مالك أتت النيب صلى اهللا الصداق فيه كان حلجر فيما خيل به وخالفنا األئمة وروي ابن ماجه أن امرأة كعب 

نعم فبعت : عليه وسلم حبلي هلا فقال هلا النيب ال جيوز للمرأة عطية حىت تستأذن زوجها فهل استأذنت ؟ فقالت 
ال جيوز المرأة عطية إال : نعم ويف أيب داود : هل أذنت هلا أن تتصدق حبليها ؟ فقال : عليه السالم إىل كعب فقال 

وقياساً على املريض احتجوا مبا يف الصحيحني أن النيب ) الرجال قوامون على النساء : ( اىل بإذن زوجها ولقوله تع
أحدها أن املرض : تصدقن ولو من حليكن ومل يسأل وقياساً على الرجال وأجابوا عن قياسنا بوجوه : قال للنساء 

علة فال يثبت احلكم هبا كما ال يقضي باملال للوارث والزوجية جتعل الزوج من أهل املرياث فهي أحد وصفي ال
تربع املريض موقوف وها هنا يبطل مطلقا و الفرع ال يزيد على األصل وثالثها انتفاع : يثبت احلجر هلا عليه وثانيها 

املراة مبال زوجها بالنفقة وغريها أكثر من حتمل الزوج ومل حيجر عليه أوىل واجلواب عن نصهم القول باملوجب فإنا 
الفرق بأن الرجل : تصدق مبا زاد على الثلث ورسول هللا صلى اهللا عليه وسلم مل يعني ذلك وعن القياس إمنا مننع ال

للزوج منعها من التصرف فيما زاد عن ثلثها من هبة أو : بذل الصداق يف املال فتعلق حقه خبالفها تفريع يف اجلواهر 
مرأة تقضي يف ذي بال من ماهلا إال بإذن زوجها والثلث ال حيل ال: صدقة وحنوه مما ليس مبعاوضة لقوله عليه السالم 

ذو بال وليست أسوأ حاالً من املريض فإن تربعت بأكثر من الثلث أجازه ابن القاسم حىت يرده الزوج كتعق املديان 
مبوت هو مردود يف األصل لقوله يف احلديث ال جيوز المرأة فإن مل يعلم الزوج حىت بانت : ورواه وقال عبد امللك 

ذلك كذلك إال أن : أو طالق أوعلم فرده ومل خيرجه من ملكها حىت تأميت نفذ النتفاء الضرر وقال ابن القاسم 
أقول بقوله يف املوت ويف التأيُّم بقول عبد امللك وإذا تربعت مبا زاد على ثلثها : يرده الزوج حني علم وقال أصبغ 

يرد ما زاد على الثلث فقط : ماله على املمنوع وقال عبد امللك خّير الزوج بني إجازة اجلميع ورد اجلميع الشت
كاملريض ألنه احملرم إال العتق يبطل مجيعه ألنه ال يتبعض مث ليس هلا التصرف يف بقية املال الذي أخرجت ثلثه 

  الستيفائها حقها وهلا ذلك يف مال آخر إن طرأ 

  فرع

  له منعها من اخلروج دون التجارة : يف الكتاب 

  عفر

إذا أعتقت ثلث عبد ال متلك غريه جاز ولو أعتقته كله مل جيز منه شيء ألن عتق ال : قال ابن القاسم : يف النوادر 
يبطل يف الوجهني ألن عتق بعضه كتعق كله لوجود التقومي على معتق البعض وقاله مالك : يتبعض وقال عبد امللك 

ه عليها إال أن يردَّ ذلك الزوج ألن أصله أن ِفعلها ماض إذا أعتقت ثلث عبد هلا مشترك كمل عتق: وقال أصبغ 
بطل ولو أعتقت ثلثهم فإن خرج عبد وبقي من الثلث : حىت يرد وإن كان هلا عبيد فأعتقت أثالثهم قال عبد امللك 

 وإذا دبرت عبدها مضى وال يرده: أسهم حىت يتم الثلث فإن كان متامه يف أقل من عبد رق مجيعه قال عبد امللك 
: الزوج لبقاء رقه وإمنا منعت بيعه وهلا االمتناع من البيع من غري تدبري وقاله مالك وابن القاسم وقال عبد امللك 

  اليتم ذلك إال بإذنه كعتقه 



  فرع

  إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج ردَّه وأمضاه ابن القاسم ألنه حقها : قال مالك : قال 

  فرع

  هلا النفقة على أبويها وكسوهتا وإن جتاوز الثلث وال مقال للزوج لوجوهبا عليها : لك قال عبد امل: قال 

  فرع

مضى وإن كره الزوج وتؤمر هي بتعمري بيتها بشوار  -وهو الثلث  -إذا تصدقت بشوار بيتها : قال أصبغ : قال 
  مثله وكذلك لو تصدقت بصداقها 

  فرع

ز الكثري أنه ألهلا مجَّلوها به والزوج يكذهبا فإن مل يكن إقرارها مبعىن العطية إذا أقرت يف اجلها: قال عبد امللك : قال 
  نفذ أو مبعىن العطية ُرد إىل الثلث 

  فرع

ليس للعبد منع امرأته احلرة مثل احلر بل هلا التصدق مباهلا لضعف ملكه يف ماله فكيف يف : قال ابن وهب : قال 
  العبد كاحلر ألنه يتجمل باملال وقال مالك : مة ألن ماهلا لسيدها وقال أصبغ مال امرأته وال مقال للحر يف امرأته األ

  فرع

إذا أراد الزوج اخلروج بامرأته إىل بلد وهلا عليه دين حلًّ أو قارب احللول أم مل يقارب : قال ابن عبد احلكم : قال 
إن طلبت كتاباً من القاضي مبا ثبت من ال أخرج ها هنا بييت فله اخلروج هبا وتطلبه بالّدين حيثما حل و: وقالت 

سبعة خيتص تصرفهم بالثلث ذات الزوج : قال ابن بشري : دينها فذلك هلا إن كان قريباً خبالف البعد نظائر 
واملريض واحلامل يف ستة والزاحف يف الصف واحملبوس للقتل واملقتص منه يف جراح أو سرقة أو ضرب مما خياف 

إن : قال ابن القاسم : لى خالف فيه السبب السادس الردة قال صاحب التنبيهات عليه املوت وراكب البحر ع
قتل املرتد أو املرتدة مل ينفذ بيُعهما يف زمن الردة وال شراؤمها ألن نفوذ التصرف إمنا هو لتحصيل مصاحل احلياة 

يلحق ماهلما وال فيما ملكاه  واملرتد مراق الدم ويوقف ماهلما ويطعمان منه وإن عامال بعد احلجر فلحقهما دين مل
هببة أو غريها إن قتال بالردة وإن أسلما كان ذلك يف ماله وما ربح من جتارته يف الردة ففي ماله فإن جهلت ردُته 

بيع املرتد وشراؤه إذا مل ُيعلم به وال حجر عليه جائز حىت : سنني وداين الناس جاز عليه لطول أمره قال التونسي 
جيري اخلالف يف املرتد إذا : فيكون األمر موقوفاً فإن قتل رد فعله وإن أسلم مضي ويف اجلواهر يوقف وحيجر عليه 

  باع قبل احلجر قياساً على املهمل 



  فرع

ال يقضي اإلمام على املرتد إال ما حل من ديونه فإذا قُتل حل املؤجل : قال يف النوادر قال ابن عبد احلكم 
ولو أسلم بقي األجل على حاله وملن حل دينه قبضه منه خبالف املفلس ولو حلق  وُيحاصص يف ماله باحلال واملؤجل

بدار احلرب مسعت البينة عليه وال حيل مؤجلة خبالف املفلس ألن خراب الذمة ها هنا بطريق العرض وال يكون 
  واجد سلعته أحق هبا خبالف املفلس لذلك وإذا مات مرتد فماله يفء بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  تاب الغصب واالستحقاقك

غصبه منه وعليه سواء واالغتصاب مثله ويف اصطالح : أخذ الشيء ظلماً تقول : الغصب لُغةً قال اجلوهري 
التعدي على رقاب األموال سبعة أقسام لكل منها حكم : أخذه على وجه خمصوص قال صاحب املقدمات : العلماء 

بة والغصب واالختالس والسرقة واخليانة واإلدالل واجلحد فجعل احلِرا: خيصه وهي كلها جممع على حترميها وهي 
) يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكن بينكم بالباطل ( الظلم يف األخذ انواعاً متباينة ويدل على حترميه قوله تعاىل 

وقوله يف مسلم يف ) سعريا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إمنا يأكلون يف بطوهنم نارا وسيصلون ( وقوله تعاىل 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم : ( حجة الوداع يف خطبة يوم النحر 

املشبه جيب أن يكون أخفض رتبةً من املشبه به فكيف حرمة الدماء وما معها حبرمة : سؤال ) هذا يف بلدكم هذا 
إن التشبيه وقع حبسب اعتقادهم فإهنم كانوا : نظر الشرع بكثري جوابه  البلد مع احنطاطها عن املذكورات يف

من غَصَب شرباً من أرض طوقًّه من سبع : ( يعظمون البلد والشهر املشار إليهما وحيتقرون االمور املذكورة وقوله 
مل يرد يف السمعيات ما : قال العلماء : فائدة ) ح ( تدل على أن العقار ميكن عصبه خالفاً ل : فائدة ) ١) (أرضني 

وهذا احلديث قيل املثلية ) اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن ( يدل على تعدد األرضني إال قوله تعاىل 
طوقه أي كلف محله يوم القيامة ال طوق : قيل : قال البغوي : يف العظم ال يف العدد فال داللة إذن يف اآلية فائدة 

وهذا أصح ملا يف البخاري قال : رض به فتصري البقعة املغصوبة يف حلقه كالطوق قال ختسف األ: التقليد وقيل 
: من أخذ من األرض شرباً بغري حقه ُخِسف به يوم القيامة إىل سبع أرضني قال صاحب التنبيهات : ( رسول اهللا 

أخذ األعيان : وشرعاً  الغصب لغةً أخذ كل ملك بغري رضا صاحبه عيناً أو منفعة وكذلك التعدي سراً أو جهراً
اململوكات بغري إذن صاحبها قهراً من ذي القوة والتعدي عرفاً أخذ العني واملنفعة كان للمتعدي يد أم ال بإذن أم ال 

الغاصب : أحدها : كالقراض والوديعة والصاع والبضائع واإلجارة والعواري والفرق بنيهما يف الفقة من وجوه 
الغاصب ال يضمن إذا رد العني ساملةً خبالف : دي يوم التعدي وإن تقدمت اليد وثانيها يضمن يوم وضعِ اليد واملتع
  ) متفق عليه (  -١املتعدي وإن كان ابن القاسم

الغاصب يضمن الفساد اليسري : جعل الغاصب كاملتعدي إذا أمسكها عن أسواقها أو حىت نقصت قيمتها وثالثها 
رفع اليد : الغصب : راُء ما تعدَّى عليه عند مالك دون الغاصب وقال غريه على املتعدي ك: دون املتعدي ورابعها 

وضع اليد العادية قهراً ويبىن على التعريفني أن الغاصب من الغاصب : املستحقة ووضع اليد العادية قهراً وقيل 
  غاصب على الثاين دون األول لكونه مل يرفع اليد املستحقة 

  فرع



ملال بغري حق يكفر مستحله فإن تاب وإال قتل لكونه جممعاً عليه ضرورياً يف الدين أخذ ا: قال صاحب املقدمات 
من أحىي : ( حديث حسن قال رسول اهللا : ويستوي يف الغصب وروى مالك مرسالً وأبو داود والترمذي وقال 

اإلضافة قاله صاحب على النعت وبعدمه على ) عرق ( فروي بالتنوين يف ) أرضاً ميتةً فهي له وليس لعرق ظامل حق 
البناء والغرس : ظاهران : العروق أربعة : املطالع ويف النكت عرق الظامل ما حيدثه يف املغصوب قال ابن شعبان 

ال حيلَبن أحدكم ماشية أخيه بغري إذنه أُيحب أحدكم أن : ( اآلبار والعيون ويف الصحيحني : وباطنان يف األرض 
قل طعامه ؟ فإهنم َتخزِن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم فال حيلنب أحدكم ماشية خزائنه فين) مشربته فتكسر ( تؤتى 

الغرفة يوضع هبا املتاع وبه قال أكثر العلماء إال يف حالة االضطرار وقال ابن حنبل : املشربة : فائدة ) أخية إال بإذنه 
حممول على عادة وضرورة  -دنا عن -جيوز بغري إذنه مطلقاً ألن رسول اهللا فعل ذلك يف خروجه للمدينة وهو : 

يباح البن السبيل أكل مثار الغري بغري إذنه نقله صاحب التمهيد بناء على فعله يف حديث : وقال مجاعة من العلماء 
أن ذلك للضرورة ألن يف احلديث املذكور أنه : وجوابه ) لتسألن عن نعيم يومكم هذا ( ابن التيهان الذي قال فيه 

اجلوع أو لقوه إدالله على صاحب املكان فإن الصحابة كانوا رضي اهللا عنهم معه : أصحابه أخرجه من بيته هو و
  : أعظم من ذلك ويف الكتاب بابان 

  الباب األول يف الضمان

أسباب الضمان ثالثة التفويت مباشرة والتسب واليد غري : املوجب ويف اجلواهر : الركن األول : وأركانه أربعة 
اليد العادية ألهنا ال تعم وحد : اصب واملتعدي واملستام إذا تلف حتت يده وهي خري من قوهلم املؤمنة فيندرج الغ

ما حيصل اهلالك : حصل اهلالك هبا من غري توسط والسبب : اكتساب علة التلف وهي ما يقال عادة : املباشرة 
ئر يف حمل عدوان فتتردى فيه هبمية عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هو املقتضى لوقوع الفعل بتلك العلة كحفر الب

أو غريها فإن أرادها غري احلافر فالضمان على املردي تقدمياً للمباشرة على السبب ويضمن املكره على إتالف املال 
ألن اإلكراه سبب وعلى فاتح الفقص بغري إذن ربه فيطري ما فيه حىت ال يقدر عليه والذي حل دابة من رباطها أو 

ف اهلرب فيهرب ألنه متسبب كان الطريان واهلرب عقيب الفتح واحلل أو بعده وكذلك السارق عبداً مقيداً خو
يترك الباب مفتوحاً وما يف الدار أحد والفاتح داراً فيها دواب فتهرب وليس فيها أرباهبا ضمن وإال فال لوجود 

اخلروج قبل العلم بالفتح  إن كانت الدواب مسرجة ضمن وإن كان رب الدار فيها لتيسر: احلافظ وقال أشهب 
لو كان رهبا فيها نائماً مل يضمن وإن ترك الباب مفتوحاً فخرجت الدواب وإمنا يضمن إذا مل : ويف كتاب اللقطة 

الضمان وإن كان أرباهبا فيها ألهم اعتمدوا على الباب فهو املتسبب يف ذهاب : يكن فيها أرباهبا قال التونسي 
) : ح ( إذا طار احليوان عقيب الفتح ضمن وإال فال وقال ) : ش ( هذا وحنوه وقال  الدواب ووافقنا ابن حنبل يف

ال يضمن إال يف الزق إذا حله فيتبدد ما فيه وخبالف املتردي فإن املتردي يف البئر ال يقصد التردي واحليوان مستقل 
ن ألن اإلتالف بسبب الريح وهي لو حل وكاء الزق املنتصب فطرحته الريح فال ضما) : ش ( بإرادة احلركة وقال 

غري معلومة احلركة فال ضمان يف أي زمان تكون وإذا حتركت فغري معلومة النهوض لإلراقة خبالف حر الشمس 
إمنا السبيل على الذين يظلمون : ( قوله تعاىل : اذابتها يف الزق ألنه معلوم احلصول فالتغرير فيه متعني فيضمن لنا 

فيندرج الغرم يف عموم السبيل : ن عليه السبيل وال سبيل باإلمجاع إال الغرم فيغرم أو نقول وهذا ظامل فيكو) الناس 
أن له يفتح قفصاً كما : فمقتضاه ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم : ( فيغرم وقوله تعاىل 

لوجوب والقياس على حل الزق فتح فيذهب ماله لكن سقط فتح القفص باإلمجاع وبقي غرم املال على أصل ا



والتردي يف البئر أو على ما إذا فتح القفص وهيجه فطار أو فتح باب مراحه فخرجت املاشية فأفسدت الزرع فإنه 
يضمنه احتجوا بأنه إذا اجتمع السبب واملباشرة اعتربت املباشرة دونه والطري مباشر باختياره حلركة نفسه كمن 

احلافر فيها إنساناً فإن لدافع يضمن دون احلافر أو طرح رجل فيها نفسه واحليوان قصده حفر بئراً عدواناً فدفع غري 
ال نسلم أن الطائر : معترب بدليل جوارح الصيد إن أمسكت ألنفسها ال يؤكل الصيد أو للصائد أكل واجلواب 

من الفاتح فيصري ملجأ  خمتار للطريان ولعله حينئذ كان خيتار النتظار العلف أو خوف الكواسر وإما طار خوفاً
للطريان وإذا جاز وجاز والتسبب معلوم فيضاف الضمان إليه كما جيب على حافر البئر يقع فيها حيوان مع إمكان 

اختياره لنزوهلا لتفريخ خلقه أو غري ذلك وال نسلم أن الصيد يؤكل إذا أكل منه اجلارح سلمناه لكن الضمان يتعلق 
ملقصده كمن أرسل بازياً على طري غريه فقتله البازي باختياره فإن املرسل يضمن بالسبب الذي توصل به الطائر 

وهذه املسألة تقتضي اعتبار اختيار احليوان مث ال نسلم أن الفتح سبب جمرد بل هو يف معىن املباشرة ملا يف طبع الطائر 
أن قصد الطائر وحنوه ضعيف : ه فالفرق من النفور من اآلدمي وأما القاء غري حافر البئر إنساناً أو إلقاؤه هو لنفس

  واآلدمي يضمن قصد أو مل يقصد ) جرح العجماء جبار : ( لقوله عليه السالم 

  فرع

موت احليوان واهندام العقار بفور الغصب أو بعده بغري سبب الغاصب يضمنه بقيمته يوم الغصب متهيد : يف الكتاب 
لوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك احلكم وقوله عليه أن ترتب احلكم على ا: وفيه قاعدة أصولية وهي 

فيه لفظ على الدال على اللزوم والوجوب وقد رتبه صلى اهللا عليه ) على اليد ما أخذت حىت ترده : ( السالم 
أن : قاعدة أخرى أصولية فقهية وهي : وسلم على وصف األخذ فيكون وضع اليد لألخذ سبب الضمان ولنا 

سببات على أسباهبا من غري تراخ فيترتب الضمان حني وضع اليد فلذلك ضمناً بوضع اليد ترتب امل: األصل 
  وأوجبنا القيمة حينئذ 

  فرع

استعار دابة إىل منزله فبلغها مث تنحى قرهبا فنزل فيه فهلكت يف رجوعها فإن كان ما تنحى إليه من معاد : قال 
إن كانت الزيادة ال خيار لرهبا فيها إذا : قال أصبغ : ونس الناس مل يضمن وإن جاوز منازل الناس ضمن قال ابن ي

سلمت مث رجع هبا ساملة إىل املوضع الذي تكارى إليه فماتت أو ماتت يف الطريق إىل املوضع الذي تكارى إليه 
انت فليس إال كراء الزيادة الستيفائه منفعة الزيادة وضعف التعدي لعدم اخليار وكرده ملا تلف من الوديعة ولو ك

الزيادة يسرية مل تعن على اهلالك فهلكت بعد ردها إىل املوضع املأذون بغري صنعه فهو كهالك تسلف الوديعة بعد 
رده وإن كانت الزيادة مما تعني على اهلالك كاليوم فإن ال يضمن يف ذلك لو ردها حلاهلا فإنه يضمن ها هنا إلعانتها 

  على اهلالك 

  فرع

غصب على من ال يتهم به جلنايته على عرضه مع تكذيبه بظاهر احلال واملتهم ينظر فيه يعاقب مدعي ال: يف الكتاب 
اإلمام وحيلفه الحتمال أن يعترف فإن نكل مل يقض عليه حىت ترد اليمني على املدعي كما ترد يف احلقوق قال ابن 



راجه ال يوجب أخذه حىت الذي يليق به ذلك يهدد ويسجن وحيلف وال يهدد فيما ال يعرف بعينه ألن إخ: يونس 
يقر آمناً وإذا أقر مكرها يف املعني أفاد ألنه معروف فكيفما ظفر به أخذ وإن من أوساط الناس ال يليق به ذلك ال 

حيلف وال يلزم راميه بذلك شيء أو من أجل اخلري أدب ألنه ظاهر احلال يكذبه ومنع أشهب التأديب واليمني مطلقاً 
  ألن األصل عدم سبب ذلك إذا مل حيقق عليه الدعوى 

  فرع

غصبتك هذا اخلامت وفصه يل أو هذه اجلبة وبطانتها يل أو هذه الدار وبناؤها يل مل يصدق إال أن : يف الكتاب قال 
  يكون نسقاً ومؤاخذة له بإقراره والرجوع عن اإلقرار غري مسموع 

  فرع

نازعك فلك قيمة ما أنفقت ألن األصل عدم إذا بنيت يف أرضه وهو حاضر يراك مث : قال مالك : قال ابن يونس 
ذلك فيا يف أرض وحيث ال يظن أن تلك األرض ألحد ولو بىن أيضاً يف مثل ذلك املكان : الرضا قال ابن القاسم 

الذي جيوز إحياء مثله ومل يعلم صاحبه مل يكن له إخراجه إال أن يغرم القيمة مبنية وأما املتعدي فيهدم بناؤه ويقلع 
لو بىن أو غرس يف أرض امرأته أو دارها مث ميوت أحدمها : أن يعطي املالك قيمته مقلوعاً قال ابن القاسم غرسه إال 

فللزوج أو لورثته على الزوجة أو ورثتها قيمة البناء مقلوعاً وإمنا جاز له فيما غرس من مال امرأته حال املرتفق 
يف ذلك من ماله فكيف البناء والغرس فإن ادعت أنه من ماهلا بالعارية يغرس فيها أو يبين إال أن شهدت بينة بإنفاقه 

  من غري بينة حلف أو من يظن به العلم من بالغي ورثته أنه ال يعلم دعواها وأخذ النقض وهلا إعطاء قيمته مقلوعاً 

  فرع

لك وعليك إذا بنيت يف أرضك املشتركة أو غرست فلتقتسما فإن صار بناؤك فيما وقع لك فهو : قال مالك : قال 
كراء حصة شريكك فيما خال أو فيما وقع له خري يف إعطائك قيمة ذلك مقلوعاً أو إخالء األرض وله عليك من 

وكذلك لو بىن أحد : والبن القاسم يف املدونة خالف هذا قال ابن القاسم : الكراء بقدر حصته قال ابن يونس 
القسم وهم حضور فال شيء هلم وكانوا اذنوا له وإن كانوا الورثة قبل القسم وأن استغل الثاين من ذلك شيئاً قبل 
وكذلك الشريك إذا كان حاضراً ال ينكر فهو كاآلذن : غيباً فلهم بقدر كراء األرض بغري البناء قال عبد امللك 

ال ؟  هل السكوت من احلاضر العلم إذن أم: بل مقلوعاً ومنشأ اخلالف : ويعطيه قيمة البناء قائماً قال ابن القاسم 
  وكذلك اختلفوا يف الباين يف أرض زوجته 

  فرع

قال ابن القاسم يف رجلني تداعيا يف أرض فزرعها أحدمها فنبتت فقلب اآلخر ما نبت وزرع غريه مث نبتت : قال 
لألول يف أوان احلرث فله الكراء على الثاين ألنه غري غاصب والزرع للثاين وعليه قيمة بذر األول على الرجاء 

ألنه أتلفه وإن أنبتت االستحقاق بعد اإلبان فال كراء له على الثاين والزرع للثاين وعلى الثاين قيمة بذر  واخلوف
  األول ولو كان غاصباً كان لرهبا يف اإلبان قلع الزرع إال أن يشاء أخذ كراء األرض إذا كان قد بلغ النفع به 



  فرع

الناس ينظرون فذهبوا مبا فيه وال يشهدوا بأعيان املنهوب يف قوم أغاروا على منزل رجل و: قال قال عبد امللك 
لكن بالغارة والنهب فال يعطى املنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إال ببينة وقاله ابن القاسم حمتجاً بقول مالك يف 

على ما ادعى إن حيلف املغار عليه : إن القول قول املنتهب مع ميينه وقال مطرف : منتهيب الصرة خيتلفان يف عددها 
أشبه أن مثله ميلكه وإذا أخذ واحد من املغريين ضمن مجيع ما أغاروا عليه مما تثبت معرفته أو ما حلف املغار عليه مما 

إذا أقر بغصب عبد هو : يشبه ملكه ألن بعضهم يعني بعضاً كالسراق واحملاربني قاله مطرف وعن ابن القاسم 
هذا يضمن مجيع العبد وال يلتفت إىل من غصب معه إال أن تقوم عليهم بينة ورجالن مسامها فصدقه رب العبد فإن 

  أو يقروا ولو كان بعضهم ملياً والباقون معدومون أخذ من املليء مجيع العبد ويطلب هو وأصحابه 

  فرع

ال بالعدول السلطان أو الوايل املعروف بالظلم يف األموال يدعى عليه الغصب ال حيكم عليه إ: قال قال ابن القاسم 
كغريه واملشهور بالظلم واالستطالة بالسلطان على أموال الناس تشهد البينة العادلة أن املدعى به ملكه وأنه يف يد 
: هذا الظامل وال يعلمون بأي طريق صار إليه يأخذ املدعي إىل أن يشهد بأنه ملك الظامل فإن شهد بالبيع وقال املدعي 

يفسخ البيع فإن ادعى أنه رد الثمن مكرهاً بالتهديد باطناً حيلف الظامل ويربأ ألن بعت خائفاً وهو من أهل السطوة 
إذا عزل الظامل يف األموال وشهد مبا يف يديه أنه كان ملك زيد كلف الظامل البينة : األصل عدم ذلك قال سحنون 

يقضى له بذلك ولو مات أقام  مبا صار إليه وإال أخذ منه ولو شهد للظامل باحليازة عشرين سنة حبضرة املدعي ال
الورثة البينة أن هذه الدور كانت ألبيهم ال يكلفوا البينة بأي طريق صارت إليه كما كان أبوهم يكلف ألنه شيء 
نشأ يف ملكهم كالغاصب يف الغلة وفيما غرس حىت تقوم البينة بالغصب وإال مل يكن عليه غلة ويأخذ قيمة الغرس 

  أخذ قيمته مقلوعاً ويرجع عليه بالغالت وتقوى أمر الغلة باخلالف فيها قائماً حىت يشهد بالغصب في

  فرع

حيازة الدار عشرين سنة مع البناء والغرس ال مينع بينة جارة أنه غصبه أو على إقراره : قال عبد امللك : قال 
يقدر عليه أو ورث ) احليازة علم فإن رجع الظامل سخط القدرة ( بالغصب وإن كان علماً ببينة ألن األصل هذه 

ذلك ورثته فاقتسموه حبضرته فهو على حقه إال أن يبيعوا أو يصدقوا أو يهبوا وربه عالم بذلك ال عذر له فذلك إذا 
طال من بعد هذا يقطع حجته وال يضر بينة الغصب ترك اإلعالم مبا عندهم بالشهادة إن كان عاملاً هبا أو غري عامل 

  هي ساقطة لكن الظامل ال ينصف منه وإال ف

  فرع

إذا أرسل ناراً يف أرضه حبيث ال تصل فوصلت حبمل الريح مل يضمن لعدم : قال صاحب النوادر قال ابن القاسم 
التغرير أو حبيث تصل ضمن ودية من مات على عاقلته وإن أغفلت أمر ماء أرضك ضمنت وإن كان قيمك هو 



إن قاموا لدفع :  سبب منك مل تضمن قال سحنون الذي يلي ذلك ضمن دونك وإن حتامل املاء على اجلسور بغري
  النار عن زرعهم فماتوا فهم هدر 

  فرع

بقيمتها يوم : إذا شهدوا بغصب اجلارية دون قيمتها وصفها الغاصب وقومت قال أشهب : قال قال ابن القاسم 
اختلفا يف الصفة الغصب فإن مل وصف بصفة جعلت من أوضع اجلواري ألن األصل براءة الذمة من الزائد وإذا 

صدق الغاصب مع ميينه وإن مل يأت مبا يشبه صدق اآلخر مع ميينه كما يقبل قول املنتهب للصرة يف عددها قال 
يصدق الغاصب مع ميينه وإن ادعى أدىن الصفات إمنا يراعي االشبه يف اختالف املتبايعني يف الثمن والسلعة : أشهب 

  حالة إال مبا يقر به الغاصب قائمة معلومة احلال واملغصوب ال يعلم 

  فرع

الشهادة بغصب أرض ال يعرفون موضعها باطلة خبالف التعيني مع اجلهل باحلدود ويضيق : قال ابن القاسم : قال 
أو يشهد غريهم باحلدود : عليه حىت يبني له حقه وال يقضى له بينة أو إقرار وحيلف املقر أن هذا حقك قال أصبغ 

يه بالسجن وغريه ومل يقر بشيء حلف على اجلميع كما حيلف املدعى عليه بغري بينة فيقضى بذلك فإن ضيق عل
فإن تعارضت بينتان يف الشراء والغصب وشكت بينة الشراء هل هو بعد : وتسقط الشهادة قال ابن القاسم 

  الغصب أم ال تقدم الشراء ألنه كان بعد فقد ثبت امللك أو قبل فشهادة الغصب باطلة 

  فرع

فعلت ومل يفعل متعمداً للترك حىت ذهبت : أغلق باب داري فإن فيها دوايب فقال : إذا قلت له : املوازية  قال يف
الدواب مل يضمن ألنه ال جيب عليه امتثال أمرك وكذلك قفص الطائر ولو أنه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر 

ناسياً الن مباشرته لذلك تصريه أمانة حتت  أغلقهما لضمن إال أن يكون: القفص وتركهما مفتوحني وقد قلت له 
فعلت ومل يفعل فصببت مائعاً فتنجس ال يضمن إال أن : صب النجاسة من هذا اإلناء فقال : حفظه ولو قلت له 

أحرس ثيايب حىت أقوم من النوم أو أرجع من احلاجة فتركها فسرقت ضمن : يصب هذا املائع ملا تقدم ولو قلت 
ولو غلب عليه نوم قهره مل يضمن وكذلك لو رأى أحداً يأخذ ثوبه غصباً إال أن يكون ال خيافه لتفريطه يف األمانة 

: أين أصب زيتك ؟ فقلت : وهو مصدق يف ذلك ألن براءة ذمته وكذلك يصدق يف قهر النوم له ولو قال لك 
تأذن له إال يف الصب  انظر هذه اجلرة إن كانت صحيحة فصب فيها ونسي النظر إليها وهي مكسورة ضمن ألنك مل

خذ هذا القيد فقيد هذه الدابة فأخذ القيد ومل يفعل حىت هربت الدابة مل يضمن ألنك مل : يف الصحيحة ولو قلت له 
تدفع الدابة خبالف الطائر هو جعله يف القفص فلو دفعت إليه الدابة ضمن وكذلك لو دفعت إليه العلف والدابة 

: العلف وحده فتركها بال علف حىت ماتت جوعاً وعطشاً مل يضمن ولو قلت  فترك علفها ضمنها ولو دفعت إليه
اشهدوا أين تصدقت به عن نفسي أو عن رجل آخر فال شيء عليه : تصدق هبذا على املساكني فتصدق به وقال 

 عند أشهب والصدقة عنك النه كاآللة فال تعترب نيته ولو قلت له شد حوضي وصب فيه رواية فصبها قبل الشد
ضمن ألنك مل تأذن له يف الصب إال بعد الشد فالصب قبله غري مأذون فيه بعد وكذلك إن كان صحيحاً فصب فيه 



إذا قال : فنسي أو تعمد الصب قبل النظر وكذلك صب فيه إن كان رخاماً فصب فيه وهو فخار قال ابن كنانة 
إن غر بك يؤدب وكذلك جيري اخلالف هو جيد وهو رديء ضمن ألنه غرر ومل يضمنه ابن القاسم و: الصرييف 

التضمني إذا : والصحيح : فيما تقدم مما غر فيه بلسانه وملالك يف تضمني الصرييف إذا غر جبهله قوالن قال سحنون 
إن أخطأ فيما خيتلف فيه مل يضمن أو يف البني الظاهر ضمن لتقصريه ولو دل اللص : غر من نفسه قال ابن دينار 

مال فللمتأخرين يف تضمني الدار قوالن وإن أقر لك بالرق وامللك على أن يقامسك الثمن  والغاصب القاهر على
ففعلت مث اطلع على ذلك وقد هلكت ضمن هو ما أتلف على املشتري وقاله حممد يف احلر يباع يف املغامن وهو 

لظلم يف املال مع أنه مل ساكت إال أن جيهل مثله ذلك واختلف فيمن اعتدى على رجل عند السلطان املتجاوز إىل ا
  يبسط يده إليه وال أمر بشيء بل تعدى يف تقدميه إليه مع علمه بأنه يظلمه 

  فرع

: لو غصب السكىن فقط فاهندمت الدار إال موضع سكنه مل يضمن ولو اهندم سكنه ضمن الركن الثاين : يف اجلواهر 
) على اليد ما أخذت حىت ترده : ( عليه السالم  الواجب عليه وهو كل آدمي تناوله عقد اإلسالم أو الذمة لقوله

واألخري احتراز ) جرح العجماء جبار : ( وهو عام فيما ذكرناه والقيد األول احتراز من البهيمة لقوله عليه السالم 
ىل من احلريب فإنه ال يضمن املغصوب يف القضاء أما يف الفتيا فاملشهور خماطبته بفروع الشريعة فيضمن عند اهللا تعا

ويبقى يف احلد العامد واجلاهل والغافل والعبد واحلر والذمي إلمجاع األمة على أن العمد واخلطأ يف أموال الناس 
يستوي املسلم والذمي والبالغ واألجنيب والقريب إال الوالد من ولده واجلد لألب من : سواء قال صاحب املقدمات 

واملسلم من املسلم والذمي أو ) أنت ومالك ألبيك : ( السالم ال حيكم له حبكم الغصب لقوله عليه : حفيده قيل 
من ظلم ذمياً أو معاهداً مل يرح رائحة اجلنة وإن : ( الذمي من املسلم والذمي لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال يعزر  وجيتمع يف الغصب حق اهللا تعاىل وحق املغصوب منه إال الصغري) رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة سنة 
أمره وهنيه وحق العبد مصاحله وكل حق للعبد ففيه حق : حقه تعاىل : يؤدبه اإلمام قاعدة : لعدم التحرمي عليه وقيل 

سئل رسول اهللا صلى ( هللا تعاىل وهو أمره بإيصال ذلك احلق ملستحقه هذا نص العلماء واحلديث الصحيح خالفه 
ففسر حقه تعاىل باملأمور دون ) أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً : فقال ما حق اهللا على العباد ؟ : اهللا عليه وسلم 

األمر فيحتمل أن يكون حقيقة فيتعني املصري إىل تفسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون العلماء وحيتمل التجوز 
قد ينفرد حق العبد كالديون باملأمور عن األمر فيوافق نصوص العلماء مث قد ينفرد حق اهللا تعاىل كاملعرفة واإلميان و

متكنه من : واألمثان وقد خيتلف العلماء إذا اجتمعا يف أيهما يغلب كحد القذف من خصائص حق العبد وبه يعرف 
يعتمد : تعذر إسقاط العبد له وقبوله للتوبة حمواً والتفسيق إثباتاً قاعدة : إسقاطه ومن خصائص حق اهللا تعاىل 

 حتقيقاً لالستصالح وهتذيباً لألخالق ولذلك تضرب البهائم إصالحاً هلا والصبيان هتذيباً املصاحل املفاسد دون التحرمي
يهذب الصيب على الغصب وكذلك يضرب على الزنا والسرقة وغريمها نفياً للفساد بني : ألخالقها ولذلك قيل 

وأقبل شهادته ملفسدة السكر أحد احلنفي على شرب النبيذ : رضي اهللا عنه ) ش ( العباد ال للتحرمي ولذلك قال 
احده وال أقبل : وإفساد العقل املتوقع إذا مل يسكر من النبيذ النتفاء التحرمي بالتقليد وقال مالك رمحة اهللا عليه 

  شهادته بناء على أن التقليد يف شرب النبيذ ال يصح لكونه على خالف النص والقياس والقواعد 

  فرع



املال يف : ما أصابه من االموال والديات هدر كالبهيمة وقيل : ياً ال يعقل فقيل إذا كان الغاصب صب: يف املقدمات 
املال هدر والدم على عاقلته إن كان الثلث فصاعداً : ماله والدم على عاقلته إن كان الثلث فصاعداً كاخلطأ وقيل 

فرد املعصوب إن وجد : صوب فيه تغليباً للدماء على املال وحكم هذا حكم اجملنون املغلوب على عقله وأما حق املغ
أو قيمته يوم الغصب إن فقد وهو غري مثلي أو مثله يف املوزون واملكيل واملعدود الذي ال ختتلف آحاده كالبيض 

  واجلوز 

  فرع

غاصب السكين فقط كاملسودة حني دخلوا ال يضمن املنهدم من غري فعله بل قيمة : قال حممد : قال ابن يونس 
إذا نزل السلطان : هو بفعله وغاصب الرقبة يضمنها مطلقاً مع أجرة السكىن قال ابن القاسم السكىن ويضمن ما 

على مكتر فأخرجه وسكن املصيبة على صاحب الدار لعدم وضع اليد على الرقبة بل على املنفعة ويسقط عن 
السلطان يف الدار واألرض وغري : املكتري ما سكن السلطان لعدم تسليمه ملا اكترى وعدم التمكن قال ابن القاسم 

يزرعها غصباً من مكتريها ال يسقط الكراء عن املكتري ألنه هو املباشر بالغصب دون املالك للرقبة إال السلطان 
  الذي ال مينعه إال اهللا تعاىل النه كاألمر السماوي خبالف من مينعه من هو فوقه 

  فرع

ثوباً فلبسته حىت أبليته رجع مستحقه على الغاصب املليء ألنه  إذا وهب لك طعاماً أو إداماً فأكلته أو: يف الكتاب 
املتعدي املسلط وإن كان معدماً أو معجوزاً عنه فعليك ألنك املتنفع مباله وال ترجع أنت على الواهب بشيء لعدم 

نقصته انتفاعه وانتفاعك وكذلك لو أعارك الغاصب فنقصت بلبسك فال ترجع على املعري مبا تعزم فلو اكتريته ف
باللبس أخذ املستحق ثوبه منك وما نقصه اللبس وترجع على الغاصب جبميع الكراء كاملشتري قال ابن يونس قال 

إن : أشهب إذا وهبك الغاصب فأبليت أو أكلت اتبع أيكما شاء لوجود سبب الضمان يف حقكما قال ابن القاسم 
ف ما له يف كتاب االستحقاق يف مكري االرض حيايب كان الواهب غري غاصب مل يتبع غري املوهوب املنتفع وهو خال

يف كرائها مث يطرأ أخوه وسواء بني املتعدي وغريه وهو أصله يف املدونة أن يبدأ بالرجوع على الواهب فإن أعدم 
فعلى املوهوب إال أن يكون الواهب عاملاً بالغصب فكالغاصب يف مجيع األمور ويرجع على أيهما شاء وقول أشهب 

أن الظامل أحق أن حيمل عليه والفرق : ال يكون املوهوب أحسن حاالً من املشتري ووجه التبدئة بالغاصب أقيس و
إذا كان املعري غاصباً : أن املشتري إذا غرم رجع بالثمن واملوهوب ال يرجع قال سحنون : بني املوهوب واملشتري 

ى املستعري وإن كان الغاصب عدمياً بيع الثوب يف ال يضمنه املالك النقص بل له أن يضمنه اجلميع وال شيء له عل
القيمة واتبع املستعري باألقل من متام القيمة وما نقص لبس الثوب إال أن يكون قد كان للغاصب مال وقت لباس 
املستعري مث زال ااملال فال يضمن املستعري شيئاً التباعه الغاصب بالقيمة وإن شاء املستحق أخذ الثوب أو ما نقصه 

ولو أكرى الغاصب الدابة فعطبت حتت املكتري فال : لُّبس من املستعري فذلك له يف عدم الغاصب قال ابن القاسم ال
يتبع إال الغاصب إن مل تعطب بفعل املشتري خبالف ما أكله املكتري أو لبسه حىت أباله يغرمه املكتري ويرجع 

ومل يعلم أنه عبد فعطب ضمنه مثلما يتلف املشتري  إذا آجرته ليبلغ لك كتاباً: بالثمن على الغاصب وعن مالك 
بنفسه فمن اشتراه أن ملستحقه تضمينه وفرق ابن القاسم بني العبد والدابة املكتراة وما بينهما فرق وكذلك لو مل 

دار قد قال مالك يف املشتري يهدم ال: ومها سواء يف الضمان قيل حملمد : يركبها وبعثها مع غريه إىل قرية قال حممد 



أن الدار يقدر على إعادهتا خبالف الثوب وكسر احللي : يضمن والفرق : قد قال يف قطع الثوب : ال يضمن قال : 
: كهدم الدار لعدم التلف وقاطع الثوب كذابح الشاة وكاسر العصا وباعث الغالم فيهلك تلف له قال ابن يونس 

الدابة والبعث هبا سواء مل أعبه الستواء العمد واخلطأ  هدم الدار وذبح الشاة وكسر احللي وركوب: ولو قال قائل 
  يف الضمان 

  فرع

إذا أودع املغصوب ال ضمان على املودع إال أن يتعدى ألن يد املوّدع كصندوقه وامرأته وعبده الذي : يف الكتاب 
  يشيل متاعه 

  فرع

ألن الصيب يف ندم الضمان ( ه كنت غصبت ألف دينار وأنا صيب تلزم: إذا قال : قال سحنون : قال ابن يونس 
  وأنا صيب ندم ) أقررت لك بألف وأنا صيب تلزمه ألن قوله : كالبالغ ولو قال 

  فرع

إذا أكرهك العامل على دخول بيت رجل لتخرج منه متاعاً لتدفعه إليه وفعلت ودفعته إليه مث : قال سحنون : قال 
يك باملباشرة فإن اتبعك رجعت عليه فإن غاب رب املتاع عزل لرب املتاع اتباع أيكما شاء لتعّديه باألمر وتعد

وعزل االمري فلك مطالبته ألن رب املتاع قد جيئ ويطالبك وقال ابن دينار يف ظامل أسكن معلماً دارك ليعلم ولده مث 
مات ومت ُيخري صاحب الدار بني ما لك وما له وقال ابن أيب زيد يف خمرب اللصوص مبطمرك أو غاصب يضمن 

  ال لضعف سبب الداللة : ل وقيل الدا

  فرع

لو اتفقتما على أن يقر لك برق نفسه على أن تبيعه ويقامسك الثمن ففعلت وهلكت ضمن املقر بامللك لثمن : قال 
البائع لغروره بذلك قاله حممد وكذلك لو بيع يف املغامن وهو حر فسكت ألن سكوته تغرير وقالوا يف املتعدي عليك 

إن كان ظاملاً يف شكواه : علم أنه يتجاوز فيك إىل الظلم فقال مالك عليه األدب فقط وقيل عند السلطان وهو ي
ضمن أو مظلوماً ال يقدر على النصفة إال بالسلطان فال شيء عليه لعذره يف ذلك ويلزم السلطان الضمان مىت قدر 

تأجر به على إحضارك فهو عليك ينظر إىل القدر الذي لو اس: عليه وكذلك رسل السلطان يف هذه التفرقة وقيل 
ويفرق فيما زاد على ذلك بني املظلوم والظامل وأما الذي يكتب للسلطان أمساء مجاعة فيقدمون وهو يعلم أنه 

  يظلمهم بذلك فيغرم مع العقوبة وفيه خالف 

  فرع



عم يف الصلوات إذا جلست على ثوب رجل يف الصالة فيقوم فينقطع ال يضمن ألنه مما ي: وقال عبد امللك : قال 
الواجب فيه وهو األموال ألهنا متعلق األغراض فما ال مالية له ال حرمة له فال يوجب : واجملالس الركن الثالث 

الشرع اختصاصه بأحد فال يتصور الغصب وعدم املالية إما شرعا فقط كاخلنزير للحقارة الشرعية أو اآلدمي احلر 
لبهائم للحقارة الشرعية أو األمثان للسرف وإما شرعا وعادة كالقمل املشرف من األعيان أو من املنافع كوطث ا

والبعوض من األعيان واالستظالل واالستصباح من املنافع وها هنا أمور مترددة بني املالية وعدمها اختلف العلماء 
فلرهبا أخذها إذا غصب مسلم من مسلم مخرا فخللها : الفرع األول يف الكتاب : فيها فأذكرها وهي مثانية فروع 

ألهنا حلت وليس للغاصب فيها ملك وال صنيع حيتج به خبالف الصبغ أو جلد ميتة غري مدبوغ ضمنه كما ال يباع 
كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته قال ابن يونس قال أشهب لو كانت اخلمر املتقدم ذكرها لذمي خيري 

يقر على ملكه اخلمر واملعاوضة عليها من ذمي ونظر أشهب أيضا يف أخذها خال أو قيمتها مخرا يوم الغصب ألنه 
بالزرع الذي مل يبد صالحه وبئر املاشية اليت ال جيوز بيعها إذا اغتصبها فسقى هبا زرعه فعليه قيمة ما سقى منها قال 

ر إذا ختللت مالك ويغرم قيمة الزرع على ما يرجى من متامه وخياف أن لو كان حيل بيعه وقال أن حنبل يرد اخلم
للمسلم كما قلناه قال ويرد الكلب املباح وال يضمن جلد امليتة لنا قضاؤه عليه السالم بالغرة يف اجلنني مع امتناع 

بيعه وهو أصل تضمني ما ميتنع بيعه حيث ضمن وعن مالك ال شيء يف جلد امليتة غري املدبوغ قياسا على غري 
جملوسي ألنه عندهم يؤكل فهو كخمر الذمي قال اللخمي عن ابن  املتمول حيث كان قال امساعيل إال أن يكون

إن دبغ فقيمة مجيعه وقد قال مالك : القاسم ال شيء يف غري املدبوغ وإن دبغ فقيمة ما فيه من الدباغ قال اللخمي 
ه إذا جيوز بيعه وليس كل ما يثبت له ضمان املتعدي جاز بيعه وخيتلف يف جلود السباع قبل الدباغ وبعد: مرة 

هي كجلود : هي مذكاة وجيوز بيعها فعلى هذا يغرم الغاصب قيمتها وعلى قول : قال مالك وابن القاسم : ذكيت 
امليتة قبل الدباغ وإن أخذه من صاحبه حياً فعليه قيمة جلده على قول مالك خالفاً البن حبيب يف عدم اعتباره 

بيعه قوم على ذلك ومن منع رده إىل أحكام جلد امليتة  وخيتلف يف صفة تقومي الكلب املباح االختاذ فمن أجاز
لالنتفاع ال للبيع وال شيء يف كلب الدار ألمر النيب بقتلها وإذا عاد الزرع أو الثمر اللذان مل يبد صالحهما 

تسقط القيمة إن مل يكن فيه منفعة وإن كانت فيه : لقيمتهما بعد احلكم مل ينقض فإن عاد قبل احلكم فعن مالك 
وأرى أن يرجع إىل ما يكشف عنه : على الرجاء واخلوف قال : نفعة قوم على غري الرجاء واخلوف وقال أصبغ م

من الغيب حكم أم ال فإن تراخى احلكم وسلم زرع ذلك املوضع فقيمته على السالمة إن كان ال يسقى وإال حط 
غري الرجاء إال أن يكون غريه بعدما انتقل ما ينوب أجرة السقي وإن هلك زرع ذلك املوضع أو مترهم فالقيمة على 

إن غصب عصرياً فصار مخراً كسرت عليه وغرم مثل العصري فإن : وزاد فالقيمة على ما انتقل إليه الفرع الثاين 
إن كسر العصري وقد دخله عرق : صار العصري خال خري بني أخذه أو مثل العصري لفواته بالتغري ويف مثانية أيب زيد 

إن غصب حراً فباعه مث تاب : قال مالك : قال : ل فالقيمة على الرجاء واخلوف كالثمرة الفرع الثالث خل ومل خيل
إذا ماتت أم الولد عند غاصبها غرم : قال ابن القاسم : قال : يطلبه فإن أيس منه ودى ديته إىل أهله الفرع الرابع 

ش ( جلنني بالغرة ومنع سحنون كاحلرة ووافق املشهور قيمتها لسيدها قيمة أم ولد ال عتق فيها قياساً على تضمني ا
املكاتب واملدبر كالقن ومل : ووافق سحنون إذا جىن عليها قاله يف اجلواهر وقال ) ح ( وابن حنبل ووافق سحنون ) 

مها إذا غصب مخر الذمي فأتلفها فعليه قيمتها يقو: يف الكتاب : حيك فيهما خالفاً لقوة شائبة الرق الفرع اخلامس 
: وابن حنبل يف مخر الذمي وخنزيره ومنشأ اخلالف ) ش ( خالفاً ل ) ح ( من يعرف القيمة من املسلمني وقاله 

أن عمر رضي اهللا عنه كتب إليه عماله يسألونه عن : النظر إىل اعتقادهم ومقتضى عقد الذمة أو إىل شرعنا لنا 



وا منهم العشر من أمثاهنا ومل خيالفه أحد نقله أبو عبيد يف يبيعوها وخذ: الذمي مير بالعاشر ومعه مخر فكتب إليهم 
أن أمر اإلمام العادل بالبيع يدل على أن املبيع : أحده : كتاب األموال وهو يدل على أهنا من ماهلم من ثالثة أوجه 

وهو ال يكون إال يف بيع تسمية ما يقابلها مثناً : إجياب العشر يف مثنها وال جيب إال يف متمول وثالثها : متمول وثانيها 
صحيح عند اإلطالق وال يصح البيع إال يف متمول وبالقياس على سائر أشريتهم وأمواهلم ألن القضاء عليهم 

باعتقادهم ال باعتقاد القاضي أنه اليوجب عليهم احلد فيها ويقضى هلم بثمنها إذا باعها من ذمي ويقرهم على مسها 
فات فيها وكذلك نقرهم على أنكحتهم الفاسدة عندنا فكذلك كوهنا ماالً وشرهبا وجعلها صداقاً وسائر التصر

ومضمونة وألن عقد الذمة وقع على إقرارهم على شرهبا والتصرف فيها بسقوط تضمينها نقضاً ألماهنم ومحالً للناس 
كانت مباحة يف  فألن اخلمر: إن اخلمر غري حمرمة عليهم فتكون متمولة أما عدم حترميها : على إراقتها أو نقول 

ويصدكم عن ذكر اهللا  -إىل قوله تعاىل  -يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر : ( صدر اإلسالم مث نزل قوله تعاىل 
فخصص خبطاب التحرمي املؤمنني وألهنم ليسوا من أهل الصالة وال عجب يف استثناء بعض األحكام ) وعن الصالة 

عنهم وألن أهل الذمة عصمت دماؤهم عن السفك وأعراضهم عن الثلم عنهم بدليل سقوط الضمان واألداء 
وأمواهلم عن النهب وأزواجهم عن الوطء مع وجود سبب عدم ذلك يف اجلميع وهو الكفر فكذلك اخلمر ال متنع 

مفسدة اإلسكار متوهلا وعصمتها ويؤكده اإلمجاع على منع إراقتها ووجوب ردها مع بقاء عينها إمنا اخلالف إذا 
تعدى فاتلفها وألن اخلمر يتعلق هبا عندنا وجوب احلدا وسقوط الضمان وقد خالف الذمي املسلم يف احلد فيخالفه 

بأن اإلسالم أعظم من عقد الذمة واإلسالم مل جيعلها ماالً : يف سقوط الضمان قياساً ألحدمها على اآلخر احتجوا 
هللا سبحانه حرم اخلمر ومثنه وحرم اخلنزير ومثنه وحرم الكلب إن ا: ( فعقد الذمة أوىل ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 

والقيمة بدل الثمن ومنع األصل منع للفرع وقياساً على البول والدم وامليتة وألنه ساوى املسلم يف عدم ) ومثنه 
قياساً على  القطع يف سرقتها منه فيساويه يف عدم ضماهنا له وألهنا لو كانت ماالً معصوماً ملا أريقت إذا أظهروها
أهنم يعتقدون : سائر األموال وألن اعتقاد الذمي متوهلا كفر فال يترك اعتقاد اإلسالم العتقاد الكفر ويدل على ذلك 

العبد املرتد ماالً وال يضمن باإلتالف املسلم للذمي وال ذمي ملسلم ويعتقدون املصحف والشحوم ليس مبال 
لم لضمن باملثل وملا مل يضمنها باملثل مل تكن مضمونة واجلواب عن األول ونضمنها هلم ويضمنوهنا لنا فلو ضمنا املس

أن عظم اإلسالم أوجب له الكمال فال تقر معه مفسدة وعقد الذمة لنقصه تثبت معه املفاسد بدليل ثبوت الكفر : 
نشأ عن اإلتالف  القول باملوجب فإن الثمن يف الشرع ما نشأ عن العقد وهو حمرم والقيمة ما: وغريه وعن الثاين 

وهي اليت أوجبناها دون الثمن فلم يتناول احلديث صورة النزاع ألن قيمة أم الولد حالل ومثنها حرام والقيمة يف 
أن البول : قتل الصيد على احملرم حالل ومثنه حرام ومهر اجملوسية حرام ومهر بضعها باإلتالف حالل وعن الثالث 

فمنع باحلكم فيهما بل يضمنان ألمنا مال هلم ويأكلوهنما ولو عدوا أيضاً البول ماالً غري متمول هلم وأما امليتة والندم 
الفرق أن املسلم ال يعدها ماالً خبالفه وألنه خالفه يف التمكن من الشرب : نضمنه أيضاً وعن الرابع : قال أصحابنا 

ر هبا قطاع الطريق وجب على اإلمام لو كانت هلم قافلة فيها مخر فم: والتصرف فيخالفه يف الضمان وعن اخلامس 
انتقاضه باحلد وألن اعتقادهم التثليث : محابتهم والذب عنهم فدل على أهنا كأنفسهم معصومة وعن السادس 

فألنه ال يقر على دينه : والصاحبة والولد كفر وقد نزل اعتقاد اإلسالم وأقررناهم على اعتقادهم وأما العبد املرتد 
بالردة فهو كما لو أباحنا الذمي ماله أو مخره فإنه ال يضمن وأما املصحف فهم يعدونه ماالً وألنه أباح دم نفسه 

كالماً حسناً فصيحاً يستحسنونه ويعلمونه أوالدهم كالشعر احلسن مث املصحف والشحوم حجة عليكم ألنا غلبنا يف 
م على املسلم فال ميكن أن ميلك املثل حىت أهنا حرا: التضمني قول من يعتقدمها ماالً فليكن اخلمر مثله وعن السابع 



يبذله للذمي كما لو قتله بآلة اللواط فإن القصاص باملثل ومع ذلك فنعدل إىل غريها فهو مما عدل فيه عن املثل إىل 
يقضي بني أهل الذمة يف : قال يف الكتاب : القيمة للضرورة كالصربة إذا جهل كيلها فإهنا تضمن بالقيمة تفريع 

فاحكم بينهم : ( مر وإفساده وال يقضى بينهم يف تظاملهم يف الربا وترك احلكم أحب إيل لقول اهللا تعاىل غصب اخل
بقومها أهل دينهم وعلى األول اختصر املختصرون : وقع يف بعض الروايات : يف التنبيهات ) أو أعرض عنهم 

إذا طلبوا احلكم بينهم بغري حكم : ؟ ومراده ترك احلكم أحب إيل هل خيتص بالربا أو يعم : واختلف يف تعميم قوله 
نكرهه ألن حكم اإلسالم يف حقهم غري متوجه كحكم الطالق مثالً : اإلسالم أما حكم اإلسالم فال نكرهه وقيل 

ال يضمن مخر الذمي وال ما : يف اجلواهر : اختلف يف ضمان مخر الذمي وخنزيره الفرع السادس : ويف التلقني 
  رها وتغيريها عن حاهلا وقاله األميةنقصت املالهي بكس
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عليه : منفعة االعيان ال تضمن بالفوات حتت اليد العادية عند ابن القاسم وقال أشهب وغريه : قال : الفرع السابع 
وهب  إذا باع الغاصب أو: الكراء إذا غلق الدار وبور االرض ومل يستخدم العبد ووقف الدابة وقال ابن حبيب 

غرم الغلة اليت اغتل املشتري واملوهوب فإن يغرم ما حرم رهبا من تلك الغالت بغصبه ألنه املستهلك ووافق ابن 
أن املنافع هل هي مال يف نفسها فتضمن بالفوات أو ال : وابن حنبل وأصل الفرع ) ش ( وأشهب ) ح ( القاسم 

أصله ) ش ( ن فيها أجرة املثل فال تضمن بالفوات ونقض تكون ماالً إال بعقد أو شبهة عقد كاإلجارة الفاسدة فإ
قوله عليه السالم اخلراج بالضمان واألعيان مضمونة فتكون منافعها للضمان فال يضمنها وهو : مبنافع احلر لنا 

املطلوب واحلديث وإن كان إمنا ورد يف الرد بالعيب فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب والقياس على فوات 
بأن منافع احلر حتت يده ألنه صاحب يد ) ش ( فع بضع األمة إذا حسبها عن التزويج وعلى منافع احلر وفرق منا

فال تتحقق يد الغاصب خبالف العقار واحليوان البهيم ال يد فقبلت منافعه يد الغاصب ويدلنا على املنافع أهنا ليست 
لو تواىن الوصي يف عقار : ال جتب فيها الزكاة وثالثها : يها ال تقوم على املفلس وثان: أحدمها : مخسة أوجه : ماالً 

خذ هذه احلنطة : لو قال : اليتامى مل يؤجره مل يضمن ولو تسبب أو أمهل شيئاً من ماله ضمنه ورابعها على أصلهم 
 يقوم أن املريض إذا أمهل دوره أو عبيده يف مرض موته ال: فازرعها لنفسك ضمنت احلنطة دون املنفعة وخامسها 

عليه ذلك يف الثلث وألن الضمان يتعلق باإلتالف واملنافع قبل وجودها يستحيل إتالفها ألهنا معدومة وبعد وجودها 
ال تبقى ألهنا أعراض ال تبقى زمانني فهي تنعدم بنفسها فيتصور فيها التلف ال اإلتالف ألن اإلتالف قطع البقاء وال 

اقية وخيالف ذلك الضمان يف اإلجارة ألنه ضمان بشرط ضمان إتالف وخبالف بقاء فال إتالف خبالف االعيان فإهنا ب
بطش اليد ومشي الرجل ومنافع االعضاء ألنه عندنا ضمان األعيان القائمة ال األعراض الفانية ومنافع البضع ألنا 

نا يف البائع ألصل عندنا يف حكم األجزاء وال يلزمنا غاصب السكىن دون الرقبة فإنه يضمنها ألهنا مستغلة وكالم
مضمون وال ما إذا غصب ثوباً ففتقه وأخرج خيوطه ألنه من باب تغيري العني ال من باب املنافع وألن القابض 

للسوم يضمن العني دون منفعتها فعلم أنه ال جيتمع ضمان العني واملنفعة ملالك واحد وهبذه النكتة تندفع النقوض 
متلك اإلرث والوصية وألن الوصي جيوز له بذل مال اليتيم فيها وألهنا مال  بأهنا: احتجوا على أن املنافع أموال 

متلك باإلرث والوصية وألن الوصي جيوز له بذل مال اليتيم فيها وألهنا مال بالعقد والعقد ال يصري ما ليس مبال ماالً 
اإلباحة كسائر األموال ولقوله تعاىل بل صحته متوقفة على املالية فلو توقفت املالية لزم الدور وألهنا يدخلها اإلذن و

والقيمة مثل يف املالية فيجب توفية بالنص حبسب ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم : ( 
اإلمكان وألهنا تضمن بالعقد وشبهة العقد فتضمن باإلتالف كاألعيان وألن العني إمنا تضمن لتضمنها املنافع ألن ما 

 يضمن فإذا كانت هي أصل الضمان فهي أوىل أن تضمن واجلواب عن األول والثاين والثالث ال منفعة فيه ال
النقض مبنفعة البضع فإهنا جتري جمرى املال يف الضمان باملسمى يف العقد الصحيح وباملثل يف العقد الفاسد : والرابع 

لت يف قصة أحد ملا مثل املشركون أهنا واردة يف الدماء ألهنا نز: ومع ذلك فال تضمن بالغصب وعن اخلامس 
فمن اعتدى عليكم : ( لنمثلن هبم مثلة ما مسعت يف العرب فنزلت اآلية وألن قوله تعاىل : باملسلمني قال املسلمون 

نقضه مبنفعة البضع فإنه يضمن باملسمى يف العقد : وهو ظاهر يف نفوسنا دون أموالنا فال حجة فيها وعن السادس ) 
يف الفاسد ولو غصب أمة أو حبس حرة وماتت يف يده مل جيب ضمان بضعها وباحلريب يضمن مال الصحيح وباملثل 



املسلم املسمى يف العقد الصحيح وال يضمن من غري عقد وال شبهة وبالبضع يضمنه الزوج باملسمى يف العقد واملرأة 
نافع هي سبب صريورة االعيان بسبب أن امل: تضمنه باملسمى يف اخللع وال يضمنه بالردة بعد الدخول وعن السابع 

الضمان عند اإلتالف وسبب السبب للشيء ال يلزم أن يكون سبب الشيء ألن األعضاء سبب الطاعة والطاعة 
سبب دخول اجلنة واألعضاء ليست سبب اجلزاء باجلنة ألهنا ليست من كسب العبد وما ليس من كسبه ال جيازى 

رف والعلوم وهي سبب اجلزاء بالسعادة الدائمة وهو ال يكون سبب اجلزاء عليه وكذلك العقل سبب اإلميان واملعا
عدم التعليل باحلكمة مع أهنا سبب علية العلة ونظائره كثرية : لكونه ليس من كسبه والصحيح من أصول الفقه 

ك ال يضمنه زوائد العني املغصوبة يف يد الغاصب كالسمن وتعلم الصنعة وعلو القيمة مث يذهب ذل: الفرع الثامن 
وابن ) ش ( خالفاً ل ) ح ( الغاصب وتأخذ سلعتك وال شيء لك وكذلك الولد خبالف ما كان عند الغصب وقال 

حنبل وأصل املسألة أن الغصب هل هو اثبات اليد العادية وهي موجودة فيضمن أو اثباهتا مع رفع اليد احملقة ومل 
صل يف يده بغري شبهة فلم يضمنه قياساً على الثوب تلقيه الريح يف أنه ح: ترفع عن الزوائد يداً حمقة فال يضمن لنا 

بأن اليد تثبت على الولد وغريه تبعاً الن اليد يف : بيته أو حجر إذا قعد يف الطريق عدواناً وهو يكتسب احتجوا 
على الزيادة  كل شيء على جنسه عادة كما تثبت يد املشتري وغريه على ولد األمة تبعاً يف سائر العقود وقياساً

: احلاصلة عند الغصب وألنه غاصب يف االستمرار كما هو غاصب ابتداء بدليل احلقيقة واحلكم واالسم أما احلقيقة 
فالغصب لالستيالء على ملك الغري قهراً وعدواناً وهذه احلقيقة مستمرة بالفسيق والضمان والعقوبة ابتداء ودواماً 

وابتداء وألهنا إذا تلفت تقوم حامالً ومسينة وغري ذلك ولوال ثبوت اليد وأما االسم فهو يسمى غاصباً انتهاء 
والضمان مل تقوم بذلك وألنه إمنا حدث عن أصل مضمون بيد عادية فيضمن كنماء الصيد يف حق احملرم فإنه إذا 

هذه األشياء مسن الصيد عنده أو محل مث مات الولد أو هزل فإنه يضمنه وكالمها مأمور بالترك يف كل وقت وألن 
الفرق بني العقود تشترى للزوائد تبعاً أهنا تتناول امللك والغصب : حتت يده فيضمنها كأصوهلا واجلواب عن األول 

: ال يتناول امللك إمنا يسري للمنع والعقود تقتضي املنع وامللك فكانت أقوى فلذلك امتنعت الزوائد وعن الثاين 
أن الغصب حقيقة : يتجدد فعل عند حدوث هذه حىت يتناوهلا وعن الثالث الفرق بأهنا تتناوهلا بعد الغصب ومل 

كالسرقة والشراء وغريها فكما أن السارق ال يعد سارقاً مبا يف يده يف كل زمان مضى عليه وإال لثبت احلد عليه 
اً يف كل زمان بعد سقوطه كما إذا سرق دون النصاب مث صار نصاباً بزيادة القيمة يف يده واملشتري ال يعد مشتري

الغصب فعل واستدامة الفعل فعل : بدليل أن أهلية العقد قد تنفك عنه باجلنون وغريه فكذلك الغاصب فإن قيل 
يبطل بالسرقة : كمن حلف ال يلبس ثوباً وهو البس فإنه حينث والشراء قول واستدامة القول ليست قوالً قلنا 

يصري حمرماً فال يلزمه جزاء وال حمتشاً ألنه قد تذهب قدرته وال واالصطياد واالحتشاش وال يسمى صائداً ألنه قد 
منع : فعل مع القدرة فتبطل احلقيقة واالسم واحلكم إال ما أمجعنا عليه فهو باإلمجاع ال مبا ذكرمتوه وعن الرابع 

دون الزيادة  إنه مأمور بالرد ففي األصل: منع احلكم أيضاً وقولكم : احلكم بل القيمة يوم الغصب وعن اخلامس 
العقار : كمن غصب درمهاً وبيده درهم لصاحبه وديعة فإنه مأمور بالرد وال يتمكن إال برد اجلميع الفرع التاسع 

وابن حنبل ) ش ( عندنا يضمن بالغصب وكذلك األشجار من النخيل وغريها إذا تلفت بصنعة أو بغري صنعة وقاله 
ال بد : أن الغصب عندنا االستيالء على مال الغري عدواناً وعنده :  ال يضمن بالغصب وأصل املسألة) : ح ( وقاله 

مع ذلك من النقل وهو متعذر يف العقار وهذا الفرع وإن مل يكن من املتردد بني املالية وعدمها لكنه مما خيتص هبذا 
ظامل فعليه كل سبيل ألن وهذا ) إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس : ( الركن لكونه مما جيب فيه لنا قوله تعاىل 

احلديث فسماه غاصباً وألن العادة أن ) من غصب شرباً من األرض : ( االلف والالم للعموم ولقوله عليه السالم 



غصبين أرضي واألصل يف االستعمال احلقيقة وألن الغصب احليلولة وقد وجد يف العقار كاملنقول : يقول القائل 
بض فتكون قابلة لوضع اليد فإذا كانت عدواناً فهو الغصب وكذلك يف اهلبة وألن انتقال ضماهنا للمشتري بالق

والوصية والرهن وجبعل رأس مال السلم وهو يستدعي انتقاالً يف األيدي واألمالك وإال بطل السلم وألنه جيري فيه 
واين وألن ضمان الرجوع عن الشهادة وضمان اجلحود يف الوديعة وضمان القبض بالشراء الفاسد وهو قبض عد

الضمان ال يتوقف على النقل ألن امللتقط إن أخذ لنفسه ضمن أو للتعريف ال يضمن والصورة واحدة وإمنا نشأ 
: الضمان عن القصد وكذلك حائز الوديعة مل ينتقلها وألنه يضمن بالعقود فيضمن بالغصب كاملنقول أو نقول 

نع املالك من ملكه بغري نقل فال يضمن كما لو حبسه بأنه م: يضمن باإلتالف فيضمن بالغصب كاملنقول احتجوا 
حىت هلك ماله ومل يكن يعرض ملاله والعقار ال يتحقق فيه إال احليلولة بني املالك وبينه ولو أنه دخل داراً يظنها داره 

ل والن النق: مل يضمنها مع أنه وضع يده واستوىل عليها ولو نقل شيئاً من هذه الدار ضمنه فعلم أن سبب الضمان 
موضع اإلمجاع يف الغصب حيث وجد وضع اليد عدواناً مع النقل وهو أمت من وضع اليد من غري نقل ألن النقل 

يوجب التعرض للتلف والقاصر عن موضع اإلمجاع ال يلحق به وألنه ال تصح سرقته فال يصح غصبه كاحلر أو النه 
أن حبسه عن متاعه وزانه حبسه حىت اهندمت داره : ميكن نقله فال ميكن غصبه كمنعه البضع واجلواب عن األول 

فاستوىل وقصد العقار بوضع اليد واالستيالء وفعل ذلك : من غري تعرض للدار وال تسبب وأما يف صورة النزاع 
) ال مينع من حلوقها مبوضع اإلمجاع ( أن قصور صورة النزاع عن صورة اإلمجاع : فيضمن كاملنقول وعن الثاين 

يل على أن السبب هو املشترك بينهما بدليل مخر الوديعة وما ذكر معها فإنه مل يتحقق هناك نقل مع لداللة الدل
أن احلر ليس مبال : أن احلر عندنا تصح سرقته إذا كان صغرياً أو نائماً مث الفرق : صورة الضمان وعن الثالث 
وهو متعذر يف العقار والغصب االستيالء  السرقة ال بد فيها من اإلخراج من احلرز: والعقار مال ومن وجه آخر 

الفرق أن منفعة البضع ليس مبال بدليل أهنا ال تستباح باإلباحة وال ميلك : عدواناً وهو متيسر فيه وعن الرابع 
كما استوت املنقوالت يف النقل واختلفت يف ضمان الغصب فتضمن األمة القن دون أم : باإلذن والوصية مث نقول 

الواجب وفيه للعلماء ثالث : ستوي البضع والعقار يف عدم النقل وخيتلفان يف الغصب الركن الرابع الولد عندكم لي
فجعل النعم مثلياً وبأن بعض ) فجزاء مثل ما قتل من النعم : ( طرق منهم من أوجب املثل مطلقاً حمتجاً بقوله تعاىل 

فغارت صاحبة البيت فكسرهتا فأمر عليه السالم أزواج النيب هللا أهدت إليه طعاماً يف قصعة وهو يف بيت غريها 
بقصعة صاحبة البيت لصاحبة القصة املكسورة وأجيب عن األول بأن املراد املثل يف الصفة دون املالية واملقدار 

: واملطلوب ها هنا حفظ املالية أال ترى أن النعامة حيكم فيها ببدنة وهي بعيدة جداً من ماليتها ومقدارها وعن الثاين 
بأن البيتني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليس هذا من باب املعاوضة بل من باب جرب القلوب وسياسة العيال 

. . . ) من أعتق شركاً له يف عبد قوم عليه قيمة العدل : ( ومنهم من أوجب القيمة مطلقاً حمتاجاً بقوله عليه السالم 
منا مسيت قيمة ألهنا تقوم مقام املقوم وهذا معىن عام يف سائر احلديث وقياساً للبعض على البعض وألن القيمة إ

الصور وأجيب بان مورد احلديث يف العبد وهو من ذوات القيم ومثله متعذر لتعلق الغرض خبصوصه خبالف 
املكيالت وحنوها ال يتعلق الغرض خبصوصها فقام كل فرد من ذلك اجلنس مقام اآلخر ألن األصل رد عني اهلالك 

تعذر ذلك واملثل أقرب لألصل جلمعه بني اجلنسية واملالية ) على اليد ما أخذت حىت ترده ( عليه السالم لقوله 
والقيمة ليس فيها إال املالية فكان املثل أوىل إذا مل يفوت غرضاً والقيمة أوىل حيث يتعلق الغرض خبصوص اهلالك 

س قطعي والقيمة ظين اجتهادية والقطع مقدم على الظن فالقيمة تأيت عليه وختلفه وال خيلفه املثل وألن املثلي جن
فكان إجياب املثل يف املثليات والقيمة يف غريها أعدل وأمجع لألحاديث وافق لألصل وهي طريقتنا مع األئمة قال 



إتالف مال الغري يوجب البدل إما مثل املتلف يف اخللقة والصورة واجلنس واملثليات وهي : صاحب التلقني 
ومن املثلي املعدود : واملوزونات وإما قيمته فيما عداها من سائر العروض واحليوان قال صاحب اجلواهر  املكيالت

: اليت استوت آحاده يف الصفة غالباً كالبيض واجلوز فإن فقد املثل فليس عليه إال هو عند ابن القاسم قال اللخمي 
اختلف يف ذلك : القيمة اآلن قال ابن عبدوس  خيري بني الصرب وأخذ: يريد أنه يصرب حىت جيده وقال أشهب 

) ح ( و ) ش ( كاالختالف يف السلم يف لفاكهة بعد خروج اإلبان وقال األمية تتعني القيمة من يوم االنقطاع وقال 
( يوم احلكم ألن احلكم هو الذي يقدرها فلو غرم القيمة مث قدر على املثل مل يلزمه دفعه لتمام احلكم بالبدل وقال : 

إذا مل خياصم يف املثلي حىت خرج إبانه فقيمته يوم الغصب ألنه ملا كشف الغيب : تتعني القيمة ويف اجلالب ) : ش 
يوم العقد ألن القيمة عوض عن املثل املتعذر ال عن املغصوب قال : عن تعذر املثل صار كأنه من ذوات القيم وقيل 

خيتلف هل جتب قيمته غالياً ألنه فوت عليه تلك القيمة على لو استهلك الطعام يف زمن الغالء مث رخص : اللخمي 
القول مبراعاة أغلى القيم يف املغصوب أو مثله ألنه مثلي وإن كان جزافاً ومل يعلم كيله فقيمته يوم غصبه لتعذر املثل 

 يغرمه إال مثل أغرمه من املكيلة ما ال أشك أنه كان فيه فالقول بأن ذلك له أحسن ألنه مل: فإن قال للمغصوب منه 
إذا مل جيد مثل : القيمة تتعني يف الربوي كيال يؤدي إىل التفاضل قال مالك : ما أخذ وترك بقيته عنده وقال غريه 

الطعام مبوضع الطعام لزمه أن يأيت مبثله إال أن يتفقا على أمر جائز يريد باجلائز أخذ مثله بغري البلد أو الثمن الذي 
ام خيالفه فال قاعدة يف اجلوابر والزواجر فاجلوابر مشروعة جللب املصاحل والزواجر لدرء بيع به الطعام أما الطع

املفاسد والغرض من اجلوابر جرب ما فات من مصاحل حقوق اهللا أو حقوق عباده وال يشترط يف ذلك أن يكون من 
ى اجملانني والصبيان خبالف واجب عليه ولذلك شرع اجلرب مع العمد واخلطأ واجلهل والعلم والذكر والنسيان وعل

الزواجر فإن معظمها على العصاة زجراً هلم عن املعصية وقد خيتلف يف بعض الكفارات هل هي زواجر ملا فيها من 
مشاق حتمل األموال وغريها أو جوابر ألهنا عبادات وقربات ال تصح إال بالنيات وليس التقرب إىل اهللا تعاىل زجراً 

فإهنا ليست فعالً للمزجور بل يفعلها األئمة فيه واجلوابر تقع يف األموال والنفوس  خبالف احلدود والتعزيرات
واألعضاء ومنافع األعضاء واجلراح والعبادات كالوضوء مع التيمم والسهو مع السجود واملصلي جلهة السفر أو 

الذكورة مع بنت املخاض جلهة العدو مع اخلوف وصالة اجلماعة ملن صلى وحده وجرب ما بني السنني بالدراهم أو 
وهو جرب خارج عن القياس والصيام باإلطعام ملن مل يصم أو لتأخري القضاء ومناهي النسك بالدم مث الصيام والصيد 
اململوك ملالكه بقيمته واألول متلف واحد جرب ببدلني واعلم أن الصالة ال جترب إال بعمل بدين واألموال ال جترب إال 

ة ببدين وتارة مبايل وجيرب الصوم مبثله يف القضاء وباملال يف العاجزين واملؤخرين لقضائه وال باألموال والنسكات تار
جيرب املثلي بغري مثله إال يف لنب املصراة حلكمة ذكرت يف البيع واحملرمات ال جترب احتقاراً هلا كاملالهي والنجاسات إال 

لك يف اللواط ألنه مل يقوم قط يف عقد صحيح فأشبه القبل مهر املزين هبا كرهاً فيجرب مبهر املثل وال جيرب مثل ذ
أن جمرد إيالج : والعناق ومنافع االبضاع جترب بالعقود الصحيحة والفاسدة وال جترب يف اليد العادية وسبب ذلك 

احلشفة يوجب مهر املثل والساعة الواحدة تسع عدداً كثرياً من اإليالجات فلو ضمنت لكان اليوم الواحد يوجب 
استحقاق عظائم األموال وهو بعيد عن مقاصد الشرع وحكمه واستقراء هذه القاعدة يطول فلنقتصر على هذا 

  القدر للتنبيه على فوائدها 

  فرع



إذا تعدى على صفحة أو عصا بالكسر أو ثوب بالتحريق وكثر الفساد خريت يف قيمة مجيعه ألن : يف الكتاب 
ه ألن الباقي عني مالكه أو قل الفساد فما نقصه بعد رفو الثوب ألن ذهاب اجلل كذهاب الكل أو أخذه وما نقص

يضمن ما نقص ومل يفصل ألن األصل أن ال يتعدى الضمان مورد اإلتالف : البعض مضمون كالكل وقد كان يقول 
ه مث رجع للتفصيل وكذلك املتعدي على عضو حيوان أما إذا مل يبق يف الرقيق كبري منفعة ضمن مجعيه وعتق علي

راعوا قطع يد العبد الصانع فضمنوه وإن بقيت منافع خبالف قطع ذنب الدابة أو : كمن مثل بعبده ويف التنبيهات 
قلع عني الفرس الفاره يضمنه وإن بقيت منافع احلمل والركوب لغري ذوي اهليآت لفساد : أذهنا وقال عبد امللك 

ي اللحم والنتاج وال فرق بني األذن والعني عند ذوي غرض صاحبه وكذلك إفساد ضرع الشاة املرادة للنب وإن بق
اهليآت ويف النكت إذا كثر الفساد واختار أخذها وما نقصها وال بد من رفو الثوب وإن قبل الرفو أو خياط الثوب 

أن نفقة املداواة : إن صلح ذلك فيه وتشعب القصة وحنو ذلك وكذلك الفساد اليسري وال تداوى الدابة والفرق 
إذا جين على العبد جناية مفسدة كقطع يده : علومة وعاقبتها غري معروفة خبالف اخلياطة قال بعض شيوخنا غري م

إذا طلب ذلك السيد وإال فله أخذه وما نقصه ألنه ماله وإذا أعجف الغاصب الدابة : فلربه القيمة ويعتق ومعناه 
ف قطع العضو وألن العجف ليس بأمر ثابت لتوقع زواله بركوبه ومل خيتر رهبا القيمة وأخذها ال يطالبه مبا نقص خبال

يأخذ ما نقصه بعد الرفو خالف : ما قيل يف الفساد الكثري : وألن القطع فعله والعجف أثر فعله قال ابن يونس 
ال : ظاهر قوهلم وفساده أنه قد يغرم يف الرفو أكثر من قيمته صحيحاً وذلك ال يلزمه أال ترى أشهب وغريه يقولون 

غرمه إال ما نقص إذا كان له تغرميه القيمة وهو القياس فكيف بتغرميه النقص بعد الرفو ورمبا زاد ولو قيل يف اليسري ي
إذا وجد آبقاً وذلك شأنه له جعل مثله والنفقة له لدخول : عليه النقص فقط صح لدخول الرفو فيه كما قالوا : 

قاسم وأشهب يف إفساد املتعدي الثوب فساداً يسرياً أنه ال يلزمه النفقة يف جعل املثل ومل خيتلف قول مالك وابن ال
العتق موقوف على إرادة السيد خبالف ظاهر قول ابن : إال ما نقصه بعد الرفو جىن عمًد أو خطأ وقول من قال 

 العتق وإن كره لقيام قيمته مقامه فهو مضار يف: القاسم وأشهب وليس للسيد إمساكه وأخذ ما نقصه والصواب 
منعه العتق إن كان الفساد كثرياً وخيري إن كان يسرياً كفقء العني الواحدة وقطع اليد الواحدة مع بقاء كثري املنافع 
ألنه ينتفع مبا بقي فإن أخذ القيمة عتق على اجلاين أدباً له ويقع العتق واجلناية معاً كمن حلف إن باع عبده فهو حر 

حلرمته وإن قلت اجلناية جداً كجذع األنف وقطع األصبع فما نقص فقط قال  فيقع البيع واحلنث معاً ويغلب العتق
يسري ال يبطل الغرض املقصود منه ويسري يبطله وكذلك يبطله وال يبطله واألول ال : التعدي أربعة : اللخمي 

وما نقصه فذلك يضمن العني وكذلك الرابع وخيري يف الثالث كما تقدم وعلى القول بتضمينه قيمته فأراد ربه أخذه 
ال شيء له النه ملك أن يضمنه فامتنع فذلك رضا بنقصه والثاين يضمن : له عند مالك وابن القاسم وقال حممد 

كقطع ذنب محار القاضي والشاهد وحنوه وتستوي املركوبات وامللبوسات : على قياس قول مالك وقال ابن القصار 
: من ابن حبيب بالذنب دون األذن الختالف الشني فيهما قال ال يضمن العني بذلك وض: هذا املشهور وعن مالك 

وإذا فرعنا على املذهب فقطع أمنلة اصبعه فبطل ذلك صناعته ضمن مجيعه أما قطع اليد أو الرجل فيضمنه اجلميع 
وإن كان من عبيد اخلدمة لذهاب جل منافعه والعرج اخلفيف يضمن النقص فقط والكثري يضمن مجيعه واخلصاء 

تقدر الزيادة نقصاً فيغرمها الن الزيادة نشأت : نقصه فإن مل ينقصه وزادت قيمته الشيء عليه وعوقب وقيل يضمن 
مما اختلفت فيه املذاهب وتشعبت فيه  -وهو إذهاب جل املنفعة  -هذا الفرع : عن النقص وليس بالبني تنبيه 
كثر فإن ذهب النصف أو األقل باعتبار القيمة يف العبد والثوب كقولنا يف األ) ح ( اآلراء وطرق االجتهاد فقال 

أن ال يضمن إال النقص : عادة فليس له إال ما نقص فإن قلع عني البهيمة فربع القيمة استحساناً والقياس عندهم 



ألنه ينتفع باألكل والركوب فعلى هذا يتعذر احلكم لإلبل والبقر دون البغال : واختلفوا يف تعليل هذا القول فقيل 
وابن حنبل ) ش ( الركوب فيتعدى احلكم للبغال واحلمري فيضمن أيضاً بربع القيمة وقال : مري ومنهم من قال واحل

يف ختيري السيد يف تسليم العبد ) ح ( ليس له يف مجيع ذلك إال ما نقص فإن قطع يدي العبد أو رجليه فوافقنا : 
القيمة كاملة وال يلزمه تسليم العبد فتحصل له القيمة تتعني ) : ش ( وأخذ القيمة وبني إمساكه وال شيء له وقال 

أن الضمان الذي سببه عدوان ال يوجب ملكاً ألنه سبب : والعبد خالف قوله يف املسألة األوىل واألصل هذا الفقه 
التغليظ ال سبب الرفق وعندنا امللك مضاف للضمان ال لسببه وهو قدر مشترك بني العدوان وغريه فانبسطت 

أنه أتلف املنفعة املقصودة فيضمن كما لو قتلها أو األوىل فإن : فلنا : قه املسألة األوىل مث الثانية أما األوىل مدارك ف
إذا : ذا اهليئة إذا قطع ذنب بغلته ال يركبها بعد والركوب هو املقصود وأما قياس ذلك على قتلها فثالثة أقوال 

لكالبه وبزاته ويدفع جلدها ينتفع به أو بغري دباغ إىل غري ذلك من  قتلها ضمنها اتفاقاً مع بقاء انتفاعه بإطعامها
املنافع املقصودة وملا مل مينع ذلك من الضمان علمنا أن الضمان مضاف للقدر املشترك بينهما وهو ذهاب املقصود 

فالوذجاً ضمن  فيستويان يف احلكم عمالً باشتراكهما يف املوجب وألنه لو غصب عسالً وشريجاً ونشاء فعقد اجلميع
عندهم مع بقاء منافع كثرية مع املالية فكذلك ها هنا وألنه لو غصب عندهم مع بقاء منافع كثرية مع املالية فكذلك 
ها هنا وألنه لو غصب عبداً فأبق أو حنطة فبلَّها َبلالً فاحشاً ضمن الدرك عندهم مع بقاء التقرب يف العتق يف األول 

املقصود ذهب فكذلك يف مسألتنا وال يقال يف اآلبق حال بينه وبني مجيع العني ويف احلنطة  واملالية يف الثاين لكن جلّ
يتداعى الفساد إليهما ألنه يف صورة حال بينه وبني مقصوده وأفسده عليه ناجزاً مع إمكان جتفيف احلنطة وعملها 

) دوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعت( سويقاً وغري ذلك احتجوا بقول اهللا سبحانه وتعاىل 
واالعتداء حصل يف البعض فتلزمه قيمة البعض وألن هذه اجلناية لو صدرت يف غري بغلة األمري مل تلزمه القيمة 

فكذلك فيها كما لو جىن على العبد والدار ألن تقومي املتلفات يف غري صورة النزاع ال خيتلف باختالف الناس إمنا 
أنه لو قطع ذَنب محار التراب أو خرق ثوب احلطَّاب ال يلزمه مجيع القيمة مع : مان ويؤكده خيتلف بالبالد واألز

تعذّر بيعه من األمري والقاضي وألهنما ال يلبسانه بسبب ذلك القطع اليسري ولو قطع أذن األمري نفسه أو أنف 
أنه : من العامة واجلواب عن األول القاضي ملا اختلفت اجلناية فكيف بدابته مع أن شني القاضي بقطع أنفه أعظم 

متروك الظاهر القتضائه أن يعور فرسه مثل فعل اجلاين وليس كذلك إمجاعاً وقد تقدم أهنا وردت يف الدماء ال يف 
أن الدار جلّ مقصودها حاصل : إمنا يتناول نفوسنا دون أموالنا وعن الثاين ) عليكم ( األموال وأن قوله تعاىل 

ال خيتلف التقومي باختالف املالك بل خيتلف بأن الدابة الصاحلة للخاصة والعامة كالقضاة : قوهلم  خبالف الدابة وأما
واحلطَّابني أنفس قيمةً لعموم األغراض ولتوقع املنافسة يف املزايدة أكثر من اليت ال تصلح إال ألحد الفريقني وأما أذن 

معتربة يف باب الدماء ومزايا األموال معتربة فيأسر فدية  األمري وأنف القاضي فألن القاعدة أن مزايا الرجال غري
أشجع الناس وأعلمهم كدية أجنب الناس وأجهلهم فأين أحد البابني من اآلخر وأما املسألة الثانية فأصلها أن القيمة 

ه اليت مل عندنا بدلُ العني فيستحيل أن جيتمع العوض واملعوض وعند بدل اليدين فيجتمع املعوض بقيمة اجملين علي
ما تقدم أن ذهاب الغرض املقصود يوجب كمال القيمة يف مجيع العني والنا إمنا : تقابل بعوض لنا يف هذه املسألة 

نقوِّم العني فتكون القيمة عوضاً وألن اململوك التضمن أجزاؤه بالتلف مبا تضمن به مجلته يف غري صورة النزاع 
ة مع بقاء ملكه عليه كما لو جىن ولذلك ُسميت قيمةً فلو حصل له القيمة ال نسلم له مجيع القيم: إمجاعاً أو نقول 

مع العني ملا قامت مقامها ولكان للشيء قيمتان وهو خالف اإلمجاع احتجوا بأن دية يد احلر واملدبِّر دية عن يديه 
دل تسليم اجملين عليه وهي مساوية لديه النفس فكذلك العبد الِقن وألهنا جناية على ملك الغري فال يشترط يف الب



أن ضمان العبد ضمان الدماء وخراجه من قيمته كخراج احلر من ديته كما يف : أصله إذا قطع اليد الواحدة وفقهه 
ال يقبل انتقال امللك ملا  -عندنا  -أن املدبر : يدي احلر دية كاملة ففي يد العبد قيمة كاملة واجلواب عن األول 

احلر ال يقبل امللك البتة وصورة النزاع قابلة للملك فال يلزم من بقاء املدبر لسيده  جعل فيه من عقد العتق وكذلك
أن جل املنفعة مل يذهب باليد الواحدة وإن فرضتموه كذلك منعنا : مع األرش وإن عظم بقاء القن وعن الثاين 

املبلولة والفالوذج وأما ما ذكرمت يف فمذهبنا أن جلل املنفعة كمسألة احلنطة : احلكم وأوجبنا كمال القيمة أما اليدان 
أن العدوان ال يكون سبب امللك فيبطل باالستيالء العدوان من قبل األب يف جارية ابنه وأما قولكم : أصل املسألة 

يضمن أطرافه مبا  -عندنا  -إن العبد نسبة أطرافه إىل قيمته كنسبة أطراف احلر إىل ديته فغري مسلَّم بل العبد : 
  اً لشائبة املالية نقص تغليب

  فرع

إذا غصبها فزادت قيمتها أو نقصت فإمنا عليه القيمة يوم الغصب وهذا الفرع يرجع إىل أن الغاصب : يف الكتاب 
يضمن أعلى القيم وهو املذهب الشافعي وحكاه اللخمي عن مجاعة من أصحابنا وابن حنبل أو القيمة يوم الغصب 

أن وضع : لو تعلم العبد صنعة مث نسيها ضمن الغاصب قيمتها لنا : ول وعلى األ) ح ( فقط وهو مذهبنا ومذهب 
وترتيب احلكم على الوصف يدل على علّية ذلك ) على اليد ما أخذت حىت ترده ( اليد هو سبب الضمان لقوله 

الوصف لذلك احلكم فتكون اليد هي سبب الضمان فيترتب الضمان عليه ويعد الضمان ال ضمان ألنه حتصيل 
اصل وألن الضمان يصري املضمون ملك الضامن على ما سيأيت وجتد يد ضمان يف ملك اإلنسان خالف اإلمجاع احل

والراد للمغصوب حمسن بفعله للواجب فال يكون عليه سبيل وألن ) ما على احملسنني من سبيل ( ولقوله تعاىل 
األسواق فألهنا ال تضمن اتفاقاً منهم وقد الغصب مل يتناول الزيادة فال تكون مضمونة وقياساً على زيادة حوالة 

حكى اللخمي ذلك عن مالك و ابن القاسم وحكى عن أشهب وعبد امللك أخذ أرفع القيم إذا حال السوق 
أن حوالة األسواق رغبات الناس وهي خارجة عن السلعة فال يؤمر فيها خبالف زيادة صفاهتا : والفرق عندهم 

مور بالرد فهو مأمور برد الزيادة وما ردها فيكون غاصباً هلا فيضمنها وألن احتجوا بأن الغاصب يف كل وقت مأ
الزيادة نشأت عن ملكه فتكون ملكه ويد العدوان عليها فتكون مغصوبة فتضمن كالعني املغصوبة واجلواب عن 

: ان ثالثة أنا نسلم أنه مأمور وأن الزيادة ملكه لكن ال نسلم ضماهنا بسبب أن أسباب الضم: مجيع ما ذكروه 
اإلتالف والتسبب لإلتالف ووضع اليد غري املؤمنة وال نسلم وجود واحد منها أما األوالن فظاهر وبالفرض وأما 

فألنه مل يوجد وضع اليد إال يف املغصوب أما زيادته فلم يوجد إال استصحاهبا واستصحاب الشيء ال يلزم : الثالث 
اليقوم مقام العقد األول لصحته مع االسترباء والعقد ال يثبت مع أن استصحاب النكاح : أن يقوم مقامه بدليل 

االسترباء وكذلك الطالق يوجب ترتب العدة عقيبة واستصحابه ال يوجب ترتب العدة عقيبه ووضع اليد عدواناً 
يها يوجب التفسيق والتأثيم ولو جىن بعد ذلك وهي حتت يده مل يؤمث حينئذ ومل يفسق وابتداء العبادات يشترط ف

النيات وغريها من التكبري وحنوه ال يشترط ذلك يف استصحاهبا فعلمنا أن استصحاب الشيء ال يلزم أن يقوم مقامه 
أخذ اآلن إال على سبيل اجملاز : السيما وموجب الضمان هو األخذ عدواناً وال يصدق عليه بعد زمن األخذ أنه 

 يصدق شيء منه مع االستصحاب فعلم أن سبب الضمان فحقيقة األخذ جتري جمرى املناولة واحلركات اخلاصة ال
منفي يف زمن االستصحاب قطعاً وإمنا نضمنه اآلن بسبب تقدم ال بسبب مقارن فاندفع ما ذكروه وأن القيمة إمنا 

رت بني الثمن ألنه : هي يوم الغصب زادت العني أو نقصت تفريع قال يف الكتاب  فلو باعها فلم يعلم موضعها خّي



يل لك إجازته وبني القيمة ألنه غاصب فإن نقصت قيمتها يومئذ عن يوم الغصب رجعت بالتمام على بيع فضو
وإذا كثرت قيمتها يوم اجلناية ورجعت على الغاصب رجع : الغاصب ألن الغصب أوجب التمام عليه قال التونسي 

ى ملكه فريجع بالزيادة كما عليه النقص الغاصب على اجلاين بتمام القيمة ألنه بالضمان ميلك باجلناية يف الزيادة عل
الزيادة للمغصوب منه ألن الغاصب عنده ال يرجع ويلزم على مذهب ابن القاسم لو كان على : وقال أشهب 

الغاصب غرماء مل يكن أحق مبا أخذ من غرماء الغاصب ألنه إمنا أخذ ذلك عن الغاصب من غرمي الغاصب فهو 
ن يندفع الضمان عن الغاصب فال يتبعه ببقية القيمة ويكون أوىل مبا أخذ من أسوة غرماء الغاصب إال أن يريد أ

اجلاين من غرماء الغاصب وإذا باع الغاصب واستهلك املشتري فأجاز املستحق البيع وأخذ الثمن من الغاصب 
يع صار آخذه من املشتري على الغاصب مل يكن ذلك له عند ابن القاسم ألنه إذا جاز الب: فذلك له فإن قال 

له أن يغرم املشتري الثمن ثانية واألشبه األول وإن رجع على املشتري بقيمة : الغاصب كالوكيل على البيع وقيل 
يرجع املشتري جبميع مثنه فيأخذه من الغاصب ألن املستحق : ما استهلك وله مخسون والثمن مائة قال ابن القاسم 
 شيئه فانتقض البيع من املشتري والغاصب فريجع املشتري جبميع ملا أخذ قيمة ملكه يوم االستهالك فكأنه أخذ عني

يرجع املشتري باخلمسني اليت أخذها منه الغاصب ويرجع املستحق باخلمسني األخرى متام الثمن : مثنه وقال أشهب 
اجلناية فإن كانت قيمته يوم الغصب ماية وعشرين ومثن املبيع مائة وقيمته يوم : ألن الغاصب ال يربح قال حممد 

مخسني فأخذ املستحق مخسني من املشتري وهو قيمته يوم اجلناية لرجع املشتري بالثمن فقط على البائع ورجع عليه 
قال : املستحق بتمام قيمة السلعة يوم الغصب وذلك سبعون وهذا أيضاً بعيد فإن وهب الغاصب الثوب ملن أباله 

وجد أو كان عدمياً فعلى املوهوب له بقيمته يوم لبسه مث ال تراجع يرجع املستحق على الواهب فإن مل ي: ابن القاسم 
بينهما ألنا مىت قدرنا على إجازة هبة الغاصب فعلنا ويبدأ به ألنه متعد خبالف املوهوب له ال يرجع عليه إال عند 

اللبس أكثر من يرجع على أيهما شاء وعنده لو كانت قيمته يوم : قيام عذر ألنه وضع يده خطأً فيضمن وقال حممد 
له الرجوع وبدأ : يوم الغصب فال تراجع بينهم وال للمستحق الرجوع على املوهوب بزيادة القيمة وعن أشهب 

إنه يضمن : ابن القاسم ها هنا بالغاصب دون املوهوب له وقال فيمن استأجر عبداً ليبلغ له كتاباً إىل بلد فعطب 
كها والثاين إمنا وضع يده على املنفعة والعبد ال يضمن منافعه للسيد أن األول وهبه الغاصب رقبة فاستهل: والفرق 

ألنه ماله فيضمن من بعثه ألنه وضع يده خمطئاً وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة من غاصب وهو ال يعلم فهلكت 
د ال يضمن ال يضمن ألن الغاصب ضامن للدابة فال يضمن واضع يده على املنافع لوجود من يضمن الرقبة والعب: 

لسيده فلذلك ضمن مستأجره وسوى بينهما حممد فإن أعتق املشتري العبد املستحق أجازه البائع فإن أجازه وقد 
نكح وورث نفذ مجيع ذلك ألن املشتري مل يكن أصل عتقه عدواناً وقد قال أشهب فيما كان أصل عتقه عدواناً 

ال : ذلك له وينبغي على مذهب ابن القاسم : عتقه ويرثه  كاملكاتب يعتق عبداً له فيموت فرييد املشتري أن جييز
يورث باحلرية ألن أصل عتقه عدوان كعتق املديان وانظر لو أعتقه الغاصب مث جار به فلم يفت فاراد إلزامه القيمة 

  ال ينبغي أن ال يلزم ذلك الغاصب فإن عتقه باطل لوقوعه يف غري ملك : وقال الغاصب 

  فرع

مىت فعل املالك ) : ح ( قدم الطعام للمغصوب منه برئ منه وكذلك لو أكرهه على األكل وقال  إذا: يف اجلواهر 
يف املغصوب فعالً لو فعله الغاصب ضمن سقط به ضمان الغصب الن يد املالك تناقض يد الغاصب علم املالك أم 

إذا قال : ابن حنبل ال كلبس الثوب وركوب الدابة وأكل الطعام وكذلك لو اجر العبد من الغاصب وقال 



يف ) ش ( كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب وإن مل يقل ذلك برئ من الضمان وعند : للمغصوب منه 
أن إذن الغاصب كغرمه فسقط الضمان وألن العلم : سقوط الضمان عن الغاصب قوالن علم ام ال أكرهه أم ال لنا 

كل طعام الغري يظنه طعامه ضمنه أو طعامه يضنه طعام الغرمي يضمنه وعدمه يف الضمان وسقوطه ال اثر له النه لو أ
رجع املغصوب إىل املغصوب منه فيربأ الغاصب كما لو : وكيف يليق أن ينتفع إنسان بطعامه ويضمنه لغريه أو نقول 

ملشتري باعه منه أو وهبه أو أعاده أو اقبضه الن من استحق قبض شيء حصل قبضه هبذه الوجوه كما لو استحق ا
قبض املبيع فوهبه البائع إياه قبل القبض أو اعاده وألن صاحب الطعام مباشر لالتالف والغاصب سبب يف التلف 

العادية واملباشرة مقدمة على السبب كحافر البئر وامللقي مقدم يف استقرار الضمان احتجوا بانه ال يربأ من الضمان 
أن الشاة صارت ملكه عندنا بالذبح فلذلك استق الضمان عليه مل :  كما لو قدم له الشاة بعد ذحبها وشيها وجوابه

إمنا وجد من الغاصب إباحة : يرب بتقدمي الشاة والطعام مل يستقر الضمان فيه وهو ملك املغصوب منه فافترقا قالو 
ه عليه يتصرف األكل واإلباحة ليست ردا وال تزيل اليد العادية بدليل أن اإلنسان إذا اباح ملكه للضيف تبقى يد

فيه كيف شاء وله نزعه من الضيف ولو باعه للضيف مل يصح ولو محله إىل منزلة ملنعه واالباحة ليست جهة ضمان 
أنا نفرضه خاله وراح واكله وحينئذ مل يبق للغاصب يد البتة مث ينتقض ما ذكرمت مبا إذا أعاره إياه وإذا : وجوابه 

اعتق هذا العبد واستولد : املالك دار الغاصب فأكل بغري إذنه ومبا إذا قال له  دفع اجلارية املغصوبة له ومبا إذا دخل
  هذه اجلارية فإنه يربأ من الضمان يف هذه الصور كلها عنهم 

  فرع

غصبها : فإن قالوا ' إذا شهدوا بالغصب مع اجلهل بالقيمة وقد هلكت وصفتها البينة وتقوم الصفة : يف الكتاب 
قضي هبا لك ألن اليد ظاهرة يف امللك ومىت ادعى هالك املغصوب وخالف يف صفته صدق منك وال ندري ملن هي 

مع ميينه ألنه مدعى عليه الغرامة فإن ادعى ما ال يشبه صدقت مع ميينك لثبوت الظهور يف جهتك باألشبه قال ابن 
لط إمنا ذلك يف اختالف مراعاة األشبه غ: وعن أشهب ال يراعي األشبه ويصدق الغاصب قال يف النوادر : يونس 

لعله يريد داخلها نقص أو حوالة سوق فراعى : املتبايعني وكثرة الثمن والسلعة قائمة معروفة احلال قال ابن يونس 
ال يراعى االشبه ويتحالفان ويتفاسخان وحيتمل أن يكون يف قيامها قوالن يف األشبه والقياس : األشبه وإال فقد قالو 

  هنا مراعاته وقاله أشهب ها

  فرع

يف الكتاب إذا قضينا على الغاصب يف القيمة مث ظهر املغصوب عنده فلك اخذه إن علمت أنه أخفاه وترد القيمة 
ألنه ملكك وإن مل تعلم فال الن القصر والرضى بالقيمة كالبيع إال أن تظهر أفضل من الصفة بأمر بني فلك متام 

إذا ظهرت خمالفة الصفة ففي بعض الروايات : بعضها ويف التنبيهات القيمة نفياً للظالمة وكأنه لزمته القيمة فجحد 
نفذ : خيري املغصوب منه بني رد ما أخذ ويأخذ جاريته أو حبسها ومتام القيمة قاله مالك وابن القاسم قال التونسي 

عه فال يلزمك مالك احلكم عليه لقدرته على اإلمساك حىت جيد املغصوب وإذا علمت أنه غيبه كنت كاجملبور على بي
عبد فيصدق مث يظهر قولك ينبغي الرجوع كالذي أخفى : جارية وتقول أنت : وينبغي لو اقر بغري املغصوب فيقول 

: ذلك ألنه قد اخفى الصفة كلها خبالف اتفاقهما على العبد واختالفهما يف الصفة فالعني هي املبيعة وانظر لو قال 
بيضاء للوطء قيمتها مائة وهل هو خمالف جلحده بعض الصفة أم ال ؟ : جارية سوداء للخدمة قيمتها عشرون وقلت 



حيلف الغاصب إذا مل يعلم أنه أخفاها ولقد كانت فاتت من يدي فإذا حلف بقيت له : قال ابن يونس عن أشهب 
( فيه  إذا كانت على الصفة احمللوف عليها وهذا الفرع هو متليك الغاصب بالتضمني وميلك املستحق القيمة وافقنا

إذا اختلفا يف القيمة فحلف الغاصب وغرم مث وجد املغصوب وقيمته أكثر فعندنا يغرم متام : إال يف صورة وهي ) ح 
املغصوب على ملك املستحق مطلقاً واتفق اجلميع على : وابن حنبل ) ش ( القيمة وعنده يأخذه ويرد القيمة وقال 

هل يالحظ العدوان وهو ال يناسب انتقال األمالك وامللك : سألة بقاء امللك إذا كان الغاصب كتمها وأصل هذه امل
ينشأ عن التضمني املرتب على العدوان تارة وعلى غريه أخرى فال مالزمة بينه وبني العدوان مع أن العدوان قد 

ألب مع يوجب امللك يف وطء االب جارية ابنه فأحبلها ولذلك نقول أخذ البدل هاهنا فيملك املبدل باذل البدل كا
ابنه يف إجبار اجلارية أو بالقياس على ما إذا غصب عنباً وشريجاً ونشاء وعمل اجلميع فالوذجاً فإنه عند اجلميع 
ميلك املغصوب واملستحق القيمة وألن القيمة بدل عن العني ال عن احليلولة كما يقوله الشافعي إن العني تقوم 

هلا وألن سبب التمليك احلكمي أقوى من القويل بدليل اإلرث فإنه وتوصف وحيلفان عليها وأما احليلولة فال قيمة 
ينقل امللك قهراً خبالف البيع وحنوه وألن القويل ال يوجب الضمان إال بفعل أو ختلية واحلكمي يوجب الضمان 

كالقتل أو بل يتعذر عليه رده فيملك : مبجرده فيكون أقوى فينقل امللك قياساً على القويل وبطريق األوىل أو نقول 
بأن القيمة قبالة احليلولة ال قبالة : نقول أحد املقابلني لألعيان فيوجب أن ميلك الطرفني كالثمرة والثمن احتجوا 

العني الن اآلبق مثالً ال تصح مقابلته بالعوض ولو صرحا بذلك ويأخذ القيمة عن املدبر وأم الولد ومها ال يقابالن 
لغاصب ملا كان له الرجوع يف القيمة ولو كانت القيمة تقابله لرجع فيها كالثمن باالعواض والن اآلبق لو مل يعد ل

إذا مل يتمكن من املثمن وكما إذا ذهب بصره جتب الدية للحيلولة بينه وبني بصره ولذلك إذا رجع بصره رد الدية 
ك وبينه وال ميلكونه فإذا واستقر البصر لصاحبه وكذلك الشهود إذا رجعوا عن الشهادة يغرمون ما حالوا بني املال

ال يوجب هذا التضمني امللك : تقرر هبذه النظائر أن القيمة قبالة احليلولة وقد ارتفعت احليلولة فترد القيمة أو نقول 
أن بيع اآلبق جيوز عندنا من الغاصب ومن : يف املدبر فال يوجبه يف القن كما لو قطع يده واجلواب عن الوجهني 

ال يلزم من غدم قبول امللك واملعاوضة صرحياً أن : د والتزام اإلتيان به يف أجل معلوم أو نقول غريه بشرط عدم النق
ال يقبل ذلك ضمناً كالعبد املشترك إذا أبق ميتنع بيع أحد الشريكني نصيبه من شريكه بالتصريح وجيوز ضمناً بأن 

عبدك اآلبق بألف صح مع امتناع بيعه  أعتق عين: يعتق نصيبه فيملك نصيب صاحبه فيعتق عليه وكذلك لو قال 
وألن أم الولد واملدبر يف حيز املتلفني فقيمتهما كدية احلر قبالته ال قبالة احلليولة بني احلر وبني زوجه مث هذه الصور 

كلها مندفعة بأن يشترط يف صورة النزاع قبول امللك وهذه الصورة ال تقبل امللك فال معىن لذكرها مث ينتقض ما 
مبا إذا تراضيا بالقيمة مث للملك اختصاصه مبا يقبل امللك والدم واجلزء الذي أوجب عدمه العيب ال يقبل  ذكرمت

النقل من ملك ولو أعتق أحد الشريكني املكاتب ضمن نصيب شريكه مع أنه ال يقبل امللك وأما ضوء العني فألنه 
  عبد إذا رجع مل يتبني أن مل يأبق عرض فلو ذهب ما عاد فما عاد علمنا أنه مل يذهبأوالً خبالف ال

  فرع

قال : يف الكتاب إذا خالفك الغاصب أو املنتهب يف عدد ما يف الصرة صدق مع ميينه ألنه غارم قال ابن يونس 
يصدق املنتهب منه مع ميينه إن ادعى ما يشبه مثله واملنتهب مل يطلع بأن أبقى الصرة يف ماء وخيتلف يف : أشهب 

يأخذ بغري ميني لعدم حتقيقه بامللك : ال أدري ألك عندي شيء أم ال ؟ فقيل : رجل مائة فيقول ميينه كدعواك على 
يصدق املنتهب منه مع ميينه بعد غيبة الغاصب عليها : وألن الشاك غري متمكن من اليمني قال اللخمي عن مطرف 



ل ال يقر باحلق فهو كمن كتم ومل يقر إذا أعجزه هبا وادعى معرفة ما وجد فيها ألن الغاصب إذا فعل مثل هذا الفع
بشيء فإن القول قول املغصوب منه ما مل يأت مبا مل يشبه إال أن يأيت الغاصب فيقبل قول املنتهب منه إذا طرحها 

مائة : املنتهب قبل معرفة ما فيها ألن رهبا يدعي التحقيق واآلخر التخمني هذا إذا تقاربا يف الدعوى فإن قال هذا 
غصبين هذا العبد وقال اآلخر بل هذا : املنتهب منه وإن قال : المثائة صدق املنتهب وعلى قول مطرف ث: واآلخر 

بل هذا الثوب صدق الغاصب وإن اتفقا أنه غصب عبداً واختلفا يف صفته وقد هلك صدق الغاصب فيما : وقال 
لرباءة الذمة واألشبه فتعارض أصل وظاهر ال يقبل قوله خالفاً ألشهب نظراً : يشبه أما ما ال يشبه قال ابن القاسم 

يقدم الظاهر وإن أنكر الغصب وشهد باعترافه أو أنه غصب عبداً ومل يثبت صفة صدق املغصوب منه : ابن القاسم 
واألول أصوب ألن : مع ميينه أن صفته كذا وليس له بعد ميينه إال الوسط ألنه األعدل بني اإلفراط والتفريط قال 

كان جديداً : قرار بالصفة وحيلف عليها أو يشكل فيحلف اآلخر ولو أتى بالثوب خلقاً وقلت على الغاصب اإل
صدق مع ميينه ألن األصل براءة الذمة فإن وجدت بعد ذلك بينة أنه غصبه جديداً أو الثوب قائم بيده أو هلك أو 

ني رجعت عليه مبا بني القيمتني من مراعاة باعه أو وهبه أو كان عبداً فأعتقه فإن كان اختالفكما لتغرمه ما بني القيمت
ال أضمن ألنه كان خلقاً فلك الرجوع : حلال الثوب يف هالك أو غريه وإن كان اختالفكما لتضمينه فقال الغاصب 

عليه بقيمته يوم الغصب جديداً مث ينظر يف الثوب إن كان قائماً رده وإن هلك فمصيبته من الغاصب ألنه أكرهه 
القول قولك مع ميينك أنه هلك وترجع بالقيمة وإن بعته سلمت الثمن الذي بعته له وإن لبسته على رده إليه و

ال شيء عليك ألن الغاصب أباح لك ذلك ظلماً وعدوانا ً، ولكن : قال أشهب : فأبليته غرمت القيمة فإن وهبته 
شهد بأنه كان سليماً رجعت بقيمته هكذا غصبته ورده مث : تتبع املوهوب له وإن كان عبداً فأتى به معيباً وحلف 

يوم الغصب وكانت مصيبته من الغاصب وإن أعتقه مل يلزمه شيء على قول اشهب وخالفه حممد وإن أخذت العبد 
أرجع جبميع القيمة ألين لو : جاهالً بعيبه فعلمت بعد موته أو إباقه أو بيعه أو عتقه رجعت بقيمة العيب فإن قلت 

كان العيب ال يضمن ألجله خلفته مل يوافق أو مثل ذلك العيب ال يقبله صدقت ورجعت علمت بالعيب ضمنته فإن 
  بالقيمة فإن أشكل األمر حلفت 

  فرع

إذا ولدت االمة بيد الغاصب من وطئه أو من زوج على أهنا أمة ومل يعلم بالغصب أو من زىن فلك : يف الكتاب 
حقه الولد ويلحق بالزوج رقيقاً ألنه وطئ بشبهة االعتقاد أخذها وأخذ ولدها رقيقاً وحيد الغاصب لوطئه وال يل

ودخل على أنه أمة فولده رقيق فإن تزوجها على أهنا حرة فعليه قيمة الولد رقيقاً لنشأته على احلرية باعتقاده احلرية 
 إذا ولدت من الغاصب فمات الولد غرم أرش بعض الوالدة ألنه جل املغصوب ذهب دون الولد) : ح ( وقال 

على الغاصب مهر املثل وإن كانت مطاوعة ألنه حق : وابن حنبل ) ش ( فوافقنا على أن الولد غري مضمون وقال 
السيد ليس هلا إسقاطه وأرش البكارة والولد حر وعليه قيمته يوم الوالدة إن ولد حياً اشتراها حامالً أو ولدت 

: لوالدة للمغصوب منه ورجع بذلك على الغاصب لنا عنده وإذا استحقت األمة املشتراة غرم قيمة الولد ونقص ا
أن الولد أمانة شرعية حدثت يف حوزه كالثوب تلقيه الريح يف داره وولد العارية واملودعة وألن األصل عدم 

بأنه حدث عن مضمون فلوحظ أصله خبالف الثوب تلقيه الريح : الضمان إال فيما أمجعنا على ضمانه احتجوا 
أنه لو جلس يف الطريق عدواناً فألقت الريح إليه ثوباً فتخرق فال : لصيد واجلواب عن األول وقياساً على ولد ا

أن ولد الصيد يتيعن إطالقه فحبسه عدوان حمض وولد األمة حتت : ضمان وإن كان جلوسه عدواناً وعن الثاين 



أو أمة فعليه يف احلرة صداق  من استكره حرة: حفظه وصونه على مالكه ففيه شائبة األمانة تفريع يف املقدمات 
مثلها ويف األمة ما نقصها بكراً كانت أو ثيباً تغليباً لشائبة املالية عليها خالفاً للشافعي يف مهر املثل تغليباً للآلدمه 

يضمن الرائعة بالغيبة عليها إذا أشكل األمر هل أصاهبا أم ال : ال صداق عليه مع احلد قال اللخمي ) ح ( وقال 
وأرى إيقاف القيمة إن كان السيد مقراً باإلصابة إلمكان أن تكون حامالً : لقيمة بتالً قاله عبد امللك قال وعليه ا

منه وأم الولد ال تضمن بالغيبة عليها وإال أخذت القيمة إن أنكر سيدها الوطء أو مل يظهر محل إال قدر عيب احلمل 
رقبتها وخاصمه قبل أن حتيض ضمنه مجيع الرقبة النه  فإن تبني أهنا غري حامل أخذه وإن اغتصب وطء أمة دون

بفعله حال بينه وبينها إال أن تكون يف آخر الطهر فينتظر احليض ومىت ولدت من الغاصب منه أو من زىن فسواء 
: عليه قيمته يوم ولد ألنه مغصوب ومن قال : يأخذ األمة والولد فإن مات مل يضمنه عند ابن القاسم وقال أشهب 

الغاصب اعلى القيم يغرم قيمته يوم مات وإن كانت أعلى من الوالدة وكذا إن ماتت األم فقيمتها وحدها عند يلزم 
ابن القاسم يوم غصبها وقيمته الولد يوم الوالدة مع قيمتها على قول اشهب وإن ماتت األم وحدها خري عند ابن 

ذ الولد وال شيء له من قيمة األم الن الولد عضو من القاسم بني قيمة االم يوم الغصب وال شيء له يف الولد أو يأخ
يأخذ الولد وقيمة األم : أعضائها فذهاهبا دون ولدها كذهاب بعضها وهو خيري يف البعض كذلك وعلى قول أشهب 

( يوم الغصب والقياس أخذ قيمتها يوم ماتت وأخذ الولد فإن قتل الولد وحده خريت يف أخذ األم وقيمة الولد يوم 
فإن قتال فليس لك على قوله يف املدونة إال قيمة ) عند ابن القاسم فإن قتلت أخذ الولد وقيمة األم يوم قتلت  القتل

إذا قتال أو أحدمها فسواء : األم يوم الغصب وعلى قوله يف الدمياطية يأخذ قيمتها يوم القتل وعلى قول اشهب 
األم أخذ الولد وقيمتها يوم الغصب أو قتال ) ولد أو  يوم( القيمة يوم الغصب وإن قتل الولد أخذ األم وقيمته 

يأخذه بالقيمة يوم القتل إن كانت : فقيمة األم يوم الغصب وقيمة الولد يوم الوالدة وعلى الرواية األخرى عنه 
 فالقيمة عند ابن القاسم يف األم يوم غصبت ماتت أو قتلت وال شيء له: أرفع القيم وإن قتل أحدمها ومات اآلخر 

قيمة األم ويوم قتلها وال شيء له يف الولد ألنه مات : يف الولد مات أو قتل على أصله يف املدونة وعلى قوله اآلخر 
قيمة الولد : فإن ماتت األم فالقيمة يوم الغصب وال شيء له يف الولد ألنه حدث بعد أخذ القيمة وعلى غري املدونة 

دت من زىن عند املشتري أو املوهوب فوجدمها أو ماتا أو أحدمها أو يوم قتل ويعلم من هذا البيان حكم ما إذا ول
قتل أحدمها أو قتل احدمها ومات اآلخر وكان القتل من املشتري أو املوهوب أو من غريمها أو كانت جناية دون 

اتت إن توالدت الغنم أخذها وأوالدها وإن م: قتل أو دخل األم نقص من الوالدة أو غريها قال صاحب اخلصال 
وبقي نسلها خريت بني أخذ نسلها دون قيمة األمهات أو قيمة األمهات يوم الغصب دون النسل وكذلك إن كان 

الغاصب استغلها وماتت خريت بني الرجوع عليه بغلتها وال شيء لك يف قيمتها أو قيمتها يوم غصبها وال تأخذ 
  الغلة والسارق والغاصب سواء 
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اً من غاصب ومل تعلم فلبسته حىت أبليته فلربه قيمته يوم لبسته ألنه يوم تعديك أو يضمن إذا ابتعت ثوب: يف الكتاب 
الغاصب قيمته يوم الغصب ألنه يوم وضع يده أو جييز البيع ويأخذ الثمن ألنه بيع فضويل ولو تلف عندك بأمر 

  وال يد عادية  مساوي مل تضمنه خبالف الغاصب ألنه متعد بوضع يده ومل يوجد منك إتالف وال تسبب

  فرع



إذا استهلك الطعام أو األدام فعليه مثله مبوضع غصبه فإن مل يوجد هناك مثل لزمه أن يأتيه مبثله إال أن : قال 
يصطلحا على أمر جائز فإن لقيه بغري البلد مل يقض عليه مبثل وال قيمة إمنا عليه املثل مبوضع الغصب ألنه مثلي 

 العروض والرقيق واحليوان باملوضع وغريه نقصت القيمة بغري البلد أو زادت قال واملواضع ختتلف وعليه القيمة يف
ذلك فوت وختري بني أخذ : احدها : اختلف يف نقل املغصوب من بلد إىل بلد على ثالثة أقوال : صاحب املقدمات 

ن اختالف متاعك وتضمينه قيمته يوم الغصب قاله أشهب وليس بفوت وليس لك إال متاعك قاله سحنون أل
البلدان كاختالف االسواق ليست بفوت والفرق بني العروض فتفوت وخيري بني أخذها أو يضمنه القيمة يوم 

الغصب يف البد الذي غصبها فيه ويف احليوان املستغىن عن الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق ليس بفوت فليس 
قوالن متضادان وتفرقة فأما الطعام : وفيهما ثالثة أقوال  لك إال أخذه وأما احملتاج إىل الكراء من الرقيق فكالعروض

ُيخري بني أخذه وتضمينه مثله يف بلد : ليس لك إال مثل طعامك يف بلد الغصب وثانيها : أحدها : فثالثة أقوال : 
البلد إن وجد أحد النقدين يف غري ) : ح ( الغصب أو القريب فيخري بني أخذه أو يضمنه مثله يف بلد الغصب وقال 

فله أخذه دون قيمته وإن اختلف صرفُها محالً هلا على الغالب ألن الغالب يف النقدين عدم االختالف وغري النقدين 
إن استوت القيمة أو زادت فكذلك ألنه ال ضرر عليه حينئذ أونقصت خّير بني قيمته ببلد الغصب نفياً لظالمه 

ا ببلد الغصب خبالف نقص قيمتها يف بلد الغصب ألن النقص مل تنقص القيمة وبني أخذها ألنه ماله أو ينتظر أخذه
يتبني عن فعل الغاصب وهاهنا تنشأ عن فعله وإن هلك املغصوب وقيمته ها هنا أقل فلك أخذ املثل يف املثليات أو 

ثل يف قيمته ببلد الغصب أو تنتظر أخذه ببلد الغصب نفياً لظالمه النقص أو زادت القيمة خري الغاصب بني دفع امل
املثلي أو القيمة هاهنا يف املقوم ألهنا زيادة نشأت عن فعله فهي ماله وإن استوت فلك املطالبة لعدم الضرر عليكما 

إن كان أحد النقدين أخذه أو مثلياً واستوت القيمة أو نقصت رد مثله نفياً لظالمة النقص ومؤنة : وقال ابن حنبل 
املثلي من غري ضرر أو مؤنة كثرية فال لضرر املؤنة يف نقله إىل بلد ال حلمل أو زادت واملؤنة خفيفة فكذلك رد 

يستحق تسليمه فيه وخيري املغصوب منه بني الصرب إىل أخذه ببلده وبني القيمة اآلن يف بلد الغصب لتعذر رده ورد 
لد الغصب ألنه عني ماله أما املثلي فإن وجده يف غري البلد خري بني أخذه وبني إلزامه رده إىل ب) : ش ( مثله وقال 

وله إلزامه القيمة هاهنا للحيلولة فإذا رده الغاصب رُّدت ( فترده للغاصب ) إىل بلد الغصب ( وال يلزمه محله 
القيمة ولو تلف يف البلد املنقول إليه لك طلبة باملثل حيث ظفرت به وإن فقد املثل غرمته أكثر قيمة البلدين فإن 

طالبة يف البلد الثاين باملؤنة لنقله كالدراهم والدنانري وإال فال بل لك القيمة ببلد التلف فلك امل) تلف ببلد الغصب 
ولو أتلفه املاء يف مفازة فلقيه على شاطئ النيل أو احلل يف الصيف فلقيته يف الشتاء فليس لك إال القيمة وأما القيمي 

ألحسن يف الرقيق واحليوان أن يأخذه ألهنا متشي ا: فلك أخذه حيث وجدته هذا كله كالم الشافعي قال التونسي : 
قول ابن القاسم يف املثليات أن ال يأخذه بل مثله ببلد الغصب ألن : خبالف العروض واألحسن أيضاً من األقوال 

يرد : مثل الطعام يقوم مقامه فال يظلم الغاصب مىت قدر على غرم املثل كما لو غصب قمحاً فطحنه فأعدل األقوال 
إن كان قريباً فلربه أخذه وإال فال ألنه ال ضرر على الغاصب يف مؤنة ما محله : قمح دون الدقيق وقال أصبغ مثل ال

به للقريب وإذا أعطى مثل ما تعدى عليه يف غري البلد جاز وإن أعطاه من غري صفته طعاماً مل جيز كمن أعطى متراً 
بلد الغصب وأراد إغرامه املثل أو القيمة فليس ذلك له إذا لقيه بغري : من قمح قبل األجل من قرض قال اللخمي 

عند ابن القاسم بل يصري إىل بلد الغصب فيغرم هناك وله ذلك عند أشهب يف املثلي والقيمة إن استوى سعر 
البلدين أو هو هاهنا أرخص النه ال ضرر على الغاصب وله أن يغرمه قيمته اآلن بالبلد أو تعذر وجود املثل ويرجى 

بعد واألحسن أن يكون ذلك يف املسألتني مجيعاُ ألنه ال ضرر على الغاصب وللمغصوب منه مقال يف  وجوده



وأرى أن يأخذ املثلي يف ثالثة : استعجال حقه هذا إذا استهلكه أما إذا وجده مع الغاصب فاخلالف مشهور قال 
راماً وإذا استوى سعر البلدين أو هو إذا كان الغاصب مستغرق الذمة ألنه إن ترك متاعه حالالً أخذه ح: مواضع 

أنا أدفع الكراء أو ما زاد سوقه : هاهنا أرخص لعدم الضرر على الغاصب وله غرض يف أخذ عني ماله وإذا قال 
أن العبد والدابة وما يصل بنفسه أو محولته : والذي أراه يف اجلميع : األقل منهما الندفاع ضرر الغاصب بذلك قال 

وه فيأخذه وإن كره الغاصب ألنه عني ماله وللغاصب أن جيربه على قبوله وإن كره لتربأ ذمته إذا خفيفة كالثوب وحن
كان الطريق اليت نقل منه مأموناً وإال مل جيرب على قبوله وضمنه القيمة وإن كثرت مؤنة نقله وأحب الغاصب تسليمه 

أنا أرده والطريق آمن فإن : ول الغاصب فلك عدم القبول ألنك قد يكون غرضك أن يكون مالك ببلدك إال أن يق
أحببت أخذه وامتنع الغاصب ألجل ما يتكلفه من األجرة فذلك له على قول ابن القاسم فإن دفعت األجرة سقط 

  ذلك لك : مقاله وليس عليه أن يرده إىل مكان الغصب وقيل 

  فرع

أو اختياراً على اخلالف فال يدفع الطعام حيث حكم للمغصوب منه باملثل يف بلد الغصب إما لزوماً : يف اجلواهر 
حيال بينه وبينه حىت : املنقول إىل الغاصب حىت يتوثق منه ألن أقل أحوال عني ماله أن يكون كالرهن قال أشهب 

قد تشعبت فيها املذاهب واضطربت اآلراء وتباينت كما  -وهي نقل املغصوب  -هذه املسألة : يويف ما عليه متهيد 
أن الغاصب ال ينبغي أن يغرم كلفة النقل ألن ماله معصوم كمال : أحدها : مالحظة أصول وقواعد ترى بناء على 

ال : املغصوب منه وهذا األصل الحظه ابن القاسم فيما إذا وجد املثلي بغري البلد كما نقله صاحب اجلواهر فيقول 
مة ألنه مثلي فيتعني املثل ببلد الغصب تأخذ هذا املغصوب ألن محله بأجرة وال مثله هاهنا إذ ال فرق وال القي

فألنه متاعه : أما أخذه : وأشهب اطرح هذا األصل وخريه بني أخذه أو مثله ملكان الغصب كما نقله يف اجلواهر 
وأما مثله ببلد الغصب فألنه قد يأخذ هذا فيحتاج له كلفة فالحظ مصلحة املستحق دون الغاصب وتفرقة أصبغ بني 

مالحظة مصلحة الغاصب أو مصلحة املستحق أو يلغى : الحظة الشائبتني فيحصل هلا ثالثة أصول القريب والبعيد مل
وأما احليوان فيأخذه حيث وجده فجعل هذا املذهب من غري تفصيل بناء : ما خف دون ما عظم قال يف اجلواهر 

حلق بعني املال حبسب اإلمكان على األصل األول وهو ظالمة الغاصب ألهنا منفية هاهنا وعلى أصل رابع وهو تعلق ا
الرابع وأخذ ( وأما البز والعروض فيخري بني أخذه بناء على األصل : مع أصل آخر يأيت قال ) ش ( وهو مبين 

خامس وهو أن القيمة قد تزيد أو تنقص فوجب سقوط القيمة ) قيمته يف موضع الغصب أو السرقة بناء على أصل 
مة ببلد الغصب وله على القيمة أخذ البز والعروض بغري البلد خبالف املثلي والفرق باعتبار هذه البلدة واعتربنا القي

أن املثلي ال غرض يف خصوصه وكل مثل يقوم مقامه مثله وهذه املختلفات تتعلق األغراض : بأصل سادس وهو 
رده خبالف العروض  أن احليون ميشي بنفسه فال كلفة على املستحق يف: خبصوصها ويقع الفرق بينها وبني احليوان 

أن النقل يوجب اختالف القيم فهل هو كتغيري الصفات املوجبة : وهو االصل السابع وهاهنا أيضاً أصل ثامن وهو 
الختالف القيم واختالف الصفات يوجب التخيري للمستحق فكذلك اختالف البقاع أوليس كذلك ؟ واختالف 

ال جيعل ذلك فوتاً إال إذا انضاف إليه مؤنة احلمل فيكون ذلك كحوالة األسواق فيتعني أخذ العرض من غري ختيري و
كفعل فعله الغاصب يف العني فغريها وعليه يتخرج القول باخليري يف العروض دون احليوان وأصل تاسع وهو مطالبة 

وأصل ) ش ( الغاصب بأعلى القيم من يوم الغصب إىل يوم احلكم وهذا األصل اآلخر الذي ينبين عليه مذهب 
وابن حنبل وغريمها فيكون له أخذ عني ) ش ( اشر وهو أن النقدين هل ميلك خصوصهما وال يتعينان وهو مذهب ع



النقد وليس للغاصب أن يعطيه غريه قياساً هلما على سائر املثليات أوال ميلك خصوصهما يتعينان وللغاصب أن 
أهنما وسائل واملثليات مقاصد : ا وبني املثليات يعطي غريمها ما مل خيتص أحدمها مبزية وهو مشهورنا والفرق بينهم

فال يتعلق هبما إال التوسل للمقاصد فال يلزم من اعتبار : تبذل فيها األعراض وهي مناط األغراض وأما النقدان 
خصوصيات املقاصد اعتبار خصوصيات الوسائل فهذه عشرة أصول وقواعد بين عليها فقه هذه املسألة فإذا أحطت 

  خرجت كل ما فيها من اخلالف عليها هبا علماً 

  فرع

يرد الغاصب ما حدث عنده من مثرة أو نسل أو صوف أو لنب فإن أكله فمثله أو قيمته يف غري املثلي : يف الكتاب 
وال نفقة له عليك يف سقي أو رعي أو غريه لكن يقاص بذلك فيما بني يديه من غلة فإن عجزت مل يرجع عليك فإن 

الولد أو الصوف أو اللنب خريت يف قيمة األمهات وال شيء لك فيما بقي من ولد أو غريه وال  ماتت األمهات وبقي
مثنه إن بيع أو تأخذ الولد ومثن ما بيع من صوف ولنب وحنوه وما أكل أو انتفع به من ذلك فعليه املثل أو القيمة يف 

عند املبتاع مث ماتت فليس لك الولد وقيمة األم غري املثلي وال شيء عليه من قبل األمهات ألنه لو باع األمة فولدت 
وإمنا لك الثمن على الغاصب أو قيمتها يوم الغصب والولد من املبتاع وال شيء لك على الغاصب من قيمة األم 
ولكن للمبتاع الرجوع على الغاصب بالثمن وال جيتمع على الغاصب مثن وقيمة وعليه كراء ما سكن وزرع أو 

ض ويغرم ما أكراها به من غري ما مل حياب وإن مل يسكن وال انتفع وال اغتل فال شيء عليه وما اغتل من ربع أو أر
اغتصب أو سرق من دواب أو رقيق فاستعملها شهراً وطال مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها فال شيء عليه يف 

بع أو زرع ألنه أنفق على ذلك وله ما قبض من كراء وليس على الغاصب كراء ما ركب خبالف ما سكن من الر
ذلك وهو لو أنفق على الصغري من رقيق أو حيوان حىت كرب فلك أخذه بزيادة وال شيء له مما أنفق أو علف أو 

إمنا فرق بني األصواف : كسا ولو كان ذلك ربعاً أحدث فيه عمالً كان له ما أحدث فاقترقا قال يف النكت 
ألن غلتهما متكونة بسببه وفعله والصوف وحنوه حتدث بأنفسها وألن واأللبان يردها وبني غلة العبد والدابة 

الصوف وحنوه متولد عن األعيان فلها حكمها وإمنا فرق بني الربع واحليوان على أحد قوليه ألن الرباع مأمونة فال 
يف كون حكمها الغلة : يرد مسن الشاة ولبنها وصوفها قال صاحب املقدمات ) : ش ( ضمان غالباً وال غلة له وقال 

حكم املغصوب أم ال قوالن والثاين ألشهب فعليه تلزمه قيمتها يوم قبضها أو أكثر ما انتهت إليه القيمة على 
االختالف يف الشيء املغصوب والقائلون بأن حكمها حكمه أمجعوا إن تلفت ببينة فال ضمان فإن ادعى تلفها مل 

متولدة عن املغصوب على خلفته : أهنا ثالثة أقسام : لغلة ييصدق كانت يغاب عليها أم ال وضبط اخلالف يف ا
كالولد وعلى غري خلقته كالصوف وعلى غري خلقته كاألجرة فاألول يرده اتفاقاً مع األمهات فإن ماتت خيري بني 
د قيمة األم والولد والثاين يف رده قوالن وعلى الرد إن تلف املغصوب خريت بني تضمينه القيمة وال شيء لك يف ر

للغاصب لك الفرق بني أن يكري يف ذلك أو ينتفع أو : الغلة أو تأخذه بالغلة دون القيمة والثالث فيه مخسة أقوال 
يعطل فال شيء لك والفرق بني أن يكري أو ينتفع فريد وبني التعطيل فال يرد والفرق بني احليوان واألصول وهذا 

حتويل عينها كالدنانري فيتجر فيها واحلب يزرعه فالغلة له قوال كله فيما اغتل من العني مع بقائها أما بتصريفها و
واحد يف املذهب وأما إن مل يقصد الرقبة بل املنفعة ضمن الغلة اليت قصد غصبها أكرى أو انتفع أو عطل ويف 

ن الصحيح أ: يضمن غلة اإلبل والغنم دون العبيد والدواب وقال القاضي أبو بكر : عن ابن القاسم : اجلواهر 
فال تضمن إال بالتفويت ففي احلرة : املنافع مال مضمون تلف حتت اليد العادية أو أتلفها املتعدي فأما منفعة البضع 



اخلالف : صداق املثل ويف األمة ما نقصها وكذلك منفعة بدن احلر ما ال تضمن إال بالتفويت قال صاحب املقدمات 
الرد إن كان قائماً : فاملنصوص : الشيء كاللنب والصوف والثمرة  املشهور يف اخلراج واالستخدام وأما املتولد عن

أن املتولد ال يرد أيضاً ومل أر هذه الرواية يف كتاب : أو امللكية واخلرص إن كان فائتاً وروى ابن املعدل عن مالك 
: الشبهة قال التونسي وإمنا أخربين هبا بعض أصحابنا وال خالف يف الضمان بشبهة أن الغلة له وإمنا اخلالف يف غري 

ال يصدق يف دعوى ضياع الغلة النه غري مأمون فإن ظهر هالكها أخذت الرقبة مل يضمنها ألهنا غري مغصوبة ولو 
أكل الغاصب الولد غرم قيمته يوم أفاته إذا أخذت األمهات وإن غرم قيمة األمهات فال شيء عليه فيما أكل من 

للغلة : الغصب وهذا هو القياس أن ال يضمن اإلنسان ملكه وعند أشهب  ولد أو غلة لتولده عما غرم قيمته يوم
والولد حكم املغصوب يوم ولد ويوم أخذت الغلة وعنده لو أغرمه قيمة األمهات لفواهتا ال يغرمه قيمة الولد إن 

ذلك : القاسم  مات وإن كان قائماً أخذه مع قيمة األم وهل عليه السقي والعالج الذي تنشأ عنه الغالت ؟ قال ابن
ال شيء عليك ألنه ليس له عني قائمة فهو كخياطة الغاصب الثوب : عليك ما مل يتجاوز الثمرة وقال عبد امللك 

ووجه األول كان الثمرة هي السقي فكأنه باعها فهو أحق هبا يف الفلس وأسوة الغرماء يف املوت وكذلك اللنب 
ع واملستحق ولو اشترى داراً فجصصها أو بيضها أو صغرياً والصوف وعلى قول عبد امللك فهو مطرد يف الشفي

  فأنفق عليه حىت كرب فال شيء لعدم عني قائمة 

  فرع

على اخلالف يف رد الغلة ويف املوازية إذا حضن الدجاجة من بيض غريها أن عليك ما نقصت وكراء ) مرتب 
كيف لك الكراء وقال إذا حضنها من حضانتها وقال فيه نظر ألن النقص بسبب احلضانة وقد أغرمته النقص ف

بيضها فهو مثل والدهتا ولك أخذ اجلميع وإن حضن بيضها حتت غريها مل يكن لك إال مثل البيض كالقمح يزرع 
  وقيل تأخذ الفراخ كما إذا حضنتها 

  فرع مرتب

نه ليس له عني قائمة على اخلالف يف رد العالج وقال ابن يونس قال ابن القاسم أيضاً ال شيئ يف السقي والعالج أل
ال يقدر على أخذه وال قيمة له بعد القلع كما لو غصب مركباً خراباً فقلفطه وزفته وكمل آلته مث اغتله فلك أخذه 

وال شيء عليك فيما انفق إال مثل الصاري واحلبل وما يتحقق له مثن فللغاصب أخذه وان كان مبوضع ال يستغىن 
إذا سقى : قال ) فرع ( يمة خريت بني قيمته مبوضعه كيف كان أو تسلمه له عنه أما لعدم غريه أو للمشقة العظ

) فرع آخر مرتب ( قيمة ذلك ومنع عبد امللك  -عند ابن القاسم  -وعاجل بشبهة كاملشتري واملوهوب فعليك 
وب األصل قبل يرد الغلة فغصب خراباً فأصلحه فهل يرد مجيع الغلى ؟ قاله حممد أو ما ين: إذا قلنا : قال اللخمي 

اإلصالح قاله أشهب والقوالن يف الدار اخلراب اليت ال تسكن واملركب اخلرب ومل خيتلفوا إذا بىن األرض مث سكن 
إذا أصلح اخلراب وسكن واغتل غلة كثرية فلك أخذها : أو استغل أنه ال يغرم سوى غلة القاعة ويف اجلواهر 
  أصلح شيء إال قيمة ما لو نزعه كان له قيمة قاله حممد  مصلحة وأخذ غلتها وكراء ما سكن وليس عليك مما

  فرع آخر مرتب



ال شيء لك إال : إذا قلنا يرد الغلة إذا غصب دراهم أو دنانري فربح فيها فثالثة أقوال قال مالك وابن القاسم : قال 
ها موسراً فله الربح لقبول إن جتر في: رأس املال لتقرر الضمان عليه بالتصرف استنفقها أو جتر فيها وعن ابن حبيب 

لك ما كنت تتجر فيها أن : ذمته للضمان أو معسراً فلك لعدم قبوهلا يف الويل يتجر يف مال يتيمه وعن ابن سحنون 
إن كنت ال تتجر فيها لو كانت يف يديدك ومل : وأستحسن أن تقسم املسألة أربعة أقسام : لو كانت يف يديك قال 

يف دين أو أنفقها فراس املال لعدم تعيني تضييع ربح عليك وإن كنت تتجر فيها ومل  يتجر فيها الغاصب بل قضاها
فلك ما كنت ترحبه يف تلك املدة ألنه حرمك إياه كما إذا أغلق الدار إال أن يعلم أن التجارة يف : يتجر الغاصب 

ريها ومل يعامل ألجلها له تلك املدة كانت غري مرحبة وإن كانت ال تتجر فيها وجتر فيها الغاصب وهو موسر بغ
فالربح لتقررها يف ذمته بالتصرف وإن كان فقرياً عومل ألجلها فالربح لك لقوة شبهة حتصيل ملك للربح كالولد يف 

  فعليه األكثر مما ربح أو ما كنت ترحبه  -وهو فقري  -احليوان وإن كنت تتجر فيها 

  فرع آخر مرتب

قد : العقار فحاىب يف كراء األرض أو الدار فعليه احملاباة مع الكراء تنبيه يرد أجر : إذا قلنا : قال صاحب اخلصال 
إذا غصب : تقدم نقل املقدمات يف النقدين وأن الربح له اتفاقاً وهذا اخلالف يأىب ذلك االتفاق وقال ابن حنبل 

( و ) ش ( األرباح له وقال ذهباً فتجر فيه أو عرضاً فباعه وجتر بثمنه فذلك للمالك واملشترى من السلع له أيضاً و
ليس على ظاهره فإن ظاهره ) اخلراج بالضمان : ( قول صاحب الشرع والعلماء : الربح للغاصب تنبيه ) ح 

يقتضي أن الغاصب وغريه يأخذ الغلة بسبب أنه ضمن وليس كذلك فإن العني إذا مل تتغري ردها وبرئ من ضماهنا 
إذا هلكت أو تغريت وإال فال ومعىن قولنا املتعدي ضامن أي على تقدير ومع ذلك فله الغلة والعني ال تضمن إال 

التغري وإال فال ضمان وهذا التقرير هو أحد أسباب اخلالف فإنه ملا كان توقع الضمان يف العقار أبعد مل تكن الغلة 
يد العادية للغاصب لضعف السبب أو يالحظ أن الغلة مغصوبة فيضمن كما يضمن األصل بناء أن الغصب وضع ال
) ح ( على مال الغري أو ليست مغصوبة بناء على أن الغصب فعل والغاصب مل يوجد منه فعل فال يضمن وقاله 

وفيه النظر لقاعدة أخرى أصولية وهي ) اخلراج بالضمان : ( وابن حنبل ولظاهر قوله عليه السالم ) ش ( خالفاً ل 
للفظ أو يالحظ خصوص السبب ؟ وهو إمنا ورد يف املشتري أن اللفظ عام باأللف والالم فهل يالحظ عموم ا: 

للعبد فوجده معيباً فرده فطلب البائع خراج عبده فقال عليه السالم ذلك فعلى هذا خيتص استحقاق اخلراج 
ليس لعرق : ( بالضمان بشبهة خبالف العدوان الصرف ال ينبغي أن يكون سبب امللك ويعضده قوله عليه السالم 

قال ابن : عرق الظامل ما حيدثه يف املغصوب أو يالحظ الفروق املتقدمة فهذه مدارك هذه املسألة نظائر و) ظامل حق 
  االستحقاق والبيع الفاسد والرد بالعيب والفلس واألخذ بالشفعة : الغلة للمشتري يف مخسة مواضع : يونس 

  فرع

اً أو حبسها أياماً كثرية ومل يركبها فردها حباهلا خريت إذا تعدى املكتري أو املستعري املسافة تعدياً بعيد: يف الكتاب 
يف قيمتها يوم التعدي ألنه فوهتا أسواقها فصار كاملسري هلا أو أخذها مع كراء حبسها بعد املسافة ولك يف الوجهني 

تري على الكراء األول وليس على الغاصب والسارق يف مثل هذا قيمة إذا ردها حباهلا وإذا تعدى املستعري أو املك
املسافة ميالً أو أكثر فعطبت خريت يف قيمتها يوم التعدي دون كراء الزيادة ألن بضماهنا يوم التعدي ال يضمن ما 
بعده لدخوهلا يف ملكه بالضمان أو كراء الزيادة والكراء األول عليه ال بد منه ولو ردها حباهلا والزيادة يسرية مثل 



: كراء الزيادة فقط لعدم موجب ضمان الرقبة وهو مطلق التغري قال ابن يونس  الربيد أو اليوم مل تلزمه القيمة بل
ال يضمن إال يف عمل يعطب يف مثله وال يضمن املستعري يف التعدي : على قوله يف العبد يف الرهن يعريه مل يستعمله 

فإن أصاب الدابة مع : م واألرض شبه الضمان يف الكل وقاله سحنون يف العبد الرهن قال ابن القاس: اليسري قال 
املتعدي أو املكتري يف التعدي الكثري من املسافة عيب مفسد فلك تضمنه قيمتها وإن كان يسرياً مل يضمن إال 

وهو : ينقص من كراء الزيادة قدر نقصها قال : يريد مع كراء الزيادة قال بعض أصحابنا : النقص قال أبو حممد 
ابة وألنه ضمن ذلك للنقص فال يضمن كراءه كما لو ضمن الدابة وقال بعض حق ألن كراء املثل ينتقض بنقص الد

إن نقصب بسبب السري غرم النقص فقط وإال فالكراء مع النقص وعلى ما تقدم ذلك سواء ألن الضمان : الفقهاء 
اء يوم التعدي فقد سار على ما ضمنه إال أن يكون النقص بعدوان بعد الرجوع لرجوت النقص بعد وجوب الكر

إذا غصب الدجاجة فحضن حتتها بيض غريها : وعلى التفريق يبقى ختيريه بني أخذ النقص أو الكراء ويف املوازية 
: وفيه نظر ألن النقص بسبب احلضانة وقد غرم النقص فال يغرم الكراء تنبيه : عليه ما نقصت وكراء حضانتها قال 

وبني املستعري حيبسها أياماً مث يردها حباهلا يضمن مشكل من تفريقه بني الغاصب ال يضمن الدابة إذا ردها حباهلا 
سلمنا الضمان لكن الغاصب : إن على اليد ما أخذت حىت ترده وقد رد ما أخذ فال يضمن الثاين : األول : وجهني 

املعري إن : ضامن والظامل أوىل أن حيمل عليه وقد جعله أسعد ممن ليس بظامل يف اصل وضع اليد وقد قيل يف اجلواب 
النهي عما زاد عليه فيكون النهي فيما زاد خاصاً هبذه الزيادة : واملكري أذنا يف شيء خمصوص ومفهومه والزمه 

أن النهي اخلاص بالشيء أقوى مما يعمه ويعم غريه : وهني الغاصب هني عام ال خيتص مبسافة وال حبالة والقاعدة 
املنع الختصاصه بالصالة والصيد وامليتة وأن الصيد أقوى يشهد لذلك ثوب احلرير والنجس أن النجس أقوى يف 

  منعناً الختصاصه باإلحرام وحنو ذلك 

  فرع

إذا قلنا غصب جديداً وقال بل خلقاً صدق مع ميينه ألنه غارم وترد بينتك إذا أتيت هبا بعد ذلك اليت : يف الكتاب 
: لسلطان أو غريه قال ابن يونس قال أشهب كنت تعلم هبا وإال رجعت بتمام القيمة كسائر احلقوق حلف عند ا

البينة العادلة أوىل من اليمني الفاجرة وقاله علي رضي اهللا عنه فيخري بني أخذه وقيمة يوم الغصب وإن بعته بعد 
أخذك إياه خلقاً فأصبته يف القيمة بالثمن وإن وهبته ال شيء عليك ألن إباحة الغاصب لك ذلك ظلم ويتبع 

إليه الثوب فيأخذه منه أو قيمته يوم لبسه أو أباله وإن تلف مل يكن له ضمان ألنه مل يوجد بيد الغاصب الذي صار 
  ضمان عليك بل هو أكرهك على أخذه 

  فرع

استهلك سوارين فعليه قيمتهما مصوغني من الدراهم ألن الذهب ال يباع بالذهب مثناً فال جيعل قيمة : يف الكتاب 
خريه بتلك القيمة تغليباً لغرض الصياغة وليس على كاسرمها إال قيمة الصياغة شرعية والقيمة قد تزيد ولك تأ

خبالف العروض يف الفساد الكثري ألنه مل : قال حممد : خبالف الغاصب ألنه مل جين إال على الصنعة قال ابن يونس 
سم يف كتاب الرهن أن يفسد عني الذهب بل صنعه وهو مل يقبضها فيضمن بالغصب قيمتها والذي رجع إليه ابن القا

يصوغهما له وقاله مالك فيهما ويف اجلدار يهدمه فإن مل يقدر يصوغهما : يف كسرها قيمتها ويبقيان له وقال أشهب 
إن أعاد احللي إىل هيئته : فعليه ما بني قيمتهما مصوغني ومكسورين وال يبايل قوما بالذهب أو الفضة ويف املوازية 



ب على مذهب من ال يرى أن يقضي مبثل الصياغة ألن هذه الصياغة غري تلك فكأنه وهو صوا: فعليه قيمته قال 
مسألة احللي هذه وإذا : يقضى باملثل يف غري املثليات يف أربع مسائل : أفاهتما وعلى مذهب أشهب يأخذمها نظائر 

يف الكتاب غصب لك  هدم بناء وجب عليه إعادته وإن دفن يف قرب غريه وجب عيه حفر مثله ومن قطع ثوباً رفاه
إن كان : قال بعض شيوخنا : قمحاً وآلخر شعرياً فخلطهما فعليه لكل واحد مثل طعامه لتعذر رد العني ويف النكت 

وما بقي يف ذمة ) طعامه يقوم القمح غري معيب ويشترى لكل واحد مبا خيصه ( معدماً بيع املخلوط واشترى لكل 
القمح معيباً وجيوز بيعه كيالً وجزافاً وليس كصربة قمح وصربة شعري على أن  الغاصب أما إذا مل يكن معتدياً فيقوم

إن لت الغاصب السويق بسمن فعليه مثله : كل قفيز بكذا لعدم الضرورة يف اجلمع الذي هو خطر قال التونسي 
وقال ابن  يأخذه مطحوناً وال شيء عليك: مثله وقيل : وال يلزمك قيمة السمن واخلالف يف طحن القمح فقيل 

يأخذه مصبوغاً وال شيء عليه كمن بىن ما : ال يأخذ الثوب مصبوغاً حىت يدفع قيمة الصبغ وقال أشهب : القاسم 
إذا نسج الغزل فقيمته كجعل اخلشبة توابيت وكل هذا خمتلف فيه وابن القاسم : ال قيمة له بعد القلع ويف املوازية 

له وينفى الضرر عن كل واحد منهما وأما العروض فال يأخذه إال بعد أن يرى أن املثل يف املثلي أعدل لسده مسد مث
يدفع ما أخرجه الغاصب مما له عني كالصبغ ليال يظلم الغاصب وما ال عني له كاخلياطة فيؤخذ بغري شيء كالبناء مبا 

قيمة ونسج الغزل ال قيمة له إذا قلع وإن كان ما أحدثه الغاصب غريه حىت زال االسم عنه كاخلشبة أبواباً فال
كجعل اخلشبة تابوتاً وقد يشبه أن يكون كخياطة الثوب الن املتجدد ال قيمة له إذا أزيل كما قالوا يف قطع الثوب 

: أقمصة وختاط فهي لك بال غرم ولو أراد دفع الضمان بقسم احلنطة والشعري كيالً على كيل طعام كل واحد 
آخذه وأغرم لصاحيب مثل طعامه امتنع ألنك أخذت مبا وجب لك : ت أجازه يف املوازية ومنعه أشهب ألنك لو قل

على الغاصب قمحاً وشعرياً على أن تعطي عن الغاصب شعرياً وألنك لو اتبعت الغاصب مبثل طعامك مل يكن لآلخر 
س أنا أشاركه وألنه ملا اختلط متاع كل واحد صار كأنه يف ذمته ووجب املختلط للغاصب فلي: أن يقول للغاصب 

التضمني لكما فإذا رفعتما التضمني فلكما القسم بالكيل والتراضي : لك أن تأخذ القمح قمحا وشعرياً وقد يقال 
إذا بيع املختلط ورضيا بقسمة الثمن جاز وإن اختلفا فمن شاء أخذ حصته من الثمن أخذها : قال ابن يونس 

ي وال جيوز اقتسامكما املختلط على قيمة الطعام وعلى ويشتري اآلخر حبصته طعاماً ومن رضي بالثمن مل يتبعه مبا بق
يقسمان بالسواء إذا كانت مكيلتهما : قدر كل واحد منكما جيوز إن رضيتما قاله حممد وقاله أشهب أيضاً وقال 

واحدة وميتنع اقتسامكما على القيم لدخول التفاضل يف الطعامني وجوزه ابن القاسم وهو مذهبه يف املدونة ومنعه 
أنا آخذ من هذا الطعام مثل مكيليت ألنه ليس : ون مطلقاً ألنك لو اتبعت مبثل طعامك مل يكن لآلخر أن يقول سحن

بعني طعامه وال لكما أخذ املختلط كمن غصب خشبة وغصب جناراً عملها باباً مل يكن هلما أخذ الباب هذا بقيمة 
وهذا حنطة فخلطهما مث تلفا مل يضمن شيئاً للقدرة لو أودعه هذا جوازاً : اخلشبة وهذا بقيمة العمل قال أشهب 

إذا خلط ) : ش ( على التخليص من غري ضرر على القمح وال على اجلوز إال أن يكون أحدمها يفسد اآلخر وقال 
الزيت بأفضل منه أو مثله خري بني الدفع لك من املخلوط أو مثل زيتك من غريه أو بدونه خريت أنت ألن اخللط 

: ملك الغاصب تلف باخللط فال ميلك بذلك قال : عض أصحابه وهو مشكل ألنه مل ميكن أن يقال إتالف قال ب
فإن خلط الزيت بالبان أو بغري جنسه تعني ضمان املثل وكذلك لو خلطه : وكذلك خلط الدقيق بالدقيق قال 

جب اخلرية بني الشركة خلط الطعام مبثله يو) : ح ( بسويق خبالف القمح بالشعري حتت لفظه ألنه ممكن وقال 
خلط القمح بالشعري يوجب التمييز بينهما أو مبثله رد مثله أو بدونه وأجود منه : وتضمني املثل وقال ابن حنبل 

لو خلط : فشريكان بياع ويدفع الثمن هلما أو مبا ال قيمة له كالزيت باملاء وتعذر ختليصه فمثله قال صاحب النوادر 



يضمن ما ضاع منه وما بقي أو زيتاً بزيت أو مسناً : قال أشهب : أو مسن بقر بسمن غنم زيتاً بسمن أو مسناً بعسل 
وإن خلط : بسمن فهو ضامن ملا ضاع وما بقي ولكما أن تقتسما ما بقي أو تدعاه قال ابن القاسم واشهب 

هلا عرى فلك درامهك بدرامهه فلك مثله وال شركة لك معه يف ذلك ولو غصبك دراهم فجعلها يف قالدة وجعل 
  أخذها وتدع عراه 

  فرع

إذا غصب خشبة أو حجراً فبىن عليهما فلك أخذمها وهد البناء وكذلك إن غصب ثوباً فجعله ظهارة : يف الكتاب 
جلبة فلك أخذه أو تضمينه قيمة الثوب ولو عمل اخلشبة باباً أو التراب مالطاً أو زرع احلنطة فحصد منها حباً كثريا 

ن أو صاغ الفضة دراهم أو احلديد قدوراً فعليه مثل ما غصب صفة ووزناً أو كيالً أو قيمة فيما أو لت السويق بسم
ال يكال أو ال يوزن كالبيع الفاسد وأما الودي والشجرة الصغرية يقلعها ويغرسها يف أرضه فتصري بواسق فلك 

: أي عمل التراب طيناً قال التونسي املالط بكسر امليم : يف التنبيهات : أخذها كصغري من احليوان يكرب فائدة 
ليس لك : ظاهر املدونة أن لك تضمينه قيمة اخلشبة إذا أدخلها يف بنيانه ألن بإدخاهلا رضي بدفع القيمة وقيل 

أخذها إن أدى ذلك خلراب بنيانه كاخلشبة يعملها توابت فخراب البنيان أعظم من مؤنة التوابت ومن استدل 
غرسه يف بستانه فلك أخذه حبدثان الغرس وإن طال زمان الغرس فال ولك قيمته  عليك فأخذ من بستانك غرساً

قائماً يوم القلع ولو مل يدل عليك أخذته وإن طال كالصغري يكرب لعدم شبهة اإلدالل ولك تركه وأخذ قيمته ثابتاً 
فلك قيمته يوم ولو كان الغاصب امتلخ ذلك من شجرة امتالخاً فلك أخذه حبدثان ذلك خبالف طول الزمان 

االمتالخ عوداً مكسوراً إذا كان مل يضر بالشجرة فإن أضر فما نقص الشجرة مع القيمة ألن االمتالخ كحب 
الزرع والغرس الصغري يكرب فلو امتلخ دالة ال تعدياً فإنه يتحالل منك فإن حاللته وإال فقيمة العود مكسوراً حدث 

ه املبتاع وهو ال يعلم بالغصب فينبت خريت بني أخذ الثمن من القيام أو تأخر ولو باع الغاصب الغرس فغرس
الغاصب أو قيمة قائماً يوم اقتلعه أو تقلعه ما مل يطل زمانه وتتبني زيادته فال تقلعه وتأخذ من املشتري قيمته يوم 

ثمنه على غرسه يف أرضه ال قيمته يوم التعدي وال قيمته اليوم ألن الزيادة نشأت على ملكه ويرجع املشتري ب
الغاصب الن املشتري فعل بشبهة فال يعطي إال مع عدم الضرر وكذلك جيب لو غصب خشبة فبىن عليها املشتري 
لضمن املشتري قيمتها إذا كان األخذ يفسد بناءه أو إجازة البيع وأخذ الثمن أو أغرم الغاصب قيمتها يوم الغصب 

إذا صاغ الفضة حلياً أو صبغ : الغاصب وقال عبد امللك  فتق اجلبة وهد البناء عن احلجر على: قال ابن يونس 
الثوب أو قطعه أوخيطه أو طحن القمح سويقاً أن لك أخذه أو تضمن املثل يف املثلي أو القيمة يف غريه لقوله عليه 

ك كل ما تغري امسه بالصنعة فهو فوت ليس ل: فال حجة له بالصنعة وقال سحنون ) ليس لعرق ظامل حق : ( السالم 
لك : يأخذ الودي إذا صار بواسق فهو إذا كان ينبت يف أرض أخرى وقال أصبغ : أخذه وحيث قال سحنون 

اختلف يف املوزون واملكيل إذا كان حيرم فيه التفاضل : أخذه كان ينبث أم ال ولك تركه وأخذ القيمة قال اللخمي 
كل ذلك فوت أم ال وإذا أخذ هل يغرم : اضع كالنقدين والقمح أو ال حيرم كاحلديد وضع مجيع ذلك يف أربعة مو

: للصنعة شيئاً أم ال ؟ وإذا غرم هل قيمة الصنعة أو ما زادت وإذا امتنع هل يكونان شريكني ؟ فقال ابن القاسم 
له اخذ هذه األشياء بغري شيء ألن الصنعة يف هذه األشياء ليست عيناً قائمة فهي : ليس له إال ما غصب وقيل 

إن كانت قيمته الصنعة يسرية فال شيء هلا وإن كان هلا قدر وزادت يف القيمة فال يأخذ : يق وقيل كاجلص والتزو
إال بقيمة الصنعة أو يكونان شريكني قاله عبد امللك وقيل إن جاز التفاضل فيه فلك األخذ ودفع األجرة وإال فلك 



وارى أن يقال : بفضة وزيادة قاله ابن القاسم قال املثل وال تأخذه ليالً يظلم الغاصب ونفياً للربا ليالً يصري فضة 
األخذ أو التضمني حيرم عليك االنتقال إىل اآلخر ألنه ربا : للمغصوب منه إن اخترت يف نفسك أحد األمرين 

لك إلزامه برد اللنب تراباً والفضة املسبوكة مسبوكة والتراب إىل حفره وإن ) ش ( ويوكل يف ذلك إىل أمانته وقال 
هذه األشياء يف املغصوب خبالف هدم اجلدار لتعذر رده إال أن يكون منضداً من غري مالط ولو غصب بيضة زادت 

: فحضنها أو عصرياً فصار خال رد اخلل والفرخ ألنه عني مال املغصوب منه ويف ضمان البيضة عندهم وجهان 
عادية وكذلك يأخذ الزرع ويف ضمان البذر أحدمها ال جيب ألن البيضة صارت مدرة ال قيمة هلا والثاين جيب لليد ال

عندهم وجهان ولو غصب مخراً فتخلل أو جلد امليتة فدبغه رد ما غصب وقال بعضهم ال ألن امللك إمنا حصل يف 
مدة وال يضمنه عندهم إذا تلف قبل الدباغ ويرد عندهم اخلشبة املبين عليها وإن هدمت قصراً ووافقهم ابن حنبل 

ف أبو حنيفة نفياً لضرر الغاصب وكذلك اللوح يف السفينة يأخذه عندهم إذا مل يؤد ذلك إىل هدماً للعدوان وخال
ال يأخذه : غرقه وال غرق غريه وال إذهاب مال غريه وإن أذهب أموال الغاصب ألنه املغرر بأمواله وقال ابن حنبل 

يضاً أو العصري أو العنب زبيباً أو إذا صار اللنب احلليب خم) ح ( حىت يصل إىل الرب صيانة ملال الغاصب وقال 
الرطب متراً خريت بني أخذه بغري شيء وتضمينه املثل وال تأخذ أرشاً ألهنا ربويات ولو ضرب العني دراهم لك 

ألهنا متلك عنده وإذا وكل ذمياً يف شرائها ) ح ( أخذها بغري أجرة ألنه متربع وإذا خلل مخر املسلم له أخذها عند 
جيرب على رد : ه املأذون له النصراين ويأخذه عنده جلد امليتة ويعطي ما زاد الدباغ وقال ابن حنبل أو اشتراها عبد

أهنا بالبناء هل انتقلت عن حكم العينية إىل : التراب املزال من األرض وأصل املسألة يف اخلشبة واللوح يف السفينة 
وهو أن املغصوبة ال تكون ) ش ( رد ؟ وأصل آخر عند أن صارت وصفاً للبناء فتكون تبعاً فال ترد أو هي باقية فت

والغاصب ظامل ) إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ( قوله تعاىل : سببا للملك وبىن عليه عدم ملك الغالت لنا 
فال يستحق به اخلشبة أو نقول تصرف يف ملك ) ليس لعرق ظامل حق : ( فعليه السبيل يف القلع وقوله عليه السالم 

الساحة إذا بين : الغري تعدياً وحيتمل النقص واإلبطال من غري تغيري خلقه وامسه فال يبطل حق املالك من العني أصله 
فيها وال يرد اخليط خياط به جرح احليوان فإنه ال حيتمل النقض ألن له حرمة وال إذا عملها باباً لتغري االسم واحلقيقة 

فال يضر ) ال ضرر وال ضرار : ( مينع الرجوع يف اهلبة لقوله عليه السالم بأن التصرف مينع األخذ كما : احتجوا 
الغاصب هبد بنيانه وبالقياس على اخليط الذي خاط به جرح احليوان أو بلع لغريه جوهرة وبالقياس على ما إذا بىن 

خلشبة فال يهد قياساً على بناء ومل يعلم أهنا لغريه أو بالقياس على ما إذا بىن حوهلا قبة فإنه بىن حبق مل يعتمد على ا
أن للموهوب تصرف يف ملكه فكان تصرفه معترباً خبالف الغاصب وعن الثاين أنه : القبة حوهلا واجلواب عن األول 

مشترك الداللة ألن منع املالك إضرار به بل هو أويل ألنه غري ظامل خبالف الغاصب وأمجعنا على إضرار الغاصب يف 
وغريها فيحمل اخلرب على نفي الضرر بغري حق وألنه معارض مبا هو أخص منه وهو قوله عليه العرصة إذا بىن فيها 

واألخص مقدم على العام وعن الثالث أن حرمة احليوان أعظم من البنيان وكذلك ) ليس لعرق ظامل حق ( السالم 
برد اخليط إذا خاط به هبيمة وأما  ال مينع فضل املاء ألجل احليوان وحتوز منه ألجل املال مع أن من أصحابنا من قال

إن خاط به خنزيراً أو كلباً عقوراً رد قوالً واحداً فإن كان مأكوال قال بعض أصحابنا حيتمل الرد وذبح احليوان أو 
يرد وال يذبح لنهيه عن ذبح احليوان لغري مأكلة فإن خيط به جرح آدمي فاستحق املستحق للخيط عليه القصاص 

كول اللحم وأما اجلوهرة فإن بلعها بغري تفريط صاحبه فكاخليط يف مأكول اللحم أو بغري تفريط باالحتماالن كاملأ
وعن الرابع أنه إذا مل يعلم فله شبهة يشهد له ) جرح العجماء جبار ( الجيب الرد لعدم التعدي لقوله عليه السالم 



أنه جيب نقض القبة ألنه قصد هبا احليلولة بني : أخذ البناء بقيمته قائماً ويف الغصب مع العلم منقوضاً وعن اخلامس 
  املالك وملكه كما لو بىن عليه الباب حىت ال خيرج فإنه جيب هد الباب 

  فرع

إذا غصب بيضة فحضنها حتت دجاجة له الفرخ وعليه بيضة مثلها كغاصب القمح : قال أشهب : قال ابن يونس 
ما حضنت دجاجته ألنه نشأ عن ملكه ولو غصب محامة يزرعه قال سحنون الفرخ لصاحب البيضة وعليه قيمة 

فزوجها محاما له فباضت فأفرخت فلك احلمامة والفرخ وال شيء له يف إعانة محامة الذكر ولك قيمة حضانتها قيما 
حضنت من بيض غريها وال شيء لك فيما حضنه غريها من بيضها مثله إال أن يكون عليك ضرر يف تكلف محام 

  لقيمة حيضنهم فتغرمه ا

  فرع

إذا تسوق بسلعة فأعطاه غري واحد مثناً مث يستهلكها رجل ضمن ما أعطي فيها وال ينظر لقيمتها : قال مالك : قال 
إذا كان العطاء قد تواطأ عليه الناس ولو أراد البيع باع ألن هذا تعيني قيمة وقال سحنون بل قيمتها ألنه القاعدة 

   وقال عيسى يضمن األكثر لوجود السببني

  فرع

إذا صاحلت الغاصب للبصرة على كيل مثل القمح وقد كان التزام القيمة حبكم أو بصلح جاز : قال اشهب : قال 
  أخذ كيل بالقيمة 

  فرع

قال ابن القاسم إذا غصب نصراين سفينة مسلم ومحل فيها مخراً أخذت منه الكراء وتصدقت به وله على : قال 
  ال ينظر إىل كراء اخلمر املسلم كراء السفينة فيما أبطلها و

  فرع

يف التلقني إن رده زائد البدل لزمك أخذه وبرئ الغاصب كالصغري يكرب والعليل يصح واملهزول يسمن لرده ما 
أخذ وهو الذي يلزمه أو ناقصاً خريت بني إسالمه وتضمينه القيمة يوم الغصب ألن هذه عني أخرى أو تأخذه ألن 

ن كان مساوياً ال بفعل الغاصب مل تتبعه بشيء ألنه مل يهلك بتعديه أو بفعله فهل الباقي عني ملكك مث ذلك النقص إ
تتبعه باالرش لتعديه يف التنقيص أو ليس لك إال أخذه بغري أرش أو إسالمه وأخذ قيمته يوم الغصب حلصول 

نده مث ذهبت يف املقصود بالقيمة كلها من غري تفريق على الغاصب ؟ روايتان وال ضمان عليه يف زيادة طرأت ع
بدن أو قيمة وال له قيمتها كتعليم صنعة أو حوالة سوق ألن هذه مل يتناوهلا الغصب إمنا تناول األصل ألن الغصب 

فعل ومل يقع يف هذه الزوائد بل هذه كالثوب تلقيه الريح يف بيته قال صاحب اخلصال إن اهندمت الدار بفعله أو 



بة للضمان حىت ترد ما ردت فيضمن ويف اجلواهر إن تعيب أو زالت جارحة بغري فعل ضمنها ألن اليد العادية موج
بأمر مساوي لك أخذه بغري أرش وأخذ القيمة يوم الغصب أو جبناية الغاصب فقيمته يوم الغصب أو أخذه مع األرش 

لغصب وهو املشهور وقال سحنون هو كاألول أو من أجنيب مث ذهب فال يؤخذ الغاصب بالنقص بل القيمة يوم ا
ويتبع الغاصب اجلاين بالنقص وال يراعي حوالة السوق أصالً وقال ابن عبدوس عن مالك إن وجدت املغصوب عند 
مشتريه من الغاصب حالت سوقه لك تضمني الغاصب القيمة قال التلمساين ما يعرف بعينه إذا هلك عند املشتري 

لقيمة يوم الغصب أو الثمن وال ضمان على املبتاع من الغاصب بأمر مساوي خريت بني أخذه ناقصاً بغري شيء أو ا
  ويصدق فيها ال يغاب عليه وحيلف فيما يغاب عليه لقد هلك ويغرم القيمة إال أن تقوم بينة هبالكه من غري سببه 

  فرع

 يقلع زرعه إال أن يفوت إبانه فلك األجرة لعدم فائدتك يف أخذ األرض لفوات اإلبان وقيل لك القلع: يف التلقني 
ألن األرض ملكك قال التلمساين قال ابن القاسم إذا كان الزرع صغرياً ال ينتفع به مقلوعاً أخذ بال مثن وال زريعة 

ما تقدم يف التلقني والثالث يتعني أجرة املثل النه ال ينتفع : كالنقش والتزويق يف البناء فإن فات اإلبان فثالثة أقوال 
  قال مالك فإن أسبل فال يقلع الن قلعه من الفساد العام للناس باألرض إذا أخذها وال ضرر وال ضرار 

  فرع

قال مالك ومجيع أصحابه إذا غاب على األمة الرائعة وال يعلم أوطئها أم ال فذلك فوت وخيري يف قيمتها : يف النوادر 
أو قيمتها وإن غاب  أو أخذها بقيمتها ولو وجدهتا يف يد املبتاع حباهلا أو أحسن فلك أخذها أو الثمن من الغاصب

عليها فكما تقدم ألن الغيبة تنقص الرغبة فيها فهو نقص وقال مطرف وعبد امللك ليس له إال اجلارية لضعف هذه 
التهمة قال ابن القاسم واهلرم يف اجلارية عند الغاصب فوت لك اخذها ولك تضمني القيمة قال أشهب كان الكرب 

سرت ثدياها قال حممد أما لو كربت وهرمت عند املشتري فليس لك إال واهلرم يسرياً أو كثرياً وكذلك لو انك
  اجلارية من غري خيار أو تأخذ الثمن أو القيمة يوم الغصب لتعديه 

  فرع

إذا جحدك شريكك األمة حىت ولدت األوالد وباع منهم وأعتق ومات بعضهم مث ثبتت احلق : قال مالك : قال 
متسكت بنصيبك منه ولك نصف الثمن املبيع إن شئت وإن شئت الرأس  فلك نصف قيمته اليوم وإن كان معدماً

وال شيء لك فيمن مات ممن أعتق أو مل يعتق ومل يبع وقال حممد هو كالغاصب إن متسكت باألمة فلك حقك يف 
ه الولد إال من مات ولك نصف مثن املبيع مت الباب األول من كتاب الغصب وبه مت اجلزء الثامن من الذخرية يلي

نشهد أن ال . . . . . . سبحانك اللهم وحبمدك . . . اجلزء التاسع وأوله الباب الثاين يف الطوارئ على املغصوب 
  . . . نستغفرك ونتوب إليك . . . . . . إله إال أنت 

  الباب الثاين يف الطوارئ على املغصوب من نقصان وزيادة وتصريف واستحقاق

  فهذه أربعة فصول 



  النقصانالفصل األول يف 

ويف املقدمات ال تفتيه حوالة األسواق ويفيته النقصان والعيوب إن مل تكن مفسدة كانت بأمر من السماء أو جبناية 
من الغاصب ألن حوالة األسواق رغبات الناس وهي أمور خارجة عن املغصوب فلم تنقص املغصوب ففي السماوي 

وزيع على الغاصب ضرر والقيمة تقوم مقام العني إن مل يكن ليس لك إال أخذه ناقصا أو قيمته يوم الغصب ألن الت
لك يف خصوصها غرض قاله ابن القاسم يتخرج من مذهب سحنون انك تأخذه مع األرش يوم الغصب ألن اجلزء 
الفائت يضمن بالتعدي كجملة العني والنقص جبناية الغاصب لك يف تضمينه القيمة يوم الغصب لعدوانه أو تسقط 

صب ويلزمه مقتضى اجلناية عند ابن القاسم وخريك سحنون بني القيمة يوم الغضب أو تأخذه وما عند حكم الغ
نقصته اجلناية يوم الغضب تغليبا للتضمني بسبب الغضب لسبقه فاندرج ما بعده فيه وخريك أشهب يف القيمة يوم 

يف تضمني الغاصب القيمة يوم الغصب وأخذه ناقصا وتسقط اجلناية كالسماوى والنقص جبناية غري الغاصب خيري 
الغصب ويتبع الغاصب اجلاين اعتبارا ليد العدوان أو تسقط الغصب وتتبع اجلاين حبكم اجلناية ألنه حقك لك 

أسقاطه واجلاين جىن على مالك فلك طلبه وقيل لك تضمني الغاصب يف الوجوه اليت تفيت املغصوب القيمة أي 
وغريه ألنه يف كل وقت متعد فيضمن العني باعتبار ذلك الوقت وهو  وقت شئت فتلزمه أرفع القيم قاله أشهب

مذهب ش وقد تقدم فرع يف اجلواهر إذا جىن العبد املغصوب فقتل قصاصا ضمن الغاصب حلصول الفوات حتت 
يده وإن تعلق األرش برقبته قال ابن القاسم لك قيمته يوم الغصب كدخول النقص يف حتت اليد العادية أو تترك له 

أو تسلمه للمجين عليه حبق اجلناية فإن أخذت القيمة من الغاصب فللغاصب تسليمه للمجين عليه حبق اجلناية أو 
يفدله وإن أخذت خريت بني إسالمه للمجين عليه أو فدائه ألن العبد فيما جىن وقال أشهب يسلم العبد إىل ربه ألنه 

 باألقل من جنايته أو قيمته حلصول ذلك النقص حتت اليد أحق بعني ماله فيسلمه أو يفتكه مث يرجع على الغاصب يف
العادية املوجبة للضمان ويف النوادر لو أسلمه الغاصب قبل أن يستحقه فلك تتميم إسالمه وتأخذ قيمته يوم الغصب 
 من الغاصب وإن فديته رجعت على الغاصب باألقل ألنه الذي أتلفه عليك وإن كان الغاصب فداه أخذته بغري خيار

إن كانت اجلناية خطأ أو عمدا وكان يفعل ذلك عندك وإن مل يكن فعاال لذلك وهي عمد خريت بني أخذه بغري 
شيء أو تركه وتأخذ قيمته من الغاصب يوم الغصب وعن أشهب إن كانت اجلناية خطأ فإن فداه الغاصب فله رده 

عندك يفعل ذلك وقول ابن القاسم أحسن  على سيده خبالف العمد وال يرده إن أنت ألنه عيب دخله إال أن يكون
ألن جنايتة إن كانت نقصا فكل نقص ليس لك أخذه مع أرش النقص بل ناقصا أو القيمة يوم الغصب ولو قتل 

رجال قبل الغصب وأخذ بعده فروى أشهب لك إسالمه إليهما ويرجع على الغاصب بنصف قيمتة يوم الغصب إال 
لى الثاين ولك فدائه بدية اجلنايتني وأخذت من الغاصب دية اآلخر منهما إال أن يكون ذلك أكثر من دية جنايته ع

أن تكون أكثر من نصف قيمة رقبته يوم الغصب قال حممد وليس جبيد والصواب إذا أسلمته إليهما ال ترجع على 
الذي صار الغاصب بشيء ألنه كان مرهتنا جبرح األول فعليه وقع تعدي الغاصب فتلف عند الغاصب نصف العبد 

مرهتنا جبناية الثاين وإمنا يرجع بذلك اجملروح األول على الغاصب والعبد بني أولياء القتيلني ويرجع ورثة األول على 
الغاصب بنصف قيمة العبد إال أن تكون دية القتيل اآلخر أقل من نصف القيمة فعلى الغاصب فيصري ألولياء األول 

اصب مل يتلف عنده إال نصف العبد ولو قتل عندك قتيال ومل يقتل عند نصف العبد مع نصف قيمة العبد ألن الغ
الغاصب حىت باعه فقتل عند املشتري مث قام األولياء والسيد فإن ودى السيد ألولياء األول دية وليهم كان له 

وإن شاء  نصف العبد ويرجع على الغاصب إن شاء بنصف الثمن أو بنصف العبد الذي صار مرهتنا بيد أولياء الثاين
سيده تركه ال يفديه وال يكون له فيه حق ويكون ألولياء األول نصفه ويأخذ من الغاصب نصف قيمة العبد أو 



نصف مثنه ويرجع املشتري على الغاصب بنصف الثمن الذي استحق أولياء األول فإن فداه السيد منهما مجيعا فال 
يلني مل يطلب الغاصب وال ألولياء األول على الغاصب شيء على الغاصب وال على غريه وإن أسلمه ألولياء القت

قيمه فيصري هلم نصف قيمة العبد ونصف رقبته ولورثه اآلخر نصف العبد ويرجع املشتري على الغاصب بنصف 
  الثمن 

فرع قال إذا حفر يف الدار بئرا ردم ما حفر توفية مبا أخذ وإن بناها فعليه نقضها إال أن يشاء أعطاه قيمة نقضه 
قلوعا بعد طرح األجر للنقض والتنظيف إذا كان ال يباشر ذلك بنفسه فرع قال إذا خصى العبد ضمن ما نقصه م

فإن مل ينقصه ذلك أو زادت قيمته مل يضمن شيئا لبقاء املالية وعوقب لتفويت حق اهللا تعاىل من العضو ولو هزلت 
اء املالية ولو غصب عصريا فصار مخرا ضمن مثل اجلارية مث مسنت أو نسى العبد الصنعة مث تذكر حصل اجلرب لبق

العصري لذهاب املالية ولو صار خال خريت بني أخذه ألنه عني ملكك أو مثله عصريا ألنه مثلي تغري حتت اليد 
العادية ويف الكتاب هرم الشابة فوت لزم يوجب قيمتها ألنه عيب مفسد حدثت عنده قال ابن يونس عن أشهب 

له يف هرمها كالذهاب بأمر مساوي يف بعض األجزاء كان اهلرم يسريا أو كثريا وكذلك علو  لرهبا أخذها وال شيء
السن كان يسريا كانكسار الثدي أوكثريا لك تضمني قيمتها حبصول التغري فرع قال ابن يونس لو أخذت العبد ومل 

فال شيء لك حبصول النقص  تعلم بنقصه عنده وتعيب عندك فمات أو وهبته أو بعته إن ضمنته قيمتة يوم الغصب
يف ملكه بعد زمن التضمني وإال فلك األقل من متام القيمة لفواته عنده أو قيمة العيب حبصوله عنده ولك يف املوت 

واهلبة قيمة العيب حلصوله عنده وإن كان باقيا رددته وقيمة العيب احلادث عندك لتأخريه عن دخوله يف ملكه 
له كما يضمن لك وتأخذ قيمته يوم الغصب أو حتبسه وتأخذ قيمة العيب ألنه عني بالضمان فهو فائت عليه فيضمن 

ملكه وقال ش إذا اقتصر من العبد يف النفس أو الطرق غرم الغاصب أقصى القيم يف النفس والنقص يف الطرف وإن 
ه يف نفسه فأعلى جىن ما يتعلق باملال فتعلق برقبته خلصه الغاصب ألنه ضرر حصل حتت يده وإن جىن الغاصب علي

القيم أو يف طرف فقد اجتمع موجبان اليد واجلناية فيغرم أكثر األمرين وإن جىن أجنيب خري املالك بينه وبني 
الغاصب ألهنما متعديان وقال ح إذا قتل العبد املغصوب عمدا فالقصاص أو خطأ فديته على عاقلته على أصله قال 

الزنا أو عور أو غريه وإن كان ذلك من غري صنعه وكذلك لو ويضمن كل ما حدث عنده من عيب السرقة أو 
غصبها مريضة فماتت من ذلك املرض أو حبلى ضمنها ولو جىن العبد رد إىل السيد ألنه ماله فقده أو أسلمه يف 

 اجلناية ورجع على الغاصب باألقل من قيمتة أو أرش اجلناية أو ما أدى عنه من املال ألنه كله ضرر حصل حتت اليد
العادية ويضمن أرش اهلرم يف العبد واألمة ولو قتله قاتل خريت يف قيمته يوم الغصب من الغاصب وقيمته يوم القتل 

على العاقلة ويرجع الغاصب على العاقلة بالقيمة يوم القتل فإن كانت أكثر تصدق بالفضل ألن الضمان سبب 
وكذلك العبد وقال ابن حنبل يضمن كل نقص يف التمليك ويضمن اجلارية بنقص ثديها وما نسيته من الصنائع 

العني وإن كان من غري صنعة ألن اليد العادية مضمنة وإذا جىن على العبد يف يد أجنيب ختريت بينهما وإن جىن العبد 
  املغصوب ضمن الغاصب جنايته وال يضمن نقص اهلرم وحنوه 

  الفصل الثاين يف الزيادة

دت فعلت قيمتها مث ماتت فإمنا عليه قيمة يوم الغصب ألنه يوم حتقق السبب ويف الكتاب إذا كربت الصغرية فأهن
وهو األخذ وكما لو نقصت ال تنقص القيمة قال ابن يونس كما لو جرح عبدا قيمته مائة فيموت وقيمته ألف 

سرقة ال يوم يضمن مائة واألمة تطلق أو ميوت زوجها مث تعتق ال تنتقل لعدة الوفاء والسرقة تعترب قيمتها يوم ال



القطع فرع يف الكتاب ال يضمن ما مات عنده من الولد إال أن يقتله ألنه أمانة شرعية كثوب تلقيه الريح يف داره 
قال ابن يونس قيل إذا اشتراها صغرية فكربت مل يضمن ألنه خريا مما غصبت فإن نقصت بكرب ثديها أو شبهه ضمن 

النماء ألنه ملا كان له أخذها بنمائها بغري غرم فكأنه غصبها كذلك قال بعض الفقهاء انظر كيف مل جيرب النقص ب
فيضمن نقصها وعلى هذا كان جيب عليه قيمتها يوم القتل وهو مذهب ش ألنه يراه غاصبا يف كل وقت فرع يف 

الكتاب إذا صبغه خريت يف القيمة يوم الغصب لتغري املغصوب أو إعطاء قيمة الصبغ وأخذ الثوب ألنه مالك 
لصبغ ماله فينتفي الضرر وال يشتركان نفيا لضرر الشركة ولو طحن احلنطة ضمن مثلها لتغريها ويف التنبيهات وا

عن مالك ال خيري يف الصبغ بل قيمة الثوب ويلزم على قوله بالتخيري أن خيري يف احلنطة يطحنها ويف التسويق يلته 
ا أفىت باملثل فقط وقاله ابن لبابة وابن القاسم يقول لو ويف اخلشبة يعملها مصراعني ويف الفضة يصوغها مع أنه إمن

أجزت له أخذ ذلك ودفع مثن العمل كان من التفاضل يف الطعام والفضة وهوال يلزم ألن الطعام طعامه والفضة 
فضته وقال أشهب يأخذ شيئه وال غرم عليه يف العمل من طحني وصبغ ويتأكد املشهور بأنه عني ماله فله أخذه 

لو مل يأخذه لوصل أرباب األغراض الفاسدة ألموال الناس بتغريها ويعطون القيمة بغري اختيار أرباهبا قال ح لو  وألنه
طحن احلنطة ملكها وضمن مثلها وكذلك الغزل ينسج والدقيق خيبز والقطن يغزل قال والضابط مىت زال االسم 

فه قدم من األنصار فقدموا إليه شاة مصلية فأخذ منها وعامة املنافع بزيادة من جهته ملك العني ألن رسول اهللا أضا
لقيمه فمضغها وفلم يسغها فقال أما إن هذه الشاة لتخربين إمنا ذحبت بغري حق فقال الرجل هذه شاة أخي ولو كان 

أعظم منها مل ينفس عليه وسأرضيه خبري منها فأمر النيب أن يتصدق هبا على األسرى ولوال زوال امللك عنها ألمر 
ببيعها وحفظ مثنها وهو خرب صحيح قال ولك أخذ املغسول واملقصور بغري شيء ألنه مل يبق يف املقصور عني 

للغاصب ولو بيض الدار أعطيت قيمه اجلري أو ما زاد التجصص إال أن يرضى بأخذ جصه قال وإذا صبغه وزاد 
اد حفظا ملال الغاصب عليه وبني تركه الصبغ خريت يف قيمة الثوب للتغري وأخذه ألنه عني مالك ودفع قيمة ماز

على حاله ويكون الصبغ للغاصب فإذا بيع قسم الثمن وإن نقصه الصبغ خريت بني القيمة للنقص وأخذه بغري شيء 
ألنه عني مالك وال مالية فيه للغاصب وقال ش إن عسر انفكاك الصبغ فأنتما شريكان ألن الصبغ عني وهذا إذا 

عد الصبغ يساوي عشرين فإن مل يساو إال عشرة سقط الصبغ وأخذ الثوب بغري شيء كان الثوب يساوي عشرة وب
أو أقل من عشرة أخذته مع األرش وإن كان ممكن االنفصال فله أخذه وجيرب املالك على ذلك وإن نقص الثوب 

عر الثوب واألرش وقال ابن حنبل إن كان يساوي عشرة وبعد الصبغ عشرين فأنتما شريكان أو ثالثني لزيادة س
فالزيادة لك أو لزيادة للصبغ فالزيادة له أو لزيادهتما فهي بينهما متهيد قال التونسي عن أشهب يأخذ مصبوغا وال 
شيء عليه كالبياض والتزويق وما ال قيمة له بعد القلع وضابط مذهب ابن القاسم أن ما يوجد له أمثال إذا أحدث 

مها مبقاربة املثل للعني كما يقضى باملثل يف البيوع الفاسدة فلذلك جعل فيه حدثا فإن غرم مثله أعدل وال يظلم أحد
يف القمح والتسويق مثلها وال يأخذ القيمي إال بعد دفع ما أخرجه الغاصب من ماله ألن الصبغ وحنوه غرض آخر 

جه الغاصب فال يظلم وإن كان ما أخرجه الغاصب من ماله ألن الصبغ وحنوه غرض آخر فال يظلم وإن كان ما أخر
ال عني له كاخلياطة وحنوها أخذه بغري غرم كالبياض والتزويق وإن كان الغاصب قد غري تغيريا بعيدا حىت زال االسم 
مبؤنة كثرية كجعل اخلشبة أبوابا فهو فوت وتتعني القيمة وال شيء لك فيها ونسج الغزل جيعله كاخلشبة تعمل تابوتا 

قيمة له إذا أزيل قال ابن يونس قال أشهب لك أخذ الدقيق وال شيء  ويشبه أن يكون كخياطة الثوب ألنه ال
عليك يف الطحن وعن ابن القاسم لو طحنها سويقا فلته فلك أخذ السويق ويباع وفيشري لك من مثنه مثل حنطتك 

لته اتبع وجيوز لك أخذ السويق ملتويا يف احلنطة إذا رضيتما جلواز بيع احلنطة بالسويق متفاضال ولو غصب سويقا ف



التراضي لدخول التفاضل بني الطعامني وعن أشهب إذا طحن احلنطة ولتها سويقا ليس لك أخذها لزوال اإلسم 
بسبب البعد قال اللخمي وأرى التخيري بني تضمني القيمة يوم الصبغ أو يوم الغصب أن كانت القيمة يوم الصبغ 

اصب إال قيمة ما زاد الصبغ ويف املدونة قيمة الصبغ نفسه أكثر وهو أحد قويل ابن القاسم وعن ابن القاسم ليس للغ
فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص وقال ابن مسلمة إن نقصه الصبغ غرم النقص وإن زاد مل يكن له فيه شيء إال أن 

يكون إذا غسل خرج منه شيء له قيمة فيخري صاحبه بني بني إعطاء الثوب بغسله أو قيمة ما خيرج منه وعلى قول 
امللك لك أخذه بغري شيء إذا كانت النفقة يف الصبغ يسرية وإال أعطاه قيمة ذلك أو ضمنه أو يكونان شريكني عبد 

وقول أشهب وابن مسلمة أصوب التفاقهم يف اجلص والتزويق أن ال شيء له وإن زاد يف قيمة الدار كثريا وفكذلك 
قيمة يوم الغصب أو يوم البيع أو جييز البيع الصبغ وإن صبغه املشتري من الغاصب خريت بني تغرمي الغاصب ال

ويأخذ الثمن ألنه غاصب وبائع فضويل أو يكون مقالك مع املشتري فإن شئت أخذته ودفعت قيمته قيمة الصبغ أو 
تبقى معه شريكا وعلى القول اآلخر ما زاد الصبغ قال وهو أحسن وبه يشارك فإن نقصه الصبغ فاختلف هل 

قله عن الغرض املراد منه وقد اختلف يف مشتري العبد يقتله خطأ ألنه كالصبغ والقتل مل يضمنه قيمة الثوب إذا ن
يصون ماله خبالف اللباس واألكل والتضمني يف كال الوجهني أحسن اختلف يف املثلي الربوي كالذهب والقمح 

لنا بأخذه هل يغرم وغري الربوي كاحلديد يف أربعة مواضع هل تغري الغاصب له بصبغه فوت مينع أخذه وإذا ق
للصنعة شيئا وإذا غرم فهل قيمة الصنعة أو ما زادت وإذا مل يرض أن يغرم الصنعة وال يضمن هل يكون شريكني 

ويف املوازية إذا غصب قمحا فباعه فطحنه املشتري لصاحبه أخذه وال غرم عليه للطحن وتركه وأخذ مثله من 
أن ال شيء له إال الثمن من الغاصب أو املثل فإن كان الغاصب  الغاصب أو مثنه تنفيذا للبيع قال حممد الصواب

عدميا ورجع على املشتري ألن غرمي الغرمي غرمي خري املشتري بني إعطائك املثل أو يسلمه دقيقا ألنه طحن بشبهة 
إذا  خبالف الغاصب وال يأخذ الدقيق من املشتري إال بدفع األجرة خبالف الغاصب فرع قال اللخمي يف املوازية

غصب حليا فكسره مث أعاده على حاله لك أخذه بغري غرم ألنه أسقط عن نفسه الضمان مبا أعاد وإن أعاده على 
غري صناعته تعينت القيمة يوم الغصب نفيا للربا وقال حممد وهذا قوهلما مث قال ال أرى له إال قيمتة وإن أعاده حباله 

غري غاصب لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بال غرم ولو  ألن الغاصب ضمن قيمته بالتصرف ولو كان متعديا
كسره املشتري من الغاصب وأعاده إىل حاله مل يأخذه إال بدفع أجرة الصياغة ألنه غري متعد ملفهوم قوله ليس لعرق 

ياغة ظامل حق مفهومه أنه لعرق غري الظامل حق قال اللخمي وقوله ال يعطي للغاصب قيمة الصياغة غري بني ألن الص
مما يقضى فيها باملثلي على أحد القولني وقد قال ابن القاسم يف الغاصب يكسر السوارين عليه قيمة الصياغة وقال 
يف اخلشبة يعملها مصراعني عليه القيمة وال يذهب عمله جمانا فمنع من أخذها ليال عمله فإن رضيت بدفع األجرة 

د يف مثنها خريت بني إعطائه قيمة عمله وتأخذها أو تسلمها فلك أخذها وقال عبد امللك إن كان لعمله بال وزا
وتأخذ قيمتها يوم الغصب أو تكونان شريكني قال وكذلك من غصب ذهبا فضربه دنانري إذا كان لصنعته بال وإال 
فلك أخذ مالك وال شيء عليه وقال وهذا أعدل األقوال فرع يف الكتاب إذا غرس أو بىن أمر بقلعه ذلك إن كان 

قيمة اآلن نفيا لعرق الظامل إال إن تريد إعطاءه القيمة مقلوعا فذلك لك ألن القلع مستحق فإن أخذت بالقيمة له 
تصونت املالية يف التنفيذ عن الضياع وكل ما ال منفعة له فيه بعد القلع كاجلص والنقش ال شيء له فيه ألن القلع 

بل فساد حمض فال ميكن منه وقال ش وابن حنبل ال مستحق وال مالية بعده فليس للغاصب غرض صحيح يف قلعه 
جيرب الغاصب على أخذ قيمة الغرس ألهنا أعيان ملك له فال جيرب على إخراج ملكه بغري اختياره وجوابه ما تقدم 

وقال ابن حنبل ال جيرب على قلع الزرع من األرض بل خيري بني تركه حىت حيصد أو يعطيه نفقته ويأخذ الزرع خبالف 



  ملا يف أيب داود  الغرس
قال رسول اهللا من زرع أرض قوم بغري إذهنم فليس له يف الزرع شيء وعليه نفقته ويف الكتاب ما حفر من بئر أو 

مطمورة كالبناء ألنه مستحق اإلزالة ويف التنبيهات يف بعض األمهات ليس له تراب ردم به حفرة فيحتمل أن 
ان لك باحلفرة منفعة فلك إلزامه طرحه كان التراب لك أوله ولك التراب من تراب األرض فال حق له فيه وإن ك

إلزامه برده إىل موضعه نفيا لضرر العدوان قال ابن يونس له القيمة بعد طرح أجرة النقل وقال ح ليس لك إال 
  القيمة لنا أن األرض ملكك واألصل بقاء ملكك عليها 

  قوله على اليد ما أخذت حىت ترده 
امل حق وبالقياس على ما قبل البناء ويف املوازية أن هدمها خريت بني قيمة الدار يوم الغصب أو وقوله ليس لعرق ظ

العرصة والنقض وال تتبعه بشيء لتمكنك من أخذ القيمة يوم الغصب ولو هدمها مث بناها بنقضها كما كانت بنفسه 
فيتقاصان وهو مذهب مالك وأشهب قال فللغاصب قيمة هذا النقض املبين منقوضاً اليوم وعليه قيمة ذلك منقوضا 

وهو أحب إيل ألنه يضمن النقص ملا هدم والضمان ال يوجب امللك فعليه قيمته أوال وله قيمته آخرا النتقاله مللكه 
وقال ان القاسم حيسب على اهلادم قيمة ما هدم قائما وحتسب له قيمة ما بىن منقوضا ألنه أفسد التنضيد على املالك 

ع يف إبان احلرث بل قلعه املتعدي ويف غري اإلبان لك الكراء فقط لعدم الفائدة يف القلع فال ميكن منه ولك قلع الزر
كما ال ميكن للغاصب من قلع التزويق وما ال ينتفع به بعد القلع قال ابن القاسم فإن كان الزرع صغريا ال ينتفع به 

لك إجباره يف اإلبان على بقاء الزرع الصغري  الغاصب فهو لك بغري شيء كنبييض الدار وال بذر عليك وليس
بالكراء ألنه يقضي به لك فكان بيع زرع مل يبد صالحه مع كراء األرض قاله حممد وعن ابن القاسم إذا كان يف 
اإلبان وهو إذا قلع انتفع به أخذ الكراء منه ويأمره بقلعه إال إن يتراضيا على أمر جائز فإن رضي بتركه جاز إذا 

ذا مل يكن يف قلعه نفع ترك لرب األرض إال أن يأباه فيأمر بقلعه فإذا فات اإلبان وال تنتفع بأرضك إذا رضيت وإ
قلع فقيل لك قلعه لقوله ليس لعرق ظامل حق فعم وقيل ليس لك إال الكراء ألن القلع ضرر حمض وعن مالك إذا 

ه قوة احلمل من اإلبل وذوات الدر من الغنم وما أسبل ال يقلع ألنه من الفساد العام للناس كما مينع من ذبح ما في
فيه احلرث من البقر وتلقي الركبان واحتكار الطعام وإن اقنعت من دفع قيمة بناء البئر أو املطامري قيل للمبتاع دفع 
 قيمة األرض وخذها واتبع من اشتريت منه بالثمن فإن أىب كنتما شريكني بقيمة العرصة وقيمة البناء وقال ابن أيب

زيد ما لك إذا كان املبتاع قد طوى البئر باآلجر وأما جمرد احلفر فال شيء له فيه قال ابن يونس وما ذكره إمنا 
يكون يف الغاصب وأما املبتاع فله قيمة احلفر ألنه غري متعد قال اللخمي إذا هدم الدار خريت بني مؤاخذته 

دا فتغرمه قيمتها قائمة يوم اهلدم ألن اليد العادية والتعدي بالغصب فتغرمه قيمتها قائمة يوم الغصب أو تؤاخذه بالع
سيان أنت خمري فيهما أو تأخذ العرصة وتغرمه ما نقص اهلدم على أن األنقاض للغاصب أو تأخذ العرصة األنقاض 

كون قيمة وتغرمه ما نقص اهلدم لصاحبها يقال ما قيمتها قائمة ومهدومة على هيئتها فيغرم ما بينهما مث خيتلف مىت ت
النقض فعند ابن القاسم يوم اهلدم ألن اإلتالف أقوى يف التضمني من يد العدوان ألن اإلتالف يتعقبه الضمان واليد 
ال يضمن حىت يتلف العني أو تتغري وما يعقبة مسببه أقوى وقال سحنون يوم الغصب ألنه السابق يندرج فيه ما بعده 

اجلناية على الطرف قال اللخمي وأرى أن عليه األكثر من قيمة الوقتني  كاحليض بعد اجلنابة والسراية للنقص بعد
قال ابن القاسم وإذا هدمها املشتري ال شيء عليه إذا أراد أن يتوسع وقال حممد ال شيء عليه يف اهلدم خبالف 

ويكسره  الثوب يشتريه ويقطعه ألن هدم الدار ليس مبتلف للقدر على الرد خبالف الثوب وكذلك احللي يشتريه
وال شيء يف الكسر قال اللخمي وليس هذا الفرق بالبني ألن اإلعادة تتوقف على مال كثري بل مضرة هدم الدار 



أعظم من مضرة القطع للثوب بكثري فإن بناها الغاصب بنقضها خريت يف قيمتها يوم الغصب أو يوم اهلدم أو 
ض يبقى له وتعطيه قيمة اليوم املهدوما أو تغرمه قيمة تأخذها أو تغرمه قيمة ما هدم قائما يوم هدم على أن النق

التلفيق وحده ويبقى النقص لك ومن غصب خنلة قائمة وأقلها فقيمتها قائمة تقوم بأرضها يوم تقوم األرض ويسقط 
عن الغاصب ما ينوب األرض ألن أرضها بقيت لصاحبها وكذلك الودي إذا أتلفه ومل يغرسه ولو قيل يغرم قيمة 

لصح فإن باعه فغرسه املشتري واستحق بفوز ذلك فللمستحق أخذه وعليه قيمة خدمته إن كانت بقعته  للغراسة
ونقلته وكرب وكان إن قلع بنت كان ملستحقه أخذه وعلى قول ابن مسلمة ذلك ولك فوت ولك قيمته يوم غرسه 

ليوم كما تقدم يف النقض إذا بىن هبا وإن كان إن قلع مل ينبت مل تأخذه وخيتلف مىت تكون فيه القيمة يوم غرسه أو ا
ومن حفر أرضا عليه ما نقصها احلفر إال أن يعيدها هليئتها وإن كانت حمفورة فهدمها فعليه إزالة ذلك الردم منها 

فرع يف الكتاب إذا اشتريتها فحفرت هبا بئرا فاستحق نصف األرض وأراد األخذ بالشفعة دفع له نصف قيمة 
ض باالستحقاق وال شفعة له يف النصف اآلخر حىت يدفع نصف قيمة العمارة فإن أىب من العمارة وأخذ نصف األر

دفع ذلك فيما استحق واستشفع دفعت له قيمة نصف األرض املستحق ورجعت على البائع بنصف الثمن فأن 
استحق أبيتما فشريكان يف املستحق يقدر املستحق وقدر العمارة ويكون للمبتاع النصف ونصف ما أحدث فإن 

مجلتها دفع قيمة العمارة وأخذها فإن أىب أعطيته قيمة األرض فإن أبيت كنتما شريكني يف األرض والعمارة وهذا 
بقيمة أرضه وهذه قيمة عمارته وقال ابن يونس أخذ مالك بقضاء عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وقد أقطع الصديق 

صموا لعمر رضي اهللا عنه فقضى لألول بقيمة ما أحىي فقال أرضا لرجل فأحياها فجاء آخرون بقضية من النيب فاخت
ال آخذ فقال اآلخر أعطه قيمة أرضه بيضاء فلم جيد فقضى بالشركة كما تقدم وروي عن مالك إذا أىب أن يدفع 
قيمة العمارة مل جيرب العامر أن يعطي قيمة األرض بل يشتركان حينئذ هذا بقيمة أرضه براحا وهذه بقيمة عمارته 

ئما بأن تقوم األرض براحا مث تقوم بعمارهتا فما زادت العمارة على قيمتها براحا شارك به العامر رب األرض إن قا
أحىي قسما أو حسبا قال عبد امللك فقيل هو وفاق لقول مالك وظاهر الكتاب خالفه بل تقوم العمارة على حدة 

واألرض براحا وهذا هو الصواب فقد ال تزيد  واألرض براحا وهذا هو الصواب فقد ال تزيد العمارة على حدة
العمارة يف مثل هذه األرض لكوهنا براحا أنفق للبقول وحنوه قال أبو بكر ابن اجلهم وإذا دفع رب األرض قيمة 

العمارة وأخذ أرضه فله كراء ما مضى من السنني ويف املوازية إذا امتنع مستحق نصف األرض من قيمة نصف البناء 
من قيمة نصف األرض واستواء القيمات شرك بينهما للمستحق ربع الدار ألنه باع نصف ما استحق وأىب الباين 

وهو الربع بربع البناء وله الشفعة يف النصف اآلخر وعلى القول أنه إذا باع ما به يستشفع سقطت شفعته يسقط 
قال العبدي املسائل اليت تؤخذ من شفعته قدر النصف واستشفع يف نصف النصف وتصري الدار بينهما نصفني نظائر 

قيمة البناء مقلوعا ست يف الغصب والعارية والكراء أو بىن يف أرض امرأته أو شركاء أو ورثة ففي هذه كلها يؤخذ 
البناء بقيمة مقلوعا بىن بأمرك أو بغري أمرك عند ابن القاسم وعند املدنيني إن بىن بأمرك فقيمته قائما وإال فمقلوعا 

هر لو غصب طينا فضربه لبنا لك مثل الطني النتقاله بالصنيعة فرع قال إن ذبح الشاة وشواها فلك فرع يف اجلوا
قيمتها وكذلك لو مل يشوها وقال ابن مسلمة إذا مل يشوها فلك أخذها مذبوحة وما نقصها الذبح قال التلمساين 

ها وال يأخذ بعضها وبقيتها سلعة إال وقيل يأخذ املذبوحة بغري شيء قاله مالك ألنه لزمته القيمة فال يأخذ غري
باتفاقهما على أمر جائز وميتنع تراضيهما بأخذها لوجوب القيمة يف الذمة ألنه معاوضة عن القيمة بلحم شاة 

ودراهم فهي مسألة مدعوجه ودرهم وهذا موضع اضطربت فيه اآلراء واختلفت فيه املذاهب وصعبت املدارك 
فعية إذا طحن القمح وعملها خبزا فجاء رهبا يأخذه وهو ملك الغاصب على وكثر التشنيع حىت قال بعض الشا



زعمكم فللغاصب مقاتلة رب احلنطة فإن قتل رب احلنطة قشر قتيل ألنه صار حماربا عندكم وإن قتل الغاصب 
ض فشهيد ألنه قتل دون ماله وهذا عكس للحقائق وقلب للطرائق ولذلك قلنا يف احلنطة تزرع أو تطحن أو البي

حيضن واملعادن تعمل آنية أو يصاغ حليا أو دراهم أو الساجة تشق وتعمل أبوابا أو التراب يعمله طينا ويتملكه 
الغاصب شرط تغري امسه وإبطال معظم منفعته مث ال يتصرف الغاصب يف شيء من ذلك حىت يؤدي إىل املالك قيمته 

كله وقاال يرد ذلك وما نقص وهذا هو املنقول عن وهذا حكم السرقة ووافقنا ح وخالفنا ش وابن حنبل يف ذلك 
أيب حنيفة غري أين رأيتهم يف كتبهم يستثنون من هذا األصل ذبح الشاة ويوافقوننا يف غريه ويقولون فيه بأخذ الشاة 
إذا ذحبت بغري شيء أو قيمتها يوم الغصب مع األرش ويف اجلواهر قال عبد امللك له أخذ الفضة املصاغة والثوب 

صبوغ واملخيط كما قاله ش لنا أن النيب أضافه قوم من األنصار يف بيوهتم فقدموا له شاة مصلية فتناول منها لقمة امل
فجعل ميضغها فال يسيغها فقال إن هذه الشاة لتخربين أهنا أخذت بغري حق فقالوا يا رسول اهللا هي جلار لنا وحنن 

أن امللك حصل هلم ألمر بردها إىل مالكها قال ابن املديين هذا  نرضيه من مثنها فقال النيب أطعموها األساري ولوال
احلديث مرسل ورواية عاصم ابن كليب وهو ضعيف فيما ينفرراوي وقد أوردوا عليه أنه حيتمل أنه عليه السالم 
 فعل ذلك نظرا للمالك ليال تفسد الشاة عليه فرأى أن يشد هبا خلة األسارى ويعوضه من بيت املال ولو ملكها

الذابح ملا انتزعها منه لألسارى واجلواب إنا ال نسلم أن مالكها كان غائبا حىت ينظر اإلمام يف ماله واألصل عدم 
الغيبة وبل أمر النيب هلم باإلطعام دليل ملكهم وإال كان يطعمها من قبل نفسه وأمره هلم مع أهنم مالكون إما ألهنم مل 

راء ال ميلكون كما قال املالكية أو على وجه الكراهة ألنه ال خالف أن يدفعوا الثمن بعد كما قال ح أو كانوا فق
أكلها مكروه للخالف يف انتقال امللك ويؤكد قولنا أن الغاصب عندهم يضمن ما نقص ورسول اهللا مل يتعرض 

رية ابنه لتقوميها ليعلم ما نقصت فدل ذلك على أن الصدقة هبا كانت ملا ذكرناه وبالقياس على استيالد األب اجلا
وأحد الشريكني جلارية املشتركة جبامع إذهاب جل املنافع وألن اخلشبة إذا عملت أبوابا ذهب جل مقصودها 
وزالت تلك املالية وحدثت مالية أخرى كما أن مالية الفحم جتددت وعدمت مالية اخلشبة وهذه املالية احلادثة 

ببه كاالصطياد بكلب الغري واالحتطاب بفأسه منسوبة لفعل الغاصب فينسب امللك له إحالة للحكم على س
وكاملوت بعد اجلراحة حيال على اجلراحة واتفقنا أنه لو علف دوابه الطعام فسمنت انتقل امللك يف الطعام وكذلك 

ها هنا مث إن نفرض الكالم يف حتضني البيض وصار دجاجا واحلنطة قصيال والنواة خنلة فقد استهلكت األعيان األول 
يان وصور أخرى وأحكام أما األول فباحلس وأما األحكام فلو حلف أن ال يأكل من هذه األعيان مل وحدثت أع

حينث هبذه املتجددات وألن مذهبكم يؤدي إىل أنه يغصب مجادا فيؤدي حيوانا وليس عني املغصوب وال مثله وال 
ا صح يف اآلخر وإذا ظهر الدليل قيمته ألنه لو استقرض حنطة مل يرد دقيقها والكل باب ضمان فلو صح يف أحدمه

يف هذه الصور ظهر فيه بقية صور النزاع ألنه ال قائل بالفرق وألنه قبض وقع يف احلنطة فال يطلب برد الدقيق كما 
  لو غصبها وأتلفها أو اشتراها فطحنها مث وجد هبا عيبا فال يفسخ العقد ويرد الدقيق احتجوا 

لك املالك معلل باملالية ال باحلنطة والطحن مل يذهب املالية وألنه فعل لو فعله بقول النيب ليس لعرق ظامل حق وألن م
فيه ملكه مل يزل ملكه عنده به فإذا فعله الغري مل يزل ملكه وكما لو فعله بإذن املالك بل أوىل ألن العدوان يناسب 

قل بغري املناسب ألن امللك نعمة واملعصية عدم انتقال امللك إليه واإلذن مناسب له أكثر فإذا مل ينتقل باملناسب ال ينت
ال تناسب النعمة وألن ذبح الغاصب عدوان فانضاف عدوان إىل عدوان فتعذرت املناسبة جدا وألن الغاصب لو 
كان ميلك هبذه األفعال مللك البائع هبا املشتري إذا فعلها قبل القبض بل أوىل ألن ملك املشتري غري مستقر قبل 

املغصوب منه وألن ذهاب جل املنافع لو كان يزيل امللك بفعل الغاصب ألزاله بغري فعله القبض خبالف ملك 



كذهاب الروح فإنه يزيل امللك حصل بفعله أم ال وألنه مل حيصل إال تفريق األجزاء فال ينقل امللك كما لو غصبها 
ع جهات التصرف عمال بامللك السامل مقلية فطحنها أو كما لو غصب رغيفا وفتته لبابا وألنه لو ملك العني مللك مجي

عن معارضة احلجر وقد منعتم التصرف حىت يعطى القيمة واجلواب عن األول أن املراد به إذا بقي اسم املغصوب 
ومعناه بدليل مسألة العلف واستيالد جارية اإلبن عن الثاين أنه معلل باحلنطة ومالية احلنطة بدليل أن من أتلف حنطة 

سم واملعىن ولو كان معلال مبطلق املالية كيف كانت سلمنا أنه معلل باملالية فلم قلتم إنه إذا فوهتا وجب عليه رد اإل
بالطحن واخلبز جيرب مالية احلنطة مبالية اخلبز مث ينتقض مبن غصب عسال ومسنا وأذابه أو خلط الزيت بأجود منه أو 

خلط الزيت وألنه إذا فعل ذلك يف ملكه مل ميكن أن أردأ عن الثالث النقض باستيالد األب جارية ابنه وبالعلف و
يزول امللك ألنه لو زال لزال اهليه ألنه مصدر السبب ولو زال إليه لزم حتصيل احلاصل ألنه مالك قبل ذلك وها هنا 

ينتقل امللك إىل غريها لك فال يلزم حتصيل احلاصل فافترقا عن الرابع وهو قولكم املعصية ال تناسب نعمة امللك 
فينتقض باستيالد األب وفيه ضم عدوان إىل عدوان فإن األب غاصب ووطئه حرام ومع ذلك ملك أمة ابنه بذلك 

عن اخلامس أن البائع إذا قصد الغصب منعنا عدم انتقال امللك مث ينتقض بالنقوض املتقدمة عن السادس أن فعل 
قهرا كاملرياث عن السابع منع احلكم بل ينتقل اإلنسان يناسب أن يتجدد له به ملكه أما غري فعله فال يدخل إال 

امللك يف احلنطة وأما فت اخلبز ألنه مل يذهب االسم ومعظم املنافع عن الثامن أنه مثل مسألة الرهن إن أيسر الراهن 
بالدين انفك وإال فال فكما أن الرهن ملك مع املنع فكذلك ها هنا ولذلك يرد عتق املدين مع ثبوت امللك متهيد 

صاحب املقدمات زيادة املغصوب إن كانت من فعل اهللا تعاىل كالصغري يكرب واهلزيل يسمن أو العيب يذهب  قال
فليس بفوت ألنه عني ماله ومل يتجدد للغاصب فيه سبب يوجب التضمني وال التمليك أو أحدثها الغاصب فإهنا 

ب من ماله عيبا قائمة كالصبغ والنقض تنقسم يف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك قسمني ما أحدث فيه الغاص
يف البنيان أو جمرد العمل كاخلياطة والنسج وطحن احلنطة والذي له عني قائمة قسمان ما متكن إعادته على حاله 
كالبقعة يبنيها وما ال ميكن كالثوب يصبغه واجللد يدبغه والسويق يلته فيخري يف القسم األول بني إلزامه بإعادة 

ا وإزالة ملكه وبني إعطائه قيمة ماله فيها مقلوعا بعد أجر القلع إذا كان ال يتوىل ذلك بنفسه وال البقعة على حاهل
يعيده بل يستأجر عليه قاله حممد وابن شعبان وقيل ال حيط أجرة القلع على مذهب ابن القاسم يف املدونة وقاله ابن 

بعد اهلدم وأما القسم الثاين فيخري يف الصبغ كما دحون وعلل ذلك بأن الغاصب لو هدمه مل يكن له أخذه بالقيمة 
تقدم وحنوه إال يف السويق يلت بالسمن وحنوه من الطعام فال خيري ملا يدخله من الربا بل يلزم املثل أو القيمة فيما ال 

كعمل  مثل له وأما القسم الثاين من أصل التقسيم وهو جمرد العمل فهو قسمان يسري ال ينتقل به املغصوب عن إمسه
اخلشبة أبوابا أو تابوتا وطحن القمح ونسج الغزل وصوغ الفضة حليا أو دراهم فيأخذ األول معموال بغري شيء 

ألن اليسري مغتفر والثاين فوت يوجب املثل أو القيمة يف غري املثل يوم الغصب هذا أصل ابن القاسم وأشهب جيعل 
 يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والدباغ والطحن وعمل البنيان أصال هلذا كله ويقول ال أجر للغاصب فيما ال

التابوت وعن ابن القاسم الصبغ تفويت وتتعني القيمة وكذلك شبع الصبغ وقيل يشتركان بقيمة الصبغ وقيمة 
الثوب إذا امتنعا من دفع ما يتوجه عليهما وأنكر هذا القول يف املدونة وقال إن الشبهة إمنا تكون فيما كان توجه 

  بهه بش

  الفصل الثالث يف تصرفات الغاصب



ويف الكتاب إذا باع األمة ممن مل يعلم الغصب يوم عدوانه فماتت عند املبتاع فال شيء عليه لعدم العدوان وضمن 
الغاصب القيمة يوم الغصب ألنه يوم عدوانه وحتقق سبب ضمانه ولك أخذ الثمن وتنفيذ البيع ألنه بيع فضويل 

قيمة ولو قتلت عند املبتاع فأخذ أرشا مث استحقت خريت يف قيمتها يوم الغصب من الغاصب والثمن بدل ملالك كال
بالثمن لبطالن البيع ولو قتلها املبتاع فلك أخذ قيمتها يوم القتل منه ألنه يوم عدوانه واألصل ترتب املسبب على 

ها ألن مالكا قال فيمن ابتاع طعاما سببه ويرجع هو على الغاصب بالثمن قال ابن القاسم وإمنا ضمن املبتاع قيمت
فأكله أو ثيابا فلبسها حىت أبالها فله على املبتاع الطعام وقيمة الثياب وكل ما عرف هالكه بأمر من اهللا من موت 

جارية أو الثياب أو الطعام ال يضمنه املبتاع ألن يده يد شبهة ومل يتعد ولو قطع املبتاع يدها أو فقأ عينها فله أخذها 
ينه نقصها لذهابه بعدوانه ويرجع هو بالثمن على الغاصب لبطالن البيع ولك إجازة البيع وأخذ الثمن من وتضم

الغاصب أو القيمة يوم الغصب ولو أىب املبتاع الثوب باللبس وكقطعه يد األمة قال التونسي اختلف يف جناية 
غريه يف الظاهر وأنت قادر على تضمني  املشتري على العبد خطأ هل يضمنه وقيل ال يضمنه ألنه أخطأ على مال

الغاصب وإجازة البيع وأخذ الثمن وإذا أبلى املشتري الثوب باللبس فإن عليه قيمته يوم لبسه وانظر لو ظهر الثوب 
عنده بعد شهرين من يوم البيع مث ادعى ضياعه ملا استحق هل يضمن قيمته يوم الشراء كالصناع والرهان على أحد 

رؤي بعد شهرين وهو األشبه ألن الرهن والصناع إمنا ضمنوا القيمة يوم التهم إلمكان أن يكونوا ملا  القولني أو يوم
غيبوه بعد هذا فكأهنم قبضوه ليستهلكوه وال ينتفعون برؤيته عندهم بعد شهرين واملشتري إمنا قبضه على أنه ملكه 

ني فال هتمة عليه فإمنا لك قيمته يوم رؤي عنده وله إتالفه واإلنتفاع به وهو مع ذلك غري ضامن إن ظهر هالك الع
قال ابن يونس قال أشهب ولو استحقت األمة حبرية رجع املشتري على بائعها بالثمن وكذلك بأهنا أم ولد أو معتقة 

إىل أجل وقد ماتت عنده وال يرجع يف املدبرة بشيء قال حممد واملكاتبة عندي كاألمة وعن أشهب إذا باعها 
ة فقتلها املبتاع وقمتها مخسون فأغرمنا املشتري مخسني رجع هبا على الغاصب ورجعت على الغاصب الغاصب مبائ

خبمسني بقية الثمن الذي أخذ فيها قال والقياس ما قاله ابن القاسم ألنك ملا أغرمت املبتاع قيمتها فكأنك أخذت 
ئه ولو كانت قيمتها يوم الغصب مائة عني شيئك وانتقض البيع بني املشتري والغاصب فريجع املشتري جبميع شي

وعشرين فباعها مبائة فقتلها املبتاع وقيمتها مخسون فأخذ بقيمتها من املشتري مخسني رجع املشتري على قول 
أشهب على الغاصب خبمسني وأنت بتمام القيمة يوم الغصب وذلك سبعون وعلى قول ابن القاسم يرجع املشتري 

ترجع أنت على الغاصب بتمام القيمة يوم الغصب وذلك عشرون ويف العتبية إذا جىن على البائع بالثمن وهو مائة و
عليها خطأ فهو كاألمر السماوي وقال أشهب هو كالعمد ولك تصمينه القيمة ألهنا جنايته ويف العتبية لو ادعى 

هلكت ويغرم القيمة إال املبتاع أهنا هلكت صدق فيما ال يغاب عليه من رقيق أو حيوان وحيلف فيما يغاب عليه لقد 
أن يشهد بأن اهلالك من غري سببه قال اللخمي فلو جىن عليها أجنيب عند املبتاع ختريت بني أخذ القيمة من الغاصب 
يوم الغصب أو الثمن أو القيمة يوم البيع على أحد قويل ابن القاسم ألنه تعد ثان غري الغصب وميضي البيع ويرجع 

لقول مبخالفة اخلطأ للعمد يستويان إذا كان أجنبيا ومىت أجزت لزم ذلك املشتري غال املشتري على اجلاين وعلى ا
أن ذمتك ردية لكسبك حراما أو غريه واختلف إذا دفع املشتري الثمن للغاصب والغاصب فقري وقد أجزت البيع 

لتقابض ال شيء على فقيل ال شيء لك على املشتري وقيل تأخذ الثمن منه ثانية وهو يصح على القول أن البيع ا
املشتري وإن علم املشتري أن البائع غاصب وأحب الرد عليه قبل قدومك فذلك له إن كنت بعيد الغيبة لتضرره 

بانتظارك وهو يف ضمانه وإن كنت قريب الغيبة فال ألن الغاصب ظامل جيب منعه فال ميكن وإن اشتراه الغاصب منك 
أراد حتلل صنيعه ولو صرح قبل ذلك بأنه يريد ملكه ال حتلل صنيعه لكان  بعد أن باعه مل يكن له رد بيع نفسه ألنه



له أن ياخذه ولو باع بعشرة مث اشتراه منك بثمانية رجعت عليه بدينارين ألنك مستحق للثمن ولو أعلمك مل تتركه 
فلك أخذه ألنه ولو باعه بثوب خريت بني إجازة البيع بالثمانية أو يردها وتأخذ الثوب ولو تغري الثوب بنقص 

غصب ثان ال مينع أخذه النقص ولو بعته من املشتري بثمن خيالف األول يف القدر أو اجلنس جاز ويرجع املشتري 
على الغاصب مبا دفع إليه فإن كان الثمن األول عرضا مما مل يتغري سوقه برجوعك ورجوع املشتري يف ذلك العرض 

ن املشتري سلط عليه فإن بعته من ثالث جاز إذا كان ال حيتاج إىل خمتلف فتفيته حوالة السوق يف رجوع الغاصب أل
خصومة إما ألن الغاصب ذهبت قدرته أو ناب وسلم وكان الذي هو يف يده متمكنا منه وإال فال ألنه بيع ما ال 

له وكان يقدر على تسليمه وإن اعترف البائع بعد البيع بالغصب مل يصدق على املشتري إذا مل يعرف ذلك إال من قو
مقالك مع الغاصب فتأخذه بالقيمة يوم يقول إنه غصبه أو جييز البيع ويأخذ الثمن وخيتلف إذا كانت القيمة يوم 
البيع أكثر من الثمن هل يطالبه بالقيمة يوم البيع ألنه تعد ثان وإذا اشتراه خبمسة مل يقل اشتريته لصاحبه قال ابن 

يف الفضيلة وتبقى للغاصب وقيل ترد إىل من كان اشتراه بعشرة وقال القاسم اخلمسة لك وقال أشهب ال شيء لك 
حممد إن اشتراه لنفسه أو ملن أمره بشرائه فالفاضلة للغاصب أو لريده عليك فالفضلة لك ووجه قول ابن القاسم أن 

نا وقد الغاصب ال يربح وهو أحد القولني فيأخذ الفضل وإن مل يشتر لك ووجه قول أشهب وحممد أن الغاصب عي
أخذها وال مقال له فيما بني ذلك كالبيع الفاسد يباع يف بعض ذلك بيعا صحيحا مث يعود ملشتريه األول أنه يرد 
لبائعه األول وال مقال له وال للمشتري فيما بني ذلك من ربح أو خسارة والقول بأن اخلمسة ملن اشتراه بعشرة 

ما وقع من العقود بعد الغصب فإن وهبه مل يكن لك إال  أحسن ألنك تأخذه باالستحقاق مبلك متقدم يوجب نقض
أخذه فإن نقص سوقه عند الغاصب ألزمته أعلى القيم إن كان عبدا للتجارة ومتضي اهلبة فإن ارتفع سوقه عند 

املوهوب مث نقص هل يغرم ذك الغاصب خالف فقد قال عبد امللك يغرم الغاصب ما اغتله املشتري ألنه غرمك 
وقيمته مائة فصارت مائة وثالثني فنزلت مبائة وعشرين وباعه مبائة وعشرة مث مات وقيمته مائة  ذلك ولو غصبك

فعلى قوله يف املدونة لك الثمن ال غري ألنه أكثر من القيمة يوم الغصب وعلى قوله يف الدمياطية مائة وعشرون 
ون ألهنا أعلى القيم يف زمن كونه يف يد الغاصب قيمته يوم البيع ألنه تعد ثان كما قاله إذا قتله وعلى قول مائة وثالث

على قول عبد امللك مالك مائة وأربعون ألنه حرمك أياها وإن حدث به عيب املوهوب خريت يف إمضاء اهلبة 
والقيمة يوم الغصب وبني أخذه مث إن كان العيب حدث عند الغاصب عمدا أو خطأ أو عند املوهوب له خطأ 

صب أو من املوهوب له عمدا فلك أخذ القيمة مع املوهوب له لتعمد اجلناية وبه تبتدئ فمقالك يف العيب مع الغا
ألن الغاصب مل تسلط على قطع يده عمدا خبالف اللباس واألكل فإن وجدته معسرا رجع بذلك على الغاصب 

تضمني وكذلك إن قتله عمدا خريت كما يف الطرف فإن جىن عليه أجنيب أخطأ أو عمدا أو قتله خريت بني 
الغاصب ومتضي اهلبة ويطالب املوهوب اجلاين أو تضمن اجلاين ألنه أحد املتعدين ويكون ذلك رد للهبة واخلطأ 

والعمد يف هذا اخلطأ والعمد يف هذا سواء لعدم شبهة األجنيب خبالف املوهوب واملشتري وفيه خالف فإن تعيب 
قص العيب وقيمته معيبا يوم اهلبة إذا كانت يوم اهلبة عنده مث زال العيب عند املوهوب فلك على الغاصب قيمة ن

أكثر منها يوم الغصب ألن اهلبة تعد ثان فإن أعتقه الغاصب فوجدته قائم العني فلك نقص العتق وأخذه ال غري وإن 
تغري فالقيمة يوم الغصب وميضي العتق أو ترده وتأخذه معيبا وتأخذ بقيمة العيب وإن اعتقه املشتري مث أدركه 

صاحبه ومل يتغري خري بني إجازة البيع وميضي العتق أو يرده ويأخذه وإال لك تضمني الغاصب أو املشتري ألنه قادر 
على رد العتق ويأخذ عبده سليما فإن دخله عيب عند املشترى فله تضمني الغاصب القيمة يوم الغصب وميضي 

خذه معيبا ألنه عني ملكه ويرجع على الغاصب بقيمة البيع والعتق وله إمضاء البيع وأخذ الثمن أو يرد العتق ويأ



العيب على القول األفقه ألنه فوات حتت اليد العادية فإن حدث العيب عند الغاصب لك أخذه بقيمة العيب يوم 
الغصب مث ختري يف إمضاء البيع وأخذ الثمن ونقضه ورد العتق وتضمينه قيمته إذا كان العيب كثريا وميضي البيع 

ال التونسي إذا قتلت عند الغاصب فأغرمت الغاصب قيمتها يوم الغصب مائة وكانت قيمتها يوم اجلناية والعتق ق
مائة وعشرين فالزائد للغاصب على اجلاين ألن اجلناية طرأت على ما ملكه بتضمينك والزائد لك عند أشهب ألن 

وقيمتها يوم الغصب مائة رجعت عند ابن الغاصب ال يربح عنده فإن أخذت قيمتها يوم اجلناية من اجلاين مثانني 
القاسم على الغاصب لفواته حتت يده قال وينبغي على هذا لو كان على الغاصب غرما مل يكن أحق مبا أخذت من 

الغرماء ألنك أخذت ذلك عن الغاصب من غرمي الغاصب فأنت أسوة غرماء الغاصب إال أن تريد رفع الضمان 
قيمة وتكون أوىل من الغرماء وإذا باع فأردت أخذ الثمن من املشتري ويرجع به على الغاصب فال تتبعه ببقية ال

املشتري على الغاصب ومل يكن عند ابن القاسم ألنك إذا أجزت البيع صار الغاصب كاملوكل على البيع وله قبض 
أو املشتري ألنه الثمن وفيه اختالف ألنك تغرم املشتري ثانية وهو متجه إذا كان اجلاين دفع اجلناية للغاصب 

دفعهما لغري مستحقها ويتبع هو من دفع إليه فإن رجعت على املشتري بالقيمة مخسني والثمن مائة قال ابن القاسم 
يرجع املشتري جبميع الثمن على الغاصب ألنك ملا أخذت كأنك أخذت عني شيئك يوم استهلكه فانتقص البيع بينه 

خبمسني واخلمسني األخرى لك ألن الغاصب ال يربح ولو وهب وبني الغاصب فريجع بالثمن وقال أشهب بل 
الثوب فأباله الواهب رجعت عند ابن القاسم على الواهب فإن مل يوجد أو كان عدميا فعلى املوهوب له بقيمته يوم 

لم لبسه وال تراجع بينهما ألنا مىت قدرنا على أجازة هبة الغاصب فعلنا كذلك ابتدأنا واملوهوب عند متعد وال ع
عنده فإذا تعذر قامت احلجة لك لوضعه يده على مالك خطأ وخريك حممد وأشهب بينهما كما إذا أباله املشتري 

والفرق أن املشتري يرجع بالثمن خبالف املوهوب وعندمها إذا رجعت على الغاصب بقيمته يوم الغصب وهي أقل 
يلبس ليغرم وعن أشهب لك الرجوع ألن الفائت من قيمته يوم اللبس فال تراجع بينهما وال لك ألن املوهوب مل 

مالك ويف املوازية لو كانت يوم الغصب أكثر وأغرمت الالبس مل ترجع على الغاصب بتمام القيمة فرع قال يف 
الكتاب إذا باع العبد أواألمة فوجدهتما حباهلا أو حالت األسواق إمنا لك أخذه أو مثنه من الغاصب كما لو وجدته 

سوق فإن أجزت البيع بعد هالك الثمن عند غرمه قال ابن يونس عن مالك لك تضمنه القيمة إذا حال بيده حائل ال
السوق وعن عبد امللك خيري يف أخذها أو قيمتها إن غاب عليها وشككت يف وطئه وكذلك إذا باعها بعد غيبته 

و كنقص بدهنا قال ابن حبيب وليس عليها وقال مالك وأصحابه وهذا يف اجلارية الرائعة ألن الغيبة عليها عيب فه
ذلك يف شيء إال يف الدابة يسافر عليها سفرا بعيدا وهو خالف البن القاسم يف الدابة يسافر عليها سفرا بعيدا مث 
يردها حباهلا ال يضمنها خبالف املتعدي من مكتر أو مستعري قال والقياس تضمينه اجلميع وقد تقدم الفرق فرع يف 

ها بياض وباعها فذهب البياض فأجزت البيع مث علمت بذهابه لزمتك اإلجارة كاملعتدي تلزمه الكتاب غصبها بعين
القيمة بتعدي املسافة وضالل الدابة مث توجد فهي للمتعدي دونك ألنك لو شئت مل تتعجل وألن رضاك بالقيمة مع 

اض قبل البيع وبعده سواء إمكان صربك إىل وجداهنا كالرضا منك باملعاوضة فال رجوع ويف النكت ذهاب البي
وقوله لو شئت مل تتعجل حيتمل الوجهني وفيه خالف وقال لك املقال إن ذهب قبل البيع إذا مل تعلم لثبتها أهنا على 
غري الصفة ألنك تقول ظننت أنه لن يذهب خبالف ذهابه بعد البيع واألول أصوب فرع قال يف النكت إذا تعدى 

انتقض البيع وإن اشتريتها لك من رهبا مل ينتقض والفرق عند ابن القاسم أنك يف على سلعة فباعها مث ورثها عنه 
املرياث مل تتسبب يف تعليل فعلك وتصحيحه بل تنزلت منزلة املوروث يف نقض البيع نظائر قال أبو عمران مخس 

إال باملرياث ومن حلف مسائل تترتب على املرياث من باع شيئا ليس له نقض البيع إال يف املرياث وال ترجع اهلبة 



بعتق عبده فباعه ترجع اليمني عليه إذا ملكه إال باملرياث وخيتلف إذا باعه السلطان لفلسه ويكمل عتق القريب 
مبلك بعضه إال يف املرياث ومن باع ال يشفع يف عني ما باع إال باملرياث بأن يكون موروثك الشفيع فتأخذ من 

له ومل ترض بشركته فرع يف الكتاب لك نقض البيع وإن أعتق املبتاع أو املشتري بالشفعة ألنك رضيت بالبيع 
زادت القيمة أو نقصت ولك إجازته ألنه بيع فضويل فيمضي العتق قال اللخمي فإن أعتق الغاصب ومل تتغري العني 

تعيب  فلك نقض العتق وأخذه لك أخذه بالقيمة يوم الغصب وميضي العتق لتقدم ملكه على العتق بالضمان وإن
فلك أخذه وأرش العيب ويبطل العتق فإن أعتق املشتري ومل يتغري خريت بني إجازة البيع فيمضي العتق أو أخذه 

فيبطل العتق وليس لك تضمني الغاصب وال املشتري لقدرتك على أخذه سليما فإن دخله عيب عند املشتري فلك 
والعتق أو جتيز البيع وتأخذ الثمن أو ترد العتق  تضمني الغاصب جبناية الغصب القيمة يوم الغصب وميضي البيع

وتأخذه معيبا ألنه عني مالك وعلى الغاصب أرش العيب على املستحسن من القول فإن تعيب عند الغاصب فلك 
أخذه بالقيمة يوم الغصب مث ختري بني أخذ الثمن أو العبد وترد العتق أو تضمنه قيمة مجيعه إذا كان العيب كثريا قال 

ونس قيل إن أعتق الغاصب ومل يفت لك الزامه القيمة ألن بيعه باطل لعدم امللك قال التونسي إذا اعتق ابن ي
املشتري وأجاز املالك البيع وقد تزوج ووارث جازت أفعاله كلها لعدم تعدي املشتري يف عتقه وقد قال أشهب يف 

ه لريثه له ذلك وعلى مذهب ابن القاسم ال يرثه عتق العدوان كاملكاتب يعتق عبده مث ميوت فرييد السيد إجازته عند
فرع يف الكتاب ال يصدق على املبتاع بعد البيع أنه غصب ويضمن القيمة لك يوم الغصب مؤاخذة بإقراره فرع 

قال إذا باع ومل يعلم املبتاع بالعيب مث اشتراها الغاصب من املالك فليس للغاصب نقض بيعه لتقرر امللك وكأنه دفع 
لمالك وبيع املالك نقض لبيع الغاصب وللمبتاع أخذها من الذي اشتراها من الغاصب وإذا باع الغاصب القيمة ل

واملالك غائب مث علم املبتاع بالغصب فللمبتاع رد البيع ليال خيري عليه إذا قدم وليس للغاصب أن يقول أنا استأين 
يع الفضويل يف النكت إذا باع املعتدي مث رأي صاحبها ولو حضر فأجاز البيع بطل رده لزوال العيب وكذلك ب

ورثها املالك له نقض البيع خبالف شرائها والفرق على مذهب ابن القاسم أنه يف اإلرث كمن ورثها عنه وموروثة له 
النقض فله النقض ويف الشراء قدر صنيعه قال ابن يونس عن ابن القاسم إذا جاء رب العبد املبيع وهو قائم فالعهدة 

لك دون الغاصب ألنه األصل يف امللك فإن فات حىت خيري املالك يف القيمة يوم الغصب فالعهدة على على املا
الغاصب لوجود سبب انتقال امللك إليه وهو الفوات فرع يف النوادر إذا مات عن أرض وبقر ودواب فاستعملت 

رض والدواب وتقاص بالعلف ذلك كله امرأته والورثة الصغار أو غيب وطال ذلك فعليها كراء حصتهم من األ
وتضمن ما مات يف عملها لتعديها وما تعيب أو نقص خريوا يف أخذه ناقصا مع األرش وبني تضمينها القيمة يف بغري 

عملها أو غري سببها ال تضمنه إذا تركته على حاهلا لعدم العدوان وترد ما فضل عن العلوفة والكلف من لنب أو 
ة فإن زرعت من يزر امليت األرض اليت له فتحلف ما زرعت إال لنفسها وهلا املزدرع غريه من الغلة ألنه ملك للورث

وتصدق مع ميينها يف أن البذر هلا قاله مطرف وأصبغ فرع قال قال ابن القاسم إذا بىن أو غرس يف أرض امرأته أو 
ته مقلوعا وإمنا حاله فيما غرس دارها مث ميوت أحدمها فقيمة ذلك البناء عليها أو على ورثتها للزوج أو لورثته قيم

من مال امرأته حال املرتفق به كالعارية يغرس فيها أو يبىن إال أن يكون للمرأة أو لورثها بينة أن النفقة كانت من 
  ماهلا فتكون أحق بأرضها بغري شيء 

  الفصل الرابع يف االستحقاق



لسقي واالستفهام لطلب الفهم فالإلستحقاق وهو مشتق من احلق واالستفعال لغة طلب الفعل كاالستسقاء لطلب ا
لطلب احلق ويف الكتاب يكمل النصاب بشهادة أحدمها على الغصب واآلخر بإقراره بالغصب أو على أهنا لك ألنه 
مشترك بني شهادتيهما إهنا ملكك دون الغاصب فإن نقص املغصوب حفلت مع شاهد الغصب وأخذت القيمة ولو 

أهنا حيزك فقد اجتمعا على أهنا لك فائدة يف التنبيهات حيز بتشديد الياء وروي  شهد أحدمها أهنا لك واآلخر
بتخفيفها كهني وهني ومعناها ملكه ولو أراد احليازة مل يكمل النصاب تنبيه نقل التهذيب لقتضي اجتماع شاهدي 

املدونة خالف ما وقع  امللك والغصب على امللك وكذلك ابن يونس واللخمي ويف املدونة إهنا ال تلفق وجعله نقل
يف التهذيب وعلله بأن شاهد الغصب قد يقول لعلها كانت عندك عارية أو وديعة أو رهنا وإمنا رأيته أخذها منك 

مث قال عن ابن القاسم رجوعه إىل اتفاقهما على امللك إذا مل يفت وقال وليس باختالف ألنه مل يقل شهادته تامة فرع 
أو غرست أو زرعت وكانت تزرع السنة كلها فاستحقت قبل متام املدة والذي  يف الكتاب اكتريت سنني فبنيت

أكراها مبتاع فالغلة بالضمان إىل يوم االستحقاق وللمستحق إجازة كراء بقية املدة وأخذ حصة الكراء من يومئذ 
مقلوعا ويؤمر بالقلع والفسخ ألنه تصرف فضويل لقبل التغري والنقض ولعله بعد متام املدة دفع قيمة البناء والغرس 

وإن فسخ قبل متام املدة مل يقلع وال يأخذ بالقيمة مقلوعا بل قائما ألن الوضع يشهد وإن أىب أن يعطيه قيمة أرضه 
وأىب اآلخر من قيمة الزرع كانا شريكني ويبدأ بصاحب األرض يف إعطاء القيمة وعليه إذا فسخ الكراء الصرب إىل 

قيمة الكراء من يومئذ حبساب السنة وأصل ذلك أن الصديق رضي اهللا عنه أقطع القضاء البطن الذي أدركه وله 
رجال أرضا فأحىي وغرس فيها مث جاء آخر فاستحقها فأمر األول أن يعطيه قيمة ما أحىي ألنه صاحب األصل فقال 

هذا بقيمة ال فقال لآلخر أعطه قيمة أرضه بيضاء فلم يفعل فقضى أن تكون األرض بينهما هذا بقيمة أرضه و
عمارته فإن كانت أرضا تزع مرة يف السنة فاستحقها مزروعة قبل فوت إبان الزرع فكراء تلك السنة للمستحق 
النتقال الضمان وال يقلع الزرع ألنه زرع بشبهة ولو كان الزارع غاصبا إن كان يف إبان الزراعة لتمحض الظلم 

منه فال كراء للمستحق تلك السنة لقوة الشبهة وفوات فإن استحقت بعد اإلبان وقد زرعها مشتريها أو مكتر 
اإلبان بل كراؤها للذي أكراهها إن مل يكن غاصبا بل مشتر أو وارث وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها 
مدة فاستحقت بعد املدة وكراؤها للمبتاع دون املستحق فإن جهل حال املكري أغاصب هو أم مبتاع فزرعت مث 

ثا فطرأ له أخ مل يعلم به املشتري حىت يعلم الغصب ألن األصل عدم العدوان وإن كان املكري واراستحقت فهو ك
أو علم رجع على أخيه حبصته من الكراء فإن كان قد حاىب رجع عليه باحملاباة إن كان مليا وإال رجح على املكتري 
ألنه واضع يده على أرضه وقال غريه بل يرجع باحملاباة على املكتري يف مالئه وعدمه كان أخوه مليا أو معدما إال 

رثا فريجع عليه أخوه يف عدم املكتري ومنشأ اخلالف النظر إىل أن األخ كاملتلف باحملاباة أو أن يعلم األخ أن معه وا
أن املكتري هو الذي استوىف املنفعة فإن سكن هذا الوارث أو زرع لنفسه مث طرأ أخ مل يعلم به فاألحسن عدم 

بة إال أن يكون عاملا باألخ فيغرمه رجوع األخ ألن اخلراج بالضمان خبالف الكراء ألنه كالغاصب للسكىن دون الرق
نصف الكراء لضعف الشبهة بالعلم واألصل رد غلة العقار على املذهب لكن قويت الشبهة مع عدم العلم وعن 

مالك إن عليه نصف كراء ما سكن كالغاصب ولو كان إمنا ورث األرض من أخيه فأكراها ممن زرعها مث قدم ولد 
له الكراء قدم يف إبان احلرث أو بعده ألهنا لو عطبت كانت يف ضمان القادم وإمنا امليت فحجبه ليس له قلع الزرع و

الذي يدخل مع الورثة فيشاركهم يف الكراء والغلة من دخل معهم يف املرياث بسبب واحد فأما من استحق دارا 
مضى إال أن تكون الدار يف  بوراثة أو بغري وراثة من يد من ابتاعها أو ورثها فإمنا له الكراء من يوم استحق دون ما

يد غاصب يف التنبيهات قول الغري يرجع األخ على املكتري دون األخ قال أبو حممد هو وفاق البن القاسم وجواب 



ابن القاسم على أن أخاه علم كما قال الغري لقوله بعد هذا يف املكتري يهدم الدار فيهب له املكتري قيمة اهلدم 
ا يرجع املستحق على اجلاين ولقوله يف العبد يسرق فيموت فيهب املسروق منه قيمته فيستحق قال ابن القاسم إمن

للسارق مث يستحق أنه يطلب السارق دون الواهب ألنه إمنا فعل ما جيوز له وقال غريه هو خالف وهو متعد عند 
يئا يف يده وهبته له كهبة ابن القاسم علم أو مل يعلم هلبته شيئا حصل يف يده ويف مسألة اهلادم والسارق مل يهب ش

األجنيب ملا ليس يف يده ومذهب ابن القاسم يف الغاصب يهب طعاما أو ثوبا أن الرجوع عليه إن كان مليا وإن كان 
معدما أو مل يقدر عليه فعلى املوهوب مث ال يرجع على الواهب ألن اهلبة ال عهدة هلا وقال أشهب يتبع أيهما شاء 

هذه املسألة يف الكتاب ومل يفسر أن الواهب غاصب وهو معىن املسألة وعليه  كما قال يف املشتري وجاءت
اختصرها الناس ولو كان الواهب غري غاصب مل يتبع إال املوهوب وقيل هذا خالف كقوله يف مسألة احملاباة على 

ل واحد وقوله إن القول بأنه خالف واألشبه وفاق ذلك كله على ما تأوله أبو حممد وتستقيم املسائل كلها على أص
جهل حال املكتري فهو كاملشتري حىت يعلم الغصب معناه أن مكتريها ممن كانت بيده من وجه جيهل زارع بشبهة 

ال يقلع زرعه حىت يعلم أن مكتريها غاصب وأما املكري فمحمول على التعدي وينزع ما أكرى به حىت تثبت 
مللك واالختالف شبهة ملك ويف النكت إذا استحقت من الشبهة من شراء أو غريه وقد قيل إن جمرد الدعوى با

املكتري قبل املدة ودفعت قيمة البناء والغرس قائما إمنا يدفع قيمته قائما على أن يقلع إىل وقته وكذلك إذا اشتركا 
بسبب امتناعهما تقع الشركة بذلك وعليه قال بعض شيوخنا تقوم األرض براحا وتقوم األنقاض لو كانت هكذا يف 

أرض قائمة كم تساوي وال تقوم ما زادت األرض ألجل ما فيها على مذهب ابن القاسم وفيه خالف وقيل إمنا 
يعترب ما زاد يف هذه املسألة على مذهب ابن القاسم وليست كمسألة الثوب يصبغه املشتري مث يستحق ال يعترب قيمة 

ء زيادة معلومة وإمنا يقال كم قيمة األرض براحا وكم ما زاد الصبغ ألن الصبغ رمبا زاد يف الثوب ورمبا نقص والبنا
قيمتها مبا فيها من البناء والغرس فتعرف الزيادة فيشارك هبا قال حممد لو رضيت بترك األرض مع الغاصب يف اإلبان 
إن  والزرع صغري جدا بكراء مثلها امتنع ألنه بيع زرع مل حيل مع كراء أرض ألن الزرع حيكم به لك وقال أبو حممد

كان الزرع ينتفع به الغاصب لو قلعه جاز ذلك وقوله إبان الزراعة يريد به ملك إبان الشيء املزروع فإذا فات ال 
يكلف الغاصب القلع وإن أمكن زراعة غريه وقال واعلم أن دفع القيمة ليس كشرائه قبل بدو الصالح ألنه حيكم 

أجزت كراء باقي املدة وقد نقد املكتري إمنا يدفع كراء ذلك إذا به لك وإذا استحقت الدار املكتراة قبل متام املدة و
كان مأمونا إن كنت قد عملت أن املكتري قد نقد أو العادة النقد لدخوله على أن يأخذ حصاص باقي املدة وإال مل 

كلما يكن ما وصفنا فليس لك تعجيل حصة باقي املدة وحتمل على أنك إمنا أجزت لتأخذ حبساب ما سكن املكتري 
مضت مدة أخذت حبساهبا وإمنا يكون للمكتري االمتناع من دفع حصة باقي املدة إذا كان املستحق غري مأمون إذا 
كانت لو اهندمت مل تسو قيمتها مهدومة فادفع وإال فال مقال له ألمن عاقبته لعد الضرر وال يضر أن املستحق ملدا 

متها مهدومة شيئا فله االمتناع وحينئذ يقال لك إما أن جتيز على ظاملا أن خياف املكتري من كثرة دين وال تفيد قي
أنك ال تأخذ إال حبساب ما يسكن أو افسخ بقية املدة قال والفرق بني املشتري يهدم الدار ال يطالب بنقض اهلدم 

نه باق يف ويطالب بنقض لبس الثوب أنه انتفع باللبس دون اهلدم قال التونسي إذا قدمنا الغرس أو البناء على أ
األرض إىل عشر سنني فقد انتفع املكتري باألرض بعد االنتفاع لتزيد قيمة غرسه فكيف يرجع على املشتري جبميع 
كراء ما بقي مع انتفاعه قال فإن قيل إذا قومناه على أنه باق يف األرض إىل األمد أخذنا من رب األرض جزاء من 

بوجه شبهة فإذا امتنع رب األرض أعطى قيمة أرضه كاملة ال بناء فيها  أرضه قيل إذا قومنا إمنا نقومه قائما لدخوله
فلم يظلم وإذا جاء يف اإلبان وهو يدرك أن يزرع فله الكراء عند ابن القاسم وقال عبد امللك حصته املاضي 



مثل السكىن  للمشتري ألن املبادرة بتقومي الزرع قد يقابلها جزء من الكراء فأما إذا كانت األرض تزرع بطونا فهو
له من يوم يستحق ألنه لو مل يكن ما فيها اآلن لزرعه وما مضى يكون للمشتري بالشبهة وما يكون من يوم 

االستحقاق للمستحق فله إجازة عقد الكراء وأخذه باملسمى وله أخذ كراء املثل ألن حق الزراع يف أن ال يقطع 
ل إذا عقد منه بعشرة وكراء املثل مخسة عشر فقال املكتري زرعه ألن يتم عند املشتري ويلزم املستحق قال فإن قي

إمنا دخلت على عشرة فال أغرم إال على حساهبا ويرجع املستحق على الذي أكراين فيقال له لو كان غاصبا كان له 
ذلك لكنه مشتر واملشتري إذا وهب فاستهلك املوهوب مل يضمن عند ابن القاسم الواهب وضمن املوهوب له ألنه 

نتفع دون املشتري قال فإن قيل فقد قال ابن القاسم يف األخ الطاريء وقد حاىب أخوه يف الكراء يرجع على أخيه امل
فإن مل يوجد فعلى الساكن قال قلت كان ينبغي أن ال يرجع إذا مل يعلم بشيء ألنه غري منتفع ال سيما والوارث مل 

إذا مل ينتفع مثل أن جيين على العبد خطأ فقيل يضمن  يكن ضامنا واملشتري كان ضامنا وقد اختلف يف املشتري
لقوله ذلك ها هنا يف الوارث وقيل ال يضمن ما انتفع به أو جىن عليه عمدا فيلزم جريان هذا االختالف يف هبات 

ه املشتري إذا انتفع املوهوب ألنه أخطأ على مال فوهبه فيقدم يف الغرامة ألنه املبتدئ باإلتالف فإذا تعذر إغرام
غرمنا املنتفع ويصري على هذا التأويل ال فرق بني هبة الغاصب واملشتري والوارث وغري ابن القاسم مل يضمن 

الوارث إذا مل يتعد شيئا كان املوهوب فقريا أو غنيا فإن علم الواهب فتعدى قدم تضمني املوهوب فإن مل يوجد 
ذي مل ينتفع فإذا أعدم غرمنا املسلط وإذا سكن أو عنده شيء ضمن الواهب ألن املنتفع عنده أوىل بالغرم من ال

زرع مث جاء من شاركه مل جيعل ابن القاسم عليه شيئا ألن يف نصيبه ما يكفيه ولعله أراد إمنا زرع القدر الذي لو 
زرعه يف نصيبه لكان نصيبه أما لو مل يرث إال أرضا واحدة فزرعها لكان يليق أن يكون عليه الكراء لنصيب صاحبه 

ال فإن قيل يلزم مثل هذا إذا أكرى بعض ما ورث وترك الباقي ولو أكرى نصيبه من اجلميع ألكرى مبثل ما أكرى ق
إال أن يكون ألخيه عليه شيء قيل الفرق بني ما يأخذ من غلة النتفاعه بالغلة فإن السكىن الزائد على قدر نصيبه مل 

ولده فرأى أن البنات ال يدخلن فيه فأكلها الذكور زمانا  ينتفع بذلك وقد وقع يف الغالت حنو هذا فيمن حبس على
مث فطن لذلك قال ال يرجع على الذكور مبا مضى وقيل يرجع عليهم وهو األصوب وأما من استحق اجلملة فهذا 
يرجع عليه مبا سكن واغتل ألنه مل يكن له شريك حيتج به أن نصيبه يكفيه قال ابن يونس إجازة ما بقي من املدة 

ع على رأي من مينع اجلمع بني سلعتني لرجلني يف البيع حىت يعلم ما ينوب ما بقي ليجيز بثمن معلوم وإذا دفع ميتن
املستحق قيمة البناء مقلوعا قال حممد بعد إخراج القلع إذ على ذلك دخل املكتري قال اللخمي مىت وجد قبل 

ختلف يف احلرث قال ابن القاسم خيري بني إعطائه احلرث خري بني اإلجازة باملسمى أو خيرجه فإن قلبها فكذلك وا
قيمة حرثه فإن أيب أعطاه اآلخر قيمة كرائها فإن أىب أسلمها وال شيء له كقوله يف تضمني الصناع إذا مل يدفع 
القاطع قيمة الثوب أسلمه خلياطته وقال سحنون يشارك باخلياطة فعلى هذا يشاركه يف كراء هذه السنة بقيمة 

ريت يقتسمها األجرة على ذلك وعلى كراء األرض فإن مل جيد من يكري منه وأكريت يف العام الثاين احلرث إن أك
فعلى ذلك إال أن تذهب منفعة احلرث فإن باعها املستحق سقط احلرث إال أن يزيد يف الثمن فيكون له الزائد قيل 

كم له بعده هل يكون الكراء لألول ال شيء للمستحق يف احلرث واختلف إذا قدم املستحق يف اإلبان وخاصم فح
أو املستحق وإن كان الغاصب الزارع فلك أخذ األرض قبل احلرث وبعده وال عوض عليك يف احلرث بانفراده وال 

يف الزرع إذا مل يبذر أو بذر ومل يبلغ أن ينتفع به إن قلع وإن كان فيه منفعة كان للغاصب واختلف إذا أحب 
عا ويقره هل له ذلك واجلواز أحسن ألن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها على املغصوب منه دفع قيمته مقلو

البقاء فرييد البقاء مثنا ويشك يف السالمة وهذا بيع قيمته مطروحا فإن خرج اإلبان قال مالك الزرع للغاصب وهو 



  املعروف وعنه لك قلعه لقوله 
  لترمذي قال ليس لعرق ظامل حق وعنه أيضا الزرع لك ولو حصد ويف ا

من زرع أرض قوم بغري إذهنم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ومل يفرق بني اآلثار وغريه وقوله يبدأ باألخ وإن مل 
يعلم وليس املعروف من املذهب بل املعروف ال شيء عليه إذا مل يعلم سواء كان احملايب موسرا أم ال وأما إذا كان 

هب وعند غريه باملوهوب وخري أشهب املستحق بينهما قال وأرى أن يبدأ باملوهوب عاملا فعند ابن القاسم يبدأ بالوا
إن احتاج لذلك وإال فاملسلط وإن أعدم أغرم املنتفع واختلف هل يرجع على املسلط مىت أيسر وإن يرجع أحسن 

ار املوروثة فإن ألنه أدخله يف ذلك ولو كانت لألخ دار فأعطاها ولو علم لسكنها شيء ألخيه شيء يف سكناه الد
أكراها نظرت إىل الكراء مل يغرم شيئا ألنه لو سكن داره أكرى نصيبه بدون ذلك فقد فضل يف يده الزائد فيسلمه 
ألخيه وإن زرع األرض وال يكفيه إال مجيعها غرم ألخيه كراء نصيبه وإن كان يكفيه نصيبه على االتساع مل يكن 

لما زرع ذلك القدر يف مجيعها على االتساع جاءت بأكثر فعليه كراء عليه شيء وإن كان يكفيه إذ زرعه ضعيف ف
ما زاد على ما كانت خترج لو زرع مجيعه يف نصيبه فرع يف الكتاب الكراء باملعني يف املثلي كاحلديد املعلوم املوزون 

لزرع أو حدوث أو القيمي كالعبد يستحق قبل زراعة األرض يفسخ كالبيع إذا استحق الثمن من املعني أو بعد ا
عمل بكراء املثل كاملبيع إذا أكل قبل استحقاق الثمن املعني فإن مقتضى العقد تعدى أخذه فلم يبق إال ما يقابل 

املنفعة ويف التنبيهات إذا أجاز املستحق الكراء وسلم العبد فهو أحق باألرض ألن العقد الواقع يف عبده بيع فضويل 
راء املثل الذي استوجبه رهبا واختلف إذا حرث ومل يزرع هل هو فوت بني ما مل يغب وحتررت وإذا زرعت فله ك

املستحق واملكتري أم ال ومل خيتلف أنه فوت بني املكتري واملكري قال التونسي إذا جاء املستحق بعد احلرث فعليه 
ها قال ابن يونس قيمة األرض بعد احلرث فيدفع فإن أىب أعطاه صاحب احلرث كراء سنة فإن أىب أسلمها إليه حيرث

لو غصب عبدا فباعه جبارية فأولدها فلمستحقه إجازة البيع وأخذ اجلارية وقيمة ولدها وعن سحنون ال يأخذ 
مستحق العبد السلعة إال إذا مل يفت حبوالة سوق قال وفيه بعد ألنه إذا جاز صار كاملستحق واملستحق ال يفيته شيء 

العني املستحقة عوض املستحق بني املتبايعني إلخراجه على سبيل وال يشبه ما كان مستحق العني وهو ضامن 
املعاوضة فإذا جاء سوقه مل يرجع فيه واملستحق أخرج سلعة من يده فله أخذها أو عوضها قال اللخمي لو اشترى 

ق البيع عبدا بثوب فعتق العبد واستحق الثوب رجع بائع العبد بقيمته ألنه هو الذي وضع يده عليه فإن أجاز املستح
رد العتق يف أحد القومني لتأخره عن استمرار العقد أو عن ضمنه فرع يف الكتاب إذا تعدى بائع الطعام فباعه قبل 

الكيل أتى مبثله وال خيار لك يف أخذ الثمن ألنه أتلف عليك مثليا ملكته ولو هلك بأمر مساوي انتقض البيع ألنه فيه 
وليس عليه وال له اإلتيان مبثله يف التنبيهات السماوي أي النار أو السارق حق توفية وال ينتقل لضمانك إال بعدها 

ومراده مل يوجد السارق ولو وجد غرم القيمة إن مل يعلم الكيل فرع يف الكتاب إذا اكتريت الدار من غري غاصب 
ه ألنه عقد فلم تنقده حىت استحقت يف نصف املدة فكراء ما مضى لألول بالضمان ولك فسخ الباقي والرضا ب

فضويل ويكون ذلك بقيمه كراء املدة النتقال الضمان إليك فإن أخذت الكراء فليس للمكتري فسخة فرارا من 
عهدة غذا ال ضرر عليه ألنه سكن فإن أعطيت أدى حبساب كلها الدفع املستحق حصته باقي املدة إن كان مأمونا 

تونسي ال خيري حىت يعلم ما ينوب ما بقي كجمع السلعتني ومل أو حنوه وال يرد باقي الكراء على املكتري قال ال
لرجلني يف عقد واحد إذا كان املكتري انتقد الكراء فكان هذا أمينا وأتى حبميل ثقة انتقد الكراء على ذلك أخذ 
بقدر ما سكن الساكن وإال فسخ وال جتعل الدار مأمونة فينقد الكراء ألنه إن فلس كان أوىل بالسكىن قال ولعل 
هذا إذا كانت الدار عونا وإال فهو أوىل بصحيحة البناء مما له حجة يف إعسار املستحق لكراء الدار يف يديه فهو 



أحق هبا من مجيع الغرماء قال اللخمي للمستحق أجرة الكراء وإن كره املكتري والكراء مؤجل أو بالنقد واملستحق 
رد النقد ويرجع اخليار للمستحق بني التمادي على اإلجارة  مأمون قال ابن القاسم إن كان خموفا لكثرة الدين فله

أورد النقد ألن العقد بشرط النقد أن خص فال تلزمه اإلجارة ومينع النقد قال وأرى أن للمكتري أن يتعجل ذلك 
سواء النقد فإن كان عليه دين ألن املكتري أحق بالدين عند قيام الغرماء فكان هو ومن ال دين عليه يف هذا الوجه 

وال يقال لعل الدار خموفة ألن املخوف ال يكري بالنقد وإن نقد تطوعا بعد العقد فللمستحق قبضة إذا قصد األول 
بالتعجيل إبراء ذمته وإن قصد رفق املكتري فللمكتري ارجتاعه وال مقال للمستحق املأمون وأن قصد براءة ذمته 

عليه فإن كانت قيمتها مهدومة وفاء الدين له قبض الكراء وأن والدار خموفة واملستحق غري مأمون إال أنه ال دين 
كان له غرماء فللمكتري ارجتاعها فرع يف الكتاب إذا اكتريت فهدمت تعديا فللمستحق أخذ النقض وقيمة اهلدم 

منك لتعديك وإن أسقطها املكتري عنك قبل االستحقاق مليا كنت أم ال للزومها لك بالتعدي وال يرجع عليك إذا 
مل ينقد كما لو اشتريت عبدا فسرقه منك رجل فتركت قيمته مث استحق اتبع املستحق السارق وحده ولو ابتعت 
النقض فله اغرامك مثنه أو قيمته ولو هدمها املكري فللمستحق النقض دون القيمة إن وجده وإن بيع فثمنه يف 

ما بينهما من القيمة بذلك البناء فيغرمه وقيل قيمة ما التنبيهات قوله يرجع املكتري بقيمة اهلدم قيل مبا مسيا نفقته و
افسد من البناء وقال ابن حبيب ما انفق يف البناء وقيل يأخذ النقض وما أفسد من اهلدم ويف النكت إذا أجاز 

املستحق كراء ما يف املدة وقد علم أن املكري قد نقد الكراء أو كانت عادة الناس النقد فقد دخل على أن يأخذ 
اص باقي املدة وإال فليس له أن يتعجل حصة باقي املدة وهذا حيمل عليه أنه إمنا أجاز ليأخذ حبساب ما سكن حص

املكتري فكل ما سكن املكتري فكل ما سكن شيئا ودى حبسابه وإمنا يكون للمكتري االمتناع من دفع حصة باقي 
ة وإذا كان املستحق ملدا ظاملا فال للمكتري حجة األمد إذا كان مقدار الكراء الذي دفع مأوى فال مقال ألن له ذم

للمتري الكراء وأكثر وإمنا يصح هذا إذا مل خيف املكتري املساواة قال عبد احلق إذا كان املستحق غري مأمون فامتنع 
يئا املكتري من دفع كراء بقية املدة خري املستحق بني إجازة الكراء على أنه ال يأخذ إال كراء ما سكن كلما سكن ش
أخذ حسابه أو فسخ بقية املدة والفرق بني املشتري يهدم الدار وال يطالبه املستحق مبا نقص اهلدم وبني املشتري 

يلبس الثوب فينقصه اللبس يلزمه نقص اللبس أن يف اللبس إمنا يؤدي قيمة ما انتفع به واهلدم ال يقع له قال 
ي فلم يسكن شيئا فأراد إجازة الكراء فال اعتراض يف ذلك التونسي إذا استحق ثلث الدار بعد أن أكراها املشتر

ألهنا إجازة بثمن معلوم أو بعد أن سكن امتنع على أحد القولني للجهل مبا بقي وأما إذا استحق ثبت وبقي ما فيه 
ضرر على املكتري لقلته فله رد القيمة إذا مل يعجل املستحق وال ينظر إىل ما تقدم له من السكىن حىت يصري 

املستحق يف جانب اجلملة إذا كان الباقي له يضر به املقام فيه وقد اختلف يف الدارين يستحق من إحدامها شيئا له 
بال وهو األول وما فيها من الدار األخرى اجلل واملستحق من مجلتها اليسري فلم يعترب ذلك ابن القاسم يف املدونة 

نها إىل الدار األخرى فإذا استحق من أحدها اجلل ردها وإن واعترب كل دار يف نفسها ومل يضف بقية املستحق م
كانت األقل قال ابن يونس الفرق بني ما تركه املكتري من قيمة اهلدم للهادم وبني ما حاىب به من الكراء أن احلايب 

مة للهادم مل دفع حقا للمستحق إىل املكتري فيبدأ بالرجوع عليه ألن اخلطأ والعمد يف أموال الناس سواء وتارك القي
يلف شيئا كان بيده إمنا ظن أنه وجب له شيء قبل هذا املتعدي فترك أخذه منه فيأخذه مستحقه ولو هدمها املكتري 
مل تلزمه القيمة إمنا له النقض بعينه إن وجده وإن بيع فثمنه قال وكذلك ينبغي يف الثوب إذا قطعه وظاهر املدونة ال 

فرق حممد أن الثوب ال يرجع هليئته والدار واخللخال يرجعان إىل هيئتهما قال يضمن يف الثوب خبالف كتاب حممد و
وليس بالبني بل إذا ضمن املشتري جناية اخلطأ يف العبد إذا اشتراه يف أحد القولني ضمن يف القطع واهلدم وإذا 



ذلك النخل الكثرية استحق بيت من دار عظمى ال يضرها ذلك لزم البيع يف بقيتها ورجع حبصة ما استحق منها وك
تستحق منها النخالت اليسرية وأما نصف الدار أو دونه مما يضر باملشتري وإن كان العبد فيخري يف ردها كلها 

وأخذ الثمن والتمسك بالباقي حبصته من الثمن ولو استحق ثلثها معينا يكثر ضرره فليس له حبس الباقي حبصته ألنه 
ستحق على األجزاء وعن ابن القاسم التسوية بني الكراء والشراء يف التخيري بني ال يعلم إال بعد التقومي خبالف ما ا

التمسك بالباقي والرد قال غريه وليس الكراء كالشراء وال يتمسك املكتري مبا بقي إن استحق نصف الدار أو 
وأن اختلفت جلها الختالف قيمة الشهور قاله سحنون وقال غريه إمنا يصح قول سحنون إذا سكن بعض السكىن 

قيمة الشهور ألنه أن استحق الثلث سقط عنه ثلث الكراء أو النصف فرع يف الكتاب إذا ابتعتها فاستحق منها بيت 
بعينه هو بقيتها ورجعت حبصة املستحق وكذلك النخل الكثري استحق منها النخالت اليسرية ألن األقل تبع لألكثر 

خري يف ردها كلها وأخذ الثمن ألن التفرقة عيب له به الرد كسائر  أما نصف الدار أو دونه مما يضر باملشتري يف
العيوب والتمسك مبا بقي حبصتة وكذلك أن اكتريتها وقال غريه ال يتماسك مبا بقي يف الكراء أن استحق النصف 

ى أحد للجهالة مبا ينوب أجره الباقي ألن الشهور قد خيتلف كراؤها قال التونسي متتنع اجارته بعد السكىن عل
القولني للجهل باملاضي والباقي فإن استحق الثلث وبقي ما فيه ضرر على املكتري لقلته له رد البقية إذا مل جيز 
املستحق الكراء وال ينظر إىل متقدم السكىن حىت يصري املستحق يسريا ألن الباقي يضر فإن استحق من إحدى 

كل دار على حدة قال ابن يونس يريد يف الكتاب أن استحق  الدارين شيء له بال وهي أقل منهما اعترب ابن القاسم
ثلث بعينه يرد به الصفقة لكثرة أو ضر وليس له حبس الباقي حبدته ألنه ال يعلم إال بعد التقومي خبالف الشائع ويعين 

ال غريه باملكتري إذا اختلفت قيم الشهور قاله سحنون قال أبو حممد إمنا يصح ذلك إذا سكن بعض السكىن وإ
فليس جمهوال وإن اختلفت الشهور ألنه أن استحق الثلث سقط الكراء أو النصف قال اللخمي وجه التنفيذ مع 
اجلهالة أن العقد األول منعقد ال ينفسخ إال برد املكتري وإن استحق جزؤها وهي ال تنقسم خري املكتري بالرد 

ومل تعلم فالغلة لك يف املاضي دون املستحق  بعيب الشركة فرع يف الكتاب إذا ابتعت عبدا أو دارا من غاصب
وكذلك إذا وزنت ومل تعلم الشبهة تصور السبب فإن علمت أن الواهب ملورثك غاصب فالغلة للمستحق لعدم 
الشبهة وحيمل على احلد مع اجلهل ألن األصل عدم العدوان ولو وهب لك وأنت عامل بالغصب رجع املستحق 

شبهة وإن مل يعلم رجع على الغاصب بالغلة فإن كان عدميا رجع عليك ألنه املباشر بالغلة على أيكما شاء لعدم ال
لإلتالف وكذلك لو وهب لك ثوبا أو طعاما فأكلته أو لبس الثوب حىت أبليته أو دابة فبعتها وأكلت مثنها لعدم 

ن حاال من الوارث ألن الشبهة ويرد الغاصب ووارثه الغلة قال ابن القاسم ال يكون املوهوب يف عدم الواهب احس
من ابتاع قمحا فأكله أو ثوبا فلبسه أو شاة فأكلها فعليه للمستحق املثل يف املثلي والقيمة يف غريه ولو هلك بيده 

بغري سببه وانتفاعه ومل يعلم بالغصب وقامت هبالك ما يغاب عليه من ذلك بينة ال شيء عليه وال يضمن ما هلك من 
بغري سببه وكما كان املشتري حني أكل ولبس له االتباع الضمان كل من وهبه غاصبا احليوان والربع أو أن عدم 

غاصب فاستعمل الواجب ألخذه هذه األشياء بغري مثن يف التنبيهات قوله إن علم أن الواهب لوارثه غاصب هلذه 
احليوان قال التونسي األشياء من املستحق فالغلة للمستحق خالفه يف كتاب الغصب ألنه ال غرم على الغاصب لغلة 

املشتري إذا أكل الغلة ولبس الثوب يضمن للمستحق قيمة ذلك كله واختلف إذا أخطأ على العبد فقتله وإذا 
وهب ما اشترى مل يضمن ورجع على املوهوب أن انتفع وأن هلك يف يده بأمر مساوي مل يلزم واحدا منهما شيء 

ول رسول اهللا اخلراج بالضمان أن املشتري الشيء إذا اغتل ورجع املستحق على الغاصب قال ابن يونس معىن ق
وهلك كان منه وذهب الثمن الذي نقد فيه فالغلة له بضمانه وال غلة ملوهوب وهبه غاصب يف عدم الغاصب إذ ال 



يضمن مثنا نقده وال ضمنه من وهبه وإمنا جتب الغلة بالضمان يف الشراء دون الغضب عن أشهب أن املستحق يتبع 
ما شاء الغاصب الواهب أو املوهوب إذا هلك املوهوب بيده واحتج بالبيع أن ملستحق الطعام طلب الغاصب به أيه

أو طلب املشتري اآلكل له إذا مل جيز البيع وقال أيضا أن من وهبه الغاصب الغلة له إذا مل يعلم بالغاصب كاملشتري 
من قليل أو كثري أو سكن أو زرع له وال شيء عليه من لظاهر الشبهة ومل خيتلف ابن القاسم وأشهب أمنا استعمل 

غلة وال كراء على الغاصب الذي باع منه ويرجع املشتري بالثمن على الغاصب وال حياسبه بشيء من غلة أو كراء 
إال أن يعلم املشتري بغصبة قبل الشراء فيكون كالغاصب قبل الشراء وعن ابن القاسم إذا ابتاع خنال فيها مثرة مل 

دأ وال شيء فيها فقام املستحق وفيها مثرة قد طابت فيأخذها ما مل تيبس أو جتذ وعنه ما مل جتذ قال حممد فإن تب
يبست أو جذت مل يأخذها بعد ذلك ألهنا صارت غلة للمبتاع ولو كانت مؤبرة عند الشراء واشترطها املبتاع فهي 

إن عرفت امللكية أو القيمة أن مل تعرف أو مثنها إن للمسمى يبست أم ال أو بيعت أو أكلت ويرد يف فوهتا مثلها 
باعها وله يف ذلك قيمة ما سقى وعاجل قال يف املدونة روي أبو داود أن رجال ابتاع غالما فأقام عنده ما شاء اهللا مث 

  وجد به عيبا فخاصمه إىل النيب فقال الرجل يا رسول اهللا قد استعمل غالمي فقال النيب 
لصحيح عتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب كما تقرر يف علم األصول ويف محل هذا اخلراج بالضمان وا

احلديث على عمومه يف الغاصب واملشتري ومن ضمن بشبهة أو بغري شبهة أو يقصر على سببه وهو من ضمن 
ال ضمان فيه بشبهو قوالن ملالك وللعلماء ومها على القاعدة وتفرقته بني احليوان وغريه استحسان وما استحق مما 

على املستحق منه فإن رأى فيما استحق من يده مثنا كاملشتري فقبل الغلة بالثمن الذي أدى ألنه ضامن للثمن الذي 
دفع يف عدم البائع إن تلف ذلك الشيء قاله ابن القاسم ترد الغلة إلنه إن تلف رجع بالثمن فلم يكن ضامنا لشيء 

وال ضمان عليه فيه فريد الغلة اتفاقا لسقوط الضمان عنه فيما اغتل أو سكن الغلة على الضمان وما مل يؤد فيه مثنا 
فإن سكن ومل يكن فإمنا لك يف رده الكراء ملن حجبه قوالن األصح الرد وأما احلبس يستغله بعض احملبس عليهم 

ن زياد يف املدونة يرجع وهم يعتقدون انفرادهم به فرواية ابن القاسم يف اهلبات ال يرجع اآليت عليهم بشيء ورواية اب
وهو القياس وعن ابن القاسم يرجع بالغلة دون السكىن وال فرق يف القياس بني احلبس وغريه وال بني االستغالل 

والسكين قال فإن قيل املوهوب والوارث هلما الغلة ومل يؤديا مثنا وال ضمان عليهما فاجلواب أن الوارث واملوهوب 
 وجوب الغلة هلما إال ترى أن الواهب واملورث لو كانا غاصبني حنلهما ورد الغلة حيالن حمل الواهب واملوروث يف

ويف احلد الذي يدخل املستحق يف ضمان املستحق حىت تكون الغلة له ثالثة أقوال حني القضاء له به وهو الذي يأيت 
ينه وال توقيف عليه وهو قول على قول مالك يف املدونة وعلى هذا جيب توقيف األصل املستحق توقيفا حيال بينه وب

ابن القاسم يف املدونة أن الرباع ال توقف مثل ما حيول ويزول وإمنا توقف وقفا مينع من اإلحداث فيهما والثاين 
يدخل يف الضمان وتكون له الغلة وجيب توقيفه وقفا حيال بينه وبينه إذا ثبت له بشاهدين أو شاهد وامرأتني وهو 

أ فقال فيه إن الغلة للمبتاع إىل يوم يثبت احلق وهو قول غري ابن القاسم يف املدونة لقوله ظاهر قول مالك يف املوط
إن التوقيف جيب إذا أثبت املدعي حقه وكلف املدعي عليه الدفع والثالث يدخل يف ضمانه وجتب له الغلة والتوقيف 

املصيبة منه والنفقة جتري على  بشهادة شاهد واحد روي عن ابن القاسم ذلك قال حيلف مع شهادة شاهد وتكون
هذا اخلالف ويف التفرقة بينهما قوالن والتسوية القياس وظاهر املدونة التفرقة وهو اختالف قول واختلف يف احلد 

الذي تكون به الثمرة يف االستحقاق غلة فيكون للمستحق بالطيب أو اليبس أو اجلذاذ ثالثة أقوال وهذا إذا 
ثمرة أما بعد اإلبان فللمستحق على مذهب ابن القاسم وإن جذت وعلى رأي أشهب ما مل اشترى الثمرة قبل إبان ال

جتذ وإذا جذت فللمشتري وأما إن اشتراها والثمرة مزهية واشترطها ففي املوازية للمستحق مطلقا وإن جذها أو 



يد مبتاعها خري يف أخذها أكلها ويغرم املكيلة إن تلفت وإال فالقيمة أو الثمن إن باعها إن فاتت وإن كانت يف 
وإنفاذ بيعها وإن بلغت عند املبتاع فليس إال بالثمن على القول بأهنا ال تصح إال باليبس واجلذاذ وعلى القول أهنا 

غلة له بالطيب فال حق له فيها أهنا صارت غلة بالطيب ويرجع املستحق منه مبا ينوب يسقط عنه قسط الثمرة 
من غاصب ومن مشتر اشتراها بعد اإلبان على مذهب ابن القاسم فهي ثالثة أقوال  لبقائها بيده إال أن يشتريها

الشراء بعد اإلبان بثمرهتا أو قبلها أو بعد اإلزهاء والطياب نظائر قال اللخمي الغلة للمشتري يف مخسة مواطن 
ذلك ملن صارت إليه االستحقاق وإذا وجد عيبا أو وجد الشراء فاسدا إن نقض أو يرد بفلس أو أخذ بالشفعة وك

عن املشتري من وارث أو موهوب له أو وارث موهوب له ألنه حيل حمله وال غلة لوارث إذا طرأ عليه وارث مثله 
يف املنزلة أو قرب منه فإن كان الوارث ولدا طارأ عليه وارث ولد آخر انتزع منه نصيبه وكذلك طرؤ الوالد على 

من ملا استغل نظائر قال العبدي تؤخذ الثمرة يف مخسة مسائل يأخذها األخ ينتزع منه اجلميع ألنه كان غري ضا
الشفيع واملستحق مع األصل إال أن ييبس أو يكون قد تولدت بعد الشراء ويرد يف البيع الفاسد يف الرد بالعيب ما 

ف يف مل تطب فإذا طابت فللمبتاع يؤخذ يف الفلس ما مل تزايد األصول ويف بعضها خالف قال اللخمي اختل
الغاصب يف أربعة مواطن هل يغرم ما استغله بنفسه وهل يغرم ما استغله املشتري منه وهل يغرم ما مل يغتله مثل أن 

يغلق الدار ويبذر األرض والرابع إذا اغتل املوهوب منه فعند ابن القاسم كاملشتري من الغاصب وعلى الغاصب 
له وقال أشهب ال شيء عليه كاملشتري واألول أحسن قيمة ما سكن واستغل فإن أعدم أو غاب غرم املوهوب 

ألهنم مل خيتلفوا يف وارث الغاصب إذا كان غري عامل بالغصب أنه يلزمه فكذلك املوهوب له فرع يف الكتاب إذا 
ادعى احلرية غريب فاستعنته يف عمل له بال بغري أجر أو وهبك ماال فلمستحقه قيمة عمله عليك واملال املوهوب 

افع ماله وما ال بال له كسقي الدابة يسقط ألنه مباح بالعادة يف النكت قال بعض الشيوخ لو استأجرته ألهنا من
واتلف األجرة قبل قدوم السيد فال غرم عليك إن كان ظاهره احلرية ألنك مل تتعد يف الدفع إليه وقال بعض شيوخ 

األجرة مرة أخرى لضعف العذر وقيل يغرم صقلية وإن طالت أقامته بالبلد واستفاضت حريته فكذلك وإال غرمت 
ثانية مطلقا ألن العبد بائع لسلعة مواله وهي خدمته وهو غري مأذون له يف ذلك فقد دفعت لغري مستحق فال يربأ 

قال عبد احلق وهذا أقيس واألول أشبه باملدونة قياسا على من أنفذت وصاياه وبيعت تركته مث استحقت رقبته وقد 
رية أو غري معروف قال ابن يونس يف املوازية إمنا يأخذ سيده قيمة عمله إذا كان قائما فإن فات فال كان معروفا باحل

شيء عليه وجعل ما عمل كعني قائمة إن وجدت أخذ سيده قيمتها ألن منافعه لسيده وهبها فأشبه هبة الغاصب 
رجوعه على نفسه فكان األشبه الضمان الذي ال يرجع عليه لعدمه أو لعدم القدرة عليه فرجع على املوهوب لتعذر 

فات أم ال فرع يف الكتاب مثنه غرمه اهلالك بيده بغري سبيه ببينة تسقط العدم الغاصب لضمان الغاصب الغلة ملتعديه 
خبالفه إال يف عدم الواهب ألنك املباشر إال أن يعلم بالغصب فيكون متعديا كالغاصب نظائر قال العبدي املستحق 

أقسام ألن الواهب إن كان مشتريا رجع على املوهوب أو غاصبا فعلى الواهب أوال عند ابن القاسم للهبة ثالثة 
وعلى املوهوب إن عدم الواهب هذا إذا مل يعلم املوهوب بالغصب فإن علم رجع على أيهما شاء واختلف يف 

ا أو ثوبا أو خنال فأمثرت الوارث فقيل كاملشتري وقيل كالغاصب فرع قال لو ابتعت من غاصب مل يعلم به عقار
عندك فالغلة والثمرة لك إىل يوم االستحقاق بضمانك ولو كان وهبك رجع املستحق عليك بالغلة يف عدم الغاصب 

ألنك مل تضمن يف ذلك مثنا وديته ولك من الغلة قيمة عملك وعالجك فرع قال اشتريت بدراهم فأذيبت دنانري 
أذبته من العني بعضه على بعض ألنه الذي حتقق مثنا ولو دفعت يف الدنانري رجعت يف االستحقاق والرد بالعيب مبا 

عرضا رجعت بالدنانري لفرط التباين والنقدان جنس واحد يف الزكاة ولو استحق العرض من البائع ورجع عليك 



ابن حبيب إذا  بالدنانري ألنه ليس مثنا للسلعة بل صفقة كما لو قبض الدنانري فاشترى هبا عرضا قال بن يونس قال
رجع يف الدنانري عرضا مث استحقت السلعة املشتراه رجع بقيمة العرض يوم أخذه إن فات إن استحق العرض 

املأخوذ بدفع الدنانري على املبتاع حاباه أم ال وقاله مالك وأصحابه والفرق بني استحقاق هذه السلعة والسلعة 
ها السلعة الثانية فإن كانت تسوي مائة رجع مبائة ال مثنها وأن كانت األوىل أنا جنعل كأنه باع األوىل مبائة فدفع في

تساوي مخسني فلما استحقت رجع بثمنها ومما وهبه ألهنا هبة للبيع تنتقض بانتقاضه وأما إن استحقت السلعة األوىل 
نت اليت دفع تساوي فباستحقاقها بطل مثنها فلو مل يدفعه مل يكن عليه شيء وإن دفعه أو بعضه رجع مبا دفع فإن كا

مائة رجع هبا وإن كانت تساوي مخسني فردها إليه أو قيمتها إن فاتت مل يطلبه وألهنم مل يوفوا هلا مثنا من مثن األوىل 
فوجب ردها إليه أو قيمتها ولو قال مستحق األوىل أنا أجيز البيع وأخذ الثمن من املبتاع كان ذلك له ألنه مل يدفعه 

ذمته ولو قال أخذ الثانية ألهنا مثن سلعيت منع ألنه إمنا يصري له إذا أجاز البيع ومن تعدى على فهو باق للمستحق يف 
مثن فاشترى به شيئا مل يكن لديه ما اشترى به وإمنا له مثله ولو باع عبدا جبارية فأخذ منه يف اجلارية عشرة دنانري 

ليت هي مثن العبد فريجع على بائع العبد بثمن واستحق العبد رجع صاحب اجلارية بالعشرة الستحقاق اجلارية ا
اجلارية وإن استحقت اجلارية رجع بثمنها عشرة فإذا قبضها صار ك العبد فريجع به أو بقيمته إن فات قال مالك 
وإذا باع السلعة وأخذ يف الدنانري دراهم مث استحقت السلعة رجع امليتاع على البائع بالدراهم وللمستحق إجازة 

ذ الدنانري ألهنا مل تقبض ويرجع املشتري على البائع بالدراهم ألهنا صرف ومل ينتقض وعن سحنون إذا باع البيع وأخ
مبائة دينار فأخذ فيها ألف درهم فاستحقت الدراهم يرجع بالدنانري اليت باع هبا السلعة ورآه صرفا ال يرجع فيه مبثل 

شتري بالدراهم على البائع ألن الرجوع بالدنانري صرف الدراهم قال ألن مالكا قال إن استحقت السلعة رجع امل
مستأخر وكذلك قال أشهب إذا صرف بالدنانري دراهم وأخذ بالدراهم سلعة فوجد بالسلعة عيبا فردها رجع بدينار 
ولو رجع بالدراهم صار صرفا وقاله مالك وعن سحنون إن باع عبدا بثوب وأخذ يف الثوب دراهم واستحق العبد 

اهم ألن العبد استحق ورجع مشتريه يف مثنه وهو الثوب فاستحق من يد نفسه فلما استحقه رجع على رجع بالدر
بائعه أخريا وهو صاحب العبد مبا دفع إليه وهو الدراهم فرع يف الكتاب إذا ابتعتها فوطئتها بكرا أو ثيبا فاستحقت 

خذها مع قيمة الولد ألنه كجرها وقد مبلك أو حرية فال صداق وال أرش نقص ألن ذلك بالضمان وملستحقها أ
تلحق على احلرية فيمتنع أخذه فتتعني القيمة يوم احلكم عبدا قاله مالك وابن القاسم ومجاعة الناس مث رجع مالك 
لقيمتها وقيمة الولد لئال يتضرر فعلى األول يرجع على البائع بالثمن دون ما أديت من قيمة الولد كما لو باعك 

رق العبد متاعك مل يضمن البائع املسروق فإن أخذ منك األمة وأنت معدم اتبعك بقيمة الولد ودلس بالسرقة فس
ولو كان الولد مليا أدي القيمة وال يرجع هبا عليك إن أيسرت ألهنا عنه وإن كنتما مليني فعليك دونه وال ترجع 

لتقدم سبب الغرامة يف حقكما وال يلزم  عليه ألنك املباشر إلتالفه على مستحق األمة أو معدمني اتبع أولكما مالءة
االبن قيمة أمه كنت مليا أم ال لعدم عود نفع ذلك عليه قال غريه ال شيء على االبن من قيمته أيسرت أم ال ألن 
الغرم يتبع اإلتالف ومل يتلف إال أنت باالستيالد وليس للمستحق فيمن مات من الولد قيمة ألنه كاألمانة الشريعة 

ه الريح يف حوزتك والوالد ال حق النسب له حكم األحرار يف النفس واجلراح والغرة قبل االستحقاق يف ثوب تلقي
وبعده لتخلفه على احلرية ولك دية قتله خطأ لوجوب قيمته عليك وعليك األقل من القيمة يوم القتل عبدا ألنه يوم 

ة أحدمها فيجب األول وإن اقتصيت يف العمد اجلناية أو ما أخذت من الدية ألهنا بدله واألصل قد أخذته من زياد
فال قيمة عليك لعدم يوم احلكم وتغرم قيمة احلي وإن جاوزت الدية وإن أخذت دية اليد يف اخلطأ فعليك قيمته 

اقطع يوم احلكم وينظر حكم قيمته صحيحا أو أقطع يوم اجلناية فعليك األقل مبا بني القيمتني أو ما قبضت من دية 



أخذت فيه غرة فعليك األقل منها أو عشر قيمة أمه يوم اجلناية ألن الغرة عشر قيمة األم أصلها مخسون  اليد ملا ولو
دينارا دون ما نقصتها الوالدة ألهنا لو ماتت مل يلزمك قيمتها يف التنبيهات لو قطع يد الولد خطأ وقيمته أكثر من 

لد أقطع يوم حيكم فيه فإن كان بني قيمته صحيحا وأقطع ألف دينار فأخذ األلف دية ولده قال يغرم الوالد قيمة الو
يوم جيين عليه قدر ما أخذ األب من دية الولد أغرمها أو أقل غرم ذلك وكان الفضل لألب أو أكثر مل يكن عليك 
واختصار هذا أن عليك قيمته مقطوعا يوم احلكم واألقل مما أخذت من دية الولد أو ما نقصه القطع من قيمته يوم 

ناية بأن يقوم ثالث تقوميات يوم اجلناية سليما وأقطع وقيمته اليوم ويضاف ما بني القيمتني إىل قيمة اليوم أقطع اجل
فيأخذها السيد إال أن يكون ما بني القيمتني أكثر من دية اليد اليت أخذت فال يزاد عليها ولو كان القطع يوم 

الستحقاق لدفعت األقل من قيمته سليما اآلن ال قبل قطعه ومن االستحقاق ومل تتلف القيمة من يوم القطع أو يوم ا
قيمته مقطوعا مع ما أخذت من ديته وال حيتاج إىل قيمتني سليما ومقطوعا فإن كانت قيمته سليما أقل مل يلزمه 
له سواها وكان ما فضل لألب أو االبن وإن كانت القيمة أكثر من ذلك كله مل تلزمك إال قيمته مقطوعا ودية وقو
الفضل لألب خالفه سحنون وقال الفضل لالبن وتأول بعضهم ذلك أن معىن أنه لألب أي النظر فيه لألب ألن 
الولد حتت نظرة ألنه ملك لألب ألنه أرش جناية الولد فال يستحقه األب كما قال يف أول املسألة إذا قطعت يد 

وعن سحنون الدية كلها لالبن وعلى األب غرم الوالد يأخذ األب نصف دية ولده وإمنا يريد يقبضها له لصغره 
ديتها من ماله ما مل جياوز ما أخذ فيه مث توقف يف املسألة وهو موضعه ألنه إن قال قيمة مجيعه الزمه فيبقى أرش اليد 

للولد فلم قال ال يلزمه على ما زاد على ما أخذ يف اليد وعن سحنون قول ثالث أن ال يكون عليك من قيمة يد 
يء وإمنا الدية لالبن وإمنا عليك قيمته اقطع قال وقوله يف الكتاب إمنا عليه األقل من الدية اليت أخذ يرد هذا ولده ش

كله قال فإن قيل الدية ها هنا لألب بكل حال مبوقف الولد قيل ذلك بالوراثة عن الولد كما لو مات بعد قطع يده 
م الولد املستحقه دليل الكتاب ومفهومه األقوال الثالثة لصارت الدية لألب على كل قول فال فرق قال فمسألة أ

املروية عن مالك أخذها وقيمة ولدها وأخذ قيمتهما معا وهذان معا يف الكتاب وقيمتها فقط ألكثر املذهبني 
والصواب املراد يف الكتاب على السيد الذي ولدت منه والولد ال سيما واإلقرار زور وقد يكون حتتها وقيل يغلب 

سيدها ألنه قد يكون حتتها وضرورة املالك مقدمة على غريه وقد يكون املستحق منه عدميا بالقيمة فيكون  ضرر
ضررا على السيد ويف النكت إذا أخذ قيمته رجع املشتري على البائع بالثمن كله أقل مما دفع من القيمة أو أكثر 

اض البيع وكذلك القيمة والفرق بني الفادي المرأته ألن أخذ قيمتها كأخذ عينها ويف أخذ العني يرجع بالثمن النتق
من األسر ال يرجع عليها ألنه فدى منافعه ودافع القيمة ها هنا أيضا فتوصل هبا ملنافعه أن هذا جمبور على القيمة وقد 

سم لو دفع مثنا على أهنا ملك له ال شيء عليه غري ما دفع فانتقض البيع وذلك خمتار فال يرجع بشيء وعن ابن القا
قتل الولد عمدا فصاحل فيه على أقل من الدية فعليه األقل من ذلك وقيمته يوم القتل فإن كان ما أخذ أقل من القيمة 
رجع على القاتل باألقل من باقي القيمة أو باقي الدية قال ابو حممد لو عفا األب عن قاتل ابنه عن غري شيء مث أتى 

القاتل األقل من قيمة الولد يوم القتل أو الدية واحتج بقول ابن القاسم املستحق فال شيء له على األب وله على 
املتقدم وقال ابن شباوز كذا ال شيء له على القاتل خالف عفو األب على مال وقامسه على عفو البنني عن غري 

القتل للبنني شيء أنه جيوز على البنات يف كتاب الديات أو عفوا على مال اشترك مجيعهم فيه وكذلك ها هنا ألن 
دون البنات كما هو ها هنا لألب خاصة قال وأعلم أن الولد إذا قتل إمنا يغرم األب ما وصف من الدية إذا قبض 

ذلك فإن مل يقبض ذلك أخذها املستحق منجمة حىت يستويف الواجب له وكذلك أن يقبض الغرة أخذ املستحق 
ل قال ابن يونس إمنا لزمك قيمة الولد ألنه ليس بغلة وال عشر القيمة من العشرة كما يأخذ ذلك من الدية إذا قت



يرق فيأخذه السيد لتخليفه على احلرية بالشبهة يف الغرور بالشراء أو النكاح وجعلت القيمة يوم احلكم ألهنم أحرار 
اهللا  يف الرحم وال قيمة هلم يومئذ فال جيعل يوم جعلت ضامنا وال يضمن إال املتعدي وأما ما روي عن عمر رضي

عنه من القضاء مبثل الولد املستحق فمعناه على مقاديرهم ويف حديث آخر قيمتهم ولو كان خيرج بالقيمة من رق 
كان والؤه للمستحق ولو كان إذا كان جدهم أو أخاهم أن يعتقوا عليه وليس كذلك بل هو حر بسبب أبيه وليس 

من إسالمها وكان مثل ذلك القيمة فيه يوم احلكم للمستحق سبب يصل به إىل رقه كأم الولد حيى كذا ال ميكن 
وهو قول مالك وابن القاسم وغريه إال املغرية قال القيمة يوم ولد قال ابن القاسم وإن كانت حامال يوم قيامه ال 
نتظر والدهتا فيأخذ القيمة يوم تلده وقال املغرية إن استحقت حبرية هلا صداق ألنه مقابل وطء احلرة وابن القاسم 

يرى أهنا وطئت على امللك واململوكة ال صداق هلا ولذلك يقول لو اغتلها الغلة له قال واألشبه أن ال غلة ألنه غري 
ضامن ألهنا لو ماتت رجع بثمنه ووجه قوله يأخذها املستحق ألهنا مملوكة واستيالد الغري ال مينع وكأهنا ولدت من 

ل على أهنا حرة فولدت ال مينع ذلك أخذها بشبهة امللك نكاح وقد ثبت أهنا لو غرت من نفسها فتزوجها رج
وشبهة كل عقد مردوده إىل صحيحه وكذلك ولدها والقيمة تدفع حق املستحق ووجه قوله ليس له رد قيمتها 

لوطء ألنه وطء يرفع احلد فتلزمه القيمة كما إذا وطئ أمة ولده أو األمة املشتركة له ولغريه ولو ماتت على هذا 
نها املشتري كوطء األب أمة ولده أو األمة بني الشريكني وقاله ابن حبيب ورجع مالك للقول األول القول ضم

حىت ماتت قال ابن القاسم لو رضي املستحق بأخذ قيمتها وقيمة ولدها جربت على ذلك يف قويل مالك مجيعا فتعطي 
يف نقض الوالدة وإمنا له أن يلزمه ذلك لو القيمتني يوم االستحقاق ومنع أشهب قال حممد والقياس ال يلزم قيمتها 

قتلها ولو قتلها غريه مل يلزمه هو قيمتها ألنه غري غاصب غري أن ابن القاسم قال ذلك الختالف قول مالك يف هذا 
األصل قال عبد امللك إن ماتت وبقي ولدها فليس له غري قيمة من وجد منهم يف قول مالك األول وعلى قول 

قيمتها يوم وطئها ألنك ضمنتها يومئذ وال شيء عليك يف األوالد وإن كانوا قياما كواطئ أمة ابنه اآلخر له اتباعك ب
وقال حممد ال شيء عليك يف قول مالك الذي قال فيه وهي حية ليس له إال قيمتها فقط ألنك لست بضامن قال 

منا يأخذ منه قيمة يوم احلكم فكان جيب وانظر قوله إذا كان األب عدميا واالبن مليا أخذ من االبن قيمة نفسه وهو إ
إمنا تستحق قيمته يومئذ مباله مما يف يديه وكيف يصح أخذ قيمته منه قال وأظن ابن القاسم إمنا يقول يأخذ قيمته بغري 

مال وبه يصح قوله قال ابن القاسم يف كتاب حممد لو كان املستحق عما للولد أخذ القيمة إذ ال يعتق ابن األخ 
يأخذ قيمته وليس له من والئهم شيء ألهنم أحرار بسبب أبيهم وإمنا أخذت القيمة فيهم بالسنة قال كنانة  واجلد ال

إذا غرمت قيمة الولد وكان له مال اكتسبه مل تغرم مباله بل بغري مال كقيمة عبد ويؤدي ذلك لألب وال يؤخذ من 
بنه بعد احلكم مل يزل عنه ما لزمه من القيمة مال الولد شيء قال سحنون إذا حكم على األب يف عدمه مث مات ا

كجناية أم الولد والسيد عدمي وكمن حكم عليه من العاقلة شيء رآه احلاكم يوم أعدم قال أشهب ويفي بالقيمة يف 
تركتك ال يف مال الولد إذا قام املستحق بعد املوت فإن مل يترك شيئا اتبع الولد فمن أيسر منهم أخذ منه حصة نفسه 

يوم كان احلكم وإن طرأ لك مال أخذ املستحق من كل واحد مبا ينوبه فيه قيمته وال يأخذ بعضهم عن بعض فقط 
وقوله إذا قطعت يد الولد وأخذت ديتها فعليك قيمة الولد أقطع يوم احلكم فيه واألقل مبا نقص القطع أو ما 

وم القطع هو يوم احلكم لغرمت األقل من قبضت يف الدية وسببه اختالف القيم يوم القطع ويوم احلكم وإن كان ي
قيمته صحيحا اليد قال حممد ولو قطع خطأ فديته لك منجمة واملستحق منها قيمته يأخذ فيها أول جنم فإن مل يتم 

أخذ متامه من الثاين مما يليه حىت يتم مث ما يورث عن االبن ما بقي وقال أشهب ال شيء عليك فيما أخذت يف القتل 
ال يف القطع وعليك قيمته أقطع فقط ألن ما أخذته دية حر وإذا زوجك هبا رجل وغرمت قيمة كما لو مات و



ولدها مع دفعها رجعت على من غرك بالصداق كامال وال يترك له ربع دينار ألنه باع البضع واستحق فترجع بثمنه 
عليها ألن ذلك حق لسيدها إال أن وال ترجع بقيمة الولد ألنه مل يبعه وهذا أصل مالك ولو كانت العارية مل ترجع 

يكون ما أعطيتها أكثر من صداق املثل فريجع بالفضل فإن كان أقل من صداق املثل قال أشهب ال يزاد عليه ألنه 
الذي وقع به الرضا وعنه يتم ألنه حق للسيد فال يبطل حقه صنيعها وتصدق يف أنك تزوجتها حرة وأن مل تقم ببينة 

ق الولد وعلى السيد البينة أنك تزوجتها على أهنا أمة إن ادعى ذلك وتأخذ الولد وإال ولو كذبتك حدت ومل يلح
فهو حر وله قيمته حالة على األب يوم يقضي له به فإن أعدمت استحسن أن يكون ذلك يف مال الولد فإن غرمت 

الواطيء فإن استحق من األمة عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إىل أجل فإن أوالدهم رقيق معها لعدم حرية 
املشتري بأهنا مدبرة أخذها وقيمة ولدها عبدا قال ابن القاسم على الرجاء واخلوف قال وليس هذا بشيء ألن من 
باع مدبرا ومات بالعتق كان الثمن كله للبائع وعلى هذا ثبت مالك وأصحابه وإن كانت اليت ولدهتا مكاتبة قال 

وتوقف القيمة قال ابن يونس وال معىن لذلك وليكن ذلك حمسوبا من آخر  ابن القاسم تلزمك قيمة الولد رقيقا
الكتابة ويتعجلها السيد ولو تأخر احلكم حىت حل األجل وأديت الكتابة فال شيء عليك من قيمتهم وأما املعتق إىل 

تحقت حامال أجل فأم الولد بقيمة الولد على الرجاء واخلوف ألن هذا الوصف ملكهم السيد قال اللخمي إذا اس
جرت على األقوال الثالثة فعلى القول بأخذها يؤخرها حىت تضع ألهنا حامال حممر كذا فتأخذها وقيمة الولد فإن 
أسقطت قبل ذلك أو ماتت فال شيء عليك وعلى القول بأخذ القيمة دوهنا يتعجلها اآلن وعلى القول اآلخر ليس 

كمة مل تسقط عنه القيمة وخيتلف مىت تكون على أحكام الولد فعلى له إال أخذ قيمتها يوم محلت وإن ماتت قبل احملا
القول بالقيمة يوم احلمل هي أم ولد من يوم احلمل وعلى قيمة يوم احلمل خيتلف فيها فعلى قول أشهب ال تكون أم 

يمة فيمكن أن ولد بعد الفداء ألنه أجاز له أن يسلمها إن أحب وأما على قول ابن القاسم يف أنه جمبور على دفع الق
يقال ال تكون أم ولد له ألن افتداءها اآلن وميكن أن تكون أم ولد كالولد يدفع قيمته يوم احلكم وهو جنني يف بطن 
أمه وإذا استحق وقد أنفقت ديته مل يطالب ألهنم غرموا باحلرية ومقاله معك وإن قتل عمدا فاملقال لك يف القصاص 

الولد مبا له قال املخزومي أو بغري ماله قال ابن القاسم والقياس على القول  والعفو دون املستحق واختلف هل يقوم
بأن القيمة يوم احلكم أن يكون للمستحق مقال يف املال ولو قيل إن القيمة على اإلبن ابتداء أعسر األب أم ال لكان 

يكون على اإلبن شيء والقياس وجها قال ابن القاسم ولو مت ومل تدع ماال اتبع الولد بالقيمة وعلى قول غريه ال 
ال شيء عليه عليك وإن مت موسرا ألن القيمة إمنا تلزمك إذا قيم عليك وهذا قد تعذر قاعدة املسقطة للحد 

املوجبة للحوق النسب ثالثة أقسام شبهة يف الواطئ وهو اعتقاده احلد كمن وطئ أجنبية يظنها زوجه ويف املوطؤة 
ملكه مبيح وما فيها من ملك الغري حمرم فيحصل االشتباه ويف الطريق وهو كون  كاألمة املشتركة فإن ما فيها من

الوطيء خمتلفا فيه ألن اجملوز مبيح واحملرم حاظر فيحصل االشتباه تنبيه اخلراج بالضمان معناه يتوقع الضمان فإنه إمنا 
ا يكون لتوقع الضمان ال بالضمان ضمن على تقدير التلف وهذا التقدير مل حيصل بعد مع أخذ الغلة اآلن واستحقاقه

نفسه فرع يف الكتاب له رد ما يبنيه مسجدا كرد العتق ويف النكت ألنه لو أمر بدفع القيمة رد كونه مسجدا 
وملكه وهو قد بين له وكان هدمه وجعل النقض يف غريه وألنه لو امتنع من القيمة مل يكن إجبارا آلخر على دفع 

ىن للسكن خلروج البناء على يده وتشبيهه بالعبد من جهة اشتراكهما يف القربة وإن قيمة األرض كما تفعل فيما ب
افترقا يف أن العبد استحقت عينه واألنقاض مل تستحق وهي اليت عملت مسجدا قال أبو حممد وجيعل النقض يف 

ليه ويكرى على مسجد آخر تتميما لقصد القربة فإن مل يكن مبوضعه ذلك مسجد فلينقل النقض ألقرب املساجد إ
نقله منه وجيوز ملن أخذه يف كرائه ملكه قال أبو حممد وحيتمل أن معىن قول ابن القاسم فيمن أشترى دارا مبنية 



فهدمها وبىن بنقضها مسجدا فيها ومل يزد فيها على نقضها شيئا فيأخذ البناء والقاعة وال شيء له عليك فيما هدمت 
ئذ وعلى هذا إذا أىب املستحق أن يلزمك قيمة النقض منقوضا ألنك ملا بنيت ألنك هدمتها بشبهة فيساوي العتق حين

به املسجد فقد أفته ألنه بسبب هدمك ال يتحصل بكماله وإذا أديت قيمته منقوضا وهدمته بعد ذلك جعلت النقض 
زمك شيء يف مسجد آخر ألنك قد أبنته على نفسك وجعلته هللا وإن رضي املستحق بذلك النقص فله ملكه وال يل

قال التونسي قال سحنون معىن ما يف الكتاب إذا كان غاصبا أما لو كان مشتريا فله قيمة بنائه قائما جيعل القيمة يف 
حبس آخر وقد ميكن أن ابن القاسم أراد أنه ملا حبس األنقاض مل يقض فيها بقيمة وإن بىن بشبهة أال ترى أن 

ألنقاض منقوضا ملا كان ذلك إبطاال للحبس وإذا مل يكن للمغصوب سحنونا مل جيعل للمغصوب منه أن يعطى قيمة ا
منه إعطاء القيمة منقوضا كذلك أنت إمنا تعطي قيمة بنائه قائما فإذا وهبت حقك ألن البناء ليس لك بل هللا وقد 

قلع قال سحنون يف الذي بىن يف أرض بشبهة فثبت أهنا حبس يقلع البناء وقال ابن القاسم قيل لسحنون فكيف ي
وقد بىن بشبهة قيل فمن قال يعطيه قيمة بنائه قيل له فيشتركان فأنكر ذلك فقال بعض احلاضرين يلزم بيع احلبس 
وهو يسمع فلم ينكر قيل أفيعطيه احملبس قيمة بنائه فأنكر ذلك فيؤخذ من هذا أن املشتري يقلع بناءه قال اللخمي 

يه وقيل للمستحق أعطه قيمته قائما أو يعطيك قيمة أرضك فإن القول هبدم البناء وإن كان بوجه شبهة مل يهدم عل
كان على وجه التعدي أعطاه قيمته مهدوما وبقي له قائما وقال سحنون أحسن ألن املستحق يأخذ حبق تقدمي على 
لدور احلبس ويرده من أصله فله أذا ثبت تعديه أن يأخذه ما ال بد من نقضه وهضمه ألن بناء املسجد ال يوافق بناء ا
فما كان من ذلك ال يستغين عن هدم هدم وجعل غريه أخذ بقيمته وإن كان بوجه شبهة وأىب املستحق من دفع 

القيمة للبناء وأبيت من دفع قيمة األرض كنتما شريكني فإن محل القسم وكان فيما ينوب احلبس ما يكون مسجدا 
يف مثله وأما إذا تقدم أنه بىن أرضا دارا مث ثبت  قسم وإن مل حيمل القسم ومل يكن فيه ما يكون مسجدا بيع وجعل

أهنا مسد مل يكن للباين قيمته قائما لتقدم حق صحيح وإن ثبت أن القاعة حبس على معينني قيل للمحبس عليهم 
أعطوه قيمته قائما ويكون لكم االنتفاع به إىل وقت يسقط حقكم من احلبس باملوت أو بانتفاء األجل إن كان 

جعت األرض إيل حمبسها كان لورثة احملبس عليهم أخذ قيمة ذلك قائما كما كان ملورثهم ألهنم حيلون مؤجال فإن ر
حمله فإن أىب كانوا شركاء معهم بقدر ذلك وإن أىب احملبس عليهم إعطاء قيمة البناء قائما أعطاه مالك األرض وبقي 

يمة البناء قائما فما نابه سكنه أو باعه وما ناب شريكا مع احملبس عليهم بقدره فإن أىب كان الباين شريكا بقدر ق
احملبس عليهم سكنوه فإذا انقضى حقهم يف احلبس عاد ذلك القدر للمحبس على إحدى قويل مالك إن احلبس على 
املعينني يعود ملكا وعلى قوله يرجع مرجع األحباس فإمنا يعطى قيمته قائما على أنه يبقى إىل انقضاء حق من حبس 

 يهدم وعلى قول سحنون واحلبس وغريه سواء جيوز للباين إعطاء قيمة األرض إذا مل يعط قيمة البناء عليهم ومل
وجيعل القيمة يف مثله فرع يف الكتاب إذا استحق بعض الثياب الكثرية املشتراة أو املصاحل عليه أو وجدت به عيبا 

قة انتقضت كلها ويرد باقيها لفوات مقصود قبل القبض أو بعده وهو أقلها رجعت حبصته من الثمن أو وجه الصف
العقد وميتنع التمسك بباقيها حبصته إذ ال يعرف حىت يقوم فهو بيع بثمن جمهول ويلزمك يف املكيل واملوزون 

املستحق قليله باقيه ويرجع حبصته من الثمن وخيري يف الكثري بني حبس الباقي حبصته ورده وكذلك اجلزء الشائع مما 
لم حبصته من الثمن قبل الرضا به والسلع يف صفقة واحدة حصة كل سلعة ما ينوبه من الثمن يوم ال ينقسم للع

العقد يف التنبيهات لو علم ما ينوب الباقي من الثياب فال بد من رضامها معا ألنه بيع مؤتنف قال ابن يونس أجاز 
الكتاب صربتني قمحا وشعريا جزافا يف ابن حبيب التمسك بالباقي وإن كره البائع لتقدم الرضا والعقد فرع يف 

صفقة مبائة على أن لكل صربة مخسني أو ثيابا أو رقيقا على أن لكل واحد من الثمن كذا فاستحق أحد ذلك وزع 



الثمن على اجلملة وال ينظر إىل ما مسينا ألن االستحقاق حكمي كاإلتالف يرجع للتوزيع والكيل لعقد اختياري ولو 
ينار امتنع البيع للجهل مبقدار القمح وإن كثر ربح املشتري أو قل خسره فالثمن جمهول ولو كان على كل قفيز بد

استحق أحد العبدين حبرية وهو وجه الصفقة لرددت اآلخر لذهاب مقصود العقد وإال لزم الباقي حبصته من الثمن 
لنكت إمنا ميتنع بيع صربة قمح ويقوم املستحق أن لو كان عبدا وكذلك لو كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد يف ا

وصربة شعري كل قفيز بدرهم ملا يف ذلك من التخاطر بني املتبايعني وذلك أن املشتري يطمع أن يكون القمح أكثر 
فيأخذ بسعر الشعري والبائع يقول قل الشعري فبعته منه أكثر بثمن القمح وجيوز يف الصربتني عشرة من هذه وعشرة 

دم املخاطرة بالقلة والكثرة قال ابن يونس وإمنا ألغيت القسمة ألنه مل يبع هذا بكذا إال من هذه كل فقيز بكذا لع
على أن اآلخر بكذا فبعضها حيمل بعضا وقيل البيع فاسد إذا أطلقت البيع هكذا ألنه كاملشترط أن ال يقبض الثمن 

يمة احلصة وال يرجع يف عينه لضرر وأن يرجع يف االستحقاق مبا مسيا قال حممد فإن كان الثمن ال ينقسم رجع بق
الشركة فرع يف الكتاب إذا اصطلحتما على اإلقرار على عوض باستحقاق رجعت عليه مبا أقر به إال أن يفوت 
بتغيري سوق أو بدن فقيمته ألن املقر به أحد العوضني أو على اإلنكار فاستحققت ما بيد املدعي عليه فلريجع يف 

نسي قيل ال يرجع يف صلح اإلنكار فيما دفع ألنه بدل لتمر املخاصمة قد حيصل ذلك العوض وإن مل يفت قال التو
فقيل يرجع به أو بقيمته يف القرب دون البعد ألن يف البعد فوت بقيمتها لوال الصلح وإما إذا استحق ما أخذ املدعي 

ق كما ال يرجع إىل الدم يف رجع بقيمته وهذا أصل الرجوع إىل اخلصومات رجع إىل غزر فالرجوع بقيمته ما استح
العمد وال إىل العصمة يف اخللع اليت فاتت وكذلك جيب يف الغرر لو صاحله على خدمة جنانه بشيء استحق رجع 

بقيمته ألهنما قد خرجا عن الغرر وقيل يرجعان يف الصلح على اإلقرار على اخلصومة قال ابن يونس قال أشهب إن 
ة واحلكم رجع على املدعي مبا دفع وقال الطحاوي ال يرجع بشيء ألنه أقر استحق ما بيد املدعي عليه بالبين

للمدعى وإمنا أخذ منه ظلما وقال هذا قول أهل املدينة وقال ابن اللباد املعروف من قول أصحابنا إذا استحق ما بيد 
إيهما استحق انتقض  املدعي يف الصلح على اإلنكار كمدعي دار فيصاحل على عبد فيستحق أحدمها فعند ابن القاسم

الصلح فإن استحقت الدار رجع يف العبد والعبد رجع يف دعواه الدار ومنع سحنون األول ألنه دفعه كدفع 
اخلصومة وقيل إن طال األمر مما يهلك فيه البنيان مل يرجع وعن ابن القاسم إن ادعى سدس دار فصاحل بعد اإلنكار 

جع يف االستحقاق يف الدعوى كالبياعات وعلى قول سحنون على شقص استشفع بقيمة املدعي فيه فهذا ير
يستشفع بقيمة السدس وقال أصبغ ال يشفع بشيء وعلى قول ابن القاسم إذا استحقت الدار رجع يف العبد أحسن 

ألن املستحق من يده يقول للمدعي إن كنت حمقا فهو شراء فعليك رد العوض أو مبطال أو يقول اآلن إهنا داري 
ما أخذته وقال سحنون إذا استحق العبد أحسن ألن الصلح يف الغالب ببعض قيمة املدعي فيه فلم جيب حرم عليك 

الرجوع ببعض قيمة الدار وال يف الدعوى كالصداق اخللع ودم العمد وإن استحق نصف العبد فللمدعي على أصل 
نصف الدار مث خيري املدعي عليه يف إمضاء ابن القاسم رد الباقي ويرجع على طلبه أو التمسك والد كذا يف باملطالبة ب

الصلح بنصف الدار ويقول للمدعي عليه إن شئت متسكت بنصف العبد على أن ال شيء لك أو يرده ويرجع يف 
اخلصومة ألين إمنا قصدت بالصلح دفع اخلصومة فإذا كنت تعود إليها تضررت وعلى قول سحنون له الرجوع 

ب الشركة ويرجع جبميع قيمته وهو أقيس فرع يف الكتاب لك عليه مائتان بنصف قيمة العبد ويرد الباقي بعي
فصاحلته على ترك مائة وأخذ عبده ميمونا فاستحق رجعت باملائتني ألن من باع سلعة مبائة على أن يأخذ به سلعة 

املصاحل به عن  نقدا أو مضمونة مؤجلة فإمنا وقع البيع بتلك السلعة واعترب الفعل دون القول فرع قال إذا استحق
دم العمد رجعت بقيمته وتعذر القتل بشبهة املصاحلة وكذلك إذا كان صادقا فاستحق أو ظهر معيبا فقيمته ويثبت 



النكاح ألن العوض فيه بيع ال يضر استحقاقه وكذلك اخللع قال ابن يونس قال أشهب سواء استحق مبلك أو حرية 
نه مل ميهرها شيئا خبالف اململوك ألن مل يكن هلا غريه وإذا مات يف يديها وقال ملغرية يرجع يف احلرية بصداق املثل كأ

مث استحق مبلك فال شيء هلا كما لو مات ومل يتضرر باالستحقاق يرجع املستحق على الزوج وإن استحق حبرية 
صداق املثل رجعت عليه بصداق املثل ألنه مل يعطها شيئا ويف الكتاب إن تزوجت بشقص أخذه الشفيع بقيمته ال ب

ألن القيمة أقرب إىل الثمن الذي هو األصل واملكاتب على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فيقبضه ويعتق رد 
مثل ذلك يف االستحقاق ونفذ العتق وعنه يرجع بقيمة العبد قال ابن نافع إن مل يكن له مال عاد مكاتبا ليس بقاء 

قد متت ويتبع بذلك قال ابن القاسم أن غر بشيء تقدمت له فيه الكتابة عليه وقال أشهب ال يرد عتقه ألن حرمته 
شبهة رجع مكاتبا ولو اعتقه على شيء بعينه وهو مكاتب ال يريد العتق باالستحقاق وكأنه مال انتزعه منه مث لو 

ويتبعه  اعتقه ولو بعته بنفسه جبارية ليست له قال ختري وهو بعينها يف ملك غريه فردت بعيب قال ابن القاسم يرها
بقيمتها وهو حر قام قال اللخمي إذا ثبتت احلرية يف العبد أو الغصب وهو صداق قال عبد امللك يفسخ النكاح 

قيل ويثبت بعد وهلا صداق املثل وقال ابن القاسم ال يفسخ تعمد الزوج ذلك أم ال ويرجع بقيمته قال أصبغ 
عا فيفسخ قيل ويثبت بعد وهلا صداق املثل فرع يف وكذلك لو علمت هي حبريته ومل يعلم هو إال أن يعلما مجي

الكتاب إذا صاحلت على عيب العبد بعد رجعا صفقة واحدة ألن الثاين يدل على جزء األول وإذا استحق أحدمها 
بعض الثمن عليهما ونظر هل هو وجه الصفقة أم ال على القاعدة يف التنبيهات قال أبو عمر إمنا ينظر يف قيمتهما يوم 

ألنه يوم متام البيع فيهما وقيل ينظر يف األول يوم البيع والثاين يوم الصلح قال اللخمي قال أشهب إن  الصلح
استحق الثاين رد األول إال أن تراضيا على شيء وإن استحق األول يفسخ البيع ويرد الثاين إن كان قائما أو قيمته 

يقام علي يف األول وكذلك إن وجد عيبا بالثاين  إن كان فائتا ويرجع جبميع الثمن وكأنه قال أخذ هؤالء وال
واألول غري املصاحل عليه فعلى قول ابن القاسم مها كالصفقة الواحدة وعلى قول أشهب بأيهما وجد العيب ردمها 
فإن وجده بالثاين رده مث يرد األول مبنزلة من مل يصاحل أو باألول رده ورد باآلخر ألن البيع انتقض فإن فات األول 

جد به عيبا فصاحل عنه بعد املعرفة بقيمته على عبد مث استحق األول ومل ينتقض الثاين لتعدد العقد فيهما فإن كان فو
مثن األول مائة وقيمة العيب عشرة وهي اليت تستحق بعد الفوت يف األول وهي دين املشتري أخذ فإن استحق 

شرة فرع يف الكتاب إن بعت عبدا لعبد فاستحق األول رجع مشتريه بتسعني والثاين إن استحق الثاين رجع بع
أحدمها أو ظهر عيب رجع صاحبه يف الذي أعطى فإن فات بتغري سوقه أو بدنة فقيمة يوم البيع وإن بعته بثوب 

فاستحق الثوب وقد عتق رجعت بقيمة العبد وإن بعته جبارية فقيمة اجلارية فحال سوقهما أو ولدت أوالدا فاستحق 
حرية فقيمة اجلارية يوم البيع لتعذرها وكذلك إن زوجتها مث استحق العبد أو ظهر به عيب فقيمتها العبد مبلك أو 

يوم البيع وذلك فوت أخذت هلا مهرا ألن التزويج عيب وإن كانت وخشا وال يردها مبتاعها حينئذ ال باألرش قال 
القاسم وعن سحنون يف النقاض البيع فيها  اللخمي إذا باعه جبارية فاستحق وقد حالت أسواقها رجع بقيمته عند ابن

وأن حتل أسواقها قوالن قال وأرى أن يرد كانت من الوخش أو من العلي وقال املشتري مل أصبها وصدقته ردت 
وال حتل لك حىت تستربئها وإن مل تصدقه أو قال أصبتها مل ترد ألنه إذا غاب عليها بعض املواضعة تستأنف استرباء 

لصرب حىت تستربأ كما قيل إذا عقد فيه إجازة أنه فوت ملضرة الصرب ولو تراضيا يردها مل جيز ألنه وعليك مضرة يف ا
يأخذ عن دين ما فيه مواضعة إال أن يستحق العبد واجلارية يف أول دمهما فال تكون الغيبة وال اإلصابة فوتا وإن 

ويرجع يف نصف قيمة العبد أو يرد الباقي  استحق نصف اجلارية بعد عتق العبد خري مشتريها من التمسك بالباقي
ويرجع يف قيمة العبد وال يفيت النصف الباقي حوالة ألنه يرده بعيب الشركة والعيب ال يفيته حوالة األسواق وإن 



مل يعتق العبد خري مشتريها بني رد الباقي ويرجع يف عني العبد أو يتمسك مث خيتلف هل يرجع يف نصف قيمة العبد 
  يكا أو يرجع شر

  باب

فمن شهدت بينة مبوته مث قدم حيا فما بيع من ماله مال ألنه يبع بشبهة وطئ هبا الفرج واستحل ووقع هبا الضمان 
وترد امرأته إليه وعتق مدبره وأم ولده وفرق بني هذه املسائل مسائل االستحقاق لتويل بيع احلاكم ذلك قياسا على 

  بيع الغنائم لقول 
ريه يف املغنم إن وجدته فخذه وإن قسم فأنت أحق به بالثمن وإمنا فرقنا بني الشهادة بغري رسول اهللا للذي وجد بع

حتقيق وغريها من أن احلاكم ويل بيع وذلك ألهنا وال كذا كالغاصب كما لو باع احلاكم عبدك يف دينك مث يتبني 
نك يف غيبتك وتأيت فتثبت قضاء أنك غصبته لربه نقض البيع لعدم الشبهة منك ومن ذلك بيع احلاكم متاعك يف دي

دينك فال تأخذه إال بدفع الثمن للمشتري وهذه قاعدة كل ما باعه اإلمام يظنه لك فلك أخذه بالثمن أصله يف 
املغامن قال اللخمي حيل الشهود على الكذب إذا حىت تبني الشبهة ألن األصل عدمها والفرق بني املبني يظهر رقه 

وصية عبده والقاعدة تبني أن حكم الحراز الثاين على حقه وال يفيت ماله عتق وال وبني على سيده حكم وإمنا ب
غريه كان األول متعديا أو بشبهة كاملغصوب تتداوله األمالك ويبيعه احلاكم يف دين أو ثبت التركة لوارث فيحكم 

ري فيأخذ ذلك بغري مثن وهذا له احلاكم ويبيع وتتداوله األمالك ويعتق الرقيق وتتخذ أم ولد مث تبني أن الوارث غ
أصل املذهب وال يفيته شيء من ذلك وال يأخذ املستحق من الغنائم إال بالثمن لقول مجاعة من العلماء وال شيء له 

فيه وإن أدركه قبل القسم وأما امليت يقدم فاحلكم عليه فيأخذ ماله بالثمن وجعل مالك تغريه بالزيادة والنقصان 
ت العبد يف الغنائم العتق وال واإليالد يف األمة ويأخذ الثمن فعلى هذا ال يفوت رقيق فوتا وقال أشهب ال يفي

املشهود مبوته بنماء وال نقص وال عتق وحقه يف عني ماله ويندفع ضرر املشتري بالثمن وهو أوىل من بيع الغنائم 
فيه أو بعده فالسلم تام وعليك بذلك فرع يف الكتاب إن أسلمت دنانري يف طعام وغريه فاستحقت قبل قبض املسلم 

مثلها وكذلك الدراهم والفلوس والبيع والناجز ولو أسلمت عرضا أو حيوانا أو مثليا فاستحق أو رددته بعيب 
انتقض السلم والبيع والناجز قبل القبض أو بعده لبطالن أحد العوضني ويرد ما قبضه وإن استهلكته فمثله ولو 

تناول العقد ما يف الذمة دون املستحق قال ابن يونس من منع القرياط بالترب ينقض استحق املسلم فيه رجعت مبثله ل
السلم إذا استحقت الدنانري فرع يف الكتاب إذا ابتعت على أن يهبك البائع أو يتصدق عليك شيئا معلوما جاز فإن 

من الثمن قال ابن يونس ألن  استحق املبيع وفاتت اهلبة بعض الثمن على قيمتها من قيمة اهلبة فريجع حبصة السلعة
البيع إمنا وقع على السلعة وعلى ما شرط من اهلبة قال ويريد كانت السلعة وجه الصفقة أم ال إذا كان الثمن عينا 
أو عرضا وقد فات وإن كان الثمن عرضا قائما الفترق حينئذ وجه الصفقة من غريه فإن كانت السلعة الوجه رد 

 الكتاب إذا قلت أبيعك عبدي هذا بثوب موصوف إىل أجل واشتريه منك بذلك قيمة اهلبة وأخذ عرضه فرع يف
فالعبد رأس املال يبطل السلم باستحقاقه ألنه املعجل يف السلم ولو اسلمت ثوبا يف اردب حنطة وهي عشرة دراهم 

يف رد باقيه وينتقض إىل أجل البعد من أجل احلنطة جاز فإذا استحق نصف الثوب قبل دفعه أو بعده خري املسلم إليه 
السلم أو يتماسك يلزمه نصف الطعام والدراهم وكذلك البيع الناجز لبطالن نصف وكذلك كلما يدخل ضرر 
الشركة على املستحق والعبد وحنوه مما ال ينقسم قال حممد لو استحق من شائع وأخرجه القسم فهو كاستحقاق 

إذا اسلمت ثوبني يف رأس فاستحق أفضلهما بطل السلم واش كذا بعينه وإال فهو كبعض مستقل فرع يف الكتاب 



أو أدنامها فعليك قيمتة ويثبت السلم وكذلك الناجز يف النكت ويريد بالقيمة ما خيصه من قيمة الفرس يف صفقته 
إىل أجله ال قيمة الثوب قال حممد ألنه سوى بني الناجز وبني هذا السامل فكيف يستويان وحيمل على قيمة الثوب 

ا يأيت ذلك يف مثل دم العمد واخللع والنكاح مما ال يثمن معلوم لعرضه قال التونسي إذا تكافأ الثوبان فرضي وإمن
بالباقي وقال مشتري الطعام قد ذهب يل نصف الطعام وقصدي الكثري لرخصه فقد يكون له حجة يف فسخ 

مشتريه الطعام بائع الثوبني كذا قيل كاستحقاق نصف الطعام فإن قيل استحقاق نصف الطعام ها هنا سببه من قبل 
قد جعلوا لبائع الثوبني بعبد فاستحق أحدمها أن يؤدي نصف قيمة العبد ويأخذ العبد نفيا لضرر الشركة يف العبد 

ولو رضي له بذلك بائع العبد مع االستحقاق من جهته وال درك على البائع وأخذ بقية عبده بالقيمة ومل يلتفت إىل 
لضرر الداخل على بائع الثوبني مع العيب واالستحقاق يف أي جهة كان قال وفيه نظر قال وعلى رضاه بالشركة ل

قول حممد يرجع بقيمته من الفرس إذا كان الثوب املستحق الربع أعطاه قيمة ربع الفرس نقدا على أن يقبض 
ال قيمة ربع الفرس على أن الفرس إىل أجله قال وينبغي على هذا لو كان االستحقاق عند حلول األجل مل يعطه إ

يقبض إىل أجله فإن قيل الواجب أن يشاركه يف ربع الفرس فأعطى قيمته يوم وقعت فيه الشركة وهو يوم دفع 
الفرس كامال إليه ألن الذي بقي له يف ذمته ثالثة أرباع فرس فلما وقعت الشركة املضرة دفع فرسا فوجب أن 

 أن ظاهر كالم حممد يأباه وأنه إمنا اعترب يوم وقع الشركة ولو كان يعطي ربع قيمته يومئذ قيل حيتمل هذا إال
استحقاقه بعد مدة من الشراء فال فرق بني بيع النقد واألجل يف هذا ولو أسلم الثوبني يف فرسني صفقة واحدة 

يعطى والثوبان مستويا القيمة لسقط أحد الفرسني وبقي اآلخر إىل أحله فإن قيل كل ثوب له نصف فرس فكيف 
فرس كامل قيل كل ثوب عن الفرسني فإذا بقي له نصف فرسني مجعا له يف فرس التفاق الصفة وجرب على اإلتيان 

بفرس كما لو أسلم إليه يف نصف فرسه مثل صفة األول إىل أجله قال ابن يونس إمنا قال حممد ربع قيمة الفرس 
عند األجل على الصفة ويكون له ربعه وعن ابن ألجل ضرر الشركة وعلى قول أشهب يأيت املسلم إليه بالفرس 

القاسم إذا اشترى دابة بثوبني قيمتهما سواء فاستحق أحدمها قال يرجع بنصف قيمة قال اللخمي املعروف ملالك 
وابن القاسم أن ال يرجع بقيمة عليه ويرجع شريكا واذا كان احلكم الرجوع يف قيمة ما ينوبه من الفرس ودفع قيمة 

أخذه فإن استحق قبل األجل يف دفع قيمة ربعه اآلن على أن يقبض إىل أجله أو ميهل حىت حيل األجل ربعه يوم ي
ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على احللول وإن كان االستحقاق بعد حلول األجل وقبض مل يكن عليه 

يتبع األقل األكثر يف إحدى عشرة  القيمة إال يوم قبض ألنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته نظائر قال العبدي
مسألة إذا استحق األقل أو وجد به عيب ال يرد ما مل يستحق وال التسليم وإمنا يرجع بقدره وإذا اجتمع الضأن 

واملاعز أخرج من األكثر والغنم املأخوذة يف زكاة اإلبل يؤخذ من غالب غنم البلد من ضأن أو ماعز واملسقي 
الغالب منها وإذا أديت بعض املال دون بقيته زكى بغالبه وقيل كل واحد على حدته بالعيون والنضح يزكى على 

وزكاة الفطر من غالب عيش البلد والبياض مع السواد للمساقان احلكم للغاصب وإذا نبت أكثر الغرس فللغارس 
قط عنه العمل وإن اجلميع وإذا نبت األقل فال شيء له وقيل سهمه من األقل وإن أطعم بعض الغرس وهو األكثر س

أطعم األقل فعليه العمل دون رب املال وقيل بينهما وإذا جذ املساقي أكثر احلائط فليس عليه سقي وإن كان أقل 
فعليه وإذا أبر أكثر احلائط فجميعه للبائع أو األول فللمبتاع أو استويا فبينهما وإذا حبس على أوالد صغار أو 

ميع وإذا استويا صح احلوز وبطل غريه فرع يف املقدمات إذا طلب املشتري وهب فإن حاز األكثر صح احلوز يف اجل
اخلروج إىل بلد البائع بالعبد والدابة املستحقني ليسترجع الثمن منه ذلك له وإن وضع قيمتة للمستحق مث يذهب 

إال أن تكون قيمته بكتاب القاضي وللبائع الذهاب إىل بلد آخر فيه بائع البائع ويضع القيمة كاألول بذلك البلد 



بذلك البلد أكثر من القيمة اليت وضعها اآلخر فيضع األكثر ألن ذلك من حق املستحق صاحب الدابة فإن وضع 
األكثر وذهب لريد فتلف قبل الرد فاألكثر لصاحب الدابة وللمستحق منه األقل الذي وضعه فإن مل يتلف ورده 

إىل صاحبها الذي استحقها وأخذ األقل الذي وضعه له وإن تلف أخذ األكثر الذي وضع ورد املستحق منه الدابة 
يف رجوعه به فلصاحبه املستحق له األقل الذي وضعه له وكذلك إذا أراد البيع األول الذي رجع عليه واضع 

األكثر أن يذهب به إىل بلد بائعه ومل يكن ذلك له حىت يضع الذي باع منه القيمة األكثر الذي وضعه أو قيمته إن 
كان أكثر من املوضع ألن ذلك من حق املستحق صاحب الدابة وكذلك احلكم يف البيع من البائع وإن أراد الذهاب 

به ملوضع بائعه ألخذ حقه منه ويف لبائعني وتقاصا فرع يف النوادر قال مالك وابن القاسم إذا ماتت املبتاع من 
يه ويصدق فيها فيما ال يغاب عليه وخيلف فيما يغاب غاصب ال يعلم فال شيء عليه وكذلك الطعام وغريه لعدم تعد

لقد هلك ويغرم القيمة إذا مل يبع الغاصب بالثمن وال بالقيمة وال قامت ببينة هبالكه من غري سببه وال يضمن مودع 
الغاصب يف البيع غري الثمن ويصدق فيه مبلغه قال أشهب وال يضمن مودع الغاصب إال أن يعلم أن مودعه غاصب 

نقصت األمة عند املشتري بغري سببه يف عضو أو غريه ال يضمن لعدم العدوان وتأخذه ناقصة أو تبيعها الغاصب وإذ 
بالثمن تنفيذا للبيع أو القيمة يوم الغصب لتعديه وال يضمن املبتاع إال جبنايته أهنا أما كذا لسبب ال يوم وضع اليد 

ف أكل الطعام ولبس الثوب ألنه وقاية ماله ولو هدمها أجنيب وال يضمن ما هدم من الدار أو هدمه املوهوب له خبال
ظلما ضمن األجنيب دونه ولو أخذ املشتري القيمة من اهلادم أخذهتا منه وإن حاباه رجعت باحملاباة وال شيء عليه يف 

تحقت الوطء بكرا أو ثيبا استحقت مبلك أو حرية قال مالك وقال املغرية للحرة صداق املثل فرع قال إذا اس
باحلرية أو أم ولد أو معتقة إىل أجل رجع املشتري على الغاصب بالثمن وال يرجع يف املدبرة واملكاتبة كاألموات 

كذا متوت عندك فرع قال قال مالك إذا قامت البينة أنه غضب منك فمات العبد بيد املشتري فمصيبته منك لثبوته 
بقاء يده عليه وقال يف األمة إذا انتفى املبتاع من وطئها أما إن لك وقال سحنون من املبتاع حىت يقضي به ملستحقه ل

أقر وادعى االسترباء أو مات قبل االسترباء فهو منه لتصرفه فيها وعدم الوثوق بأهنا ليست أم ولد وقال مالك معلل 
رك للعبد وإقامة فإنك كما كنت خمريا بني طلب العبد بعينه وبني طلب القيمة من الغاصب بالثمن أو القيمة فاختيا

البينة اختيار للعبد وترك للثمن والقيمة لو كان بدل املشتري جاحدا للوديعة كالغاصب ولزمته القيمة يوم اجلحد 
ولو اعترفت بدابة فأقمت شاهدا وأوقفت لتكمل البينة فنفقتها من اإليقاف على من تكون له وكذلك اجلارية ألن 

ا وتنحل يف ذلك من بيت املال أو يسلف فإن تعذر فينفق من هي بيده النفقة تبع للملك وكذلك الكسوة وغريه
فإن ثبتت بغريه رجع لترحجه باليد فرع قال إذا ابتاعه فجىن عليه عبد فأقيد منه خري املستحق بني أخذ عبده وال 

يه سيده ويرجع شيء له على املشتري ويرجع املشتري بالثمن على الغاصب وله أخذ العبد اجلاين جبنايته إال أن يفد
من صار له العبد اجلاين من سيده إن فداه أو املستحق إن أسلم على من اقتص من سلطان أو مشتر مبا نقصه 

القصاص فرع قال قال ابن القاسم إذا استعرت دابة إىل بلد فبعتها وملا رجعت اشتريتها بأربع وهي أحسن فله أخذ 
أشهب إن أخذها مل يأخذ الستة وجيتمع له العوض واملعوض وهو  مثنها األول الفاضله بيدك ألنه مثن ماله وقال

خالف القواعد وقيل ترد الستة ألنه ملا أخذ الدابة انفسخت البياعات كلها ولو اشتريتها بنقذ غري األول أو مثلها 
قال وزنا معوض فاجلاري على أصله رد اجلميع النتقاض البياعات كلها وتأخذ نقدك من الذي بعت له فرع قال 

ابن القاسم إذا اشتريتها من غاصب ومل تعلم فولدت عندك فماتت فله أخذ الولد فقط وال شيء له على الغاصب 
وترجع أنت جبميع الثمن ألن موهتا عندك ال يضمن أو يترك الولد ويأخذ من الغاصب األكثر من قيمتها يوم 

أن يأخذ ماله وال شيء له ويرجع املبتاع جبميع الغصب أو الثمن وكذلك لو كان عبدا فمات عنده وترك ماال فإما 



الثمن أو يترك املال لك ويتبع الغاصب بالثمن أوالقيمة ولو ولدت عند الغاصب فباعها وولدها فلك أخذ الثمن من 
الغاصب وقيمتها وحدها يوم الغصب وال شيء له يف الولد من مثن وال قيمة ألخذ قيمتها قبل حدوث الولد وله 

دها قال حممد وله أخذ مثن بعضهم وإسالم بعضهم وله أخذ األم ومثن األوالد ألهنم على ملكه وله أخذها مع ول
أخذ بعض الولد ومثن األم ومثن باقي الولد بعد فض الثمن على قيمتهم ما مل يكن الذين أجاز بيعهم أقل فللمبتاع 

ع حبصة ما أخذ املستحق وأجازه بيع حجة يف قبوله ورده فإن رده رجع جبميع الثمن على الغاصب أو جنسه رج
الولد وحده مشروط ببلوغه إىل حد التفرقة وله أخذ قيمة األم من الغاصب لدخول النقص فيها بالوالدة مث ال شيء 
له يف الولد ألنه أخذهم إذ هم عند املبتاع مل يدخلهم نقص ولو دخلهم نقص أو غريه أو ماتوا فله أخذ حصتهم من 

و قيمتهم من الغاصب يوم ولد واألكثر من ذلك له أخذه وقول ابن القاسم افقه ألنه لو ذهب الثمن من الغاصب أ
منه عضو مل يضمنه قال أشهب إذا مل يدخل الولد نقص مل يكن هلم غري أخذهم أو حصتهم من الثمن وعن أشهب 

ومن مات من الولد فليس له  أيضا إذا ماتت األم دون الولد أو الولد دون األم أخذ الباقي وحصة امليت من الثمن
أن يأخذ من الغاصب األكثر من قيمته أو مثنه قال ابن عبدوس وهو جزء من قول األول عن أشهب إن ماتت األم 

أخذ األكثر من مثنها أو من قيمتها يوم الغصب ويأخذ الولد ويرجع املبتاع حبصته على البائع وإن كان الولد هو 
ن الثمن أو قيمته يوم ولد ويف املوازنة إذا ولدت عند الغاصب أو املشتري ومل الذي مات فله األكثر من حصته م

يعلم بغصبه فمات الولد أو األم عندك سواء عند ابن القاسم له أخذ املوجود منهما وال شيء على الغاصب من 
ولو كان من الغاصب قيمة وال غريها وال على املشتري ما مل يكن الولد منه فله القيمة إن كان حيا مع أخذ األم 

فهو مما يأخذه معها فإن ماتت األم وأخذت الولد فال شيء له يف األم أو ماتت وأخذ قيمة الولد من املشتري فال 
شيء له عليه من قيمة األم وال على الغاصب ولو مات الولد عند املبتاع وقد ولدت منه أو من غريه فليس له إال 

مثنها أو قيمتها يوم الغصب قال حممد فإن ماتت عند الغاصب أو قبلها وبقي األم أو يأخذ من الغاصب األكثر من 
الولد فله أخذ الولد ولو كان املشتري زوجها فولدت من الزوج فلرهبا أخذها مع الولد أو الثمن من الغاصب أو 

رقيق تبع هلم فرع  القيمة فرع قال قال أشهب إذا عرفت كذا عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو معتقا إىل أجل فأوالدهم
قال قال أشهب إذا غرت أمة االبن األب لألب كذا فولدت منه فودى قيمتها يوم استحقت فعليه قيمة الولد 

ويسلم األمة إليه ويرجع على األبن مبا أخذ منه من قيمتها فرع قال إذا علمت بالغصب فله الولد وعليك احلد وال 
ك إذا قالت لك أنا حرة وأنت تعلم أهنا أمة فولدك رقيق وإن كان ذلك تعذر بقولك ظننتها حالال يل بالشراء وكذل

باإلقرار منك بعد الوالدة فال يرق الولد ألن اإلقرار ال يسمع على الغري وقد ثبت حق حريتهم قال أشهب إذا 
أشهرت ببيتك أنه غصبكها وقد ولدت منه فلك ولدها معها وال حد عليك وال شاهد لك ويقضي لك بشاهد 

ني ألنه ال قال كذا ألنك مل تقل وطئ وال قالت البينة زىن وهو يقول وطئت وطئا مباحا وهذه شبهة تدرأ احلد ومي
ويعزر للغصب ولو شهد عليه أربعة أقمت عليه احلد وال يثبت نسب الولد مطلقا وقال ابن القاسم إذا ثبت 

أشهب إذا كان الولد من غريه بنكاح أو الغصب حد إن أقر بالوطء وال يثبت نسب الولد واتفق ابن القاسم و
شراء على ثبوت النسب وعلى األب القيمة إن اعتقد احلرية فيها وعن ابن القاسم إن تزوج أمة على أهنا تلد منه 
حرا مث يستحق فولدها رقيق فإن زوجها الغاصب على أهنا حرة رجع عليه مبا غرم يف الصادق لغروره وكأنه باع 

و غرك أجنيب وعقد هلا رجعت عليه إال أن يعلم أنه غري وىل فلم يغرك لعلمك حباله وإذا مل البضع ويرجع عليه ول
يعلم أهنا أمة مل يكن عليه شيء وإن كان وليا ألنه مل يغرك ولو علمت هي أيضا فال ترجع إال على الولد ألنه املباشر 

يرجع عليها قال حممد بل عليه ألن الويل ها بالغرور وإن غرك الول وعقد غريه فال شيء على الويل لعدم املباشر و



هنا السيد ووكيله عقد بأمره فهو كعقده ولو زوجك الويل مبا علمه مبا غرتك لزمه الصداق كمن زوج امرأة يف 
عدهتا وهو وهي عاملان بذلك فالرجوع عليه دوهنا إذا هو عاملا فال شيء عليه ويؤخذ منها اإلقرار ما تستحل به فرع 

ذا بناها أعطاك ما عمرت مما يشبه عمل الناس أما شأن اإلنفاق فما أدري ما هذا وقال ابن نافع إمنا يغرم قال مالك إ
قيمة ما عمر ال ما أنفق عظم البناء أو قل فرع قال قال مالك إذا ابتعت مجال فسمنته خري املستحق يف دفع نفقتك 

ري وعلمته الصنعة وأنفقت عليه مث يستحق حرا أو عليه أو أخذ قيمة مجله يوم قبضته قال أشهب إذا ربيت الصغ
عبدا ال يتبع بشيء ويف هذا األصل اختالف وإن حرثت األرض فله إعطاؤك قيمة عملك وإال أعطيته كراء أرضه 
وإال اسلمته مبا فيها من العمل بغري شيء قال سحنون إذا زبلتها بنفقة وزاد ذلك يف مثنها فال شيء لك ألن الزبل 

ذلك تسمني الدابة وتربية الصغري وتعليمه فرع قال قال ابن القاسم إذا اشتريت حبسا مل يعلم به مستهلك وك
فبنيت وغرست فيقلع ذلك وقاله سحنون فقيل لسحنون أليس قد بىن بشبهة قال فمن يعطيه قيمة بنائه قيل له 

ذلك وهو يسمع قيل يعطيه  فيكونان شريكني فأنكر ذلك قال بعض احلاضرين يكون هذا بيعاً للحبس فال ينكر
مستحق احلبس قيمة بنائه فلم ير ذلك قال مالك يقول من بىن يف احلبس له فيه شيء إذا خرج ولو قلنا يوطئ هذا 

قيمته وجاءت الطبقة الثانية من احملبس عليهم أيعطون أيضا القيمة فرع قال قال ابن القاسم يف الرجل واملرأة يف 
ويباعان وتوطأ املرأة فتلد وقد مات بائعها أو أفلس يرجع بالثمن دينا على الكبريين  الصغر أو الكرب يقران بالرق

وال شيء على الصغريين لعدم البائع فرع قال قال ابن القاسم اقتسم ثالثة أخوة ثالثة أعبد فمات عبد أحدهم 
نده ويكون له منه ثلثه فإن واستحق عبد اآلخر فامليت عنده ال له وال عليه ويرجع املستحق عنده على الذي بقي ع

رجع يف املستحق بثمن كان ثلثا الثمن للمستحق من يده وثلثه للباقي عنده فرع قال قال ابن القاسم إذا استحق 
عبد أو ثوب من يدك فقلت هو توالد عند بائعه ونسج الثوب ال يرجع عليه بثمن العترافك أن املستحق ظامل فهي 

ل أشهب لك الرجوع لن الظلم ليس عليك بل على البائع ألن البينة زعمت أنه مصيبته نزلت بك اعترفت هبا وقا
باع ما ليس له فرع قال األهبري قال مالك إذا اشركته فيما اشتريته ونقدمتا مث استحقت السلعة فالعهدة عليك 

أن تتفاوت على ويرجع عليك دون البائع ألنك بائعه إال أن يشترطه عليك حبضرة البيع عند مبايعة األول وقبل 
البائع األول فإن تفاوت ذلك وفات البيع األول بطل شراء البيع تكون الشركة بيعا مؤتنفا ال تلحق شروطه باألول 

وعن مالك عهدتكما مجيعا على األول ألنك مؤتنفة بنفسك وعهدتك على األول فهو كذلك فرع يف اجلالب إذا 
ة فولدهتا على أهنا حرة فلسيدها أخذها ألهنا ملكه وقيمة الولد غرت األمة وادعت احلرية فتزوجتها على أهنا حر

منك لتلحقه على احلرية بشبهة اعتقادك ألن االعتقاد شبهة كما لو وطئت أجنبيه تظنها مباحة فإنه ال حد عليك 
ا أثر يف لكنه فوت به على السيد فتلزمك القيمة وروي عن مالك له قيمة األمة وال شيء له يف ولدها ألن الغرور مل

زوال ملك الولد أثر يف زوال ملك األمة وقال التلمساين قال أشهب يصدق الزوج يف أنه تزوجها وهي حرمة وإن 
مل تقم بينة وعلى السيد البينة أنك تزوجتها أمة إن ادعى ذلك ويأخذ الولد وإال فهو حر قال ابن القاسم فإن علمت 

وبعد البناء فلها املسمى إال أن تزيد على صداق املثل فريد الزائد ولك برقها قبل البناء فلك الفراق وال صداق هلا 
البقاء على نكاحها فرع يف اجلالب إذا غرت أم الولد فتزوجت حرا فأولدها قوم الولد على أبيه على أنه حر بعد 

ي السيد والولد موت سيد أبيه فإن مل يقم حىت مات السيد فال شيء لورثته لتحقق سبب عتقه قال التلمساين إن بق
قد قتل فلألب دية حر وعليه األقل مما أخذ أو من قيمة الولد يوم القتل على الرجاء واخلوف وقيل األقل مما أخذ أو 

القيمة عبدا ألن ولد أم الولد إذا قتل إمنا جتب على القاتل قيمته عبدا وإن غرت مدبرة قال ابن القاسم يف ولدها 
رق إن كان على السيد دين أو ميوت يف حياة السيد واخلوف يف رقه اشد من ولد أم القيمة على رجاء أن يعتق أو ي



الولد لكثرة أسباب رقه وقال حممد على أنه عبد ألن العتق إمنا حتصل بعد املوت من الثلث وإن غرت مكاتبة فال 
عجز األم فترجع رقيقا فيلزم شيء لسيدها يف الولد على األب ألهنا أعتقت أمة عتق بعتقها ألنه يف كتابتها إال أن ت

األب قيمة الولد ولكن تؤخذ من األب قيمته عبدا فتوضع على يد رجل فإن عجزت أخذ السيد القيمة وإال 
رجعت لألب قال حممد تعجيل القيمة للسيد أحب إيل فيحسبها يف الكتابة إن كانت أقل منها أو مثلها وإن كانت 

الكتابة أو من قيمة الولد وأما املعتقة إىل أجل فولدها مبنزلتها وعلى قيمته على أكثر مل يلزم األب إال األقل من بقية 
أنه حر إىل ذلك األجل فإن غرت األمة عبدا على أهنا حرة فولدها رق لسيدها إذ ال بد من رقه مع أحد األبوين 

تغره منها مث يكون اخليار قاله ابن القاسم قال حممد ويرجع على من غره باملهر وال يرجع من غره عليها وإن مل 
ملشتري العبد بني التمسك بالباقي أو يرده بعيب الشركة مث ال يفتيه حوالة سوق فرع يف الكتاب إذا كاتبه على 

عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضته مث استحق بعد العتق بالدفع العتق ويرجع مبثل ذلك تقريبا حلرمة العتق 
عينه وهو غري مكاتب نفذ وكأنك انتزعت منه ذلك وأعتقته قال ابن يونس قال وتسوق اعتقته على شيء من ذلك ب

ابن نافع إذا استحق العبد املكاتب به وال مال للمكاتب رجع مكاتبا لبطالن العوض كسائر العقود وقال أشهب ال 
رد عتقه  يرجع عتقه ألن حرمته قدمت ويتبع بذلك وعن مالك إذا قاطع سيده على وديعة أودعت عنده فعرقت

ورجع مكاتبا قال ابن القاسم إذا غرك بشيء تقدمت له فيه شبهة ملك رجع مكاتبا قال ابن القاسم يف كتاب 
التدليس لو بعته نفسه جبارية وليست له مث وجدت هبا عيباً رددناها واتبعه بقيمتها ومتت حريته لشرف العتق فرع يف 

ت فيها إال أن يعوض ألن ذلك شأهنا وليس له قيمة العوض الكتاب إذا استحق عوض هبة الثوب وهي قائمة رجع
إن زادت على اهلبة إلن الذي زاده أوال يف عوضه على قيمة هبته إمنا كان تطوال وإن استحقت اهلبة رجع يف 

العوض إال أن يفوت يف بدن أو سوق فقيمته قال ابن يونس قال أشهب إذا أثابك بعد أن لزمته هبتك فقد باعك 
بالقيمة فإمنا لك قيمتها عند االستحقاق أو قبل اللزوم فذلك بيع للعوض فسلعتك كذا فالواجب قيمة  ذلك بيعا

العوض كمن باع سلعته بسلعة ولو أثابك دنانري أو بعد اللزوم رجعت قبل لزوم اهلبة فاستحقت الدنانري رجعت 
ترجع به إال أن يثيبك دنانري أقل من قيمتها  مبثل الدنانري أو بعد اللزوم رجعت بقيمة سلعتك وما زادك أوال صلة ال

فترجع مبثل تلك الدنانري كدفع الدنانري أو العرض يف نكاح التفويض قبل البناء فيستحق ترجع املرأة ملا استحق من 
باها كذا أو بعد البناء فصداق املثل يوم العقد فرع يف الكتاب بعت جارية لعبد فأعتقه مث استحق نصف اجلارية قبل 

والة سوقها فلمبتاعها نصفها الباقي ألنه ملكه والرجوع بنصف قيمة عبده أو رد باقيها لعيب الشركة وأخذ قيمته ح
مجيع عبده لفوته بالعتق وكذلك إن استحق نصف العبد وأعتقت اجلارية قال ابن يونس لو كان قائما مل يعتق فأراد 

عند ابن القاسم لضرر الشركة وله ذلك عند أشهب  التمسك بنصف اجلارية ويرجع بنصف العبد مل يكن له ذلك
وقال يف قيام العبد له حبس نصف اجلارية والرجوع بنصف قيمه العبد مع قدرته على رد نصف اجلارية وأخذ مجيع 
العبد فصار إذا حبس أخذ نصف قيمة العبد وهو جمهول وقد أمكنه الرد فهذا رجوع منه إىل ما زاد ابن حبيب إن 

 أن يقول ال يكون له التخري إال بعد معرفة نصف قيمه العبد وعن ابن القاسم إذا ابتعت عبدا فبعت ذلك جائز إال
نصفه مث استحق رجع مجيع العبد فقد جرى االستحقاق إىل ما بيع وفيما بقي وعن مالك إذا استحق لضرر الشركة 

 للمبتاع الثاين الرجوع من الثمن على بائعه فاملستحق يف مسألتك يأخذ الربع من مجيعه مما باع املبتاع ومما بقي مث
بقدر املستحق منه من خاصته أو يرد بقيته أو يكون املشتري األول خمريا كما وصفنا قال سحنون هذا غلط وإمنا 

يقع االستحقاق فيما بقي بيده دون ما باع ويرجع املشتري على بائعه بقدر ما استحق وليس لك رد الباقي ألنه قد 
لعبد وإمنا جعل ابن القاسم للمبتاع الرد وهو على ضرر الشركة دخل لتزيد الضرر عليه ألنه إمنا رضي باع نصف ا



مبشاركتك لنصفتك فإذا دخل ثالث ال يرضى بشركته كالشفيع إذا سلم الشفقة بناء على أنك املشتري مث ظهر 
ه مث أنه استحق رقبته بعد تنفيذ وصيته غريك املشتري فله كذا إلزالة الضرر فرع يف الكتاب إذا أوصى حبج أو غري

هو معروف احلرية مل يضمن الوصي وال متويل احلج شيئا ويأخذ السيد ما كان قائما من التركة مل يبع وال يأخذ 
املبيع القائم بيد املبتاع إال بالثمن على البائع كمن شهد مبوته فبيعت تركته وتزوجت امرأته مث قدم وكان الشهود 

ا ما يعذرون به كرؤيته مطروحا بني القتلى أو به طعن ال حييي معه غالبا أو شهدوا على شهادة غريهم عدوال وابدو
فترد إليه امرأته وما مل يبع وما بيع بالثمن وما مل يتغري يف بدنه أو بعتق أو بدين أو يكاتب أو ترجع أم ولد أو يكرب 

إن مل تعذر البينة فهي كشهادة الزور يأخذ متاعه حيث الصغري فال يرجع إال بالثمن على البائع ألن ذلك فوت ف
وجده وله تنفيذ البيع كبيع الفضويل وال مينعه عتق وال كرب صغري ويأخذ أم الولد وقيمتها وولدها من املبتاع يوم 

ما احلكم كاملغصوب يف التنبيهات تأويل القاضي إمساعيل تفرقته يف الشهود بني قصد الزور واالشتباه عليهم على 
إذا مل يشهدوا عند احلاكم وأما مىت شهدوا عنده فسواء ال يرد إليه ماله إال بالثمن وفسره ابن القاسم يف املدونة 

خبالف هذه وأن احلاكم ال أثر له ومل مينع من رد امرأته إليه يف الوجهني يف املوازية حكم مبوته حاكم أم ال تزوجت 
مل ترد كاملقصود قال التونسي يف هذه املسألة نظر وأما الفرق بني  أم ال وقال القاضي إمساعيل إذا حكم حاكم

االشتباه وعدمه مع حتقيق بطالن ما شهدوا به والرجل غري آذن يف متاعه وما ذاك إال كاخلطأ على ماله من غري إذنه 
ول تعمدوا الزور فإن كان السبب تأثري حكم احلاكم فما الفرق بني تعمدهم الزور أم كذا فإن قيل إذا سلطناهم وق

فهم كالغاصب إذا باع قيل إمنا يكون الغلط عذرا إذا سلط املالك وها هنا مل يسلطهم فإن قيل تسليط األحكام 
كتسليط املالك قيل يلزم يف الذين تعمدوا الزور وهو مل يغرمهم بل املشتري ما انتفع به وقد قالوا املستحق من 

الثمن ألنه اشترى فحكم طرأ والبائع يظن اجلواز وألن أهل احلرب لو العدو يف احلرب ال بد أن يدفع للمشتري 
ذلك ملكا هلم فبعد ملك ربه منه ولوال احلديث ورد يف املغنم المتنع أخذه ألن ومل يفوت مالك الزوجة ها هنا 

ك إذا بقي بالدخول خبالف زوجة املفقود ألن املفقود تزوجت امرأته مع إمكان حياته قال ابن يونس قال عبد املل
  الرجل مث قدم حيا رجع عليها الفضل على صداق مثلها حبجة أنه رغب يف حرية ولدها صفحه فارغة 

  كتاب اللقطة

ويف التنبيهات هي بفتح القاف وضم الالم وهو ما التقط وأصل االلتقاط وجود الشيء عن غري قصد وطلب ويف 
وىل ألنه بناء املفعول يف باب فعله وفعل وقال غريه القبس رويت اللقطة مفتوحة القاف وساكنتها قال وسكون أ

بفتح القاف اسم املال امللتقط يف قول األصمعي وابن األعرايب والفراء واسم امللتقط عند اخلليل ألنه وزن اسم 
الفاعل حنو اهلمزة واللمزة والضحكة وبإسكان القاف وضم الالم وأصلها ما يف الصحيحني جاء رجل إىل رسول 

أله عن اللقطة فقال إعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإال فشأنك هبا قال فضالة الغنم اهللا فس
يا رسول اهللا قال هي لك أو ألخيك أو للذئب قال فضالة اإلبل قال مالك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها ترد املاء 

وروي وإال فشأنك هبا ويف البخاري وغريه قال أيب  وتأكل الشجر حىت يلقاها رهبا فإن جاء صاحبها وإال فاستنفقها
بن كعب وجدت صرة فيها مائة دينار فجئت هبا رسول اهللا فقال عرفها حوال مث جئته فقال عرفها حوال آخر فذكر 

ثالثة أحوال يف البخاري هنى النيب عن لقطة احلاج وقال يف خطبته حني عظم حرمة مكة فقال ال حتل لقطتها إال 
ائد قال صاحب التنبيهات العفاص الوكاء الذي فيه الشيء امللتقط والوكاء ممدود اخليط أو الشيء الذي ملنشد فو

يشد وقال بعضهم والقصر وهو غلط قال غريه أصل العفاص اجللد الذي يشد به رأس القارورة يف النكت قيل 



ها أخفافها ملا فيها من الصالبة العكس العفاص اخليط والوكاء اخلرقة قال واألول أصوب ويف التنبيهات حذاو
فأشبهت احلذاء الذي هو النعل وسقاؤها كرشها لكثرة ما تشرب فيه من املاء تكتفي به األيام فأشبه السقاء الذي 

هو القربة وكالمها من جماز التشبيه وقال غريه املنشد اسم ملعرف اللقطة أو الضالة والناشد اسم للمنادي الذي 
للملتقط من احليوان خاصة واجلمع ضوال يقال هلا اهلوامي واهلوايف واهلوامل تنبيه قال صاحب يطلبها والضالة اسم 

القبس سؤال السائل عن اللقطة إمنا قصد به ما يفعل هبا وعنه اجابه وقال بعض األئمة حيتمل أن يكون عاما يأخذه 
  وأحكامها فهذه ثالثة فصول  أم ال وجوابه يعني األول دون الثاين والكالم يف االلتقاط وذات اللقطة

  الفصل األول يف االلتقاط

يف اجلواهر هو أخذ مال ضائع ليعرفه سنة مث يتصدق به أو يتملكه إن مل يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر املالك 
قال اللخمي وهو واجب ومستجبوحمرم ومكروه حبسب حال امللتقط والوقت وأهله ومقدار اللقطة فإن كان 

ونا وال خيشى السلطان إذا نشدها وهي بني قوم أمناء ال خيشى عليهم منهم وهلا قدر فأخذها وتعريفها الواجد مأم
مستحب وهذا صفة حال السائل لرسول اهللا فقال خذها وألهنا أحوط لصاحبها خوفا أن يأخذها من ليس مبأمون 

واجب ألن حرمة املال كحرمة النفس وصون وال ينتهي إىل الوجوب ألهنا بني قوم أمناء وبني غري األمناء أخذه هلا 
النفس واجب فكذلك األموال ولنهيه عن إضاعة املال وإن كان السلطان غري مأمون إذا نشدت أخذها أو الواجد 

غري أمني حرم أخذها ألنه تسبب لضياع مال املسلم وإن حقرية كره أخذها ألن الغالب عدم املبالغة يف تعريف 
ه هذا أصل املسألة مث اختلفت الرواية فعن مالك استحباب ترك الدنانري وقال ابن شعبان احلقري وعدم االحتفال ب

ينبغي ترك اللقطة كقول مالك يف املدونة أحسن حني رد الكساء وقوله يف اآلبق إن كان ملن ال يقربه فال يقربه 
ر وإذا كان الدلو واحلبل يف وحمملة على أن السلطان غري مأمون وقال ال أحب أخذ اللقطة إال أن يكون هلا قد

الطريق وضع يف أقرب املواضع يعرف فيه أو يف مدينة انتفع به وعرفه وأن قصد به أحب إيل وإن جاء صاحبه أخذه 
ويف اجلواهر إن علم خيانة نفسه حرم األخذ أو خافها كره وروى أشهب الوجوه فيها له بال والكراهة يف غري ذي 

اهية مطلقا واختاره الشيخ أبو إسحاق يف املقدمات ويف لقطة املال ثالثة أقوال البال كالدرهم وعن مالك الكر
األفضل تركها من غري تفصيل ألن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان مير باللقطة فال يأخذها األفضل أخذها 

ري أوىل قال وهذا االختالف ألهنا وسيلة حلفظ املال الغري قاله مالك يف أحد قوليه وماله بال أخذه أفضل وترك احلق
إذا كانت بني قوم مأمونني واإلمام عدل أما بني خونة وال خيشى من اإلمام إذا عرفت فاألخذ واجب اتفاقا وبني 

خونة وخيشى من اإلمام خري بني أخذها وتركها حبسب ما يغلب على ظنه أي اخلوفني أشد ويستثىن أيضا من هذا 
يها اخلالف كله قاعدة مخس اجتمعت األمة احملمدية على حفظها ووافقها يف ذلك االختالف لقطة احلاج فال جيري ف

مجيع امللل اليت شرعها اهللا تعاىل النفس والعقل فتحرم املسكرات جبميع الشرائع وإمنا اختلفت الشرائع يف اليسري 
حرم القذف والسباب الذي ال يفسد العقل فحرمناه حترمي الوسائل وأباحة غرينا لعدم املفسدة واألغراض في

واألنساب فيحرم الزنا واألموال فتحرم إضاعتها والسعي يف ذلك بفعل أو ترك قاعدة وكل فعل واجب أو مندوب 
ال تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق وإزاحة األذى عن الطريق فهي على الكفاية وما تتكرر مصلحته بتكرره 

ط هذه القواعد يف مقدمة هذا الديوان فعلى هذا يتجه األخذ فهو كاألعيان كالصالة والصيام وقد تقدم بس
ووجوبه عند تعيني هالك املال وعند عدم تعيني اهلالك بني األمناء يكون فرضا على الكفاية إذا خافوا غريهم على 
 اللقطة ومندوبا يف حق هذا املعني وخصوصه كما قلنا يف صالة اجلنازة وغريها وأصلها فرض وفعل هذا املصلي



املخصوص يندب ابتداء للشرع فإذا شرع اتصف بالوجوب كما تقدم بسطه وقياسا على الوديعة ويف اللقطة عن 
ش الندب والوجوب قياسا لألول على الوديعة والثاين على اإلنقاذ من غري تفصيل وقال ح أخذها مندوب إال عند 

يض نفسه ألكل احلرام وتضييع الواجب من خوف الضياع فتجب وعن ابن حنبل الكراهية ملا يف االلتقاط من تعر
التعريف فكان تركه أوىل كتويل مال اليتيم وختليل اخلمر وقد ذم اهللا تعاىل التسبب لل يف التكليف وتوجه الوجوب 

إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه ( بقوله تعاىل 
أي ظلوما لنفسه بتوريطها وتعريضها وتعريفها للعقاب وجهوال بالعواقب واحلرام فيها واألمانة ) وما جهوال كان ظل

ها هنا قال العلماء هي التكاليف ومل أر أحدا فصل وقسم أخذ اللقطة إىل األحكام اخلمسة إال أصحابنا بل كلهم 
  أطلقوا 

  الفصل الثاين يف ذات اللقطة

غصوم من كل محار أو حيوان صغري فاألول اختزاز من احلريب والثاين مما معه مالكه واحليوان ويف اجلواهر هي مال م
الصغري احترازا من اآلبق فإنه يسلم لإلمام وال جتري عليه أحكام اللقطة وال يسمى لقطة ويف هذا الفصل مثانية 

اجلاهلية ففيه اخلمس كالركاز فروع الفرع األول يف الكتاب ما وجد على وجه األرض مما يعلم أنه من مال 
وكذلك تصاوير الذهب والفضة توجد بساحل البحر وأما تراب ساحل البحر يغسل فيخرج منه ذهب أو فضة 

فالزكاة كاملعدن قال التونسي يف الكتاب يف مراكب الروم تكسرت وأخذ ما فيها ليس ملن وجده ويرى فيه اإلمام 
فهو لإلمام يرى فيه رأيه وال شيء لواجده فإن مل يوجد اإلمام يف املراكب فأمر رأيه ويف املوازية إذا أخذوا فيما وجد 

العروض لإلمام والذهب والفضة ملن وجده وعليه اخلمس كالركاز ويف غري املوازية ما لفظة البحر ملسلم عرف 
لكتاب ما عطب فلربه كاللقطة أو املشرك فأمره إىل اإلمام وإن شك ملن هو عرف مث تصدق به تغليبا لإلسالم ويف ا

دون واجده ألن األصل بقاء ملكه قال اللخمي عن معدن صح أن يقال فيه الزكاة وأن يقال هو فائدة خبالف ما 
أخذ من معدن تكلفه وقال مالك يف زيتون اجلبل يرفع منه مخسة أو سق وهو فائدة ال زكاة فيه إال أن يكون عمره 

ة أن يكون املزكي نشأ عن امللك قال مالك إن ماتت راحلتك يف باحلرث وملكه قبل ذلك ألن من شرط الزكا
الفالة فأخذها رجل ومحلها ملنزله فأنت أحق هبا وعليه مؤنة احلمل ألن األصل بقاء ملكك وإذا طرح قوم أمتعتهم 
 خوف الغرق فيأخذها قوم من البحر قال مالك هي ألصحاهبا وعن احلسن بن صاحل إن أخرجها من ماء البحر فهي

له أو قذفها البحر فلصاحبها لعدم الكلفة وعنه هي لواجدها وإن قذفها البحر إال أن يقول صاحبها كنت على 
الرجوع إليها فيحلف ويأخذها منشأ اخلالف هل يالحظ أن البحر كاملكره لعلته فال يسقط امللك كالغصب أو 

 يعرج عليها صاحبها وهي مباحة إمجاعا والفرق الغارق يف البحر يعرض صاحبه عنه إياسا منه فهو كالربة الساقطة ال
بينها وبني طرح البحر وضال الفالة أن الربة وحنوها ملا ظفر هبا يف يد الواجد مل تتوفر الرغبة على أخذها وهو دليل 
ه حتقيق إسقاط امللك ولو ظفر هبذه اهلوالك يف البحر لتوفرت الدواعي على امليل إليه وانتزاعه والقلوب معمورة ب
قبل وجدانه وهو دليل قوة شبه الغصب قال ورأى إن أرسل الدابة على أن ال يعود إليها وأحياهبا وأخذها وقام 
عليها فهي له خبالف الشاة فوصلها حية ألنه مل يعرض عنها وإن تركها ليعود هلا وعلم أنه ال يعود إليها إال وقد 

 يعود إليه فهو ملن نقله ألن صاحبه أباحه للناس ملا علم هلكت فهي لصاحبها كالشاة قوله وتركه صاحبه على أن ال
العدو أن تركه ليعود فهو لصاحبه وعليه أجرة محله إال أن يرجع صاحبه بدوا به ليحمله فال أجرة عليه وأما الغرق 
 يف البحر فإن كان يف مرسى ومضى صاحبه ليعود الخراجه فهو له وإن تركه على أن ال يعود فآلخذه وهو أدخل



يف هذا مما ترك يف الرب هالكه إذا ترك فهو كالشاة يف املضيعة والبحر كالذئب مع ما يتكلف من مشقة العطش عليه 
واخلوف على النفس وإن قذفه البحر فنقلته فهو لصاحبه ألنه أن أمن عليه الفساد لو بقي مل يكن لك التعرض له أو 

يف سفينة مبتاع لقوم غرقوا وهم على املاء كان عليك دفعه خيشى فساده كاملتاع فعليك نشره وإيداعه ولو مررت 
كاللقطة إن كانت مارا بربح ال يضرك اإلمساك ألخذه وكذلك لو مررت بآدمي حي قاعدة إذا تلف امللك يف عني 

استصحب حبسب اإلمكان ولذلك قلنا املظطر يأكل طعام الغري ويضمن قيمته ألن الضرورة اقتضت إباحة األكل 
القيمة ألن بقاء املهجة ال يتوقف عليها فالغينا امللك يف القيمة دون العني وكذلك اختالط مالك املثلي  دون سقوط

مبثله لغري كزيت بزيت لغريك يسقط ملكك عن التعيني فتبقى شريكا مبا يسمى زيتا يف املختلط وليس له نقلك لغري 
هبذه القاعدة ش ومجاعة من العلماء فلهذه القاعدة املختلط استصحابا للملك حبسب اإلمكان ونظائره كثرية وقال 

استصحبنا امللك يف متاع الرب والبحر حبسب اإلمكان قاعدة مذهبية من أدى عن غريه ماال شأنه أن يعطيه أو عمل 
لغريه عمال شأنه أن يستأجر عليه رجع بذلك املال وبأجرة ذلك العمل كان دفع ذلك املال واجبا عليه كالدين أو 

اجب كخياطة الثوب وحلق الرأس نقلها صاحب النوادر وصاحب اجلواهر يف اإلجازة تنزيال للسان احلال غري و
منزلة لسان املقال فإذا كان شأنك مباشرة ذلك العمل بنفسك أو بنائبك وتستأجر عليه مل يرجع عليك بأجرة ألن 

حىت يوجد إذن بلسان املقال ووافقونا على  حالك مل يقتض إذنا يف دفع أجرة يف ذلك واألئمة جعلوا الدافع متربعا
االكتفاء بلسان احلال يف تعيني النقود فال حيتاج إىل تعيني النقد إذا غلب يف البلد على غريه وتعيني املنافع يف اإلجارة 

فتحمل إجارة القدوم على النجر دون احلفر والثور على احلرث دون الركوب وحنو ذلك ويفرق بأن املوجب يف 
الوفاق العرف العام وهو اقوى من العرف اخلاص لعمومه وجوابه أن العرف العام إمنا قضي به ملا فيه من موضع 

الظهور يف الداللة والظهور يف العرف اخلاص بل قد يقوى ظاهر حال زيت يف مقصود أكثر من قوة العام ورمبا 
بسقط اعتبار الفرق وسقط ما قلناه ومن هذه انتهى إىل القطع والواقع يشهد لذلك فال أثر للعموم يف إثارة الظن 

القاعدة التعيني ببساط التحسن ألنه عرف خاص حبق نعتربه دون ش وهلذه القاعدة فروع كثرية فألجلها قلنا على 
رب املتاع أجرة احلمل إال أن يرجع بدوا به حلملة وقال ش العنرب حيث يوجد العنرب لواجده كالصيد وأن بعد عن 

طة ألن الظاهر سقوطه عن مالك وحتاشى الغرق على الساحل لقطة وقال ابن حنبل إذا وجد الصياد الساحل فهو لق
درة يف مسكة فهي له ألن الدر يكون يف البحر وإن باعها ومل يعلم ردها للصياد ألنه مل يعلم هبا فال يتناوهلا عقد البيع 

لدابة فاملهلكة حملييها دون مالكها خالفا ل ش ووفاقا وإن وجد فيها دنانري فهي لقطة والعنرب على ساحل البحر له وا
  لنا واحتج لتأويله مبا روي عن رسول اهللا أنه قال 

من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له وألن القول بأهنا ال متلك على املالك األول 
قال يف املناخ ال ميلك ألن نفسه خبالف اجلواز تضييع هلا واهالك للحيوان ألن لواجده تضعف داعيته ألخذه و

ورويف العنرب عن عمر ابن عبد العزيز أن حبر عدن ألقى عنربة مثل البعري فأخذها ناس فكتب إىل عمر بن عبد العزيز 
فأمر أن يؤخذ منها اخلمس ويدفع إليهم بقيمتها وإن باعوها اشتروها منهم فأردنا أن نزهنا فلم جند ميزانا خنرجها 

فبطناها اثنتني فوجدناها ستتمائة رطل فأخذنا مخسها ودفعنا إليهم سائرها مث اشتريناها خبمسة آلف دينارا وبعثناها 
إليه فلم نلبث إال قليال حىت باعها بثالثني ألف دينار ويف اجلواهر يف اخلشبة يطرحها البحر قوالن تركها أفضل 

وقعت مسكة يف السفينة وفيها مجاعة فهي للذي سقطت إليه كان رب والقول اآلخر يأخذها ويغرم قيمتها لرهبا وإذا 
السفينة أم ال الفرع الثاين يف الكتاب ماال يبقى من الطعام أحب أن يتصدق به كثر أو قل ومل يؤقت مالك لتعريفه 

ن حنبل واجد حدا وإن أكله وتصدق به مل يضمنه كالشاة جيدها يف الفالة إال أن جبدها يف غري الفيايف وخري ش واب



الطعام بني أكله وغرم بدله أو بيعه وحفظ مثنه استصحابا للملك حبسب اإلمكان وقد تقدمت هذه القاعدة قال ابن 
يونس قال أشهب الطعام يف غري الفيايف يبيعه فإن جاء صاحبه أخذ مثنه قال مطرف ما ال يبقى من الطعام إذا التقط 

من أكله ألن األصل عدم إباحة انتفاع غري اإلنسان مبلك غريه  يف احلضر وحيث الناس الصدقة به أحب إيل
فيضرب يف منفعة مالكه وهو ثواب اآلخرة فإن تصدق به مل يضمنه ألنه ترك للفساد وإن أكله ضمنه ألنه صون به 

طرحه ماله وضيع مثنه إال يف السفر وحيث ال ناس وهو ال يبقى وال حيمل كالشاة يف الفالة وأكله حينئذ أفضل من 
احتراما لرزق اهللا وإن كان مما يبقى ويتزود ضمنه يف األكل والصدقة قال وهذا استحسان قال صاحب املقدمات 
يف الطعام ثالثة أقوال إذا كان حيث الناس قال ابن حبيب إن أكله غرمه أو تصدق به فال غرم عليه وقال أشهب 

ونة فال اللخمي أرى التفرقة بني القليل فال يضمن يف األكل يغرمه يف احلالتني ال يضمنه يف احلالتني وهو مذهب املد
  والصدقة ألنه يعرض عنه وملا يف مسلم قال رسول اهللا 

إين أجد الثمرة على الطريق لوال أين أخاف أن تكون صدقة ألكلتها والكثري يضمن ألن الغالب طلبه وكذلك قال 
ا فإن كان مما يدخر إال أن صاحبه ال حيفل به الفرع الثالث مالك يف الدلو واحلبل ينتفع به والتصدق أحسن ألنه كذ

  يف الكتاب يعرف الغنم يف أقرب القرى وال يأكلها ويف الفلوات يأكلها وال يغرمها لقوله 
هي لك أو ألخيك أو الذئب والبقر مبوضع اخلوف عليها كذلك ومبوضع األمن كاإلبل وقال ابن حنبل الشاة يف 

لتقاط والتعريف خيري ملتقطها بني أكلها يف احلال أو ميسكها وينفق عليها لصاحبها أو يبيعها املضيعة كالذهب يف اال
وحيفظ مثنها له وقال ش و ح مىت أكلها ضمنها قال القاضي يف اإلشراف وهو قول بعض املتقدمني منا وأجابوا عن 

فعت أنت وانتفع هو وإن مل تفعل احلديث بوجوه أحدها أن معناه أنك إن أخذهتا ضمنت قيمتها على أخيك فانت
أكلها الذئب ففاتت املنفعتان فتكون أو للتنويع فيكون األخذ منوعا إىل ما حيصل مصلحتني وإىل ما يفوهتما 

فاحلديث منفر عن الترك ال مسو بني اآلخذ وبني الذئب وثانيهما أن األصل يف العطف التسوية وقد عطف األخ 
ستويا يف التعلق هبذه الشاة هذا باالنتفاع واألخ بالقيمة وعلى قولكم ال تسوية عليه بقوله أو ألخيك فوجب أن ي

بل خيتص النفع باآلخذ وثالثهما أن الذئب ال ميلك وقد عطف على اآلخذ واألصل يف العطف التسوية وال ميلك 
م الضمان لكان اآلخذ وإذا مل ميلك كان امللك لصاحبها عمال باالستصحاب ورابعها لو سلمنا داللته على عد

  معارضا بقوله 
فإن جاء صاحبها فأغرمها له وبالقياس على ما إن وجدها يف احلضر وألنه اتلف مال الغري بغري إذنه فيضمنه كسائر 

األموال واجلواب عن األول أن معىن احلديث التسوية بينه وبني الذئب ال ما ذكرمتوه عمال بالعطف بينه وبني 
تقع التسوية فيلزم خالف القاعدة عن الثاين من وجهني أحدمها أن صاحبها املعطوف ال  الذئب وعلى ما ذكرمتوه ال

جيب عليه شيء إذا أكل فكذلك اآلخذ عمال مبا ذكرمتوه من التسوية وثانيهما أن األخ وإن عطف فكذلك الذئب 
يسقط امللك يف حق  عطف أيضا وهو ال جيب عليه شيء ولو أكل كذلك اآلخذ عمال بالعطف املسوي عن الثالث مل

صاحبها واحلديث يقتضيه ألن تقديره هي لك إن أخذهتا أو ألخيك إن أخذها أو الذئب إن تركتماها فملك 
صاحبها بشرط هو مفقود فينتفي ملكه النتفاء شرطه عن الرابع منع الصحة عن اخلامس الفرق بأهنا يف احلضر مل 

ها الذئب خبالف الفالة وهو اجلواب عن اخلامس مث إن احلديث تبطل ما ليتها للقدرة على صوهنا بالبيع وال جيد
وجد فيه إتالفه كذا ما يفسد امللك ملن يقبل امللك وهو الواجد فيفيد أن له امللك ألنه أصل هذه اإلضافة وكما لو 

فة الدليل يف قال هذا املال للذئب فإن قالوا الذئب ال ميلك وقد وجد يف حقه عني ما ذكرمتوه قلنا ال يلزم من خمال
  غري صورة النزاع خمالفته فيها ألن األصل إعمال الدليل حبسب اإلمكان ولنا أيضا يف احلديث قوله 



هي لك واملبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب فتخص الشاة للواجد دون املالك فال يتعلق هبا املالك بوجه وهو املطلوب 
فإن أخذها عرفها وال يأكلها وال يبيعها وأن مل جيد صاحبها تفريع قال يف الكتاب وضالة اإلبل يف الفالة يتركها 

خالف باملوضع الذي وجد فيه وإن رفعتها لإلمام فال يتبعها بل يفعل ما تقدم وكذلك فعل عمر رضي اهللا عنه وكان 
دق هبا قال عثمان رضي اهللا عنه يبيعها ويفرق مثنها ألرباهبا واخليل والبغال واحلمري يعرفها فإن مل يأت صاحبها تص

عبد امللك احلق ولو جاء صاحب الشاة بعد ذحبها أخذها ما مل يأكلها ألهنا غري ماله قال التونسي إذا رد اإلبل بعد 
أخذها مل يضمنها ألن احلديث اقتضى منع األخذ فالرد فعل الواجب فال يوجب ضمانا ولو أنفق عليها يف موضع 

ا اسلم البعري ربه فأنفق عليه وأخذه فال يأخذه إال بالنفقة ألنه لو تركه هنالك األمن مل تكن له نفقة وإمنا يف املدونة إذ
ملات ولو كانت اإلبل مبوضع خوف من السباع لكانت مثل الغنم وجاز أكلها لذكره العلة اليت من أجلها فرق ومل 

املقدمات ظاهر قول حيدد يف تعريف الدواب شيئا وقيل سنة واألول إن كان ينفق عليها عرفها سنة قال صاحب 
مالك يف املدونة أن حكم اإلبل عام يف األزمان وعنه أنه خاص بزمان العدل وصالح الناس وأما زمان فساد الناس 

فتؤخذ وتعرف فإن مل تعرف بيعت ووقف مثنها فإن مل يأت صاحبها تصدق به عنه كما فعله عثمان رضي اهللا عنه ملا 
باملكان الذي خياف عليه فيه ألنه معصوم وقاله ش قال ابن يونس وإن وجد  فسد الزمان ويف اجلواهر يلتقط الكلب

شاة اختلطت بغنمه قال سحنون فهي كاللقطة يتصدق هبا بعد السنة فإن جاء رهبا ضمنها له وله شرب لبنها ألنه 
إن ذحبها بعد السنة  يرعاها قال مالك فإن ذحبها قبل السنة ضمنها إال أن خياف موهتا فيزكيها فال شيء عليه له وعنه

وأكلها فال غرم عليه قال أصبغ فلو قدم بالشاة من الفالة حية لألحياء وجب تعريفها ويضمنها ألهل قرية يعرفون 
هبا وال يأكلها اآلن وهي لقطة حينئذ وقال غريه من وجد طعاما يف فيايف األرض فحمله للعمران بيع ووقف مثنه وإن 

القول يضمن اللحم إن أكله خالفا ألصبع وعن مالك إذا وجد الشاة بقرب  أكله بعد قدومه ضمنه وعلى هذا
العمران فعرفها فإن مل يأت رهبا تصدق بثمنها أحب إيل وليس بواجب ونسلمها مثلها وأما اللنب والزبد فإن كان 

لصوف والسمن مبوضع له مثن بيع وصنع بثمنه ما يصنع بثمنها ويأكل من ذلك بقدر علوفتها ومبوضع ال مثن له وا
فتصدق بثمنه أو به قال مالك وإن تصدق هبا أو بثمنها مل يضمن لرهبا شيئا وعن مالك ضالة البقر كالغنم إذا 

وجدها بالفالة أكلها وال يضمنها وإن وجدها يف قرب العمران عرفها ويكريها يف علوفتها كراء مأمونا قال أشهب 
وليخلها حيث وجدها وإن مل يكن لإلبل منعه فهي كالغنم يأكلها إذا  وإذا كان اإلمام غري عدل ال تدفع إليه اإلبل

وجدها بالفالة وال يغرمها لرهبا وقوله يف اخليل وما معها يتصدق هبا يريد هبا أو مثنها والواجد إذا أنفق على عبد أو 
النفقة فإن أسلمها مث بدأ له دابة فهو أحق مبا عنده من الغرماء حىت يقبض النفقة والنفقة له إال أن يسلمها رهبا يف 

قال أشهب ليس له أخذها ودفع النفقة ألنه أسقط حقه منها قال ابن كنانة ال ينبغي أخذ اخليل والبغال واحلمري وال 
ينفق عليها ألن النفقة قد تستغرقها فتهلك على رهبا وعن مطرف له إن تركها من موضع وجدها إىل موضعه فإما يف 

من وإن أحب بيعها رفع ذلك إىل اإلمام إن كان مأمونا إال فيما خف من الشاة والشاتني حوائجه فال فإن فعل ض
فيليه ويشهره وقاله أصبغ قال اللحايب لضالة الغنم مخسة أحوال على بعد من العمارة وهي وحده أو معه الواحد أو 

رب عمارة أو يف القرية نفسها فاألول اثنان ومن ال حاجة له بشرائها أو يف مجاعة يقدر على بيعها أو معه غنم أو بق
لواجدها كما تقدم والقياس إذا نقلها حية ال شيء عليه ألنه إمنا نقلها بعد أن بقيت ملكه وإن كان يف رقة باعها 
ووقف مثنها وأن أكلها ضمنها فإن تصدق هبا عن مالك ال شيء عليه وليست املواشي كغريها وقيل يضمنها قال 

ل بقاء األموال ملالكها وإن كان معه غنم ضمنها إليه سنة اختياراً وإن ذحبها قبل السنة وهو األحسن ألن األص
ضمنها وإن خاف عليها مل يضمن إال أن يقدر على بيع حلمها وإن وجدت قرب قرية ضمها إليه وعرفها فإن مل يفعل 



لقرية فقال أشهب ال شيء عليه وأكلها مث تبني أيها ألهل ذلك املوضع ضمنها واختلف إذا كانت لغري أهل تلك ا
وعن مالك يضمنها أكلها أو تصدق هبا ومل يفرق بني أن تكون هلم أو لغريهم وهو أحسن ملا تقدم وإن وجدها يف 
قرية فلقطة كاألموال فكان يف احلكم األول ترك اإلبل ألنه زمن النبوة والصحابة مث كذلك يف خالفة عمر لعدم 

ك يف زمان عثمان رضي اهللا عنه لعدله وفساد الناس مث فسد السلطان والناس فتؤخذ اإلخافة وصالح الناس ومل يتر
وال تدفع إليه قال وهو حال الناس اليوم تعرف فإن مل يأت صاحبها بيعت إن خيشى السلطان إن عرفت مل تؤخذ 

ألنه ال وتركت وإن مل خيش إال على الثمن أمهلت حيث وجدت وإن كانت مبوضع فيه السباع أخذت وعرفت 
مشقة يف بلوغها خبالف الشاة إال أن خياف السلطان يف تعريفها فتترك فلعل صاحبها يدركها قبل السبع والبقر 

واخليل والدواب إن كانت يف موض رعي وما أمن من السباع امتنع أخذها ومىت اخنرم أحد هذه الوجوه أخذت 
بيعت فعن مالك ال يبيعها إال اإلمام ألنه الناظر وعن ابن وليس هلا صرب على املاء كاإلبل أما من يتوىل بيعها حيث 

القاسم إن باع بغري إذن اإلمام مث جاء صاحبها ومل تفت مل يكن إال الثمن قال أشهب لينقض البيع وإن مل يقدم عليها 
ن الثمن أو مل يكن له إال الثمن إذا بيعت خوف الضيعة خبالف الثياب وال مؤنة له يف بقائه فإن لصاحبه األكثر م

القيمة ألن الواجد فوته على صاحبه وقال مطرف الدفع لإلمام وينفذ بيعه ألن الشرع واله عليها فهي كاإلمام قال 
وينبغي ذلك وصحة البيع ويكون حكم الثمن ووقفه واالنتفاع به والتصدق به حكم اللقطة وقالت الشافعية ال 

 ما يف أذنه قرط بالقاف وهو الذي يعلق من احللي يف األذن من تلتقط اإلبل والبقر واحلمري والبغال واخليل وال
الغزالن أو احلمام للتمليك وجوزه ح قياسا لغنم ويف أخذها للحفظ قوالن وجوز ح التقاط اإلبل والبقر والشاة 

ه كالطري أو وقال ابن حنبل ال يلتقط ما ميتنع بنفسه عن صعد كذا السباع ويرد املاء بقوته كاإلبل والبقر أو بطريان
سرعته كالظباء والكالب والفهود وقال ش وابن حنبل البقر واإلبل والبغال واحلمري سواء لعظم أجسامها ومىت 
أخذها ملتقط ضمنها قاله ابن حنبل ولإلمام حفظها على أرباهبا اتفاقا ألنه الناظر يف أموال الغائبني إمجاعا الفرع 

قف سنة وينفق عليه فإن جاء صاحبه وإال باعه وأخذ من مثنه نفقته وبقية مثنه الرابع يف الكتاب يدفع اآلبق لإلمام يو
لصاحبه يدفع يف بيت املال ويباع بعد السنة وال يطلق يعمل ويأكل وال جيعل كضالة اإلبل ألنه يابق ثانية فائدة يف 

كون الباء وفتحها اسم الفعل التنبيهات اإلباق بكسر اهلمزة اسم للذهاب يف استتار وهو اهلروب واألبق بالفتح وس
قال التونسي لو كانت النفقة عليه يف السنة تستغرق مثنه مل يكن يف احلبس فائدة وبيع قبل السنة وقال أشهب يطلقه 
وال ضمان ألنه يأكل من عمله فهذا نفع لصاحبه قال ابن يونس قال مالك مل أزل أمسع أن اآلبق حيبس سنة مث يباع 

لكن بقدر ما يتبني أمره مث يباع وحيكم احلاكم صفته عنده حىت يأيت صاحبه قال ابن  قال سحنون ال أرى ذلك
يونس وهو الصواب لئال يذهب يف نفقته قال اللخمي قال مالك ال يقرب اآلبق وال يأخذه إال أن يكون ألخ أو ملن 

ستحب له أخذه أو بعيد يعرف وقال ابن القاسم إن كان ملن يعرف فيستحب له أخذه وقال أشهب إن كان لقريب ا
تركه أحب وأما تركه بعد أخذه ففي املدونة إن أرسله ضمنه وعنه إرساله خري من بيعه فيملك مثنه أو يطرح يف 
السجن فال يطعمه خبالف البعري يكفيه الرعي وقد يسرق العبد وقد يف اإلباق مرة أخرى ورمبا قتلك ومفاسده 

ة فال يتبعه إن مل ختف منه وحيمل قوله إن كان ملن ال يعرف ال يقر به كثرية ومىت كان إن انصرف على أميال يسري
عل فساد السلطان أخذه وأما من يعرف فريسله له بغري انشاد وقوله تعرف سنة يريد إذا كانت له صنعة تقوم به أو 

سنة فالقياس أن ال إن يكون اإلمام عدال ينفق عليه إن دفع للسلطان بيع قبل السنة وبقي التعريف وإن بيع بعد ال
يتصدق بثمنه حينئذ وال ينفقه خبالف اللقطة ألن للقطة موضعا يتفقدها صاحبها فيه فإذا مضت السنة ومل يأت ظهر 

العوز خبالف السنة يف اآلبق فيوقف الثمن عندها وعند أمني ووافقنا األئمة على جواز أخذ األبق للحفظ ال 



فظه يبيعه أو يأخذه على حسب مصلحة مالكه ومل أر حبسه إال لنا وغرينا للتمسك ويدفعه لإلمام إن مل يقدر على ح
مل ينكر ذلك نظائر اآلبق واللقطة واجملنون تستتم له سنة واملعترض متضي له الفصول األربعة والعهدة للجنون 

شهر واجلذام والربص وعهدة املستحاضة واملرتابة واملريض والشفعة على رأي أشهب وابن القاسم يزيد ال
والشهرين واليتيمة إذا مكثت يف بيتها اعترب رشدها واجلرح ال حيكم فيه إال بعد سنة من الربء الحتمال سريانه 

وانتفاضه يف أحد الفصول وشاهد الطالق إذا أىب أن حيلف املشهود عليه حيبس احمللوف عليه سنة واهلبة ال تبطل 
املوصي بعتقه وامتنع أهله من بيعة ينتظر سنة فإن باعوه عتق باإلعادة إذا حازها املوهوب له سنة خبالف الرهن و

بالوصية الفرع اخلامس يف الكتاب إذا جاء باآلبق من عادته طلب الضوال فله جعل مثله يف مثل ذلك اآلبق 
ا وصعوبته وإال فال جعل له وله النفقة وقال ش هو متربع ال أجرة له وقال ح له يف مسرية ثالثة أيام أربعون درمه
وما دوهنا يقدر به وقال ابن حنبل كل من عمل لغريه عمال بغري شرط ال يستحق شيئا إال يف اآلبق والفرق عنده 
بينه وبني الضالة خوف الذهاب ألرض احلرب واشتغاله بالفساد وقطع الطريق وغري ذلك وروي اجلعل عن عمر 

خل احلرم دينارا ويروى أربعني درمها وهو يدل وعلي وابن مسعود وعنه أنه جعل يف جعل اآلبق إذا جاء به من دا
على ثبوت األجرة من غري شرط وال مستند فيه و ح يف جعله ذلك يف كل ثالثة أيام فأكثر يف سائر األعصار 

واألمصار ألنه يتعني على جعله ذلك أجرة املثل يف ذلك الزمان وذلك املكان واال يلزم خالف القواعد فإن األصل 
العمل يف صورة النزاع تفريغ قال اللخمي النفقة داخله يف أجرة املثل فيبين اجلعل على ذلك مث خيري  أن األجرة بقدر

السيد بني فدائه بذلك وإسالمه قاله مالك وابن القاسم قال وأرى أن من ليس شأنه طلب الضوال وخرج ألجل 
قل من جعل هذا وجعل من كل يرجيه هذا العبد وصاحبه ممن ال يتكلف طلبه بنفسه بأن جيعل أن يكون صاحبه األ

لطلبه مقتضى القاعدة املتقدمة يف الفروع األول الفرع السادس يف الكتاب إذا أبق املكاتب مل تفسخ كتابته إال بعد 
حلول النجم ويلزم اإلمام قياسا على هروب املديون قبل أجل الدين الفرع السابع يف التبصرة عتق اآلبق جائز الزم 

إىل أجل وتدبريه خبالف البيع ألن العتق اسقاط ال ينافيه الغرر خبالف املعاوضة يفسد حكمها بالغرر لسيده وعتقه 
كأن جعل األجل من يوم اعتق ومل يقدر عليه حىت انقضى األجل فهو حر أو قبل ذلك خدمة بقية األجل وإن جعل 

وجده وكان قصده اجباره على الكتابة األجل من يوم وجوده جاز واستبق األجل وجوده وجتوز كتابته موقوفة إن 
فهو مكاتب وإال خري العبد بني القبول والرد وفائدة الكتابة اآلن انعقادها على السيد فإن قبلها العبد مل يكن للسيد 
الرجوع وإن اعتقه على ظاهر جاز ومينع من امرأته حىت تعلم حياته وسالمته من العيوب يوم العتق وقال ابن حبيب 

إال أن يكون صحيحا يوم أعتقه ويوم وجده واألول أحسن الفرع الثامن قال إذا اشتراه رجل بأمر سيده ال جيزيه 
بعد إباقه ألرض احلرب منها فهلك قبل وصوله فمن سيده ويغرم للمأمور ما افتداه به وإن اعتقه الذي اشتراه رد 

ذن سيده فضمانه يف اهلالك منه لوضع يده عليه عتقه أو وطيء األمة حد وتؤخذ األمة وولدها لعدم الشبهة أو لغري إ
بغري أمرك وأمضى ابن القاسم العتق وااليالد لشبهة العقد مع عدم الوكالة فهو كاملشتري لنفسه وردمها أشهب 

وقال حتاسبه بقيمة الولد من الثمن قال وهو أصوب ولو كان ذلك فوتا لكان عليه فضل القيمة يوم اعتق أو اولد 
  كا غريه بشبهة ألنه أتلف مل

  الفصل الثالث يف أحكام اللقطة

وهي مخسة احلكم األول الضمان ويف اجلواهر أمانة يف يد من قصد أخذها ملالك ما دام ذلك القصد وقاله األئمة 
ومضمونة على من أخذها ببينة االختزال وقاله األئمة ألنه مأمور باألول ومنهي عن الثاين فهو متعد فيه ويف األول 



لرهبا من قبل الشرع وأن من أخذها ليعرفها سنة مث يتصدقها أو يتملكها فهي أمانة يف السنة ألهنا ممسوكة حلق وكيل 
رهبا كالوديعة ومضمونة بعدها إن تصدق هبا لتصرفه يف ملك الغري بغري إذنه إال أن خيتار رهبا إمضاء الصدقة عن 

كانت أمانة فضاعت منك مل تضمنها قاعدة القابض ملال نفسه وإن أبقاها بعد السنة على التعريف فأمانة وحيث 
غريه ثالثة أقسام حلق املالك احملض كالوديعة فأمانة إمجاعا وال ضمان وحلق القابض للصرف كالقرض فليس بأمانة 
 إمجاعا وحلقهما كالرهن فلواله مل يعامل صاحبه ولواله ما توثق املرهتن عنده فاجتمع احلقان فيختلف العلماء فيه

بالضمان وعدمه واللقطة من باب الوديعة فال تضمن ويف هذا احلكم أربعة فروع الفرع األول يف الكتاب إذا قال 
أخذهتا لتذهب هبا وقلت ألعرفها صدقت ألنه يدعي عليك وجود سبب الضمان واألصل عدمه وظاهر املسلم 

إن اهتمت وإال فال ميني قاله يف املقدمات املشي على حدود اإلسالم فيجتمع معك األصل والظاهر فتصدق مع ميينك 
وقال ح امللتقط ضامن إذا مل يشهد لقوله من التقط فليشهد ذوي عدل وال يكتم وال يغري فإن جاء رهبا فهو أحق هبا 

وإال فمال اهللا يؤتيه من يشاء وجوابه أنه حممول على الندب وال معىن لقوهلم ذلك ألنه قد يشهد خبالف ما كان 
اطا لنفسه ويف املقدمات األشهاد مستحب عند مالك وعند ش جيب عليه عند أخذ اللقطة قبل التعريف اضمر احتي

ستة أشياء أن يعرف عفاصها ووكاءها وجنسها دراهم أو دنانري ووزهنا أو مكيلتها وعددها والرابع نوعها دراهم 
رك اإلشهاد ومستنده يف هذه حىت مصرية أو مغربية واخلامس كتابة ذلك والسادس اإلشهاد وال يضمن عنده بت

يتمكن من العلم بأن صاحبها عرفها ووافقنا ابن حنبل على محل حديث اإلشهاد على النذر قياسا على الوديعة 
جبامع األمية كذا الفرع الثاين قال إذا رددهتا ملوضعها بعد حوزها أو لغري موضعها ضمنتها أما لو رددهتا من ساعتها 

ذا لك لشيء رايته فيقول ال فتتركه فال شيء عليك ويف التنبيهات إذا أخذها بنية التعريف كما لو قلت يف رجل ه
مث أخذها بالقرب فهل مذهب ابن القاسم الضمان أم ال تأويالن للشيوخ ويف املقدمات قال أشهب ال يضمن ردها 

يعة إذا تسلف منها مث ردها بالعبد أو بالقرب وحيلف لقد ردها يف موضعها فإن ردها يف غري موضعها ضمن كالود
بصرهتا ووافقنا ش وابن حنبل يف الضمان إذا ردها وقال ح ال يضمنها قياسا على رد الوديعة إىل رهبا وجبامع العادة 
للحالة األوىل وعلى ما إذا اضطر صيد للخروج على احلرم مث رد إليه ألن عمر رضي اهللا عنه قال لرجل وجد بعريا 

واب عن األول أنه إذا أخذها لنفسه مث ردها ضمنها ولو أخذ الوديعة لنفسه مث ردها لرهبا أرسله حيث وجدته واجل
برئ فرد الوديعة أقوى يف اإلبراء فال يلحق به غريه وألن رد اللقطة إىل موضعها رد ملظنة الضياع ورد الوديعة لرهبا 

لنفسه مث رده برئ فيأيت اجلوابان أيضا ألن احلرم رد ملظنة احلفظ فأبني أحدمها من اآلخر عن الثاين أنه لو أخذ الصيد 
مظنة حفظ الصيد بالزاجر الشرعي عن الثالث أن البعري ضالة منهي عن أخذه وحنن نتكلم فيما أمرنا بأخذه وحفظه 

فأبني أحدمها من اآلخر بل إذا أخذ اللقطة صارت يف يده أمانة كالوديعة فإذا ردها فقد أضاعها فيضمن كما لو 
وديعة للضياع الفرع الثالث يف الكتاب إذا أبق منك اآلبق فال شيء عليك وإن أرسلته بعد أخذه ضمنته عرض ال

بناء على ما تقدم ويف النوادر قال ابن عبد احلكم لو تركه بعد أخذه خوفا من قتله له أو ضربه مل يضمن أو لشدة 
ذلك ليس بتفريط عادة الفرع الرابع يف  النفقة ضمن ومىت أرسلته يف حاجة خفيفة قريبة فال شيء عليك ألن

الكتاب إذا استهلكها قبل السنة فهي يف رقبته ألهنا جناية وبعد السنة ففي ذمته قال التونسي لعل السنة ليست 
جناية لقوله شأنك هبا فسلطه عليها قال وفيه نظر ألن العبد بعد السنة غري مأذون له يف الصدقة وال يف االستنفاق 

لسنة قال اللخمي ليس لسيده منعه من التعريف إلمكانه منه عند تصرفه لسيده وال مينعه مصلحة سيده فأشبه قبل ا
ولسيده انتزاعها منه على يدي عدل ليال حيلف عليها إن تلفت أو يتصرف فيها العبد ال سيما إن كان العبد قبل 

قبل احلول على التصريف وبعده على التربع يف غري أمني واألظهر عند الشافعية منع العبد من االلتقاط ألهنا والية 



التصريف وهو ليس من أهل الوالية وآخر أقواهلم مع ح وابن حنبل اجلواز لنا القياس على سائر األسباب الفعلية 
كاالحتطاب واالصطياد وبىن ش على أنه ليس له ذمة يستويف منها بناء على أنه ال ميلك وهو أصل حنن مننعه وعنه 

وفرط ففي رقبته كما لو غصب وكذلك عنده كل من فيه شائبة رق وقال األئمة كلهم جيوز للمحجور إذا التقط 
عليه االلتقاط قياسا على االحتطاب والفرق عليه شائبة املالية على العبد فأشبه البهيمة احلكم الثاين التعريف وفيه 

وجوبه ففي اجلواهر هو واجب عقيب مخسة أحباث وجوبه وزمانه ومكانه وكيفيه ومن يتواله البحث األول 
اإللتقاط فيما له بال ووافقنا ابن حنبل وقال ش إن أراد التمليك وجب التعريف حىت يتأتى له امللك وإن مل يرد 

التمليك ال جيب ألن األصل براءة ذمته من حق صاحبها لنا وجوه األول أمره بالتعريف واألمر للوجوب الثاين أنه 
ا وصون املال على مستحقه واجب فوسيلته واجبة الثالث أن ردها ملوضعها حرام لكونه سبب إيصاهلا ملستحقه

وسيلة لضياعها وكذلك عدم تعريفها قياسا عليه فيجب التعريف الرابع لو مل جيب التعريف ملا جاز اإللتقاط ألن 
 واجب إمجاعا فال جتب بقاءها يف موضعها أقرب لوجداهنا وحفظ املال واجب حبسب اإلمكان اخلامس التمليك غري

وسيلته وصون املال واجب إمجاعا فتجب وسيله والشافعية عكسوا القضية متهيد الواجب له معنيان ما يأمث بتركه 
كالصلوات اخلمس وحنوها وهذا هو املعىن املشهور والثاين ما يتوقف عليه الشيء وإن مل يأمث بتركه كقولنا الوضوء 

أن املتطوع لو ترك ذلك التطوع مل يأمث وإمنا معناه أن الصالة تتوقف صحتها  واجب يف صالة التطوع وحنوه مع
على الطهارة والستارة وحنومها ومن هذا املعىن وجوب التعريف عند ش عند إرادة التمليك معناه أن التمليك 

وقف عليه فهذا يتوقف عليه كالوضوء يف الصالة فريجع مذهبه إىل عدم وجوب التعريف مطلقا لكن متلك الواجد يت
حتقيق مذهبه وهو حمجوج مبا تقدم ويظهر بطالن الوجه األخري من أدلتنا هبذا البيان فإنه مل يقل بالوجوب يف بعض 
الصور البتة البحث الثاين يف زمانه قال يف اجلواهر وهو سنة عقيب اإللتقاط وقاله األئمة لكن قال ش ابتداؤها من 

ابوا عن حديث الثالثة األحوال مبا قاله أبو داوود قال سئل الراوي بعد ذلك وقت التعريف ال من وقت األخذ وأج
فقال ما أدري ثالثة أعوام أو ثالثة أيام وإذا شك سقطت روايته وحكمة السنة اشتماهلا على الفصول األربعة فال 

م وألهنا مشتمالت على تبقى قافلة إال وقد هتيأ زمن سائرها حبسب سلعها ومزاج بالدها فيأيت الفصل الذي يناسبه
أغراض األسفار قال اللخمي فإن أمسكها ومل يعرفها مث عرفها يف الثانية فهلكت ضمنها لتعديه بالتأخري وإن هلكت 
يف السنة األوىل ضمنها إذا تبني أن صاحبها من املوضع الذي وجدت فيه وإن كان من غريه وغاب بقرب ضياعها 

 يضمن لعدم تعني فائدة التعريف يف تلك املدة فلم يتعني العدوان املوجب ومل يقدم يف الوقت الذي ضاعت فيه مل
للضمان ويف اجلواهر يعرفها كل يومني أو ثالثة وكلما تفرغ وال جيب عليه ترك التصرف يف حوائجه للتعريف 

ث الثمرة وعن واملال القليل الذي ال يفسد وشهادة العادة بأن صاحبه ال يتبعه ال يعرف أصال وقاله األئمة حلدي
عائشة رضي اهللا عنها ال باس مبا دون الدرهم ورأي عمر رضي اهللا عنه رجال يعرف زبيبة يف الطوارق فقال إن من 

الورع ما ميقته اهللا وقال ح ال يعرف ما دون الدينار وألن األصل عصمة األموال وحفظها على أرباهبا ووجوب 
يل يتبعه فيعرف وظاهر الكتاب سنة كذي البال لظاهر احلديث التعريف بظاهر عموم النص قال وإن كان فهو قل

عن ابن القاسم أياما من غري حتديد بل حبسب ما يظن أن مثله يطلب وهو كاملخالة والدلو وحنومها ومن مساع 
أشهب يعرف العصا والسوط وأن مل يعرفهما أرجو أن يكون يسريا وأما ما يفسد وإن كان كثريا كالطعام فقد قال 

التقط طعاما فليأكله قال التونسي إن كانت الدابة ال غلة هلا والنفقة عليها قبل السنة تستغرق نفقتها مثنها من 
فاألوىل أن تباع قبل السنة ألن ذلك أصلح لرهبا وكذلك اآلبق وقاله ش ولو كانت غلتها تفي بنفقتها عرفت سنة 

إال يف التافه قال صاحب التنبيهات مراده أن اليسري  لظاهر احلديث ويف الكتاب أكره التصدق باللقطة قبل السنة



يعرف دون السنة وهذا يؤكد على نقل املقدمات يف أن ظاهر الكتاب أن اليسري يعرف سنة كالكثري فتأمل ذلك 
البحث الثالث مكان التعريف ويف التبصرة هو املوضع الذي التقطت فيه إن كان املالك يراجعه واملواضع اليت جتتمع 

س إليها ودبر الصلوات وعلى أبواب املساجد واجلامع إذا كان جيلس إىل احلق كذا يسال وال يرفع صوته ملا يف النا
مسلم راي رسول اهللا رجال ينشد ضالة يف املسجد فقال له ال وجدت وقال أشهب تعرف يف موضع وجدت وعلى 

وعند من لقي وإن وجدها يف طريق بني مدينتني أبواب املساجد اليومني والثالثة وحنوها مث بقية السنة عند من حضر 
عرفها فيهما لعدم تعني أحدمها وهبذه اجلملة واحترام املسجد قال األئمة واملقصود بذل اجلهد يف إيصاهلا البحث 

الرابع يف كيفية التعريف قال اللخمي اختلف عن مالك يف ذكر جنسها إذا عرفها قال وعدم تسمية اجلنس أحسن 
ع غريها وإن افرد فال بأس ألهنا ال تدفع مبعرفته فقط وباألول قال ش قال ال يقول جنسها بل من وتلف ذكرها م

ضاع له شيء ألنه أبلغ يف عدم التسلط عليها البحث اخلامس فيمن يتوىل التعريف قال اللخمي هو خمري بني تويل 
مقامه فيها أو يستأجر عليها من يعرفها قال  التعريف بنفسه أو يدفعها للسلطان إذا كان عدال أو يدفعها ملأمون يقوم

ابن شعبان وأجرهتا منها إذا مل يلتزم تعريفها أو كان مثله ال يلي مثل ذلك وله التعريف دون إذن اإلمام وعند ش ال 
و خيرجها من يده إال لعذر سفر أو حنوه وجوز األئمة االستنابة يف التعريف وقالوا ال أجرة على املالك ألن الواجد ل

عرف بنفسه مل تكن له أجرة فكذلك نائبة وألنه يقوم مبا وجب عليه واألجرة على امللتقط عندهم احلكم الثالث غلة 
اللقطة ومنافعها وفيه ثالثة فروع الفرع األول يف اجلواهر قال ابن حبيب ذكرت امرأة لعائشة رضي اهللا عنها أهنا 

قال سحنون إذا وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة وجدت شاة فقالت هلا عريف وأعلفي واحليب واشريب 
يتصدق هبا وإذا جاء رهبا ضمنها له قياسا على اللقطة وله شرب لبنها وذلك خفيف وقال مالك وإذا بصرها بفالة 

من األرض حبسها مع غنمه وال يأكلها سنة أو أكثر منها وله حالهبا ال يتبع به ونسلها مثلها وإن كان اللنب والزبل 
وضع له مثن بيع وصنع بثمنه ما يصنع بثمنها وإن كان قيام وعلوفه لكل حسبما تقدم ذلك وموضع كذا ال مثنا له مب

يأكله ويكرى البقر يف علوفتها كراء مأمون ألنه ناظر ألخيه املؤمن باملصلحة وأما الصوف والسمن فيتصدق به أو 
 موضعه ألن مالكها لو رأى ذلك مل ينكره وهو مأذون بثمنه قال ابن حبيب وله ركوب الدابة من موضع وجدها إىل

فيه عادة يف اإللتقاط خبالف أن يتصرف عليها يف حوائجه فإن فعل ضمن لتعديه وله كراؤها يف علفها كراء مأمونا 
وليس حلبسها حد بل باجتهاده وقال أشهب إذا أنفقت على الدواب واإلبل والبقر خري رهبا بني غرم القيمة وأخذها 

و إسالمها فيها ألن النفقة قد تزيد على ماليتها وهو مل يأذن يف ذلك فإن أسلمها فليس له أخذها إلسقاطه حقه منها أ
قال التونسي لو انفق عليها يف موضع لو تركت لعاشت بالرعي ال ينبغي أن يكون للمنفق شيء وإذا انفق على 

عليه قال واألوىل إذا انفقت من غلتها أن يعرفها سنة وإن  الدابة مل يأخذها مالكها حىت يعطى النفقة ألنك قمت مبا
كانت ال غلة هلا وإذا انفقت عليها قبل السنة استغرقت نفقتها مثنها فاألوىل أن تباع قبل السنة ألن ذلك نفع لرهبا 

الدابة أو العبد وكذلك اآلبق الفرع الثاين يف الكتاب ال يتجر باللقطة يف السنة وال بعدها كالوديعة وما انفقت على 
أو األمة أو اإلبل قد كان لرهبا اسلمها أو بقر أو غنم أو متاع أكرى عليه من موضع إىل موضع بأمر سلطان أم ال 

ال يأخذه ربه حىت يدفع إليه النفقة إال أن يسلمه فال شيء عليه قاعدة كل من ادعى عن غريه ماال أو قام عنه بعمل 
ه بذلك املال وأجرة ذلك العمل سواء كان واجبا على املدفوع عنه كالدين أو غري شأنه أن يوديه أو يعمله رجع علي

واجب كغسل الثوب خالفا لألئمة فإهنم جعلوه متربعا لنا أن لسان احلال قائم مقام لسان املقال وهو موجود ها هنا 
فقة الفرع الثالث يف الكتاب فثبت اإلذن وقد تقدم بسط هذه القاعدة يف غري هذا املوضع فعليها خيرج الرجوع بالن

إذا أجرت الباقي فاألجرة لربه أو استعملته لزمتك قيمة عمله ألن ضمانه ونفقته عليه وإمنا تضمنه أنت إذا استعمله 



يف عمل يضيعها يف مثله فتهلك لتعديك فإن أسلم فلربه األجرة فيما له بال ألن منفعة عبده وما ليس له بال من 
د يف الطريق من األعيان ال ضمان فيها لتحقيق أعراض األمالك عنها وكذلك العبد غري اآلبق املنافع كالتمرات توج

ومن استأجر آبقا فعطب يف عمله ومل يعلم أنه ابق ضمنه وكذلك لو استأجر عبدا ليبلغ له كتابا إىل بلد ومل يعلم أنه 
ال يضمن إنه مملوك ألن الناس يعذرون عبد فعطب يف الطريق كمن اشترى سلعة فأتلفها قال ابن يونس قال أشهب 

بذلك احلكم الرابع التمليك ويف اجلواهر هو جائز بعد انقضاء مدة التعريف لقوله فشأنك هبا واألحسن له بعد ذلك 
أن ينفقها أو يتصدق هبا فإن اختار متلكها ثبت ملكه عليها وقال ش يف اظهر قوليه وابن حنبل يدخل يف ملكه بغري 

حلول كاملرياث ولقوله استفقها ويف رواية إن مل يأت رهبا فهي كسائر ماله ويف رواية فهي لك وقياسا اختياره بعد ا
على االحتطاب واالصطياد وقال ح ال ميلكها مطلقا كالوديعة واجلواب عن األول الفرق بأن املوروث إمنا نقل 

حيث ال حاجة ال ملك وصاحب اللقطة ملكه بسبب تعذر حاجته إليه والشرع إمنا ملك األمالك لدفع احلاجات ف
حيتاج لبقاء حياته فملكه باق عند عدم اختيار الواجد ألنه ملا كان مالكا افتقر انتقال ملكه إىل رضا املتنقل إليه وال 

يشترط رضاؤه هو لتعذر وجوده ومن مصلحته اإلقتصار على رضا الواجد لتضمنها يف ذمته عن الثاين أنه يتعني محل 
ى أنه ينفق ويكون له إذا اختار ذلك لوجهني أحدمها أنه أقرب لألصول وأشبه بانتقال ملك األحياء الرواية عل

ثانيهما أنه روي يف رواية مشهورة فشأنك هبا ففوضها الختياره فتحمل الروايات األخر على ما بعد االختيار مجعا 
األمر يف انتقاله أيسر وعن قياس ح الفرق بأن بينها عن الثالث الفرق بأن احلطب والصيد مل يتقدم عليه ملك فكان 

الوديعة صاحبها معلوم فاشترط رضاه كالبيع وهذا جمهول أشبه املفقود فضعف ملكه واتفق اجلميع على وجوب 
ردها إذا جاء رهبا فوجدها أو بدهلا إن فقدها ويف املقدمات ال خيري مالك اللقطة ومعىن قوله فشأنك هبا أنه خمري بني 

لصاحبها ويزيد يف تعريفها وبني التصدق هبا ويضمنها إال أن جييز صاحبها الصدقة فيكون له األجر وقال  إمساكها
ح ال ينفقها إال احملتاج إليها وجوز ش االستنفاق مطلقا وقيل ال ينفق إال أن يكون له وفاء هبا قال وهو الصحيح 

وقوله ال ) كم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بين( لقوله تعاىل 
حيل مال امرء مسلم إال عن طيب نفس منه فتحصل يف املسالة أربعة أقوال فجعل صاحب املقدمات مذهب مالك 
املنع مطلقا هو خالف نص املدونة والشراح كما ترى وحكي أيضا أن لقطة مكة ال تستنفق إمجاعا بل تعرف أبدا 

اخلالف وقال ابن القصار يكره له أكلها غنيا كان أو فقريا وقال ابن وهب يف العتبية له أكلها إن  وستقف على
كانت قليلة وهو قليل كذا فيصري يف املسألة ستة أقوال فرع مرتب وإذا قلنا بالتملك فهل سائر اللقطة سواء مبكة 

 تلتقط إال للحفظ والتعريف أبدا ووافقه وغريها ففي اجلواهر املذهب التسوية وقاله ابن حنبل وح وقال ش ال
القاضي أبو الوليد والداودي والقاضي أبو بكر منا لنا العمومات من غري تفصيل فوجبت التسوية وألهنا تدخل على 
وجه األمانة ابتداء فال ختتلف بالبقاع كالوديعة وبالقياس على لقطة احلل احتجوا بقوله يف حديث حجة لوداع وال 

إال ملنشد فجعل حلها يف املنشد فخرج املتملك واجلواب أنا إمنا أحللناها ملنشد بعد السنة ومل حيلها لغري  حتل لقطتها
منشد وسبب التخصيص كثرة سقوط األمتعة من احلاج األقطار غالبا فيغلب على ظن الواجد أنه ال معىن للتعريف 

غري النهي عن ذلك تفريع يف الكتاب إن مات بعد  مبكة منها وتطويف أقطار األرض متعذر فيتملكها قبل السنة من
التعريف صاحب اللقطة أمر امللتقط بأكلها كثرت أو قلت درمها فصاعدا وله التصدق بعد السنة ألن الواجب 

احلفظ حبسب اإلمكان إما العني وثواهبا ولظاهر قوله فشأنك هبا وخيري رهبا إذا جاء يف ثواهبا أو يغرمها له ألن األصل 
ه يف ملكه وأكثره التصدق قبل السنة إال يف التافه ويف التنبيهات قيل تسويته بني الدرهم وغريه ليس يف تصرف

التعريف بل يف أصل التعريف مث خيتلف يف اليسري دون السنة لقوله بعد أكره التصدق قبل السنة إال التافه اليسري 



ر البقاع فهل يسوى بني امللتقطني املذهب التسوية فرع مرتب قال صاحب القبس وإذا قلنا بالتملك مطلقا يف سائ
وقاله ش وابن حنبل وقال ح وهو أحد القومني عندنا ال يأكلها إال الفقري لنا عموم األحاديث وألن من ميلك 

بالقرض ميلك باإللتقاط كالفقري وألن من جاز له االلتقاط جاز له التملك به كالفقري وألنه أمر أبيا بأكل اللقطة 
ممن حترم عليه الصدقة ويف املقدمات أن عليا رضي اهللا عنه وجد دينارا فجاء به إىل النيب فقال له يا رسول اهللا وهو 

وجدت هذا فقال عرفه فذهب ما شاء اهللا مث قال عرفته فلم أجد أحدا يعرفه فقال فشأنك به فذهب فرهنه يف ثالثة 
ه فجاء علي إىل النيب فقال هذا صاحب الدينار فقال أده دراهم وطعام وودك فبينما هو كذلك إذ جاء صاحبه ينشد

إليه فأدى علي ما أكل منه فلو كانت اللقطة إمنا حتل على وجه الصدقة ملا حلت لعلي رضي اهللا عنه لتحرمي الصدقة 
على أهل البيت على وجه السلف وهو جائز لالغتناء وألن الغين والفقري قد استويا قبل احلول يف عدم التملك 

فيستويان بعده قياسا الحدى احلالتني على األخرى احتجوا مبا روي عنه يف النسائي أنه قال من وجد لقطة فليشهد 
عليها ذا عدل أو ذوي عدل وال يكتم وال يغيب فإن وجد صاحبها فلريدها عليه وإال فهي مال اهللا يؤتيه من يشاء 

وجوابه أنه عليكم ألهنا لو اختص ملكها بالفقري ملا قال  وما يضاف إىل اهللا تعاىل إمنا يتملكه من يستحق الصدقة
يؤتيه من يشاء بل قال هو للفقري سلمنا أنه ليس عليكم لكنا ال نسلم أن إضافته إىل اهللا تعاىل متنع متلك الغين ألن 

قال ) آتاكم  وآتوهم من مال اهللا الذي( كل أموال الغين مضافة إىل اهللا تعاىل إضافة اخللق وامللك ولقوله تعاىل 
صاحب القبس قال علماؤنا احملررون هذه املسألة تنبين على أن اللقطة هل تؤخذ احتسابا هللا تعاىل فتختص بالفقري 
أو اكتسابا فتعم قال وهذا ال يصح بل هي أول األمر احتسابا جزما وعند ح ما يؤول لإلحتساب وعندنا تؤول 

احلكم اخلامس وجوب الرد والنظر يف ظهور املالك وفيه ستة فروع  لقوله فشأنك هبا ومل يفصل بني الغين والفقري
وقيام اللقطة وفوهتا النظر األول يف ظهور املالك وفيه ستة فروع الفرع األول يف الكتاب إذا وصف عفاصما 

ووكاءها وعدهتا أخذها وجوبا السلطان على ذلك وافقنا ابن حنبل وقال يدفع غلب على صدقه مبنه كذا أوال 
ال ش و ح إذا وصف ومل يغلب على ظنه صدقته حرم الدفع إليه فإن غلب على ظنه صدقه دفعها على أنه ضامن وق

ملا أن جاء مستحق غريه وال يلزمه الدفع بذلك بل بالبينة لنا قوله عرف عفاصها ووكاءها فإذا جاء من خيربك 
أن دفعها يفتقر إىل منته مل يكن يف ذلك فائدة بل  بعددها ووعائها فردها عليه وألنه أمر مبعرفة العفاص والوكاء ولو

فائدته الدفع به وألن إقامة البينة عليها متعذر فأشبه القتل وملا تعذر إقامة البينة عليه أقيم اللوث مقامها وإن إقامة 
ن اإلنفاق البينة عند السقوط متعذرة فال تشترط فيه البينة بل يصدق بغريها كاالنفاق على اليتيم بل هذا أوىل أل

على اليتيم ممكن من حيث اجلملة وألن القول باشتراطها يؤدي إىل ذهاب أموال الناس وبطالن حكمة اإللتقاط 
وألنه لو كانت البينة شرطا حلرم االلتقاط ألن بقاءها يف موضعها يقرب أخذها ملالكها واإللتقاط مينعه من أخذ ماله 

م وال يقال لو ادعى السرقة مل يأخذ إال ببينة وإن كانت البينة متعذرة عند عند عدم البينة ومنع اإلنسان من ماله حرا
السرقة ألنا نقول السرقة يدعي لنفسه خبالف امللتقط وقد قال مالك يف قطاع الطريق ألنه يؤخذ املتاع من أيديهم 

بقوله البينة على من  بالعالمات من عدد وغريه بغري بينة كاللقطة ألهنم يدعونه ألنفسهم كاللقطة سواء احتجوا
ادعى واليمني على من أنكر والطالب مدع فعليه البينة وألهنا دعوى فال يستقل باثباهتا الوصف كسائر الدعاوي 
وألن اليد تنازعه فال يندفع إال حبجة وهي البينة وحيمل احلديث على اجلودة ال على اإلجبار مجعا بينه وبني هذه 

عليكم ألنه جعل اليمني على من أنكر والبينة تقام عليه وها هنا ال منكر فال ميني القواعد واجلواب عن األول أنه 
وال بينة سلمنا أنه ليس عليكم لكنه عام وما ذكرمتوه خاص فيكون مقدما عليه على ما تقرر يف علم األصول عن 

منه فيشهد عليه خبالف البيع وغريه الثاين أن اقامة البينة يف غريها متيسر خبالفها فإن اإلنسان ال يعلم أن متاعه يقع 



مشعور به فطلبت فيه البينة بل إحلاق هذه املصورة بنفقة اليتيم أشبه عن الثالث أن املنازعة احملوجة للبينة عن اليد 
  اليت يدعي صاحبها امللك بنفسه ليقع التعارض بني الرجلني وهذا ال يعارض أحدا بل صاحبها يقول أنا
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

ال شيء يل فتبقى معرفة الوصف ساملا عن املعارض فال حيتاج إىل بينة ومحل احلديث على اجلواز خالف الظاهر من 
غري ضرورة ألن األمر للوجوب تفريع إن جاء أحد فوصف مثل األول أو أقام بينة كانت له وال شيء له عليك 

نك دفعت بأمر جائز يف التنبيهات مل يذكر خلف الواصف وعليه محل الشيوخ مذهب ابن القاسم وقال أشهب أل
عليه اليمني فإن نكل فال شيء نظائر قال العبدي هذا الباب يسمى بالدليل واصله قميص يوسف عليه السالم وهل 

عة واصف اللقطة وتعلق املرأة برجل وهي هو كالشاهد فيحتاج معه لليمني أو كالشاهدين فال حيتاج ومسائله أرب
تدمى وتنازع الزوجني يف متاع البيت فما عرف أنه ألحدمها فهو له واحلائط بني الدور ويقضى به ملن يليه وجه 

البناء فقيل حيتاج يف هذه الصور كلها لليمني وقيل ال حيتاج وقد قضى بعد قميص يوسف عليه السالم من غري ميني 
السبب لكونه من جهة الطالب وهو موضع هتمة واملتهم حيلف ويف النكث إن عرف العفاص  أو ينظر إىل ضعف

والوكاء دون عدد الدنانري أو العفاص والدنانري دون الوكاء أو الوكاء دون غريه أخذه عند أشهب إذا حلف قال 
لم فيه خالف كمن قال له اشهب وإن وصف العفاص والوكاء وأخطأ يف الدنانري مل يعط شيئا قال عبد احلق وال يع

دنانري وهي دراهم وإن أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر مل يعط إال يف معىن واحد أن يصف عددا فيوجد 
أقل فإن أشهب يعطيه وقال أخاف أن يكون اعتد فيها قال التونسي األشبه أن الصفة دليل كاليد فال بد من اليمني 

 منازع ها هنا قيل اليمني باالسترباء فيها يف الصدقة على الفقري فإن األصل املنع قال فإن قيل اليمني مع املنازعة وال
واليمني ميكن أن يأيت بعد فيصف أيضا كما يستربأ والغائب يف قضاء ما يثبت عليه وإن اقتصر على العفاص أو 

ف ما هو عليه فأصوب الوكاء أجازه ألنه قال ينسي اآلخر وفيه خالف خبالف إذا أخطأ يف أحدمها فوصفه خبال
األقوال ال شيء له ألنه ادعى املعرفة فأكده بنفسه أو اجلاهل والناسي مل يكذب نفسه وإن وجد العدد أقل مل يضره 
ألنه قد يكون أخذ منها أو اكترى وغري السكة مل يعط شيئا وإن وصف سكة فوجدت غري مضروبة وقال سحنون 

ريها ولعل سحنون أراد أن سكة البدر كذا كلها شيء واحد فكاسلم ال يعطى حىت يذكر غري ذلك من عالمة أو غ
كذا يأيت بصفة ورأى حيىي بن عمر أن يأخذها بصفه سكته قال أصبغ فلو وصف واجد العفاص والوكاء وآخر عدة 

اء الدنانري فهي لواصف العفاص والوكاء لترجحه بالزيادة وكذلك لو مل يعرف إال العدد لكان أحق به بعد االستين
ألن العدد حيصل حتصيله من السماع والعفاص له خصوصيات والعدد ال خيتلف فيضعف واستحسن ابن حبيب أن 
يقسم بينهما كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاء وإذا أخذها األول مث وصفها آخر مل تعط له بل لألول ألنه 

ن يأيت حبضرة دفنها إياها ألمكن أن يقسم بينهما بعد قد يكون مسع الصفة من األول ولو حتققنا أنه مل يسمع مثل أ
إمياهنما على مذهب ابن القاسم ألن اليد إذا علم الوجه الذي أخذت به مث جاء الثاين باملعىن الذي أخذ به األول 

سقط حكم اليد قال ابن القاسم إذا أخذت أخذ مال ميت بالوراثة مث جاء آخر وادعى مثل ذلك وتكافأت بينتكما 
سم املال بينكما بعد إميانكما وخالفه غريه وكذلك لو أخذت اللقطة بالبينة ال بالصفة مث تكافأت البينتان فعلى يق

مذهب ابن القاسم يوقف بينكما وقال أشهب يف هذا يكون األول ولو أخذت بالصفة فأقام غريك البينة مث أقمت 
إذا وصفها أو أقمت البينة فقال امللتقط دفعتها ملن  البينة لقدمت لرجحانك بالصفة ويبقى يف يدك قال عبد امللك

وصفها وال اعرفه ومل اشهد عليها ضمنها لتفريطه بالدفع بغري إشهاد وإذا ثبت الدفع فاخلصومة بينك وبني القابض 
وال شيء علي امللتقط ألنه فعل ما عليه ولو دفعها بالصفة ومل حيلف ضمن أن فلس القابض أو عدم وإذا وجد يف 



ية ليس فيها إال ذمة قال ابن القاسم تدفع ألحبارهم قال ابن يونس قال أشهب إذا أخطأ يف صفته مل يعطها وإن قر
وصفها مرة أخرى فأصاهبا قال أشهب وكذلك إن نكل عن اليمني مث عاد للحلف قال ابن يونس والقول باليمني 

العفاص وحده وجهل ما سواه ستربأ فإن جاء  أبني استظهارا وقد ينكل فيكون للفقد أو ملن يأيت فيصف ولو عرف
أحد وإال أعطيها كما يف شرط اخلليطني ال يضر عدم بعض األوصاف وقيل ال بد من معرفة العفاص والوكاء ولو 
أخذهتا ببينة بأمر السلطان أو بغري أمره مث أقام أخر بينة فهي األول كما ملكا بالتاريخ وإال فلصاحب اعدل البيتني 

ت فلمن هي بيده وهو أنت مع ميينك أهنا لك ال تعلم لصاحبك فيها حقا فإن نكلت حلف وأخذها فإن فإن تكافأ
نكل فهي لك بغري ميني قال ابن يونس وحيتمل عند التكافؤ أن يقسم بينكما على أصل ابن القاسم وإن أخذهتا 

اها بعد أميانكما وإن نكل أحدكما كالوارث جيوز قبل الوارث قال اللخمي إذا ادعيتماها واتفقت صفتكما اقتسمتم
فهي للحالف قال أشهب فإن نكال مل تدفع لكما قال اللخمي أرى أن يقتسماها ألن ميني أحدكما لآلخر من باب 

دعوى التحقيق فإن نكل فهي ملن حلف وإن نكلتما اقتسمتماها ألن ميني أحدكما لآلخر يساوي دعواكما ومل 
إن زاد أحدكما صفة قضى له هبا مثل أن يصف العفاص والوكاء ويزيد اآلخر مينعاها إلمكان أن يدعيها ثالث و

العدد أو العدد كذا أو السكة واختلف إذا اختلفت صفاتكما كما يصف إحدكما الباطن العدد والسكة واآلخر 
معرفة الظاهر العفاص والوكاء قيل العفاص والوكاء أوىل ألنه ظاهر احلديث وقيل يقتسمان قال وهو أبني ألن 

الباطن أقوى فيعارض ظاهر احلديث وقال عبد امللك وإذا مل يشهد عند الدفع مث جئت فوصفت أو أقمت البينة أنه 
يضمن ألنه فرط يريد إذا مل يعلم دفعها إال من قوله ولو أعلم أهنا أخذت بصفة مل يكن عليه شيء وإن مل يشهد 

احلديث على معىن التنبيه إذا ال بد له أن يذكر اإلمارات وجهل اآلخذ قال صاحب القبس قيل العفاص والوكاء يف 
من العفاص والوكاء وزاد ابن القاسم وأشهب العدد ألنه الغاية يف البيان وزاد ابن شعبان السكة إذا اختلفت 

السكك قال وأرى أن تكفي صفة واحدة ملا يف أيب داود أن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وجد دينارا احلديث 
أن يقال فيه فبينما هم يأكلون إذا رجل يقول أشهد اهللا واإلسالم الدينار فأعطاه النيب بعالمة واحدة ألنه قد  إىل

يأخذه ليال فريبطه يف الظالم فال يعرف إال العدد ويقول أنفقت من العدد وال أدري ما بقي ويقول عندي سكك ال 
هلا وكاء واحد فدليل واحد يكفيه ولو رأيته يف الطريق  أدري أن هذه منها وأما الوكاء فكنت واحل كذا ومل يكن

يأخذها مل يكن لك االعتراض عليه وهي حينئذ وديعة جلميع املسلمني فكيف وهي اآلن وديعتك فقط قال صاحب 
املقدمات إذا وصف العفاص أو الوكاء وجهل اآلخر أو غلط فيه فثالثة أقوال ال شيء له يستربأ أمره فإن مل يأت 

ثبت مما أنين به دفعت إليه والتفرقة بني اجلهل فيعطى بعد االسترباء وبني الغلط فال يعطى وقال وهو أعدل أحد بأ
األقوال الفرع الثاين يف الكتاب إذا عرفت آبقا عند السلطان واتيت بشاهد حلفت و أخذته وإن مل جتد بينة 

املتاع مع لص يدعيه قوم بغري بينة يتلوم اإلمام وصدقك العبد دفع إليك لعدم املنازع واالعتراف دليل ظاهر وكذا 
فيه وإن مل يأت غريهم دفع إليهم يف النكت خيتلف أخذه بشاهد وميني وبتصديق العبد يف ثالثة وجوه إذا أخذه 
بالشاهد واليمني أخذ جبهة امللك فإذا أقام غري شاهد نظر أي الشاهدين أعدل وبدعواه مع التصديق يقدم عليه 

د وال يدفعه إذا هلك بأمر اهللا تعاىل بالتصديق يضمنه وال يستأىن به بل يأخذه يف الوقت وبالتصديق صاحب الشاه
فيأيت فيه األيام باالجتهاد قال التونسي لو اعتق اآلبق عن طهارة يوقف عن امرأته خوفا أن يكون هالكاً أو معيبا 

بل وجوده بعد العتق ألن األصل عدم التغيري وإذا وقت العتق فيؤخذ ساملا أجزأه وال يقدح إمكان العيب وزواله ق
قال اآلبق أنا لفالن لرجل آخر سئل أن كان حاضرا أو كتب إليه إن كان غائبا فإن دعاه إخذه وال دفع ملدعية بعد 
االستيناء وضمن وحلف ولو باعة السلطان فجاء ربه فقال كنت اعتقه مل يصدق وكذلك أم ولد إذا مل يكن هلا ولد 



إذا مل يتهم يف ذلك قال يف الكتاب ألنه لو باعه هو مل يقبل إقراره على املشتري قال يف الكتاب إذا باعها  واحلف
وولدها واستلحق الولد إن كان ممن ال يتهم على مثلها ردت عليه ولو قال كنت أعتقتها مل يصدق وإن قال بعد 

تنبيهات إذا مل يكن معها ولد اختلفت الرواية يف البيع ولدت مين صدق وإن مل يكن معها ولد إن مل يتهم ويف ال
الكتاب فروي يرد إن كان ال يتهم وروي ال يرد وفرق الشيوخ بني اعترافه بعد بيعه هو هلا فال يقبل إذا مل يكن 
ام معها ولد ألنه مكذب لدعواه إال أن يتبعه املتقدم وبني بيع السلطان يقبل قوله إن مل يتهم ويف النكت إذا باع اإلم

مل يصدق يف أنه عتق العبد ويصدق يف األمة إن مل يتهم والفرق إن شأن العتق التوثق واإلشهاد يف العادة فعدم ذلك 
تكذيب قال اللخمي قال أشهب ال يقبل قوله ولدت مين وإن مل يتهم وال يقبل يف العتق قال وإن آىل يرد البيع 

وإن احلر ال يأبق فلو أعتقه مل يأبق وتأبق أم الولد إال أن يكون  خبالف العتق ألن شأن العتق اإلشهار خبالف اإليالء
العبد مل يؤاخذ بالعتق فيصح أن يأبق إال أن الشأن أشهار العتق قاعدة اإلقرار بسيط ومركب فالبسيط هو الذي 

بل األول على املقر وحده حنو علي دين لزيد أو علي الغري وحده حنو على زيد دين يف غري معرض من الشهادة فيق
اتفاقا ويرد الثاين اتفاقاً إال أن تكون شهادة شرطهما واملركب أن ينظر بنفسه ولغريه حنو غريي وعبد زيد عتقاً أمس 

وطلقت امرأيت وامرأة زيد أمس وعندي وعند زيد دينار لعمرو فيقبل عليه ويسقط ما يتعلق بالغري إلمكان 
بعته حر فهو اعتراف على الغري يف إبطال مللكه وبيعه على املقر يف  االنفصال وتارة يتعذر االنفصال حنو عبدي الذي

وجوب رد الثمن وأنه يرثه وغري ذلك واالنفصال متعذر ال ميكن إبطاله عن الغري مع تنفيذه يف حقه فعند عدم 
حظ فروق التهمة يغلب إقراره على نفسه وكان اإلقرار على الغري وتعذر االنفصال فهذه قاعدة هذا الباب مث نال

بعض الفروع وبعض فتختلف ألجل تلك الفروع عند مالك األحكام يف تلك الفروع وقال ش وابن جنبل قوله بعد 
البيع اعتقه إال أن يبيعه هو فال يقبل إال ببينة قال ابن يونس قال ابن عبد احلكم إن أرسله بعد أخذه لعذر خاف أن 

هو ضامن قال أشهب إن أرسله يف حاجته يوبق يف مثلها ضمن خبالف يقتله أو يضربه فال شيء عليه أو لعدم النفقة ف
القريبة قال ابن نافع إن قلت أبق مين كشف أمرك إن اهتمت قال عبد امللك ال تكليف بينه على ذلك وحيلف أنه 

انفلت من غري تفريط ألن أصل األخذ على األمانة قال أشهب إذا صدقك اآلبق بأخذه بعد حلفك فإن جاء طالب 
آخر مل يأخذه إال ببينة وإن صدقه العبد مثل ما صدقك لوجود املنازع فتتعني البينة وقال سحنون ال يكلف بينة 

ويدفع إليه إذ ال حكم لك فيه إال أن يأيت حبدثان دفعه لك فيتلوم له قليال خوفا من طالب ثالث مث رجع فقال ال 
تقك لعبدك اآلبق وتدبريه وهبتك لغري ثواب خبالفها أهنا بيع يدفع له إال ببينة طال مكثه أم ال ويف الكتاب جيوز ع

ينافيه الغرر وإذا زىن أو سرق أو قذف أقيم عليه احلد يف ذلك كله قال اللخمي هل يؤخذ اآلبق بالصفة من غري 
بامللك بينة قال ابن القاسم نعم ويتلوم يف ذلك إن مل يأت من يطلبه أخذه وضمنه ومنع أشهب إال أن يقر له العبد 

ألنه لو اعترف لغائب كتب إليه فإن دعاه أخذه فإن أنكر العبد مدعيه ومل يقر لغريه وهو مقر بالعبودية وقال أنا حر 
وهو معروف بالرق هل يأخذه مدعيه خالف قال وأرى أن يأخذه بالصفة اليت ختتفي لقوة داللتها وكذلك خيتلف يف 

ا يتصرف هبا ويتعرف صفتها خبالف الثياب وقال ابن القاسم يرجع الدواب هل تدفع بالصفة من غري بينة ألهنا مم
املسروق بالصفة الفرع الثالث يف الكتاب إذا أتيت بكتاب من قاض إىل قاض فيه شهد عندي قوم أن فالناً صاحب 

كتايب هذا إليك قد هرب منه عبد صفته كذا فحاله ووصفه يف الكتاب وعند هذا القاضي عبد حمبوس على هذه 
لصفة فليقبل الكتاب والبينة اليت فيه على الصفة ويدفع إليك العبد قيل وترى للقاضي األول أن يقبل منه البينة ا

على الصفة ويكتب هبا إىل قاض آخر قال نعم كقول مالك يف املتاع الذي سرق مبكة إذا عرفه رجل ووصفه وال 
ه بالعبد الذي أقام البينة على صفة أخرى فإن أدعى العبد أو بينة له يستأين اإلمام فيه فإن جاء من يطلبه وإال دفع إلي



وصفه وال بينة فهو كاملتاع تلوم به فإن جاء أحد يطلبه وإال دفعه إليه وضمنه إياه قال اللخمي اختلف يف استحقاقه 
ابن كنانة بشهادة البينة على الصفة أنه استحق من يده عبد على صفة كذا أجازه ابن القاسم يف الوجهني وخالفه 

ومنع أخذ العبد بكتاب القاضي على الصفة إال إذا اعترف له العبد ومنع أيضا أشهب يف العبد إال أن شهدت البينة 
أنه العبد الذي يف احلكم وأجاز يف املستحق بالبينة على الصفة والفرق أن الشهادة على الصفة إمنا جتوز لضرورة 

علي عني العبد فإن كان العبد غائبا قبلت الشهادة للضرورة قال والشاهد على حكم القاضي قادر على شهادة 
اللخمي وأرى أذا غفل القاضي أن يشهدهم على عني العبد حىت خرجوا وبعدوا أن يقبل الشهادة على الصفة 

وتصري ضرورة واختلف هل يطبع يف عتق العبد والطبع أحسن ووافق ابن القاسم يف االعتماد يف كتاب القاضي 
م مبجرد الصفة وهو أحد قويل ش وقال ح ال جيب التسليم ألهنم ال يشهدون على عني العبد بل على والتسلي

الصفات وقد تتفق الصفات على اختالف املوصوفات لنا أن كتاب القاضي لآلخر على األشخاص يف احلكومات 
يف الكتاب إذا استحقت الدابة من  بصفاهتم وإمنا يأخذ احملكوم عليه بامسه وصفته ونسبه فكذلك ها هنا الفرع الرابع

يدك فادعيت شرائها من بعض البلدان وخفت ضياع حقه فلك وضع قيمتها بيد عدل وميكنك القاضي من الدابة 
فيخرج هبا لبلد البائع لتشهد البينة على عينها فإن قصد املستحق السفر وكل يف ذلك وخرجت بالدابة وطبعت يف 

ي بذلك البلد إين قد حكمت هبذه الدابة لفالن فاستخرج ماله من بائعه إال أن عنقها ويكتب لك كتاب إىل القاض
يكون للبائع حجة فإن تلفت الدابة أو نقصت أو تعيبت فهي منك ألنك قبضتها من حينئذ ملصلحتك وكذلك 

كت إذا ضاعت الرقيق إال يف اجلارية فال تدفع لك إال أن تكون أمينا وإال فتستأجر أمينا خوفا من الوطء ويف الن
القيمة فهي من مستحق الدابة ملا ملكت وحيث تلك القيمة له فهي منه قال ابن القاسم ونظائره الثمن يف املواضعة 

إن هلك فضمانة ممن هو له وقيل ضمان القيمة من اخلارج بالدابة والفرق أن مثن املواضعة قد تراضيا كونه مثنا 
كه من ربه هذا الفرق باطل ألن ما أوجبه الشرع عى املكلف ال يقصر عما للجارية وإمنا القيمة ها هنا كالرهن هال

أوجبه املكلف على نفسه والفرق بني القيمة والرهن أن القيمة اوقفت ليأخذ عينها خبالف الرهن والشبه بثمن 
ريب املواضعة أقوى الفرع اخلامس يف الكتاب إذا زكى الشاهد غري معروف وعدل املزكي معروفون والشاهد غ

جاز ذلك ألنه حكم ببينة معدلني أو من أهل البلد امتنع ألنه ال يقبل عدالة على عدالة حىت تكون العدالة على 
الشهود انفسهم عند القاضي يف النكت قال بعض الشيوخ تقبل عدالة على عدالة إذا كان الشهود نساء فهن 

ا عرف اآلبق ربه ومل تعرفه دفعته لإلمام ابن مل ختف كالغرباء لقلة معرفة الرجال هبم الفرع السادس يف الكتاب إذ
قيمته قال بان يونس قال أشهب إن أقر له العبد بامللك دفعته إليك ألن االعتراف حجة وبأمر اإلمام أحسن فإن 
 جحد أنه عبده ودفعته ضمنته وكذلك احلاكم ال يدفعه إال ببينة أو بإقرار العبد ألنه لو اعترف لغريه لكان له ومل

ينفع هذا ما عرفه به من جنسه وصفته النظر الثاين يف قيام اللقطة وفواهتا ويف الكتاب إذا بيعت بعد السنة مل يفسخ 
  صاحبها البيع وإن بيعت بغري أمر اإلمام لتقدم إذن الشرع يف ذلك بقوله 

يع إذا بيعت بغري أمر فشأنك هبا وله الثمن ممن قبضه ألنه بذل قال التونسي قال أشهب له يف الدابة نقص الب
السلطان فإن ماتت فالثمن إن بيعت خوف الضياع فأما أن باع الثياب فله تضمينه القيمة وله أجازه البيع لعدم 

الضرر يف بقائها إال أن يكون البيع بأمر اإلمام فليس له إال الثمن فلم جيعل أشهب البيع له إال بإذن اإلمام مث فرق 
ر تضمني املشتري فإن كان تعديا جاز أن يضمن املشتري قيمتها يوم لبسها وجعل ابن يف الثياب وغريها ومل يذك

القاسم شبهة متنع نقص البيع ووجوده غري شبيه مينع التضمني فإن أكلها املساكني ضمن قيمتها ومل يضمن املساكني 
ت فله أخذها ناقصة أو شيئا وقال أشهب إن تصدق هبا عن رهبا أخذها من املساكني كقول ابن القاسم فإن نقص



قيمتها من املتصدق هبا مث يرجع املتصدق فيأخذها من املساكني فلك تضمنهم مثلها أو قيمتها عن ملتقطها يوم 
التصدق ألن تعريفه بعد السنة مشروط بضمان البدل فجعل أشهب صدقته هبا عن نفسه كغاصب وهب ومن 

ال رجوع له على اآلخر فإن تصدق هبا فاإلشكال هل يغرم مذهبه رجوع املستحق على أيهما شاء فمن رجع عليه ف
املسكني أم ال قال ابن القاسم لو وجدها بيد من اتباعها من املساكني أخذها ويرجع املبتاع الذي تصدق هبا عليهم 

وكذلك لو ماتت وقال غريه يرجع باألقل من الثمن الذي دفع للمساكني أو قيمتها يوم تصدق امللتقط إن كان 
من أكثر مث ترجع بالقيمة على املساكني فجعل ابن القاسم لك أخذها من املشتري ولو باعها امللتقط نقض بيعه الث

ومل جيعل املساكني كالوكالء على البيع فيمضي بيعهم ويغرم امللتقط القيمة قال وفيه نظر إذا وجب أخذها من يد 
 من الرجوع على املساكني وهم أخذوه على باب امللك املشتري كان الرجوع بالقيمة يوم الصدقة على امللتقط أوىل

وملكهم عليه من له شبهة وهم لو أكلوا اللقطة ما ضمنوا ويف اجلواهر مىت وجدها قائمة أخذها من يد امللتقط نوى 
متليكها أم ال وكذلك بيد املساكني تصدق عن نفسه أو عنك وكذلك بيد املبتاع من املساكني ويف يد املبتاع من 

لتقط خبالف ابن القاسم وأشهب املتقدم وإن وجدها بيد املساكني ناقصة وقد تصدق هبا عنك خريت يف أخذها امل
وال شيء لك عليه أو قيمتها منه ويأخذها امللتقط من املساكني وال شيء له عليهم يف نقصها ألنه سلطهم ومىت 

ألن يد السابقة له أمانة إن أكلها املساكني تصدق هبا عينها وامللتقط أكلها أو أتلفها فالقيمة يوم األكل أو التصدق 
  عنك أو عنه قال ابن القاسم وقال أشهب إن تصدق هبا عنه فأكلها املساكني فلك تضمينهم املثل والقيمة 

  كتاب اللقيط

عىن وهو من اللقط فقيل مبعىن مفعول مثل جريح وجمروح وقتيل مبعىن مقتول ال مبعىن رحيم مبعىن راحم وعليهم مب
عامل وشأن فعيل أبدا أن يرد بني فاعل ومفعول وإمنا يعني أحدمها خصوص املادة اليت فيها السياق الشيء مبا يؤول 

  وهو كثري يف القران ولسان العرب وفيه بابان ) إين أراين أعصر مخرا ( و ) وسيدا وحصورا ( فيه جمازا كقوله تعاىل 

  الباب األول يف اإللتقاط وحكمه

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدىل دلوه قال يا بشراى هذا غالم وأسروه بضاعة واهللا ( ه عز وجل وأصله قول
ويروى أن عنيناً بضم العني بال نقط وفتح النون ) وتعاونوا على الرب والتقوى ( وقوله تعاىل ) عليم مبا يعملون 

عريفي لعمر رضي اهللا عنه فأرسل إيل فدعاين والياء والنون قال أخذت منبوذا على عهد عمر رضي اهللا عنه فذكره 
والعريف عنده فلما رآين قال عسى الغوير أبؤسا الغوير تصغري غار وأبؤسا بضم اهلمزة يف الواو واألبؤس مجع 

البأس قال عريفي أنه ال يهتم فقال عمر رضي اهللا عنه ما محلك على ما صنعت قلت وجدت نفسا مبضيعة فأحببت 
وجل فيه فقال هو حر ووالؤه لك وعلينا إرضاعه فائدة أصل هذا املثل غار فيه ناس فنهار عليهم  أن يأجرين اهللا عز

وقيل جاءهم فيه عدو فقتلهم فصار مثالً لكل شيء خياف أن يأيت منه شني وقيل الغوير ماء لكلب وهذا املثل 
ع قصري اللخمي حني أخذ يف غري تكلمت به الزباء بالزاي املعجمة والباء بواحدة من حتتها مقصور يف قصتها م

الطريق فأتى على الغوير ومقصود عمر رضي اهللا عنه يف هذا املثل أن يقول للرجل لعلك صاحب هذا املنبوذ حىت 
أثىن عليه عريفه جيدا ونصب أبؤسا على أصل خرب عسى فإن أصل خربها أن يكون مثل خرب كان فلما جعلوه فعال 

وهلم كذب أبيا وعسى الغوير أبؤسا ويف اجلواهر التقاط املنبوذ من فروض الكفاية مبعين االسم راجعوا األصل يف ق
وقال األئمة قياسا على إنقاذ الغريق والطعام واملضطر وهو مندرج يف قاعدة حفظ النفوس اجملمع عليها يف سائر 



حرم عليك رده وإن أخذته امللل والكتب املنزلة فمىت خفت عليه اهلالك وجب عليك األخذ وإن أخذته بنية تربيته 
لترفعه لإلمام فلم يقبله منك جاز رده ملوضع أخذه قال أبو الوليد ومعىن ذلك عندي أن يؤمن عليه اهالك مبسارعة 

الناس ألخذه بعد رده ومن أخذ لقيطاً فليشهد عليه خوف االسترقاق ووالء اللقيط جلماعة املسلمني الخيتص هبا 
يف أثر عمر رضي اهللا عنه الناس على خالف عمومه بل هو حممول على والية  اللقيط إال بتخصيص اإلمام وما

اإلرضاع والتربية دون املرياث والنكاح أو يكون من باب التصرف فاإلمامة فعلى هذا مىت خصص اإلمام ملتقطا 
د وألن احلضانة بذلك ثبت له وليس للعبد وال للمكاتب التقاط بغري إذن سيده ملا فيه من االشتغال عن مصاحل السي

تربع فإن فعالً مل يكن هلما ذلك وينزع اللقيط من الذمي لئال ينصره قال سحنون فإن ربت نصرانية صبية حىت 
بلغت على دينها أن ثبتت لقطة ردت على لإلسالم وهي حرة ووافقنا ش يف العبد والكافر ونص على الفاسق ال 

الغريب اجملهول األمانة وهلم يف الفقري وجهان ال يلتقط لئال يضر يقر اللقيط بيده خشية أن يسترقه واحلق بالفاسق 
باللقيط فقره ويلتقط اعتماد على لطف اهللا تعاىل ووافق ابن حنبل يف الكافر والفاسق والعبد وإذا ازدحم إثنان 

غريمها ويلزم كالمها أهل قدم السابق وإال اقرع بينهما وقال ش ينظر يف ذلك اإلمام فيقره يف يد أحدمها ويف يد 
امللتقط احلضانة وال يلزمه النفقة أن وجد من ينفق على الصيب ألن عمر رضي اهللا عنه فإن عجز عن احلضانة سلمه 

للقاضي وإن تربم مع القدرة مل يكن له تركه إن أخذه ليحضنه كما تقدم ونفقة اللقيط يف ماله وهو ما وقف على 
حتت يد اللقيط عند التقاطه ملفوفا عليه أو يف النسخة موضوعا عليه أو اللقط أو رتب هلم أو أوصى هلم به أو وجد 

حتته أو فراش أو ثوب أو دابة أو معه كيس أو ما هو مدفون يف األرض حتته فليس له إال أن يؤخذ معه رقعة فأنه له 
ه فليس ملكه وما هو قريب منه موضوع أو دابة مشدودة فهو لقطة ألنه حر فما يف يده فهو له وما خرج عن يد

والفرق بني البالغ القريب منه يف يده وملكه وبينه أن البالغ يدعي متاعه بالقرب خبالف الطفل ووافقنا األئمة على 
هذه اجلملة فيما ينسب للطفل فإن عدمت هذه اجلهات ومل يتربع أحد بالنفقة ففي بيت املال وقاله األئمة ألن أخذ 

فروى يف املوازنة على امللتقط نفقته حىت يبلغ ويستغين وليس له طرحه ألنه  أطفال املسلمني فإن تعذر بيت املال
باإللتقاط لزمه أمره كله مث حيث مل يكن له مال فأنفق أحد عليه فال رجوع له عليه ألن اشغال ذمته بالدين ال سبيل 

إال أن يكون قد أنفق عليه حسبة  إليه إال أن يثبت أنه ابن زيد فيتبع زيداً ألنه قام عنه بواجب إن كان طرحه متعمدا
فال رجوع له حبال وقال أشهب ال رجوع على األب حبال ألن املنفق مل يكن عاملا باألب فهو متربع وقال سحنون 

إن انفق ليتبعه فطرأ له أب تعمد طرحه اتبعه أو حسبة مل يرجع ولو ضد صيب فأنفقت عليه مل تتبع أباه ألنه من باب 
األمر فالقول قول املنفق مع ميينه يف أنه انفق لريجع ألن األصل عدم التربع وعصمة االحتساب وحيث اشكل 

وال تبطلوا ( األموال عن الضياع وعند ش مىت أخذ اللقيط وغلب ظنه أن مث من حيفظه جاز له رده لنا قوله تعاىل 
  واللزوم  وهذا عمل لظاهر قول عمر رضي اهللا عنه عليك إرضاعه وصيغة عليك للوجوب) أعمالكم 

  الباب الثاين يف أحكام اللقيط

وهي أربعة احلكم األول اسالمه ويف اجلواهر اإلسالم حيصل استقالال مبباشرة البالغ وكذلك املميز على ظاهر 
املذهب ظاهرا وباطنا وجيرب عليه إن رجع عنه حىت لو بلغ وأقام على رجوعه فهو مرتد ألن اإلميان قد وجب منه 

ته وقاله ح وردة الصغري تصح عند ابن القاسم وال تؤكل ذبيحتة وال يصلى عليه ألنه من باب حقيقة فيقبل للرد
اخلطاب باألسباب كاإلتالف ال من باب التكليف ومنع سحنون وش الصحة وأباح ذبيحته والصالة عليه ألنه ال 

يصري مسلما إال بعد البلوغ ألن  حيرم عليه عليه الكفر فهو كغريه يف حقه وال يقتل بردته اتفاقا وهو صيب وقيل ال



اإلسالم الواجب ال يتصور منه لعدم أهلية التكليف واإلميان ال يقع نفال فال يعترب إميانه مطلقا وغري املميز واجملنون 
ال يتصور إسالمهما إال تبعا وللتبعية ثالث جهات األوىل إسالم األب فيتبعه دون أمه ألن الدين بالنصرة واألب 

دون األم وقال ابن وهب وش من أسلم منهما تغليبا لإلسالم لنا أنه إسالم لغري من دخل يف عهده فلم  ذكر مظنتها
يتبعه كاحلال وألن األم مساوية له يف الدخول حتت عهدة األب فال يتبعها كأخيه وألن األب هو املتربع يف عقد 

ية فبلغ واعترف عن نفسه بالكفر فهو مرتد اجلهة الذمة فيكون هو املتربع يف اإلسالم كعقد الذمة وحيث قلنا بالتبع
الثانية تبعية الدار فكل لقيط وجد يف قرى اإلسالم ومواضعهم فهو مسلم أو يف قرى الكفر ومواضعهم فهو كافر 

وال يعرض له إال أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه وقال أشهب حكمه أيضا يف هذه اإلسالم إلتقطه مسلم أو ذمي 
يكون ملن فيها من املسلمني كما أجعله حرا وإن جهلت حريته الحتمال احلرية ألن الشرع رجح  الحتمال أن

جانبها وعند ش وابن حنبل مىت كان يف البلد مسلمون أو مشركون أقوى كذا باحلرية وفيه مسلم واحد فاللقيط 
صاحلهم اإلمام فهو كافر ألن مسلم جلريان حكم اإلسالم على الدار وإسالم من فيه وإن كان مجيعهم كافرا وإن 

الظاهر أنه ولدهم وإن كان يف بلد الكفر األصل كالترك وغريهم وليس فيهم مسلم فكافر وإن كان فيهم مسلم 
فوجهان أصحهما أنه كافر تغليبا حلكم الكفار احلكم الثاين نسب اللقيط ويف اجلواهر إن استلحقه امللتقط وغريه ال 

واه وجه كمن عرفه أنه ال يعيش له ولد فزعم أسر كذا ماه ألنه مسع أنه إذا طرح عاش يلحق إال ببينة أو يكون لدع
وحنو ذلك مما يدل على صدقة وقيل ال بد من البينة مطلقا ألن غريه حيتمل أن يدعيه وقال أشهب يلحق مبجرد 

ختار ورمبا طرح الناس الدعوى لعدم املنازع وهو أمر باطل خيفى إال أن يطهر كذبه قال الشيخ أبو اسحاق هو امل
أوالدهم من اإلمالق وغريه وإذا استلحق الذمي لقيطا ببينة حلقه وكان على دينه إال أن يسلم وغني استلحقته امرأة 
وولدها قال ابن القاسم ال تقبل منها وإن جاءت مبا يشبه من العدد وقاله األئمة ألن أقامتها لبينة على ولدهتا ممكن 

طء حالة تستر وألهنا إن أحلقته بزوجها فليس لإلنسان أن يلحق النسب بغريه ولذلك إذا خبالف الزوج ألن الو
استلحق الزوج ال يلحق باملرأة وإن ادعته من وطء شبهة أو زنا كان ذلك ضررا عليه أما الزوج فيمكن أن يتزوج 

ين وإن قالت من زنا حىت يعلم بامرأة أخرى واملرأة ال تتزوج برجل أخر وقال أشهب يقبل قوهلا ألهنا إحدى األبو
كذهبا ملا يف البخاري عن سليمان عليه السالم إن الذئب عدا على صيب المرأة فادعت أن ابن املرأة اليت معها ابنها 

فتداعياه لسليمان فأمر أن يقسم بينهما يسكن فقالت أمه ال تفعل سلمت هلا فقضى به للمانعة من قسمته ألن 
ون األخرى وكان داوود عليه السالم قضى به قبله لألخرى فلو مل يكن للمرأة الشفقة عليه وجدت منها د

االستلحاق ملا قضى بالصيب ملدعيته منهما أو لألوىل وأخر األخرى وقال حممد تصدق يف الزىن وحتد وأما من هلا 
قيط وقاله ش زوج فال إال أن تدعيه فيلحق هبا وقال صاحب األشراف واملسلم والذمي سواء يف دعوى نسب الل

وابن حنبل وقال ح يقدم املسلم على الذمي واحلر على العبد قياسا على ما لو تنازعا يف احلضانة ملا على اللقيط يف 
ذلك من الغرر فكان إحلاقه باملسلم واحلر أوىل وجوابه الفرق أن احلضانة والية خيشى على اللقيط فيها من تعيني 

أن كل واحد منهما لو انفرد صحت دعواه فإذا اجتمعا استويا كاألحرار  الدين وسوء احلال خبالف النسب وإما
املسلمني وألنه ساوى املسلم يف حلوق النسب فيساويه يف املنازعة قياسا للفرع الذي هو املنازعة على األصل الذي 

ببينة وال يقبل  هو النسب احلكم الثالث حريته ويف اجلواهر هو على احلرية ال يقبل فيه دعوى الرق من أحد إال
إقراره هو على نفسه بالرق ألنه ليس له أن يرق نفسه مل خيتلف يف ذلك مالك وأصحابه وقاله األئمة أن األصل يف 

وشروه ( الناس احلرية وإمنا يطرأ عليهم الرق جبريرة الكفر وقاله عمر وقاله على رضي اهللا عنهما وتال قوله تعاىل 
جة أنه لو كان رقيقا مللتقطه كما قاله بعضهم ملا احتاجوا إىل شرائه وألنه أن وجه احل) بثمن خبس دراهم معدودة 



كان ابن أمه فهو لسيدها أو ابن أم ولد أز ابن حرين فهو حر فال معىن لقوله هو رقيق مللتقطه بغري سبب ملك 
يف بيت املال ألن مرياثه له واإللتقاط إمنا هو للحفظ دون نقل األمالك احلكم الرابع جنايته ويف اجلواهر أرش خطأه 

  وإن جين عليه فاألرش كسائر األحرار وبذلك قال األئمة 

  كتاب الوديعة

  وفيه مقدمة وأربعة أركان املقدمة يف اشتقاقه وهي مأخوذة من الودع وهو الترك ومنه 
ماعة ومنه قوله قوله وددت أن أخالف إىل بيوت أقوام فأضرم عليهم بيوهتم نارا لودعهم اجلماعة أي لتركهم اجل

أي ما ترك عادة إحسانه يف الوحي إليك ألن املشركني ادعوا ذلك ملا تأخر عنه ) ما ودعك ربك وما قال ( تعاىل 
الوحي ومن خصائصه هذا املصدر أن العرب مل تستعمل فعله ماضي استغناء ب ترك فتقول ترك وال يقولون ودع 

ك عنده مسي وديعة وقيل هي من الدعة وهي من السكون وخوض إال شاذا وملا كان املودع يترك لك ما له عند
العيش ألن املال ساكن عند املودع واألول الصحيح لظهور الواو يف أوهلا والواو يف ودع خمففة وهي فعلية مبعىن 

عاملة  مفعولة بنحو قتيلة مبعىن مقتولة وجرحية مبعىن جمروحة ال من باب رحيمة مبعىن رامحة وال مبعىن عليمة مبعىن
وفعيل أبدا شأنه التردد بني فاعل ومفعول وإمنا يتعلق احدمها خبصوص املادة اليت وقع الكالم فيها الركن األول يف 

اإليداع ويف اجلواهر استنابة يف حفظ املال وهو عقد أمانة إمجاعا ألن القبض فيه ملصلحة الدافع عكسه القرض 
طرفني واختلف يف الضمان يف املركب وهو عقد جائز من اجلهتني وقاله واملركب منهما الرهن ال جرم مل خيتلف يف ال

األئمة نظائر قال أبو عمران العقود اجلائزة مخسة الوكالة واجلعالة واملغارسة والتحكيم والقراض مذكران والثالثة 
يكن املال خياف  مؤنثات ويكون هذا سادسها وظاهر املذهب أن اإليداع مندوب إليه ملن علم من نفسه األمانة ومل

عليه ويكون مندوبا على الكفاية وكاألذان واإلقامة وسنن جتهيز األموات وواجب عند اخلوف على املال عند ربه 
من ظامل وغريه فيكون حينئذ صونه فرضاً على الكفاية وقال األئمة يف فصل النذر والوجوب ألن صون املال واجبا 

ابن شعبان اإليداع غري واجب وجدت من يودع لك أم ال وينتفي  إمجاعا كالنفوس قاله صاحب املقدمات قال
لزومه إذا مل جيد على حتمل الشهادة إذا دعيت وليس يف البلد غريك من يرى وجوبه وجد من شهد أم ال قال 

صاحب األشراف إن أودعت بشرط الضمان ال يضمن وقال األئمة خالفا للعنربي ألنه خالف مقتضى العقد فال 
ر الشروط وقال ش يفتقر لإلجياب والقبول كالوكالة وأصلنا يقتضي عدم االشتراط فيهما كما تقرر يف يلزم كسائ

) إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ( البيع وأصله الكتاب والسنة واإلمجاع وأما الكتاب فقوله تعاىل 
  والسنة 

ند رسول اهللا ودائع تركها عند أم أمين ملا هاجر وأمر علياً قوله أد األمانات ملن ائتمنك وال ختن من خانك وكانت ع
رضي اهللا عنه أن يؤديها ألرباهبا وامجعت األئمة يف مجيع األمصار واألعصار على حسن اإليداع قاعدة العقود 

وقد قسمان منها ما ترتب مصلحته على جمرد العقد فيكون شأنه اللزوم كالبيع واإلجارة فإن مصلحته انتقال امللك 
حصل ومنها ما ال تترتب مصلحته على جمرد العقد كاحلعالة فإن مصلحتها ومقصودها حصول اجملعول عليه وهو 
غري متحصل عند العقد لعدم انضباطه وكذلك نظائرها فكانت على اجلواز مث ترد نقوض تندفع بالفروق الفقهية 

ز يف اصطالح العلماء له معنيان أحدمها نفي احلرج املذكورة يف مواضعها وأصل القاعدة وسرها ما تقدم تنبيه اجلوا
عن الفعل والترك وهو اإلباحة وهو الذي يكثر استعماله وثانيهما ميكن كل واحد من املتعاقدين من فسخ العقد 
 شرعا وال ميكن تفسريه باإلباحة وإال امتنع جعل البيع والنكاح وغريمها قسيماً للعقود اجلائزة الستة املتقدمة ألهنا



مباحة فكان التفسري يعم فتعني أن يكون لفظ اجلواز يف اإلصطالح مشتركا الركن الثاين املودع يف اجلواهر ال 
يشترط فيه إال أهلية التوكل فإن الرب والفاجر له أن يودع غري أن احملجور عليه ال يتصرف مبال فال يودع وقال 

أ إال بعد الدفع للويل وينبغي أن يكون ذلك متفقا عليه األئمة وقال ش وابن حنبل إن أودعك صيب أو معتوه مل ترب
الركن الثالث عاقدة يف اجلواهر ال يشترط فيه إال أهلية التوكيل ألنه وكيل على احلفظ وقاله األئمة وقال اللخمي 

  يشترط فيه أن يكون ذا حمرم إذا كانت الوديعة امرأة إال أن يكون مأمونا أو امرأة 
لون رجل بأمرة ليس بيته وبينها حمرم وأجاز مالك ملن ادعى أمة وأقام شاهدا أو لطخا ووضع لقول رسول اهللا ال خي

القيمة أن يسافر هبا إذا كان مأمونا ومنعه أصبغ وهو أصوب للحديث وألن اخلوف عليها من املدعي أشد ألنه 
يف الكتاب إذا أودعت صغريا يقول هي أميت أستبيحها إذا غاب عليها ويف هذا الركن ثالثة فروع الفرع األول 

بإذن أهله أم ال مل يضمن كما لو بعته سلعة فأتلفها ال يبيعه بثمن وال قيمة ولو اشتريت منه ودفعت الثمن إليه فأتلفه 
ضمنت السلعة وال يضمن الثمن وقال ش وابن حنبل ال يضمن الصيب الوديعة إال إن أتلفها بنفسه وكذلك املعتوه 

س على البهيمة وألنك سلطته على اإلتالف فهو كاإلذن فال يضمن كالبالغ احتجوا بأنك سلطته ووافقنا ح لنا القيا
على احلفظ ومل تسلطه على اإلتالف فهو كما لو أودعت عند خائن تعلم خيانته فإنه يضمن إمجاعا فكذلك ها هنا 

حيوانا للسباع يضمنها أياه ألن واجلواب عن األول إن علم املودع حبال يتنزل منزله االكر كذا كما أن من قدم 
علمه حبال السبع تسليط وعن الثاين أن اجلائز متوقع يف حقه الوازع الشرعي خبالف الصيب الفرع الثاين يف الكتاب 
إذا أودعت عبدا حمجورا عليه فأتلفها فهي يف ذمته إن عتق يوما ألنه مل حيق كذا لتسليطك عليها فيكون كالدين يف 

خها عنه السيد يف الرق وذلك له ألنه عيب وإذا أسقطته سقط يف رقه وبعد عتقه وإال لبقي العبد الذمة إال أن يفس
وما أتلفه املأذون له من وديعة ففي ذمته ال يف رقبته ألنك متطوع باإليداع وليس لسيده إسقاط ذلك عنه ألنه 

مما دفع إليه ليعمله أو يبيعه وكذلك ما  عرضه لذلك باإلذن وكذلك ما أفسده العبد الصانع واملأذون له يف الصناعة
أئتمن عليه أو استسلفه فهو يف ذمته ال يف رقبته وال فيما بيده من مال السيد وليس لسيد فسخ ذلك عنه ألنه أذن 

له فيما تتوقع فيه هذه األمور وما قبضه العبد واملكاتب وأم الولد واملدبر من وديعة بإذن السيد فاهلكوها ففي 
يف رقاهبم كاملأذون وخبالف قبض الصيب الوديعة بإذن أبيه ال يلزمه شيء وال ينبغي ذلك ألبيه قال ذمتهم ال 

التونسي ال يضمن الصيب وكذلك السفيه أذن وليه أم ال ألنك سلطته على ذلك واختلف إذا كان العبد هو الذي 
إليه فأنكر سيده فقال للسيد  أدخل نفسه يف ذلك وصدقته كقوله سيدي أمرين أن استعري منك فصدقته ودفعت

أسقاطه بعد ميينه أنه ما بعثه وهو ألشبه ألن العبد ليس له أن يعيب نفسه بكذبة وعدوانة وأنت أتلفت متاعك 
بتصديقه وقيل هو دين يف ذمته وال يسقطه وأما ما تعدى عليه العبد والصيب فيتبعون به وكل ما لزم رقبة العبد لزم 

مة املشتركة بني حر وعبد فيطأها العبد فقيل جناية يف رقبته ألنه مل يؤذن له يف ذلك وقيل ذمة الصيب واختلف يف األ
ليس جبناية ألنه كاملأذون له يف ذلك لشركة احلر إياه وفرق أشهب يف املأذون له بني الوغد فال يكون اإلذن له يف 

فال يقدر السيد على فسخ ذلك من ذمته  التجارة إذنا له يف اإليداع ولسيده فسخ ذلك من ذمته وبني ذي اهليئة
واحملجور إذا كان يبيع ويشتري بغري إذن فكاملأذون له يف ذلك وأخذه الوداع عن ابن القاسم إن أسلفت مأذونا له 

يف التجارة ذهبا على عمل فأفلس لزم ذلك العبد يف ذمته وخراجه إن أذن له يف املعامالت وإن مل يؤذن له إال يف 
قط والسلف كثري ففي ذمته ال يف خراجه أو يسريا ففي ذمته وخراجه قال ابن يونس يف العتبية إذا عمل الصنعة ف

أرادت ايداعه فقال له أودع عبدي ففعلت فاستهلكها العبد فهي يف ذمته وإن غره السيد يف العبد فال شيء على 
ها حىت تقوم بينة قال اللخمي ال ينبغي العبد بكل حال قال ابن عبد احلكم وال يكون يف ذمته بإقراره أنه استهلك



إيداع الصيب وال السفيه ألنه تعريض املال للضياع وال يتبعان بإتالفهما إال أن ينفقا ذلك فيما ال له غىن ما عنه 
وهلما مال فيتبعان يف ذلك املال مث أفاد غريه مل يتعاقبه ووافقنا ابن حنبل يف القن وقال ش و ح ما ضيع الصيب 

ن الودائع ال شيء عليهما فإن أتلفاها مل يضمنا عند ح ونقض أصله لقوله إذا أودع الصيب عبدا أو أمة والعبد م
فقتلهما ضمنهما وضمن ش العبد والصيب ومنشأ اخلالف أن هذا اإليداع تسليط على اإلتالف أم ال فعند ش هذا 

وم من الصيب فصاحب املال هو املهلك ملاله فال اإليداع ملغى فكأهنا حتما كذا على املال ابتداء لنا أن التضييع معل
يضمن وأوردوا على هذا أنه مل ينتقض مبا إذا أودع عبد معلوم اجلناية فإنه يضمن وقياسا على ما إذا لفت من كذا 
الصيب فأتلف ال يضمن وكذلك لو اشتريت منه ودفعت له الثمن وأجابوا بأن عقد املعارضة تقتضي التسليط على 

ف اإليداع وألنا لو ضمنا لك لرجع عليك ألنك الذي سلطه فال يفيد التضمني شيئا وقياسا على العوض خبال
العرض احتجوا بالقياس على املأذون واملكاتب وجوابه الفرق بأن العبد ليس مظنة اإلتالف الفرع الثالث يف 

 فإن مل يكن يف الوصيني عدل الكتاب إذا أودعتهما أو أبضعتهما فليكن املال عند أعدهلما كاملال عند الوصيني
خلعهما السلطان ووضع عند غريمها يف التنبيهات لو اقتسماها مل يضمناها يف ظاهر قول ابن القاسم واخللع عند 

عدم العدالة خمتص بالوصيني ألن اإليداع مشروع عند الرب والفاجر وال يوصي الفاجر وقال القاضي إمساعيل مها 
أحدمها وال ينزع منهما وال يقتسمانه وجيعالنه حيث يثقان وأياديهما فيه واحدة قال خبالف الوصيني ال يكون عند 

ابن يونس قال أشهب يف البضاعة إن اقتسماها أو كانت عند أدنامها عدالة ما مل يكن بني الفجور فال ضمان على 
سلم بالتسليم وما صار واحد منهما قال حيىي وال يضمن الوصيان إذا اقتسما وقال ابن حبيب يضمن كل وصي ما 

بيده يدفع يد اآلخر عنه ومل يرضها املوصي إال مجيعا الركن الرابع الشيء املودع وله عاقبتان يف اإلتفاق على البقاء 
ويف اجلواهر الرد واجب مهما طلب املالك وانتفى الغرر وقاله األئمة وفيه ثالثة فروع الفرع األول قال ابن يونس 

ك بالركوب إىل موضع كذا فلم يقبل عذره فحلف ال يعطيكها هذه الليلة وادعى من الغد إذا اعتذر عن الدفع ل
ضياعها قال امتناعه ضمان ألنه أقرهبا وإن قال ال أدري مىت ذهبت حلف وال يضمن قاله ابن القاسم وقال أصبغ 

نعك إياها إال أن يكون له وحيلف ما علم بذهاهبا حني منعه قال ابن القاسم ولو قال ذهبت بعد امتناعي ضمنها مل
عذر يتضرر معه مبرافقتك وقال أصبغ ال يضمن كان له شغل أم ال إال أن يكون يف يديه أو عند بابه وليس فيه فتح 
وال غلق وقال ابن عبد احلكم إذا قال من الغد تلفت قبل امتناعي أو بعده مل يضمن وكذلك لو قال ال ادفعها إال 

ضاعت يف خالل ذلك فال يضمن ألنه قد خياف شغبك وقد يعوق الناس عائق وقد يثقل بالسلطان فترافعتما إليه ف
عليهم ذلك يف وقت واملودع إمنا دخل على احلفظ والتسليم على ما جرت به العوائد ويرد الناس مثل هذا من 

لطلب والرد شغل وكيل وما يعذرون به وقال ح وابن حنبل مىت أخر عن القدرة على الدفع أخر له عن احلفظ با
واجب إمجاعا ويف اجلواهر قال ابن عبد احلكم إذا قال أنا مشغول إىل حد فقال يف غد قبل جميئك األول أو بعد فال 

يضمن وعن ابن القاسم إذا امتنع إال بقضاء السلطان فيقضى عليه بالدفع فهلكت قبل القضية وبعد الطلب فإن 
طلبت منه وديعة فقال ضاعت من سنني وكنت أرجو أن آخذها ومل  دفعت إليه بغري بينة ضمن قال ابن القاسم ومن

يكن يذكر هذا وصاحبها حاضر يصدق وال يضمن ألنه أمر حمتمل وهو أمني إال أن يطلب منه فيقر هبا عنده مث 
يدعي الضمان قبل ذلك فيضمن وكذلك القراض وقال أصبغ إذا مل يعرف منه طلب هلا وال ذكر لصاحبها وال 

عادة الناس ذكر مثلها فيتهم قال ابن عبد احلكم اصحابنا يقولون إن مسع منه قبل ذلك الوقت مسع منه  لغريه ألن
وإال فال قال وأنا أرى أن حيلف وال شيء عليه الفرع الثاين يف الكتاب إذا مل تعلم موضع الذي أودعك أحي هو أو 

هبا عنه ليتحصل له ثواهبا فيحفظ عليه ملكه  ميت وال وارث له يستأىن هبا فإن طال الزمان وأيست منه فتصدقت



حبسب اإلمكان أما هو أو بدله الذي هو الثواب قال ابن يونس يريد ويضمنها له إذا جاء الفرع الثالث يف الكتاب 
إذا اودعك عبدا أو مأذونا أو غري مأذون مث غاب فسيده أخذ الوديعة كما له أخذ مال العبد منه وقد قال مالك إن 

تاعا بيد عبد غري مأذون وصدقك العبد وقال هو بيد عبدي ال أدري هل لك فيه شيء أم ال فهو للعبد ادعيت م
لظاهر يده وال ميني على السيد لعدم دعواه شيئا إال أن يدعي على السيد أنه يعلم أنه لك فيحلف على علمه قال 

  مالك ولو كان العبد مأذونا صدق كإقراره بالدين 

  نزاع يف الوديعةالفصل الثاين يف ال

وفيه مخس وعشرون مسألة االوىل يف الكتاب يصدق يف رد الوديعة والقراض إليك إال أن يقبض ذلك ببينة فال يربأ 
إال ببينة ولو قبض ببينة صدق يف الضياع والسرقة ألن اإلشهاد عليه متعذر وقال األئمة يصدق وإن قبض ببينة لنا 

 احلفظ دون الرد فقد ادعى ما ليس أمينا فيه فيضمن وألن الغالب ممن شهد أنه ملا اشهد عليه فقد جعله أمينا يف
عليه بشيء أنه جيتهد يف دفع تلك الشهادة عنه مبا يدفعها حبيث مل يفعل ذلك تعينت التهمة املوجبة للضمان وألن 

مقتضاه يف صور النزاع أصل اليد الضمان لقوله على اليد ما أخذت حىت ترده خالفناه يف موانع اإلمجاع فيبقى على 
وألنه لوال الضمان حينئذ النتفت فائدة اإلشهاد وال يقال فائدته تعذر اجلحود عليه ألنا نقول دعوى الرد يقوم 
مقامه احتجوا بالقياس على صورة القبض بغري بينة وألنه غري ضامن ابتداء عند القبض فال يضمن انتهاء عمال 

قبض بالبينة حاث على اإلشهاد عند الدفع يف جمرى العادة فلما خولفت باالستصحاب واجلواب عن األول أن ال
العادة اهتم خبالف القبض بغري بينة ال ضرورة تدعوه لإلشهاد وعن الثاين إن اإلستصحاب معارض مبا ذكرنا من 

قاسم فإن نكل التهمة الناشئة عن خمالفة العادة تفريع قال صاحب النكت إذا قبض بغري بينة وأهتم حلف قاله ابن ال
قال ابن عبد احلكم يضمن وال ترد اليمني على املالك ألنه إمنا اهتمه ومل حيقق ما حيلف عليه وقال بعض الشيوخ 

حيلف على الرد كان متهما أم ال خبالف الضياع والفرق أنه يف الرد يدعي تيقن كذب املالك ويف الضياع ال علم 
م عليه صدق يف الرد خبالف األخذ ببينة وكذلك إذا أقر هبا عند بينة عنده ولو أخذها حبضرة قوم مل يقصد شهادهت

خبالف من قصد اإلشهاد عليه فإنه هو الذي تنبعث داعيته لإلشهاد عند الرد قال ابن يونس يف املوازية إذا قبض 
د وال ميني عليه بغري بينة يصدق يف الرد مع ميينه وقاله عبد امللك وقوله يف الكتاب يصدق يف الضياع والسرقة يري

إال أن يتهم قاله أصحاب مالك قال اللخمي قيل ال ميني عليه ألهنا هتمة وهو أمني وقيل حيلف إال أن يكون عدال 
حيلف متهما كان أم ال ألن الناس قد استخفوا التهم وتغري حاهلم فيحلفون سدا للذريعة إال املربز يف اخلري وحيلف 

مأمونا أو غريه والفرق أن هذا يدعي عليه التحقيق خبالف األول ألنه يتهمه إال  مدعي الرد وقد قبض بغري بينة كان
أن تطول املدة حبيث يعلم أنه ال يستغين عن مالك يف تلك املدة لقلة ذات يدك أو لغري ذلك والقابض ببينة ال يربأ 

ف أن يقول هي سلف فأشهد أهنا إال ببينة إال أن يكون اإلشهاد خوف املوت ليأخذها من تركتها أو قال املودع أخا
وديعة أو حنو ذلك مما يعلم أن املقصود بأن غري التوثق من القابض فيصدق يف الرد بغري بينة الثانية يف الكتاب إذا 
أنكر املرسل إليه وصول املال إليه ضمن الرسول إال ببينة علي الدفع قبض منك ببينة أم ألنه مفرط إال أن يشترط 

الدفع ألنك أمنته علي الدفع ويف األول إمنا أمنته علي احلفظ كالوصي يؤمن علي اإلنفاق دون عدم اإلشهاد علي 
الدفع وقابض الوديعة ببينة وقال مل أجد املرسل إليه ورددت املال إليك ألنه ادعى الدفع ملن ائتمنه إال أن يقبضه 

ل إليه فمات هبا وأنكر املرسل إليه األخذ فال شيء ببينة فال يربأ إال ببينة كأخذ الوديعة وإذا قدم الرسول بلد املرس
لك يف تركة الرسول ألنه أمني مل يتعني تفريطه وحيلف من جيوز أمره من الورثة ما يعلم لذلك شيئا ألهنم متهمون 



ببقائها يف التركة ولو مات قبل البلد ومل توجد املال أخذته من تركته ألن من مات ومل يوص بالودائع أو القراض 
اليت قبله مل توجد يف تركته فهو ضامن وحياص هبا غرماؤه لتفريطه فإن قال هذا وديعة فالن أو قراضه صدق إال أن 
يتهم ألنه أمر ال يعلم إال من قبله وهو أمني ويأخذ ذلك من مسي له فإن قال دفعته للمرسل إليه وأكذبه املرسل إليه 

ينة لتفريطه يف اإلشهاد وهو أمني على احلفظ دون التسليم كما تقدم وكان املال إليه أم ال كذا مل يربأ منك إال بب
وكذلك أن أمرته بصدقته على قوم معينني فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن حصة املكذب أو علي غري 
أمني معينني صدق مع ميينه بغري بينة ألن غري املعني ال يقصد الدافع اإلشهاد من قبل رسوله عليه لعدم انضباطه فهو 

يف احلفظ والتسليم معا ويف التنبيهات إذا هلك ببلد املرسل إليه ومل يوجد املبعوث به قال أشهب هو ضامن وجعله 
أكثرهم خالفا وتأول محد يس الكتاب على ما إذا تطاول فإن قرب ضمن وكذلك ضمنه يف املوازية ويف النكت إذا 

ني مل ينفعه ألن اليمني ال تتوجه إال عند التهمة ومل ير ذلك اشترط الرسول عدم اإلشهاد نفعه وإن اشترط عدم اليم
ابتداء فقد اشترط أمرا مل يتعني خبالف اإلشهاد تعني سببه من اآلن قال ابن يونس وجه املدونة إن موته يف الطريق ومل 

ه يف املوازية يوجد حيمل علي أنه تعذير وبعد وصوله البلد حيمل علي أنه دفعها ولو كان حيا ألعلم شهوده وضمن
ألن عليه اإلشهاد وال خيفى ذلك عن ورثته إذا حبثوا وإذا مات يف الطريق برئت ذمته ومحل علي الضياع ال علي 

التعذير عكس ما يف املدونة ويف الصدقة علي غري املعني إمنا حيلف إذا اهتم الثالثة يف الكتاب إذا قلت اقرضتك وقال 
ج مالك بيدك ال علي وجه يضمن خالف الظاهر ولو قلت سرقته أو غصبته أودعتنيه وتلف املال صدقت ألن خرو

صدق وال يضمن ألن األصل عدم العدوان ولو قلت قضيتك إياه من دينك أورددته من قراضك وقال أودعتنيه 
وضاع مين صدقت مع ميينك ألن خروج مالك بيدك ال علي وجه الضمان خالف األصل وإذا بعث بألف وقال 

ن األلف الذي هو وديعة عندي تلفت وقلت بل املبعوث الوديعة صدق كما يصدق يف ذهاب الوديعة هي دينك وإ
قال ابن يونس إذا اختلفتما يف الوديعة والقرض صدقت ألنه معترف بوضع يده مدع طرح الضمان عليه وقال 

عواك الغصب إمنا ذلك أشهب يصدق وال يؤاخذ أحد بغري ما أقربه واألصل عدم الضمان وقال بعض الفقهاء يف د
إذا ادعيته علي من ال يليق به فصار مدعيا ملا يشبه وأنت ملا ال يشبه وإال فالقول قولك لدعواك ما يشبه كدعواك 
القرض علي مجلة الناس وقال أشهب يف اختالفكما يف املدفوع لك هل دين أو وديعة إن دفع لك ببينة صدق وإال 

قال ابن يونس وهذا إذا دفعت إليه الوديعة بغري بينة فإذا رد بغري بينة دل ذلك  صدقت وال خيرج من الدين إال ببينة
علي أنه الوديعة ألن اإلشهاد ال يلزمه وإن رد ببينة دل على أنه القرض إذ ال يربأ منه إال ببينة ووجب الرد ببينة 

ال يودع غالبا وحيتاج إىل السلف لتعني قول ابن القاسم قال اللخمي إذا قلت أقرضتك وقال أودعتين والقابض ممن 
ترجح قول مالك ويف العكس يصدق هو الرابعة يف الكتاب إذا قلت أمرين بدفع الوديعة لفالن ضمن األببينة أنك 

أمرته بذلك أو تصدقه أنت ألن األصل عدم إذنك له يف ذلك وقاله ش وح وقال ابن حنبل يصدق ألنه ادعى دفعا 
واه الدفع إليك ووافق على ما إذا اعترفت باإلذن وانكرت الدفع قال اللخمي ليس جيزيه فال يضمن قياسا علي دع

له تسليمها بأمارة من قبلك وال بكتابك وإن اعترف أنه خطك إال أن يثبت الرسول عند احلاكم أنه خطك ألنه لو 
يعترف أنه وصاك  حضرت مل يأخذها حىت تشهد له مبا يبديه ولو جحدته مل تنفعه الشهادة على القابض إال أن

بتسليمها بذلك فيلزمه ما رضي به وإن دفعها الرسول بغري أمارة وال كتاب وهو عني وهو موسر جاز رضاه بذلك 
ويلزمه ما الزم نفسه فإن أنكرت الرسالة غرم مثلها وال ضرر عليك فإن كانت عرضا مما ال يقضى فيه باملثل أو عينا 

ليك وإذا دفع الرسول وأنكرت أنك بعثته خريت بني تغرمي الرسول أو وهو معسر منع رضاه بالدفع ألنه ضرر ع
املودع فإن غرم الرسول مل يرجع هبا على اآلخذ منك قال له الرجوع هبا علي الرسول ومنع أشهب وقال حممد إن 



دفعت بكتاب له أو بأمارة رجعت علي الرسول وعلي قول أشهب ال يرجع قال ابن يونس إذا أنكرت إرسال 
ابض قال أشهب تصدق قبضها ببينة أم ال وحيلف فإن نكلت حلف املودع وبريء وقال أشهب لك الرجوع الق

علي أيهما شئت مث ال ترجع كذا من أخذت منه علي اآلخر ألن الدافع صدق الرسول وإذا جاز خبطك أو بأمارة 
ض فإن سألك عن الرسول منك فعرف ذلك وسلم فأنكرت حلفت أما كتبت وال سريت مث يغرم ويرجع علي القاب

فسكت مث طالبته بعد ذلك فتحلف أنك ما أمرت القابض الرسول وما كان سكوتك رضا بقبضه ولو علمت بقبضه 
فجئت إىل اآلخذ منك فقلت له كلم فالنا حيتال يل فيما قبضه فهذا رضا منك بقبضه فيربأ الدافع إليه ولو طلبت 

ن عبدوس حيلف مالك شيء اخلامسة يف الكتاب إذا بعثت إليه ماال الدافع فجحدك فقلت احلف ما أودعتك قال اب
فقال تصدقت به علي وقلت وديعة وتلف املال فالرسول شاهد حيلف معه املبعوث إليه قيل كيف حيلف ومل حيضر 
ابن  قال كما حيلف الصيب إذا بلغ مع شاهده يف دين يف التنبيهات تأول القاضي إمساعيل شهادة الرسول مطلقا وقاله
عبد احلكم ألنك اعترفت أنك أمرته بالدفع فشهد علي إقرارك وقال سحنون معناه أن املال يف يد الرسول ولو 

دفعه ضمن أومها حاضران واملال حاضر ولو أنفقه املبعوث إليه امتنعت الشهادة ألنه يدفع الضمان عن نفسه وقال 
قامت للرسول بينة علي الدفع وأما إن كان معدما فال وجعل اشهب متتنع شهادته إال أن يكون املبعوث إليه مليا أو 

بعضهم قول أشهب وابن القاسم وفاقا وأن كل واحد منهما تكلم علي وجه ويف النكت قال القاضي إمساعيل معىن 
قول مالك قبول الشهادة مطلقا ألنك وافقت الرسول علي الدفع وإمنا خالفت يف الوجه الذي به قبضه اآلخذ فلم 

الرسول وإمنا يضمن أن لو قلت ملن أمرك فإذا ضمنته امتنعت شهادته قال ابن يونس وعلل أشهب أيضا بأنه  يضمن
دفع دفعا مل يؤمر به ألنه أمر أن يدفع علي وجه اإليداع فدفع علي وجه التمليك فتمنع شهادته قيل وإذا غرم 

مر ظلمك واغرمين بسببك إذ مل جيد املال بيدك الرسول رجع على املدفوع إليه وإن كان عنده مظلوما ألنه يقول اآل
كقوله يف املودع يأتيه خبط رب املال أنه دفعه له صلة أو أنه له وهو ال يشك أنه خطه فإذا عدم املودع رجع على 

القابض وإن كان يعلم أنه مظلوم ألنه يقول ليسك وصل إىل الغرم قال ابن يونس وحيتمل أن الفرق بني املسألتني أن 
أمور يف األوىل يتحقق تكذيب اآلمر وأن املدفوع إليه مظلوم فال يرجع إليه ويف الثانية ال يقطع حبقيقة كذبه إذ قد امل

يزور خطه ويعرف أمارته فلهذا يرجع وعلى أصل ابن القاسم ال يرجع كاملستحق من يده دابة وهو يعلم أهنا تباح 
لثمن وقد اختلف قول أشهب يف هذا األصل فقال إذا قال بعثين عند بائعها قال ابن القاسم ال يرجع علي البائع با

رهبا إليك ألخذها وصدقه ودفع فادعى على ضياعها وأنكرت بعثته حلفت وغرم ال رجوع له على الرسول خبالف 
ما تقدم له وابن القاسم يرى له الرجوع ها هنا ألنه مل يتحقق صدقه السادسة يف الكتاب إذا بعثت عبدك أو أجريك 
لقبض مثن ما بعته فقال قبضته وضاع مين ومل يقم املشتري بينة بالدفع ضمن خبالف من دفعت إليه ماال ليدفعه فقال 
دفعته بغري بينة وصدقه املرسل إليه فيما هو من حقوقه أو وديعة قائمة بيده وأما ما أقر به وادعى تلفه فال يضمن يف 

قوله إذا صدقه املرسل إليه ال يضمن إذا كان تصديقه املرسل إليه فيما التنبيهات محل ابن محديس ومجاعة األندلسيني 
هو من حقوقه أو وديعة قائمة بيده وأما ما أقر به وادعى تلفه وجحد القبض فيما ليس حقا له ال يربأ الرسول إال 

م قال ابن يونس ببينة علي القبض وقال ابن لبابة وغريه ال يضمن مطلقا وهو ظاهر الكتاب وعليه اختصرها أكثره
يريد أن املال دين عليه للمرسل إليه فال يضمن ألنه طلب لك وأما غري ذلك فال يربأ الدافع إال ببينة وقال بعض 

الفقهاء يف أول املسألة إمنا مل يصدق املشتري إال ببينة ألنه لك يف ذمته ولو كان أصله وديعة لصدق ويف املوازية ال 
ب إذا أنفقت علي الدابة بغري أمر السلطان وشهدت بينة بأهنا وديعتك من حني كذا يصدق لدفعه السابعة يف الكتا

فإن اإلمام يبيعها ويقضيك النفقة وإن مل يشهد هبا إذا مل تدع شططا قال ابن يونس الفرق بني هذه وبني الزوجة 



ىل السلطان أنه مل يترك هلا تدعي غيبة زوجها أهنا أنفقت من ماهلا علي نفسها فال يقبل منها إال أن تكون رفعت إ
نفقة إن البينة شهدت هلا بالوديعة عنده ومل يطلع علي نفقتها والزوجة يف دار زوجها وموضع ماله ولو ادعت املرأة 

أهنا أنفقت على دابته من ماهلا لكان كدعواها النفقة علي نفسها ألهنا يف دار صاحبها قال القاضي يف اإلشراف إذا مل 
هيمة لزمك علفها أو تدفعها للحاكم فيتدين كذا علي صاحبها لعلفها أو بيعها إن كان قد غاب فإن يأمرك بعلف الب

تركها مل يعلفها فهلكت ضمنتها ووافقنا ش وابن حنبل وقال ح ال يلزمك علفها ألنه فوض إليك احلفظ دون 
ك أمث وحق اهللا تعاىل ال يتوقف العلف وجوابه أن صون البهائم عن تعذيبها باجلوع وغريه حق هللا وهو لو فعل ذل

فعله ووجوبه علي إذن اخللق أو يقول أنت مأمور حبفظها وهذا منه فكان عليك كما لو رأيتها تتردى يف بري وجب 
عليك صوهنا عنه الثامنة يف الكتاب إذا قال أنفقتها علي أهلك وولدك وصدقوه ضمن إال أن تقوم له ببينة ويشبه 

هم بالنفقة لعدم إذنك له يف ذلك ومن تصرف يف مال غريه بغري إذنه ضمنه يف التنبيهات نفقة مثلهم ومل يبعث إلي
وقع يف بعض نسخ املدونة وقال غريه إن صدقوه ومل يبعث إليهم بشيء وهي نفقة مثلهم ال يضمن وإن قلت كنت 

قة وال بعثت هبا وصدقوه أبعث إليهم ضمن قال ابن يونس ينبغي إذا فرض هلم قاض إذا اعترفت أنك مل تترك هلم نف
أنه أنفق من الوديعة نفقة مثلهم ال يضمن وإن تقم بينة إذا صدقته الزوجة الكافلة الولد ألهنا لو أنفقت من عندها 

لرجعت بذلك علي الزوج قال أشهب إذا قلت دفعت النفقة أو بعثت هبا إليهم حلفت علي ذلك وعلي وصوهلا مث 
قال أمرتين بالدفع أو قال لك مل أفعل وإال رجعت على من يلي نفسه بقدر  يضمن وال ترجع على أهلك بشيء إن

حصته وهذا ما مل يكن السلطان قضى علي الغائب بالنفقة فإن قضى مل تصدق يف قولك بعثت أو تركت إال ببينة 
ت املتولية للنفقة فيكون اجلواب كما تقدم قال التونسي ال حيتاج املنفق إيل ببينة إذا صدقه الكافل أو أمهم أو كان

إذا اقررت أنك مل تبعث إليهم واخلفت نفقة ألهنا لو قالت النفقة من عندي صدقت ورجعت عليك وال فرق إال أن 
تريد أن الذين قاموا هبا سواك فال جيوز إقرارها عليهم التاسعة يف الكتاب إذا استهلكها وادعى أنك وهبتها له 

العاشرة قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا ادعاها رجالن وال يدري  وأنكرت صدقت قال ابن يونس يريد وحتلف
ملن هي هي هلما بعد أمياهنما لعدم املرجح هلما أو لغريمها فإن نكل أحدمها اختصت باحلالف وأما يف الدين فيغرم لكل 

ملعينات وقال سحنون واحد مائة ألهنما مدعيان علي ذمتك فلم يتعني شيء يقسم بينهما وال تعدد يف الذمم خبالف ا
إن تداعيا الوديعة بعد الوفاء وقال ابنك ال ادري إال أن أيب ذكر أهنا وديعة توقف أبدا حىت يستحقها أحد بالبينة 
وقال فيمن أودعك مائة وآخر مخسني فنسيت صاحب املائة وادعى كالمها يتحالفان ويقتسمان املائة واخلمسني 

د مائة بعد أمياهنما قال حممد إذا قلت دفع يل فالن مائة ال يصدق هبا وفعلت لعدم مدع غريمها وقيل يغرم لكل واح
مث قلت بل هو فالن وادعى كل واحد أنه اآلمر لك بالصدقة يغرم لكل واحد مائة قال أشهب الصدقة نافذة ملن 

ك أعطتك امرأة كانت منهما وألتباعه عليك ملوافقتهما لك علي الصدقة احلادية عشرة قال صاحب البيان قال مال
وثيقة على زوجها وماتت وال وارث هلا غري زوجها إن كان عليها دين فال تعط الوثيقة وإال أعطها له بعد اإلشهاد 
النتقاهلا إليه فاملرياث والوصية كالدين وإذا كان ماهلا يفي بدينها ووصاياها دفعها إليه باإلشهاد قال واألوىل وضعها 

ن مل يعلم به ومراده بالدين ال يفي به ماهلا الثانية عشرة قال قال مالك لك عنده علي يدي عدل خمافة طريان دي
عشرة أخذت منها مخسة فتسلفها وأشهدت عليه ببينة مؤرخة مث أخرج براءة غري مؤرخة ال منسوبة للعشرة وال 

ذا ثبت أصل للخمسة الباقية فقلت هي من العشرة وقال بل من اخلمسة تصدق مع ميينك وتكون من العشرة إ
العشرة ألنه أقر باألصل واألصل بقاؤه عنده ومل يقر بذلك وال ثبت ببينة صدق هو مع ميينه لعدم ثبوت األصل 

واألصل ابراءة ذمته الثالثة عشرة قال أودعته حنطة فتسلفها فقلت كان فيها دينار صدق مع ميينه ألن األصل براته 



لك فيها شيئا فإن مل حتقق عليه الدعوى فعلى اخلالف يف ميني التهم وحلفه ليس علي علمه بل ما أخذته وال علمت 
الرابعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا غرم على وديعتك من ظامل يلزمك الغرم ألنه مصيبة نزلت به وقيل يرجع 
ف إمنا عليك ألنه غرم بسببك كالشاتني املأخوذتني يف اخللطة عن مائة وإحدى وعشرين إلدخال الضرر وهذا اخلال

هو فيما مل يعلم به أما إذا علمت أن بالطريق مكانا يقوم الناس علي املتاع فال ينبغي جريان اخلالف بل يتعني الغرم 
عليك ألنك كاآلذن فيه وكذلك إن صانع بعض الرفاق اللصوص عن الرفاق وعلم ذلك بذلك املوضع لزم الغرم 

صاحب الظهر ما ينوهبم وإن كان خياف أن ذلك ال ينجي مل  من حضر ومن غاب ممن له متاع يف تلك الرفقة وعلى
يرجع على الغائب قاله كله سحنون اخلامسة عشرة قال قال مالك إذا محل القمح الوديعة إيل بلد ليبيعه مل يكن لك 

أخذه منه إال مبوضع االستيداع وكذلك السلف والسارق نفيا لضرره بتضييع الكراء عليه وقال اشهب خيري بني 
ني طعامك أو مثله يف البلد يف السرقة والوديعة ألن الضرر جيعل لك بالنقل فيخري ويقدم عليه ألنك صاحب احلق ع

والقول الثالث تفريقه أصبغ بني البلد القريب فيوافق أشهب فيوافق ابن القاسم قال والظامل حيمل بعض احلمل قاله 
ام فقال ما تقدم وبني العروض واحليوان والرقيق الذي ال حيتاج يف السرقة والوديعة مثلها وفرق ابن القاسم بني الطع

إىل كراء من بلد إىل بلد والدواب لك أخذها حيث وجدهتا والرقيق احملتاج للكراء والبز العروض خيري فيها ألهنا 
ام أو عني شيط كذا وقيمتها يف موضع األخد منك نفيا لضرر الكراء عنك وسوى أشهب بني التخيري بني أخذ الطع

مثله يف موضع القبض وقيمة احليوان والعروض يف موضع األخذ يوم األخذ وفرق أصبغ فقال يف الطعام بقول ابن 
القاسم فليس لك إال طعامك مبوضع األخذ إال أن يكون قريبا كما تقدم ويف العروض واحليوان بقول أشهب وفرق 

يوان فقال ليس لك إال أخذ متاعك يف املوضع الذي سحنون بني الطعام فقال بقول ابن القاسم ويف العروض واحل
وجد فيه فيتحصل يف العروض واحليوان ثالثة أقوال قول سحنون وقول اشهب وتفرقة ابن القاسم بني ما حيتاج 

للكراء وما ال حيتاج ويف الطعام ثالثة أقوال قول ابن القاسم والتخيري وتفرقة أصبغ بني القريب والبعيد السادسة 
ال قال مالك إذا قلت نقصت وتداعيتما للسلطان فيقول لك أنا أسافر فال تشغلين فتركته قال عندي شيء عشرة ق

وإمنا قلت ذلك ليال تشغلين عند السفر يغرم لك كل ما حلفت عليه ألن اليمني وجبت له عليك بردها عليك ولو 
م ذلك ألنه خماطرة خبالف األول فرق بني قال دعين اسافر فإن مل يرجع إيل وقت كذا وأنت مصدق مع ميينك مل يلز

الوجهني مطرف وأصبغ وهو قياس قول ابن القاسم يف املدونة يف الكفيل يقول إن مل يأتك غرميك حبقك إىل أجل 
فأنا ضامن للمال ال يلزم ذلك قال ابن عبد احلكم ال يلزم املستودع إن ذلك رد لليمني وإن ذكره علي غري وجه 

وإن نكل حلفت وأخذت متام وديعتك ولو رد اليمني بدون سبب لزم قوال واحدا وإمنا خيتلف الشرط وحيلف ويربأ 
إذا نكل ومل يصرح بردها عليك قبل قال ال أحلف فهل له احللف بعد ذلك قوالن وقال ابن دحون إمنا يصح هذا 

مل يكن له عنده رجوع قال اجلواب إذا كانت الوديعة ببينة أو على راي من يرى اليمني علي املودع فلزمه ذلك و
وهو باطل ألنه ال خالف يف وجوب اليمني علي املودع يف دعوى النقصان وإن مل يكن علي الوديعة بينة وال أن 

الغرم يلزمه إذا حلف رب الوديعة إذا كانت عليها بينة السابعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعته عشرة دنانري 
ها فضاعت مخسة ومل يعلم من أيهما فعليه لك عشرة قال يريد أن عشرة الوديعة وبني يديه عشرة فوضعها بإزائ

التبست ولو علمت لعرف النقص بوجودها ناقصة قال وجوابه هذا مبين على إن القليل إذا قال عندي وديعة لفالن 
شرة الكاملة أخذهتا قيل أو لفالن أنه يغرم لكل واحد مائة وعلي القول بأهنما حيلفان ويقسمان املائة إذا ادعيت الع

بيمني وقيل بغري ميني علي اخلالف يف ميني التهم وإن قلت ال أدري فمصيبة الذاهب منكما ويقسمان الباقي نصفني 
بغري ميني وقيل بعد حلف كل واحد منكما إنه ال يدري وكذلك إن نكلتما واخلالف يف اليمني علي اخلالف يف ميني 



بن القاسم إذا أودعك دينارا وعندك عشرة فضاع ديناره وال يعلم حاله فلك تسعة التهم الثامنة عشرة قال قال ا
ويقسمان العاشر نصفني ألن التداعي إمنا وقع فيه وأما التسعة فسلمت لك وعن مالك أنه شريك أودعك ثالثة 

لكان لك سبعة فضاع إثنان لكان لك مثانية وله دينار وتقسمان الدينار الباقي بينكما نصفني ولو ضاع ثالثة 
وتقسمان الثالثة الباقية نصفني وعلي قول مالك يقسمان األحد عشرة إن ضاع إثنان أو العشرة إن ضاع ثالثة علي 

ثالثة عشر جاز وكذلك إذا تداعى الرجالن شيئا فيقول أحدمها يل عشرة واآلخر يل مجيعاً علي هذا اخلالف إذا مل 
ان بيدمها مجيعا فقيل جيري على اخلالف بعد أمياهنما ألن استواء األيدى يكن يف يد أحدمها أبقا كذا واختلف إذا ك

لعدم األيدى وقيل يصدق مدعي العشرة مع ميينه ألنه حائز النصف فعلى من أدعى عليه أن له األكثر من النصف 
ال يعلم األمارة إقامة البينة التاسعة عشرة قال قال ابن القاسم إذا أودعته وقلت له من أتاك بأمارة كذا فأعطه 

غريكما ففعل ومت فقال ورثتك للقابض باألمارة مالنا فقال صنعت به ما أمر به مورثكم فيحلف على ذلك وأنه مل 
يتعد غري ما قاله املورث ويربأ قال ويف هذا نظر والقياس أن يسأل القابض باإلمارة عما أمره املورث به فإن من 

إن ذكر ما يصدق صدق بيمينه وإال صدق مع ميينه يف أنه أمره وال يصدق يف األشياء مال يصدق املأمور أنه فعله ف
أنه فعله إال ببينة هذا إذا مل يعلم الوارث ما أمر به املورث أما لو علم نزل منزلة موروثه يف الدعوى ويكون القابض 

باألمارة مل يعلم إال من قبله  مدعيا فيما زعم أنه أمره به فكذبه فيه الوارث فال تصح هذه املسألة أن يكون القابض
وهو املخرب جبميع ذلك للوارث فليس عليه حينئذ أن يبني الوارث مصرف املال ألنه لو أراد أن ال يقر بشيء لفعل 

العشرون قال قال ابن القاسم إذا أودعته مث اشهدت أن الوديعة صدقة علي فالن ومل تأمره بأن بعض للمتصدق 
ملستودع فهي للمتصدق عليه وإال فال شيء له ألن لعلمه سارقا بضالة كذا حىت لو عليه مث مت فإن علم بذلك ا

طلبتها بعد ذلك منه حرم عليه دفعها لك ولو دفعها ضمنها قال وهذا خالف ما يف املدونة فإنه مل يشترط العلم بل 
لة الرهن احليازة ال تصح جعل قبض املخدم واملستعري قبضا للموهوب ويتخرج فيها قول ثالث قياسا علي ارهتان فض

حىت يعلم املستودع ويرضى أن يكون حائزا للموهوب إال أن يفرق بأن حيازة الرهن أشد منها يف الصدقة وقاله 
مالك وهذه األقوال إمنا جتيء إذا قبل املوهوب له اهلبة وإال فال شيء علي املستودع يف ردها قبل قبوله وعلمه هبا 

أما الغائب فتصح حيازة املستودع له وإن مات الواهب قبل القبول وسواء عند مالك إذا كان املوهوب له حاضرا و
وابن القاسم كان الشيء املوهوب بيد الواهب أو بيد احلائز وعند أشهب إن كان بيد املوهوب له صحت اهلبة وإن 

وهب إذا بعث هبا إليك  مل يقبل حىت مات الواهب ألن كون ذلك يف يده أشد احلوز احلادية والعشرون قال قال ابن
فعدا عليها عاد فقلت مل آمرك ببعثها وقال أمرتين فهو ضامن لتعديه وحيلف ما أمرته بذلك ولقد تعدى عليك يف 
البعث فإن ادعى الرد إليك بنفسه فعليه اليمني إتفاقا وإن أدعى التلف حلف علي اخلالف يف ميني التهم وقيل إن 

وهو املشهور وأما إن حقق عليه الدعوى فعليه اليمني إتفاقا وله ردها الثانية  كان من أهل التهم أحلف وإال فال
والعشرون قال قال ابن القاسم إذا قال ضاعت من سنني وكنت أطلبها وأرجو وجودها ومل يسمع ذلك منه وأنت 

ادعى الضياع حاضر ومل يذكر ذلك لك صدق وال يضمن ألنه أمني إال أن يكون قد طلبت منه فأقر أهنا عنده مث 
قبل ذلك وكذلك القرض وضمنه أصبغ يف األول ألن سكوته وأنت حاضر وطول الزمان وفيه قال وقول ابن 

القاسم أظهر ألنه أمني الثالثة والعشرون قال قال أصبغ إذا قال ال أدري أدفعتها إليك أم ضاعت مين صدق وال 
سم األول لقد دفعها أو تلفت ولو قبضها ببينة وادعى يضمن ألنه أمني إال أن يقبضها ببينة فيضمن وحيلف يف الق

الضياع بعينه صدق وال يضمن ولو قال ال أدري موضع دفنها ضمنه ابن القاسم لتضييعه بكونه ال يدري موضع 
دفنها إال أن يقول دفنتها حيث يسوغ له دفنها فلم جيدها بذلك املوضع فال يضمن كما لو سقطت منه ويف اعذاره 



ع الدفن خالف وها هنا مل جيعله عذرا الرابعة والعشرون قال صاحب اجلواهر إذا طلب املودع عند بنسيان موض
الرد أجرا على حفظ الوديعة مل يكن له ألن األمانة إحسان هللا تعاىل كالصدقة إال أن يكون ممن يشغل منزله فيطلب 

ألعيان واملنافع إال بعوض وإن احتاجت إىل أجرة منزله الذي كانت فيه فذلك له ألن األصل عدم انتقال ملكه عن ا
غلق أو قفل فعلى صاحبها ألن األصل عصمة ماله كما تقدم اخلامسة والعشرون يف الكتاب إن جحدك وديعة أو 
عرضا أو غريه وصار له بيدك مثله بإيداع أو بيع أو غريه ال ينبغي أن جيحده لقوله أد األمانة ملن أئتمنك وال ختن 

احب املقدمات اخليانة حرام غري أن يف هذه املسألة مخسة أقوال املنع والكراهية واإلباحة من خانك قال ص
واستحباب األخذ قاله عبد امللك كان عليه دين أم ال والتفرقة إن مل يكن أخذ وإال فيما جيب يف احملاصة فقط قاله 

عندي حق على ما روى أصبغ وقال ابن مالك وزاد ابن نافع إن أمن أن حيلف كاذبا فأن يقبل منه أن حيلف ماله 
شعبان حيلف ماله عندي وديعة وال غريها خبالف احلقوق الثابتة يف الذمة ألن الوديعة ال تلزم ذمته إال بالتفريط وما 

ال يلزم حيلف على أقل ما يربئه منه وكذلك كان يأخذ الوديعة إياس بن معاوية زاد ابن شعبان وال وجب له يف 
لوديعة اليت يذكرها خمافة أن يكون فرط فيها فوجبت يف ذمته فيصدق ماله عندي وديعة ألن ذميت حق بسبب ا

املستحق قيمتها أو مثلها وعند ش يأخذ كان عليه دين أم ال غري أنه ال يتملك غري جنس حقه بل يتبعه ويأخذ منه 
شكت إليه أن زوجها أبا سفيان ال  جنس حقه قال وأظهر األقاويل أباحة األخذ لقول رسول اهللا هلند بنت عتبة ملا

يعطيهما من الطعام ما يكفيها وولدها خذي ما يكفيك وولدك باملعروف فقوله باملعروف أي ال تزد على ما تستحق 
وهو املراد بقوله وال ختن من خانك ألن آخذ حقه ليس خبائن بل امتثل أمره هلند فال تتعارض األحاديث مع أن 

ء امرأة أئتمنه عليها رجل قد كان هو أئتمنه على امرأة فخانه فيها ووطئها فنهاه عن سبب احلديث السؤال عن وط
مقابلة الزىن بالزىن واإلحتجاج ألصح قويل مالك هبذا احلديث ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وقيل إذا 

ألنه مل يوكلك على ذلك قال جحدك ذهبا فوجدت له دراهم أو عروضا مل يكن له أخذه وال بيعه مبثل ما كان لك 
وبه أقول قال ابن يونس عن مالك لك عليه دين بال بينه فهلك وليس عليه غريه وله عليك حق مثله بال بينة قال 

مالك ال جتحد ما عليك وحتتسب مالك وإن جحدك فال جتحده وقال ابن عبد احلكم لك جحده وال يضرك احللف 
وقال ابن القاسم حينث إال أن يؤدي ذلك إىل ضربه وسجنه قال اللخمي  ألنه كاملكره على اليمني يف أخذ ماله

الصواب أن لك جحده ووديعته يف حقك وإن كان له غرماء إذا كانوا عاملني بفلسة فتركوه يتصرف يف البيع 
والشراء ويقضي وشكوا يف حاله فتركوه وإن كان ظاهر اليسار أخذت ما خيصك وإن كانت الوديعة عرضا جاز 

ها وأخذ مثنها فيما لك عليه ومنعك مالك أن حتلف ما أودعك وقيل حتلف ما أودعين أي وديعة يلزمين ردها بيع
ينوي ذلك ويف اجلواهر مراد الشيخ أيب الوليد بقول التحرمي رواية املدونة قاعدة تصرفات رسول اهللا تقع بالفتيا 

كم وباألمانة ألنه اخلليفة على اخلاص والعام وتقع ألنه سيد العلماء األعالم وبالقضاء ألنه حاكم احلكام احلا
تصرفات خيتلف العلماء من أي األبواب الثالثة هي حىت يشترط فيه حقنا شروط ذلك الباب كقوله من قتل قتيال 

فله سلبه قال ش هو تصرف بالفتيا فيعم اخلالئق كالصالة وال حيتاج ذلك إىل إمام يأمن له ألن غالب تصرفاته عليه 
رسول واملسألة أصل تصرفه وهو كالم حق وقد تقدم اجلواب عنه يف اجلهاد وقال مالك هو تصرف باإلمامة  ألنه

وما كان بتصرف اإلمامة ال يثبت إال بتشريع اإلمام له يف كل حادث كاحلدود والتعازير ال يتوجه وال يثبت إال 
فال حييي أحد إال بإذن اإلمام وقال ش ومالك  بإمام وكقوله من أحىي أرضا ميتة فهي له قال ح هو تصرف باإلمامة

هو بالفتيا فمن أحىي ملك ألن شأن الفتيا ال تفتقر إىل اإلمامة وحلديث هند قال مالك وهو تصرف بالقضاء فليس 
ألحد أن يأخذ مال غرميه املعجوز عنه إال بإذن القاضي وقال ش هو من باب الفتيا فيجوز ملن ظهر األخذ مطلقا قال 



 كان ذلك قضاء بعلمه فإنه كان يعلم حال أيب سفيان فقضى عليه وهذا التقدير فتيا ألنه مل يسمع من أيب اخلطايب
سفيان جواب املدعى عليه والقضاء ال بد فيه من ذلك فتتعني الفتيا وهبذه القاعدة حيتاج ملالك رمحه اهللا إىل جواب 

ذا الفصل يف التنازع املدعي من كان قوله على خالف عن القضاء بالعلم فاعلم ذلك قاعدة تتخرج عليها مسائل ه
أصل أو ظاهر واملدعى عليه الذي حيلف ويصدق مع ميينه وتكون البينة على خصمه من كان قوله على وفق األصل 
كقولك يل عنده دينارا فيقول ال فقوله على وفق األصل ألن األصل براءة ذمته وقولك على خالف األصل فعليك 

ن قوله على وفق الظاهر كقول الوصي أنفقت املال ومثل اليتيم ال حيتاجه فإنه مدع عليه البينة ألنه على البينة أو كا
خالف الظاهر وقول طالب املال على وفقه وكذلك قابض الوديعة ببينة الظاهر أنه إمنا يرد ببينة فإذا ادعى خالفه 

لبينة وليس كل مطلوب منه مدعى عليه يصدق مع فهو خالف الظاهر فعليه البينة فليس كل طالب مدعيا حيتاج ل
ميينه كما تقدم وبعض األصحاب يقول املدعي أضعف املتداعيني سببا واملدعى عليه أقوى املتداعيني سببا ومراده ما 

ذكرته العاقبة الثانية للوديعة الضمان عند التلف ويف اجلواهر ال يلزم الضمان إال عند التقصري وللتقصري سبعة 
السبب األول أن يودع عند غريه أو يرسلهما معه وفيه مثانية فروع الفرع األول يف الكتاب إذا دفعها ال  أسباب

مرأته أو خادمه لريفعه يف بيته ومن شأنه أن يدفع له أو غريه أو جريه كذا الذي يف عياله مل يضمن ألنه شأن الناس 
حنبل وقال ش إن أودع عندهم بغري إذن املالك ضمن إال ويصدق أنه فعل ذلك وإن مل تقم له بينة ووافقنا ح وابن 

أن يستعني هبم حبيث ال يغيب عينها عن عينه قياسا على األجنيب ونقص ما ذكرناه مبا إذا أودع عند من شاء أن 
يودع عنده واجلواب عن األول أنه علم بالعادة أن الوديعة ال يزيد يف حفظها على حفظ ماله وهذه العادة مطرده 

العيال يف مال نفسه خبالف األجنيب فإنه ليس معلوما عادة حىت يقضي هبا واجلواب عن الثاين أن الذي عادته أن يف 
يودع عنده مشتغل بنفسه ومل يأذن فيه املالك وعياله آلة له كصندوقه فما خرجت عنه خبالف األجنيب ويف النكت 

فع بغري إشهاد كما يقول يف الرسول يشترط الدفع ملا كان العرف الدفع إىل هؤالء بغري غشهاد كان كشرط الد
للمرسل إليه بغري بينة وحيلف املودع عنده أنه دفع المرأته إذا أنكرت وكان متهما وإال فال ميني عليه فإن نكل غرم 
تها وله حتليف امرأته فإن نكل وهو معني فلصاحب الوديعة حتليفها كانت متهمة أم ال ألنه يقوم مقام الزوج يف مطالب
بالغرمي كغرمي الغرمي قال بعض الشيوخ لو مل يكن شأنه الدفع المرأته أو أمته لقرب عهده بالزواج أو الشراء يف 

األمة أو ألنه ال يثق هبما يف ماله ضمن لتغريره وظاهر الكتاب يقضيه قال ابن يونس يظهر أنه حيلف كان متهما أم 
به كما إذا أنكرت أنت الدفع إليك وادعاه فإنه حيلف كان متهما أم ال إذا أنكرت امرأته ألن ها هنا من يدعي تكذي

ال فإن حلف لكونه متهماً فنكل غرم وضمنه أشهب يف وضعهما عند غريه كان يف عياله أم ال قال صاحب البيان 
 قيل قول أشهب ليس خبالف ومعناه إذا كانت العادة عدم الدفع للعيال فكل واحد من ابن القاسم وأشهب تكلم
على وجه وإمنا خيتلفان إذا جهل العرف يف البلد واألظهر أن قول أشهب خالف فيحصل يف املسألة ثالثة أقوال 

ثالثها الفرق بني أن تكون العادة الدفع أم ال ولو كان الرجل ال يدفع ألهله ماله لضمن فإن كان عادة الناس الدفع 
و خاف عورة منزلة ومل جيدك حىت يوحيها كذا إليك أودعها ثقة قوال واحدا الفرع الثاين يف الكتاب إذا أراد سفرا أ

وال يعرضها للتلف وال يضمن لك إال إن فعل لغري هذا الذي يعذر به وال يصدق يف إرادة السفر وخوف عورة 
 املنزل حىت يعلم ذلك وإن أودعته يف السفر فأودعها يف السفر ضمن لدخولكما معا فال يغرياه ووافقنا ش يف انه ال
يسافر هبا وقال يسلمها لوكيلها أو احلاكم أو ثقة يف البلد فمهما أمكن ذلك ضمن بالسفر وإال فال وقال ح وابن 

حنبل له السفر هبا إن كان السفر غري خموف ومل ينهه عن السفر كما لو نقلها من بيت إىل بيت مثله غري خموف 
  وجواهبا أن السفر مظنة اهلالك لقوله 



على فلت إال ما وقي اهللا وألنه إذا أودع عند غريه ضمن ألن العادة شهدت بأنك أذنت له باحلفظ املسافر ومتاعه 
بنفسه دون التوكيل كذلك شهدت العادة أنك إمنا أذنت يف احلضر دون السفر فائدة الفلة اهلالك ويف النكت إذا 

ا أودع يف السفر إال أن يزداد العوار كان املنزل مسورا وأنت عامل به فأودع لغريه ضمن لدخولك على ذلك كما إذ
أو يزداد خوفه كلصوص عاينتهم فتدفع الوديعة ملن يهرب هبا وحنوها ألنه غري ما دخلت عليه والفرق بني املودع ال 

يودع غريه وامللتقط يدفع اللقطة ملن هو يف مثل حاله حيفظها وإن كان اجلميع أمانة أن املودع رضي أمانته دون 
ط مل يعلم فيكون له رضا معترب بل مقصود باحلفظ فقط واألول والثاين سواء يف هذا املقصود وليسا غريه وامللتق

مستويني يف مقصود املودع فافترقا ويف اجلواهر إذا أودع عند غريه تعديا مث ردها برئ من الضمان بعد ذلك كرده 
أن يكون أمره بذلك ولو أودع عند غريه  ملا يتلف الفرع الثالث إذا رد الوديعة أو القراض مع رسوله ضمن إال

لغري عذر مث ردها مل يضمن كرده ملا تسلف منها ووافقنا األئمة يف أنه ال يودع لغريه إال من عذر وعن ح الضمان 
على األول وخريك ش يف تضمني األول والثاين ألن األول متعد بالتفريط واملخالفة والثاين بوضع اليد ووافقنا ح يف 

ن الضمان بالرد وخالفنا ش وابن حنبل ألن عندمها بالضمان صار جانيا فسقطت أهليته للحفظ فال يربأ من الرباءة م
الضمان إال بالرد لك أو لوكيلك لنا أنه مأمور باحلفظ يف سائر األزمان فال يسقط اإلذن من الزمان الثاين وال يتغري 

تيه فكالوكيل يلبس الثوب املوكل على بيعه وأجابوا حكمه كما لو أفطر يوما من رمضان ال يسقط األمر بصوم يأ
عن األول بأن أمر املودع مقيد بالعرف فكأنه قال له احفظ ما دمت أمينا خبالف الصوم فإن العادة أن يستودع 

األمني فهو كالصوم املقيد برمضان ال يتعدى لغريه وعن الثاين الوكالة تتضمن أمانة وتصرفا فإذا بطل أحدمها بقي 
خر الفرع الرابع يف الكتاب إذا جاء من يزعم أنك أرسلته لقبضها فصدقه ودفع فضاعت ضمن الدافع ورجع اآل

على القابض منه قال اللخمي ليس على املودع أن يسلم الوديعة بأمارة املودع وال بكتابة وإن اعترف أنه خطك إال 
لك أخذها حىت يشهد له ممن يريد من حقه أن يثبت الرسول عند احلاكم أنه خطك ألنك لو كنت حاضرا مل يكن 

اإلبراء قاله حممد والشهادة على القبض ال تربئه إذا حجدت إال أن يعترف أنك وصيته بذلك فرضي به فيلزمه ما 
رضي به فإن وصيت أن يدفعها إىل الرسول بغري أمارة وال كتاب والوديعة عني وهو موسر جاز رضاه بذلك والزم 

رم املثل فال ضرر عليك وإن كانت عرضا أو غري مثلي أو عينا وهو معسر امتنع رضاه ذلك فإن أنكرت ذلك غ
نفيا لضررك وإذا دفع بأمارة أو كتاب من غري ثبت أيقول كذا الرسول خاصة فالقول قولك مع ميينك يف نفي ذلك 

عند ابن القاسم يف املدونة ويتخري بني إغرام الرسول أو املودع وال يرجع الرسول عليه إن غرم فإن أغرمت املودع ف
يرجع على الرسول ألنه قبض ومل يثبت استحقاقه ومنع أشهب ألنه صدقه الفرع اخلامس قال صاحب البيان جيب 

اإلشهاد إذا استودعها عند غريه لضرورة وهو ضامن إال أن تقوم بينه على أنه أودعها عند غريه ويعلم السبب 
لغري فإذا علم السبب فالقول قوله الفرع السادس قال أشهب إذا قلت أودع املقتضي لكونه يبيح له اإليداع عند ا

مايل عندك فقال لك ادفعه لعبدي فدفعته فاستهلكه العبد هو يف ذمة العبد وإن كان السيد غرك وال يكون ذلك يف 
ى اخلالف فالغرور ذمة العبد بإقراره حىت تشهد بينته باستهالكه قاله ابن عبد احلكم وقيل يضمن السيد إذ غرك عل

بالقول وإذا ضمن السيد بيع ذلك العبد وغريه من ماله الفرع السابع قال صاحب النوادر إذا قلت للحاكم 
أودعت هذا وأمرين املودع أن أسلمه لورثة فالن بأمرك قال سحنون إذا ثبت عند احلاكم الورثة كتب إليك أنك 

أمرتك أن تدفعها إليهم بعد أن ثبت عندي أهنم ورثة فالن الفرع ذكرت أن فالنا أمرك بدفعة إىل فالن بأمري وإين 
الثامن قال قال حممد إذا أودعت مث أقررت أهنا لزيد الغائب فلك قبضها ممن أودعتها عنده باحلكم وال مينعك 
ند سفرك إقرارك قبضها يف غيبته ألنك الذي أودعتها ألنه مل يعلم إال من قبلك ومل يظهر تعديك ولذلك ما أودعته ع



من وديعة أو ما وكلت عليه لك قبض الثمن ولو قدم صاحب الوديعة فطلبها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك 
ذكر أهنا هلذا الطالب فلك منعه إال بشاهدين على إقرار مودعها بذلك ألنك ال تربأ منه إن جحدك إال هبذا أو يقوم 

ني طالبها وإن مل يقض له بشيء مث قدم الذي أودعكها وقد شاهد معك فيقضي له السلطان هبا أو بشهادتك مع مي
غاب رهبا فعليك دفعها إليه وإن علمت أهنا لغريه وكذلك لو كانت دارا فدفعتها إليه فهدمها وأتلف بعضها فال 

ضمان عليك إن جاء رهبا ألنك غري متعد يف فعلك وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو يرفع حوالة عليك 
سبب الثاين نقل الوديعة ويف الكتاب إذا خرج الوصي بالتركة إىل بلد الوارث ألنه كتب إليه فلم يأهتا كذا خرب ال

ضمنها من حني خروجه بغري أمر الوارث ويف التنبيهات خرج بعض الشيوخ اخلالف يف هذا من خالف ألصبغ يف 
ة يف األوصياء يف املبضع حتدث له أقامه فيبعث باملال توجيه القاضي مال اليتيم يف كتاب ابن حبيب وملالك يف املوازي

لربه وال يضمن ويف املدونة ذلك أيضا يف املستأمن ميوت عندنا ويترك ماال ويف اجلواهر إذا نقل جره الزيت يف بيته 
من موضع إىل موضع فانكسرت ال يضمن خبالف لو سقط عليها شيء من يده فانكسرت أو رمى يف بيته شيئا 

أصاهبا ضمن ألهنا جناية مل تتعمد قال أشهب ولو سقطت من يده مل يضمن سؤال كما أذن له يف نقل الوديعة غريها ف
يف منزله أذن له بالتصرف يف منزله بشيل متاعه يف يده فهلكت الوديعة يف الصورتني بأمر مأذون فيه فلم يضمن يف 

قبل صاحب املال فاعترب إذنه يف عدم تضمني ماله  أحدمها دون اآلخر جوابه اإلذن يف حتويلها يف أركان بيته من
ومحل متاعه يف بيته ليس من قبل رب املال بل من قبل الشرع وإمنا يسقط الضمان إذن أرباب املال ألن من فتح بابه 
فأتلف ماال بذلك ضمنه مع حصول اإلذن الشرعي يف الفتح ومن أكل ضيافة إنسان مل يضمنها حلصول إذن املالك 

ل الوديعة من بلد إىل بلد فليس فيه إذن املالك وال غريه فال جرم ضمن فهذه فروق هذه الفروع السبب وأما نق
الثالث خلط الوديعة ويف الكتاب إذا خلط الدراهم فضاع اجلميع مل يضمن أو بعضه فما ضاع ضمنه وما بقي 

واحد منه وكذلك احلنطة إذا بينكما ألن درامهك ال تعرف من درامهه ولو عرفت لكانت مصيبتها دراهم كل 
خلطها مبثلها لإلحتراز والفرق أو حبنطة خمالفة هلا أو بشعري مث ضاع اجلميع ضمن ألن هذا اخللط فوت فإن فعل 

ذلك صيب فهي ماله فإن مل يكن له مال ففي ذمته لك مثل حنطتك وله مثل شعريه لتعديه عليكما ولك ترك الصيب 
ه طعامكما بعد العلم مبكيلته ألنه عني ماليكما فلكما أخذه وليس ألحدكما أن ومشاركته يف املختلط بقدر قيمت

يعطي اآلخر مثل طعامه ويبقى له املخلوط ألنه بيع إال أن يكون هو املتعدي ألنه حينئذ قضى ما لزم ال بيع يف 
بعد أو أخذمها  التنبيهات يريد باالحتراز خلطهما لفرق من جهة الكراء واضبط للحفظ فإن خلط لغري هذا من

لنفسه ضمن والطعام والدراهم يف هذا سواء وقوله لو عرفت الدراهم لكانت مصيبة كل واحد منه يدل على أهنا 
خمتلفة وإن خلطها باملخالفة ال يضمن لتمييزها وكذلك جيب يف الدراهم بالدنانري ومنع سحنون رضاكما بالشركة 

اء لغرض الشركة واختلف يف تفسري شركة الكتاب ففسره سحنون يف احلب املخلوط كما ميتنع خلطكما لذلك ابتد
بأنه يزيد بقيمه ما لكل واحد غري خملوط ألنه الذي طرأ عليه العدوان ألنه الواقع يف املال املشترك وقيل بقيمة 
القاسم  القمح معيبا فما خلطه به من الشعري جمردا إذ ال يعيبه القمح قاله سحنون قال وحتقيق ذلك على مذهب ابن

إذا بيع املخلوط اقتسما الثمن على قدر قيمته كل واحد منهما وقال أشهب يشتركان بالكيل ال بالقيم ألن كل 
واحد منهم بدل نصف طعامه بنصف طعام اآلخر والكيل سواء ومل جيره على القيم ألنه عنده كابتداء الشركة على 

ذا مل يتميز فوت كان باجلنس كاحلنطتني أو بغري اجلنس خلط النوعني وذلك ال جيوز وقال األئمة خلط املثلي إ
كدهن الورد بالزيت ومنع من الشركة لتقرر ملك املودع على اجلميع بالضمان وقال ح إذا اختلطت مباله بغري فعله 

مل يضمن ألن االستدالل ليس من جهته وتعينت الشركة لنا أن امللك جيب استصحابه حبسب اإلمكان والشركة 



لملك األول حبسب اإلمكان قال ابن يونس قال حممد ال جيوز أن يقتسما الطعام بينهما على قيمته الطعامني إبقاء ل
خبالف الكيل ألنه ليس ببيع فينتقالن يف األول عن كيل معلوم إىل قيمته جمهولة وأجازه ابن القاسم لتعديهما يف 

امتنع رضاكما بالقسمة ألنه يقول لكما على قمح قيمتهما باخللط ولو كان املالك هلما جائز األمر ليس بصيب 
وشعري غري خمتلط فليس لكما أن تأخذا مين غري ما وجب علي فلو ضمنه أحدكما مثل طعامه وطلب اآلخر الشركة 
امتنع ألن نصيب املضمون صار للمتعدي فاملشارك يأخذ منه قمحا وشعريا عن قمح بغري رضا ربه وجوز أشهب أن 

طعامه ويأخذ مجيع املخلوط من غري التعدي ورضيا قبل أن يفترقا قال اللخمي قال عبد امللك إذا يعطي أحدمها مثل 
خلطهما مبا يتميز وهو قليل مل يضمن أو بعظيم حىت أشهر الوديعة ضمن قاله يف النقدين واذا خلط القمح مبثله 

ناس هو غري مثله وقد منع ابن القاسم ضمنه عبد امللك خالفا للمدونة ألنه مما ختتلف فيه األغراض فعند بعض ال
الشريك يف الطعام من مقامسة من مثنه حىت يقامسه السلطان وقسمة الصربة الواحدة أقل اختالفا يف األغراض من 

خلط الطعامني ومعلوم من الناس كراهة خلط زيت أحدمها بزيت غريه وقمحه بقمحه وإن كان املودع غري مأمون 
بالدون يف اعتقاده وإذا خلط الطعام أو الدراهم مبثلها فضاع بعض ذلك فهما شريكان يف  فأبني الهتمامه يف اخللط

الباقي على قدر ما هلما ويتفق مالك وابن القاسم يف هذا وكذلك مسألة كذا ألهنما كانا شريكني قبل الطعام فيكون 
لدينار خيتلط بدينار لغريك لو نظر الضياع بينهما كما لو كان صاحب الوديعة هو املشارك له فيها وكذلك مسألة ا

إىل الذي اختلط فيها قبل الضياع فلم يوجد مث ضاع منها شيء اشتركا يف مجيعهما على قدر مال كل واحد منهما 
على القولني مجيعا وإذا ضمن أحدمها املتعدي وطلب اآلخر البقاء على الشركة جاز على قول أشهب إذا كان 

احب القمح يكون شريكا بقفيز قمح معيب ولو أنه صاحب القمح مل يكن املضمن هو صاحب الشعري ألن ص
لصاحب الشعري املشاركة بالنصف ألنه يأخذ الفضل من حقه إال أن يرضى بذلك املتعدي وجيوز على رأي ابن 
هما القاسم وطلقا كذا ايهما ضمن ألن الشركة على القيم وعليه يقتسمان الثمن جبعلهما إذا رفعا العداء كاختالف

بأمر من اهللا وكأهنما مل خيتارا تضمينه قط كخلط الربح أو الدابة له فالشركة على القيم القمح معيب والشعري غري 
معيب ومتتنع قسمته على القيم ألنه ربا ولو سقط ثوب يف صبغ صباغ وقيمته الثوب ديناران وقيمة الصبغ دينار 

كل واحد منكما على ملكه فإذا بيع اقتسما على قيمته يوم البيع  خريمتا يف الشركة فيه على الثلث والثلثني أو بقي
وإن نقص الصبغ أو نزل السوق يوم البيع اشتركتما بقيمته يوم البيع وقال أشهب يف الطعامني إنكما ملكتما 

ذمته التضمني فإمنا تأخذان ذلك عن الواجب يف ذمة املتعدي فال جيوز إال على التساوي كما لو كان ذلك لكما يف 
من غري تعدد فإن أردمتا بيعه جاز ألنه بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعري جائز ومل جيرب أحدكما على تسليم 

مجيعه ويأخذ مثل نصيبه لئال يباع عليه ملكه جربا ويف النوادر قال عبد امللك إذا أودعت عنده ثالثة دنانري وآخر 
لك من اخلمسة الباقية ثالثة إال ربع ولصاحب االثنني اثنان إال دينارين وآخر دينارا فخلطهما وذهب منها دينار ف

ربع ولآلخر نصف دينار ألنه ال يدعي من اخلمسة إال دينارا فيعزل وتبقى أربعة فيدعى منها صاحب االثنني اثنني 
حب الدينار ال فيعزالن فتبقى اثنان ال يدعيهما إال صاحب الثالثة فيأخذمها مث يرجع إىل الثالثة املعزولة فتجد صا

يدعي منها إال دينارا فيعزل ويبقى اثنان فيقال لصاحب الثالثة الذي أخذ االثنني إنك ال تدعي يف هذه إال دينارا 
فيعزل ويبقى دينار ال يدعيه إال صاحب االثنني فيأخذه مث يرجع إىل الدينارين املعزولني فصاحب الدينارين ال يدعي 

فيقسم بني صاحب الثالثة وصاحب االثنني نصفني ألن كل واحد يدعى مجيعه ويبقى فيهما إال دينارا ويبقى دينار 
الدينار فيقسم بينهم لصاحب الدينار نصفه ألنه يدعيه ولآلخرين نصفه ألهنما يدعيان الكل وقاله ابن القاسم وقال 

صاحب االثنني جزءان  مالك إن الدينار التالف يقسم بينهم على األجزاء على صاحب الثالثة ثالثة أجزاء وعلى



وأخذ بكل قول مجاعة من األصحاب والعلماء وهذا كله إذا مل يعرف الدينار أما لو عرف فمصيبته من صاحبه 
السبب الرابع اإلنتفاع بالوديعة ويف الكتاب إذا استهلك بعض املثلي مث هلكت بقيته مل يضمن إال ما استهلك أوال 

مل يضمنه ويصدق يف رده كما يصدق يف ردها إليك وكذلك لو تسلف مجيعه ألنه الذي طرأ عليه العدوان ولو رده 
مث رد مثله مكانه وكذلك لو أخذه على غري وجه السلف مل يضمن إن هلك بعد ذلك خبالف ابالء الثواب ويرد 

واء ألنه مثله للزوم القيمة له باإلستهالك ويف التنبيهات مل يبني غري السلف أهو عدوان أم ال وظاهره أن الكل س
لزوم ذمته فأخرجه عن ذمته لألمانة كما كانت قبل وقيل لعل معناها اذا مل يعلم قصدي التعدي ولو علم قصد 

األخذ بنية الرد لضمن على كل حال ولو ردها بنية خلروجه عن األمانة للغصب بالتعدي وقال ش مىت حل خيط 
الوديعة من غري عدل ووافقه ابن حنبل وضمنه ح اخلريطة أو فتح الصندوق اليت أودعته فيه ضمن هلتكه حرز 

اخليط دون املربوط ألنه تعدى عليه دون ما يف الكيس أو الصندوق وعند األئمة إذا كانت الدراهم غري مربوطة 
  ضمن املأخوذ دون الباقي وال يضمن بنية العدوان عند األئمة لقوله 

ه أو تتكلم ضمنه شريح قياسا على نية امللتقط التملك وجوابه إن اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل ب
أن امللتقط إن نوى ابتدأت ضمن لتعديه بالفعل احلرام مع النية أو انتهاء مل يضمن كمسألتنا وال يربأ برد ما ضمنه 

ألن املردود ما له  إىل الوديعة عند األئمة يف املثليات ويضمن اجلميع عندهم إذ مل يتميز املردود عما بقي من الوديعة
وخلط الوديعة مبا ال يتميز يوجب الضمان وإذا رد الدابة بعد الركوب أو الثوب بعد اللبس برئ من الضمان عند 
األئمة قال الطرطوشي روي عن مالك يربأ كانت الوديعة منشورة أو مصرورة وعنده ال يربأ مطلقا ألنه دين ثبت 

يف املثلي ال يف القيمي فال يربأ إذا أراد صفقته قوال واحدا أما إذا رد الدابة يف ذمته وبه أخذ املدنيون والروايتان 
بعينها بعد التعدي بالركوب خريك مالك بني تضمينه قيمته أو كراءها فإن أخذت الكراء فهي يف ضمانك أو القيمة 

با والغاصب ال يربأ بالرد ففي ضمانه وضمنه القاضي أبو احلسن باالستعمال ومل يسقط الضمان بالرد ألنه صار غاص
إال للمالك أو وكيله أو احلاكم إن غاب املالك وإذا قلنا يربأ برد مال مثلي فهو يصدق يف الرد قال مالك ال يربأ إال 

ببينة وعن ابن القاسم يربأ بغري بينة ويصدق استصحابا لألمانة ويف املوازية إن تسلفها ببينة ال يربأ إال ببينة وإال 
لنا يقبل قوله ظاهر املدونة ال ميني عليه وقال أشهب حيلف وكل هذا إذا تسلفها بغري إذن صاحبها أما صدق وإذا ق

إذا قال له تسلف منها إن شئت قال ابن شعبان ال يربأ إال بالرد إليك كسائر الديون وإذا تلف الباقي قبل رد 
قدام على التسلف ففي املدونة يكره وعن مالك إن املتسلف ففي املوازية ال يضمنه لبقائه على األمانة وأما نفس اإل

كان له وفاء وأشهد على ذلك ال بأس به وعند املنع هذا يف الدنانري والدراهم اليت ال تتعني وأما غري املثلي قال فال 
ثل ذلك شبهة يف املنع واملثلي كاملكيل املوزون واملعدود قال فال كذا ظهر عندي حترميهما وعلى القول برباءته برد م

يباح ويف اجلواهر قال عبد امللك إن كانت الوديعة مربوطة أو خمتومة ال يربأ بردها وإن تلف بعضها ضمن مجيعها 
لتعديه يف حلها وكذلك لو أخذ الدراهم ليصرفها يف حاجته ضمن واملكيل واملوزون الذي يكثر االختالف فيه 

و بالعروض اليت حيرم تسلفها قوالن ولو كان معدما حرم كالطعام هل يلحق النقدين فيكره تسلفه على املشهور أ
السلف مطلقا قال اللخمي يف الدنانري والدراهم ثالثة أقوال املنع يف املدونة والكراهية يف العتبية وتفرقة عبد امللك 

املنع عند قال ورأى إن علم أن مالكها ال يكره ذلك لرد أو غريه جاز وإن علم منه الكراهية امتنع ألنه لو صرح ب
الدفع مل خيتلف يف املنع وإن أشكل أمره وظاهر املدونة أن القمح والشعري وحنوه مما ال خيتلف فيه األغراض وعند ش 
إذا جحد مث أقر أو جىن عليها عمدا فاندمل اجلرح مل يعد أمينا وإن كانت اجلناية خطأ فله يف تضمني اجلملة وجهان 

فترك احلفظ يوما فصار ضامنا وال يعد أمينا وكذلك لو وكله يف بيع ماله فباع ولو استأجر أجريا حلفظ متاعه شهرا 



باألقل فال ينعقد وإن سلم ضمن واتفق مالك و ش و ح على أنه إذا جحد مث أقر ال يكون أمينا ومنع ش من إنفاق 
ويل أم ال واخلالف الوديعة مطلقا ومنشأ اخلالف يف سقوط الضمان بالرد أن عقد الوديعة هل ينفسخ باخلالف الق

القويل اجلحود ال جرم حصل االتفاق فيه ومدرك اآلخر هو أن األمر هل يقتضي التكرار أم ال فإذا خان عاد األمر 
السابق بعد ذلك احتجوا بالقياس على اجلحود ألن األمانة خصلة واحدة ال تتبعض فإذا خان فقد بطلت وإذا جتدد 

ينفسخ النكاح بالرضاع والردة وألنه عقد يبطل بالقول فيبطل بالفعل  ما يضاد مجلة مقتضى العقد انفسخ كما
كاإلميان بالتصريح بالشرك وبالسجود للصنم وكذلك الصالة تبطل بالكالم واحلدث وعقد الذمة يبطل بالتصريح 

ع العقود بنقض العهد وحماربة املسلني مع العدو ويوضحه أن عقد الوديعة على املكلف كقعد الذمة واألفعال يف دف
اعم من األقوال لبطالن الصوم بالفعل دون القول ألنه حمسوس ال مرد له وكذلك يترتب أثر الفعل من غري املكلف 

دون القول كأفعال اجملنون والسفيه ومتلكه باالحتطاب واالصطياد دون البيع والعقود القولية بل يشترط هلا 
ه والصوم ال يعود بعد األكل فكذلك األمانة ال تعود بعد التكليف ونفوذ التصرف بالرشد فال ينفذ عتق السفي

اخليانة وألن األمانة وإن أطلقت فهي مقيدة بالعادية بشرط البقاء على األمانة كما تتقيد الوكالة على شراء الثلج 
ل خمصوص والقمح بالشتاء بتلك اآلن منه كذا واإلجارة املطلقة تتقيد باملراحل املعلومة وألنه عقد جائز مقيد حمل

فريتفع باملخالفة كالعارية إذا جتاوز املستعري الغاية بشيء كشيء كذا فإن مالكا قال يضمن ولو ردها حباهلا واجلواب 
عن األول أن اجلاحد إن جحد أصل اإليداع بأن قال ما أودعتين شيئا فقد أنكر أصل األمر فيتضمن وإن قال ما 

رف به وادعى زواله فلم يرتفع كما لو ادعى عليه عشرة من بيع فقال ما لك عندي وديعة مث أقر عاد أمينا ألنه اعت
بايعتك قط فلما قامت البينة قال قضيتها مل ينفعه ويغرم من غري حتليف خصمه ولو قال مالك عندي شيء مث أقر 

عن  وقال قضيتك صح وله توجيه دعواه وحتليف خصمه واملودع هاهنا معترف بأصل اإليداع فال ينتظم القياس
الثاين أهنا لو سرقت أو ضاعت من غري تقصري مث ظفر هبا أو سقطت من يده مث أخذها عادت األمانة واحلفظ فهذا 
حفظ جديد وما افتقر إىل إذن جديد مث الفرق بينها وبني الرضاع أنه سبب يستمر وهو كونه صار أخاها والسبب 

وط األعمال لعظم مفسدهتا فحبط عقد النكاح ومفسدة هاهنا زال وهو العدوان وأما الردة فجناية كفر أوجبت حب
اجلناية واإلنفاق دون تكسر فال يلحق هبا بل اعتراض ذلك يف خالل األمانة كاإلحرام والصوم واحليض ال مينع 

النجاح مع منعه ملقتضاه وشراء القريب ال مينع امللك مع منعه ملقتضاه عن الثالث أن السجود للصنم حجة عليكم 
ا رجع عنه عاد مؤمنا فيعود ها هنا إذا رجع عن إبقائها يف ذمته وبطالن الصالة باحلدث ألن دوام الطهارة فإنه إذ

شرط وقد بطل وانتقاء الشرط يوجب انتقاء املشروط وكون دوام األمانة ها هنا شرطا حمل النزاع فإن قلت وجب 
أثناء الصالة خمل بوظيفة أخرى شرعيه وهو أن يكون الدوام اشترط قياسا على الصالة قلت إيقاع الطهارة يف 

وجوب املوالة يف الصالة وهو واجب إمجاعا لوقوفه بني يدي اهللا تعاىل فال ينقص إال وقد وىف مبا يتعني عليه من أمر 
ربه فعظمة للصالة ومناجاة رب األرباب منفي يف حفظ الوديعة بل نقول النقل للذمة عارض عرض األمانة فوجب 

ه كالسهو يف الصالة يطرأ بعده التذكر واالئتمام يطرأ بعده بطالن اإلمامة حلدث أو غريه فيصلي أن يعود بعد
منفردا وأما عقد الذمة فألن األصل قتل الكافر ومعاهدته على خالف الدليل واألمانة ها هنا على وفق الدليل ألن 

م ال يقتضي إفساد ما بعده ويستحب األمر األصل عدم الضمان فافترقا وأما الصوم فحجة عليكم فإن إفساد أول يو
بالصوم بعد ذلك وإمنا مل يعد الصوم يف اليوم الواحد ألن حكمه الصوم إيثار اهللا تعاىل حبظ النفس من شهويت البطن 

والفرج وال يتغري اإليثار إال بالترك يف مجلة اليوم ألن اإلنسان ال بد له من متيز صوم من الترك يف بعض اليوم 
األمانة احلفظ وهي حاصلة بعد الرد وأما اإلحبال من السفيه فكونه ينفذ دون عتقه فألن رد العتق ال يلزم وحكمة 



منه مفسدة بل يعود األمر كما كان ويف اإلحبال لو أبطلناه قضينا ببيع ولده املخلوق من مائه وبيع األوالد مفسدة 
ولد بالضرورة فإنه أمر حمسوس وصار هلا اختالط مائها ودم  وإذا قضينا بأنه ولده ومنعنا بيعه قضينا بأن والدته أم

طمثها مع مائه وخيلق من اجلميع ولد وهذه أمور هلا حرمات والعتق ليس فيه إال أصوات مقطعة ال حرمة هلا فافترقا 
ا يف ملكه وملك السفيه باألسباب الفعلية دون القولية إمنا كان ذلك ألهنا ترد على أعيان مباحة ال مفسدة يف دخوهل

وأما بالعقود فدخوهلا يكون ببدل األعيان وهي تتوقع فيها الغنب فمنع الشرع من صحتها سدا لذريعة الغنب عن 
الرابع أن تقييدها بالبقاء على األمانة كتقييد رمضان بالبقاء على الطهارة من احليض وكما أن الصوم يبطل بطريان 

مانة قياسا عليه والوكالة تتضمن تصرفا وفعال فإذا بطلت األمانة بقي احليض مث يعود بالطهارة منه كذلك تعود األ
التصرف فيصح بيعه بعد اجلحود وأما اإلجارة فقد سوى الشرع فيها بني اخلالف الفعلي والقول فال يرتفع 

للضرر وال  باجلحود وال بدعوى األداء وال باملخالفة يف العمل مث هي عقد الزم فيناسب البطالن عند املخالفة نفيا
ضرر مع جواز العقد لتمكنه من الفسخ عن اخلامس أن يد املودع يد املالك ويد املستعري ليست يد املالك ألنه مل 
يشتبه يف احلفظ فإذا أكثر البعد فقد فوهتا أسواقها فيضمن ومث يتأكد ما قلناه أن األصل يف احلكم انتفاؤه النتفاء 

كاحملرم إذا رد الصيد للحرم وكما لو استعمل العبد فيما يعطب يف مثله مث علته وقد زال التعدي فيزول الضمان و
تركه برئ من الضمان وكما لو رهن عصريا فصار مخرا سقطت الرهينة أو نقول عقد اإليداع فإذا رجع خال رجع 

ور وقبول احملل أو نقول عقد اإليداع مل يطرأ عليه ما يضاده فال يبطل ألنه مشتمل على أهلية األمر وأهلية املأم
والثالثة باقية وإمنا نافت اجلناية موجب العقد وهو احلفظ وموجب العقد قد يتأخر عن العقد كتأخر امللك عن عقد 

البيع يف بيع اخليار والوكيل على البيع إذا خالف مث عاد واألجري على احلفظ إذا ضيع مث عاد وخرج على هذا 
جواز التسلف ما روي أن ابن عمر رضي اهللا عنهما وعائشة رضي اهللا  اجلحود ألنه رفع العقد من أصله ولنا يف

عنها وغريهم كانوا يستسلفون أموال اليتامى الذين يف حجورهم وألن مقصود الوديعة أمت مراتب احلفظ وهلذا آثر 
الفساد يف املودع حفظ غريه على حفظ نفسه واحلفظ يف الذمة مع اليسار أبلغ من احلفظ حتت اليد الستحالة آفات 

األول على الوديعة دون الثاين فهو كما إذا نقلها إىل حرز أحصن تفريع قال صاحب املقدمات الدافع ما ثبت يف 
ذمته إما أن يدفع لذمة أو ألمانة فال يربأ إال بتصديق القابض إذا ادعى التلف وال يربأ إال بإقامة البينة على معاينة 

هذا الوجه متفق عليه وإن دفع إىل ذمة وهي قائمة برئ بتصديق القابض أتفاقا أو الدفع أو يأيت قابض املال باملال و
خربة ال يربأ بتصديقه إذا ادعى التلف إال أن يقيم بينة على الدفع فالدفع أربعة أقسام من ذمة إىل ذمة ومن أمانة إىل 

يف ذمته مع غريه بأن يكون سلفا عنده أمانة ومن أمانة إىل ذمة ومن ذمة إىل أمانة واألول كمن يبعث إليك مبا ثبت 
حىت يوصله إليك والثاين كمن يودع عند رجل لك نظائر قال العبدي خروج الدين من الذمة إىل األمانة فيه مثان 
مسائل إذا انفق الوديعة مث قال رددهتا ثالثة أقوال ثالثها يصدق إن شهدت له البينة وإذا عزل عشر زرعه يف بيته 

ال ببينة وقال املخزومي ال يضمن وإذا قلت له كل يل طعام السلم يف غرائرك أو بيتك مث قال فضاع فهو ضامن إ
فعلت مث ضاع فهو ضامن إال ببينة عند ابن القاسم وإذا أمرته أن ينفق على مرمة دارك من الكراء فقال فعلت 

إذا استأجرته على تبليغ كتاب فقال صدق إذا ظهر من البنيان ما يصدقه وإال فال وقال غريه ال يصدقه إال البينة و
فعلت صدقه ابن القاسم وكذبه غريه وإذا بعته سلعة بثمن على أن يتجر به سنة جاز إذا أخرجه من ذمته ببينة وقيل 
بغري بينة وإذا قلت اشتر يل بالدين الذي يل عليك عبدا فقال أبق صدقه ابن القاسم وإذا قلت اعمل يل بالدين الذي 

امتنع ألنه أخراج الدين إىل األمانة وجوزه أشهب قال ابن يونس وجه قول ابن القاسم يقبل قوله  يل عندك قراضا
يف الرد ألنه أخذ بتأويل أن يرد فلم خيرجه ذلك من األمانة فيقبل قوله وإذا حلها مث تسلف ورد ضمنها كلها 



رورة سواء قال واألول أحب إيل ألن وكذلك لو مل يتسلف لتعديه باحلل وقال ابن القاسم وأشهب املنثورة واملص
حل الصرار يوجب التلف قال اللخمي قوله يف الكتاب إذا أخذها على غري وجه السلف مث ردها برئ حيمل على 
أنه مل يعلم منه أنه قصد أكلها فيصدق يف ردها وال يؤخذ بغري ما أقر به ولو علم تعديه مل يربأ إال بردها لصاحبها 

ألنه أخرج نفسه من األمانة بأخذها على غري وجه السلف وله أن خيرج الوديعة من ذمته إذا  أشهد على ردها أم ال
تسلفها وهي خبالف العرض سواء وقف القيمة أو املثل فلك أن تقول مل آمنك على القيمة ويقول يف املثل يل أن ال 

 الختالف األغراض فيه وليس له أن أجيز سلفك وأخذك بالقيمة وأجازه يف املدونة يف املثلي كالقمح وليس بالبني
حيكم لنفسه أن هذا مثل األول إال أن تشهد بينة على صفة األوىل وعلى يده وأنه مثل فقد يستحق هذا ويف هذا 

السبب ستة فروع الفرع األول قال ابن يونس قال حممد إذا أقر بركوب الدابة ولباس الثوب وهلك فقلت هلك 
مع ميينه إن أقر بالعقل ألن األصل عدم العدوان وإن أنكر وقامت بينة فال يصدق قبل الرد وقال بعد فهو مصدق 

يف الرد إال ببينة لقوة التهمة باإلنكار وقال ابن سحنون ضمن بالركوب ألنه عدوان وإن قال ركبتها بإذنك 
ئ من ضماهنا وأنكرت صدقت مع ميينك ألن األصل عدم اإلذن ولو شهدت بينة أنه نزل عنها ساملة مث هلكت بر

وقيل هو ضامن حىت ينزل هبا حباهلا قال وهذه األقوال يف الثوب والدابة على اخلالف يف رد ما تسلف من الوديعة 
وقال ش يضمن إذا لبس أو ركب مث رد ألنه صار غاصبا والغاصب ال يربأ إال بالرد إليك وقال ح يربأ بعود احلال 

إذا أودعته أمة فوطئها حد لعدم الشبهة والولد عبد الفرع الثالث قال إذا على ما كان عليه الفرع الثاين يف الكتاب 
جتر يف املال فالربح له وليس عليه التصدق به ألنه ضمنه بالتصرف وتركه التجارة بالوديعة ويف النكت يأخذ الربح 

أودع مل يقصد الربح بل  خبالف املضارب واملبضع معه والفرق أن املال دفع هلما للربح فال حيصاله ألنفسهما والذي
احلفظ فقط الفرع الرابع قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا علم أنه ينفق من الوديعة فوجد بعد موته على 

كيس هذه وديعة فالن وعدهتا كذا فوجدهتا أقل إن ثبت أن ذلك خطه بالبينة فالنقص يف ماله وال أحلف الوارث 
يه قال أصبغ وكذلك لو وجد عليها خط مالكها إهنا له يقضي له هبا وقال ابن أنه ال يعلم شيئا من ذلك وال شيء عل

دحون ال يقضي له هبا الحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجها له وكتب عليها امسه وال خالف أنه ال يقضي له إذا 
سم إذا أودعته سيفا مل يدر من كتب وال يف أنه يقضي له إذا وجد عليها خط امليت الفرع اخلامس قال قال ابن القا

فقاتل به ابنه فكسره و قيمته يوم انكسر خمالفة ليوم الوديعة وقد ضمنته يوم الوديعة فعليه قيمته يوم الوديعة إال أن 
تكون قيمته يوم العدوان أكثر وقال أصبغ إن كان إمنا ضمن قيمته يوم االستيداع فليس عليه غريها والفضل على 

أكثر القيمتني وهو معىن قول ابن القاسم قال وهو بعيد والذي يوجبه النظر أن عليه االبن لو ضمن السيف فعليه 
قيمته يوم قبضه على الضمان إال أن يعلم قيمته يوم تعدى عليه االبن ليكون ذلك عليه كان أقل أو أكثر ويرجع 

انت أقل مل يصدق أو أدعى أهنا بذلك على االبن وإمنا يلزمه أكثر القيمتني إذا مل يعلم قيمته يوم تعدي االبن إن ك
أكثر فهو مقر على نفسه وهو أبني الفرع السادس قال صاحب النوادر قال مالك إن اشترى هبا جارية فحملت منه 

اتبع هبا ذمته قال حممد ولو كانت طعاما أو سلعة فباعها بثمن أو ابتاع هبا جارية أو سلعه فلمالك الوديعة أخذ 
أخذ األمة وقيمة الولد أو قيمتها فقط ولو كانت الوديعة أو البضاعة عرضا فله أخذ الثمن قيمتها من مثن أو غريه وي

أو قيمته يوم التعدي وله يف املثلي أخذ الثمن أو تضمني املثل ولو باع املشتري السلعة باعها بأكثر مما اشتراها به وله 
املستودع أو املبضع معه بالثمن الذي باع به أو  إجازته بيع املشتري وأخذ الثمن ويرجع على بائعه بالثمن أو يبيع

القيمة يوم التعدي ولو كانت دنانري فصرفها بدراهم لنفسه فليس لك إال ما كان لك إال ما صرف به إال برضا 
املودع ألن اخليار ال يدخل يف الصرف فال جيربك وإن صرفها لك امتنع أخذك ملا صرف وإن رضيتما بذلك ولكن 



اهم مبثل دنانريك فما كان من فضل فلك وتضمن النقص خبالف املتعدي يف العروض اليت تكون تصرف هذه الدر
أنت خمريا يف املتعدي عليه المتناع اخليار يف الصرف وأن باع العرض بثمن إىل أجل وإن مل يفت من يد املبتاع فلك 

بذلك الدين ألن فسخ ما وجب لك من الرضا بالثمن ألنه فضويل أو يقبل اخليار يف العرض وإن فات امتنع الرضا 
الدين يف دين و الكن يباع ذلك الدين بعرض مث يباع العرض بعني فإن كان أقل من قيمة السلعة ضمنه املتعدي أو 
أكثر فلك ولو باعها بطعام إىل أجل أغرمت املتعدي القيمة وإذا قبض الطعام بيع المتناع بيع الطعام قبل قبضه مث 

باع الدابة بعشرة مث اشتراها خبمسة فلك أخذ الدابة مث تنظر له فإن كان اشتراها لنفسه كان الفضل لك فإن 
فاخلمسة الفاضلة له ألهنا بعد الضمان وكذلك إن اشتراها ملن أمره بشرائها فإن كنت رضيت بيع املتعدي فليس 

يريد وأن مل يرض ببيع املتعدي  لك إال العشرة فتصري كاملتعدي على عني اشترى هبا سلعة فال خيار لرب العني فيه
أخذت محارك فقط وإن كان إمنا اشتراه لريده عليك فيفضل الثمن لك مع احلمار ولك أخذ العشرة وترك احلمار 

قال مطرف ولو باع العرض الذي أخذه يف الوديعة بدنانري فلك أخذ قيمة السلعة املأخوذة يف الوديعة أو قيمة 
أو الثمن مأخوذ يف األخرية ألنه بيع فضويل وليس بصرف فيقبل اخليار وكذلك إن مل  السلعة املودعة يف فوقهما كذا

يفوقا ولو ابتاع يف بالدنانري اآلخرة سلعة فلك أخذ بتنفيذ البيع وقاله مالك وابن القاسم السبب اخلامس قال 
له ال تقفل عليها يف تابوتك مطرف املخالفة يف كيفية احلفظ قال ابن يونس قال مطرف قال ابن عبد احلكم إذا قلت 

فقفل فتلفت ضمن ألن القفل يبعث السارق على األخذ وقال ش وابن حنبل ال يضمن ألنه زادة يف احلفظ وقاال إذا 
انتقلها من احلرز الذي عينته له ضمن إال أن حيوهلا حلريق أو حنوه وإن مل حيجر عليه فله النقل وكذلك قاال يف 

ضمن بالتحويل لغريها ألنه كالوكيل عندمها على شيء معني يف حمل معني فإخراجه منه  اخلرائط إن عينت له خريطة
عدوان وقال ح ال يضمن كما لو قال له اجعلها يف ميينك فجعلها يف مشاله أو يف ميني البيت فجعلها يف مشاله ولو 

ني مل يضمن ألن السارق يطمع قلت اجعلها يف التابوت ومل تزد على ذلك مل يضمن اتفاقا ولو قلت قفال فقفل قفل
فيها قفل بقفل وبقفلني ألنه خالف العادة فيشتد حرصه فيتعني الضمان ولو قلت يف قدر فخار فجعلها يف قدر حناس 

فضاعت ألن امليل إىل سطل النحاس أكثر ولو قلت يف قلة حناس مل يضمن بقلة الفخار ألنه مل يعني عليها ويف 
اهم يف كمك فأخذها يف يده فأخذها غاصب من يده مل يضمن ألن اليد أحرز ها هنا اجلواهر لو قلت له أربط الدر

إال أن تكون أردت إخفاءها من عني الغاصب فرآها ملا تركها فيضمن ولو جعلها يف جيب قميصه فضاعت ضمنه 
ه يظنها الشيخ أبو إسحاق وقيل ال يضمن واألول أحوط وقال صاحب املقدمات لو كانت يف داره فأخذها يف كم

درامها فسقطت ضمنها وقال التونسي ينبغي أن خيتلف يف التضمني بالنسيان الختالفهم يف ادعاء الرجلني الوديعة 
وينسى من دفعها إليك منهما فقيل حيلفان ويقسماهنا وال ضمان عليك وقيل يضمن كل واحد منهما لنسيانه ويف 

  أحوط يف احلديث  الزاهي لو جعلها يف قميصه ضمن وقيل ال يضمن واألول
فاجنابت عن املدينة اجنياب الثوب أي خرجت عن املدينة كما خرج اجليب عن الثوب وما خرج عن احلرز ليس 

حبرز والعادة عدم دفع الودائع يف اجليب فهو معرض لتلف ما فيه السبب السادس التضييع واإلتالف ويف اجلواهر 
يشيع به إىل من يصادره فيضمن ولو ضيع بالنسيان فإن تركها يف  ذلك بإلقائها يف مضيعة أو يدل عليها سارقا أو

موضع إيداعها ضمن قاعدة أسباب الضمان ثالثة اإلتالف والتسبب له ووضع اليد العادية ويف هذا السبب مثانية 
ذمة أو عبد فروع الفرع األول يف الكتاب إن أتلفها ابنه الصغري ففي مال االبن ألهنا جناية وإن مل يكن له مال ففي 

فجناية يف رقبتة يفديه هبا أو يسلمه ألن العبد فيها جىن الفرع الثاين يف الكتاب إذا أنزى على بقرك أو زوج األمة 
فحملت فمنت من الوالدة أو حتت الفحل ضمن لتسببه يف اهلالك وقد روي عن مالك يف املرهتن يزوج األمة بأمرك 



قاسم منه قال ابن يونس قال أشهب ال يضمن يف ذلك كله ألن التزويج فتموت يف النفاس ضمنها منك وقال ابن ال
مصلحة وال يضمن نقص الوالدة ألهنا ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور ألنك إن أجزته فأنت املزوج وإال 
رجع العبد على حاله وال يضمن األمة وأن ماتت ألنه لو غصب حرة فزىن هبا وهو غري حمصن فحملت فماتت ال 

تل هبا ألنه سبب آخر ماتت به غري العدوان وكمن غر من أمة فزوجها على أهنا حرة فماتت مل يضمن قيمة والدها يق
لألب إذا غرم األب قيمتهم للسيد وأما إذا ماتت حتت الفحل فيضمن ألنه معتد يف ذلك واختلف يف إنزاء الراعي 

ه الفرع الثالث يف الكتاب إذا أكرى إبل الوديعة إىل فلم يضمالنه ابن القاسم ألنه كاملأذون له عادة وضمنه غري
مكة ورجعت حباهلا إال أنه حبسها عن اسواقها ومنافعك فيها خريت يف تضميته قيمتها يوم تعديه وال كراء لك ألن 

 الضمان يصري املنافع له أو يأخذها وكرائها ومنافعها لك وكذلك املستعري يف املسافة واملكتري تنبيه قد تقدم يف
كتاب الغصب إشكال يف هذه املسألة وهو أن الغاصب ال يضمن إذا رد املغصوب حباله وهو أسوأ حاال من املكري 
واملستعري واملودع وإن فوت األسواق وتتمة اإلشكال واجلواب هنالك والسؤال قوي جدا فيتأمل الفرع الرابع يف 

ت جرب الولد نقص التزويج وخريت بني أخذها الكتاب إذا زوجها بغري أمرك ضمن ما نقصه التزويج فإن ولد
وولدها ألهنا ملكت وتضمني قيمتها بالولد وقال مالك يف املبيعة ترد بالعيب أن الولد جيرب النقص كما جيرب بزيادة 
القيمة والنكاح ثابت ألنه وقع يف مالك كما إذا اعتقها نفذ العتق ويف التبيهات قوله جيرب الولد النقص معناه إذا 

دت أخذها ولو ضمنته أخذت قيمتها بغري ولد وقال ابن أيب زمنني إذا أخذ قيمتها فعلى أهنا خالية من زوج يوم أر
بنائها وعن بعض الشيوخ قيمتها يوم تعدى عليها يف التزويج وقوله لك أخذها مع ولدها أو تضمينه إياها إذا 

مرادا وهو األصح وقيل التخيري إمنا يكون بعد  نفست وتأخذ قيمتها واختلف يف معناه فقيل إذا نفست زائد ليس
النفاس ومزايلة الولد ألنه حينئذ تكون ولدا وجترب نقصا وقد يريد بالنفاس احلمل جمازا لكونه سببه كما أن قوله يوم 

بىن هبا جماز فقد يكون احلمل بعد البناء مبدة وإمنا يقوم وقت احلمل قال اللخمي ان أجزت النكاح سقط العدوان 
وإن مل جيز فسخ قوال واحدا وكان لك املطالبة بغري الزوجية من جهة اعتيادها للزوج وعيب الوالدة إال أن يكون 
من العامي وينقصها عند املشتري عيب الوالدة وقد يسقط عيب عادة الزوج إذا كانت من العامي ألهنا شأهنا أن 

ولد جرب للعيب مل يكن لك إال األمة أو كثريا أو يف توطأ خبالف الوخش مث ينظر يف العيب أن كان يسريا ويف ال
الولد جرب له خريت بني أخذها مع ولدها دون قيمة العيب أو قيمة العيب أو قيمتها وليس كذلك إذا اشتراها 

فزوجها وولدت وجرب الولد العيب فانه يدها رضي البائع أو سخط ألنه حوز بوجه جائز ومن حقه الرد بالعيب 
على قبوهلا وإن حدث هبا عيب ويغرم العيب أو جيربه بالولد إن كان هناك ولد على قول مالك واملودع  وجيرب البائع

متعد فلم يكن له ردها بعيب إال إذا كان العيب كثريا إال برضاك وجعل له ها هنا جرب العيب بزيادة اجلسم إذا 
ادة الولد وإمنا راعي أن إال يكون على األوىل حسنت حاهلا وزادت ألهنا زادت مباله وال فرق بني زيادة اجلسم وزي

ضرر فإذا عاد إىل يده مثل ما خرج منه ارتفع الضرر وإن اتيت وهي حامل وكان عيب احلمل يسريا أخذهتا وقيمة 
العيب وإن كان كثريا اخترت بني تضمينه القيمة وأخذها أو نقص العيب فإن ماتت من الوالدة مل يضمن عند مالك 

لقاسم ألن التسليط على الوطث تسليط على الوالدة ويلزم على قول مالك إذا مل متت ووجدها حامال وضمنه ابن ا
أن جيرب على قبوهلا حامال بغري شيء وإن كانت وضعت وأما ما قيل فيمن عرض أمة فزوجها وهو عامل فاستحقت 

بقي لألب ومل يؤخذ منه كما أخذت بعد الوالدة أن الزوج يرجع بالصداق وال يرجع مبا غرم يف الولد ألن الولد 
منه الزوجة الفرع اخلامس يف الكتاب إذا بعثت العبد املودع يف أمر يعطب يف مثله فهلك ضمنته خبالف شراء البقل 
وحنوه ألن العبد لو خرج يف مثل هذا مل مينع الفرع السادس قال صاحب قال ابن القاسم إذا امتنع من دفع الوديعة 



كاكه إال بأمر السلطان فضاعا قبل القضاء عليه وبعد الطلب فإن قبض لغري بينة ضمن قال ولعل أو الرهن مل اعط ف
قوله يف الرهن الذي ال يغاب عليه يصدق يف رده إذا قبضه بغري بينة ويف تلفه كالوديعة ويف تلف الوديعة بعد 

يف ذلك عذرا بأن يقول خفت شغبه  الطلب وقبل القضاء عليه ثالثة أقوال ال يضمن وان قبضها بغري بينة ألن له
قاله ابن عبد احلكم ويضمن وإن قبض ببينة ألن منعه عدوان ألنه كان ميكنه مقصود باإلشهاد قاله ابن دحون 
والثالث الفرق بني ما يصدق فيه مثن الرد وما ال يصدق الفرع السابع قال صاحب النوادر ولو اكترى البقر 

ن البهائم ألن مالك سلفها كذا فإن بلغت أو نقصت يف كرائها فال قيمة لك للحرث أو البغال حلمل الطعام ضم
ألن القيمة تصريها على ملكه فتكون املتابع له فال كراء عليه يف منافعه أو يأخذ القيمة إن ماتت أو نقصها إن مل 

السارق إال متت وال كراء لك ملا تقدم الفرع الثامن قال صاحب اإلشراف إذا سرقت ليس للمودع خماصمة 
بتوكيل منك وقال ح له ذلك لنا أن اخلصومة يف األمالك للمالك وليس مالكا فال خصومة له السبب السابع 

اجلحود ويف الكتاب إذا جحدك وشهدت البينة ضمن ألنه باجلحد صار غاصبا وقاله األئمة ويف اجلواهر مع غري 
والتمكن من الرد مضمن ومهما جحد قبل قوله ألن  وضمن ألنه ال يستحق القبض منه ومع املالك بعد املطالبة

األصل عدم اإليداع فإن شهدت البينة فادعى الرد من قبل فإن كانت ضيه كذا حجوده إنكار أصل الوديعة مل يقبل 
قوله بغري بينة ألن األصل يف قوله مع البينة خالف نفيه لتناقص كالمه أو قال ال يلزمين تسليم شيء إليك قبل قوله 

الرد والتلف لعدم التناقص بني كالميه قال صاحب النوادر قال حممد إذا أنكر اإليداع حلف على البت ال على يف 
العلم كالدين فإن قال ال أدري مل يقبل منه وذلك نكول فتحلف وحيكم لك بدعواك فإن نكلت مل يكن لك شيء 

ذا ليس موضعها السبب الثامن ترك الوصية وإن ادعيت وقد قدمت فلك الوديعة أو يف سفر مل يكلف اخللطة ألن ه
هبا أو بالقراض عند املوت فإنه يضمنه ويؤخذ من تركته وقال األئمة ألن تركها حتت يده موجب للقضاء بأهنا ملكه 

فقد ضيعها قال ابن يونس وحياص هبا غرماؤه ولو قال عند موته هذا قراض فالن أو وديعتة فإن يتهم صدق وقال 
يف موضع كذا فلم توجد هناك مل يضمن ألنه عمل جهده ولعلها أخذت بعد موته فاملتعدي غريه  أشهب إذا قال هي

وعن ابن القاسم إذا مل يوص ووجدت صرر عليها مكتوب هذا لفالن وفيها كذا وال بينة على إيداعه مل يأخذها 
ن القاسم إذا وجد قزطاس حساب مالكها إال ببينة أو بإقرار امليت ولعله صادم أهل امليت حىت كتبوا ذلك وعن اب

فيه لفالن عندي كذا فهو ملن مسي إن شهد بأنه خط امليت وإال فال قال أصبغ ويقضي لك هبا إذا كان عليه خطك 
ووجد يف حرز املستودع حيث أقره قال مالك وإذا شهد على خط املقر باحلقوق شاهدان فقد متت الشهادة وال 

واحد حلف معه أو شاهد على اخلط وآخر على احلق متت الشهادة قال صاحب حيتاج إىل ميني كاإلقرار أو شاهد 
البيان قال ابن القاسم إذا مل يعلم الوديعة إال باإلقراره مث مات بعد طول املدة حنو عشرين سنة مل يؤخذ من ماله ألنه 

عذر حتليفه فقد سقط احلق لو كان حيا وادعى ردها أو تلفها صدق مع ميينه وقد سقطت اليمني باملوت ألن امليت يت
بالكلية ويلزم الكثري من ورثة حيلف ما يعلم هلا سببا وال يعتقد لطول املدة إن تسلفها أو استهلكها ألن األصل براءة 

ذمته وعدم العدوان وهذا كان القياس لو قصرت املدة لكن الفرق بينهما أن الودائع ال تترك عند قابضها الدهر 
نني كالعشرين والسنة وحنوها قليل فقيل إن هذا خالف قوله يف كتاب الشركة يف املدونة يف الطويل غالبا والعشر س

الشريكني ميوت أحدمها فيقيم شريكة البينة أنه كان عنده مائة دينار من الشركة ا فلم توجد وال علم هلا مسقط 
أن للشريك التصرف يف املال  كذا اهنا تكون يف ماله وقيل ليس خبالف وهو الصحيح ألهنا مسألة أخرى والفرق

خبالف املودع السبب التاسع التقصري يف اإلشهاد كالرد إذا قبض ببينة وقد تقدم يف أول الفصل الثاين من العاقبة 
األوىل ذكر هذا وخمالفة األئمة لنا ووجه احلجة عليهم ونذكر ها هنا ما يتعلق هبذا السبب مما مل يذكر هنالك قال 



قبض ببينة يكون قد ائتمنه على احلفظ دون الرد فيصدق يف احلفظ الذي أوئتمن عليه دون صاحب املقدمات إذا 
الرد الذي مل يؤمتن عليه قاله مالك ومجيع أصحابه إال رواية عن ابن القاسم يف دعوى املستأجر رد ما استأجره من 

عليه أصبغ أنه فرق بني القراض  العروض فيصدق قبض ببينة أم ال وال فرق بني املستأجر واملودع عنده وقد تأول
والوديعة وبني املستأجر من العروض يف دعوى الرد إذا قبض ببينته ووقع يف النوادر البن القاسم ما ظاهره تأويل 

أصبغ عليه والصحيح التسوية بل املستأجر أوىل بعدم القبول من املودع ألنه قبض له خلفتهما وكذلك القراض 
ور ال يصدق إذا قبض ببينة يف الثالثة ويصدق فيها وإن قبض ببينة والتفرقة ألصبغ بني فيتحصل أربعة أقوال املشه

املستأجر واآلخرين على تأويله عن ابن القاسم ويصدق يف الوديعة دوهنما الحتمال أن يكون القصد باإلشهاد فيهما 
ا لغريه فعليه ما على ويل األيتام من التوثق من عقد القراض واإلجارة دون العني وهذا إذا دفع األمانة لدافعها وأم

اإلشهاد وال يصدق إذا أنكر القابض قوال واحدا إال قول عبد امللك قال ابن يونس قال أصبغ إذا قال ال أدري 
أضاعت أو رددهتا والقبض ببينة يضمن ألن يده يد ضمان وإمنا أمر على احلفظ ومل يتحقق املربئ قال ابن عبد 

ودعتين شيئا فقد ضاع وقد قبضته ببينة ليس عليه إال ميينه جلزمه باحنصار الطارئ يف احلكم ولو قال لك أن أ
  الضياع كمل حبمد اهللا وحسن عونه بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب احلمالة

وهي مشتقة من احلمل ألن الضامن محل واملضمون نقل ما كان عليه قال صاحب املقدمات وهي يف اللغة سبعة 
ادفة احلميل والزعيم والكفيل والقبيل واألذين والصبري والضامن يقال محل حيمل محالة فهو محيل ألفاظ كلها متر

وزعم يزعم زعامة فهو زعيم وكفل يكفل كفالة فهو كفيل وقبل يقبل قبالة فهو قبيل وأذن يأذن اذانة فهو أذين 
) ملن جاء به محل بعري وأنا بع زعيم و( وصرب يصرب صربا فهو صبري وضمن يضمن ضمانا فهو ضامن قال اهللا تعاىل 

  ) سلهم أيهم بذلك زعيم ( و 
  وقال الزعيم غارم 

وقد ( وال تقوم الساعة حىت يكون زعيم القوم أرذهلم أي من يتحمل الكالم عنهم ويتقدم فيه دوهنم وقال اهللا تعاىل 
  ) جعلتم اهللا عليكم كفيال 

بيته إال اجلهاد يف سبيله وابتغاء مرضاته أن يدخله اجلنة أو يرده إىل  وقال تكفل اهللا ملن جاهد يف سبيله ال خيرجه من
واألذين يف قوله تعاىل ) أو تأيت باهللا واملالئكة قبيال ( مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجرا وغنيمة وقال تعاىل 

األذان وما تصرف من ذلك وأصل األذين و) وإذا تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد ( 
قال يف ) وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمل منه شيء ( اإلعالم والكفيل معلم بأن احلق فيوجهته وقال تعاىل 

التنبيهات مثل محيل عزيز وكوين قال وأصل ذلك كله من احلفظ واحلياطة فالكفالة من الكفيل وهو الكساء الذي 
اكب والكفيل حافظ ملا التزمه والضامن من الضمن وهو احلرز وكل شيء يطوي حول سنام البعري ليحفظ به الر

أحرزته يف شيء فقد ضمنته إياه والقبالة القوة ومنه ما يل هبذا األمر قبل وال طاقة ومنه قبل احليل قبلة األول كذا 
ليه قال واألذين واألذانة والقبيل قوة يف استيفاء احلق والزعامة السيادة فكأنه ملا تكفل به صار عليه سيادة وحكم ع

مبعىن اإلجياب وذكر األيتني املتقدمتني أي أوجب على نفسه املزيد للشاكر والعذاب للكافر قال وأصله من األذان 
وهو اإلعالم قال والضامن أوجب على نفسه ما لزمه وأعلم بذلك والصبري من الصرب وهو الثبات واحلبس ومنه 

نه حبس نفسه ألداء احلق والكوين من كنيت لك بكذا وقالوا عزيزك أي كفيلك املصبورة وهي احملبوسة للرمي أل



أي ضمها ) وكفلها زكريا ( قال غريه الكفالة من الضم ومنه مسيت اخلشبة اليت تعمل للحائط كفال ومنه قوله تعاىل 
لة يف موارد واالستعمال لنفسه واحلميل ضم ذمته لذمم أخرى فائدة قال بعض اللغوين كثر الفرق بني الفعالة والفعا

فالفعالة بالضم يف الفضالت واملطرحات حنو النخالة والفضالة والزبالة والكناسة وبالفتح من السجايا واألخالق حنو 
الشجاعة والسماحة والرباعة واخلالعة وبالكسر يف احلرف والصناعات حنو اخلياطة والتجارة والصياغة والفالحة 

وأنا به ( طرد وأصل هذا الكتاب القرآن والسنة واإلمجاع والقياس أما القرآن فقوله تعاىل وهو كثري يف الثالثة غري م
وشرع من قبلنا شرع لنا حىت ينسخ وهي كفالة باملال وقوله يعقوب عليه السالم لتأتنين به إال أن احاط ) زعيم 
  وهو كفالة بالوجه والسنة ) بكم 

حيث اجلملة وإن اختلفت يف بعض الفروع وأما القياس فألنه باب قوله الزعيم غارم وأمجعت األئمة عليه من 
معروف فيجوز قياسا على العارية والقرض وغريمها من أبواب املعروف وألنه توثق باحلق فيجوز كالرهن ويف هذا 

ارة الركن األول الضمان ويف اجلواهر شرطه صحة العب) الباب األول يف أركانه وهي مخسة ( الكتاب ثالثة أبواب 
و قاله األئمة احترازا من الصيب والسفيه لعدم ذمتهما ومن فيه رق أو شائبتة ملا يف ضمانه من ضرر السيد فإن أذن 

السيد جاز إال يف املأذون إذا أحاط الدين به لئال يتضرر صاحب الدين وقيل ميتنع يف املكاتب أيضا وإن أجازه صونا 
ن ذلك ال يلزمهم بعد العتق عيب اآلن وليس هلم إدخال العبد يف ملك للكتابة عن العجز وقال ح وما رده السيد م

السيد فمكنه الشرع من إسقاطه مطلقا فإن مل يرد حىت عتقوا لزمهم لذهاب املانع ويف هذا الركن ثالثة فروع 
ألهنا ليست  الفرع األول يف الكتاب كفالة املريض يف ثلثه ألهنا تربع وقال األئمة ومداينته بعد ذلك يف رأس ماله

تربعا فإن اغترق الدين سقطت الكفالة لتقدمي الدين على التربع كالوصية بالثلث يسقطها الدين وإن تكفل يف 
مرضه لوارث أو غريه وصح لزمه ذلك كصدقته يف مرضه لوارث إال على وجه الوصية وقاله األئمة فإن أقر يف 

وارث وجيوز لألجنيب والصديق املالطف يف ثلثه جلواز مرضه أنه تكفل يف مرضه هذا لوارث امتنع ألنه تربع ل
الوصية إال أنه يغترق الدين ماله فإنه حينئذ ميتنع لصريورة املال وفاء الدين فيكون كالتصرف يف الرهن وجوز ش 
رف التربع له ما مل يفلس وإذا قامت بينه وبني موته أنه أقر يف صحته بكفالة لوارث أو غريه ففي رأس ماله ألنه تص

يف الصحة يف التنبيهات أكثر املختصرين محلوا كالمه على أن إقراره بالكفالة كإقراره بالعتق والصدقة وغريمها وأن 
اجلميع باطل قاله أبو حممد وابن أيب زمنني وقيل الكفالة ختالف ذلك ألهنا دين يلزم باإلقرار يف املرض وكالصحة قاله 

مالك أنه إمنا يبطل من ذلك ما كان لوارث ومن ال يصح إقراره له يف املرض  ابن لبابة وأبو عمران قاال ومعىن كالم
وقال بعضهم وإن أقر يف مرضه أنه تكفل يف صحته يف أصل عقد بيع أو قرض بدين يلزم وليس معروفا كالصدقة 

فتخرج من الثلث وأما العتق فال يلزم يف ثلث وال غريه كما قاله يف الكتاب إال أن يقول يف هذه األشياء أنفذوها 
قال ابن يونس قال حممد محالة املريض جائزة وما مل يدخل على أرباب الدين نقص ويكون املتحمل هبا مليا ويكون 
املريض متهما يف إحياء حقه وإن كان مليا جازت بكل حال وقال عبد امللك إن كان احملمول به مليا فهي أو عدميا 

كالوصية وال له أن يعطي يف مرضه من رأس ماله قال أشهب محالة املريض  بطلت ومل تكن يف الثلث إذا مل يرد هبا
عن وراثه ألجنيب باطلة إال أن يكون احملمول به موسرا حاضر النقد حني حتمل به ا وأبطلها عبد امللك مطلقا ولو 

هذا إن كان صح بعد احلمالة تثبت مطلقا عند أشهب وعبد امللك وقوله ا إن أقر يف مرضه أنه تكفل يف مرضه 
لوارث امتنع أو ألجنيب أو صديق مالطف جاز يريد كان وارثه كاللة أو ولدا وعن سحنون إن كان ولده كاللة مل 

جيزه إقراره من ثلث وال غريه قال صاحب كذا إذا تكفل الذي أحاط الدين مباله بطلت قال ابن القاسم وال يتبعه به 
حالة ذات الزوج إذا طلقت وأيسر هو معدوم ومل تفسخ احلمالة فهي ثابتة فيما بينه وبني اهللا تعاىل وقال أصبغ هو ك



إال أن يكون الزوج أسقطها عن زوجته والغرماء عن غرميهم قال حممد املريض له دين على رجلني حتمل بعضهما 
ما عليه  عن بعض وأخذمها وارثه فأقر أنه قبض مجيع احلق يبطل إقراره واحلمالة باقية ألهنا وصية لوارث أسقط

وجعل له اتباع األجنيب وإن اقر أنه قبض احلق من األجنيب جاز إقراره وسقط احلق عنهما إن كانا مليني ألن األجنيب 
يتبع الوارث ومل يسقط عن وارثه شيئا ألن صاحبه ملي أو معدوم معني بطل اإلقرار وبقيت احلمالة والدين ألن 

سقط عنه ما يلزمه وكذلك يف عدم األجنيب ومالء الوارث ألنه يزيل الوارث إن أيسر أو ال صارت وصية له ألنه أ
عن وارثه واجبا إن أقر له وال جيوز لألجنيب ألنه يزيل بذلك الطلب عن ورثة وإذا أقر بقبض دينه من وارثه وله به 

ارث وقال محيل امتنع ألنه يضعف فرضه وينقصه ولو أقر بقبض احلق من األجنيب احلميل جاز واتبع احلميل الو
صاحب التبصرة إذا تكفل املريض مباله يف عقد بغري أمر املشتري جاز وميتنع بأمره على القول إهنا حتل على احلميل 
مبوته ألنه يدري على أي ذلك باع نقدا أو إىل أجل وإن كان بعد العقد أو يف مرض قبل العقد أو بعده جازت من 

ل كنت أردت هبا الوصية مل يقبل قوله إن كانت يف عقد بيع أو قرض ثلثه وإذا تكفل املريض فصح فريجع عنها وقا
وخيتلف إذا كانت بعد وإذا أقر يف مرضه أنه حيمل يف الصحة مل يقبل منه إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض ألنه 

قد البيع أو معروف وتدخل فيه الوصايا ألهنا كاحلمالة هلا مرجع فأشبهت مراجع العمرى فإن أقر أن ذلك كان يف ع
القرض جاز ألن املعروف يف ذلك للمشتري واملستقرض دون البائع واملقرض فكان كاإلقرار بسائر الديون ألنه أقر 

مبا أخرج به ملكا عن مالكه الفرع الثاين يف الكتاب متتنع كفالة املأذون إال بإذن سيده إال أن يغترق الدين ماله 
دينه ماله وجتوز محالة العبد باخلصومة بإذن السيد وقال ش أنه لو وكل  فيمنع وإن أذن السيد كاحلر إذا اغترق

عبده يف قضاء فأقام شاهدا بالقضاء حلف العبد وبرئ السيد كاحلر وال حيلف السيد وان حتمل عبد بدين على 
بد فيكون له سيده بإذن السيد مث فلس السيد أو مات خري الطالب وان يتبع ذمة السيد فيبتاع له العبد أو ذمة الع

دينه فيها وقال غريه ليس له اتباع ذمة العبد إال عما عجز منه مال السيد قال ابن القاسم وإن حتمل عن أجنيب بأداء 
السيد ففي ذمته ال يف رقبته ألهنا ليست جناية وجيوز كفالة العبد ومن فيه رق لسيده وال جيربه السيد على ذلك ألنه 

إن أجربه ألنه عقد إكراه وإباء العبد خوف اللزوم بعد العتق وأشهد السيد أنه ألزمه  قد يؤدبه بعد العتق وال يلزمه
ذلك مل يلزمه العبد إال برضاه قال مالك إذا أعتقه وعليه مائة لزمته وإن كره ويف التنبيهات قيل قول ابن القاسم يف 

كفيل مع يسر الغرمي وليس هو اختيار ابن ختيري الطالب بني العبد والسيد على قول مالك األول أن للطالب اتباع ال
القاسم فقد خالف أصله وقيل إمنا قال هذا ألن العبد مع سيده خبالف غريه ألن الذمتني كشيء واحد وقيل املسألة 
على أصله ولعل السيد فلس أو مات وخياف احملاصة وذكره إعتاق العبد على أن الذي عليه مائة فتلزمه وأن كره 

خالفه ذكرها سحنون بعد إجبار العبد على الكفالة تنبيها على اخلالف وأن مذهب ابن القاسم يف  يف العتق الثاين
املسألة خمالف ملالك وأنه يأيت على قول مالك إلزام واإلجبار وهو قول عبد امللك وروي عن ابن القاسم وقيل بل 

ن املائة انتفع بعوضها من تعجيل العتق وال أشار للفرق بني العتق واحلمالة حلرمة العتق وأن ما أدخل فيه العبد م
منفعة له يف إلزام الكفالة ويف النكت إذا طالب السيد ببيع العبد فلم يف بالدين له مطالبة العبد مبا بقي له كاحلر إذا 

يد حتمل ومل يف مال املطلوب له مطالبة الكفيل مبا بقي قال وقول الغري ال يطالب العبد إال مبا عجز عنه مال الس
كيف يباع وال يعرف ما بقي يف ذمته ألنه من مجلة مال السيد فال يتجه إال على التبعيض يف املزايدة مثل أن يكون 
الدين مائة فيقال من يشتريه خبمسني على أن يبقى عليه أربعون هكذا حىت تقف على مثن معلوم قال واعلم ان ما 

أيضا دين فما أخذ من مثنه ألجل الدين فيه نصيب فما  يؤخذ من مثن العبد يسقط من ذمته فإن كان على سيده
حصل هلم منه باق يف ذمة العبد يف هذا عامرة مبا عجز عنه مثنه ومبا أخذ أهل الدين مثاله على السيد مائة وحتمل 



قى العبد عنه مبائة فيقال من يشتريه مبائة على أن تبقى يف ذمته مخسون فيقول آخر آخذه مبائة وعشرون على أن يب
يف ذمته أربعون ألن العشرين اليت زادنا بني الغرماء نصفني فيسقط من ذمة العبد نصفها على هذا الترتيب قال 

التونسي قوله حيلف العبد فإن نكل حلف السيد مع الشاهد ألنه أمر يدفعه عن نفسه بشاهد قام له وأما الوكيل 
ىت أيسر الوكيل حلف صاحب الدين ورجع على الوكيل احلر فإن كان عدميا حلف املوكل ليربئ من الغرم أيضا وم

وبريء وغرم الوكيل الذي وكله وإذا حتمل العبد لسيده فأفلس بيع العبد إن طلب صاحب الدين دينه من السيد 
فإن رضي ببيع العبد كان ذلك يف ذمة العبد وانظر إىل قوله إن الطالب خيري بني السيد إذا أفلس وبني العبد فإنه قد 

السيد واتبع ذمة العبد فهو حنو قول مالك يف اإلكراه على احلمالة أو على أن جيعل يف ذمته بعد العتق شيئا ألن ترك 
للعبد أن يقول إمنا أنا محيل مبا عجز عنه مال السيد فإذا ألزمت مع وجود ماله فهو إكراه على احلمالة ويف املوازية 

ال بالبيع ليس لصاحب احلق املطالبة حىت حيل األجل ألن العبد لو لو حتمل السيد من عبده مث باعه وكان منتزع امل
مات وفلس قبل األجل مل حيل األجل على احلميل فكيف انتزاع ماله قال اللخمي أجاز عبد امللك املأذون ألنه 

ت وإن يتألف هبا يف التجارة فيفعل معه كذلك قال وهو أحسن فيما يراد به التأليف فإن كان املكفول موسرا جاز
كثر املكفول أو فقريا امتنعت إال يف القإن وكفالة املكاتب فيما خيشى منه التعجيز جتري على اخلالف يف تعجيزه 
لنفسه مع وجود القدرة قال ويف جرب العبد على الكفالة قوالن إذا كان فقريا قال وينبغي إذا قال املكفول له إن 

ا عتق اتبع كالذي يقول أنت حر علي أن عليك مائة وليس كالذي وجدت شيئا أخذته وإال مل أحبسه مل ميتنع وإذ
يقول أنت حر وعليك ألنه يف احلمالة أوجب عليه املال قبل العتق وإذا قال وعليك أوجب عليه بعد العتق الفرع 
وها الثالث يف الكتاب إذا عنست البكر يف بيت أبيها وآنس منها الرشد جازت كفالتها وعتقها وهبتها وإن كره أب

قاله ابن القاسم ومنع مالك وهو الذي يعرف قال مالك وجيوز عتقها إن أجازه أبوها وعن مالك جواز أمرها ومنشأ 
اخلالف أن صحة العبارة ونفوذ التصريف ينشآن عن وصف الرشد حيث وجد وعند احلكم وهي قاعدة تقدم 

ألنه منشأ احلكمة يف اإلمضاء والرد ومتنع اخلالف فيها يف كتاب احلجر والفقه اعتبار الرشد وعدمه ال احلكم 
الكفالة غري املعنسة وبيعها ومصروفها وإن أجازه أبوها لعدم جتارهتا وخمالطتها املوجبني لضبط املصاحل فتكون 

كالبهيمة وال ينبغي أن جييزه السلطان الصيب واملوىل عليه ويرد هبتها ألبيها كاألجنيب وكذلك بعد تزوجيها ودخوهلا 
ؤنس رشدها فيجوز وإن كره الزوج والكفالة وغريها إن محله الثلث وإذا أجاز الزوج كفالة الرشيدة يف حىت ي

  أكثر من الثلث جاز فإن اغترقت الكفالة ماهلا مل جتز يف ثلث وال غريه وأصل هذا البحث 
  وجها والثلث ذو بال قوله ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تتصرف يف ذي بال من ماهلا إال بإذن ز

  لقوله الثلث والثلث كثري وألن الثلث معترب يف التحذير يف الوصية وغريها فاعتربها ها هنا 
وقوله تنكح املرأة ألربع فذكر املال فتعلق به حق الزوج خالفا ل ش يف هذا فائدة يف التنبيهات التعنيس كرب املرأة 

تزوج ويقال ذلك يف الرجل أيضا إذا بقي بعد إدراكه مل يتزوج زمانا يف بيت أبيها ويقال أيضا لليت بقيت مدة مل ت
وهي يف عرف الفقهاء يف البكر اذا كربت ومل تتزوج ولكنهم اجروا حكمها يف تصرفها قبل التزويج وبعده سواء 
ويقال عنست بفتح العني وضمها وتشديد النون وفتحها مع الفتح وكسرها وبفتحها وختفيف النون فهي عانس 

وعنسة وأعنست أيضا وأصلها من القوة والتمام وقال بعض اللغويني ال تسمى بذلك األقل من ثالثني سنة واختلف 
الفقهاء يف ذلك يف ذات األب ويف اليتيمة من اقل من ثالثني إىل ستني وبعدها من انقطاع احليض وقال التونسي إذا 

ال أن يكون يسريا كالدينارين كقول مالك فيمن أوصت زادت الزوج على الثلث رد الكل الشتماله على املمنوع إ
بعتق جاريتها إن وسعها الثلث عتقت وإن مل يسعها الثلث فال تعتق إال أن يفضل الديناران فال حيرم العتق قال ابن 



القاسم ويغرم ذلك قال التونسي وهذا استحسان ألنه خالف بعض الوصية وقيل يرد منها بقدر ذلك عن ابن 
ا أعتقت عبدا مث أعتقت ثانيا بعد زمن مث أعتقت ثالثا بعد زمن وليس هلا غريهم جاز عتق األول إن كان القاسم إذ

ثلث قيمتهم مث إن قرب عتقها الثاين مبا يعرف به الضرر بطل وإن بعد مثل الشهور وقيمته قدم الثلث منه ومن 
ه والثاين أكثر من ثلث قيمة الثالثة رد أيضا أو الثاين جاز وال يعتق الثالث فإن كان األول أكثر من الثلث رد عتق

قيمة الثالث بعد إبطال األول ثلث قيمة الثالثة رد أيضا أو قيمة الثاين بعد إبطال األول ثلث قيمة الثالثة جاز وعنه 
بطل ان أعتقت اليوم واحدا ويف غد الثاين وبعد غد الثالث أو بعد يومني فإن كان األول الثلث جاز وحده أو أكثر 

عتقهم قال فانظر مل يبطل عتق األول وإن قرب عتق ما بعده وينبغي إبطال جلميع ألهنا يف معىن قصد عتق اجلميع 
ففرقتهم لتجيز أكثر من الثلث مث أبطل عتق اجلميع إذا كان األول أكثر من الثلث ومل جيعل الثاين كاألول إذا كان 

ق الثاين كاألول وعلى قياس قوله إذا مل يعترب ما حدث بعد األول أن ثلثه أنه جيوز ألن األول إذا بطل صار كأنه اعت
جييز عتق الثاين إذا كان ثلث الثالثة وقد بطل عتق األول وقد اعترب ذلك يف رواية عنه ويف املوازية إذا اعتقت ثلث 

ز رد عتقها قال جارية ال ميلك غريها جاز ذلك قاله مالك وقال أشهب إذا أجاز الزوج استتم بقيتها إن مل جي
التونسي أرأيت لو أن امرأة لرجل تزوجها مث قالت بعد ذلك اكرهين مل تصدق إال ببينة قاله مالك ألن عطيتها 

لزوجها جائزة وإن أحاط ذلك مباهلا وقال أشهب أما محالتها لزوجها لغريه تلزمها وال يقبل قوهلا كما يف املدونة إال 
بذلك وتقوم هلا ببينة على اإلكراه فإن أنكرر األجنيب العلم حلف فإن نكل أن يكون األجنيب صاحب احلق عاملا 

حلفت لقد علم وبرئت يف القرية القريبة اجلوار وأما غري اجلار من يبعد علمه ال حيلف ومحالتها بغري زوجها لزوجها 
فإن كان غري ذلك حلف  إن كان ظاهر اإلساءة هلا وهو قليل الورع يف ذلك حمتامل عليها بطلت احلمالة إذا حلفت

الزوج ما أكرهها وال اخافها ولزمتها احلمالة قال اللخمي قوله إن أجازه إال األب يريد انه يعلم حباهلا فإن علم 
رشدها أجاز وإال رد كالوصي إذا علم من يتيمه رشدا أنه يدفع إليه ماله بغري حاكم وجعل فعل الثيب على اجلواز 

ناء وإن كانت اليوم ال زوج هلا وكذلك الثيب ذات الزوج واختلف يف مخس مسائل إذا يريد إذا طال أمرها بعد الب
قصدت الضرر وإن مل جياوز الثلث وإذا جاوزته هل ميضي قدر الثلث أو يرد اجلمع وإذا كان احملتمل به موسرا هل 

ة إذا كانت على بعد من ميضي مجيعها وإن زادت على الثلث وإذا تكفلت بكفالة بعد كفالة بقرب األوىل واخلامس
األوىل فتكفلت ووهبت من صدقة املال األول أو من فائدة فأما كفالتها مبوسر بأكثر من الثلث منعها ابن القاسم 

وأجازها عبد امللك وهو أشبه ألن الغالب السالمة وبقاؤها عن اليسري وإذا تكفلت بالوجه على أن مال عليها فقال 
لتوقع حبسها واجلائها للخروج للخصومة خبالف املال قال صاحب النوادر قال  ابن عبد احلكم لزوجها رد ذلك

أصبغ إذا طلقت وأيسر املعدم ومل تفسخ احلمالة فهي ثابتة إال أن يكون الزوج اسقطها عن زوجته والغرماء عن 
قال أصبغ هي كحمالة غريهم وقال ابن القاسم محالة الذي أحاط الدين مباله تسقط وال يتبعه فيما بينه وبني اهللا و

ذات الزوج كما تقدم الركن الثاين املضمون له ويف اجلواهر ال تشترط معرفته بل لو مات من عليه دين ال يدري 
كم هو وترك ماال جاز حتمل بعض الورثة الدين إىل أجل على أن خيلي بينه وبني ماله على أن ما فضل له وجلميع 

نه معروف للميت وللورثة كان الدين نقدا أو إىل أجل فإن طرأ غرمي مل يعلم الورثة على الفرائض وما نقص فعليه أل
به الكفيل غرم له وال ينفعه قوهلم مل أعلم به ألنه من املعروف الذي إلتزمه ووافقنا ش يف أحد قوليه وابن حنبل 

ب مال يف الذمة وألن وقال ح ال بد من رضاه ألنه حق ما يل يتعلق به فيشترط رضاه كالبيع واحلوالة ألنه اجيا
احلميل جهة الوفاء فيفتقر إىل رضا املستويف وهو املضمون له كالرهن لنا أن الكفالة وثيقة فال يشترط رضا املنتفع 
هبا يف انعقادها كالشهادة وقياسا على الوارث يضمن دين املريض مث الفرق بينها وبني البيع أن املنتفع يف البيع بذل 



ل ما بذله خبالف احلمالة وبني الرهن وبينها افتقاره إىل القبض والقبض بغري الرضا حمال عوضا فاشترط رضاه ألج
فرع يف الكتاب إذا ادعيت حقا على من بينك وبينه خمالطة مل يكن لك كفيل بوجهه حىت يثبت حقك ألهنا فرع 

باخلصومة حىت تقيم البينة مل ثبوت احلق كالرهن وقال غريه إذا ثبتت اخللطة فلك لتوقع البينة وإن سألته وكيال 
يلزمه إال أن يشاء لصحة مساعها يف غيبته وإن سألته كفيال باحلق حىت تقيم البينة مل يلزمه إال أن تقيم شاهدا فيلزمك 

لتمليك من احلق باحللف لو شئت وإال فال إال أن تدعي بينة حتضرها من السوق أو من بعض القبائل فيوقف 
يء البينة فإن جئت هبا وإال خلى سبيله ومن قضى له بدفع أو غريه أنه وارثه فال يؤخذ القاضي املطلوب عنده جمل

بذلك من املقضي له كفيل وكذلك من استحق دينا قبل غائب وله رباع أوعروض حاضرة باعها القاضي وأدى 
رضاه بل يؤدي دين  دينه وال يأخذ من املقضي له بذلك كفيال الركن الثالث املضمون عنه ويف اجلواهر ال يشترط

غريك بغري أذنه ووافقنا ش وابن حنبل يف عدم اشتراط رضاه واشترطه ح ألنه أثبات مال آلدمي فلم يثبت إال 
برضاه كالبيع يشترط فيه رضا كل من يتعلق به ذلك املال من منقول إليه ومنقول عنه وهو يشترط رضا الثالثة 

ال ال يطالبه الكفيل قبل أن يؤدي عنه ألن دفعه يف معىن القرض كالمها مع الضامن وال يشترط أمر املكفول وق
وحنن ال نشترط إال رضا الضامن ألنه املتربع والباذل ملاله وقد تقدم يف الركن الثاين والفرق بينه وبني البيع لنا ما 

احبكم من دين رواه أبو قتادة األنصاري فارس رسول اهللا قال أقبلت جنازة على عهد رسول اهللا فقال هل على ص
فقالوا عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة مها علي يا رسول اهللا فصلى وروى أبو سعيد اخلدري 

قال كنا مع رسول اهللا يف جنازة وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا عليه درمهان فقال صلوا على 
 وأنا هلما ضامن فصلى فلما فرغ من صالته التفت إليه صاحبكم فقال علي رضي اهللا عنه مها على يا رسول اهللا

فقال له جزاك اهللا عن اإلسالم خريا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك وألنه معىن ال مينع بقاء الضمان فال مينع 
ول ابتداءه كاجلنون واجلواب على احلديثني أن معنامها أن عليا وأبا قتادة رضي اهللا عنهما ضمان اإليصال فوثق رس

اهللا بقوهلما ألهنما تكفال فائدة امتناعه من الصالة يدل على أن امليت كان عاصيا بسبب الدين مع أن املداينة جائزة 
وال سيما ويف بعض األحاديث اآلن بردت جلدة صاحبك ويدل أيضا على أن هذا الذنب كبرية فإن هذا الزجر 

ه صغرية بل صغائر وأجاب العلماء عنه أربعة أجوبة أحدها العظيم إمنا يكون بسبب كبرية وإال فما من ميت إال ول
أنه فعل ذلك إحسانا ال زجرا ليبادر الناس إىل قضاء الدين عن املعسر وثانيهما ليكف املعسرون عن املداينة حبسب 

ن مشروعة يف أول اإلسالم ألجل الضيق فلما فتحت الفتوحات شرعت للتمكن اإلمكان وثالثهما أن املدينة مل تك
من األداء حينئذ ورابعها أن صالته تقضي الرمحة واملغفره وتكفري الذنوب ومع الدين ال حيصل فكاك منه إىل يوم 

وا نعم قال فما القيامة ألن حق اآلدمي ال يسقطه إال صاحبه أو يأخذه ولذلك قال يف حديث أنس هل عليه دين قال
تنفعه صاليت وذمته مرهتنة بدينه فلو قام أحدكم فضمنه فصليت عليه كانت صاليت تنفعه ويف هذا الركن مخس 

مسائل األوىل يف الكتاب إذا أديت حقا عليه بغري أمره رجعت عليه أو أديت عن صيب ما قضى عليه به بغري أمر 
يمة متلف أو أتلفه أو أفسده أو أخذه قاعدة قال صاحب وليه رجعت به يف مال الصيب وكذلك ما لزمه من ق

النوادر وصاحب اجلواهر يف كتاب اإلجارة كل من أدى عن أحد ماال شأنه إعطاؤه أو فعل له فعال شأنه أن يؤدي 
يف عمله أجره كغسل يديه وحنوه فإنه يرجع عليه بذلك املال وأجرة ذلك العمل كان واجبا أم ال خالفا لألئمة فأهنم 

يعدونه متربعا لنا أن لسان احلال يقوم مقام لسان املقام ولو صرح ها هنا بذلك لزمه فكذلك إذا دل عليه لسان 
حاله كما وافقنا يف املعامالت وغريها يف تعيني النقد الغالب بلسان احلال ومنفعة العني املستأجرة ملا جرت العادة 

ثور للحرث دون الركوب ونظائره كثرية قال اللخمي الكفالة مبثله وإن مل يصرح به كتعيني للجر جون احلفر وال



على املويل عليه ستة أقسام تلزم يف ثالثة وتسقط يف اثنني وختتلف يف السادس فإن كان يف أصل العقد واحلميل 
 واحملتمل له عاملان بأنه موىل عليه أو علم احلميل وحده لزمت أو علم املتحمل له دون احلميل سقطت ألنه أتلف

ماله وعن احلميل أو مها جاهالن وهي بعد العقد سقطت ألن احلميل مل يضر إال بشيء وحيمل وهو يعتقد أنه رشيد 
وإن كانت يف أصل العقد ومها ال يعلمان بأنه موىل عليه فعند عبد امللك الزمة وعلى قول عبد امللك إذا أشترى ثوبا 

املالك أخطأ على ماله وسلطه ال يكون على املوىل شيء ألن فأعطاه البائع غريه فقطعه ال شيء على القاطع ألن 
البائع سلطه فإن كان موسرا قال احلميل إمنا كانت احلمالة خوفا أن يفتقر أو جيحد وهذا موسر مقر وإن كان 

معسرا قال وإمنا حتملت معتقدا الرجوع وإال مل أحتمل وعلى هذا جيري اجلواب يف احلمالة بالصيب ينظر هل كانت 
 أصل العقد أو بعده وهل جيهالن أن مبايعة الصيب ساقطة أم ال أو يعلم أحدمها وجيهل اآلخر وتلك املداينة أو يف

املطالبة مما يلزم السفيه أو الصيب ألهنا كانت بغري معاوضة أو صرفامها فما ال بد هلما منه من نفقة أو كسوة أو 
ثانية يف الكتاب باع من عبد سلعة بدين إىل أجل أو تكفل إصالح متاع أو عقار جرت على حكم البالغ الرشيد ال

عنه بدين مث باعه أو أعتقه فذلك يف ذمتة لوصول املنفعة إليه وذلك عيب يف املبيع لنقص الرغبات فيه بالدين فيثبت 
يف  به الفسخ ومن له على عبده دين فأخذ به منه كفيال لزم ذلك الكفيل ألن للسيد حماصة غرماء عبده الثالثة

النوادر إذا حتمل برجل فإذا هو موىل عليه لزم احلميل الغرم ومل يرجع هو وال الطالب بشيء عليه قاله عبد امللك 
وألن الطالب عامل املوىل عليه قبل هذه احلمالة مل يلزم احلميل شيء ولو كان مما يلزم اليتيم مثل أن يكون لليتيم 

ميل قال ابن القاسم إذا حتمل بالصيب فما يلزم الصيب لزمه ورجع به يف الدار واحلائط فيسلفه النفقة فهذا يلزم احل
مال الصيب قال أصبغ لو اشتريت من سفيه أو بكر وأخذت محيال فما يلزمك من إبطال البيع والثمن لزم الثمن غرم 

شيئا ألنك مل  الثمن ألنه دخل عليه وال يرجع على أحد بعلمه ولو قال لك ضمنت لك ما يلزمك من السفيه مل أره
يلزمك منه بل بسببه إال أن يكون السفيه هو الذي قام بذلك يف واليته أو بعد رشده حىت فسخ ذلك فلك الرجوع 
على الضامن عنه ألنه من السفيه كما قال الرابعة يف اجلواهر يصح الضمان عن امليت خلف وفاء أم ال وبه قال ش 

غري الوارث وتصح من الوارث مطلقا فإن ضمن من احلياة مث مات وابن حنبل وقال إن حلف وصاحل وإال فال من 
مفلسا مل ينقطع عند بعضهم وينقطع عند آخرين وأصل املسألة أن الدين عندنا باق مل يسقط باملوت وعندهم يسقط 

  لنا 
على امليت  قوله الزعيم غارم وهذا زعيم ويؤكده حديث ايب قتادة وعلي رضي اهللا عنهما املتقدمان ومل يسأهلما هل

دين أم ال ومها أجنبيان من امليت وبالقياس على احلي وعل ما إذا ترك وفاء وهو تربع بالدين عن الغري فيصح عن 
امليت كالقضاء واإلبراء وال يقال اإلبراء وغريه إمنا يكون يف حكم اآلخرة ألنا نقول بل الدين باق يف الدنيا ألنه لو 

 منه الدين وألنا نقيس حكم اآلخرة على حكم الدنيا احتجوا بأنه دين سقطت قتل عمدا فصوحل على الدم مبال ويف
املطالبة به فال يصح ضمانه كما بعد تالقضاء واإلبراء وألنه مات مفلسا فال يصح ضمانه كاملكاتب وألن املوت 

بدليل حول دينه فال يصح سبب ينايف ابتداء الديون فينايف احلمالة هبا قياسا للفرع على األصل وألنه مل يبق له ذمة 
ضمانه قياسا على املعدوم واملطلق ألن الكفالة الضم ومل تبق ذمة يضم إليها عندها واجلواب عن األول ال نسلم 

سقوط املطالبة بل ذلك كاملفلس فلو صوحل على ذمة العمد توجهت املطالبة مث الفرق أن يف اإلبراء والقضاء سقط 
القيامة عن الثاين إن دين املكاتب سقط النفساخ العقد وأسباب دين امليت باقية عن  الدين مطلقا وها هنا تأخر ليوم

الثالث أن املوت مل يناف تعلقه بالتركة فيقاس عليه وتعلقه بالضامن بل أوىل ألن الضامن له مال وذمة والتركة ال 
  يتعدى الدين عنها عن الرابع بل ذمته باقية 



صاليت وذمته مرهتنة يف قربه بدينه وإمنا حل الدين ألن األجل الرفق وامليت ال  لقوله يف بعض األحاديث ما تنفعه
يرتفق وهو اجلواب عن اخلامس تفريع يف النوادر قال قال أشهب إذا حتمل عن امليت لزمه وال رجوع له فإن مل يكن 

جع فيه إذا قال إمنا حتملت للميت مال يوم حتمل لزمه الغرم وال يرجع إن طرأ له مال فإن كان له مال يوم حتمل ر
ألرجع قال مالك لبعض الورثة احلمالة بالدين اجملهول على امليت والتركة جمهولة القدر إىل أجل على أن خيلى بينه 

وبني التركة على أنه أفضل شيء بني الورثة وبينه على فرائض اهللا تعاىل وإن نفذ فعليه ألنه معروف كان الدين حاال 
ط الفضل له امتنع ألنه غرر وصار بيعا يفسده ما يفسد البيع إال أن يكون الوارث واحد فيجوز أو إىل أجل فإن شر

ولو طرأ غرمي مل يعلم به االبن غرم له وال ينفعه قوله مل أعلم به لدخوله على الغرر فإن كانت التركة ألفا والدين 
ية دينهم فرضوا جاز قاله مالك وألنه ثالثة آالف والوارث ولد واحد فسأل الغرماء بينه سنني ويضمن له بق

معروف للميت ولو كان معه وارث وأدخله يف فضل إن كان جاز وإن طرأ غرمي لزمه اخلامسة يف اجلواهر جتوز 
احلمالة عن املفلس وقاله األئمة ملا تقدم يف امليت بطريق األوىل الركن الرابع الشيء املضمون ويف اجلواهر يشترط 

ستيفاؤه من الضامن أو ما يتضمن ذلك كالكفالة بالوجه ملن عليه مال وال تذهب محالة الكفالة أن يكون مما ميكن ا
وقاله األئمة وأن يكون ثابتا مستقرا أو مآله إىل ذلك فيمتنع بالكتابة لعدم االستقرار وال تؤول إليه ألن العجز 

ال يستقر على األصيل ال يستقر على الكفيل  يفسخها وال جتعل اجلعالة إال بعد العمل لعدم استقرارها قبله ألن ما
ألنه فرعه ووافقنا األئمة على الكتابة وخالفنا ابن حنبل يف اجلعالة قياسا على األجرة يف اإلجارة والغالب وقوع 

الشروع واللزوم خبالف الكتابة ليست معارضة حمضة ال سيما إن قلنا له تعجيز نفسه ويف التنبيهات احلمالة مثانية 
م مطلقة مبهمة حنو أنا محيل لك ومبال مطلق ومبال على انه ال رجوع على املتحمل عنه وهو احلميل وبالنفس أقسا

بشرط عدم لزوم املال وبالطلب ومرقبه مبا يثبت على فالن ومبا يوجبه احلكم عليه وباجلنايات كلها جائزة الزمة 
أو النفس وأما باملال املطلق فريجع باملال على األصيل  واختلف يف املبهمة إذا عريت عن القرائن هل حتمل على املال

إال مسألة واحدة وهي الصداق يف عقد النكاح ففي املدونة ال يرجع وعنه يرجع كسائر احلقوق وأما على أن ال 
يرجع فهل حيتاج إىل حوز فيبطل مبوت احلامل أوال قوالن وأما بالنفس والوجه محالة مطلقة فاملشهور سقوطها 

ر الوجه والغرم إذا مل حيضره وقال ابن عبد احلكم ال يلزمه من املال شيء يف الوجهني وعن مالك هي بإحضا
كحمالة املال يلزمه املال يف كل وجه واحلمالة املقيدة بلوجه ال يلزم فيها مال إال ان يقدر على إحضاره فال ميكن 

ب تصح كذا يف كل شيء وفيما يتعلق باألبدان منه ويرده فيهرب فإن أتاهم على تعيينه حبس حىت حيضره وبالطل
وحقوق اآلدميني والقصاص إذا رضي بذلك صاحب احلق وتركه كحامل حيضره له مىت شاء وال شيء على احلامل 

إن مل حيضره مما لزمه إال أن يعلم أنه يقره وأمكنه فتركه حىت أعجزه فيسجن حىت حيضره ويعاقب وأما املترقبة 
نة وهل يلزمه ما يقر به املطلوب بعد إنكاره خالف وأما اجلنايات واحلدود والقصاص وعقوبات فيلزمه ما ثبت بالبي

األبدان فال تصح على اجلملة وجوزها بعض العلماء قياسا على محالة الوجه املقيدة وال شيء عليه إن مل يأت به إال 
بغ يف املتعسف يأخذ األموال والقتل يؤخذ عثمان البيت ألزمه يف النفس واجلراح دية املقتول وأرش اجلراح وعن أص

فيتحمل به أقوام عنه مبا اجترم على الناس من قتل ومال أن ذلك يلزمهم كل ما كان يلزمه إال أهنم ال يقتلون فعليه 
يريد تلزمهم الدية يف القتل قال اللخمي إذا كانت تعرض يف القذف أو جرح أو قتل مل جيز مبا جيب على املطلوب 

فل بوجهه على أنه مىت عجز عن إحضاره أخذ ذلك منه وجيوز تطلبه خاصة ألنه من حق الطالب فإذا وألن يتك
رضي باإلنتصار عليه جاز قاله القاضي إمساعيل وأما حق اهللا تعاىل ال يترك جبميل بل يسجن حىت يقام عليه وإن 

نفاسها فإن ذلك بإقرارها فأوسع هلا كانت حامال من زىن سجنت حىت تضع فترجم إن كانت ثيبا أو جتلد بعد زوال 



ألن هلا الرجوع ومن أجاز رجوعها من غري عذر أجاز أن تترك بغري محيل وإن حتملت فطلب من ثبت عليه حد بعد 
هروبه فإن كان ثبت ذلك ببينة الزم الوفاء باحلمالة أو بإقرار فهل يلزم الطلب أم ال خالف ويف هذا الركن أربع 

 الكتاب قلت ما كان لك قبل فالن ضمنته لزمك ضمان ما استحق وكل متربع بكفالة تلزمه عشرة مسألة األوىل يف
  لقوله 

املؤمنون عند شروطهم فإن مت قبل ثبات احلق فيثبت بعد موتك أخذ من تركتك ألنه تقدم سببه يف احلياة ولو 
وإن شهدت إنك ضامن  قلت احلف أن ما تدعيه قبل أخي حق وأنا ضامنه لزمك إن حلف وإن مت ففي تركتك

مبا قضي لفالن على فالن أو قلت أنا كفيل مباله على فالن ومها حاضران أو غائبان أو أحدمها لزمك ألن من الزم 
نفسه معروفا لزمه ولو قلت بايع فالنا أو داينه فما فعلت من ذلك أنا كفيله لزمك إذا ثبت مبلغه قال غريه إمنا يلزم 

يبايع به ألن حاله كالشرط يف شرطك واألول الحظ عموم شرطك ومنعه مطلقا للجهالة ما يشبه أن يداين مثله أو 
عند التحمل ووافقنا ح قياسا على ضمان الدر ولو رجعت على الكفالة قبل املداينة صح ألنه مل يغره خبالف احلف 

املعجمة وسكون األلف  وأنا ضامن ال ينفعك الرجوع قبل اليمني ألنه حق واجب فائدة يف التنبيهات ذاب بالذال
ومعناه ما ثبت وصح قال ابن يونس ملا جازت هبة اجملهول جازت احلمالة به وعن ابن القاسم إن تكفلت عنه ومل 

تذكر ما عليه جاز فإن غاب املطلوب فأثبت الطالب من الكفيل فإن مل جيد بينة وادعى أن له ألفا فله حتليف الكفيل 
ال يرجع الكفيل على املطلوب مبا غرم بسبب نكوله إال أن يقوله املطلوب على علمه فإن نكل حلف واستحق و

وللوكيل حتليفه فإن نكل غرم وقوله أحلف أن ما تدعيه قبل أخي حق إىل آخره إن أقر املطلوب مبا غرم احلميل 
الب ألنه قد غرم له وإن أنكره فللحميل حتليفه فإن نكل غرم وليس له حتليف احلميل ألنه ال علم عنده وال الط

حلف أوال فأشبهت ميينه بيمني التهم اليت بالنكول عنها يغرم ويف املوازية املريض يقول يل عندك كذا مث ميوت أن 
املطلوب حيلف وإن مل يكن بينهما خلطة إذ ال يتهم املريض يف هذه احلال فإن نكل غرم إذا مل يكن عند ورثته علم 

واهب ألهنا هبة الذي عليه الدين عن أصل معاوضة للذي له الدين فال وليس ذلك كهبة ما مل يقبض حىت مات ال
يفتقر إىل القبض كحمل الصداق على الزوج للزوجة ال يبطله موت احلامل وقول الغري إذا قال ما داينته به أنا 

نه يف الثاين كفيله ال يلزمه إال ما يشبه ليس خالفا البن القاسم والفرق أن له الرجوع خبالف احلف وأنا كفيله أ
حل حمل املطلوب واملطلوب لو قال ذلك مل يكن له الرجوع ويف األول كقولك عاملين وأنا أعطيك محيال فلك 

الرجوع فكذلك هو ألنك مل تدخله يف شيء قال اللخمي يف قوله احلف أن ما تدعيه قبل أخي حق ال يرجع على 
وال حيلف له وقوله ما ثبت لك قبل فالن مث ميوت ويثبت أخيه ألن بساط قوله يقتضي تربئة أخيه يف هذه احملاصة 

احلق قال ابن القاسم هو يف ماله وقيل احلمالة ساقطة ألهنا بعد العقد جتري على أحكام اهلبات إذا مات الواهب قبل 
 القبض ألن احلميل سلف الغرمي وسلفه منفعة وسواء كانت احلمالة بسؤال من الغرمي أو من الطالب وإن كانت يف

أصل العقد مل يسقط مبوت احلميل أو بعد العقد واغر الغرمي بعد احلمالة فهي كاحلمالة يف أصل العقد ومن قال داينه 
وأنا كفيل مل يكن له الرجوع إن مسي القدر الذي يداينه به وإال ففي املدونة له الرجوع واختلف قول مالك يف هذا 

يلزمه شهرا وإن أعرت أرضا ومل تضرب أجال هل تلزمه إىل مدة األصل إذا اكترى مشاهرة فقيل ال يلزمه وعنه 
مثلها أو هي غري الزمة فعلى األول تلزمه مداينة مثله وإن كانت مدة لزمت األوىل ويسقط فوق ما يداين به وإن 

لم إال عامله بأكثر تعلق وأخذ فوق ما يعامل به سقط عن الكفيل مجيع ذلك فإن ثبتت املداينة فكما تقدم فإن مل يع
باإلقرار فعن مالك يلزم إذا رأى الشهود املبتاع إال أن يكون اقراره بعد قيام الكفيل وقوله ال يداينه وهو احسن ما 

يف املدونة من اشتراط الثبوت ألن البزاز عادته املداينة بغري بينة وخيتلف أيضا إذا قال تداينه فقال قد كنت داينته 



ن ذلك ال يعلم إال من قوله إال أن يقوم دليل كذبه الثانية يف الكتاب إذا أخذت وقد مضت مدة تداينه يف مثلها أل
من احلميل محيال لزمه ما لزم األصيل ألن احلمالة حق لك على احلميل فلك أخذ احلمالة هبا كسائر احلقوق ووافقنا 

أو حتمل ثالثة رجال ح وابن حنبل غري ابن القاسم وكذلك لو حتمل رجل بنفس رجل وحتمل آخر بنفس احلميل 
بنفس رجل وكذلك كل واحد منهم بصاحبه ومن جاء به منهم برئ والباقيان ألنه كوكيلهما يف إحضاره فإن مل 
يكن بعضهم محيل بعض برئ وحده قال ابن يونس إمنا كان األول محيال لوجه األصيل والثاين محيال عن احلميل 

يله يربأ تبعا له وإن مل ميت األصيل فغاب محيل الوجه واحلميل عنه باملال فمات األصيل برئ محيل الوجه لتعذره ومح
بالغرم معدوم أو موسر برئ ألن من حتمل عنه يربأ بذلك وإن مات محيل الوجه مل تسقط احلمالة عند ابن القاسم 

لوارث أن يأيت مبوته وسقطت عند عبد امللك وكأنه إمنا التزم اجمليء به إذا كان حيا وعلى قول ابن القاسم يلزم ا
بالذي عليه الدين ولعله يريد إذا حل أجل الدين ال قبله ال فائدة فيه وكذلك محيله يقال له ما قيل لوارث احلميل 
وإن مات محيل احلميل الذي حتمل باملال بقيت احلمالة ومل يذكر ابن القاسم األخذ ألنه حتمل حبميل حتمل بالوجه 

ال ورأى أن يلزمه الغرم على مذهب ابن القاسم يف احلميل باملال ميوت قبل ومحيل الوجه ال يطالب قبل األجل ق
حمل األجل فقد قال ابن القاسم يلزمه الغرم ولو مل يتوجه على الغرمي غرم وألجل األجل فكذلك محيل احلميل وعلى 

حلكم عنده يف محيل قول عبد امللك يف موت احلميل باملال يوقف املال ألنه يرجع ومل يتوجه اآلن وكذلك يكون ا
احلميل قال اللخمي احلمالة باحلمالة إما باملال أو بالوجه أو أحدمها باملال واآلخر بالوجه فاألول إن غاب الغرمي أخذ 

احلميل األول باألداء عنه بعد حمل األجل فإن وجد غيما أخذ الثاين وإن غاب احلميل األول كلف الثاين احضار 
ضر موسرا برئ وإال غرم الكفالة باملال وإن غابوا كلهم ابرئ بالقضاء من مال الغرمي ألنه الغرمي أو احلميل فأيهما ح

األصل فإن اعدم فاحلميل األول ألنه أصل الثاين فإن مل يوجد فالثاين وإن كانا محيلني بالوجه وغاب األصل كلف 
ه محيل وجه والذي حتمل به حاضر وإن األول احضاره ويربأ فإن عجز غرم املال فإن كان معسرا مل يغرم الثاين ألن

غاب الغرمي واحلميل األول لزم الثاين احضار احدمها ويربأ فإن كان الذي حضر معسرا وإال غرم املال وإن غابوا 
كلهم ووجد مال اآلخر أخذ إال أن يثبت فقر الغرمي أو احلميل وإن كان األول محيال مبال والثاين بالوجه وغاب 

وال شيء على الثاين إن كان األول فقريا ألنه محيل وجه حاضر أو غاب الغرمي واحلميل فأحضر األصيل غرم األول 
اآلخر الغرمي موسرا أو احلميل وإن كان معسرا وإال غرم وإن غابوا كلهم ووجد لآلخر مال أخذ إال أن يثبت عسر 

ول إحضاره فإن عجز غرم وإن كان احلميل األول وإن كان األول محيل وجه والثاين باملال فغاب األصيل كلف األ
فقريا غرم اآلخر ألنه محيل مال وإن غاب الغرمي واحلميل األول فاحضر األخري أحدمها برئ إال أنه ال يربأ باحضار 

احلميل إال موسرا ويربأ بإحضار األصيل مطلقا لضمانه عن األول املال واألصيل مل يضمن إال وجهه وقد حضر وإن 
ملال فمات الغرمي أخذ من ماله فإن مل خيلف شيئا غرم األول بعد األجل فإن أعدم غرم الثاين أو كانت احلمالتان با

مات األول ومل جيد إال إن مل يوجد اآلن من تركته شيء حىت حيل األجل على الصحيح من املذهب ويلتدا مبال 
 سقطت احلمالتان لتعذر الوجه وأن الغرمي فإن مل يوجد له شيء أخذ من األخري وإن كانا محيلي وجه فمات الغرمي

مات األول سقطت عن الثاين واتبعت ذمة امليت إال أن يكون الغرمي موسرا وإن مات اآلخر مل تسقط احلمالة عنه 
على قول مالك وسقطت على عبد امللك فإن مات األخري بقيت احلمالتان الثالثة يف الكتاب إذا تكلفت له مبا يلزمه 

جاز وقاله األئمة وإن خالف بعضهم يف ضمان اجملهول ألجل احلاجة يف تسليم الثمن واملثمن  من درك فيما اشتراه
ولزمك الثمن واملثمن ولزمك الثمن حني الدرك يف غيبة البائع أو عدمه ولو شرط خالص السلعة امتنعت الكفالة 

 غرم ماله فعليه األقل من قيمة ومل تلزم ألنه ال يدخل حتل قدرة الكفيل قال غريه يلزمه وهو ادخال املشتري يف



السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أدى إال ان يكون الغرمي مليا حاضرا فتربأ ولو شرط املبتاع على البائع خالص 
السلعة يف الدرك وأخذ منه بذلك كفيال بطل البيع والكفالة كمن باع ما ليس له وشرط خالصه ويف التنبيهات 

ف فيها الغري مث ذكر اشتراط املشتري على البائع خالصها وأخذ منه كفيال ال حيل وقال يف قوله يف املسألة اليت خال
اشتراطه على البائع فاسد قبل الكالم األول مل تكن الكفالة مشروطة يف العقد فسقطت وصح العقد ويف اآلخر 

وقبل كذا بل يعرض أوال للزوم مشروطة يف العقد ففسد اجلميع وإمنا كانت بني الكفيل واملشتري دون البائع وقيل 
الكفالة واسقاطها وتكلم آخرا على جواز البيع وفساده وقيل خيتلف يف جوازه واسقاط الشرط أو يصح إن أسقط 
الشرط ويفسد بالتمسك به وقول الغري يرجع باألقل من قيمتها يوم استحقت يدل على أنه إمنا تعلم إذا استحقت 

ثمن رد البيع ولزم املشتري القيمة ولو وجد عدميا مل يكن على الكفيل شيء ألنه قالوا ولو مل يستحق وفاتت أو ال
إمنا ضمن ختليصها من اإلستحقاق وقد سلمت منه واختلف لو كان الضمان بالثمن ال خبالص السلعة وفسد البيع 

تثبت الكفالة بثبات  مبا قارنه من علل الفساد هل تسقط الكفالة بكل حال قاله ابن القاسم وأشهب وقال عبد امللك
البيع الفاسد بالفوات فيه وعلى الكفيل األول من قيمة السلعة أو الثمن وعن ابن القاسم يلزم بعلم الكفيل 

وحضوره فساد العقد قال التونسي األصل أن العقد إذا فسد بني املتبايعني وقد دخال فيه مدخال واحدا مل تلزم 
قبل املتبايعني فبطل الضمان لبطالن أصله والقول الثاين بين على أن احلميل  الكفالة عند ابن القاسم ألن الفساد من

على البائع فلواله مل يرض مببايعة املشتري فيكون محيال بقيمة ما أخرج من يده إال أن يكون أكثر من الثمن فيسقط 
باع منه دينارا بدرهم إىل أجل الزائد ألنه إمنا دخل على الثمن ويريد بالقيمة يوم اإلستحقاق يوم القبض وكذلك لو 

وأخذ محيال الزمه األقل على مذهب غري ابن القاسم مع أنه روي عن ابن القاسم وعلى ما يف املدونة تبطل احلمالة 
أما لو رهنه لذلك رهنا لكان الرهن رهنا باألقل كله وقيل يقضي حنو أن يعطي دينارا يف عشرين درمها قيمة الدينار 

كأن نصف العشرين بطل فبطل لذلك نصف الرهن فيبقى نصفه رهنا يف الدينار وعلى ما يف عشرة دراهم فيصري 
املدونة كله رهن بالعشرة ألن ما بطل منه فقد نسبه نقضا كذا بعض الدين قال التونسي فإن أعطاه محيال قبل األجل 

لرهن واحلميل وإن دخل يف على أن يؤخره بعد األجل أو رهنا امتنع ألنه سلف ينفع فإن مل حيل األجل سقط ا
األجل الثاين سقط احلميل على ما يف املدونة وثبت على قول غريه ألنه كاملخرج من يده شيئا إلمكان أن يكون 

قادرا عند األجل على األخذ منه فصار احلميل أوجب تأخريه وأوجب اإلخراج من يده وأما الرهن فرهن إذا أدخل 
أو رهنا إىل مثل األجل جلاز إذا كان الدين عينا أو عرضا من القرض أما عرض من يف األجل الثاين ولو أعطاه محيال 

بيع فيمتنع ألن الغرمي ال يقدر أن يدفعها قبل األجل ولو كان له عليه عشرة إىل شهر فأخذ منه محيال على أن يضع 
قال للذي له الدين هبها للذي عنه درمهني منعه ابن القاسم ألنه ضامن جبعل واحلميل وإن مل يأخذ الدرمهني فكأنه 

عليه الدين كما لو قال ال أضمن حىت هتب لفالن دينارين وقال أشهب إذا حط عنه على أن يعطيه محيال أو رهنا إىل 
أجل جتوز ألنه معروف لغري الضامن وقال أصبغ لو أعطاه دينارا على أن يأتيه حبميل إىل أجل جاز كما حطه من 

اسم ألهنم مل خيتلفوا لو سأل الغرمي التحمل عنه جبعل أنه ممتنع ألن رب املال حط من ماله دينه واألشبه قول ابن الق
ألمر ميكن أن حيتاج إليه وقد ال حيتاج فهو غرر وأما إذا حل األجل فأعطاه محيال على أن يضع عنه جاز إذ ال غرض 

ألنه ملا امتنع أخذ منه أشبه ما مل حيل  يف هذا إذا كان الغرمي موسرا وأما معدماً فيمتنع على مذهب ابن القاسم
فيجري فيه اخلالف املتقدم فإن أعطاه محيال بعد حلول األجل ومل يضع عنه شيئا على أن يؤخره وهو موسر فيجوز 

فإن كان معسرا وأخره مدة تيسر فيها امتنع مبنزلة اعطائه محيال قبل األجل على أن يؤخره بعد األجل وذلك إذا 
شهر وكان الدين مل حيل بعد وحلوله إىل شهر وإعطاؤه محيال على أن يؤخره إىل شهرين صار كذا كان تيسرا إىل 



دفع ما ال يلزمه من احلميل لتأخريه إياه بعد يسره شهرا وإن كان إمنا أعطاه محيال قبل األجل إىل األجل جاز لعدم 
ن فال حيل ذلك وإن كان احلميل إىل األجل النفع به يف ذلك ألن املعسر مثل ما مل حيل إال أن يكون معه سلف ثا

الذي تيسر إليه وذلك أنه كان معسرا فاحلكم يوجب تأخريه بغري محيل فكأنه قال يل أنا أعطيك محيال ال يلزمين 
بشرط أن تسلفين سلفا جر نفعا فيمنع ولو كان له عنده عشرة دنانري سلفا مل حتل فباعه سلعة بعشرة على أن يعطيه 

ف منعه ابن القاسم إلسقاط بعض الثمن للحمالة وجوزه أشهب ومل خيتلفوا إذا كانت العشرة األوىل مثن محيال بالسل
سلعة مل حتل فأسلفه عشرة على أن يعطيه محيال باألوىل أنه ميتنع ألنه سلف للنفع وكأنه جعل درمهني ملكان املضار 

ماال آخر وخذ رهنا باجلميع وأخرين بذلك أو خذ فصارت مثانية يأخذ فيها عشرة فإذا قال له بعد األجل أسلفين 
مين محيال هبما جاز قبل تبني عدمه قال حممد أما يف الرهن فيجوز وإن كان عدميا إذا كان الرهن له ألنه ليس بعدمي 
مللكه الرهن ما مل يكن عليه دين حييط به فيمتنع ألنه إذا حاصص أخذ أقل فقد أسلفه السلف الثاين ليختص بالرهن 

ون الغرماء وأما يف احلميل إذا كان معدما ميتنع كغري احلال فكأنه محيل قبل األجل بشرط السلف وإن كان الذي د
عليه الدين هو السائل للحميل أن يتحمل عنه جبعل ففعل سقط اجلعل ألنه عن السلف وأما احلمالة فإن مل يعلم 

ة إذا فسدت من عقد املتبايعني جعلها ابن القاسم غري املتحمل له ثبتت أو علم سقطت والفرق بني هذا وبني احلمال
الزمة ألهنا اوجبت غررا يف أصل البيع هلذا الغرر كذا أم ال ويف املوازية إذا باع على إن مات احلميل قبل األجل 
ي فالتباعة يف تركته وإن مات صاحبه قبل ذلك فال محالة منع ابن القاسم البيع واسقط احلمالة وجعل على املشتر

قيمة السلعة إن فاتت وقال أصبغ الشرط ثابت وكذلك لو حتمل إىل قدوم فالن أو إىل أجل كذا على أنه إن قدم 
فالن قبل ذلك فال محالة عليه فيجوز وال غرر فيه بني احلميل والبائع وال يف املبايعة قال التونسي واألشبه ما تقدم 

ان احلمالة فإن قبل بأن احلميل قد ميوت عدميا قيل كما ميوت الغرمي ألنه غرر يف الثمن ألن العادة احلط يف الثمن ملك
عدميا فهو أمر ال يتحفظ منه وقد أجيز رهن الغرر كاآلبق قيل ينبغي على هذا منعه يف عقد البيع بل بعده ومل جيزه 

ه حط من الثمن ألجله يف املدونة يف عقد البيع فيحمل على أنه بعده قيل الرهن قد ميوت فيبقى البيع بال رهن مع أن
قيل هذا أمر حدث مل يدخل عليه وهو أخف من الذي دخل عليه رهن الغرر يف العقد قال اللخمي واإلستحسان 
قول الغري يف الكتاب ألن األقل هو الذي أتلفه احلميل حبمالته وهذا إذا كان املشتري واحلميل جيهالن فساد ذلك 

مل يغره وإن علم احلميل وحده لزمه ألنه غره وإذا فسد البيع يف هذه  فإن علما أو املشتري مل يلزمه شيء ألنه
الصورة وفسخ فوجد البائع فقريا مل يطالب احلميل ألنه إمنا التزم املطالبة إن استحقت ومل تستحق وإن كانت 

ل به وإن زاد الكفالة بالثمن ففسخ البيع للفساد فعلى الكفيل األقل من القيمة أو الثمن ألن الثمن هو الذي حتم
الحظنا اإلتالف ولو كان املبيع مما يرجع فيه باملثل عند الفساد واحلمالة بالثمن وهو غري كذا جلرت على اخلالف 

هل تسقط احلمالة أو تلزم على قول الغري ألن املثل مل يتحمل به فيسقط على قول مالك وعلى قول الغري عليه األقل 
ؤجال مل يغرم حبل األجل ومىت كانت احلمالة فاسدة ألجل أهنا جبعل وهو منفعة من املثل أو الثمن وإن كان الثمن م

للغرمي كاحلمالة حلال يؤخره أو مبا مل حيل يأخذه إذا حل األجل فيختلف فيها فإن كانت املنفعة للحميل رد اجلعل 
يثبتان أو خيتلف يف ذلك  قوال واحدا أو خيتلف اجلواب يف ثبوت احلمالة وصحة البيع فتارة يسقط ويثبت البيع أو

ثالثة أقسام فإن كان اجلعل من البائع سقطت احلمالة ألنه إمنا التزم بعوض وقد فات والبيع صحيح لعدم دخول 
املشتري يف ذلك أو من املشتري والبائع جاز البيع ولزمت احلمالة ألنه غره حىت اخرج سلعته وخيتلف إذا علم 

حب احلق سقطت احلمالة وخيري يف سلعته بني اإلجارة بغري محيل وردها وقال البائع فعن ابن القاسم إذا علم صا
حممد احلمالة الزمة إذا مل يكن لصاحب احلق يف ذلك سبب وخيتلف على هذا إذا باع سلعة من رجل على أن يزن 



جاز أو لتعجله  عنه فالن الثمن جبعل جعله له املشتري خيرج على اخلالف املتقدم وإذا أعطاك محيال باملؤجل أجال
فإن كان عينا أو عرضا من قرض جاز لصحة تعجيله وإن كره القابض أو من بيع وقصد منفعتك جاز واسقاط 

الضمان عن نفسه امتنع ألنه ضمان جبعل وإن حل بإعطاك على أن يؤخره وهو موسر جبميع احلق جاز أو معسر 
ابن القاسم وأجازه أشهب أو موسرا بالبعض وأعطاك وهو موسر عند األجل أو دونه جاز فإن كان بيسر قبله منعه 

محيال بذلك القدر ليؤجره به جاز أو ما هو به معسر ويعطيك اآلن ما هو به موسر جاز فإن كان يؤجره باجلميع 
امتنع ألنك مل ترتبه مبا هو به معسر إال ملكان تأخريه مبا هو به موسر فهو سلف جر نفعا وقبل األجل ليؤخره بعد 

مينع احلمالة ألنك مل توثقه قبله إال لسلفه وهو التأخري بعد األجل وتسقط احلمالة واختلف إذا دخل يف  األجل
األجل هل يلزم أم ال قال وال أرى أن يلزم إذا مل تتغري ذمة الغرمي عن احلال اليت كانت عليه عند حمل األجل فإن 

كان التأخري وإن شرط أنه ال يكون محيال إن وقع  تغريت بنقص فعلى احلميل ما دخل على الطالب من النقص ملا
فلس أو غيبة يف األجل األول وإمنا يكون محيال يف األجل الثاين جرى على ما تقدم إذا حتمل بعد األجل ليؤخره هل 
هو موسر أو معسر بالكل أو البعض والرهن جيري يف الصحة وعدمها على ما تقدم يف احلميل إذا كان لغري الغرمي 

ستعري لريهن أو ملكا له أعطاه بعد األجل ليؤخره به جاز ألنه موسر به الرابعة يف الكتاب ميتنع مببيع معني كان كامل
حاضرا أو غائبا على صفة قريب الغيبة أو بعيدها كما ميتنع ضمان البائع ملثله إن هلك وصرح األئمة بأن ضمان 

الشركة والعني املستأجرة قال ح خبالف املغصوب واملبيع  املعينات ال تصح كالودائع والعواري ومال القراض ومال
بيعا فاسدا واملقبوض على السوم والدابة املستأجرة بغري عينها ألن هذه املستثنيات مضمونة على األصيل فضمنها 

 الكفيل وحنن نقول القبض للسوم ال يوجب الضمان وساعد على الباقي يف أهنا مضمونة على األصيل وقال الشافعية
ال يصح كل ما هو أمانة أن يضمن خبالف املغصوب واملبيع قبل القبض والكل متفقون على أن الكفيل ال يصح 

ضمانه حيث ال يضمن األصيل ألنه فرعه اخلامسة يف الكتاب ميتنع بكتابة املكاتب وقاله األئمة لعدم استقرار الكتابة 
أتى بباقي كتابته كفيل حلصول االستقرار ولك خبالف مال عجل عتق املكاتب عليه أو قلت له عجل عتقه و

الرجوع بذلك على املكاتب ألنك أديت عنه ما قد استوىف عوضه وهو العتق فهو مستقر كالثمن قال اللخمي لو 
كانت الكتابة جنما واحدا وقال احلميل لك علي إن جئتين النقضاء األجل وعجزت أديت عنه جاز اتفاقا السادسة 

ين مؤجل قبل األجل ألنه مستقر وقاله األئمة وكذلك الرهن على أن يوقيك حقك إىل أجل أو يف الكتاب جيوز بد
دونه وجيوز تأخريه له بعد األجل بدين أو محيل ألنك ملكت قبض دينك اآلن فتأخريك ابتداء سلف على رهن أو 

ال غريه ال يلزم احلميل شيء محيل وإن مل حيل اآلجل وأخرته إىل أبعد منه حبميل أو رهن امتنع ألنه سلف نفع وق
ويبطل الرهن وإن قبض يف فلس الغرمي أو موته ويف النكت احلميل والرهن على أن يويف دون األجل إمنا يصح إذا 
كان دون احلق عينا أو عرضا من قرض وميتنع يف العرض من البيع ألنه حط عين الضمان وأزيدك قال ابن يونس 

ترك وعلم صاحب احلق سقطت احلمالة ورد اجلعل وإن مل يعلم لزمت احلمالة  قال مالك متتنع احلمالة جبعل فإن
احلميل ويرد اجلعل على كل قاله ابن القاسم وكل حالة وقعت حملرم بني البائع واملشتري يف أول أمرمها أو بعد 

ب احلق سقطت عن احلميل علم صاحب احلق أو الذي عليه احلق بسبب التحرمي أو حامله ومل يعلم بذلك صاح
فاحلمالة الزمة للحميل قاله أصبغ وقوله يف الكتاب قال غريه ال يلزم احلميل شيء وال يكون الرهن به رهنا وإن 

قبض يف فلس الغرمي أو موته أراه إمنا قال ذلك ألن الرهن مل يكن يف أصل الدين ولو كان لكان املرهتن أحق به من 
ه عشرة قرضا وبعته سلعة على أن يعطيك بالسلف رهنا جاز ولو الغرماء وإن كان فاسدا قال أشهب ومن لك علي

كانت العشرة األوىل من بيع وأسلفته عشرة على أن يرهنك بالعشرة األوىل امتنع ألنه سلف للنفع واألول تبع 



للنفع ومنعه ابن القاسم يف الوجهني ألن يف األول رهن حتمل وهو حرام لبيعه السلعة بل قال كذا من قيمتها 
ملتروك جعل وجوز أشهب الرهن باجلعل ألن اجلعل فيه إمنا حيصل إىل غرميه فهو كالوضيعة له من حقه بعد أن حل فا

على أن يرهنه واجلعل يف احلمالة للحميل فهو بغري غرميه فيغرم ولو كان الغرمي له اجلعل جاز ولو كان الرهن لغري 
احلق وإال ثبت الرهن وسقط اجلعل قال أشهب إن حط عنه  غرميه جبعل من الغرمي مل جيز وينقض الرهن إن علم رب

على أن يعطيه رهنا أو محيال إىل أجل جاز قال أصبغ ولو أعطيته دينارا على ذلك جاز كما لو حططته من دينه عنه 
ه ومنعه ابن القاسم ومل خيتلفوا أن الذي عليه الدين لو سأل أن حيمل عنه جبعل امتنع فكذلك إذا حط عن الذي علي

الدين فقول ابن القاسم أشبه ملا يف ذلك من الغرر وأما إذا حل األجل وأعطى محيال على أن يضع جاز ألنه ال 
غرض له يف هذا إذا كان الغرمي موسرا وأما يف املعدم فينبغي أن مينع على مذهب ابن القاسم وفرق حممد بني كراء 

الدين وبني كرائه كلبس كذا فيجوز لإلنضباط ولرددت الكراء املبتاع لريهن فيمتنع ألن امد الرهن يزيد باملطل يف 
لزيادة املطل صرف كأنك وحدك رب الدين بزيادة وعن أشهب يف الرهن يف البيع الفاسد وفاتت السلعة أن الرهن 

على رهن باألول وإن كان محيال بطلت احلمالة وابن القاسم يبطلها لبطالن األصل قال ابن القاسم إن حتمل يف البيع 
أنه إن مات قبل األجل فال يؤخذ من تركته أو مات البائع قبل األجل فال محالة البيع حرام للغرر يف الثمن واحلمالة 
ساقطة لبطالن أصلها وأجاز ذلك أصبغ وقال أجاب ابن القاسم على غري تأمل ألنه ليس الشرط بني البائع واملبتاع 

ك لثالثة بعضهم محيل بعض إذا مل يكونوا شركاء يف غريه ألنه ضمان بل بينه وبني احلميل قال ابن حبيب جيوز بيع
جبعل قال اللخمي إذا شرط احلميل أنه ال يؤدي إال أن ميوت هو أو ميوت املكفول جاز ويلزم الشرط أو يقول إن مل 

أؤدي عنه  حيل األجل ومل يتوجه طلب حىت مت فال شيء علي ألين أكره أن يطلب ورثيت أو حىت ميوت املكفول فال
فله شرطه وإن كانت يف فرض أو بعد عقد البيع فاحلمالة جائزة فإن وقعت يف عقد البيع فقال ابن القاسم إذا شرط 

إن مات البائع أو احلميل سقطت احلمالة عن احلميل فسد البيع وسقطت احلمالة اآلن وجوز اصبغ البيع واسقط 
ع بذلك أما إذا مل يكن للمشتري مدخل جاز البيع قال اللخمي الشرط قال حممد أي قول ابن القاسم إذا وقع البي

وأرى إن كان املشتري فقريا أو خيشى عجزه أن يفسد البيع وإذا كان موسرا ووقع ذلك على وجه اإلحتياط جلاز 
ن وإن علل احلميل األداء مبوته وكانت احلمالة يف أصل عقد البيع أو القرض كانت من رأس املال أو بعد العقد فم
الثلث ألهنا تربع والكفالة إىل العطاء كذلك جتوز كانت عن فرض أو بعد عقد البيع وخيتلف إذا كانت يف أصل 
العقد والثمن إىل أجل معلوم فإن كان أجل البيع لذلك أيضا فسد إذا مل يكن املشتري من أهل الديون للجهالة 

فيه رفق بالناس حلاجة اجلند لذلك وقد قال  واختلف إذا كان من أهل الديون وممن له حط كره مالك مث قال
ألصحابه يف سيب هوازن ومن أحب أن يكون على حقه حىت نعطيه من أول ما يفيء اهللا علينا السابعة يف الكتاب ال 

كفالة يف احلدود واألدب والتعزير وال تلزم وال يف دم وال ممن أجرته خلدمة شهر أو ليخيط ثوبك بنفسه خبالف 
مونة وميتنع يف دابة بعينها إال أن يتكفل بنفقة الكراء عند موهتا فيجوز وكذلك أجري اخلياطة واخلدمة احلمولة املض

فإن هرب الكري يف املضمون فأكرى لك الكفيل نصف األجرة رجع الكفيل عن الكري بذلك إال بالكراء األول 
ألن احلضور مستحق لسماع البينة أما  ووافق األئمة يف امتناعها يف احلدود وقال أبو يوسف جيوز فيها بالوجه

باحلدود نفسها فال قال اللخمي مىت كانت اإلجارة على عمل رجل معني أو محل مائة بعينها جارت احلمالة باألجرة 
إن مات املغري أو استحق وميتنع بالعمل واحلمل أو مضمونه جازت بالعمل ألنه مضمون على األصل وميتنع باألجرة 

وإن كانت ليستأجر به جاز فإن فضل شيء رد على احلميل فإن عجز مل يكن عليه شيء وإذا غرم  أن يرد إىل دافعه
احلميل وأراد الرجوع باإلجارة أو غريها فإن اشترى ذلك لغرميه رجع بالثمن كان املتحمل به عرضا أو مكيال وإن 



يرجع مبثله كاألول وعنه بقيمته وقد  غرمه من ذمته وهو مكيل أو موزون رجع مبثله فإن كان قيميا فعن ابن القاسم
تقدم أن من شرط املضمون أن ميكن استيفاؤه من الضامن فلذلك تتعذر يف احلدود واملعينات الثامنة يف الكتاب إن مل 
يؤفك حقك فهو علي ومل يضرب لذلك أجال يتلوم له اإلمام بقدر ما يرى مث يلزمه املال إال أن يكون الغرمي حاضرا 

يؤفك حىت ميوت فهو علي ال شيء عليه حىت ميوت الغرمي وجيوز إىل خروج العطاء وإن كان جمهوال إن  مليا وإن مل
كانت يف قرض أو يف تأخري مثن مبيع وميتنع يف اصل البيع ألن البيع إىل أجل جمهول حرام التاسعة قال صاحب 

لقاسم إن علم الكفيل بذلك فعليه الدينار البيان إذا أعطاك رجل دينارين يف دينار ويتكفل هبما آخر لك قال ابن ا
الذي أعطيته وإن مل يعلم بل قلت له وهو ال يعلم حتمل هبما إىل شهر مث علم فال شيء عليه ألنه يقول لو علمت مل 
أدخل يف احلرام وكذلك دينار يف دراهم إىل شهر إن مل يعلم فال شيء عليه وإن علم قبل خروج الدراهم اتبع هبا 

تبع أنت صاحبك بالدراهم فإن كانت الدراهم أكثر من مثن الدينار أشترى دينارا مبا بلغ ودفع إليه واتبع الدينار وأ
هو صاحبه بثمن الدينار فقط وأمسك هو فضلة الدراهم أو أقل من مثن الدينار اتبع له ما بلغت من أجل الدينار 

م ولو كان لك دينار عند رجل فحولته يف زيت إىل واتبع هو صاحبة مبا بقي له من الدينار ويتبعة احلميل بالدراه
شهر وحتمل لك رجل بالزيت هو كذلك إن مل يعلم فال شيء عليه أو علم بإخراج الزيت فيبيع له بدينار منه فقضى 

ديناره واتبع هو صاحبه بالزيت ويف املدونة عنه وروايته عن مالك إن كان محالة أصلها حرام هي ساقطة وعنه 
مة على كل حال علم احلميل أم ال فهي ثالثة أقوال ألن الكفيل عن حمى كذا دفع املال وهذا اخلالف إمنا احلمالة الز

هو إذا كانت الكفالة يف أصل البيع الفاسد أما بعد عقدة فساقطة اتفاقا العاشرة قال إذا قلت لعبدك إن جئتين مبائة 
ن القاسم لزمت احلمالة كمن قال لك اعتق عبدك دينار فأنت حر فتكفل هبا لك رجل وعجلت له العتق قال اب

ولك مائة إىل شهر ويرجع احلميل على العبد احلادية عشرة يف الكتاب جيوز ضمان البدن إال يف احلدود وقاله ح 
وابن حنبل وللشافعية قوالن وحيث جوزوه اشترطوا إذن املكفول وجتويزه هذا الصحيح عندهم وعليه جيوز يف 

ق آلدمي كالقصاص والقذف دون احلدود اليت هي حق اهللا تعاىل كحد اخلمر والزنا وأصل احلدود اليت هي ح
( املسألة أنه التزام ما هو مضمون وعلى األصل عندنا وعندهم التزام ما هو غري مضمون على األصيل لنا قوله تعاىل 

سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم صلى اهللا على ) ( بسم اهللا الرمحن الرحيم ( وقوله تعاىل ) فخذ أحدنا مكانه 
  ) تسليما 

  الباب الثاين يف محالة احلمالة

ملا كانت احلمالة من باب املعروف أمكن االجتماع عليها سؤال كيف يكون احلق للواحد يف حملني والواحد ال 
اآلخر وال يتعدد حمله أم يقال انقسم أو تعدد وهو خالف اإلمجاع مل يقل أحد إن نصف احلق على هذا ونصفه على 

أن بسبب احلمالة صار األلف ألفني وجوابه إن ثبوت احلق يف الذمة تقدير شرعي كما تقدم فيقدر الشرع النقدين 
يف األمثان واألعيان يف السلم واألتالف وغريمها يف الذمة وليست مث حقيقة واحد من ذلك فإن اإلبل ليست يف 

يرات شرعية ألمور معدومة يقدرها الشرع موجودة مث ذلك الذمة وإال الحتاجت للعلف والسقي فهي حينئذ تقد
املقدر للشرع أن يقدر له مع إجياده بنسب متعددة لذمة أو ذمتني أو أكثر من ذلك كالدية تقدر على مجيع العاقلة 

يف  فالواقع لعدد سبب يف احلمالة ال تعدد حق وال القسامة وبه قال األئمة ويف هذا الباب مثان مسائل األوىل قال
الكتاب إذا تكفل كفيالن مبال وكل واحد ضامن عن صاحبه فغاب أحدمها والغرمي وغرم احلاضر اجلميع مث قدم 
الغائب والغرمي مليني اتبع الغرمي باجلميع ألنه األصل وله اتباعه بالنصف واتباع احلميل مبا أدى عنه ألنه كدين له 



مل يأخذ ممن بقي من الغرماء إال ثلث احلق إال أن يشترط يف أصل قبله ال كغرمي حضر مع كفيل وإذا كفل ثالثة مبال 
الكفالة أن بعضهم محيل عن بعض فحينئذ إذا غاب أحدهم أو اعدم أخذ من وجده باجلميع وإن لقيهم أولياء مل 

يأخذ من كل واحد إال الثلث ألنه ال يتبع الكفيل يف حضور الكفيل ومالئه ولو شرط أيهم شاء أخذ ومل يقل 
عضهم كفيل بعض أخذ أيهم شاء باجلميع وإن حضروا أملياء مث ال رجوع للغرمي على أصحابه ألنه مل يود باحلمالة ب

عنهم بل على الغرمي وإن قال بعضهم كفيل ببعض وقال بعد ذلك أيهم شئت أخذت حبقي أم ال رجوع للغارم 
ومن أمر الناس اجلائز كتب الرجل احلي عن للجميع على صاحبيه إذا لقيهما بالثلثني وإن بقي أحدمها فبالنصف 

امليت وامللي عن املعدم وهو كفالة أحدمها على اآلخر قال ابن يونس قال عبد امللك إذا باع منها وشرط اتباع أيهما 
شاء جبميع احلق أو شرط ذلك يف الدين فتحمل رجالن بصاحبه فال يتبع أحدمها بأكثر من نصيبه إال يف عدم صاحبه 

ه وقاله أشهب وغريه ألن احلمالة غرر ال يدري هل يغرم أو ال وينضاف إليهما ها هنا غرران هل يطلب أو إعدام
  هو أو غريه وهل بالكل أو البعض وألزم ابن القاسم الشرط لقوله 

املؤمنون عند شروطهم وقد اختلف قول مالك يف احلميل املبهم هل يغرم اجلميع فكيف مع الشرط الثانية يف 
ك ستمائة درهم على ستة بعضهم محيل عن البعض باجلميع أو كل واحد محيل جبميع املال قال عن الكتاب ل

أصحابه أم ال أو كل واحد محيل جبميع املال عن واحد أو اثنني أو ثالثة أو أكثر أو عن مجيعهم جبميع املال اشترط 
ك أخذ أحدهم باجلميع حضر الباقون أم ال أن ال براءة له إال بأدائهما أم ال فإن قلت مع ذلك أيهم شئت أخذت فل

وإن مل تقل ذلك ولقيتهم مياسر أخذت كل واحد مبائة ومل تأخذ بعضهم ببعض لعدم اشتراط ذلك فإن لقيت 
أحدهم أخذت باجلميع فإن لقي الغارم أحدهم أخذ مبائة أداها عنه وبنصف األربعمائة اليت أداها عن الباقني ألنه 

أحدمها أخذ األربعة الباقية أخذه خبمسني عن نفسه وخبمسة وسبعني باحلمالة فإن لقي الرابع محيل معه هبم فإن لقي 
املأخوذ منه املال اآلخر من األولني الذي مل يرجع على الرابع قال له بقي يل مما أديت باحلمالة مائتان عن أربعة أنت 

ومائة أديتها عن أصحابك وأنت معي هبم أحدهم فعليك مخسون يف خاصتك فيأخذها منه مث يقول بقي يل مخسون 
محيل فيقول له هذا الرابع قد ادعيت عنهم لنا باحلمالة مخسة وسبعني أيضا لغريك ساويتك يف مثلها بقيت لك مخسة 

وسبعون لك علي نصفها فيدفع له سبعة وثالثني ونصفا وهكذا تراجعهم إذا لقي بعضهم بعضا حىت يؤدي كل 
يه يف أصل الديون فإن حتملوا على أن كل اثنني محيالن جلميع املال أو أصحاهبم أو عن واحد مائة ألهنا كانت عل

واحد أو كل واحد محيل بنصف املال فذلك كله سواء وإن لقيت اثنني أخذت من كل واحد ثالمثائة أو واحدا 
ي تكفل فإن لقي هذا أخذته بثالمثائة ومخسني مائة منها عليه من أصل الدين ومائتان ومخسون ألنه بنصف ما بق

الغارم أحد الباقيني أخذه خبمسني عن نفسه ونصف املائتني املؤداه باحلمالة فإن لقي هذا الغارم الثاين أخذ ممن مل يغرم 
قال له أديت مائة باحلمالة عن أربعة أنت أحدهم إعطين مخسة وعشرين عن نفسك ونصف ما بقي باحلمالة فهكذا 

ل بعضهم عن بعض على أن كل ثالثة محال جبميع املال أو كل ثالثة عن ثالثة أو عن تراجعهم حىت استووا فإن حتم
اثنني أو عن واحد باجلميع أو كل واحد بثلث املال فذلك سواء إن لقيت ثالثة أخذهتم باجلميع أو واحد فيما به عنه 

قي أحدهم أحد الذين مل يغرموا وبثلث ما بقي وهو مائة وستة وستون وثلثان أو ثالثة فأخذت منهم مجيع املال مث ل
قال له أديت مائة باحلمالة عن ثالثة أنت أحدهم أعطين ثلثها عنك ونصف باقيها باحلمالة عن الباقني فإن لقي اآلخذ 
لذلك أخذ الثالثة الغارمني معه أو ال رجوع عليه بنصف ما فضله به حىت يكونوا يف الغرم سواء وإن اقتسم ذلك مث 

غرم معهما وإال دخل عليهما فيما بأيديهم من قبل الثالث املرجوع عليه حىت يصري ما أخذ من لقي الباقي الذي 
الثالث بينهم أثالثا مث إن لقي أحدهم أحدا ممن مل يغرم فأخذ منه ما جيب له شاركه فيه من لقي من اإلثنني الغارمني 



اهبم فهلكت اتراجعهم كذا قال صاحب معه أو حىت يكون ما دخل كل واحد منهم بالسوية ألهنم محالء عن أصح
التنبيهات اخلالف يف هذه يف موضعني ألنه ال ختلو كفالة بعضهم ببعض إما أن يكون احلق عليهم وهي مسألة الستة 
أو على غريهم وهي مسألة الثالثة يف املدونة ومسألتة األربعة يف العتبية فإن ضمن بعضهم بعضا وهو عليهم على ما 

 يف الكتاب فأدى أحدهم املال وهو ستمائة عن كل واحد مائة يف األصل مث لقي الثاين فال خالف وقع يف قول الغري
انه يطالبه مبا يقع عليه هو من املال وهو مائة وال يأخذ منه املائة اليت ضمنها عنه يف خاصته ويقتسمان ما بقي عنه 

بعض فها هنا اختلف إذا أخذ احلق من بعضهم حىت يستويا فيه وإن كان احلق على غريهم وهم كفالء فقط بعضهم ب
مث لقي اآلخر يقامسه بالسواء يف الغرم حىت يعتده إذا حلق على غريهم وإمنا يقامسه بعد إسقاط ما خيصه من احلق 

كاملسألة األوىل بالتسوية قال التونسي وابن لبابة وغريمها ألهنما سواء يف احلمالة ويف املوازية وعند مجاعة من 
سني عدم التسوية ومحلوا ما ينوب كل واحد من املال وهو مائة باحلمالة كما لو ثبتت عليه إحالة كالستة األندل

محالء وكذلك اختلفوا يف آخر املسألة إذا لقي الثاين من الستة الثالث ففي الكتاب ما تقدم وعليه الفقهاء كلهم 
مالة وقال أبو القاسم الطربي هذا غلط يف فريجع عليه خبمسني أداها عنه وخبمسة وسبعني نصف ما أدى باحل

احلساب بل إذا لقي الثالث أحد األولني وطالبه باالعتدال معه يقول له الثالث من الثالثة كأمنا اجتمعنا معا باجتماع 
بعضنا ببعض ولو اجتمعنا معا لكان املال علينا أثالثا مائتان على كل واحد فعلى مائتان غرمتها أنت وصاحبك عين 

ذ واحدة أنت وهي اليت تقع لك وسأدفع إىل صاحبك املائة اليت دفع عين إذا لقيته فنستوي يف الغرم كما لو فخ
اجتمعنا مجيعا دفعة واحدة وهكذا إذا لقي الثالث الرابع قال ابن يونس قوله إن بقي الرابع املأخوذ منه الثالث من 

األولني ورابع الباقني لقي أحد الثالثة الذين مل يغرموا فيقول الباقني يريد أن الغارم ملائة ومخسة وعشرين وهو ثالث 
له أديت مخسة وعشرين باحلمالة عن ثالثة أنت أحدهم فعليك مخسة وعشرون واخلمسون الباقية أنت معي هبا محيل 

لرابع يريد فعليك نصفها فيأخذ منه مخسني مث قال إن لقي الرابع املأخوذ منه اآلخر من األولني الذي مل يرجع على ا
أن الغارم للستة مائة الراجع منها بثالمثائة مل يلق أحدا بعد ذلك حىت لقي رابعا من الباقيني وهو ثالث من الغارمني 
لقيه قبل أن يرجع هو أيضا على أحد بشيء وبقيت وجوه مل يذكرها يف املدونة وهي إذا حتمل كل واحد بنصف 

لقي أحدهم فأخذه بثالمثائة أو مخسني مث لقي ثانيا فعليه يف خاصة مائة قد مجيع املال أو كل اثنني محيلني باجلميع ف
أدى عنه صاحبه منها مخسني فيقول له بقي يل عليك مخسون فأدفعها إىل فكان يل على األربعة الباقني أربعمائة دفع 

ن فيأخذ منه مائتني يل منها صاحبك مائتني ألنه محيل بالنصف مما عليهم وأنت محيل بنصف ما عليه وذلك مائتا
ومخسني وذلك ما يلزمه إذا لقيته وحده فادفع أنت ما بقي وهو مائتان ومخسون ألنكما مجيعا محيالن جبميع املال فإن 

لقي األول يقول له عليك باحلمالة مخسون وأديت عن أصحابك باحلمالة مائتني أعطين نصفه فيقول له هذا وقد 
استوينا فإن قال على أن كل واحد محيل ثلث مجيع املال أو على أن كل ثالثة أديت أنا أيضا عنهم باحلمالة فقد 

محالء مجيع املال فلقي أحدهم فأخذ منه مائتني وستة وستني وثلثني مث إن لقي صاحب الدين ثانيا يقول له عليك يف 
ون أنت محيل عليهم وهو خاصتك مائة أدى صاحبك عنك منها ثالثة وثالثني فتأخذها منه مث يقول له واألربعة الباق

مائة وثالثة وثالثون وثلث فيأخذها فاملأخوذ من الثاين مائتني فإن لقي الثالث بعد ذلك يقول له قد أدى عنك األول 
والثاين مما عليك ستة وستني وثلثني وبقي عليك ثالثة وثلثون وثلث فيأخذها منه مث يقول له بقي يل ثالثة أنت محيل 

ائة فيأخذها منه وهو مجيع ما بقي له ألنه لو لقيهم كلهم ألخذ منهم مجيع املال وقد أدى جبميع ما عليهم وهي م
أصحابه ما يلزم فيؤدي ما بقي وإذا قال كل واحد محيل جبميع املال فلقي أحدهم أخذ منه الست مائة فلقي الغار 

عن أربعة أنت أحدهم أعطين ربعها وثلث  أحدهم و فأخذ منه ثالمثائة فإن لقي ثالثا يقول له أدينا باحلمالة أربعمائة



ما بقي باحلمالة ألنك معين هبم محيل فيأخذان ستة وأربعني يقتسماهنا نصفني فيصري كل واحد أدى باحلمالة عشرين 
مث إن لقوا رابعا قالوا له أدينا باحلمالة ستني عن ثالثة أنت أحدهم أعطين ثلثها وربع ما بقي باحلمالة اشتركنا فيها 

ذون منه ثالثني فيقسمهما الثالث عشرة عشرة ويستويف الغرم فإن لقوا األخر قالوا أدينا باحلمالة أربعني أنت وتأخ
أحدهم أعطين نصفها ومخس باقيها باحلمالة فيأخذون منه أربعة وعشرين يقتسمهما األربعة ستة ستة فيصري كل 

ن يقتسموهنا أربعة أربعة ويصري كل واحد من واحد غرم باحلمالة أربعة أربعة فإن لقوا السادس غرموه عشري
اخلمسة غرم لألول عشرين وهو ما أدى عنهم ولو أن رب الذين مل يأخذ من األول إال مائة مل يرجع هذا على أحد 

من أصحابه ولو أخذ منه مائة ودرمها رجع عليهم بالدرهم خاصة على حنو ما وصفنا وإمنا يرجع هذا إذا اشترط 
بعضهم لبعض وأيهم شاء أخذ حبقه فله أخذهم جبميع احلق وإن كان الباقون أملياء وليس للغارم  صاحب احلق محالة

الرجوع على كل أحد من أصحابه إذا كانوا حضورا أملياء ال بسدس مجيع احلق وهو ما عليه من أصل الدين 
ضهم عن بعض أو هم شركاء خبالف ال خبالف الدين املشترط أيهم املشروط أيهما شاء أخذ باجلميع وسوى محل بع

يف السلعة أو محالة عن غريهم ألن الغارم للجميع مل يؤخذ باحلمالة بل بالغرمي قال صاحب املقدمات إذا حتمل محالء 
لزم كل واحد ما ينوبه إال أن يشترط محالة كل واحد عن صاحبه أو أصحابه قال جبميع املال أو مل يقل فيأخذ امللي 

ء على أحد قويل مالك وعلى أخذ كليهما إذا اشترط أخذ أيهم شاء قال أبو إسحاق التونسي باملعدم ويأخذ أيهم شا
يرجع على من وجد من أصحابه حىت يساويه يف ذلك وقيل ليس له وهو الصواب ألنه إمنا أدى عن نفسه وضابط 

نهم على السواء إن مسألة الستة كفالء أن يرجع من غرم من املال شيئا بسبب احلمالة على أصحابه مبا غرم ع
لقيهم جمتمعني فإن لقيهم مفترقني أو واحد بعد واحد رجع على من بقي مبا ينوبه كما أدى عنه باحلمالة وينصف ما 

ينوب ما أدى عن أصاحبه فإن لقي اثنني معا رجع على كل واحد منهما مبا ينوبه مبا أدى عنه باحلمالة وبثلثي ما 
الثة رجع على كل واحد مبا ينوبه وثالثة أرباع ما ينوب ما أدى باحلمالة عمن ينوب ما أدى عن الباقني إن لقي ث

غاب فإن لقي اثنان منهم واحداً رجعوا عليه مبا أدوا عنه يف خاصته وربع ما أدى عن أصحابه باحلمالة فاقتسموا 
عليه بنصف الباقي ذلك بينهم بالسواء وإن لقي واحد منهم من أصحابه من قد غرم باحلمالة حاسبه بذلك ورجع 

وإن كان الذي لقي غرم بسبب احلمالة شيئا أو غرم هو حسابه بالباقي على ما تقدم وإن لقي واحد منهم أحد 
أصحابه فرجع عليه مث لقيه ثانية بعد أن رجع هو على غريه فسواه مبا رجع به مث إن لقي املرجوع عليه الغري الذي 

ذا لقيه ثانية مث إن لقيه األول ثالثة رجع عليه فال يزال التراجع يتردد بينهم كان رجع عليه ثانية مبا انتقصه األول إ
حىت يستووا ومالقيهم وال يزال يرجع بعضهم أبدا كلما التقى منهم أحد مع صاحبه وقد ادى أكثر منه حىت رجع 

ان وال ينحصر وحده إىل كل واحد ما غرم بسبب احلمالة فيكون قد أدى ما عليه من أصل احلق بال زيادة وال نقص
التراجع بينهم إىل عدد وال مبقتضى التراجع بينهم إال خبمسة عشر لقيه على أي نسبة التقوا عليها ما مل تلزمهم 

اجلماعة للجماعة أو اجلماعة للواحد وقاله يف الكتاب إذا لقي املأخوذ منه الثالث من الباقني فيه إمجال ومراده به أن 
خوذ منه مائة ومخسة وعشرون لقي أحد الثالثني الباقني ومساه أربعا ألنه رابع الباقني مث قال إن الثالث من الغائبني املأ

لقي الرابع اآلخر من األولني يريد أن األول الذي غرم الستمائة ورجع منها على الثاين بثالمثائة لقي الثالث الذي 
ء ويريد أنه لقيه قبل أن يرجع هو على الرابع رجع عليه الثاين مبائة ومخسة وعشرين ومل يرجع هو بعد عليه شي

باخلمسني ومساه رابعا ألن الباقني ثالثة فهو رابعهم وهو الثالث من الغارمني ولو كان إمنا لقي األول الثالث بعد 
رجوعه على الرابع باخلمسني رجع عليه مبائة واثين عشر ونصف ألنه يقول له غرمت أنا ثالمثائة ألين رجعت أن 

ئة اليت غرمتها بثالمثائة منها مائة من اصل الدين ال أرجع هبا على أحد واملائتني واحلمالة منها مخسون عنك الستما



والباقي عن أصحابك ادفع يل ما غرمت عنك ونصف ما غرمت باحلمالة زائدا على ما غرمت أنت وذلك وستون 
عشرين ألن اخلمسة والسبعني اليت غرمت ونصف ألين غرمت لنا مائة ومخسني باحلمالة وغرمت أنت منها مخسة و

باحلمالة للثاين قد رجعت منها على الرابع باخلمسني فأسقط اخلمسة والعشرين اليت غرمت أنت من املائة واخلمسني 
اليت غرمت أنا أدفع يل نصف الباقي اثنني وستني ونصف فنعتدل فيما غرمنا باحلمالة وأصل الدين فإن لقيا مجيعا 

خذ منه األول ثالمثائة ورجع هو على الثالث مبائة ومخسة وعشرين رجعا عليه بأربعة وستني أربعة الثاين الذي أ
وسدس فيعتدلون ثالثتهم يف غرم احلمالة ألن األول والثالث غرما هبا على هذا مائة ومخسة وسبعني سبعة ومثانني 

يها ويكون كل واحد قد أدى هبا ثالثة ومثانني وغرم الثاين هبا مخسة وسبعني فإذا رجعا عليه بأربعة وسدس اعتدلوا ف
وثلثاه كذا فإن لقي الرابع املأخوذ منه مخسون أخذ االثنني الباقيني رجع عليه على هذا الترتيب بثمانية عشر وثالثة 

أرباع ألنه يقول غرمت لنا مخسني مخسة وعشرين على ال أرجع هبا والباقي باحلمالة عنكما الباقي اثين عشر ونصف 
ن كل واحد منكما أربع على اثين كذا عشر ونصف اليت أديت عنك وستة وربع نصف اإلثين عشر ونصف اليت ع

أديتها عن الغائب ألنك محيل معي به فإن لقي هبا هذا اخلامس املأخوذ منه مثانية عشر وثالثة أرباع الباقي من الستة 
ت يف الكتاب وخيرج على هذه الوجوه ما يف معناها رجع عليه بستة وربع اليت أدى عنه وهذه الوجوه الثالثة ليس

فإن لقي األول والثاين والثالث معا بعد استوائهم يف الغرم على ما تقدم الرابع للغارم مخسني ورجع منها على 
اخلامس مثانية عشر وثالثة أرباع رجعوا عليه مبائة وأربعة عشر ونصف مثن ألهنم أدوا مخسمائة ومخسني كل واحد 

ثالثني وثالثة وثلثا وأدى هو أحدا وثالثني وربعا والواجب عليه ربع اجلميع ألنه رابعهم وذلك مائة ومخسة مائة و
وأربعون كذا ومثانني ونصف مثن كما أدى هو ولو لقوه مفترقني واحدا بعد واحد رجع كل واحد عليه مبا أدى عنه 

أن يسقط من ذلك ما أدى هو أيضا باحلمالة فإذا  باحلمالة يف خاصته وبنصف ما أدى عن صاحبه الغائبني هبا بعد
التقوا ثالثتهم رجع بعضهم على بعض حىت يعتدلوا فإن لقي األول والثاين والثالث والرابع معا بعد استوائهم يف 
الغرم فصار على كل واحد منهم مائة ومخسون وأربعون لكما مثنان ونصف مثن اخلامس الذي رجع عليه الرابع 

وثالثة أرباع فرجع منها على السادس ستة وربع رجعوا عليه مبائة وستة ومخسني وربع مخس بثمانية عشر 
ويقتسمون ذلك بينهم أربعتهم فيجب لكل واحد ستة وعشرون ومخسان وثالثة أرباع اخلمس وربع ربع اخلمس 

ذي أدى كل واحد فيسقط ذلك من املائة واخلمسة واألربعني والثمنني ونصف الثمن الذي أدى فيكون الباقي ال
منهم مائة ومثانية عشر وثالثة أمخاس وثالثة أرباع اخلمس كما أدى هو ألنه أدى إليهم مائة وستة ومخسا وربع مخس 

وكان قد أدى اثين عشر ونصفا للرابع فاجلميع مائة ومثانية عشر وثالثة أمخاس وثالثة أرباع اخلمس كما أدى كل 
أحد عليه مبا أدى عنه باحلمالة ونصف ما أدى عن صاحبه الغائب ألنه  واحد منهم ولو لقوه مفترقني لرجع كل

محيل معه به ويسقط من ذلك ما أدى هو أيضا باحلمالة على ما تقدم فإذا التقوا أربعتهم رجع بعضهم على بعض 
كل واحد مائة حىت يعتدلوا فإن لقي األول والثاين والثالث والرابع واخلامس معا بعد استوائهم يف الغرم فصار على 

ومثانية وثالثة أمخاس وثالثة أرباع اخلمس على ما تقدم السادس الذي رجع عليه اخلامس بستة وربع فإهنم يرجعون 
عليه بثالثة وتسعني وثالثة أرباع اخلمس على ما تقدم يقسموهنا بينهم فيصري لكل واحد مثانية عشر وثالثة أمخاس 

ومثانية عشر وثالثة أمخاس وثالثة أرباع اخلمس فيصري الذي أدى كل وثالثة أرباع اخلمس وقد كان أدى مائة 
واحد منهم مائة الواجبة عليه من األصل وقد كان السادس أدى أيضا إىل اخلامس ستة وربعا فصار ذلك بالثالثة 

قني لرجع كل والتسعني والثالثة األرباع الذي أدى اآلن إىل مجيعهم ثالمثائة كما وجب عليه فاستوىف ولو لقوه مفتر
واحد عليه مبا أدى من أصل الدين ونصف ما أدى عنه باحلمالة فإذا لقي بعضهم بعضا هلم اخلمسة رجع بعضهم 



على بعض حىت يعتدلوا فإن لقي األول غرم مجيع املال أو أكثر مما جيب عليه للثاين مث الثالث مث الرابع مث اخلامس مث 
باحلمالة مث يلقي الثالث الذي رجع عليه األول والثاين والرابع مث اخلامس  السادس فيستويف بذلك أيضا مجيع ما أداه

مث السادس فيستفي بذلك أيضا مجيع ما أداه باحلمالة ووجه العمل إذا لقي املأخوذ منه الستمائة الثاين أخذ منه 
عنه ونصف األربعمائة اليت  ثالمثائة ألن مائة مما أدى واجبه عليه واخلمسمائة عن أصحابه فبضمه املائة اليت أداها

أداها عن أصحابه ألنه محيل معه فيستويان مث إذا لقي الثالث رجع عليه مبائة ومخسة وعشرين ألنه يقول له بقي يل 
كما أديت ثالمثائة مائة علي مائتان أديتها عنكم عنك مخسني أدها يل مع نصف ما أديت عنهم مث إن لقي الرابع 

له مما أدى باحلمالة مخسة وتسعون أداها عنه وعن أصحابه يأخذ عنه مخسة وعشرين  رجع عليه خبمسني ألنه بقي
عنه ونصف ما أدى عن أصحابه ألنه محيل معه هبما فيبقى له مما أدى باحلمالة مخسة وعشرون فإن لقي اخلامس رجع 

أثىن عشر ونصف حصة عليه بثمانية عشر وثالثة أرباع ألن اخلمسة والعشرين عنه وعن صاحبه فيأخذ منه حصته 
صاحبه ألنه محيل به معه يبقى له مما أدى باحلمالة ستة وربع يرجع هبا على السادس فيستويف الذي أدى باحلمالة وإذا 

لقي الثاين الذي رجع عليه األول بثالمثائة بالثلث الذي رجع عليه األول مبائة ومخسة وعشرين رجع عليه بسبعة 
ثالمثائة مائة عنه ومائة باحلمالة عنهم مخسون مخسون وقد أدى اآلخر باحلمالة إىل ومثانني ونصف ألنه أدى األول 

األول مخسة وسبعني فيدفع له اخلمسني اليت أداها عنه ونصف ما بقي من املائة واخلمسني بعد طرح اخلمسة 
لقي الرابع الذي رجع عليه  والسبعني اليت أداها باحلمالة له فيبقى له مما أدى باحلمالة مائة واثنا عشر ونصف مث إن

األول خبمسني رجع عليه باثنني وستني ونصف ألنه يقول له هي يل مائة واثنا عشر ونصف أديتها عنك وعن 
أصحابك ستة وثالثني ونصفا عنك ومخسة وسبعني عن أصحابك الغائبني وقد أديت أنت باحلمالة األوىل مخسة 

ذي أديت عنك ونصف ما بقي من اخلمسة والسبعني اليت أديتها عن وعشرين فأدفع يل السبعة والثالثني ونصفا ال
صاحبيك إذا طرحت عنها اخلمسني اليت أديتها أنت باحلمالة وذلك اثنا عشر ونصف فيبقى له مبا أدى باحلمالة 
ة اثنان وستون ونصف فإن لقي اخلامس الذي رجع عليه األول بثمانية عشر وثالثة أرباع ورجع عليه الثاين بأربع

وثالثني ونصف مثن ألنه يقول له بقي ما أديت باحلمالة اثنان وستون ونصف عنك وعن صاحبك أحد وثالثني وربع 
عنك ومثلها عن صاحبك ويبقى يل باحلمالة األوىل ستة وربع وللثاين تسعة وثالثة أمثان فادفع إيل ما أديته عنك 

خلمسة األمثان ليال حتتمل فيما أديت اليت له األوىل ونصف ما بقي مما أديته عن صاحبك بعد طرح اخلمسة عشر وا
والثاين وهو سبعة وستة أمثان ونصف مثن فيصري ذلك تسعة وثالثني ونصف مثن فيبقى له مما أدى باحلمالة ثالثة 

وعشرون وثالثة أمثان ونصف مثن يرجع هبما على السادس الذي رجع عليه األول بستة وربع والثاين خبمسة عشر 
مثان إذا لقيه فيستوون يف مجيع حقه فإن بقي الرابع الذي رجع عليه األول بثمانية عشر وثالثة أرباع والثاين ومخسة أ

بأربعة وثالثني وثالثة أمثان والثالث بسبعة وثالثني ونصف ومثن رجع عليه خبمسة وثالثني ومثن ألنه يقول له مجلة ما 
ا مائة عين ال أرجع هبا واثنان وستون ونصف عنك وعن أديت لألول والثاين مائة واثنان وستون ونصف منه

صاحبك الغائب أديت أنت لألول ستة وربعا وللثاين تسعة وثالثة إثنان وللثالث سبعة وستة أمثان ونصف مثن جتمل 
يف ذلك ثالثة وعشرون وثالثة أمثان ونصف مثن فادفع إىل ما أديته عنك وهو أحد وثالثون وربع ونصف ما بقي مما 

ته باحلمالة بعد طرح ما أديت وذلك ثالثة وسبعة أمثان وربع مثن فيبقى له مما أدى باحلمالة سبعة وعشرون ومثنان أدي
وثالثة أرباع الثمن يرجع هبا على السادس فإن لقي اخلامس الذي رجع عليه األول بثمانية عشر وثالثة أرباع 

الثني ونصف مثن والرابع خبمسة وثالثني ومثن وربع مثن السادس والثاين بأربعة وثالثني وثالثة أمثان والثالث بتسعة وث
الذي رجع عليه األول بستة وربع والثاين خبمسة عشر ومخسة أمثان والثالث بثالثة وعشرين وثالثة أمثان ونصف مثن 



ث والرابع مائة رجع عليه بسبعة وعشرين ومثنني وثالثة أرباع مثن ألنه يقول له حتمل فيما أديت لألول والثاين والثال
وسبعة وعشرين ومثنني وثالثة أرباع مثن منها مائة على أن ال أرجع فيها والسبعة والعشرون والثمنان وثالثة أرباع 
الثمن عنك فادفعها إىل فيستويف ما دفعه باحلمالة وتكمل فيها للسادس مائة كاملة كما وجب عليه من أصل الدين 

ثنني محيلني جلميع املال فلقي واحدا أخذه مبائة عن نفسه وبنصف الباقي وإن قال اللخمي إن قال على كذا أن كل ا
قال كل ثالثة أخذه مبائة وبثلث الباقي أو كل أربعة أخذه مبائة وربع الباقي وإذا قال علي أن أحدهم محيل جبميع 

مالة عن أصحابه فإن املال ومل يقل عن أصحابه فإن كانوا مشتريني فقوله عن أصحابه وسكوته عنه سواء ألن احل
لقي واحدا أخذه جبميع املال فإن لقي الغارم أخذ اخلمسة أخذ مبائة ومل يأخذه عن أصحابه بشيء وإن مل يكونوا 

مشتريني وقال أحدهم محيل جبميع املال حبمالة الواحد عن املشتري فإن غرم الستمائة مل يرجع على أصحابه األول 
ء هبذا املال وهم مشترون فبعضهم محيل عن بعض أو غري مشتريني فكل واحد يقول عن أصحابه فإن قال أنتم محال

محيل عن املشتري مبائة حىت يقول بعضهم محيل عن بعض وإن قال أنتم محالء هبذا املال آخذ به من شئت فله أخذ 
إن كانوا أحدهم جبميعه مث ال رجوع له على أصحابه ألنه الشرط لصاحب الدين وقال حممد يرجع على أصحابه 

أربعة على كل واحد ربع احلق واألول أحسن وحممل قوله يأخذ من شاء منهم عن الغرمي حىت يبني أنه أخذه بذلك 
عن أصحابه وإن قال بعضهم محالء عن بعض فللغارم الرجوع على أصحابه قوال واحدا قال صاحب اجلواهر مىت 

خذ منه شيئا أو أدى أكثر مما أدى رجع عليه بنصف الزائد لقي أحد الستة من سواه يف الغرم بالدين واحلمالة مل يأ
الثالثة يف الكتاب إذا أخذت كفيال بعد كفيل فيل فلك يف عدم غرميك أيهما شئت جبميع احلق خبلف كفيلني يف 

صفقة إال أن يشترط محاله بعضها لبعض وليس أخذ احلميل الثاين أبراء للحميل األول بل كل واحد محيل باجلميع 
التونسي إذا كان أحدمها محيال بالوجه فمات مل تسقط احلمالة عند ابن القاسم مبوته وسقطت عند عبد امللك  قال

ألنه إمنا تكلف اجمليء به إذا كان حيا وعند ابن القاسم يلزم ورثته اإلتيان به ولعله يريد إذا حل أجل الدين وإن 
ومل يقل ها هنا يؤخذ من تركته املال لرب الدين أو يوقف قدر  مات محيل احلميل مث حتمل باملال فاحلمالة عليه ثانية

ذلك ألن احلميل ها هنا باملال وهو امليت إمنا حتمل باحلميل بالوجه واحلميل بالوجه مل تلزمه غرامه وال طلب قال ابن 
ا عليه ومل يشترط يونس قال ابن القاسم إذا حتمل ثالثة مبال حيهم مبيتهم ومليهم بعدمهم وأخذ من أحدهم محيال مب

ذلك على احلميل فقام على هذا احلميل يف عدم الذي عنده حتمل وأراد إغرامه مجيع املال فقال أنا أغرم ثلث املال 
الذي على صاحيب يف نفسه قال يلزم مجيع احلق ألنه قد لزمه ما لزم من حتمل عنه يريد وقد علم احلميل ما على 

ميل عنهم جبميع احلق فوداه فله أن يأخذ باحلق كله أحدهم كما كان احلمالء من الشروط ولو حتمل هذا احل
للطالب وكما لو حتمل هؤالء مبا على أحدهم فللغرمي إتباعه باحلق كله كما له أن يتبع أحد الغرماء وقد تقدمت 

عضهم عن مباحث من هذه املسألة يف الركن الرابع يف الشيء املضمون الرابعة يف الكتاب اشترى ثالثة وحتمل ب
بعض بالثمن على أن يأخذ البائع أيهم شاء حلقه فمات أحدهم وأدعى الوارث أن موروثه دفع مجيع الثمن وشهد 

شاهد حلف مع شاهده وبرئ وليه ويرجع على الشريكني حبصتهما فإن نكل مل حيلف الشريكان ألهنا يغرمان إال أن 
إمنا هو حق علينا فالشاهد لنا فيحلفان ويربآن قال صاحب يقوال حنن أمرناه بالدفع عنا وعنه ودفعنا ذلك إليه و

النكت معىن قوله ال حيلف الشريكان إذا ادعيا أن امليت دفع الثمن من ماله ويغرم الوارث ما ينوبه لنكوله بعد رد 
ن عدميا اليوم اليمني على البائع له أنه ما قبض من وليه شيئا وهذا إذا كان امليت مليا مبا ينوب الوارث اليوم فإن كا

كان هلذين أن حيلفا فإن دعوامها أن امليت دفع اجلميع من ماله ليربآ من محاله الثلث الذي امليت به عدمي فإن حلفا 
غرما الثلثني للورثة وغرم الورثة للبائع ثلث احلق مما قبضوا من الشريكني لنكول الورثة وإن ادعيا أن الثمن من 



وبرآ ورجع البائع على الورثة مبا ينوهبم لنكوهلم بعد أن حيلف البائع أنه ما قبض  عندمها حلفا لقد دفع امليت ذلك
من وليهم شيئا وللشريكني أن يرجعا عليهما فيقوال هلما حنن دفعنا مجيع الثمن فإما أن حتلفوا على علمكم أنا ما 

لثمن وقوله ال ميني على الشريكني إن دفعنا إليه شيئا وتربؤا وإن نكلتم حلفنا لقد دفعنا اجلميع وغرمتم ثلث مجيع ا
ادعيا أن امليت دفع الثمن من ماله يريد وال يغرمان للورثة شيئا من أجل قوهلم إن امليت دفع عن الثلثني ألن 

الشريكني يقوالن امليت مل يشهد حني دفع وقوهلم مل يدفع حبضرتنا وإمنا بلغنا ذلك عنه فال يلزمنا للورثة بأقرارنا أنه 
بعض األندلسيني وفيها نظر وينبغي أن حلف الشريكان أهنما دفعا للميت ما لزمهما وأهنما أمراه بالدفع أن  دفع قال

يتبع ذمة امليت حبصته بعد أن حيلف أنه ما دفع له شيئا وإن قال الشريكان دفعنا إليه اجلميع وأمرناه بالدفع عنه وعنا 
لف ورثته وعلى الشريكني إذا حلفا أن يزيدا يف حلفهما ولقد وحلفنا على ذلك التبعا ذمة امليت حبصته إذا مل حي

دفعنا ما أمرناه بدفعه قال صاحب املقدمات يف هذه املسألة إشكال وهو الورثة إذا نكلوا عن اليمني مع شاهدهم 
فع مجيع فامليت إما أن يكون مليا أو معدما فإن كان امليت مليا وصدق الشريكان الورثة فيما أدعوا من أن امليت د

احلق من ماله للبائع عن نفسه وعنهما لريجع عليهما ويرجع بالثمن على البائع فيحلف على تكذيب ما شهد به 
الشاهد ويرجع جبميع حقه فيأخذ ثلثيه من الشريكني وثلثيه من مال امليت وال يرجع الورثة على الشريكني مبا 

شهد به الشاهد وإن كانا قد صدقاه يف شهادته بذلك لتفريط  يقرهبما من املال الذي أقروا أن موروثهم أداه على ما
امليت بترك اإلشهاد فاملصيبة منه قال ابن أيب زيد إال أن يكون الدفع حبصتهما فيكون هلما الرجوع وفيه قوالن البن 

حيلفا غرما  القاسم وتعليله يف الكتاب ال حيلف الشريكان ألهنما يغرمان يوهم أهنما إن حلفا غرما للورثة وإن مل
للبائع ولو كان كذلك لكان من حصتهما أن حيلفا إن شاء إسقاط طلب البائع عنهما ملا يرجوان من مساحمة الورثة 

وال يصح ذلك ألن الورثة ال يرجعون عليهما مبا ينوهبما مما أدى امليت عنهما من ماله وإن صدقاه على الدفع إال أن 
ني البن القاسم وإمنا كان جيب أن يقول ال حيلفان ويغرمان للبائع فإن نكل يقرا أنه كان حبضرهتما على أحد القول

البائع يف هذا الوجه عن اليمني بعد نكول الورثة سقط حقه ورجع الورثة على الشريكني مبا ينوهبا من احلق وأما إن 
يت ذلك ويربآن ورجع البائع قاال دفع مجيع ذلك من أموالنا بوكالتنا فقال ابن أيب زيد حيلف الشريكان بعد دفع امل

على الورثة مبا ينوهبم لنكوهلم بعد ميينه أنه ما قبض من وليهم وللشريكني حتليف الورثة إن كانوا كبارا ما يعلمون 
أهنم دفعوا من أمواهلما إىل وليهم شيئا فإن نكلوا حلفا لقد دفعا مجيع احلق إليه ورجعا عليهم بالثلث الذي ينوهبم 

سحاق التونسي يأخذ البائع من مجيع ماله بعد حلفه وحيلف الورثة للشريكني ما يعلمون أهنما دفعا إىل منه وقال أبو إ
وليهم شيئا وإن نكلوا حلف الشريكان لقد دفعنا ذلك إليه ورجعا عليهم يف التركة مبا ينوب امليت من ذلك وال 

ن ما يف يد امليت على ملكه حىت يثبت الدفع يكون للشريكني أن حيلفا لقد دفع امليت ذلك من أمواهلما ويربآن أل
وقال بعض األندلسيني حيلف الشريكان لقد دفع امليت ذلك من أمواهلما ويربآن ويرجعان على الورثة مبا ينوهبما إذا 
ة مل حيلفوا فهذه ثالثة أقوال يف هذا الوجه والذي يوجبه النظر إذا مل يكن للشريكني بينة على دعوامها أن حيلف الورث

ما علموا ذلك فإن حلفوا ال ميكن الشريكان من اليمني وحلف البائع لنكول الورثة ورجع عليهما وعلى الورثة 
حبقه وإن نكلوا عن اليمني حلف الشريكان لقد دفعنا ذلك إليه ولقد دفع ذلك هو للبائع ويربآن من نصيبهما 

ماله وأموالنا ففي قول ابن أيب زيد حيلف الشريكان  ورجعا على الورثة مبا ينوهبما وأما إن قاال دفعنا للبائع من
ويربآن وحيلف البائع ويرجع على الورثة مبا ينوبه من ذلك وعلى قول التونسي ال ميكن الشريكان من اليمني 

وحيلف البائع ويرجع على مجيعهم حبمالته والذي يوجبه النظر أن حيلف الورثة أهنم ما يعلمون أهنما دفعا إليه شيئا 
ن حلفا على ذلك مل ميكن الشريكان من اليمني وحلف البائع ورجع على مجيعهم وإن نكلوا حلف الشريكان لقد فإ



دفعا ذلك للميت وحلفا مع الشاهد لقد دفع ذلك امليت إىل البائع ويربآن من قصتهما وحلف البائع ما دفع إليه 
لوا أيضا من الوجوه الثالثة املذكورة الوجه األول أن شيئا ورجع على الورثة مبا ينوهبم وإن كان امليت معدما فال خي

يصدق الشريكان الورثة أن امليت دفع مجيع احلق من ماله عن نفسه وعنهما لريجع عليهما مبا ينوهبما قال ابن أيب 
ورجع زيد للشريكني أن حيلفا مع الشاهد ليربآ من محالة الثلث الذي امليت به معدم فإن حلفا غرما للورثة الثلثني 

البائع عليهم بالثلث إذا غذا حلف أنه مل يقبض من وليهم شيئا وقال التونسي إذا حلف الشريكان مع الشاهد ليربآ 
من محالة الثلث الذي امليت به معدم ال يغرمان الثلثني للورثة وإمنا يغرمان ذلك للبائع بعد ميينه وهو الصحيح على 

لميت عنهما من ماله لتفريطه بعدم اإلشهاد والوجه الثالث إن كان امليت ما تقدم أهنما ال يلزمهم للورثة ما دفع ل
مليا ويستوي مالؤه وعدمه إال يف إتباع ذمته إذا طرأ له مال اخلامسة قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا 
اشتريت وغالمك سلعة وحتمل بعضكما ببعض فبعت العبد قبل األجل ليس عليك شيء حىت حيل األجل وال 

يلزمك إخالف محيل مكان العبد ويتبع البائع العبد حيث كان وإن رضي املشتري بالعبد معيبا بذلك وإال رده إال 
أن خيرجه من العيب بالقضاء عنه لدخول احلميل على ذلك ألن شأن العبد أن يباع قال القاضي ويف جواز هذا 

تجارة إذا كان عليه دين ال ينتزع ماله فمعىن املسألة عندي البيع نظر ألنك بالبيع منتزع ملاله والعبد املأذون له يف ال
أن العبد حمجور عليه ألن ما لزم احملجور من الدين ال يسقطه السيد عن ذمة احملجور حنو هذا الدين الذي علم به 

ببعض فأمضاه ال يكون إال فيما وهب له أو تصديق به عنه السادسة قال قال ابن القاسم اشتريتها وحتمل بعضكما 
وأيكما شاء أخذ بالثمن فتحمل عنكما ثالث بذلك احلق فأخذ احلق منه فله أخذكما جبميع احلق ألنه لو حتمل 

للغرمي مبا على أحدكما فإن للغرمي أن يتبعه باحلق كله ألنه مع أحدكما لذلك يريد إذا حتمل بأحدكما وعرف ما 
محيال مبا عليه ففعل ومل يشترط على احلميل شيئا فعليه عليه من الشرط قال ابن القاسم فلو سأل البائع أحدكما 

احلق كله أن أراد أخذ احملمول عنه باحلق حتمل بأحد الغريبني وهو حممول على عدم العلم حىت يثبت العلم وحيلف 
على ذلك ألن األصل عدم اإلطالع السابعة قال صاحب النوادر قال أصبغ يف ثالثة حتمل بعضهم عن بعض فيما 

فأخذها رهبا من أحدهم ودعى كل واحد كذا أنه يصدق املقتضي يف تعيينه مع ميينه فإن قال ال أدري حلف  عليهم
أنه ال يدريه ألنه أمر ال يعلم إال من قبله مث حيلف أنه الدافع فإن حلفوا أو نكلوا مل يرجع أحد على اآلخر وإال رجع 

ن أحدهم وادعاهم مجيعهم صدق يف الدفع كالكل فإن قال احلالف على الناكل مبا يقتضيه ميينه ولو قبض البعض م
ال أدري حلف احلمالء وال تراجع بينهم لعدم تعني الدافع ولو قال بعد ذلك أدري الدافع إيل مل يعترب قوله لتقدم ما 
حد يكذبه منه وحنو قول أصبغ هذا لسحنون وقال ابن القاسم إذا قال القايض مل يبق يل عندمها شيء وادعى كل وا

منهما أنه الدافع القابض كشاهد حيلف معه الدافع إذا مل يبق عليه هتمة وقال حممد عن قال نسقا مل يبق يل عندمها 
شيء قد أخذته من فالن جاز قوله بغري ميني ملن أقر له وإن مل يكن عدال لو قال تركت حقي كله وأما إذا ثبت 

قوله من اإلقرار على نفسه لعدم احلق للشاهد الثامنة  سقوطه عنهم مث قال أخذته من فالن وهو كشاهد ليخلص
قال قال ابن القاسم إذا قلت أيها شئت أخذت حبقي فتحت كذا أحدمها فله أن يقول احبسوا معي صاحيب 

  الستوائهما يف احلالة 

  كتاب احلوالة

ما مل يكن غرور من حيث الثانية ويف اجلواهر مأخوذة من التحويل ألهنا حتويل احلق من ذمة إىل ذمة فتربأ هبا األوىل 
وتعاونوا على ( وتستعمل الثانية وهي معاملة صحيحة بالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس أما الكتاب فقوله تعاىل 



وهي خري وحنو ذلك من النصوص الدالة على املعروف وأما ) وافعلوا اخلري ( وهي بر وقوله تعاىل ) الرب والتقوى 
  السنة فما يف الصحاح 

  قال مطل الغين ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ورواه سفيان 
إذا أحيل أحدكم على غين فليحتل وأمجعت األمة على مشروعيتها والقياس على الكفالة جبامع املعروف فوائد أربع 

فأنا أتبعه األوىل قال صاحب التنبيهات صواب التاء يف احلديث السكون وروي بالتشديد يقال تبعت فالناً حبقي 
  ساكنة التاء وال يقال أتبع بالفتح والتشديد إال من املشي خلفه واتباع أثره يف أمره الثانية 

يف قوله مطل الغين ظلم يقتضي أن احلوالة ال تشرع إال إذا حل دين احملال عليه ألن املطل والظلم إمنا يتصوران فيما 
لرابعة أن تسميته ظاملا يوجب إسقاط شهادته قاله سحنون وغريه حل الثالثة أنه ال يكون ظاملا إال إذا كان غنيا ا

وقيل ال ترد شهادته إال أن يكون املطل له عادة وقال ح وابن حنبل هي حتويل وقال ش وصاحب املقدمات وابن 
يونس وغريمها هي بيع مستثىن من بيع الدين بالدين ألجل املعروف كما خص شراء العرية خبرصها من املزابنة 

لشركة والتولية اإلقالة من بيع الطعام قبل قبضه والقرض من ربا النسأ واحلوالة جتوز كذلك معروفا فمىت دخلتها وا
املكايسة امتنعت ألنه األصل وقال بعض العلماء هي عقد مستقل بنفسه وميتنع كوهنا بيعا للزوم ربا النسيئة يف 

قال صاحب التنبيهات هي عند أكثر شيوخنا بيع مستثىن النقدين ويشرط فيها لفظ البيع وجلارة كذا بني جنسني 
من بيع الدين بالدين ومن بيع العني بالعني يدا بيد وقال الباجي ليس هي من هذا بل من باب النقل ويف هذا الكتاب 

  بابان 

  الباب األول يف أركاهنا

طال حق له كالبيع ويلزم من ذلك وهي أربعة أركان الركن األول احمليل ويف اجلواهر يشترط رضا احملال ألنه إب
اشتراط صحة العبارة فيكون له شرطان الركن الثاين احملال ويف اجلواهر يشترط ألنه ترتب حق له فيشترط رضاه 
ألنه كاملشتري أو كاملوكل وقاله ش و ح خالفا البن حنبل ويلزم من ذلك أيضا اشتراط صحة عبارته فيكون له 

  ال عليه يف واجلواهر وال يشترط رضاه وقاله ش وابن حنبل شرطان الركن الثالث احمليل احمل
لقوله وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وقياسا على التوكيل يف القبض وألنه حمل التصريف كالرهن واشترط ح 

أنكر  رضا الثالثة والفرق بينه وبني الوكالة على القبض أن الوكيل ال يتعني التسليم إليه خبالف احملال وقد يكون
عليه فال بد من رضا الكفيل واجلواب عن األول أهنما كاملتبايعني وهو كالعبد املبيع عن الثاين أن الكفيل ال حق 
عليه فاشترط رضاه خبالف احملال عليه ويف اجلواهر يشترط أن يكون عليه دين ألهنا يف معىن املعاوضة فال بد من 

حقيقتها عنده جتويز الضمان بشرط براءة األصيل ويلزمه اشتراط  ثبوت العوضني ومل يشترط عبد امللك قال فيكون
رضا احملال عليه كالكفيل ويفترع على خالفهما إذا أحاله على من ليس له عنده حق فأغرم احملال عليه رجع على 

الدين  احمليل على قول ابن القاسم دون قول عبد امللك إال أن يعلم أنه ال شيء له عليه وتشترط عليه براءته من
فيلزمه وال رجوع له على القولني مجيعا الركن الرابع الشيء احملال به ويف املقدمات له ثالثة شروط األول احللول 

ألنه لو مل يكن حاال كان بيع ذمة بذمة فيدخله النهي عن البيع الدين بالدين وربا النسأ يف النقدين إال أن يقبض 
وز الثاين احتاد الدينني قدرا وصفة ال أدىن وال أفضل ألن خمالفة اجلنس ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيج

يصريها بيعاً هبا ال معروفا فريتكب احملذور لغري معروف ويف اجلواهر لو كان بينهما تفاوت يفتقر يف أدائه عنه إىل 
األعال إىل األدىن وعن  املعاوضة واملكايسة وإن مل يلتقي وجيرب على قبول جاز كأداء اجليد عن الردئ فيحول عن



األكثر إىل األقل وقال ابن حنبل يشترط احتادمها جنسا وصفة واحللول أو التأجيل وال حيال بفضة على ذهب وال 
مكسور على صحيح وال حيال بالسلم ال عليه ألنه غري مستقر لتعرضه للفسخ بانقطاع املسلم وال على مال الكتابة 

ستقرار وقال ش ال جيوز إال على دين جيوز بيعه كالقرض دون السلم وال يصح وال الصداق قبل الدخول لعدم اإل
إال يف دين مستقر فيمتنع يف الكتابة ويشترط احتاد النوع والصفة واحللول والتأجيل فيمتنع الصحيح باملكسور يف 

ع تعليقها على شرط النقدين ليال حيصل ألجل ذلك رفق كالسلف بزيادة وال يكفي حلول أجلها عنده خالفا لنا ومن
حنو إن رضي فالن أجلتك وميتنع عند شروط اخليار ألهنا مل تنب على املغابنة الثالث أن ال يكون الدينان كعاما من 

سلم أو أحدمها ومل حيل الدين احملتال املتحول به على مذهب ابن القاسم وجيوز يف الديون كلها من معاوضة أو نقد 
والة بأحدمها على اآلخر حلت اآلجال أم ال أو حل أحدمها دون اآلخر أم ال ألنه ومىت كانا من سلم ال جتوز احل

يدخله بيع الطعام قبل قبضه استوت رؤس األموال أم ال عند ابن القاسم وقال أشهب إن استوت رؤس األموال 
 حيال مجيعا جازت وكانت تولية فإن كان أحدمها من قرض واآلخر من سلم امتنعت حوالة أحدمها على اآلخر حىت

قاله ابن القاسم وعن مجاعة من أصحابنا أهنما إذا كانا من سلف جيوز أن حييل أحدمها على اآلخر إذا حل احملال به 
فرعان األول يف الكتاب إذا أحال لك مكاتبك بالكتابة على مكاتبة وله عليك مقدار مالك عليه امتنع إال أن يثبت 

ه رق وال يرجع عليه بشيء ألن احلوالة كالبيع وقد متت حرمته وال جتوز عتق مكاتبك فيجوز مث إن عجز مكاتبت
محالة بكتابة لعدم استقرارها أما احلوالة فأن أحل لك على من ال دين عليه امتنع لعدم حتقيق املعاوضة أوله عليه دين 

م جازت احلوالة به على حل أم ال جاز إن حلت الكتابة ويعتق مكانه ألنه أدى الكتابة مباله على غريه وإن حل جن
من له عليه دين حل أم ال ويربأ املكاتب منه وإن كان آخر جنومه عتق مكانه وإن مل حيل النجم أن جيز أن حييلك به 

على من له عليه دين ألن هذه ذمة بذمة وربا بني السيد ومكاتبه وكذلك إن مل حتل الكتابة مل جتز احلوالة هبا وأن حل 
مل حيل يف دين حال أم ال وقد جتوز احلوالة ويعتق مكانه ألن ما على املكاتب ليس بدين ثابت  الدين ألنه فسخ دين

وكأنه عجل عتقه على دراهم نقدا أو مؤجلة والكتابة دنانري مل حتل وكمن قال لعبده إن جئتين بألف درهم فأنت 
هبا كان حرا ومل يكن بيع فضة بذهب حر مث قال له إن جئتين خبمسمائة درهم أو بعشرة دنانري فأنت حر فإن جاء 

وال فسخ دين يف أقل منه وكأن مل يكن قبله إال ما ادى وقال ابن القاسم ذلك ال ينبغي ألن مالكاً كره بيع الكتابة 
من أجنيب بعوض أو غريه إىل أجل ووسع يف هذا بني السيد ومكاتبه فلما كره ذلك بني السيد واالجنيب من قبل أنه 

ا احلوالة أذا مل حتل الكتابة ألنه دين بدين قال صاحب النكت قال بعض القرويني إذا مل حتل الكتابة دين بدين كرهن
وأحل املكاتب سيده هبا بشرط أن يعتق اآلن معجال أو يشترط أن ال يعتق يتفق ابن القاسم وغريه يف هذين الوجهني 

ف فيفسخ عند ابن القاسم ما مل يفت باألجل وأن سكت عن شرط تعجيل العتق وشرط بقاء املكاتب فها هنا اخلال
وغريه حيكم بتعجيل عتق العبد وقياس ابن القاسم احلوالة على البيع من األجنيب فيه نظر ألن احلوالة بني السيد 

ومكاتبه اسقط عن الكتابة واعتاض ما يف ذمة األجنيب يف االجنيب ال فرق بني أن يؤدي ذلك للمكاتب ولسيده ومل 
سيد بني واألجنيب مبايعة وإمنا وقعت بنه وبني عبده وبيع السيد الكتابة معاملة بينه وبني األجنيب ال بينه يقع بني ال

وبني عبده قال التونسي إذا أحالك مكاتبك على مكاتبه إىل قوله عتق مكاتبك مكانه جيب أن يكون اسم احلوالة 
يد عتق بل بقبول السيد العوض هو العتق فكان جيب براءة لذمة املكاتب من بقية الكتابة فيكون حرا من غري جتد

على هذا إذا رضي السيد باحلوالة على مكاتب مكاتبه أن يكون حرا بنفس احلوالة فإن عجز املكاتب األسفل كان 
رقا لسيده ألن الغرر فيما بني السيد وعبده يف هذا جائز كفسخ ما عليه من الدراهم يف الدنانري فإن الغرر الذي يف 

احلوالة أن مكاتب املكاتب قد يعجز مبا تعني احملال عليه بل هي كتابة تارة ورقبة عبد أخرى واحلوالة يتعني فيها  هذه



جنس املأخوذ يف األجنبيني كما أنك ال جتوز حوالتك غرميك على كتابة عبدك ألنه قد يعجز فيأخذ غري اجلنس 
الرقبة ألن األصل احلوالة أخصه كذا فال تتعدى حملها  والفرق بني جواز بيع الكتابة مع إمكان اإلتصال كذا بل

والقياس جواز حوالة املكاتب مبا مل حيل من جنومه إذا أحال جبملتها أو تأخر جنم منها يكون نفس احلوالة ماجب كذا 
العتق على ما تقدم والسكوت عن شرطه كشرطه وهو قول غري ابن القاسم واختلف يف فسخ الكتابة يف غريها من 

عجيل العتق فأجيز وكره واتفقوا يف قطاعة أحد الشريكني أهنا جتوز وإن مل يتعجل عتق نصيب املقاطع لعدم قدرته ت
على تعجيل عتقه قال ابن يونس قوله إذا أحال لك مكاتبك على مكاتبه يريد مل حتل كتابة مكاتبك قال اللخمي 

بض كذا لكله من اآلن وإن قال لك إمنا يقبض ما عليه مكاتبك حر ألن هذه مبايعة اشترى كتابته منك بل كتابته وق
فإن عجز كانت الرقبة يل وأوفيك الباقي مل يكن حرا بنفس احلوالة ألن له تعلقا يف الرجوع مىت عجز اآلخر وخيتلف 
 حينئذ هل هي صحيحة أم ال فعلى القول جبواز فسخ الكتابة يف غري جنسها إىل ذلك األجل أو أقرب أو ابعد فإن مل
يثبت العتق جبوازها هنا ما كذا جعله املكاتب من إعطائه للكتابة اآلخر ألن ذلك مال الكتابة ومن منع تلك املسألة 
إال بشرط العتق منع ها هنا إن مل يثبت العتق وأن أحال لك على دين له على غرمي بنجم حل جاز ويسقط أن كان 

ن أحالك مبا مل حيل جبميع الكتابة أو تأخر جنم ومل حيل فهي من أوسطها ويكون حرا إن كان آخرها بنفس احلوالة وإ
فاسدة عند ابن القاسم والعبد يف كتابته على حاله ملا علل به يف الكتاب وعلى قول غريه يف الكتاب باجلواز وهو 
خ حر بنفس احلوالة ألنه أحالك على دين ثابت وإن أحالك بنجم من أوسطها ومل حيل جرت على القولني إذا فس

الكتابة يف غريها ومل يعجل العتق الثانية يف الكتاب إذا أكريت دارك بعشرة أن أحالك بالكراء على من ليس له 
عنده دين جاز وهي محالة وال يطلب احلميل إال يف فلس املكتري أو موته عدميا وإن أحالك قبل السكىن على من 

وإال مل جيز له ألنه فسخ دين مل حيل يف دين أم ال وأن  عليه دين جاز إن كانت عادهتم الكراء بالنقد أو اشترطاه
اكترى منك بدين له حال أو مؤجل على مقر وحيلك كذا عليه جاز إن شرعت يف السكىن قال التونسي أنظر قوله 

شرع يف السكىن فإذا جاز كراء الدار بدين ابتداء ما الذي مينع من كرائها بدين يل على رجل وإن مل يشرع يف 
فإن قيل السكىن كاملتعلق بالذمة ألن ضماهنا من املكري وهي تؤخذ شيئا فشيئا فال يكون كالكراء بالدين  السكىن

إىل أجل ويف املوازية إذا اكترى بالنقد مث أقاهلعلى أن يؤخره بالكراء سنة ميتنع وفيه بعدله كذا رجوع الدار لرهبا 
 يضمنه مشتريه كاجلارية املواضعة وسلعة غائبة أنه جيوز وملك قبلتها ومنفعتها بثمن إىل أجل وقد قالوا فيما ال

شراؤها بالدين ومل يذكروا خالفا وذكر اخلالف يف كراء الدار واألجري بدين على رجل واختلف يف شراء الدين مبا 
جل فأجاز يقبض على يومني منعه يف املدونة وفرق بينه وبينه عقد الذمم بأن يسلم دارهم إىل ثالثة أيام يف سلع إىل أ

هذا ومنع ذلك لتقرر الدين قبل العقد يف الذمة وأجاز ذلك يف املوازية نقدا فقد يقال على هذا إنه ابتداء عقد 
بالدين خبالف كرائها بدين وقد تقرر يف ذمة غري مكتريها عقد كرائها به فيمتنع على هذا وقد شرع يف السكىن إال 

الكراء يؤخذ من دين يف ذمة املكتري إذا شرع يف السكىن ويف هذا أن خييف كذا األمر ها هنا لالختالف يف أن 
كله نظر قال ابن يونس أن اشترى امنا اشتروا لشروع يف السكىن أن احلوالة من فسخ الدين يف الدين وهو أشد من 

ثمن ساعة ألنه بيع الدين بالدين جلواز تأخري راس مال السلم إال بأمر ولو أسلم يف عرض مث باعه منه امتنع تأخري ال
فسخ دين يف دين فلذلك فرق بني كرائها بدين لك على رجل آخر وكرائها عليك منعه يف احلوالة إال أن يشرع يف 

السكىن وأجازه يف كرائك بدين عليك وإن مل يستثن يف السكىن وروي عن مالك املنع قال اللخمي قوله إال أن 
التبدئة باملكتري إذا كان ذلك الشرط يف احلوالة من املكتري يفلس املكتري أو ميوت وال يترك شيئا إمنا يصح 

وقصد أن يتحمل له فأما أن كان ذلك الشرط من املكتري يقتضي حاله على وجه اهلبة أو السلف مل يكن للمكتري 



فلس  أن يبتدئ باملكتري وال يكون له مقال إذا مل يعلم أنه ال دين له عليه ألن هذه هبة قارنت العقد وال يسقطها
وال موت وليس هبة الرقاب واملنافع والسلف يف ذلك سواء ولو كانت احلوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت وأن 

  كان إىل أجل امتنعت احلوالة مبا مل حيل 

  الباب الثاين يف أحكامها

احب وهي عشرة أحكام األول يف مشروعيتها قال صاحب املقدمات واللخمي وغريمها هي مندوب إليها قال ص
التنبيهات هو قول أكثر شيوخنا ألهنا معروف ومكارمة من الطالب كالكفالة والقرض والعرايا فبذلك تعني صرف 

األمر يف احلديث عن الوجب إىل الندب قال وقال بعض أصحابنا هي على اإلباحة ألهنا من خص الدين بالدين 
اهر األمر فمن أحيل وجب عليه القبول قاله واألمر بعد اخلطر لإلباحة وقال أهل الظاهر هي على الوجوب لظ

صاحب املقدمات ويرد عليهم خمالفته القواعد وأنه قد حييله على من يوذيه أو ال يقدر عليه وحييلك الذي أحلت 
عليه على غرميه كذلك إىل غري النهاية الثاين يف الكتاب إذا رضيت بالدين الذي علي احملال عليه برئت ذمة غرميك 

ليه يف غيبة احملال عليه أو عدمه ولو غرك من عدم تعلمه أو فلس فلك طلب احمليل ولو مل يغرك لزمتك وال يرجع ع
احلوالة ووافقنا ش وابن حنبل يف الرباءة أبدا وقال ح يرجع يف حالتني إذا مات احملال عليه مفلسا وإذا جحده 

حتويل احلق وليس بتبديل وهلذا جازت احلوالة  وحلف عند احلاكم وليس له بينة وللمسألة أصالن أحدمها أن احلوالة
باملسلم فيه وعلى أصلهم ميتنع ألن االستبدال باملسلم فيه ممنوع وعند املخالف هي تبديل دين بدين وذمة بذمة وهو 

غري صحيح ألن تبديل الدين بالدين ال جيوز ألن اسم احلوالة من التحويل ال من التبديل واألصل الثاين أن احلوالة 
عاوضة عندنا وهلذا أسقطنا املطالبة من اجلانبني وقد اتفقنا على تعذر املطالبة والتخفيف باإلبراء فدل على انقضاء م

وعند املخالفة هي معاوضة غري مقبوضة لنا قوله املتقدم وهو يدل من وجهني أحدمها أنه أمر باتباع املليء ومل خيص 
ء مع جواز احلوالة على املعسر إمجاعا فيكون معتربا يف أن ال يدخل حالة دون حالة وثانيهما أنه اعترب وصف املال

على احملال ضرر ال يف جوازها وإمنا حيصل له الضرر بعدم املالية إذا حتول احلق مطلقا وأما القياس على ما إذا مل 
وت صاحبه كموت تتغري حاله أو بالقياس على ما إذا فلس يف حال حياته أو تقول عند تعلق بالذمة فال ينفسخ مب

املشتري جملسا بل أوىل ألن دين الثمن ثبت ملعاوضة تنفسخ هبالك املعوض قبل القبض ودين احلوالة ال ينفسخ هبالك 
مقابله ويؤكده أن دين احلوالة ال يشترط فيه القبض ألن القبض والدينية يتضادان وألن فوات الدين باإلفالس لو 

قت استحقاق االستيفاء فثبت حق الفسخ كبدل الصلح وألن البائع له وجب الرجوع لكان تعذر استيفائه يف و
جنس املبيع بالثمن فلو أحاله املشتري لزمه تسليم البيع وكذلك الضامن من ال يرجع على املضمون حىت يزن فلو 
إذا أحال الضامن املضمون له على غرميه كان له الرجوع فصارت حوالة كالوزن والوارث ال يتصرف يف التركة و
أحال صاحب الدين أجاز له التصريف أو تعذر استيفاء احلق من احملال عليه فال يرجع كما إذا هب احملال عليه 

واحتجوا بأن عثمان رضي اهللا عنه قضى يف رجل أحيل على ذمة فمات احملال عليه مفلسا أن له الرجوع على احمليل 
ن الدين على عبد فمات العبد قبل القبض وألنه إمنا احتال وقالو كانوا على مسلم كذا وبالقياس على ما إذا صاح م

بشرط السالمة وهو مقصود العقالء يف العادة وألن إفالس املشتري بالثمن يوجب الرجوع فكذلك إفالس احملال 
هنا عليه ألنه إمنا جيري جمرى الغنب أو االستحقاق فإينما كان فإنه يوجب الرجوع وألن يف احلوالة معىن املعاوضة أل
تقبل الفسخ كاإلقالة يف البيع وألن مقصود احلوالة توثيق احلق فإذا أغرم عاد إىل حقه كما لو قبض دينه فوجد 

  زيوفا 



ولقوله ومن أحال على مليء دل على اعتبار املالء يف ترتيب احلوالة ألن ترتيب احلكم على الوصف يدل على 
ة علة لعدم املعلول فتعدم احلوالة وتعود حلقه فاحلديث منقلب عليته فتكون املالءة علة ثبوت احلوالة وعدم العل

عليكم اجلواب عن األول منع الصحة سلمناه لكنه معارض مبا روي عن علي رضي اهللا عنه أنه سأله رجل له حق 
عن فأحاله مث رجع إليه وزعم أن احملال عليه قد أفلس فقال له علي رضي اهللا عنه اخترت علينا غرينا ومنعه احلق 

الثاين أن املصاحل عليه عني والعقود تبطل عند تعذر املعينات واحلوالة والعقد ال يبطل لتعذر ما يف الذمة كالبيع عن 
الثالث بل دخل على توقع الفلس واملوت ال يكون أمت غرضا من املبايع وال يبطل عقده الفلس واملوت عن الرابع 

عليه إمنا عاوض على غري معني فاتبعت الذمة عند التعذر كالبائع أن البائع غري شبه كذا يف يده فاستصحب ملكه 
إذا سلم املبيع مث أفلس املشتري أو مات بعد هالك املعني املبيعة عن اخلامس أن ينقض بالفلس يف احلياة عن السادس 

ينقبض فرجع  أن مقصود احلوالة حتول احلق وما حتول األصل عدم رجوعه وأما إذا قبضه زيوفا تبني أن احملول مل
للذمة كاملسلم إذا قبضه معينا فإنه يرجع لذمة املسلم إليه عن السابع أنا بينا أن اشتراط املالءة لنفي الضرر وال 
مشروعية احلوالة كذا بدليل جوازها على املعسر وامجاعاً تفريع يف النكت إمنا فرق بني احلوالة ال ترد إال إذا غر 

أم ال ألن البيع باب مكايسة فغلظ على البيع واحلوالة معروف فسهل على احمليل به  وبني العيب يف البيع يرد به غر
قال التونسي إذا مات احملال عليه فقال احملال احتاض كذا على غري أصل وقال احمليل بل على دين صدق احمليل ألن 

يكون عليه دين هل ذلك عيب يف  دعواه أصل احلوالة وظاهرها قال وانظر على هذا لو أحاله مث أنكر احملال عليه أن
احلوالة لقول احملال لو علمت أنه ليس له بينة ملا قبلت احلوالة أو يقال له أنت فرطت حني أحالك عليه وهو حاضر 

أن يشهد عليه وهو األظهر فلو كان غائبا لكان للمحال حجة فإن مات قبل أن ينكر ينبغي أن يكون غنيا وجعل 
عيبا يوجب الرد ولو اطلع البائع على فلس غره به املشتري مل يكن له الرد لتعذر كشف يف الكتاب الغرور بالفلس 

ذم الناس وبيع الدين نادر فإنه إذا مل جيز بيع الدين إال بعد العلم بعدم الغرمي ومالئه كان عيبا يف احلوالة إذا غره قال 
الدين فأنه ال جيوز إال بعد معرفة مالئه من وانظر على هذا لو مل يغره فوجده خرب الذمة مل تكن له حجة كشراء 

عدمه ويف املوازية أن أحلت على من ليس لك عليه شيء مث دفعت للمحيل احلق فأفلس ومات ورجع الغرمي عليك 
وقال كانت محالة وقلت حوالة صدق ورجع عليك وترجع أنت على اآلخذ منك ولو أحلت على املودع بالوديعة 

جدها قد ضاعت صدق يف الضياع وضمن الطالب ألجل ضمانه ملن إال أن يكون ويرجع وضمنها املودع للغرمي فو
املودع عليك ألنه أدى يف حقك ما يلزمك قال اللخمي مالك احلوالة مع اجلهل بذمة احملال عليه قال وله الرجوع 

أو مات أو غاب مل يرجع إال أن مع أنه مل يغره ألنه يف الذمة ولو علم ذلك مل حيتل وإذا فلس احملال عليه بعد احلوالة 
يشترط الرجوع قاله املغرية وإن قال أقبض حقك فإن مل يقبض رجع ألنه مل وإمنا أراد كفايته املرومة ولو قلت 

لشريكك يف املكاتب خذ هذا النجم أفديك عنه وأنا آخذ النجم اآلخر مث فلس كذا الرد عليه الدين فترجع على 
ة ابن القاسم ولو قلت واحتال على النجم اآلخر مل ترجع تنبيه احلوالة هي حتويل صاحبك ألنه ال حوالة بل وكال

احلق من ذمة إىل ذمته وقد تقدم يف كتاب احلمالة حقيقة الذمة ما هي هل هي وجودية أم عدمية وهل هي حكم 
فلس احملتل ال  شرعي أو وصف حقيقي وتفصيل أحواهلا هنالك الثالث يف الكتاب أذا مل يقبض وما أحالك به حىت

يدخل غرماؤه معك يف ذلك الدين ألنه كبيع نفذ الرابع يف الكتاب إذا أحالك على من ليس له قبله دين فليست 
حوالة بل محالة هلا حكم احلمالة فإن شرط عليك احمليل فرضيت لزمك أن بعدم الدين وإال فلك الرجوع ألنه غرور 

غري حوالة بدين له عليه بل محالة فاتبعه حىت فلس أو مات وال وفاء وعن مالك حرق صحيفتك واتبعين مبا فيها من 
له فلك الرجوع على األول قال ابن يونس ألن احملتمل إمنا هو رجل وعد بالسلف فليس خمالفا ملا تقدم وتأول 



لب بعضهم حرق صحيفتك أنه محيل وال رجوع له عن احمليل ومعناه ليس حيتمل إال أنه كان اشترط أن يبتدأ بط
احملال عليه فمات معدما رجع على الذي عليه الدين وعن مالك إذا قال لك علي ملن ليس له عنده إال بعض احلق 

متت احلوالة ىف قدره والباقي يف محالة يتبع أيهما شاء به قال حممد إذا كان له عليه مخسون أو أحالك عليه مبائة 
حيل ما عليه دين ومن احلمالة فتخلص غرماؤها باملائة مخسني  وعليه لغرميك مائة وترك مائة واحلميل غائب فامليت

نفسها على احلوالة واآلخر من احلمالة فنصيب احلمالة يعني دينا للميت على احلميل الغائب ولكانت عليه هبذه 
 اخلمسني اليت هي احلمالة وهي مخسة وعشرون وهبا أيضا محيل وبقي لك على امليت مخسة وعشرون حوالة ال ترجع

هبا على أحد فإذا قدم الغائب أخذت منه اخلمسني للحمالة خذها لنفسك وامليت فترد على امليت منها اخلمسة 
والعشرين اليت كنت أخذت ها يف احملاصة بسبب احلمالة والذي كان هذا امليت تضرب فيه أنت مبا بقي لك على 

شيء ويضرب غرماء امليت مبا بقي هلم وهو امليت من احلوالة وهي مخسة وعشرون ألنه مل يبق لك من احلمالة 
مخسون فتأخذ أنت ثلثها وهم ثلثيها وإن مل يوجد يف مال القادم إال مخسة وعشرون لزمك نصفها وهو اثنا عشر 

ونصف إىل امليت فتخلص فيها أنت غرماءك مبا بقي لك من احلوالة وقد بقي لك من احلوالة مخس وعشرون صار 
باحلمالة إال مخسة وعشرون وفيها أن حياص فكان بقي لك اثنا عشر ونصف إذا صار  كأنه مل جيب لك عن امليت

لكل غرمي نصف حقه فيعطي مفرد اثىن عشر ونصف ألنك أخذت مخسة وعشرين غرماء امليت من ماله فتضرب 
به  أنت مبا بقي لك من احلوالة مخسة وعشرين ومن احلمالة اثين عشر ونصف فذلك مخسة وثالثون ونصف فيحاص

اثين عشر ونصف احلمالة ولو مل يوجد له إال عشرون أو كانت هي اليت أصابتك يف احلصاص قال اللخمي إذا 
احالك على غري دين وذلك هبة أو حتمل أو سلف مث فلس احملال أو مات ال خيتلف أنه يبدأ باحملال عليه ويف اهلبة 

عجز مل يرجع وقيل ليست مقبوضة فال يضرب وهذا مع قوالن قيل هي باحلوالة كاملقبوضة فيضرب مع الغرماء وما 
علم احملال أنه أحيل على غري دين فإن مل يعلم رجع اآلن ألنه عيب يف احلوالة وال يطالبه اآلن لإلختالف يف سقوطها 

عند الفلس إال أن يعلم أن الواهب وهو احملال عليه مأمون الذمة ال خيشى فلسه ويرفع إىل حاكم فيحكم بالقول 
وجوبه عند الفلس فيسقط العيب وإن كان ذلك على وجه السلف فلم جيد عنده شيئا رجع قوال واحدا وأما إذا ب

قال خرق صحيفتك واطلبين فهو وعد بالسلف فال يثبت له حىت يعطى فأن كان احلميل موسرا فلمن عليه الدين أن 
ه سلف وأن كان األول معسرا وأحب هذا أن يرجع عليه وال يدخل معه غرماء احملال عليه ألن صاحبهم مل يصح من

يضرب مع غرماء احملال عليه فله ذلك على القول فيمن أحال على هبة ألن هذا وهب منافع وأحيل عليه فيها فإن 
أضرب معهم مث أيسر غرميه ببعض حقه رجعا مجيعا فريجع غرميه مبا بقي له ويضرب غرماء احملال عليه مبا قضي عنه 

ع مرتب قال حممد إذا قلت بعد موت احملال عليه أحلتين على غري مال وقال بل على دين ثابت من مال غرميه فر
صدق ألنه اصل احلوالة وقال عبد املالك إذا قال احملال كانت دينا عليك وقال اآلخر إمنا حلتك لتقبضها يل فإن 

بت الوكالة فعادته التصرف له أو أشبه أن يكون للمحال على احمليل حق حلف وإال حلف اآلخر فهي حوالة حىت تث
التوكيل له أو احملال ممن ال يشبه أن ميلك مثل ذلك قال ابن القاسم لو قال احمليل أقرضتك وقال اآلخر بل حوالة يل 

فاملتقارض غارم قال واملسألتان سواء بعد هذه أحرى أن يقبل قول القارض ألنه مقر أنه أحاله فقبضها لنفسه ويف 
جعل له قبضها لنفسه ولك وأرى أن ينظر هل بينهما ما يشبه السلف أم ال اخلامس يف البيان قال ابن األول يقر أنه 

القاسم إذا بعت عبدا بنظرة فأحلت على املشتري وأقر الذي أحيل مث رد العبد بعيب فأن كان للمحتال دين فأحلته 
كن دفعها وأن هو دفعها إليه مل ينتفع هبا املوهوب إليه به غرم ذلك احملال عليه أو هبة وأحلته هبا مل يغرم شيئا إذا مل ي

أو املتصدق عليه ومل يتبع هبا إال البائع ودفعه إياها كقبض البائع هلا فيتصدق هبا ألنه يوم فعل ذلك مل يكن عليه دين 



ألن  يرد الصدقة قال وهذا على القول بأن الرد بالعيب نقض للبيع ويدخل فيه قول أشهب فيلزمه على مذهبه
الغيب كشف أنه أحال ما مل ميلك وعلى القول ألنه ابتداء بيع يلزمه أن يدفع إىل احملال الثمن قوال واحدا وكذلك 
خيتلف إذا وهب الثمن أو تصدق مث استحق العبد أو رد بعيب ويف الكل أربعة اقوال اهلبة والصدقة تفويت ويدفع 

القاسم والثاين ال يفوت إال القبض والثالث ال يفوت إال باستهالك  املبتاع إىل املوهوب ويرجع على البائع قاله ابن
املوهوب له فإن مل يستهلكه استرده املشتري منه والرابع يطأ كذا ألن اهلبة والصدقة يف مجيع األحوال كذا لو 

وهوب له كشف الغيب عن عدم امللك فإن استهلك رجع املبتاع على البائع ورجع البائع على املتصدق عليه أو امل
  قاله ابن القاسم وهذه األربعة يف مسألة احلوالة ويف اهلبة قول خامس إن كان الواهب 

  كتاب اإلقرار

وهذه املادة وهي اإلقرار والقرار والقر والقارورة وحنو ذلك من السكون والثبوت ألن اإلقرار يثبت احلق واملقر 
يسكن الدماء واألعضاء والقارورة يستقر فيها املائع  اثبت احلق على نفسه والقرار السكون والقرب الربد وهو

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيئني ملا أتيناكم من كتاب ( وأصلها من الكتاب والسنة وإمجاع األمة أما الكتاب فقوله تعاىل 
) ا وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررمت وأخذمت على ذلكم إصرى قالوا أقررن

) وإذا أخذ ربك من بين أدم من ظهورهم ذرياهتم وأشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى ( وقوله تعاىل 
  وهو كثري وأما السنة فما يف الصحيحني 

  الباب األول يف األركان

هاد عليه وأبطله وهي أربعة الركن األول املقر ويف اجلواهر ينقسم إىل مطلق وجمبور فاملطلق مل جيز إقراره لتعذر اإلش
  ش وقال صاحب اإلشراف وهو القاضي عبد الوهاب ال يصح إقرار املراهق 

لقوله رفع القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ ويف بعضها حىت حيتلم وزمن إقراره كان القلم مرفوعا عنه وقياسا 
اإلمكان وأما السكران ففيه خالف  على الشهادة أو على غري املأذون واتفق اجلميع على قبوله يف اإلحتالم يف زمان

تقدم يف الطالق وقال ش وابن حنبل أن كان سكره بسبب مباح كمن شرب دوات للتداوي أو أكره على السكر 
فهو كاجملنون وإال فهو كالصاحي وهو عند ح كالصاحي ومنع ح إقرار املريض البن العم مع البنت وحنومها 

 والصحيح عنده اإلمضاء ووافقنا ابن حنبل وأصل املسألة أن املرض وبالعكس وعند ش قوالن يف جواز الصورتني
هل يؤثر يف اإلقرار أم ال لنا أن اإلقرار أخبار عن ثبوت احلق فيبطل مع الظلمة وكذا ويصح مع عدمه كالشهادة 

ه يبطل وهذا خبالف قول من قال إهنا حالة اإلنابة وحسن احلالة والبعد عن الذنوب فال يقدح يف اإلقرار ألن
بالشهادة وألنه ممنوع من أن يهب للوارث شيئا من خالص ماله وهو الثلث ألجل احلجر واحلجر مينع صحة اإلقرار 

وشهادة ) يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء اهللا ولو على أنفسكم ( كاجلنون احتجوا بقوله تعاىل 
إقرار بوارث أو يقال صح إقراره فيصبح للوارث للصحيح أو اإلنسان على نفسه إمنا هي باإلقرار وألنه يصح 

املرض يعين ميتنع التربع فيه حلق الورثة فال مينع اإلقرار حبق الورثة كالزائد على الثلث يف حق األجنيب أو معىن يعلم 
ظهاره به وجوب احلق فيستوي فيه املريض والصحيح والوارث واألجنيب كالبينة اجلواب عن األول كل ما وجب إ

وجب قبوله كالفاسق جيب عليه إظهاره من الشهادة وال يلزم العمل هبا والسفيه والعبد جيب عليها اإلقرار مبا 
عليهما وال يلزم قبوله عن الثاين أنه ال يهتم يف إحلاق النسب خبالف اإلقرار للوارث بينهما يثبت منها وما يثبت 



لى الثلث حق الوارث فيمكنه إجازته واإلقرار إذا لزم الوارث وهو اجلواب عن الثالث وعن الرابع أن الزائد ع
غرماءه وجب تفريع يف الكتاب إذا أقر وما أخذ به الصحيح أنه فعليه أخذ به ما مل ميرض املقر أو ميوت فيبطل فأن 

ه من عتق أو قامت به بينة إال العتق والكفالة ألنه دين يثبت يف ماله يف الصحة وإذا اقر املريض أنه فعله يف صحت
كفالة أو صدقة أو غريها لوارث أم ال بطل من الثلث وغريه فيكون مرياثا قال صاحب التنبيهات أكثر املختصرين 

كابن أيب زيد وغريه قد سووا بني الكفالة والصدقة يف البطالن ومحلوا الكتاب عليه وبعضهم فرق بني الكفالة فتلزم 
ران وغريه وقال إمنا يبطل منها ما هو لوارث ومن ال يصح إقراره له يف ألهنا دين وغريها فال يلزم وقال أبو عم

املرض وفرق بعضهم فقال إن أقر يف مرضه أنه تكفل يف صحته يف أصل عقد البيع أو قرض فليزم ألن دين ال 
ريه هو معروف ألنه أخرج به امللك من يد مالكه أو بعد العقد فهو معروف وقوله يف العتق ال يلزم يف ثلث وال غ

كذلك إال أن يقول أنفذوا هذه األشياء فيخرج من الثلث أن العتق فيما إذا مل يأمره بتنفيذه خيرج من الثلث ألنه لو 
ثبت خرج من رأس املال خبالف الصدقة واحلبس إذ لو ثبت لعدم احلوز قال حممد هذا غلط ويبطل ذلك كله ويف 

ل ومحل على الوصية للتهمة ولو أقر بدين مستغرق ومات فأقر اجلواهر لو أقر أنه وهب لوارث يف الصحة مل يقب
وارثه بدين مستغرق لقدم إقرار الوارث لوقوع إقرار الوارث بعد اجلحد ولو أقر بعني ما يف يديه لشخص مث أقر 

بدين مستغرق سلم العني لألول وال شيء للثاين ألنه مات مفلسا فروع عشرة األول قال الطرطوشي إذا أقر 
ض ألجانب ال يتهم عليهم وأقر لبعضهم يف الصحة ولبعضهم يف املرض وضاقت التركة استووا يف احملاصة وقاله املري

ش وقال ح يقدم غرماء الصحة وال خالف أن من تقدم إقراراه يف املرض لشخص مث أقر آلخر أهنما سواء وإن كان 
باة ولو عكس تساويا وأصل املسألة أن املرض ال يؤثر للتقدمي والتأخري أثر يف التربعات وقال لو حاىب مث قدمت احملا

كونوا قوامني بالقسط شهداء ( يف اإلقرار عند ش ويؤثر عند ح وعندنا يؤثر يف حمل تقوى فيه التهمة لنا قوله تعاىل 
  وشهادة اإلنسان على نفسه إقرار ) هللا ولو علم أنفسكم 

املرض فساوى الثابت يف الصحة كما إذا ثبت بالبينة يف وقال قولوا احلق ولو على أنفسكم وألنه دين ثبت يف 
املرض أو كدينني ثبتا يف الصحة وتساويا ويؤكده أنه لو أقر بزوجية امرأة وأنه مل يدفع الصداق أو بظن بيع معني 
 وأنه مل يدفعه فإنه يساوي ديون الصحة ألن املرض ال حيدث حجرا يف اإلقرار يف حق األجانب ال حد الوارث كذا

وأحدثه يف التربعات مع كون حق الوارث أقوى اتفاقا وإذا أحدثنا احلجر يف التربعات فال يؤثر فيها دون اإلقرار مث 
كالوقف كذا حجراً يف اإلقرار بالعقوبات فال يؤثر فيها ما أحدثه يف املال فأثر فيه فال فرق يف الصحة واملرض 

وجب فرقا يف األقارير عنه النتفاء التهمة ألن األقارير والردة كالتربع يف الصحة ورد بعضها يف املرض وذلك ال ي
على الذمة والذمة ال ختتلف يف الصحة واملرض والدين األول ما تعاقد بالصحة أو نقول كل حق لو ثبت بالبينة يف 

ال كاملقر حال املرض ساوى ما ثبت يف بالبينة يف حال الصحة وكذلك ما ثبت باإلقرار كان الوارث املقربه يرث امل
به يف الصحة وأما مهر الزوجة خوف أن ال يفصل لو ثبت يف مقر األجنيب على بعده كذا فعلى الوارث إن كان 

املرض البنا كذا يف صحة اإلقرار بل يوجب تعلق احلقوق باملال وال مينع من املزامحة فيه فكذا إذا أقر السيد جبناية 
األصل فيه احلجر واإلطالق على شروطهما عن الثاين ال نسلم أنه أقوى  العبد املرهون واجلواب عن األول أن العبد

ألن اإلقرارين إخبار عن احلق وأما الكفن فإنه ال يقبل التأخري ألنه ال حيتاج إليه يف نفسه ككسوته مؤنتة يف احلياة 
تعلق يف الفاضل وهذا كما قدم الغرمي على الوارث ألن الدين موجب حلقه فهو مشعر باحلاجة وحق الوارث إهنما ي

ال يوجب فرقا يف األقارير عن الثالث أنه يبطل يف الصحة ويوقف يف املرض فإن التهمة يف اإلقرار الثاين إذا أقر 
بزوجية امرأة وأنه مل يدفع الصداق وبثمن مبيع وانه مل يدفع الثمن عن الرابع ال نسلم تعلق احلقوق باملال بل اإلقرار 



لثاين قال صاحب اإلشراف إذا أقر يف املرض بقبض دينه ممن ال يتهم يف حقه قبل أقراره يصادف الذمة كاملال ا
وبرئ من كان عليه الدين سواء أداين يف الصحة أو يف املرض وقال ح يقبل إقراره فيما أدانه يف الصحة دون 

إذا باع دارا واقر بقبض مثنها  املرض لنا قياس أحدمها على اآلخر جبامع إقرار البالغ العاقل مع نفي التهمة أو كما
الثالث قال الطرطوشي إذا أقر بعض الورثة بدين على امليت لزمه بقدر حصته قاله مالك وقال ابن حبيب أصحاب 
مالك كلهم يرون هذا القول ومها من مالك ألنه ال مرياث إال بعد قضاء الدين مجيع الدين يف والصواب قول مالك 

ويل ش والقول اآلخر هو قول ح وأصل املسألة أن إقرار على البت شائع يف التركة أو وهو قول ابن القاسم وأحد ق
هو إقرار على نفسه مبا يف يده عند ح لنا أنه متعلق مبال التركة فتكون باحلصة كاإلقرار بالرهن واجلناية يف عبد 

والتركة ألف مث أقر آلخر بطل  مشترك والشريك اآلخر منكر وكما لو صدقه باقي الورثة وألنه لو أقر لواحد بألف
الثاين فدل على أن اإلقرار على التركات ال يلزمه حصته كما لو أقر بعني مساها مل يلزمه إال حماصته أو يقول معىن 

يثبت به الدين يف التركة فأثبته شائعا يف الدار على اجلميع كالبينة وألنه اجتمع إقرار معترب وانكار معتربا بدليل 
من بعد وصية يوصي ( ر واإلنكار خيتص حبالة املنكر فيتعذر إثبات احلق على املنكر احتجوا بقوله تعاىل حتليف املنك
فقدم الدين على املرياث فال يتسلم املقر شيئا إال بعد قضاء الدين وألن الدين يتعلق بالتركة وبكل جزء ) هبا أو دين 

ا إذا اقر املوروث بغصب حقه كذا بعض ماله واجلواب عن من أجزائها واملنكر كالغاصب فيتعلق الدين بالباقي كم
األول أن اهللا تعاىل كما ذكر الدين ذكر الوصية ولو أقر بالوصية أجحدها أخاه كذا مل يلزمه يف نصيبه إال حبصته 

ا أثبت وكذلك يف الدين مث إن الدين إمنا يقدم إذا ثبت مل يثبت عندنا إال بقدر حصته فقط عن الثاين أن إقراره إمن
حصته من الدين أما مجيعه فال خبالف إقرار املوروث الرابع قال صاحب البيان إذا أقر أحد الزوجني لصاحبه بدين 

يف املرض فأربعة أحوال فإن أقر لوارث واملقر له وغريه من الورثة يف منزلة واحدة يف القرب فيبطل اتفاقا إذا الدين 
ون املقر له عاقا فاإلقرار هبذا ال جيوز كالزوجة إذا أقر هلا وهي عادهتا دليل على صدقة وأن مل يكن قاطعا بأن يك

ببعضه وببعضها كذا وقيل تبطل خبالف الزوجة إذا كان بعض من ال يقر له وبعضهم على قولني نظرا ألحد 
أوصى أن القسمني فيمتنع أو إىل األخر فيجوز لعدم الثالثة فأن أقر مبن ال يعرف فهو بولد جاز من رأس املال 

يتصدق به عنه أو يوقف له واختلف إذا كان يورث كاللة فقيل إن وافق أن يوقف حىت يأيت لذلك طالب جار من 
رأس املال أو يتصدق به مل يقبل من رأس املال وال من الغلة وقيل جيوز من الثلث كالوصية وقيل ليس من رأس املال 

املوت أهنا قبضت صداقها من زوجها إن كان له أوالد وقد  ويبطل القسم مطلقا وقال مالك إن أقرت املرأة عند
يكون بينها وبينه شنآن فيجوز لعدم التهمة ولو مل يكن هلا ولد ومثلها يتهم يبطل اخلامس قال قال ابن القاسم إذا 

خلصومة أردت حتليفه فقال اخرين إىل سنة وأنا أقر لك حيرم ألنه سلف جر منفعة فإن وقع ال يلزم اإلقرار وتبقى ا
كما كانت ألنه إمنا رضي باإلقرار لتأخري وقتها السادس قال قال ابن القاسم إذا فلس املقارض بديون عليه فأقر يف 
بعض ما يف يديه أنه مال القراض ال يصدق عليه وقيل يقبل ألنه أمر ال يعلم إال من قبله وقيل الفرق بني أن يكون 

سم أيضا وقيل وإن مل يكن على أصل القراض بقية ال ما إذا كان فال على أصل القراض سنة أم ال قاله ابن القا
اختالفا أنه جائز ويتأول النص املتقدم فإن معناه أنه أقر على ما يف يديه من غري متجر القراض أنه من الفراض ليال 

لكما مال بوكالة يباع عليه كمسلط يتجر يف احلنطة فيقول هذا من القراض فال يصدق السابع قال قال ابن القاسم 
يف قبضته فقال الوكيل قبضت حقك دون حق صاحبك والغرمي أنه كان بينكما فهو بينكما ألن الدين شائع 

فاملقبوض شائع وال خالف فيه إذا اشتركا يف الدين مل ميض هلما مرياث أو جناية ألن سحنون يفرق بني الوجهني 
ل له أجنبيا من نصيبه جاز فإن شريك فقيل خالف وقيل ال فيشركهما يف الطوع فقط ويف املدونة إذا اسلف الرج



ألنه إمنا مل يأخذ من شريكه نصيبه مما أخذ بسبب اإلقالة ليال يكون كل واحد منهما قد أقاله من بعض حقه فيصري 
م وعنه بيعا وسلفا وبيع طعام قبل أن يستويف وإذا مل يكن حقهما يف هذه املسألة جمتمعا صدق الوكيل قاله ابن القاس

أن املقبوض بينكما وإن اختلفا فقال الغرمي قبضت حق فالن وقال الوكيل بل حق األخر وكذلك على هذه الرواية 
لو اتفقا على أنه إمنا اقتضى حق أحدمها ألن الوكيل ال يصدق إذا كان الغرمي عدميا ألنه يتهم على حماباته ألحدمها 

يف الكتاب ما فهم عن األخرس من سائر احلقوق لزمه وقاله ش وعند  قال واألظهر أن القول قوله وال يتهم الثامن
ح كذلك يف املال والقصاص دون احلدود الختصاصها عنده باإلقرار وهو متعذر منه وألن احلدود تدرأ بالشبهات 

شبهة لنا أن ولعل يف نفسه شبهة تعذر عليه إظهارها باإلشارة فقال وال يقام عليه احلد بالبينة أيضا لتعذر إبداء ال
املقصود اإلطالع على ما يف النفس بأي شيء دل على ما يف النفس قام مقام التاسع قال ش وابن حنبل املكره ال 

  جيوز إقراره وهو مذهبنا لقول رسول اهللا 
رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه العاشر يف إقرار األمني على من أمن عليه ويف اجلواهر الوكيل 

اخلصومة ال يقر على موكله فلو قال له اقر عين فهو هبذا القول كاملقر ويف الكتاب للوصي أن يسلف لليتيم ويأخذ ب
من ماله ألنه من وجوه املصلحة اليت تعرض على ذمة اليتيم ألنه إمنا ويل على املال وأن املال له له مال أخذت له 

ع املوكل عليه صدق ألنه ميلك انشاءه بغري بينة خبالف النكاح ال ذلك ألنه الزام للذمة وعند ح إذا أقر الوكيل ببي
ميلك انشاءه إال ببينة فبينة اإلنشاء تعين عن اإلقرار وهذا ال ينبغي أن خيتلف فيه ألن من ملك اإلنشاء بغري بينة قبل 

ق فلو قال هلذا احلجر إقراره الركن الثاين املقر له ويف اجلواهر له شرطان الشرط األول أن يكون أهال لالستحقا
بطل قوله وكذلك هبذا ألن عند القبول يكذب اإلقرار وقاله األئمة ولو أقر لعبد صح ألنه ميلك وعند ش ال ميلك 
وعنده أن إقراره بنكاح أو قصاص أو تغرمي صح ألنه ميلكها أو ملكه سيده ذلك املال صح وكان العبد على أحد 

كون املال لسيده يثبت بتصديقه ويبطل برده قياسا على اكتساب العبد عنه قوليهم إنه ميلك وعلى القول اآلخر ي
ولو أقر لصيب ال يعقل أو جملنون بشيء لزمه لقبوله للملك وقاله األئمة ولو قال اشتريت منه هذا العبد أو استأجرته 

حلمل فالنه على ألف من هبة أو وهبه يل كان إقراره بالعبد وما نسبه إليه من الفعل باطال لعدم قبوله لذلك الفعل و
أو صدقة قبل أن وضعت لستة أشهر من يوم اإلقرار لتبني حصول مقارنة لوجود اجلنني أو تقدمه على اإلقرار أو 

ألكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها مل يلزمه ما ذكر من هبة أو وصية أو صدقة لعدم تيقن املقارنة ومىت 
قابل للملك مل يثبت امللك فإن كان معزوال عنها فقيل جبواز اإلقرار إذا شككنا يف الشرط الذي هو السيد ال

وضعت ألربع سنني فدوهنا ألن القرائن تقتضي أن احلمل مل حيدد تنبيه قول الفقهاء يف وضع اجلنني لستة أشهر ولد 
ن ال يعيش وابن السبعة إذا كان وأما اجلنني كذا ألنه مل يتم أقل من ستة أشهر وقد تقدم لو كان ذلك لكان ابن مثا

يعيش وتفصيل ذلك وتعليله ويف حلوق الولد بالفدا كذا وأما مىت وضع ناقصا فإنه يلحق إذا كانت املدة نسبتها إىل 
ذلك النقص كنسبة الستة األشهر إىل التام وقول صاحب اجلواهر ها هنا إذا كان معزوال عنها ينبغي أن حيمل على 

ويكون أوهلا آخر يوم كان مرسال عليها ويكون ذلك اإلقرار قد وقع يف ذلك أو بعده  أهنا وضعته ملا ذكر من املدة
لتيقن املقارنة أو يقدم احلمل وأما قبل ذلك فالشك حاصل قال فإن وضعت توأمني كان املقر بينهما تسعني ألنه 

املقارنة يف حق امليت ولو  ليس أحدمها أوىل من اآلخر ولو كان أحدمها ميتا كان احلي معهما منها كذا لعدم تيقن
ولدت ولدا ميتا بطل اإلقرار قاعدة كل مشكوك فيه ملغى إمجاعا فمىت شككنا يف السبب ال نرتب احلكم كما إذا 

شككنا يف الزوال ال نوجب الظهر أو يف الشرط ال نرتب املشروط كما إذا شككنا يف الطهارة ال نقضي بصحة 
كم بل يثبت إن وجد سببه كما إذا شككنا يف الردة أثبتنا املرياث وهذه القاعدة الصالة أو شككنا يف املانع انتفى احل



جممع عليها وإمنا اختلف العلماء إذا تعينت املخالفة كذا هذه القاعدة بالسبب أو التفريط فإن الوجهني اختالف وقد 
كنا يف الشك وهو الفعل تقدم بسط ذلك يف الطهارة إذا تيقن الطهارة وشك يف احلديث فكذلك ها هنا إذا شك

القابل للملك ال يثبت امللك هلذه القاعدة ووافقنا األئمة يف اإلقرار للجنني إذا ذكر شيئا ميكن أن ميلك به اجلنني 
كما تقدم خبالف لو قال بعته منه أو وهبين لتعذر ذلك من اجلنني وخرج الشافعية اخلالف فيما إذا وصل إقراره مبا 

إبطاله األئمة يف اشتراط يتأتى فيها مقارنة احملل لإلقرار تنبيه اإلنشاآت يف األمالك يشترط يفسده وصرح احلنفيه ب
فيها مقارنة املشروط واإلقرار يتم سببا بل هو دليل تقدم سبب االستحقاق وكذلك الغالب منها مثنا ألن التصرف 

اإلقرار دليل سبب االستحقاق ولعل  حممول على الغالب ولو اقر بدينار ويف البلد نقد غالب لعمل الغالب ألن
السبب وقع يف بلد آخر وزمان متقدم على طريان هذا الغائب فلتعني هذا الغالب كذا فيقبل تفسريه للدينار وإن 
كان على خالف الغالب املشترك ومقتضى هذه القاعدة أن يشترط املقارنة إذا أوصى للجنني أو ملكه ويشترط 

فإن السبب مقدم على اإلقرار قطعا قال صاحب اجلواهر فلو أطلق ومل يذكر اجلهة لزم للتقدم فيها إذا إقرار كذا 
أيضا فإذا قيل له مماذا قال أقر فهذا متعذر ويعد ندما ولو قال أنا وصي ابنه عليه وترك مائة وألفا كلمة املائة دينا 

ى فاملال بينهما للذكر مثل حظ عليه ألن الضمري مؤنث يعود على املائة ال على األلف وإن وصفت ذكرا وأنث
األنثيني وإن كانت املال زوجة فلها الثمن من ذلك ألنه أقر أنه تركه له اجلد فيقسم على الفرائض وإن ولدت ميتا 
فاملال لعصبة امليت لتعذر مرياث اجلنني إذا مل يستهل بالوضع فينتقل لوارث األب وقاله ح وكذلك إذا كان املقر به 

املوصي وقال أيضا إن جاءت بولدين ذكر وأنثى ففي الوصية املال بينهما نصفان ويف املرياث وصية رجع لورثة 
للذكر مثل حظ األنثيني ألن قول املقر يف بيان السبب مقبول وال ينبغي أن خيالفه يف هذا التفصيل ألنه لو أوصى 

ا املقر يف اجلواهر إن كذبه مل يسلم إليه ألن لرجل وأمرأة أو أقر هلما استويا فكذلك اجلنني الشرط الثاين أن ال يلزمه
تكذيبه اعتراف بسقوط حقه ويترك يف يد املقر فإن رجع املقر فله ذلك ألن الذكر قد يطرأ بعد النسيان وال رجوع 

للمقر له بعد ذلك إال أن يعيد املقر إىل اإلقرار فيكون للمقر له حينئذ التصديق واألخذ ووافقنا األئمة يف أن 
املقر له للمقر أنه يبطل اإلقرار وأنه يبقى للمقر لبطالن اإلقرار الركن الثالث املقر به ويف اجلواهر ال يشترط  تكذيب

أن يكون معلوما بل يصح يف اجملهول ووافقنا األئمة يف صحة اإلقرار باجملهول والرجوع يف تفسريه إىل املقر والفرق 
له داعية تدعوه إىل حترير دعواه خبالف املقر فلو مل يقبل منه ضاع  بينه وبني الدعوى باجملهول ال تصح أن املدعي

احلق فإن امتنع من التفسري عند مالك ال عند ش يقال للمقر له بني فإن بني وصدقه املقر ثبت أو كذبه قلنا له بني 
احلقري أو اجلري مل يقبل وإال حلفنا املقر له وأخذ وعند ابن حنبل حيبس حىت يبني ومىت فسر مبا ال يتمول كقشر اجلوز 

وعند األئمة أو إمنا يقول قبل كذا وقال ش وابن حنبل إذا قال قبضت منه شيئا أي فسر له بغري املتمول قبل ألن 
الغصب يقع عليه وقال ح ال تفسري له بغري املكيل واملوزون ألن غريمها ال يثبت يف الذمم عنه ويف اجلواهر يشترط 

ملقر حالة اإلقرار أو قبله ألن شأن اإلقرار ال يقبل إال على املقر وما ليس يف يديه ليس أن يكون املقر به يف يد ا
اإلقرار به عليه ولو اقر بعبد يف زيد أنه لعمرو مل يقبل على زيد لكن إنْ كان خرج من يد املقر قيل له خلصه للمقر 

وقد اعترف انه لغريه فإن كان مل يدخله حتت له فإن تعذر عليه ذلك دفع له قيمته ألنه أتلفه عليه إخراجه من يده 
يده مل يلزمه شيء ولو اقر زيد بعبد يف يد غريه مث أقدم على شرائه بعد ذلك صح الشرط ألجل قول صاحب السيد 

مث يعتق يف له بإقراره فقال عبد امللك ال يعتقه عليه لسقوط إقراره ملواله قال املذهب إن متادى على إقراره به 
عترب وإال فال وقال املغريه يعتق إن كان يشهد حبريته وردد شهادته النفراده جلرحة لبطالن الشهادة يف اإلقرار امل

نفسه وحيث قلنا يعتق على أحد هذه األقوال فال يكون والؤه له بل أعتقه من أخذ له بإقراره الركن الرابع البينة 



و أعطاين فهو إقرار ألنه املفهوم لغة وعرفا من هذه ويف اجلواهر إذا قال لفالن علي أو عندي له أو أخذت منه أ
األلفاظ ولو قال يل عليك ألف فقال له خذ أو حىت يأيت وكيلي يزن لك مل يكن إقرار إن حلف وقال األئمة ألنه 

حيتمل خذ اجلواب مين أو اتزنه قال ابن عبد احلكم كذلك إذا قال أجلس فانتقدها أو اتزهنا ألنه مل ينسب ذلك إىل 
نه هو الذي يدفع إليه وقال األئمة هو إقرار ألن الضمري مل اذكره كذا تعني عوده على املتقدم الدعوى به خبالف أ

إذا مل يأت بالضمري وقال اتزن لغريها وقال أتزهنا مين أو ساهلين فيها لزمته ألنه نسب ذلك إىل نفسه ويف كتاب ابن 
زهنا أو تنقدها أو اقعد فاقبضها هو إقرار وكذلك اتزن أو انتقده سحنون و إذا قال اقض العشرة اليت عليك فقال أت

ولو قال اتزن أو اتزهنا ما أبعد من ذلك أو من كذا أو قرب تأخذها ما أبعدك من ذلك فليس بإقرار ولو قال يل 
كلمات عليك عشرة فقال بلى أو أجل أو نعم أو صدقه أو أنا مقر هبا أو لست منكرا هلا فهو إقرار وألن هذه ال

وضعت للتصديق ولو قال ليست ميسرة أو أرسل رسولك يقبضها أو أنظرين هبا فهو إقرار بذلك له ذلك عادة كذا 
على التصديق ولو قال أليس يل عليك فقال حق لزمه وكذلك لو قال اشتر مين هذا العبد فقال نعم فهو إقرار 

) وهللا على الناس حج البيت ( اب واللزوم كقوله تعاىل بالعبد وقاله ش وهذه الصيغ منها صريح حنو علي فإهنا لإلجي
وأنا مقر وحنو نعم وبلى ألهنا أجوبة ملا يستقبل فيتعني ذكر السواك كذا معها تقديره نعم نقر لك علي وعندي 

 حيتمل األمانات والضمانات من غري رجحان لكن ملا كان التسليم واجبا يف اجلميع ألزمناه التسليم والكناية حنو ال
أذكر حيتمل وال أقر ألن الساكت كذلك وحنوا اتزن واتزهنا وحنو ذلك ففيها احتماالت إال أن الرجحان يف احتمال 
وجوب التسليم ووافقنا األئمة يف نعم وحنوه وعند ش كان ذلك أو بررت أو هو كما أخربت أو قد ثبت من ذلك 

ار وعنده لو قال اقترضت يف مائة فقال ما اقترضت من أحد أو ال أعود إىل مثلها أو ليتين ما فعلت أو هي التوبة إقر
سواك أو ما اقترضت من أحد قبلك ليس بإقرار ألنه معناه إذا مل أفعل ذلك مع غريك فكيف أفعله معك وعنده 
أصل عندي أو عسى أو أحسب أو أظن أو أقدر ليس بإقرار لعدم اجلزم وله علي يف علمي عنده إقرار للجزم 

يب أو يف كتاب لك كذا ليس بإقرار عنده ألنه مل جيزم بصحته ما وجده وقاله ح وإذا قال أتقضي ووجدت يف حسا
املائة اليت يل عليك فقال أفعل وابعث رسولك أو إذا جاءت الغلة أو أنا يف ذلك أو أرفق علي أو كم تقتضي أو كم 

ة وكذلك عنده إن شاء املطالب يل أو زيد أو متن علي باإلنظار وله علي ألف إن شاء اهللا ليس بإقرار للجهل باملسأل
شئت أنا ألن اإلقرار إخبار عن احملقق واحملقق ال يعلق على الشروط فليس بإقرار وإن بعدت املشيئة عقيب قوله 

وكذلك عنده إن جاء رأس الشهر فله علي دينار أوله علي دينار إن جاء رأس الشهر وأكثر أصحابه يف الثاين إذا 
ه إقرار ألن قوله له علي إقرار وحيمل جميء الشهر على احللول خبالف تقدمي الشرط فإنه تعليق أخر الشرط أن

لإلقرار وعلي ألف إن شهد شاهدان فعنده ليس بإقرار تقدم الشرط أو تأخر ألن الواقع ال يقبل التعليق وكذلك 
مبا يف الورقة فهو عنده إقرار  عنده إن شهد فالن صدقته ألن وعد وقد يصدق من ليس بصادق وإن قال أشهد علي

هبا ألنه العرف وإن كان اللفظ إمنا تناول الكتابة دون املكتوب ألنه ليس يف الورقة وكذلك إن قال أخربوا فالنا أن 
له علي ألفا ألنه توكيل يف اإلقرار وكان له علي ألف فيه وجهان عندهم نظرا إىل أن األصل البقاء أو كان يدل 

ال وبكونه إقراراً قال ابن حنبل وهو أحد قويل ش وإقرار العجمي بالعجمية يصح كالشهادة على العدم يف احل
بالعجمية وإن أقر عجمي بالعربية أو بالعكس وعلم منه معرفته لذلك اللسان لزم والقول قوله ويقام عليه احلد يف 

د يكون مع الشبهة وال يتميز يف القتل الزىن خالفا ل ح يف الزىن والقتل حمتجا بأن اإلشارة إىل الزىن أو القتل ق
العمد من اخلطأ وهو ينتقض بذلك بالطالق وبأنه إذا كان يكتب ومييز ال يقام عليه احلد مع انتقاء املانع وهذا مجيعه 

هو نقل مذهب ش ووافقه ح وابن حنبل يف أكثر ذلك وعند احلنفية قبلي ألف درهم لزيد إقرار بالدين ال بالعني 



إال أن يبني موصوال أنه وديعة ألن حكم الكالم يتقرر بالسكوت كما يف التعليق واالستثناء وعند ش  ألنه الغالب
يقبل املنفصل لصالحية اللفظ للدين والوديعة وكل لفظ صاحل ألمرين على السواء جيوز تأخري التفسري وإمنا يشترط 

ويف يدي إقرار بالوديعة ويف ما جبويف دراهم االتصال يف املختص حنو علي خبالف قبلي وعند احلنفية عندي ومعي 
هذا إقرار بالوديعة إن كان متميزا وإال فإقرار بالشركة ألنه جعل ماله طرفا لذمته كذا وله من مايل ألف درهم هو 
هبة ال متلك إال بالتسليم ألن من للتبعيض والتميز خبالف يف ما يل فإنه للشركة ألجل الشياع وعدم ما يدل على 

يز وله من مايل ألف ال حق يل فيها إقرار بالدين ألن اهلبة بقي للواهب فيها حق على أصوهلم أن اهلبة ال متلك التمي
إال بالقبض خالفا لنا وأصاحلك من حقك إقرار خبالف من دعواك ألن الدعوى قد تكون باطلة وأخرج من هذه 

م ألن هذه األلفاظ إذا قرنت بالبدل دلت عادة على الدار بألف وابرأ منها بألف أو سلمها بألف إقرار بامللك عنده
اعتقاد امللك وإن عرت عن البدل ال يكون إقراراً ألنه قد يطلب تسليم مالك نفسه ولو اصطلحا على أن يسلم 

أحدمها دارا واآلخر عبدا ليس بإقرار ألن لفظ الصلح يستعمل لفض اخلصومة ال لطلب التمليك وكتب لفالن علي 
) فصكت وجهها ( رار ألنه ال يكتب يف العادة إال ما وجب وأصل الصك الضرب ومنه قوله تعاىل حكما بألف إق

والورق يضرب بالكتب وعندهم ما لفالن علي شيء فال ختربه به بأن له علي ألفا ليس بإقرار خبالف أن يقال ابتداء 
يكون املنهي عنه حىت يستقيم املنع واخلرب  ال ختربه بأن له علي ألفا هو إقرار ألن النهي عن الشيء عندهم يقتضي أن

املتقدم للنهي مينع من التكون لضرورة تصديقه يف اخلرب عن النفي وعندهم لو قال املدعي يل عليك ألف درهم فقال 
اآلخر ويل عليك ألف درهم ليس بإقرار ألن العطف على الكالم ال يقتضي صحته حنو أنت تقول الباطل وأنا أقول 

ل يل عليك مثلها هو إقرار ألن املثلية تقتضي التساوي وعندهم كل ما يوجد خبط فالن فقد التزمته احلق ولو قا
ليس بإقرار ألنه وعد باإللتزام ويل عليك ألف فيقول ما أبعدك من هذا ليس بإقرار خبالف ما أبعدك من الثريا هو 

الدين من الثريا وهو معترف به ويل عليك ألف إقرار ألنه أضاف البعد إىل الثريا دون األلف ومعناه ما أبعد هذا 
فقال أما مخسمائة فال إقرار عندهم خبمسمائة ألن نفي بعض املدعى به يدل على ثبوت الباقي وأعطين األلف اليت 

عليك فيقول اصرب وسوف تأخذها ليس بإقرار عندهم ألنه قد يقول ذلك استهزاء ولو قال هذا القميص من خياطة 
دار من بنائه ليس بإقرار وكذلك مجيع األعمال خبالف هذا الطعام من زرع فالن ألن العادة هاهنا فالن او هذه ال

قصد امللك دون فكذلك هذا التمر من خنل فالن أو من أرضه أو بستانه او هذا اجلنب من غنمه وكذلك هذا 
قلت يل عليك ألف درهم  احليوان عندهم خبالف هذا الولد من جاريته ألن هذا نسب على غريه وهي األم ولو

فقال مع مائة فعندهم قوالن ال يكون إقرارا ألنه أضاف املائة إىل ما مل جيب فال جيب وقيل إقراراً باملدعى وزيادة 
املائة ولو قال مجيع ما أملكه بعته من فالن فالبيع فاسد عندهم ولو قال لفالن ثلث دراهم هذه كانت هبة وثلث 

أن قوله دراهم يقتضي ملكه جلميعها ولو قلت يل عليك ألفا فقال احلق أو حقا فهو  هذه الدراهم إقرار والفرق
إقرار ألن هذا اللفظ يستعمل للتصديق رفعت أو نصبت فكذلك احلق احلق أو احلق احلق تقديره قلت احلق احلق أو 

م مستقل ال يتعلق باألول ما يقوله احلق احلق والتكرار للتأكيد ولو قال احلق حق ليس بإقرار عندهم ألن هذا كال
بل هو مبتدأ وخرب كما لو قال فالنة طالق ثالثا وفالنه طالق مل تطلق الثانية األوىل هذه الستقالل الكالم بنفسه 

والفرق بينه وبني احلق احلق مع االبتداء واخلرب فيه أن كون الثاين ذكره ترجيح االبتداء واخلرب والتساوي يف 
ه شأن النعت والتذكري شأن اخلرب وأن احلق احلق ال يستعمل تصديقا عرفا خبالف اآلخر التعريف يرجح النعت ألن

ولو قال الصالح الرب مل يكن إقراراً ألنه ال يستعمل تصديقا بل حيتمل عليك الصالح والرب أي هنيتك عن الكذب 
على التصديق فكأنه قال صدقت علي خبالف احلق الرب أو اليقني الرب أو الصدق الرب ألن قرينة احلق والصدق تدل 



وبررت ألن الشيء ال يستعمل مع غريه تبعا إال إذا كان يف معناه حنو جائع قاطع أو صائر حائر ولو قال احلق 
الصالح أو الرب الصالح مل يكن إقراراً عندهم ألن قدر الرب واحلق مبا كذا ال يكون تصديقا ألن الصالح ال يستعمل 

دقت وصلحت ومعناه عليك احلق والصالح فهو رد وهني و إذا كتبت البسملة والدعاء للتصديق عرفا فال يقال ص
وقال ملا فكر فلك علي كذا جازت شهادة علي بذلك عندهم ألن الكتابة تقوم مقام اللفظ ألنه وجب عليه التبليغ 

ذلك الكتابة على بياض  وبلغ البعض بالكتابة ويف العرف يعجز عن خماطبة الغائبني فيكتب إليهم ويشترط عندهم يف
دون احلدقة واللوح ويشترط أن يكتب مرسوما على الورق مستثبتا ألنه العادة وإال أحتمل أن يكون جتربة لقلم 

ولو كتب على الشروط املذكورة وخرقه جازت الشهادة عليه عندهم ألن التقطيع كالرجوع عن اإلقرار وال يشهد 
د تكتب قبل القبض خبالف الرسالة عندهم ومنعوا من الشهادة عليه واجد الصك إال أن يشهدهم ألن الصكوك ق

وإن مسعوه الشهود بني كذا بالبيع والشراء يف أداء الصك قالوا ألنه قد يقول ذلك يف الصكوك فيك قبل متام 
اإلشهاد هو املعاملة حىت يقول اشهدوا علي ولو قال أشهدوا على ما فيه مل جيز حىت تقرأ عليهم أو يعاينوا اخلط ألن 

اإلعالم ومل يعلمهم وقد نقل مذهبا ل ش يف اخلط وال يعترب عند احلنفية كتابة البسملة ألنه ال يقوم مقام اخلطاب بل 
للتذكرة فبقيت العربة بالكتابة وهي حتتمل جتربة القلم وغريها مما ال جيزمه ففرقوا بني الرسالة واحلساب والصك 

وعند احلنابلة ألفاظ اختصوا بنقلها أنا ذاكرها إن شاء اهللا تعاىل قالوا إذا قلت يل  فهذا مجيعه منقول من كتب احلنفية
مائة فقال قضيتك منها مخسني ليس بإقرار ألن اخلمسني اليت ذكر يف كالمه ما مينعها وهو قوله قضيتها وغري 

وإذا أقر بدراهم يف بلد أوزاهنم  املذكورة مل يذكرها وقوله منها حيتمل مما يدعيه أو مما علي فال يلزمه شيء بالشك
ناقصة أو مغشوشة لزمه دراهم البلد كالبيع واألمثان وقيل إن املوزنة اجليدة والفرق أن البيع إنشاء يف فيغلب بعادة 
البلد واإلقرار إخبار عن أمر سابق ال يدري كيف كان وكذلك القول إذا فسر بغري سكة البلد وسكة البلد أجود 

وله علي درهم كبري لزمه درهم إسالمي ألنه كبري يف العرف ودريهم كدرهم ألن التصغري قد وبالقبول قال ش 
يكون يف الذات دون الوزن واالحتقار عنده وإن قال له علي درهم مث قال درهم لزمه درهم عندهم وقاله ش ألن 

درمهان ألن األصل عدم التأكيد  اهللا تعاىل كرر اخلرب عن األنبياء عليهم السالم واملخرب عنه واحد وقال ح يلزمه
والترادف وقال القاضي يف اإلشراف يغرمه درهم واحد كان يف جملس أو جمالس يف يوم أو أيام وحكى ح األصل يف 
اجمللس الواحد ويف اجملالس يلزمه درمهان قالوا فإن وصف أحدمها وأطلق اآلخر فكذلك ألن املطلق حيمل على املقيد 

انية بأخرى فإن قال من مثن مبيع وقال يف األخرى من قرض أو يف األوىل من مثن عبد ويف فإن وصفه أوال بصفة وث
الثانية من مثن مشاذرها كذا لتعذر اجتماع الصفتني وله علي درهم ودرهم أو درهم بدرهم لزمه درمهان وقاله ح 

وافقه يف أنت طالق تلزمه طلقتان وقال ش يلزمه درهم إذا قال بدرهم تقديره فدرهم الزم يل ووافقه يف الواو ومث و
وله علي درهم بل درمهان أو درهم لكن درمهان لزمه درمهان وقاله ش ألنه نفي االقتصار على واحد وقال هي 

ثالثة ألن اإلضراب رجوع عن اإلقرار فال يقبل وله علي درهم بل درهم أو ال درهم يلزمه درهم وقاله ش ألنه أقر 
رهم فأنكره مث قال بل علي درهم وقيل درمهان ألن اإلضراب ال يقبل ألنه رجوع بدرهم مرتني كما لو أقر بد

وإقراره بالثاين يلزم كما لو قال درهم بل دينار فيلزمه األمران إمجاعا ألن األول ال ميكن أن يكون الثاين وال بعضه 
ه خبالف االستثناء ألنه تكلم وله علي درمهان بل درهم أو عشرة بل تسعة لزمه األكثر عندهم ألنه بقي ما أقر ب

بالباقي عنده فليس نفيا وله علي درهم فله درهم أو بعده درهم لزمه درمهان وإن قال قبله درهم وبعده درهم لزمه 
ثالثة وله علي درهم فوق درهم أو حتت درهم أو مع درهم أو معه درهم لزمه درهم واحد وهو أحد قويل ش ألنه 

ق درهم يل وقيل درمهان وقاله ح يف قبله فوقه درهم ألن فوق تقتضي الزيادة ويف قبله حيتمل درهم يف اجلودة أو فو



حتت يلزمه درهم وكذلك له درهم قبله دينار أو بعده قفيز حنطة وفوقه أو حتته كما تقدم يف الدرهم سواء وله علي 
اله ح ألن من البتداء الغاية منها ما بني ستة وعشرة لزمه مثانية ومن درهم إىل عشرة فعندهم أقوال يلزمه تسعة وق

ومثانية ألن احلدين ال يدخالن وعشرة ألن ) مث أمتوا الصيام إىل الليل ( وإىل النتهائها فال يدخل فيها كقوله تعاىل 
العاشر أحد الطرفني فيدخل األول كما لو قال قرأت القرآن من أوله إىل آخره فإن قال أردت نقول جمموع 

واإلثنان كذلك عندي عشرة لزمه مخسة ومخسون وله علي دراهم يلزمه ثالثة وحكاه صاحب األعداد أي الواحد 
اإلشراف عن مالك على اخلالف يف أقل اجلمع ووافق ش مالكا قالوا ودراهم كثرية أو وافرة أو عظيمة لزمه ثالثة 

أبو يوسف ال يقبل أقل من  وقاله ش ألهنا عظيمة و ح ال يقبل تفسريه بدون العشرة ألهنا اقل مجع الكثرة وقال
املائتني ألهنا نصف الزكاة وله درمهان يف عشرة وقال أردت احلساب لزمه عشرون أو قال أردت مع عشرة ومل 
يكن يعرف احلساب اثنا عشر ألهنا عبارة العوام أو قال أدرت درمهني يف عشرة يل لزمه درمهان يف دينار وقال 

 دينار وصدقة املقر له بطل إقراره ألن إسالم أحد اآلخر ال يصح وإن أردت العطف وكفى لزمه إال أسلمتها يف
كذبه مل يقبل منه ألنه وصل إقراره مبا يبطله وله علي درهم أو دينار فهو مقر مبا بعدمها ألن أو وإما يف اخلرب للشك 

 يلزمه وله تسعة ويرجع إىل تفسريه وإن قال إما درهم وإما درمهان فهو إقرار بدرهم والثاين مشكوك فيه ال
إن هذا أخي له تسع ( وتسعون درمها أو ألف وثالثة دراهم فاجلميع دراهم أو ألف ومائة درهم فكذلك قوله تعاىل 

وكذلك ألف درهم أو ألف وثوب أو ألف درهم وعشرة أو ألف ثوب وعشرون واجململ عن ) وتسعون نعجة 
فالشيء قد ) يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( عاىل جنس املفسر وقيل يرجع يف تفسري اجململ إليه لقوله ت

يعطف على غري جنسه وقال ح إن العطف على املبهم مكيال أو موزونا فهو تفسر له أو مذروعا ومعدودا مل يفسره 
ألن علي لفظ يقتضي اإلجياب يف الذمة وإذا عطف عليه ما يثبته يف الذمة كان تفسريا حجته األوىل أن العرب 

( و ) ولبثوا يف كهفهم ثالمثائة سنني وازدادوا تسعا ( بتفسري أحد الكمالني عن تفسري اآلخر كقوله تعاىل تكتفي 
وهذا مجيعه منقول من كتب احلنابلة وإمنا نقلت ما يف كتب الفرق من األلقاظ ألن ) عن اليمني وعن الشمال قعيد 

عد مذهبه فيقيمه على مذهبه وإطالعا على أسرار يف ذلك عونا الفقيه على التخريج وأخذه منها ما يوافق قوا
مدارك العلماء فرع يف اجلواهر له علي درهم أو درهم بدرهم لزمه درهم وللطالب حتليفه أنه ما أراد درمهني ألن 
لفظه دائر بني التأكيد واإلنشاء وقوله بدرهم حيتمل بسبب فرض درهم فال يلزمه شيء بالشك وله درهم ودرهم 

يلزمه درمهان ألن العطف يقتضي التغاير ودرهم مع درهم أو حتت درهم أو فوق درهم لزمه درمهان أو مث درهم 
ألن املعية والفوقية والتحتية تقتضي التعدد وكذلك درهم على درهم وقيل درهم واحد ألن علي حيتمل علي درهم 

م بل درمهان يلزمه درمهان ألن بل أخذه ودرهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درمهان ملا تقدم يف فوق وحتت ودره
لإلضراب فقد أضرب عن االقتصار على الواحد ودرهم ال بل ديناران وقال ابن سحنون يلزمه ديناران و الدرهم 

ألن بل لإلضراب وقد تقدم كالم العلماء يف هذه الفروع فرع قال الطرطوشي إذا قال إنه علي ألف ودرهم املسألة 
يف تفسري األلف إليه ألف جوزة أو حنطة أو غري ذلك يقبل مع ميينه وكذلك ألف مد  املتقدمة لزمه درهم ويرجع

حنطة أو قربني كذا وقاله ش وقد تقدم مذهب ح هذا بالنظر لنا القياس على قوله له علي ألف وثوب ألنه ذكر ما 
يكن تفسريا وألن شأن التفسري  زيادته على القدر ومل يكن تفسريا مل يكن زائد عليه ألف وقولنا كان زائد اآلن ما مل

النصب وهذا غري منصوب فهو إقرار ألن شأن اإلقرار الرفع وألن العطف يقع على غري اجلنس حنو رأيت رجال 
وثوبا فلم التفسري فريجع إليه فيما يقوله احتجوا بأن قوله مائة مخسون درمها مفسر وهو معطوف فكذلك ها هنا 

ي اجلنسان يف القياس على قوله علي درهم ونصف واجلواب عن األول قال وألن العطف يقتضي التسوية فيستو



القاضي أبو احلسن ال نص يف هذه املسألة فنمنعها أو نسلم ونقول مبهم عطف على مبهم فاستويا يف التفسري 
ل لتجانسهما واخلمسون ليست مفسرة بل الدرهم مفسر هلما واجلواب عن الثاين أن العطف يقتضي التسوية فحاص

املعىن الذي سيق الكالم ها هنا دون توابعه فلذلك قال النحاة مررت بزيد ضاحكا وال يلزم فيه املرور نعم وضاحكا 
بل يستويان يف أصل املرور مث ينتقض بقوله علي ألف وثوب عن الثالث أنه إذا أقر مبفسر وعطف عليه جزاءاً أنه 

ا فلم يتقدر أصل بين عليه ويف اجلواهر وقع يف كتاب ابن جزء من اجلملة ومسألتنا ذكر مبهما وعطف عليه مفسر
سحنون له علي عشرة ونصف درهم وثوبني العشرة تلزمه عشرة دراهم ونصف كذلك مائة ودينار إذا ادعى ذلك 

الطالب مع ميينه وعلى املذهب إذا قلنا يصدق يف التفسري فمات قبل أن يسأل صدق الوارث مع ميينه فرع قال 
اإلشراف إذا قال له علي ألف يف كيس أو متر يف منديل أو ترب يف جراب إقرار باملظروف دون  القاضي صاحب

الظرف وقاله ش وابن حنبل وقال ح اجلميع مقر به ألن قوله يف جراب إخبار عن املقر به له مقر به أيضا فلم 
قوله يف كيس صفة لأللف فيكون  يتعرض له فال يلزمه احتجوا بالقياس على قوله عسل يف زق بان الزق يلزمه وألن

أقراراً بالكيس كما لو قال عبد تركي فإن الصفة تلزمه واجلواب عن األول قال القاضي الفرق أن العسل ال ينفك 
عن زقه فلذلك يلزمه خبالف الكيس عن الثاين أن فلزمت خبالف ووافقونا على قوله علي عندي دابة يف أصطبل أو 

مه ويف كتب الشافعية له عندي جرة فيها زيت أو غرارة فيها تنب أو عش فيه كذا خنل يف بستان أن الظرف يلز
وخامت فيه فص إنه إقرار بالظرف دون املظروف ملا تقدم وله عندي خامت يلزمه اخلامت والفص ألنه اجلميع وله ثوب 

فرش الغري وفرس عليه مطرز يلزمه اجلميع ودار مفروشة تلزمه الدار دون الفراش ألنه جيوز أن تكون مفروشة ب
سرج لزمه الفرس دون السرج وعبد عليه ثوب أو عمامة يلزمه اجلميع ألن العبد له يد على الثوب خبالف الدابة 

وثوب جبرابه أو بطعامها أو سرج بفرسه يلزمه اجلميع ألن أو للمصاحبة وإال لصادق كذا خبالف لفظ يف بينه وبينه 
درهم ألن الثاين مضاف األول املنسوب إليه وقلة زيت وجرة خل وخامة خنل  درهم مع درهم يف أنه ال يلزمه إال

وحنو ذلك مما يشترك فيه الظرف واملال ويطلق على كل واحد منهما يرجع إليه عندهم ويف اجلواهر له عندي زيت 
ن الوعاء يف جرة يلزمه الزيت واجلرة وثوب يف صندوق أو ثوب يف منديل قال ابن عبد احلكم يلزمه الثوب دو

وقال سحنون بل مع الوعاء وله عندي خامت وقال أردت دون الفص مل يقبل منه إال أن يكون كالما نسقا وكذلك 
اجلبة مع بطانتها و مع باهبا وهذه األمة تلزمه وولدها فرع قال صاحب اإلشراف لو شهد عليه رجل أنه اقر بألف 

أم ال أو نسبها إىل أحدمها وأطلق اآلخر فإن األلف تثبت له وشهد آخر أنه اقر له بألفني نسبها إىل جهة واحدة 
بشهادهتما وحيلف على األخرى مع شاهده وقال ح ال يثبت له هبذه الشهادة شيء لنا أن شهادهتما التقت على قدر 

ة له علي من املال لفظا ومعىن فيحكم به كما إذا شهد أحدمها أنه أقر مبال واآلخر بألفني فرع قال القاضي يف املعون
دراهم كثرية تلزمه ثالثة ألهنا أقل اجلمع وهي كثرية بالنسبة إىل اثنني أو عنده ألنه خبيل وقاله ش وقيل تسعة ألن 

كثرهتا تضرهبا يف نفسها فتصري تسعة وقيل مائتا درهم ألنه نصاب الزكاة كلها ألصحابنا ويف اجلواهر أربعة وعن ح 
م ثالثة ألن قتلها بالنسبة إىل العشرة أو يف هبة املقر وله درهم ال قليل وال عشرة ألنه نصاب السرقة عنده وله دره

كثري قال ابن عبد احلكم تلزمه أربعة ألن نفي القلة يقتضي حصول الكثرة فيثبت أقل مراتبها وهو واحد قال 
على الثالثة إذا قال القاضي وحيتمل أن تلزمه الزيادة على الثالثة ويرجع إىل تفسريه على القول بلزوم الزيادة 

دراهم كثرية يرجع إىل تفسريه قال وهو أوىل ألن القصد خروج الدراهم املقر هبا عن اسم القلة وله علي دريهمات 
) يا بين اركب معنا ( هو كدارهم ألن التصغري قد يكون بالنسبة إىل مهته وقد يكون لغري التحقري حنو قوله تعاىل 

  وكقوله 



لنغري فرع قال إذا قال له علي بضعة عشر فهو ثالثة عشر ألن البضع من الثالثة إىل التسعة يا أبا عمري ما فعل ا
فيلزم األقل ألن األصل براءة الذمة فرع قال إذا قال لفالن علي ألف درهم ولفالن أو فالن فنصف األلف للمقر 

قع الشك فيمن يكون شريكا له له أوال والنصف الباقي للمشكوك فيهما ألن الشركة بني اثنني تقتضي النصف وو
  فيكون الباقي بينهما

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  

http://www.islamicbook.ws/


لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

فرع قال إذا قال لفالن علي ألف وإال فعبدي حر لزمه األلف ألن تقديره وإن مل يكن له علي ألف فعبدي حر فعلق 
 العتق على كذبه فأكد صدقه فيلزمه األلف فرع قال إذا قال له علي دينار ومل يقل جيد وال ردئ وال وازن وال

ناقص ومات لزمه جيد وازن بنقد البلد كالبيع واإلجارة فإن اختلف نقد البلد قال ابن عبد احلكم يلزمه من أي 
األصناف شاء وحيلف إن حلفه املقر له وقال األهبري يلزمه الورثة وسقط النقد عدال بني الفئتني ويف اجلواهر له علي 

سالم فإن فسر بالناقص قبل منه وإال فال إال أن يكون التعامل درهم عشرة منه تعادل تسعة مثاقيل وهي دراهم اإل
به غالبا وكذلك مغشوش وتقبل الفلوس تنبيه ليس الدرهم واملثقال نصا يف النقدين بل مها وزنان معروفان واملوزون 

بري لغة قد يكون نقدا أو طيبا أو غريمها وكذلك الدينار ليس نصا يف الوزن املخصوص بل يصدق على الصغري والك
كما أن املثقال يصدق على الذهب وغريه فاعلم ذلك وقد تقدم خالف ش وغريه يف احلمل على السكة املعروفة 

وفرقا بأن البيع سبب ينزل على ما قارنه واإلقرار دليل سبب متقدم معه وقع يف بلد آخر ال يعلم حاله فيقبل 
ر بل على وجه الشكر كذكر إنسان قد مات بأنه كان تفسريه وهو األنظر فرع قال إذا أقر على غري وجه اإلقرا

ينصف ويقرض فيقول رمحه اهللا لقد سألته مائتان كذا يقرضين ففعل فروايتان أحدمها أنه إقرار ألنه املوضوع اللغوي 
واألصل عدم الرباءة منه واألخرى ليس بإقرار لعدم قصد اإلقرار والقصد يف اإلقرار شرط قال وهذه الرواية 

هنا مقتضى العادة وأن األوىل أقيس فرع قال فرق ابن عبد احلكم بني أن يقر أن هذا سرج دابة زيد أحسن أل
وجلامها وبني هذا باب داره هذا إقرار دون األول فيكون الباب لصاحب الدار ألن الباب جواز الدار والدار لزيد 

نه أضاف اجلميع إىل ملك زيد فيكون له فرع فالباب له والسرج ليس حق الفرس وعنه التسوية فيضعا يف اإلقرار أل
قال صاحب البيان إذا قال ما كان يل على قرابيت حق فهو هلم عند املوت فهلك وله عند أحدهم قراض قال ابن 
القاسم القراض له قال وفيه نظر ألن القراض إمنا يصري عليه إذا استهلكه وهو قد قال ما كان يل على قرابيت فال 

ووجه الالزون كذا أن عليه التسليم وقد وهب التسليم فيبقى والقراض له فرع قال قال ابن القاسم يتناوله اللفظ 
إذا قال عند موته زيد مصدق فيما يدعيه وأقر له بأربعني دينارا فادعى مخسني دينارا حيلف على حتقيق دعواه 

ميت أو فلس لزمه احللف وال تنفعه بينة ويأخذها قال ابن دحون إمنا يلزمه اليمني ألن كل من اقتضى دينا من مال 
إال أن يسقط ذلك الورثة أو الغرماء ألن احتمال القضاء من امليت واملفلس قائم واحلق لغريمها وهو الوارث والغرمي 
ولو طرأ غرمي غائب له أن حيلف من مل حيلف وحيلف هو أيضا وليس مبستقيم ألن هذه اليمني البد منها وال اختالف 

مني على حتقيق دعواه يف اخلمسني فيها خالف عن ابن القاسم فعليه أن حيلف أن له عليه مخسني دينارا ما فيها والي
قبضتها وال أسقطتها وإهنا لباقية إىل حني بينه وعنه حيلف ما قبض اخلمسني اليت صدقه املتوىف فيها وال أسقطها وأهنا 

اه جار على اخلالف يف ميني التهم ألن الوارث يتهمه ولو حقق لباقية إىل حني ببينته واخلالف املذكور يف حتقيق دعو
عليه الدعوى حلف قوال واحدا إال أن يقول يف وصيته فالن ال حيلف وعن ابن القاسم أوصى عند موته كان بيين 
 وبني فالن معاملة فأعطوه ما أدعى وهو مصدق ويعطى ما يشبه معاملة مثله ملثله من رأس املال وإن ادعى ما ال

يشبه ال يعطاه من رأس املال وال من الثلث وخيتلف يف اليمني كما تقدم ولو قال أعطوه ما أدعى واحسبوه من ثلثي 
أعطى ما أدعى وإن مل يشبه ما مل جياوز الثلث فرع قال قال مالك قال عند موته ينظر يف كتيب فما فيه قبض من حق 

بض مثانية ال حيلف ويأخذ ما بقي بغري ميني ألن خطه كلفظه قبل فوجد فيها ذكر حق بأربعة عشر على فالن وفيه ق



فرع قال قال مالك إذا قال له علي دينار دينار من بقية حساب عليه ديناران ألن الشيء ال يعطف على نفسه فرع 
مه يف اجلواهر له علي من واحد إىل عشرة لزمته عشرة قاله سحنون بناء على دخول احلد يف احملدود وقال أيضا تلز

تسعة بناء على دخول الغاية واالبتداء مبن على دخول الغاية دون الدرهم األقل ألن من تقتضي اخلروج وإىل 
تقتضي دخول الغاية وقال سحنون أيضا تلزمه عشرة بناء على أن احلدين يدخالن يف احملدود وقال أيضا تلزمه مثانية 

يف األصول والنحو وقد تقدم تردد العلماء يف هذه الفروع بناء على أن احلدين ال يدخالن وهي قاعدة خمتلف فيها 
عند نقل مذهب األئمة فرع قال إذا قال له علي عشرة يف عشرة وفسره بقرض عشرة يف عشرة أو بيع عشرة 
بعشرة لزمته عشرة مع ميينه وقال سحنون يواخذ مبائة درهم ألهنا املضروبة من عشرة يف عشرة ولو قال عشرة 

ألنه يقول أعطاها فيها وقد تقدم أيضا تردد العلماء يف هذا فرع قال إذا قال يومم السبت على  دراهم يف عشرة
ألف وأعاده يوم األحد مل يلزمه إال األلف إال أن يضيفه إىل سبتني خمتلفني ألن األصل براءة الذمة واللفظ ظاهر يف 

ائتان ألن العادة إعادة اإلخبار على الشيء خبالف اإلعادة عادة ولو شهد له يف ذكر حق مبائة ويف آخر مبائة لزمه م
كتابته واختلف قول مالك يف هذا وآخر قوله حيلف املقر بأهنما إال واحد وال يلزمه إال مائة ولو أقر يف موضع مبائة 

الدالن ويف آخر مبائتني لزمه ثالمثائة ألن التباين دليل التعدد وعن مقدم األقل صدقه يف التداخل زيادة وإال لزمه 
  كذا ألن األصل مع التباين عدم التكرار 

  الباب الثاين يف األقارير اجململة

وهي مثانية اللفظ األول يف اجلواهر لفالن علي شيء يقبل تفسريه بأقل ما يتمول الحتماله لذلك ويف كتاب ابن 
ن األصل براءة ذمته فإن سحنون إذا قال غصبته شيئا مث قال كذا وقال الطالب هو كذا صدق الغاصب مع ميينه أل

نكل صدق الطالب مع ميينه فإن امتنع املقر من البيان أجرب عليه ألنه فعله ظاهرا وال يسجن حىت يذكر شيئا وحيلف 
عليه ووافقنا على قبول اإلقرار اجملهول والرجوع إىل تفسريه والفرق بينه وبني الدعوى باجملهول أن الدعوى على 

من رهبا ألنه أقر به لقلة النزاع واإلقرار على خالف الداعية فإن مل يقبل خشي الرجوع وفق داعية يدعيها فنتأكد 
فيضيع احلق وألنه ال ضرر على املدعي إذا ردت دعواه اجملهولة ألنه ميكنه بياهنا والضرر على املقر له إذا رددنا 

ري عليه كسائر احلقوق عند ش ترد اإلقرار للمجهول فيضيع حقه وحيبس عند ابن حنبل إذا امتنع لتوجه حق التفس
اليمني على املدعي ألنه كالساكت وقال احلنفية إن قال غصبته شيئا وفسر جبنس من املال وكذبه املقر له مدعيا 

جنسا آخر بطل أقراره ويصدق املقر يف براءته مطلقا ألن اإلقرار بطل فبقيت الدعوى جمردة فيصدق يف نفيها وإن 
قصد بالغصب عادة كحبة حنطة وكذبه املقر له ال يصدق ألن هذا ال يقصد بالغصب عادة بني ما ليس مبال وال ي

فهو راجع عن إقراره وإن بني ما ليس مبال ولكنه يقصد غصبه كاملرأة والولد الصغري ال يصح بيانه وجيرب على البيان 
شيئا وإن قال له علي شيء فال بد مبال متقدر ألن الغصب يف الغالب إمنا يكون يف األموال هذا إذا قال غصبت له 

أن يبني ماله قيمة ألن كلمة علي لإلجياب يف الذمة يراد بالدين ولذلك فسره حبق اإلسالم وحنوه ال يقبل وقال 
الشافعية إن فسره جبنس فال أرد عليه أقل منه قل أو كثر ولو حبة من ألف دينار قبل منه ألن اسم الشيء يقع على 

صدقه وقال هذا هو مراده ولكن ادعى متام ما أدعيته صدق املقر يف نفي الزائد مع ميينه ألن القليل والكثري فإن 
األصل براءته وإن قال مل يرد هذا بالقول صدق يف أرادة نفيه وحلف ميينا واحدة أنه ال يستحق األلف وأن ذلك 

ما وقع به التفسري وصدق املقر  مراده وإن فسره مبا يتمول من غري جنس املدعى ولو خردلة أو حنطة وصدقه أخذ
يف نفي الدعوى وإن كذبه حلف ميينا واحدة أنه ال يستحق األلف وإن ذلك مراده كما تقدم وإن فسر مبا ال يتمول 



عادة كقمع مترة مل يقبل منه ألن علي تقتضي إجياب مال عادي يف الذمة وهذا ال يكتب يف الذمة وإن قال غصب 
اخلنزير وحنوه ألنه يسمى شيئا وهو غري املشهور عند األئمة ومثل مشهورهم عند الشافية شيئا قبل التفسري باخلمر و

قال الشافعية وإن فسره بنحو شفعة قبل ألنه حق يؤول إىل مال وكذلك حق القذف ألنه حق أو برد السالم مل يقبل 
والقمر مل يقبل وطلب التفسري  ألنه ال يثبت حقا عليه وإن كان واجبا فإنه يفوت يف ذمته أو يستحيل حنو الشمس

وقال احلنابلة اجلنس التفسري وكذبه املقر له بطل اإلقرار كما قاله احلنفية وإن فسر مبا ال يتمول عادة أو ال يتمول 
شرعا ك ويقبل حدا لقذف والشفعة دون رد السالم يف الغصب تفسريه مبا ليس ماال ال يقبل ألن إسم الغصب 

ر له يف هذه الدار حق وفسره جبزء قبل تفسريه إال أن يدعي املقر له أكثر فيحلف املقر على اللفظ الثاين يف اجلواه
معىن الزيادة فإن امتنع من اإلقرار يسجن أبدا حىت يضطر بالسجن إىل اإلقرار ولو قال شائعا أو معينا ألنه حق ولو 

ىن هذا البيت قال سحنون مرة يقبل فسره بذلك كاجلذع أو هذا الباب أو ثوب يف الدار أو طعام فيها أو سك
تفسريه ألنه حق يف الدار ورجع لعدم القبول ألنه أقر له حبق يف األصل وهذا من األصل وكذلك اخلالف لسحنون 
يف تفسريه بثمرة هذه النخلة من احلائط أو بأنه هبة زراعة األرض سنة ولو فسر بنخلة يف احلائط بأرضها لقبل ألنه 

هبتها لغري أرض فقوالن قال ابن عبد احلكم إذا فسر سكىن بيت من الدار وقال أكتريت منه من األصل ولو قال و
أو أسكنته إياه سنة قبل سنة مع ميينه قال وكذلك إذا قال يف الثوب أجرته منه أو اعرته شهرا صدق مع ميينه ألنه 

يف هذا الطعام محل على عني الشيء وقال يصدق عليه إنه حق أما لو قال له حق يف هذه الدار أو يف هذه الدنانري أو 
احلنفية إذا قال له حق يف الدار أو األرضني ال يسمع منه التفسري بالباب والسكىن واجلذع وال يف األرض للبناء لغري 

أرض أو الزراعة أو السكىن إال إذا أصل كالمه كذا مبا تقدم لسحنون قالوا وله التفسري بأي معىن شاء كما تقدم 
الشيء حيلف على نفي الزائد فإن مل يبني قالوا يقول له القاضي انصفاه كذا ثالث حىت يصل إىل حد ال ميلك يف لفظ 

أقل منه عادة ولذلك ال يصدق عندهم يف مثن خنلة بقي أصلها يف البستان كما تقدم لنا بأرضها يصدق اللفظ الثالث 
يه نص وقال الشيخ أبو بكر يقبل تفسريه ولو حبة يف اجلواهر له علي مال ومل يذكر مبلغه مل يذكر عن مالك ف

وهي إمنا تؤخذ من ) خذ من أمواهلم صدقة ( وحيلف وقال ابن املواز ال يقبل منه أقل من نصاب الزكاة لقوله تعاىل 
النصاب وقال القاضي أبو احلسن الذي يأيت على مذهب مالك يف ربع دينار وإن كان من أهل الورق فثالثة دراهم 

والصداق ربع دينار ويقبل قوله بالكلم كذا وجلد امليتة واملستولدة ألهنا تضمن ) أن تبتغوا بأموالكم ( تعاىل لقوله 
باملال يف حال واألوىل قال األئمة غري أن الشافعية قالوا إن فسر ما ال يتمول يف العادة كالقطمري وقمع الثمرة ال 

ب واخلمر والسرجني ألنه ال يتمول شرعا خبالف اإلقرار بشيء يقبل لعدم صدق املال عليه يف العادة وكذلك الكل
عندهم إلحتماله ما يتمول وغريه على خالف عندهم وإن فسره مبا ال يستحيل بثبوته يف الذمة عادة حنو ملء 

األرض أوزنة اجلبال ذهبا فهو كذب قال القاضي يف املعونة عن ابن املواز إن كان من أهل الذهب لزمه عشرون 
را أو من أهل الورق لزمه مائتا درهم أو من أهل البقر أو اإلبل أو الغنم يأيت على مذهبه أن يلزمه نصاب منها دينا

قال صاحب البيان قال ابن القاسم إذا قال له يف هذا الكيس مال يعطى عشرين دينارا ألنه نصاب الزكاة ويف إن يف 
له علي ما فيه مال كذا اللفظ الرابع يف اجلواهر له مال الكيس دراهم قال يعطاها بعد أن حيلف وكذلك إذا قال 

عظيم علي قال الشيخ أبو بكر هو مبنزلة مال ألن املبهم أمر نسيب خيتلف حبسب املالكني والبخل والسخاء فرجع 
إىل تفسريه وقيل يلزمه ثالثة دراهم أو ربع دينار ألن اهللا عظمه حيث أباح به الفرج والقطع وقال القاضي أبو 

احلسن يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق وعشرون دينارا إن كان من أهل الذهب قال القاضي يف املعونة 
اختلف أصحابنا هل يلحق مبال من غري وصفه أم ال وحيتمل عندي ألف دينار قدر الدية ألنه أعظم مال قدر يف 



اسم املال مبا تقدم فيزاد عليه واختار ش وابن الشرع وحيتمل الزيادة على نصاب الزكاة ألن نصاب الزكاة استحق 
حنبل مطلق املال و ح نصاب الزكاة وهو مال عظيم وخطري وعظيم جدا أو عظيم عظيم اللفظ اخلامس يف اجلواهر 
له علي أكثر مما لفالن فيما يشهد به الشهود على فالن فقيل تفسريه فيما زاد عليه ووقع عند ش هذا اللفظ مبعىن 

ا قال له علي أكثر من مال فالن أو من املال الذي بيد فالن فهو كقوله علي مال له تفسريه بالقليل قال آخر قال إذ
علم فالن أو مل يعلمه ألنه حيتمل أكثر منه عددا أو تركه لكونه حالال أو يقال كونه يف ذمته ال يطرأ عليه التلف 

ملال ألزم العدد ورجع يف الزائد إىل تفسريه وأن قال واآلخر حني يتلف فإن قال أكثر عدداً وأقر أنه يعرف ذلك ا
مال فالن دينار وعلي أكثر عددا وأراد من الفلوس أو حب القمح قبل منه عنده مل يقر باجلنس بل بالعدد وإن قال 
هر ماله ألف دينار ولك علي أكثر منه ذهبا لزمه اجلميع ذهبا ورجع يف الزيادة إىل تفسريه اللفظ السادس ويف اجلوا

له على كذا فهو كالشيء قاعدة قال الزخمشري يف املفصل ألفاظ الكناية أربعة كم وكذا وكيت وديت فكم وكذا 
كنايتان عن العدد على سبيل اإلهبام وكيت وديت كنايتان عن احلديث ووافقه صاحب الصحاح والزجاج وغريمها 

ه مع ذا الذي هو اسم اإلشارة بل اجلميع اسم إذا تقرر هذا فال يعتقد أحد أن كذا جار وجمرور من كاف التشبي
مفرد كناية عن العدد إذا تقرر هذا فاعلم أن كذا يستعمل كذا مفردا وتارة نقول كذا درمها بالنصب والرفع 

واخلفض والسكون فهذه مخس صور وتارة يكرر فنقول كذا كذا من غري ذكر جنس وتارة يذكر مرفوعا ال منصوبا 
ذه مخس صور وتارة يدخل بينهما حرف العطف فيصري جنسا آخر وتارة يدخل بينهما حرف أو خمفوضا وموقوفا فه

بل فنقول كذا بل كذا فتصري جنسا أخرى فهذه عشرون صورة وتارة يكون املميز جمردا وتارة يكون جمموعا أو 
وأنقل منها ما وجدت يف مبنيا ومرده على األحوال كلها فتصري حنو أربعني يظهر مقتضاها وإعراهبا يف أثناء البحث 

املذهب وما مل أجده فيه ووجدته يف مذاهب األئمة نقلته ليوقف عليه فإن كالهم نور رضي اهللا عنهم فتمسك به يف 
التخريج على أصل مذهب مالك إن احتجت إليه ووافقنا ش على ان كذا مفرد من غري متييز مبعىن الشيء وهو 

العدد وجب أن يلزمه أقل مراتب العدد وهو اثنان من أي جنس فسره مشكل ألنه إذا كان كذا وكذا كناية عن 
وال خيرج هذا على اخلالف يف أقل اجلمع ألن اخلالف يف اجلمع ليس يف العدد فإهنا ألفاظ متباينة فأبنية اجلميع غري 

ل ابن عبد احلكم صيغة العدد وما علمت خالفا أن مبتدأ العدد اثنان فرع يف اجلواهر له علي كذا درمها بالنصب قا
يلزمه عشرون أو عدد مميز الواحد املنصوب فإن من أحد عشر إىل تسعة عشر مركبات من لفظني والعشرون من 

لفظ مفرد وليس يف العدد ما مييز باملفرد املنصوب إال من أحد عشر إىل تسعني فأحد عشر أول املركبات والعشرون 
رج عليها بعد هذا إن شاء اهللا وخالفنا يف هذا الفرع األئمة وقالوا أول املفردات فلتكن هذه القاعدة مقررة حىت خي

يلزمه درهم ألن كذا عندهم كناية عن شيء مبهم والدرهم املنصوب بعده على التمييز أو مفعول بفعل مضمر 
ن اللغة تقديره له شيء درمها أو أعين درمها وقد تقدم النقل يف أنه لعدد الشيء فيحتاجون أن ينقلوا ما ذكروه ع

مع أن أصحابنا قد نقضوا أصوهلم ووافقهم يف له كذا وكذا درمها لزمه أحد عشر درمها ألنه أول عدد مييز بالواحد 
املنصوب وعند ش وابن حنبل يلزمه درهم ألن كذا اسم لشيء مبهم عندهم فقد كرر الشيء مث فسر بالتمييز فيلزم 

علي كذا وكذا درمها لزمه أحد وعشرون درمها ألنه أول عدد  ما ميز به وهو درهم ليس إال فرع يف اجلواهر له
عطف ومتيز باملفرد املنصوب وقال سحنون ما أعرف هذا فإن كان هو اللغة فكذلك وكان يقول يصدق املقر مع 
ميينه ووافقنا حممد بن احلسن يف هذه الفروع الثالثة وقال ش يف هذا الفرع يلزمه درمهان بناء على أن كذا اسم 

يء مبهم والعطف يقتضي التغاير ويأىب التأكيد وقد فسر الشيء بالدرهم وكأنه قال علي درهم ودرهم فيلزمه لش
درمهان ووافقنا احلنابلة فرع يف اجلواهر له علي كذا وكذا دينارا أو درمها نظر إىل أقل ما فوق كذا وكذا من العدد 



ت التردد بني النوعني وليس أحدهم أوىل من اآلخر فيكون عليه نصفه دنانري ونصفه دراهم ألن صيغة أو اقتض
فلزمه من كل واحد نصفه كمسألة اخلنثى ومسألة الترامي وعلي قول سحنون يصدق املقر مع ميينه فرع قال 
القاضي ابن مغيث يف وثائقه إذا قال علي كذا وكذا دراهم جبمع دراهم لزمته ثالثة دراهم ألنه أقل عدد مييز 

درهم درمهان من غري متييز ثالثة دراهم فدراهم هنا متيز إىل عشرة دراهم مث تركب العدد فتقول  باجلمع فإنك تقول
أحد عشر درمها إىل تسعة عشر درمها فتميزه بالنفرد املنصوب مث تزيل التركيب فتقول عشرون درمها إىل تسعني 

وكذا ألف فهذا مجيع مراتب األعداد ومتيزاهتا  درمها فتميزه باملفرد املنصوب مث تذكر املائة فتميزها باملفرد املخفوض
فرع قال علي كذا درهم باخلفض يلزمه مائة ملا تقدم وقال الشافعية واحلنابلة يلزمه بعض درهم ألن كذا عندهم ال 

خيتص بالعدد بل معناه وبعض الدرهم شيء ميكن إضافته إىل الدرهم فما قال إنه للعدد إال ح وحممد مبن احلسن 
وغريه من النحاة وافقنا غري أننا حنن نقضنا أصولنا إذا مل مييز أصال ووافقناهم وقد تقدم تقريره ومل يوجد والزجاج 

عن ح يف املسائل نقل فرع قال الشافعية واحلنابلة إذا قال له علي كذا درهم بالوقف يف ميم درهم من غري إعراب 
أن يوقف عليه بالسكون واألصل براءة الذمة من غريه يقبل تفسريه بأي جزء من أجزاء الدرهم ألن اجملرور يصح 

فرع قال الشافعية إذا قال كذا وكذا وأطلق من غري متييز قبل منه أقل ما يقول ألن معناه شيء شيء وكرره للتأكد 
بد  فرع قالوا فلو قال له كذا وكذا ومل يفسره فقد أقر مبعني فريجع إىل تفسريه فيهما ألن العطف يقتضي التغاير فال
أن يفسرمها مبتمولني عادة وشرعا فرع قال الشافعية واحلنابلة إذا قال علي كذا وكذا درهم بالعطف والرفع يف 
درهم يلزمه درهم ألنه ذكر شيئني مبهمني وابطل منهما الدراهم فيكون هذا الالزم أو يكون خرب مبتدأ مضمر 

ن الدراهم لزمه ثالثة دراهم كما لو قال له شيء وفسره تقديره مها مضمر فرع قال الشافعية إذا قال له علي كذا م
بدراهم مل يقبل منه أقل من ذلك وهكذا بناء منهم على أن من لبيان اجلنس كأنه قال من جنس الدراهم أما لو 
كانت للتبعيض للزمه اقل األخرى ألنه بعض الدراهم ويلزمه أن ال يفتوا إال هبذا على التقديرين ألن من لفظ 

واألصل براءة الذمة مع التردد فرع قال احلنابلة له كذا درهم بالرفع يلزمه ودرهم مرفوع على البدل من مشترك 
كذا أو خرب ابتداء مضمر تقديره هو درهم فرع قالوا إذا قال كذا وكذا درهم خبفض درهم لزمه بعض درهم ألن 

ختريج ما يرد منهما على أصولنا وعلى  تقديره مخس عشر درهم أو حنوه فله تفسريه وأنت تعلم من هذه الفروع
أصوهلم وهي كلها دائرة على قاعدتني جممع عليها وهي أن األصل براءة الذمة من املشكوك فيه وخمتلف فيها وهي 
كذا اسم للعدد املبهم أو لشيء مبهم وهباتني القاعدتني ال خيفى عليك شيء من فروع هذا اللفظ اللفظ السابع يف 

شرة دراهم ونيف فله تفسري النيف بأقل من درهم ولو دانق ألن النيف هو الزائد من الواحد إىل اجلواهر له علي ع
اخلمسة وكذلك نيف ومخس وقيل إذا أقر بعشرين ونصف إىل النيف ثلثها وكذلك مائة ونيف أو درهم ونيف أنه 

ه فائدة يف الصحاح أن النيف الزيادة مائة وثلثها ودرهم وثلثه واختار الشيخ أبو إسحاق أن القول قول املقر مع ميين
ختفف وتشدد يقال عشرة ونيف ومائة ونيف وكلما زاد على العقد فهو نيف حىت يبلغ العقد الثاين الفظ الثامن يف 

اجلواهر له علي بعض املائة أو قرهبا أو أكثرها أو حنوها أو مائة إال قليال أو مائة إال شيئا يلزمه من ثلثي املائة إىل 
بقدر ما يرى احلاكم عند أكثر األصحاب وقيل ثلث املائة ألن الثلث يف حيز الكثرة وقيل ثلثها ألنه األكثر أكثر 

وإال فالعشرون منها كثري وليست أكثرها وقيل النصف وشيء وذلك أحد ومخسون ألن بالواحد صارت اخلمسني 
راهم فأقل لزمه يف حكم العربية درمهان قال ألنه أكثر املائة اللفظ التاسع قال القاضي ابن مغيث يف وثائقه له علي د

  أقر له جبمع وأقل اجلمع اثنان 

  الباب الثالث يف تعقب اإلقرار مبا يرفعه



وهو ينقسم إىل استثنائه فإن قسمان جمهول ومعلوم فهذه ثالثة أحباث البحث األول يف االستثناء املعلوم وفيه مخس 
األكثر حنو عشرة إال تسعة فيلزمه درهم وقاله ش و ح وقال عبد امللك ال مسائل األوىل يف اجلواهر يصح استثناء 

يصح وقاله ابن حنبل والزم أصل الكالم قال صاحب اجلواهر واألول املشهور والقاضي يف املعونة وغريه وقال 
ه ويف القاضي ابن مغيث يف وثائقه ال يصح استثناء األكثر ويلزم مجيع العشرة وقال هذا مذهب مالك وأصحاب

املدخل البن طلحة أنت طالق ثالثا إال ثالثا يف لزوم الثالث له قوالن بناء على أنه استثىن أو أنه لزم ومقتضاه جواز 
استثناء الكل من الكل مع أن العلماء حكوا يف استثناء األقل واملستغرق اإلمجاع وحكوا يف املساوي واجلمع قولني 

ف يف جواز االستثناء من أمساء األعداد بناء على أن االستثناء يف لفظ وحكى الشلوبني وغريه من النحاة اخلال
العشرة مثال يف الثمانية إذا استثىن اثنان وأمساء األعداد نصوص ال تقبل اجملاز ويقال االستثناء مع املستثىن منه لفظ 

فلبث ( از ويف الكتاب العزيز واحد وضع ملا بقي فللثمانية يف لسان العرب عبارتان مثانية وعشرة إال اثنان فال جم
ويف السنة إن اهللا تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدة من أحصاها دخل اجلنة فهذه ) فيهم ألف سنة إال مخسني 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من ( استثناآت يف األعداد لنا على جواز استثناء األكثر قوله تعاىل 
فمجموع اإلثنني ) ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني ( اوين أكثر وقوله تعاىل ومعلوم أن الغ) الغاوين 

يبطل القول مبنع املساوي وحصر اجلواز يف األقل ألن أحد الفريقني إن كان أقل من اآلخر أكثر وقد استثىن يف اآلية 
ع من استثناء املساوي واألكثر إمنا مع كذا األخرى وهذا االستثناء اغتبط به مجاعة من الفضالء وهو ال يتم ألن املان

كون املتكلم مقدماً يف كالمه على حسن كثري كذا هو عامل حال التكلم فأن املستثىن إذا قال له عندي مائة إال تسعة 
وتسعني وهو يعلم أن أكثر كالمه هدر فإقدامه على ذلك قبيح فاآلية ليست من هذا الباب فإن عند صدور هذا 

يس ال يتعني الغاوي من املخلص فال ملس الكالم باهلدر خبالف صورة النزاع ولذلك اتفقوا على جواز اخلطاب إلبل
التقييد بالشرط وإن أبطل مجلة الكالم كونه غري متعني حالة التعليق حنو أكرم بين متيم إن جاؤك جيوز أن ال جييئه 

يا (  فاعلم هذا املوضع فهو حسن ولنا قوله تعاىل أحد فيبطل مجيع كالمه عند عدم الشرط وما ذاك إال لعدم التعيني
فقد استثىن الثلثني وبالقياس على التخصيص فأنه جيوز يف ) أيها املزمل قم الليل إال قليال نصفه أو انقص منه قليال 

األكثر إمجاعا ألن االستثناء مأخوذ من الشيء وهو الرجوع وهو مشترك بني القليل والكثري احتجوا بأن كالم 
العرب مبين على االختصار وليس منه ما ذكرمتوه بل هو حشو وألنه على خالف األصل لكونه ببطل ما تقرر 

وأكثر الشيء يف معىن مجلته كما يقال للثور األسود الذي فيه شعرات بيض أسود لكون القليل مغتفرا أما بصفة 
العرب أيضا قد تطنب وتطول وتكرر وتقيم  أبيض فال وألن دار عن اللغة مع ذلك فال جيوز واجلواب عن األول أن

الظاهر مقام املضمر ملقاصد تقتضي ذلك من التفخيم والتعظيم وتقريب املعىن يف اىل غري ذلك من املقاصد وكذلك 
هذا فيه مع ما ذكر استدراك الغلط العظيم الذي قد يسهو اإلنسان عنه عن الثاين أن األصل قد خيالف ملا ذكرناه 

ضا فإنه ضرورة مناسبة ملخالفة األصل عن الثالث أنه معارض بنقل أكثر منه عن أئمة اللغة تفريع يف من املقاصد أي
اجلواهر على املشهور إذا قال له علي عشرة إال تسعة إال مثانية إال سبعة إال ستة إال مخسة إال أربعة إال ثالثة إال 

ي إثبات واإلثبات نفي وأن اإلستثناء الثاين يعود على األول إثنان إال واحد لزمه مخسة بناء على أن اإلستثناء من النف
وعلى أصل الكالم فتكون التسعة منفية والثمانية موجبة والسبعة منفية فيوول األمر إىل مخسة أجزاء األمر وعلى 

مخسة إال  غري املشهور له عشرة إال سبعة إال مخسة إال درمهني قال احلنابلة يلزمه سبعة ألنه أخرج سبعة ورد منها
اثنني وذلك ثالثة من سبعة فبقي منها أربعة وهو أقل العشرة فيلزمه تسعة فلم يسقطوا إال إذا اتصل به ما يصريه 
أقل وإن قال مثانية إال أربعة إال درمهني إال درمها لزمه مخسة وإن قال له عشرة إال مخسة إال ثالثة إال درمهني إال 



ل مبنع استثناء النصف وصح على اآلخر ولزمه سبعة وعلى هذا التفريع جتري درمها بطل اإلستثناء كله على القو
اإلستثناآت على اخلالف الثانية يف اجلواهر اإلستثناء من غري اجلنس جائز حنو علي ألف درهم وإال ثوبا أو عبدا إال 

ن الدنانري واجلوز من الرمان دابة وعند ش جيوز استثناء ما كان مكيال أو موزونا أو معدودا فيجوز استثناء احلنطة م
وحنوه مما يعد وقال حممد وابن يوسف يصح من غري اجلنس فيما يدخل حتت الذمة حنو ألف دينار إال فلسا وإال كر 

حنطة وأن كان مما يدخل حتت الذمة من غري املكيل واملوزون حنو إال ثوبا أو إال شاة فهو باطل ومنع ابن حنبل 
كان ( وهو من اجلن لقوله تعاىل يف اآلية األخرى ) فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس ( اجلميع لنا قوله تعاىل 

( والسالم ليس من الغو وقوله تعاىل ) ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيما إال قيل سالماً سالما ( وقوله تعاىل ) من اجلن 
ماء هو تقديره إال أن تكون جتارة فكلوها بالسبب قال العل) ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة 

احلق وبالقياس على املكيل واملوزون احتجوا بالقياس على ما إذا ما قال بعتك بألف درهم إال ثوبا وأن االستثناء 
أخراج ما لواله لدخل وهذا ال يدخل فال يكن استثناء وألنه من غري اجلنس فال جيوز كالتخصيص واجلواب عن 

فرق بأن البيع حيل له الغرر خبالف اإلقرار جيوز باجملهول وإخراج ثوب من دينار يقتضي جهالة الثمن عن األول ال
الثاين أن احلد يقبل املعارضة بل عندنا أربعة أقسام ما لواله لوجب دخوله حنو له عشرة إال اثنني لكونه نصا وما 

هرا وما لواله جلاز دخوله من غري ظن حنو صل إال يف لواله الظن دخوله ا حنو أقتل املشركني إال زيدا لكونه ظا
املواطن السبعة فإنه ال يظن إرادهتا من مساع األمر وما لواله لقطع بعد دخوله وهو املنقطع فاحلد العام عندنا هو 
إذا  إخراج ما تناوله اللفظ له قبله أو عرض نفس املتكلم عن الثالث أننا ال نسلم أنه ميتنع التخصيص خبرب اجلنس

أفضى الطرفان يف العموم ألن عندنا يعود بالبيان على اللفظ على ما سيأيت تفريع يف اجلواهر قيل االستثناء من غري 
اجلنس باطل ويلزمه ما أقر به كامال وإذا فرعنا على املشهور يقال له اذكر قيمة العبد الذي استكتبته ويكون مقرا 

لف لزمه األلف وبطل اإلستثناء كاالستثناء إن استثىن الكل بطل وإال صح مبا بقي بعد قيمة العبد فإن استغرقت األ
وقاله الشافعية غري أهنم زادوا يف التفريع ما يناسبه فقالوا ينبغي أن تكون القيمة مناسبة للثوب ليال يعد نادما قالوا 

له ألف إال درهم بتفسري  وهذا إذا استثىن جمهوال من معلوم فإن قيمة الثوب جمهولة وألف دينار معلوم وعكسه
األلف ويعود احلكم إىل اإلستغراق فال يقبل وإال قبل وإن استثىن جمهوال من جمهول حنو مائة إال عشرة أو إال ثوبا 
فعلى ما تقدم فرع قال القاضي ابن مغيث يف وثائقه قال ابن السراج إذا قال له عندي مائة درهم إال درمهني لزمه 

كذا وإال درمها تلزمه املائة تامة ألن الرفع يقتضي أن إال مبعىن غري على البدل فقد اعترف مبائة مثانية وتسعون دينارا 
أي غري اهللا الثالثة يف اجلواهر جيوز ) لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا ( مغايرة لدرمهني فتلزمه نظريه قوله تعاىل 

لك البيت واخلامت إال الفص وهؤالء العبيد إال واحدا مث يعينه اإلستثناء من العني غري العدد حنو له هذه الدار إال ذ
وله هذه الدار وبناؤها يل أو لفالن وهذا البستان إال خنلة فأهنا يل قال أشهب إذا قال غصبت هذه الدار وبناؤها يل 

ة الرابعة قال الشافعية أو بيته منها أو هذه البطانة ويل بطانتها إذا أتصل كالمه ألن الكالم بآخره واألصل براءة الذم
إذا تقف كذا االستثناء مجلة منطوق به فهو كقوله علي عشرة إال عشرة وقيل عندهم يصح كما لو قال علي 

درمهان إال درمها وقاله املالكية يف أنت طالق واحدة واحدة واحدة إال واحدة تلزمه اثنتان وخالف ش يف الطالق 
حنو له هذا الذهب وهذا الدينار وهذا الترب إال مثقاال فاملنقول عن مالك وهو األصل فإن أمكن العود إىل اجلميع 

وش عودة إىل اجلميع ألن الكالم بآخره وآخر الكالم إمنا يتعني بالسكوت ومل يسكت عقيب شيء من اجلمل وقال 
ف تعني ح خيتص باجلملة األخرية ألن القرب يوجب الرجحان اخلامسة قالوا إذا تكررت استثنآات حبرف العط

عودها على أصل الكالم ألن العرب ال جتمع بني إال وحرف والعطف ألن إال لإلخراج والعطف بالواو للتشريك 



فهما متناقضان حنو له عندي عشرة إال ثالثة وإال إثنني فإن استغرق األصل سقط استثناؤه ولزمته العشرة ألنه أبطل 
ملقتضى اإلستغراق ويصح ما عداه ألن األصل اعتبار الكالم مجيع كالمه وقاله ح وقال صاحباه يسقط األخري ال 

حبسب اإلمكان البحث الثاين يف اإلستثناء اجملهول ويف اجلواهر له علي مائة درهم إال شيئا يلزمه أحد وتسعون وله 
علمت  عشرة آالف إال شيئا يلزمه تسعة آالف ومائة وله درهم إال شيئا يلزمه أربعة أمخاس درهم وهذه تعسفات ما

هلا مدركا من اللغة مث إنه جعله تسعة أعشار العشر يف املائة وعشر آالف وجعله اخلمسني يف الدرهم فلم جير على 
قانون مع أنه قال بعد ذلك إذا قال له علي قرب املائة أو املائة إال شيئا قال سحنون أكثر أصحابنا أنه يلزمه ثلثي 

املائة وقيل ثلثاها وقيل أحد ومخسون يزيد على النصف هذا نقل اجلواهر  املائة كذا بقدر ما يرى احلاكم وقيل ثلث
وقال القاضي ابن مغيث يف وثائقه إذا قال له علي عشرة إال شيئا وإال كسرا صدق يف تفسريه مع ميينه يعين ألن 

حيك خالفا وهذا  اإلستثناء يصح يف العشرة إىل التسعة فكما صح استثناؤه صح أن يفسر به اإلستثناء اجملهول ومل
قول ش وقال احلنابلة ال يصح تفسريه بالنصف بل ال بد أن يزيد عليه يسريا بناء منهم على امتناع استثناء املساوي 

فطرد الفريقان أصلهما يف االستثناء اجملهول يف جواز استثناء األكثر ومنعه وقال ح كقول احلنابلة فإنه إذا قال له 
إال بعضها وأنت طالق ثالثا إال بعضها ال بد أن يزيد على النصف يف الباقي فخالف  علي مائة درهم إال قليال أو

أصله فيما ينقل عنه يف جواز استثناء األكثر أو يكون له فيه قوالن وباجلملة فهذه أقوال معقولة وهلا مرجع من اللغة 
ه يف الشيء وله مائة إال شيئا يلزمه خبالف األوىل فاعلمه وقد سئل بعض الفقهاء إذا قال له شيء ومائة رجع لتفسري

أحد وستون ما الفرق قال الفرق أن العرب ال تستثين من العشرات إال اآلحاد ومن املئني إال العشرات وكذلك 
معني واحد من العشرة ليال يكون مثل قوله له علي عشرة إال عشرة خبالف العطف يعد يف القليل والكثري فرجع إىل 

استثناء أكثر العشرة فقيل عنه أحد وتسعون وكذلك الكالم يف ألف إال شيئا وهذا نقل يعسر  تفسريه وها هنا أنه
عليه حتقيقه بل العرب تقول مائة إال عشرة وإال عشرون وألف إال مائة وألف إال مائتان إن املسل كذا هو أو األلف 

الث فيما يعقب اإلقرار من املعاين فلها إخراج أقله ونصفه وأكثره على اخلالف يف النصف واألكثر البحث الث
املبطلة له وفيه أربع عشرة مسألة األوىل يف اجلواهر له علي ألف من مثن مخر أو ميتة مل يلزمه شيء ألن الكالم بآخره 
إال أن يقول الطالب بل من متر فتلزمه مع ميني الطالب وقاله ش و ح ألنه وصل كالمه فأسقط مجلته فيقوم الطالب 

و قال له عندي عشرة فلو قال اشتريت منه مخرا بألف مل يلزمه شيء ألنه مل يقدم يف كالمه بسبب لزوم عليه كما ل
شيء له أو يقتضي عدم اللزوم خبالف األول الثانية قال يف اجلواهر له علي ألف من مثن عبد مث قال مل أقبض قال 

عدم القبض كأنه يكر على اإلقرار باالستثناء  ابن القاسم وسحنون وغريمها من أصحابنا يلزمه الثمن وال يصدق يف
املستغرق وقيل يصدق وعلى البائع البينة أنه سلم العبد إليه ألن األصل عدم القبض وهو مل يعترف مطلقا بل بثمن 

العبد وكذلك اشتريت منه سلعة مبائة درهم مل أقبضها منه القول قوله وعند ش إذا قال اشتريت منه سلعة بألف ومل 
ا يصدق مع ميينه اتفاقا وله علي ألف درهم من مثن مبيع مل أقبضه ووصل قوله فكذلك ومل يلزمه تسليم يقبضه

األلف حىت يقبض سواء وصل بإنكار القبض أو سكت حىت انقطع كالمه ألن األصل عدم القبض وقال ح إذا عني 
ما لو قال من مثن مخر خبالف املعني وعند ش قال املبيع قبل منه وصل اإلقرار أم ال ألن عني املبيع ال يلزمه مثنه فأشبه 

له ألف وسكت حىت ينقطع كالمه مث قال من مثن مبيع مل أقبضه مل يقبل منه إلستقرار اإلقرار بالسكوت الثالثة يف 
إقرار  اجلواهر إذا أقر مبال من مثن خنزير مث أقام بينة أنه رباه وأنه إمنا أقر أنه من مثن خنزير إال أن يقيم بينة على

الطالب أنه ربا الضطراب كالمه وقال ابن سحنون تقبل بينته أنه ربا ويرد إىل رأس ماله وال يكون إقراره ملك كذا 
بالبينة وباألول قال سحنون الرابعة يف اجلواهر علي ألف ال يلزمه أو زور أو باطل لزمته إن صدقه غرميه يف امللك 



عشرة إال عشرة وإن صدقه فيهما مل يلزمه شيء إلعتراف املقر له وكذبه يف قوله زور وباطل كما لو قال له 
بالسقط اخلامسة يف اجلواهر له علي مائة قضيتها ال يقبل قوله يف القضاء كما لو قال له علي مائة إال مائة وقاله ش 

ار أقوى من الدعوى إال ولو ادعى القضاء قبل اإلقرار وقامت البينة مل متنع دعواه وال ميينه ألنه كذهبا بإقرار واإلقر
أن يقول بعد اإلقرار وما قبضتها ومل يقبل قبل اإلقرار فسمع ببينة اإلقرار حينئذ السادسة يف اجلواهر له علي ألف 
إن شاء اهللا تعاىل لزمه األلف وال ينفعه اإلستثناء ألن اإلقرار خرب عن الواقع والواقع ال يقبل التعليق على الشروط 

أن يكون الشرط حنو إن جاء رأس الشهر أو جاءين بعبدي اآلبق ألن هذا اإلقرار إخبار عن وقاله ح وقال إال 
حصول املسبب وال يلزمه شيء حىت حيصل ذلك الشرط السابعة يف اجلواهر علي ألف فيما أظن أو ظننت أو 

ال فيما أعلم ويف أحسب أو حسبت لزمه ألن حقوق العباد وحقوق اهللا تعاىل تكفي فيها الظنون وقال حممد إذا ق
علمي أو فيما حيضرين فهو شك ال يلزم بدليل الشهادة الثامنة يف اجلواهر له ألف مؤجلة لزمته مؤجلة إذا كان 
األجل غري مستنكر وقاله ش ألن التأجيل ال يسقط احلق بل ليقضه كذا فهو استثناء البعض وقيل حيلف املقر 

احلال فيسقط التأجيل كما لو قال قضيتها وذكر األجل بعد اإلقرار مل  ويستحقه حاال وقاله ح ألنه رفع املطالبة يف
يقبل اتفاقا بني األئمة ولو قال علي ألف مؤجل من جهة القرض ألنه شأن القرض أما أن يدعي الطالب احللول 

حلف أو صدق مع ميينه ألن األصل عدم االشتراط التاسعة يف اجلواهر من كتاب ابن سحنون له علي مائة درهم إن 
إذا حلف أو مىت حلف أو حني حيلف أو مع ميينه أو يف ميينه أو بعد ميينه فحلف املقر ونكل املقر له وقال ما ظننت 

أنه حيلف ال يلزمه شيء ألن ظاهر حال اشتراطه ذلك إذ مل يعترف بشيء وقال ابن عبد احلكم إن حلف وان 
أو قال استحل ذلك وإن كان يعلم أهنا له وإن أعارين رداءه أو أدعاها أو على حلفها بالعتق أو بالطالق أو بالصدقة 

دابته أو قال إن شهد هبا علي فالن فشهد هبا عليه فال يلزمه شيء يف هذا كله ألن ظاهر حاله عدم اإلقرار وأما إن 
ه عند حصول قال إن حكم هبا فالن لرجل مساه فتحاكما إليه فحكم هبا عليه لزمه ألنه علق اللزوم على سببه فيلزم

سببه خبالف الشروط األوىل ليست أسبابا بل استبعادات وعند ش إن جاء رأس الشهر فله مائة قوالن وإن قال إن 
شهد شاهدان مل يلزمه شيء شهدا أم ال وكذلك إن شهد فالن علي صدقته ألهنا وعود عنده وقد يصدق من ليس 

إال وديعة ألنه مل يعترف على ذمته بشيء واألصل برأهتا  بصادق العاشرة يف اجلواهر له علي مائة وديعة ال تكون
وعلى مستعمل الوجوب التسليم والوديعة جيب تسليمها وكذلك لو قال دين مل يلزمه إال دينار وقال ش وإن قال 

اهر لك قبلي أوله علي مائة درهم ديناً وديعة لزمته دينا ألنه قال يتعدى يف الوديعة فتصري دينا احلادية عشرة يف اجلو
هذه الشاة أو هذه الناقة فلك الشاة وحيلف املقر ما أقر بالناقة تلك ألن عدوله إىل الناقة إبطال للشاة فال يسمع منه 
ولو حلف مالك فيها مجيعا شيء وادعيت كلها مل يقبل قولك يف الناقة فالقول للمقر يف الشاة ألنه مل جيزم لك بالناقة 

ا يف املقر الثانية عشرة يف اجلواهر غصبت هذا العبد من فالن مث قال ال بل من فالن ألخذ الشاة دون الناقة تبقى كذ
ففي كتاب ابن سحنون هو لألول مع ميينه ألن الثاين ذكره إبطال فال يسمع ولآلخر قيمته يوم القبض مؤاخذة له 

أدري أيهما هو حلف املقر له أن بإقراره حبسب اإلمكان الثالثة عشرة يف اجلواهر قال يف ثوبني يف يد أحد وقال ال 
أجودها للمقر له فإن حلف وإن نكل حلفت وكنتما شريكني يف الثوبني وكذلك إن نكلتما أو حلفتما إال أن يقول 
ال أعرفه فيقول املقر له أنا أعرفه فيؤمر بتعيينه فإن عني أدنامها أخذه أو أجودمها أخذه بعد احللف للتهمة يف اجلودة 

أدنامها هو ثوبه حلف ومل يأخذ ألن األصل عدم ملك الزيادة لك ولو قال لك علي درهم أو على ولو قال املقر 
فالن اإلقرار الالزم على نفسه وحيلف قال الشيخ أبو حممد على أصل سحنون يلزمه دون فالن ألن الكالم الثاين 

قاضي ابن مغيث يف وثائقه إذا رافع جلملة األول فيبعد ضده فلو قال عشرة العشرة كذا الرابعة عشرة قال ال



أقررت مبائة درهم وقال الطالب بل املقر مع ميينه عند ابن القاسم وأهل العراق وكذلك لو قال أنا أقررت لك يف 
نومي أو قبل أن أخلق ألن األصل براءة ذمته ولو حباله يغرم فيها شيء ويلزمه عند سحنون وإن قال أموري العقد 

ق وإال فال ألن األصل عدم عروض هذه احلالة خبالف وإن أقر سامل وقد كان مشتركا فإن علم أن ذلك إجابة صد
حماربا إنه أخذ ألف درهم يف حرابته وقال بل بعد إسالمك مل يلزمه شيء عند ابن القاسم ملا تقدم ويلزمه عند 

وقال احلريب بل بعد اإلسالم سحنون ألن احلريب يضمن ولو أقر املسلم املقر له من احلريب يف دار احلرب مائة دينار 
  صدق املسلم عند ابن القاسم وصدق احلريب عند سحنون 

  الباب الرابع يف اإلقرار بالنسب

وهو أصل اإلقرار ويف اجلواهر إن قال هذا إنه التحق به سامل فكذبه ألجل يكون أكفر منه أو الشرع كذا بأن يكون 
ه ألن اإلقرار إخبار واخلرب الكاذب ال عربة به قال وال مشهور النسب ويعرف كل والرجل فارسيا فال يلحق ب

يكذب حر النسب حلق به عند ابن القاسم ألنه الضرورة الدين غريه كانت ضرورته لرباءة ذمته من الديوان وقال 
سحنون ال يلحق وال ملك ميني ألن عدم الفراش سبب عدم النسب كما أن الفراش سببه هنا يلحق به ال يلتفت 

الولد صغريا كان أو كبريا ألن النسب حق اهللا تعاىل ليس له إبطاله واهللا أعلم به منه فيقدم عليه ووافقنا ش ألنكار 
وابن حنبل يف الشروط املتقدمة وال يشترط أن يكون امللحق مسلوب العمارة كذا والكبري عندمها فال بد من 

كما لو أقر له باجلزية ال بد من موافقته ويف هذا الباب موافقته كما لو أقر له مبال والفرق حق اهللا تعاىل يف النسب 
أربعة عشر فرعا األول يف اجلواهر إذا قال يف أوالد أمته أحدهم ولدي وهم ثالثة ومل يعرف عينه فالصغري منهم حر 

حر أو  وحده ألنه إن كان هو الولد فهو حر أو األكرب فقد صارت األم أم ولد أوالدها مبنزلتها يف احلرية فالصغري
األوسط تعينت احلرية له وللصغري دون الكبري ألنه ابنها قبل أن تصري أم ولد فهو رقيق وقال املغرية يعتق األصغر 
وثلث األوسط وثلث األكرب ألن الصغري حر على كل تقدير واألوسط حر يف وجهني رقيق يف وجه واألكرب حر 

يعتقون كلهم للشك يف السبب املبيح ملنافعهم يف السبب  على تقدير واحد عبد على تقريرين وقال ابن عبد احلكم
كذا يصح ترتب السبب فلو ادعى الصغري وادعت أمهم األوسط والكبري فالقول قوله ألنه حق تعلق به فيصدق 
كاملال ولو أقر له األوسط خاصة لزمه هو واألصغر إن ادعته األم منهم ألهنا صارت فراخا كذا باألوسط فيلحقه 

ه إال أن يدعي اإلسترباء فيه وإن اعترف بالكبري لزمه اجلميع إن ادعت األم اآلخرين إال أن يدعي االسترباء بأمه بعد
فيها وإال فال والقول قوله ال يلحق به من مل يلحق به ولدهم ولده الثاين لو ولدت زوجة رجل غالما وأمته غالما 

فة فمن احلقوه به حلق به ويلحق باآلخر اآلخر الثالث لو نزل وماتتا فقال الرجل أحدمها يل وال أعرفه دعي هلما القا
رجل ضعيف على رجل وله أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضعيف يف ليلة صبيني ومل يعرف واحد منهما 
ولده وقد أعىي كذا أحدمها وبقي اآلخر دعي هلما القافة ألنه ال مرجح ألحدمها وقال سحنون فيمن ولدت امرأته 

ية وأمته جارية وأشكل عليه ولد احلرة منهما ومات الرجل ومل يدع عصبة ليستدل هبا القافة على ولد امليت جار
ليس يف مثل هذا قافة وال تكون املواريث بالشك ويف كتاب حممد بن ميسر يف امرأة طرحت بنتها مث عادت ألخذها 

تلحق بزوجها واحدة منهما ألنه ال مرياث وال نسب  فوجدهتا وأخرى معها ومل تعرف بنتها منهما قال ابن القاسم ال
بالشك وقال سحنون يدعى هلما القافة ألنه سبب ينقل عن الشك وقال عبد امللك وسحنون ال تلحق القافة إال 

بأب حي فأما إن مات األب فال يقبل القافة يف ذلك ألنه ال يقبل على نسبه غري األب وقد فقد الرابع قال إذا أقر 
ه أن فالنة جاريته ولدت منه وأن بنتها فالنة ابنته ولألمة ابنتان أخريان مث مات ويثبت البينة والورثة امسها عند موت



وأقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار وهلن املرياث مرياث واحدة ألهنا والبنات تبع ألجل اللنب كاختالط املذكاة 
ب واحدة من البنات فإن مل يقر الورثة بذلك ونسيت البينة بامليتة وأخت الرضاع باألجنبية فيقتسمنه وال يلحق نس

امسها فال تعتق واحدة منهن لعدم ثبوت السبب باإلقرار والبينة اخلامس يف اجلواهر إذا استلحق ولده مث أنكره مث 
ه وهو مات الولد عن مال قال ابن القاسم يوقف املال فإن مات املستلحق كان لورثته وقضي به دينه فإن قام غرماؤ

حي أخذوه يف ديونه السادس يف اجلواهر إذا تعدى اإلقرار املقر بأن يقر بغري الولد فيضر الولد أو بأخوة أو عمومة 
فهو إقرار على الغري بالنسب فال يقبل وال يثبت له بذلك نسب إن كان له ولد معروف فال يرث هذا منه شيئا وإن 

أقر له فإنه يرثه بذلك اإلقرار سواء كان ذلك يف الصحة أو يف  مل يكن له وارث معروف وال مال عند هذا الذي
املرض لتعني اإلقرار له إال أن يأيت وارث معروف بالبينة فهو أحق كمن ادعى ماال وشهد به لغريه وقال سحنون ال 

 يرث وإن مل يكن له وارث معروف ألن املسلمني يرثونه فهم كالوارث املعروف وسبب اخلالف هل بيت املال
كالوارث املعروف أم ال وهو سبب اخلالف يف تنفيذ وصية من ال وارث له إال بيت املال جبميع ماله السابع يف 

اجلواهر إذا شهد عدالن بالعتق ثبت الوالء أو شاهد واحد ففي املوازية ال يثبت والء ويستأىن باملال فإن مل يأت من 
واليمني ومنع أشهب حىت يثبت الوالء بشاهدين ألنه أصل  يستحقه حلف هذا ودفع إليه ألن املال يثبت بالشاهد

املال وعدم ثبوت األصل مينع الفرع ولو شهد عدالن أهنما مل يزاال يسمعان أن فالنا يذكر أن فالنا ابن عمه أو 
 مواله قال ابن القاسم هو كشاهد واحد إن مل يكن للمال طالب غريه أخذه مع ميينه بعد الثاين لرجحان السبب يف

حقه من غري معارض وإن مل يكن للمال له طالب غريه اثبت من هذا وهو أوىل باملرياث لرجحانه عليه وال يثبت 
لألول ها هنا نسبه وروى أشهب أنه يثبت بذلك الوالء ألنه يف معىن االستفاضة والسماع ولكن يتأىن فلعل أحدا 

ث آخر يشاركه فإنه يثبت بذلك اإلرث دون النسب ولو يأيت بأوىل من ذلك الثامن يف اجلواهر إذا أقر الوارث بوار
أقر ولد بولد آخر مل يثبت نسبه وإن مل يكن وارث سواه ألن النسب يتعدى للغري ويثبت باإلقرار لكن يقسم املال 
بينهما على السوية إن كانا من جنس واحد وعلى التفاضل إن كانا من جنسني فإن كانا ابنني فأقر أحدمها بثالث 

وافق الثاين اقتسموا املال بينهم أثالثا وإن مل يصدقه أعطاه املقر ما بيده القسمة على اإلنكار على القسمة على فإن 
اإلقرار ألن إقراره ال يتعداه ضرورة وإن كان املقر عدال أخذ باقي نصيبه من املنكر ألنه شهادة بسبب العدالة 

لنسب ومها خالف يثبت النسب ويرث ولو ترك ولدا واحدا فقال تتعدى للغري فقد يبني املقر له ولو شهدا مجيعا با
ألحد الشخصني هذا ابين بل هذا اآلخر فلألول نصف ما ورث عن أبيه ألنه مقتضى أول إقراره واختلف فيما 

يأخذه الثاين منه فقيل نصف ما بقي يف يده تسوية وقيل له مجيعه ألنه أتلفه عليه موروثه ولو ترك أما وأخا فأقرت 
بأخ آخر فإهنا تعطيه نصف ما بيدها وهو السدس ألهنا اعترفت أهنا ال تستحق إال السدس فيأخذه املقر له وحده 

وعليه مجاعة األصحاب وروي يقسمه وهو عن االبنني األخوين وقد وقع خالفه يف بعض هذه املسائل أنا ذاكره إن 
ه مل يثبت النسب وخيتص ما يأخذه املقر إال أن يكون شاء اهللا قال الطرطوشي إذا أخر أحد اإلبنني وصدقه املقر ل

املقر عدال فيحلف مع شاهده ويأخذ من اآلخر حقه وال يثبت بذلك نسبه من السيد فإن مات املقر مل يرثه املقر له 
بل أخوه الثابت النسب إال أن ميوت أخوه الثابت النسب قال سحنون فريثه لعدم املزاحم وإن مات املقر له ورثه 

ملقر إلعتراف املقر أن اآلخر يستحق النصف لقوله هو أخوه وافقنا ح يف عدم النسب واملشاركة فيما يف يده وقال ا
ال يعطيه نصف ما بيده ألن السدس معه زائد فوجب إقراره فيعطيه خاصة وقاله ابن حنبل وقال ش ال يثبت النسب 

اعا وال يثبت اإلرث ألنه فرعه وأصل املسألة أن موجب ألنه ال يتبعض يف حق املقر دون غريه فال جرم مل يثبت إمج
اإلقرار عندنا الشركة وعنده النسب لنا أن املرياث متعلق بالتركة فيتعلق إقراره هبا كما إذا أقر بدين على أبيه 



قال وجحده اآلخر وألنه أقر بأمرين أحدمها على غريه واآلخر على نفسه فثبت فيما يتعلق به خاصة وهو املال كما 
بعت منك هذا العبد بألف وأعتقه يلزم البيع دون العتق أو قال لعبده أعتقك على ألف يلزم العتق وال شيء له على 
العبد أو قال هذه أخيت حرم عليه زواجها وال يثبت نسبها ولو قال بعت هذا الشقص وأنكر املشتري ثبتت الشفعة 

هذا مثله احتجوا بالقياس على ما إذا اقر مبعروف النسب وإذا دون الشراء ونظائر ذلك كثرية من اإلقرار املركب ف
كذبه املقر له أو كان أبوه نفاه باللعان واجلامع إىل األصل املقصود مل يثبت فال يثبت فرعه الذي هو اإلرث وكذا لو 

ابنا فقد قال تزوجت هذه وكذبته مل يثبت الصداق واملقصود هو النسب خبالف الصور املتقدمة ألنه لو استحلق 
اثبت نفسه عليه النفقة واملرياث وكثريا من احلقوق مع أن اإلقرار ال يوجب حقا للمقر بذلك على أن ما عدا 

النسب غري املعترب البينة بل ال يقع إال فيها أو يقول اقر حبق فإنه حق ال ينفك أحدمها عن اآلخر فإذا مل يثبت أحدمها 
السلعة بألف وأنكر املشتري فإذا مل يثبت الثمن ال جيب عليه تسليم السلعة ال يثبت اآلخر فأما إذا قال بعتك هذه 

واجلواب عن األول أن تلك الصورة مل يثبت النسب فيها على اإلطالق لقيام املعارض وها هنا ال معارض وألنه ها 
إن النسب هو العمارة  هنا فرضه قيام البينة ويرق باإلقرار كسائر األموال وقيل ال يرق لوجود مبطلها وأما قوهلم

كذا وما عدا املبتع كذا فال يلزم من ضعف أحد األمرين باإلقرار ألن أسباب اثبات احلقوق والبينات سوى الشرع 
فيها بني عظيم احلقوق وحقريها فهذا الفرق ملغى باإلمجاع عن الثاين أن أحد هذين قد ينفك عن اآلخر فإن أحد 

ألجل قتل أو رق فقد انفك النسب عن اإلرث وسقط اإلرث عن السبب األخوين قد يرث اآلخر من غري عكس 
يف الزوج واملوىل قال الطرطوشي فإذا ترك ابنا واحدا ال وارث له غريه فأقر بأخ مل يثبت نسبه وال يثبت إال بقول 

لواحد وإن حاز وارثني عدلني فإن كان مجيع الورثة غري عدول مل يثبت بإقرارهم ووافقنا ح فإنه ال يثبت بالوارث ا
مجيع املال وقال يثبت بوارثني غري معدلني وبرجلني وامرأتني وقال ش وابن حنبل يثبت النسب واملرياث للوارث 
الواحد إذا حاز مجيع املال ذكرا كان أو أنثى وإن كانوا مجاعة ال يثبت إال بإقرار مجيعهم وال يعترب األئمة العدالة 

فتشترط العدالة أو إقرار فال تعترب العدالة كما أنه إثبات نسبه على الغري  وأصل املسالة أن هذا القول شهادة
فتشترط العدالة كاألجنيب ألن هذا القول تثبت احلقوق بني األب واملقر له من النفقة وسقوط العود يف بعض الصور 

فال يثبت بأقرار أو رجل  أو يقول إمنا يثبت النسب مبجرد اإلقرار ممن ميلك نفقته كاألب والوارث ال ميلك بقيته
ميلك استلحاق النسب فال يثبت بإقراره كاألجنيب وألن قبول شهادهتم على خالف القياس ألهنا شهادة هلم فيها 
حظ وإمنا قبلت استحسانا فاإلقرار أوىل أن ال يقبل احتجوا مبا يف الصحاح أن سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة 

معة فقال سعد هو ابن أخي عتبة عهد إيل إذا دخل مكة أن أخذ ولده منها وأنه أمل اختصما إىل النيب يف ابن وليدة ز
هبا يف اجلاهلية وقال عبد بن زمعة بل أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه فقال النيب هو لك يا عبد بن زمعة الولد 

عاويه وماله وعليه فكذلك للفراش وللعاهر احلجر فقضى بقول عبد أن الوارث يقوم مقام املوروث يف ديونه ود
للنسب وألن ما ثبت بإقرار اإلثنني ثبت بالواحد كاملرياث والوصية والدين أو هو إقرار يثبت به اإلرث فيثبت به 
النسب كإقرار اجلد بابن ابنه واجلواب عن احلديث من وجوه األول أنه حيتمل أنه أحلقه به خاصة وليس يف اللفظ 

لك قال لسودة احتجيب منه فانه ليس بأخ لك وهو ظاهر يف عدم إثبات النسب ألنه عموم يبطل هذا االحتمال ولذ
لو أثبته لكان أخا لعبد فيكون أخا لسودة الثاين أن قضى له بامللك ألن قوله لك ظاهر يف امللك وقد روي هو لك 

ول واحد وعندكم ال يثبت عبد فصرح بامللك ولذلك قال لسودة احتجيب منه الثالث أنه متروك الظاهر ألنه أثبته بق
إال بإقرار مجيع الورثة وسودة من مجلة الورثة ومل يعترب إقرارها الرابع إمنا أثبت النسب بالفراش عبد وقد كان يثبت 

أهنا فراشه بإقرار زمعة أنه فراشه فيثبت الفراش بقوله والنسب ضمنا كما ال يثبت النسب بشهادة النساء وتثبت 



بت النسب ضمنا واملكاتب يقيم شاهدا واحدا على أداء جنومه وخيلف به فيصري حرا واحلرية الوالدة مبشاهدهتن ويث
ال تثبت بالشاهد واليمني فإن قيل كيف يقضي بامللك وعبد بن زمعة ادعى النسب وأقر باحلرية وقال الولد للفراش 

ون غريه فال يتعني وأما قوله يف والفراش سبب النساء ال سبب الرق مترددة بني االختصاص وامللك أو هو أخ لك د
تلك الرواية هو لك عبد فعلى حذف حرف النداء أي يا عبد وقوله احتجيب منه يا سودة على سبيل االحتياط 

ألجل ما رأي من الشبه فإن احلكم يتبع السبب ال الدعاوي وقوله الولد للفراش منه باإلمجاع وثبوت حكم الفتيا 
م أن سببها وحذف االم كذا ظاهرة يف امللك فيتعني ال سيما مع ما ذكرناه من يتوقف على ثبوت سببها فلم قلت

القرائن وأما حذف حرف النداء فاألصل عدم احلذف فيتعني ما ذكرناه واحلجب لالحتياط ال يستقيم ألن السبب 
ورثه لكان له نفيه أو إن ثبت فال احتياط أو ال فتتعني احلجبة وعدم إحلاقها واجلواب عن الثاين أن الوارث لو قام م

استلحاقه بعد نفي أبيه له وليس فليس وألن املوروث يعترف على نفسه والوارث على غريه واالعتراف على الغري 
غري مقبول عن الثالث أنه يبطل مبا إذا أنكر بعضهم وبالنصاب يف الشهادات يثبت بأكثر من الواحد دون واحد عن 

جلد وعن مالك ال يستلحق اجلد فيمنع على هذا القياس مث الفرق أن اجلد الرابع أن أشهب قال يستلحق األب وا
يستلحق بنفسه وها هنا بغريه فافترقا التاسع قال ابن يونس إذا قال يف صيب إنه ابنه فيجوز للمدنيني ال يثبت النسب 

وولد يف يديه أو واإلستلحاق إال أن تكون أم الصيب كانت يف ملكه بنكاح أو ملك فيكون أصل احلمل يف ملكه 
بعد خروج األم من يديه مبا خيرج به مثلها إىل ما يلحق به األنساب وهو مخس سنني بدونه أو مل يكن للولد نسب 
معلوم فإن فقد من هذه شرط مل يقبل قوله هذا قول اجلماعة واحد قويل ابن القاسم مث رجع إىل قبول قوله وإن مل 

صغري يف حوزه ال يعرف عن نفسه إال أن يتبني كذبه ألن الظاهر صدقة ومحل يقبل لألم خرب إذا صدقه الولد أو هو 
تصرف املسلمني على وجوه صحته وكذبه إما بأنه ال يولد ذلك ملثله أو له نسب معروف أو الولد حممول من أرض 

هدت أهنا مل تزل العدو أو بلد يعلم أن األب مل يدخلها قط وتشهد البينة أن أمه مل تزل زوجة فالن غري هذا فإن ش
أمة فالن حىت ماتت ال مينع الحتمال زواجها أمة وإذا أقر بأب وصدقة األب فهو الفرع املقدم ألن بتصديق األب 
صار مستلحقا له العاشر قال إذا أقرت بزوج أو أقر بزوجة وصدقه اآلخر صاحبه ومها غريبان طارئان قبل قوهلما 

ح سدا للذريعة أباح اإلبضاع بغري سبب شرعي وإن أقر الرجل أو املعتق املدنيون ومل يكلفا بينه على عقد النكا
مبعتق أعتقه بثلث وهو الوارث إال أن يتبني كذبه بأن يعرف والؤه لغريه أو هو معروف بأصالة احلرية ومن أقر بولد 

به كما لو  أو بأب أو زوج أو موىل أو رجل بزوجة وله وارث معروف ذو سهم أو عصبة ورث املعروف مع املقر
ثبت بالسنة احلادي عشر قال ال يصح عند مجيع جبميع الناس استلحاق أخ أو ابن أخ أو ابن أب أو جد أو عم أو 

ابن عم ألنه استلحاق بفراش الغري أال ترى أن املرأة ملا مل يكن هلا فراش ألن لفراش لزوجها مل يكن هلا استلحاق 
فهؤالء األربعة هم الذين جيوز اإلقرار هلم كما تقدم وحيث ال يثبت  الولد خبالف الزوج واملوىل واألب والزوجة

فمات املقر أو املقر به وامليت وارث حييط باملال فال شيء للمقر اتفاقا وإن فضل شيء عن املعروف فلبيت املال عند 
ال لبيت مال املدنيني ونقل عن ابن القاسم أن ما فضل للمقر إذا كان عصبة فأن مل يكن له وارث معروف فامل

املسلمني إال ما نقل عن ابن القاسم وقال سحنون وأصغ إذا مل يكن له وارث ورثه املقر وال يثبت نسب فإن أقام 
بعد ذلك آخر البينة أنه وارث أخذه من املقر وعن سحنون حنو األول الثاين عشر قال إذا ترك ابنا فأقر بأخ له 

ذلك بأخ آخر قال سحنون ذلك كولدين ثابيت النسب يقر أحدمها بأخ  يعطيه نصف مجيع املال اتفاقا فإن أقر بعد
ثالث هلم يدفع له ثلث ما يف يديه وكذلك اذا أقر برابع أو خامس يدفع له الذي يستقبل بعد إقراره وعيتك كذا ما 

ب ال ينظر يف زعم أن له قال سحنون وهو معىن قول ابن مغرية ألن السابق باإلقرار صار كاملتصل بالبينة وقال أشه



هذا إىل ما جيب للمقر بل إىل ما حيب للمقربة ألن مجيع املال كان يف يد املقر وكان قادراً على أن يقر له به مجيعا وال 
يتلف على املقر به ثانيا شيء مما جيب فإذا أقر ثالثا فقد أقر أن الذي جيب للثالث ثلث مجيع املال فيدفع ذلك إليه 

أقر برابع أعطاه من عنده ربع مجيع املال فيعطيه السدس الذي بيده ويغرم له من ماله متام  ويبقى يف يده السدس فإن
ربع مجيع املال وهو أضعف سدس وكذلك أن أقر خبامس غرم له من ماله مثل مخس مجيع املال مث على هذا سواء 

م ال أقر باألول عاما بالثاين أم ال كان غرم األول ما جيب له قبل اقراره بالثاين إن مل يغرم شيئا غرم لألول نقص أ
ألن مجيع املال كان يف يده فقد أتلف على املقر به اآلخر حقه عمدا أو خطا ومها وموجبان للضمان فأن أقر بثالث 
وأنكر األول والثاين فعلى مذهب سحنون يقاسم الثالث ما بقي يف يده نصفني وعلى مذهب أشهب يدفع للثالث 

ثالث عشر قال إذا أقر بأخ له فقال املقر به صدق ولكين الوارث وحدي يصدق املقر عند مثل نصف مجيع املال ال
أهل العراق ويعطيه نصف ما بيده ألنه أصله فيقام عليه وقال ابن نافع للمقر به مجيع ما بيده ألهنما قد اجتمعا على 

منا وحيتمل عنده أن للمقر ربع املال أن املقر به وارث واختلف يف مرياث املقر فاجلميع عليه أويل قال ابن بكر 
والباقي للمقر ألهنا مسألة نزاع يف النصف وأما النصف اآلخر فقد سلمه املقر للمقر به فيقتسم املتنازع فيه بعد وأما 
لو كان املقر ثابت النسب فال يكون للمقر به إال نصف املال اتفاقا ولو قال فالنة بنت زوجيت ورثتها وأنت أخوها 

معي فقال املقر به أنا أخوها ولكن لست أنت زوجها أو قالت امرأة ذلك يف بنت إنه زوجها وأن فالنا أخوه تثرها 
وحجدها األخ فمال لألخ يف قول أهل العراق وعند زفر ال يرث الزوج وال الزوجة شيئا وال يصدقان يف النكاح 

قرار يف األنساب وقال احلسن بن خليفة حكم إال ببينة يصدمها الوارث والوالء كالزوجة يف ذلك وليس هذا كاإل
الزوج والزوجة وغريمها يف اإلقرار سواء يأخذ الزوج والزوجة مرياثهما والفاضل للمقر به ألن قول القائل أقبل 

قول زيد يف النكاح دون النسب كقوله أقبله يف النسب دون النكاح قال ابن بكر على طريق التداعي للزوج الربع 
ن والباقي للمقر به الرابع عشر قال إذا أقر أحد االبنني بثالث مث أقر الثالث برابع فعلى قول ابن أيب وللزوجة الثم

زيد يدفع االبن املعروف إىل الذي أقر به ثلث ما يف يديه وهو سدس املال وقول أهل املدينة مث يعطى الثالث الرابع 
للثالث ملا أقررت يل زعمت أن الواجب يل ربع مجيع املال يف ربع ما يف يديه وهو مثن ما يف يديهما ألن الرابع يقول 

يد املعروفني يف يد كل واحد منهما مثن املال فقد أخذت أنت من الذي أقر لك سدس املال وإن ادفعه على إقرارك 
قر مثن املال ومعك فضل عن حقك وهو ثلث مثن املال فيصح من أربعة وعشرين يف يد املنكر اثنا عشرة ويف يد امل

مثانية ويف يد الثالث ثالثة ويف يد الرابع واحد ويف قول يعطى املقر املعروف الذي أقر به وهو الثالث نصف ما يف 
يديه وهو ربع املال مث يعطي هذا الثالث للرابع نصف ما يف يديه وهو مثن املال يصبح من مثنه ويف يد املنكر الرابع 

يف يد الرابع واحد انتهى كتاب اإلقرار وبه انتهى اجلزء التاسع ويليه اجلزء ويف يد املقر اثنان ويف يد الثالث واحد و
  العاشر وأوله كتاب األقضية 

  كتاب األقضية

ألقضيه مجع قضاء حنو فضاء وأفضية وهواء وأهوية والقضاء مشترك يف اللغة قضى مبعىن أراد ومنه قضاء اهللا وقدره 
ن هذا إسناد من باب الكالم واألول من باب اإلرادة وقضى مبعىن وقضى مبعىن حكم ومنه قضاء القاضي والفرق أ

فعل ومنه قضيت الصالة وقضى عليهما مسرودتان قضامها داود أو صنع السوابغ تبع يريد زريدتان عملهما داود 
ع وقضى مبعىن قطع ومنه قضيت الدين أي قطعت مطالبة الغرمي قال صاحب التنبيهات هلا سبع معان ترجع إىل انقطا

أي فصل وقضى ) ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم ( الشيء ومتامه ومنه قوله تعاىل 



فلما ( القاضي فصل اخلصومة وقضى الدين وإحكام العمل ومنه قضيت هذه الدار أحكمت عملها ومنه قوله تعاىل 
القضاء وخطره وبيان شروطه واملفيد  أي أحكمه مث يتمهد الفقه يف هذا الكتاب ببيان شرف) قضى موسى األجل 

لواليته ولوالية غريه واألسباب املوجبة لعزله وأنواع آدابه ومستندات أقضيته ومن جيوز أن حيكم له وعليه 
واستخالف نوابه ونقص ما يتعني نقضه ومتييز ما ليس بقضاء من الفتاوي عما هو من حقيقته وجنسه ويف كيفية 

  ذي حكم به فهذا أحد عشر باباً إهنائه حلاكم حيكم بغري ال

  الباب األول التحذير من والية القضاء على عظيم شرفه

ويف النوادر قال مالك أول من إستقصى معاوية ومل يكن لرسول اهللا وال أليب بكر وال لعثمان قاض فالوالة يقضون 
اليمن دون غريه كذا وليس وأنكر قول أهل العراق إن عمر إستقضى شريكاً وقال يستقضي بالعراق دون الشام و

كما قالوا ويف اجلواهر اإلمامة والقضاء فرض على الكفاية ملا فيه من مصاحل العباد ومنع التظامل والعناد وفصل 
اخلصومات ورد الظلمات وإقامة احلدود وردع الظامل ونصر املظلوم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلكم 

على درجات األجر ألنه نص رسول اهللا ويف الصحيحني املقسطون على منابر من بالعدل أفضل من أعمال الرب وأ
نور يوم القيامة يغبطهم النبيئون والشهداء ولكن خطره عظيم حقنا الستيالء الضعف وغلبة العقل علينا وإتباع 

ل العرب أقسط تقو) وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا ( اهلوى من أعظم الذنوب وأكرب الكبائر لقوله تعاىل 
باللف إذا عدل وقسط بغري ألف إذا جار وعنه إن أعىت الناس على اهللا وأبغض الناس على اهللا وأبعد الناس من اهللا 

رجل واله اهللا من أمر أمة حممد شيئاً مث مل يعدل فيهم فالقضاء حمنة عظيمة فمن دخل فيه فقد ابتلى بعظيم ألنه 
ولذلك قال يف الصحيح من جعل قاضياً ذبح بغري سكني قال العلماء إن  عرض نفسه هلذه األنواع واخلالص أحسن

جار فقد أهلك نفسه هالكاً عظيماً فهو ذبح مثقل وهو كناية عن خطئهم الشديد وإن عدل فكذلك فإنه ال يصل 
والة  على اخلالص إال بشدائد عظيمة جداً من مراقبة اهلوى وخمالفته وسياسات الناس مع اإلحتراز منهم خصوصاً

األمور مع إقامة احلق عليهم وخمالفة أغراضهم يف أتباعهم وأنفسهم والثبوت عند انتشار األهوال العظيمة والتشانيع 
اهلائلة وإيهام حصول املضار الشنيعة يف النفس والعرض واملال ونفور النفس من أمل العزل ومشاتة األعداء وتأمل 

والنواب والقرناء وقلة من يستعان به من األمناء ذوي الكفايات األولياء إىل غري ذلك من تتميمات الشهود 
والكفاالت فرمبا مىن جعل الذي من خان كائد والتباس النصائح باملكائد واحليل لتحصيل األغراض الفاسدة 

والشيطان من وراء ذلك يغري وحب الرياسة ميد ويعمي وهو باب يتعذر عذره وال ينحسم مدده فلنسأل اهللا العفو 
العافيه وقد قيل البن عباس أي الرجلني أحب إليك رجل كثرت حسناته وسيئاته ورجل قلت حسناته وسيآته و

أنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن ( فقال ال أعدل بالسالمة شيئاً وهو معىن قوله تعاىل 
جاء يف تفسريه أن اهللا قال هلذه املذكورات هل ) حيملنها وأشفقهن منها ومحلها اإلنسان أنه كان ظلوماً جهوالً 

حتملن التكليف فإن أطعنت فلكن املثوبات العليات وإن عصينت فلكن العقوبات املرديات فقلن ال نعدل بالسالمة 
شيئاً وقبل ذلك اإلنسان فاختار محلها طمعاً يف الثواب والسالمة من العقاب فغلب عليه اهلالك وقل فيه الرشاد 

يف الصحيح يقول اهللا تعاىل آلدم يوم القيامة ابعث بعث النار فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وكذلك 
أي ظلوماً لنفسه جهوالً أي بالعواقب ) إنه كان ظلوما جهوال ( فيخلص من كل ألف وأحد فلذلك قال اهللا تعاىل 

ه اإلمام العدل وهو أهل وله أن ميتنع ويهرب فال فلذلك ال ينبغي أن يقدم عليه إال من وثق بنفسه وتعني له أو أجرب
جيب مبجب عليه القبول وهبذا قال األئمة وتعينه بأن ال يكون يف تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه فيحرم 



االمتناع لتعني الفرض عليه وال يأخذه بطلب لقوله يف مسلم ال نويل على هذا العمل أحداً سأله وإن اجتمعت فيه 
تولية ليالً يوكل لنفسه فيعجز لقوله يف الترمذي من طلب القضاء وكل إىل نفسه ومن أكره عليه أنزل اهللا شرائط ال

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم ( ملكاً ليسدده وقال الترمذي هو حسن ويف الباب من الوعيد قوله تعاىل 
وعن عمر رضي اهللا عنه ) فأولئك هم الفاسقون  (ويف أخرى ) فأولئك هم الظاملون ( ويف آيه أخرى ) الكافرون 

وددت أن أجنو من هذا األمر كفافاً ال يل وال علي وقال أبو قالبة مثل القاضي العامل كالسابح يف البحر فكم عسى 
أن يسبح حىت يغرق وكتب سليمان إىل أيب الدرداء بلغين أنك جعلت طبيباً فإن كنت تربئ فنعماً لك وإن كنت 

حذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بني اثنني مث أدبرا عنه نظر إليهما فقال ارجعا متطبباً فا
أعيد علي قضيتكما متطبب واهللا متطبب واهللا قال صاحب املقدمات اهلروب عن القضاء واجب وقال ش مستحب 

يه فجعل يديه على الرضا فأىب حىت قال له وطلب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يوىل رجالً القضاء فأىب عل
أنشدك باهللا يا أمري املؤمنني أيف ذلك تعلم خرياً يل فقال فأعفين فقال قد فعلت قال مالك قال يل علي بن احلسني ما 
أدركت قاضياً استقضي باملدينة إال رأيت كآبه القضاء وكراهته يف وجهه إال قاضيني منهما وطلب القضاء حسرة 

امة لقوله ستحرصون على اإلمارة وستكون حسرة وندامة يوم القيامة ويف مسلم ال تسأل اإلمارة فإنك إن يوم القي
تؤهتا عن غري مسألة تعن عليها وإن تؤهتا عن مسألة تؤكل إليها ولذلك قال أنا ال نستعمل على عملنا من أراده قال 

كان أهالً خمافة أن يوكل إليه فال يقوم به وقد نظر صاحب املقدمات فيجب أن ال يويل القضاء من أراده وطلبه وإن 
عمر رضي اهللا عنه إىل شاب وفد عليه فأعجبه فإذا هو يسأل القضاء فقال عمر رضي اهللا عنه كدت أن تغرين من 

نفسك إن األمر ال يقوى عليه من حيبه ويف الترمذي قال من كان قاضياً فقضى بالعدل فباحلري أن ينقلب منه كفافاً 
ل القضاة ثالثة وأحد يف اجلنة واثنان يف النار أما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فقضى به وأما الذي يف النار وقا

فرجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار ورجل قضى يف الناس على جهل فهو يف النار وقال إذا اجتهد 
ذا إذا كان من أهل االجتهاد أما املتكلف الذي احلاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران قال ابن أيب زيد ه

ليس من أهل االجتهاد فهو الذي قال فيه يف الصحيح سبعه يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل وشاب 
نشأ يف عبادة اهللا ورجل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا على ذلك 

ا عليه ورجل ذكر اهللا خالياً ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا رب وافترق
العاملني ورجل تصدق بصدفة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفت ميينه فبذا باإلمام العادل ومما ورد يف التحذير قوله 

أحب لنفسي وال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم قال يف الصحيحني يا أبا ذر إين أراك ضعيفاً وإين أحب لك ما 
بعض العلماء قوله أحب لك ما أحب لنفسي ظاهر يف أنه حيب لنفسه عدم احلكم مع أن اهللا تعاىل أمره باحلكم 

وحاشاه أن يكره ما أمره اهللا به بل معناه لو كنت ضعيفا ألحببت عدم احلكم لعجزي عنه حينئذ فالذي كان ألجل 
أيب ذر يف ضعفه ال احلكم يف نفسه فما زال حاكما وأرسل عليا قاضيا ومعاذا وغريمها قضاة إىل األمصار وهو صفة 

وقال يف الصحيحني ال ) أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيئون ( منصب األنبياء أمجعني قال اهللا تعاىل 
هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي هبا ويعلمها  حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماال فسلطه على

تنبيه قال صاحب القبس األحاديث واآلثار كثرية تدل على األمر بالزهد يف القضاء والفرض ال يأمر بالزهد فيه بل 
هو واجب على الكل ابتداء وإمنا يسقط بفعل البعض وأجاب بأن شرف القضاء معلوم قطعا وهذه األحاديث 

ست من هذا وإمنا هي حتذر وتنبه على االحتراس من غوائل الطريق وقال أصحاب ش الغين تكره له الوالية لي
والفقري الذي ينال بالوالية كفاية من بيت املال ال يكره ألنه اكتساب بسبب مباح بل طاعة فهو أوىل من الوراقة 



والعدل فثالثة أقوال يكره له الطلب واإلجابة قالوا ومن طلب القضاء رغبة يف الوالية والنظر ال لنشر العلم 
ويستحبان ويكره له الطلب وتستحب له اإلجابة ملا تقدم من األحاديث املرغبة وموافقة املالئكة ملا روي عنة إذا 

جلس القاضي يف جملسه هبط عليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه فإن جار عرجا وتركاه قلت والقول 
بعيد ملا ورد من التحذير وطلب السالمة وسرية السلف فقد فر بعضهم من القضاء فعاتبه بعض باإلستحباب مطلقا 

أصحابه فقال له أو ما علمت أن العلماء حيشرون مع األنبياء والقضاء مع امللوك وتصدق ألن العلماء ورثة األنبياء 
تصرفهم بالقضاء واإلمامة فتابع وعلى هديهم وإرشادهم والتعليم واإلرشاد هو مقصود الرسالة األعظم وأما 

ولذلك إذا أردت تعرفهم بني القضاء والفتيا فحمله على الفتيا أوىل ألنه الغالب كقوله من أحىي أرضا ميته فهي له 
محله ح على التصرف باإلمامة فال حييي أحد إال بإذن اإلمام ومالك وش على الفتيا فيجوز مطلقا والقضاة شاركوا 

واهلم وهو القهر واإللزام فيحشر كل وأحد منهم مع أهل صفته ويؤكده ما روي عنه يؤتى امللوك يف غالب أح
بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة احلساب ما يود أنه مل يكن قاضيا بني اثنني وهو متجه فإن العدل يف 

يث ال يشعر والعوارض كثرية الغالب ال يسلم عن تقصري يف االجتهاد إما لطلب الراحة وإما هلوى دخل عليه من ح
فلذلك يشق عليه احلساب ويف النوادر عن كحول لو خريت بني القضاء وبيت املال الخترت القضاء ولو خريت 

بني القضاء وضرب عنقي الخترت ضرب عنقي وقال عمر رضي اهللا عنه لو علمت مبكان رجل هو أقوى على هذا 
من أن أليه وقال حيىي بن سعيد وليت قضاء الكوفة وأنا لدي أنه األمر مين لكان أن أقدم فتضرب عنقي أحب إيل 

ليس على األرض شيء من العلم إال وقد مسعته فأول جملس جلسته للقضاء اختصم إيل رجالن يف شيء ما مسعت 
م فيه شيئا وأما ما روي عن ابن مسعود أنه قال قال رسول اهللا يؤتى بالقاضي يوم القيامة حىت يوقف على سفري جهن

وملك آخذ بقفاه فإن أمر أن يقذفه يف النار قذفه فيها فيهوي أربعني خريفا مث قال ابن مسعود ألن أقضي يوما أحب 
إيل من عبادة سبعني عاما وعن احلسن أنه قال ال حاكم عدل يوما وأحدا أفضل من أجر رجل يصلي يف بيته سبعني 

خري وقوهلما هذا يف مقادير الثواب اليت ال يعلم إال  سنة ألنه يدخل يف ذلك اليوم على كل بيت من املسلمني
بتوقيف يدل على تلقيهما ذلك عن نص صحيح وحيمل قول ابن مسعود على أنه حدثه بنفسه فال كالم معه فوائد 

األوىل دخل ) وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ( يف قوله تعاىل 
اس ابن معاوية احلسن فوجده يبكي فسأله عن ذلك فقال قال رسول اهللا القضاة ثالثة قاضيان يف النار فذكر على إي

فيهم رجال جهل فأخطأ فقال احلسن إن فيما أنزل علينا لرمحة فذكر اآلية فقال أثين اهللا تعاىل على سليمان ومل يذم 
لكان احلكام قد هلكوا قال صاحب املقدمات واملخطئ إمنا  داود بل أثىن عليه باجتهاده قال احلسن فلوال هذه اآلية

يكون له أجر إذا كان من أهل االجتهاد وإال فهو آمث جلرأته على اهللا بغري علم وتقدم مثله البن يوسف الثانية قال 
صاحب املقدمات معىن اآلية عن ابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهما دخل رجالن على داود صلى اهللا على 

بينا وعليه وعلى األنبياء أمجعني أحدمها صاحب حرث واآلخر صاحب غنم فادعى إرسال اآلخر غنمه يف حرثه ليال ن
فلم يترك منه شيئا فقضى له بالغنم كلها فمر صاحب الغنم بسليمان فأخربه بقضاء داود عليه السالم فدخل 

ل وكيف فقال إن احلرث ال خيفى على صاحبه سليمان على داود فقال يا بين اهللا إن القضاء سوى الذي قضيت فقا
ما خيرج منه كل عام فله من صاحب الغنم أن يبيع من أوالدها وأصوافها وأشعارها حىت يستويف مثن احلرث فقال له 

داود قد أصبت وقال غريه احلرث كان كرما فعلى هذا تدل اآلية على أن املصيب وأحد كما قاله ش ح ونقله 
وكال ( ن مذهب مالك وحكى عنه صاحب املقدمات تصويب اجلميع وأجاب بقوله تعاىل القاضي عبد الوهاب ع

فلو اخطأ ما أويت حكما وعلما وجوابه أن احلكم املؤتى ومالق من هذه القضية الثالثة أن حكم ) آتينا حكما وعلما 



ألن صاحبها فلس أو غري داود عليه السالم لو وقع يف شرعنا أمضيناه ألن قيمة الزرع جيوز أن يؤخذ فيها غنم 
ذلك وحكم سليمان عليه السالم لو وقع يف شرعنا ما أمضيناه ألنه إجياب القيمة مؤجلة وال يلزم ذلك صاحب 
احلرث وإحالته له على أعيان ال جيوز بيعها اآلن وما ال يباع ال يعاوض به يف القيم فيلزم أحد األمرين إما أن ال 

كمل يف الشرائع أو يكون داود عليه السالم فهم دون سليمان وهذا موضع حيتاج تكون شريعتنا أمت يف املصاحل وأ
للكشف والنظر حىت يفهم املعىن فيه واجلواب أن املصلحة زماهنم كانت تقضي أن ال خيرج عني مال اإلنسان من 

تأكل القربان أو لغري ذلك بلده إما لقلة األعيان وإما لعظم ضرر احلاجة أو لعدم الزكاة للفقراء بأن تقدم للنار اليت 
وتكون املصلحة األخرى باعتبار زماننا أمث فيعترب احلكم كما هو قولنا يف حكم النسخ باعتبار اختالف املصاحل يف 

املراد بالشهادة هاهنا العلم ) وكنا حلكمهم شاهدين ( األزما فقاعدة النسخ تشهد هلذا اجلواب الرابعة قوله تعاىل 
به ها هنا بعيد ألنه تعاىل ال ميتدح حبر يف وليس السياق عن هذا أيضاً حىت يعلم واجلواب أن فما فائدته والتمدح 

هل هذا إال بشر مثلكم أفتأتون ( هذه القصص إمنا ذكرت لتقرير أمر رسول اهللا لقوله تعاىل يف صدر الصورة 
ن الرسل وأنه بفضل من يشاء من فبسط اهللا القول يف هذه القصص ليبني أنه ليس بدعاً م) السحر وأنتم تبصرون 

البشر وغريه وال خيرج شيئا عن حكمنا وال تدخل ذلك غفله بل عن علم ولذلك ما فهمها سليمان دون داود عن 
غفله بل حنن عاملون فهو إشارة إىل ضبط التصرف وإحكامه ال إىل غري ذلك كما يقول امللك العظيم أعرضت عن 

قد يعلم ما أنتم ( سياق هتديد أو ترغيب حىت يكون املراد املكافأة كقوله تعاىل  زيد وأنا عامل حبضوره وليس مقصوده
  فيكشف أيضا التمدح بالعلم بل أحكام التصرف يف ملكه وكذلك ها هنا ) عليه 

  فرع

قال صاحب املقدمات كما وجب على الناس أن يكون منهم قضاه وائمه وجب عليهم طاعة والة أمورهم من 
  اآلية ) وأويل األمر منكم ( ل اهللا تعاىل القضاة وغريهم قا

  الباب الثاين شروط من يويل وصفاته

ويف اجلواهر واملقدمات أوصافه ثالثة القسم األول ما يشترط يف صحة التولية ويقتضي عدمه االنفساخ وهو أن 
نقيصة ينايف منصب يكون ذكراً الن يقضي األنوثة مينع من زجر الظاملني وتنفيذ احلق وان يكون حرا الن الرق 

النبوة وحيجر سيده عليه وعاقال ألن العقل هو النور الذي يهتدي به بالغاً لتحصيل الوازع الشرعي عن اتباع اهلوى 
مسلما الن الكفر اعظم من نقيصة الرق عدال الن العدالة هو الوازع من أهل االجتهاد والنظر ألن بالعلم يعتصم 

ن الكثرة يف املنصب خترق اآلهبة وتسقط احلرمة فعدم شيء من هذه مينع ابتداًء من املخالفة حلدود اهللا متوحدا ال
وينفسخ العقد حبدوثه انتهى وال يوىل املقلد إال عند الضرورة قال القاضي أبو بكر فيقضي حينئذ بفتوى مقلد بنص 

د يف موضع يوجد فيه عامل فإن النازلة قال فإن قاس على قوله أو قال يفهم من هذا كذا فهو متعد وال حيل توليه مقل
تقلد فهو جائر متعد وال تصح توليه حاكمني معا يف كل قضاء وال تصح توليه فاسق وقال أصبغ تصح توليته وجيب 

عزله فحصول العدالة من القسم الثاين وجوز أبو الوليد توليه غري العامل ورآه مستحبا الشرطا تنبيه قوله أن قاس 
لعلماء املقلد قسمان حميط بأصول مذهب مقلده وقواعده حبيث تكون نسبته إىل مذهبه على قوله فهو متعد قال ا

كنسبة اجملتهد املطلق إىل أصول الشريعة وقواعدها فهذا جيوز له التخريج والقياس بشرائطه كما جاز للمجتهد 
ي أن حيمل قوله يف الكتاب على املطلق وغري حميط فال جيوز له التخريج ألنه كالعامي بالنسبة إىل مجله الشريعة فينبغ



القسم الثاين فيتب وإال فمشكل القسم الثاين ما يقتضي عدمه الفسخ وإن مل يشترط يف الصحة كونه مسيعا بصريا 
ألن عدم احلواس مينع من معرفة املقضي عليه أوله ومن مساع احلجج الشرعية متكلما لنظر ما يف نفسه من 

ذه يقتضي فسخ العقد تقدمت اضدادها عليه أو طرأت بعده فينفذ ما مضى االستفسارات واألحكام وعدم بعض ه
من أحكامه إىل حني العزل وان كانت موجودة حني احلكم القسم الثالث ما ال يشترط يف االنعقاد وال يف التقابل 

ع النفس مستحب حنو كونه ورعا غنيا ليس مبديان وال حمتاج من أهل البلد الن الغين يعني على التوليه ويشج
والبلدي اخرب بأهل بلده من األجنيب فيعلم على من يعتمد ومن جيتنب معروف النسب ليسلم من نقيصة الطعن 
الكاذب ليس من ولد زنا ليال يهتضم يف أعني الناس وال بابن لعان لذلك جزال نافذا فطنا ليعرف دقائق حجاج 

 يهتضم جانبه وال قذف وال مقطوعا يف السرقة ذا اخلصوم ومكايدهم غري خمدوع لعقله ليس حمدودا يف زنا ليال
نزاهة غري مستحي بالالئمة يدير احلق على من دار عليه ال يبايل من ألمه على ذلك حليم عن اخلصوم الن رسول 

  اهللا ما انتقم لنفسه قط مستشريا ألهل العلم لقوله ما ندم من استشار وال خاب من استخار 
يأيت مبا نصب له حىت يكون ذا نزاهة ونصيحة ورمحه وصالبة ليفارق بالنزاهة التشوف وقال أبو إسحاق بن حمرز لن 

ملا يف أيذي الناس وبالنصيحة يفارق حال من يريد الظلم وال يبايل بوقوع الغش واخلطأ والغلط وبالرمحة حال 
وعن اإلقدام على ذوي  القاسي الذي ال يرحم الصغري واليتيم واملظلوم وبالصالبة من يضعف عن استخراج احلقوق

البطالة والقهر والظلم وقال القاضي أبو حممد ينبغي أن يكون فطنا متيقظا كثريا التحرز احليل وميلهم على املغفل 
والناقص املتهاون وان يكون عاملا بالشروط عارفا مبا ال بد منه من العربية واختالف معاين العبارات فإن األحكام 

وكذلك الدعاوي والشهادات وألن كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق احملكوم له ختتلف باختالف العبارات 
والشهود مسع ما فيه فقد يكون العقد واقعا على وجه يصح أو ال يصح فيكون له علم بتفصيل ذلك وجممله وينبغي 

وصل هبم إىل ما ينويه أن يستبطن أهل الدين واألمانة والنزاهة فيستعني هبم على ما هو بسبيله ويتقوى هبم على الت
وخيففون عنه فيما حيتاج إىل االستعانة فيه من النظر يف الوصايا واالحباس والقسمة وأموال األيتام وغري ذلك مما 

ينظر فيه قال األستاذ وليس يكتفي بالعقل الذي هو شرط يف التكليف وهو استدالله بالشاهد على الغائب وعلمه 
كون صحيح التمييز جيد الفطنه بعيدا من السهو والغفله حىت يتوصل بذكائه إىل مبدركات الضرورة بل ال بد أن ي

موضع ما أشكل وفصل ما عضل قال وليس يستحق أيضا لزيادة يف هذا الباب حىت يستوصي بصاحبه إىل الدهاء 
وقد أمر  واملكر واخلبث واخلداع فإنه مذموم حمذور غري مأمون إليه والناس منه يف حذر وهو من نفسه يف نصب

عمر رضي اهللا عنه بعزل زياد بن أبيه وقال له كرهت أن امحل الناس على فضل عقلك وكان من الزهادا قال 
صاحب التنبيهات اإلمجاع على اشتراط السمع والبصر إال ما حيكى عن مالك يف جواز قضاء األعمى فغري معروف 

ذكورة أو احلريه أو البلوغ جبهل أو غرض فإنه ال وال يصح عن مالك ومىت ويل من فقد اإلسالم أو العقل أو ال
يصح حكمه ويرد وينفذ من فقدت منه ما عدا اذا وافق احلق اال اجلاهل الذي حكم بدايه والصحيح نفوذ حكم 

الفاسق اذا وافق احلق وقيل يرد قال ابن يونس قال سحنون اذا كان الفقري أعلم اهل البلد وأرضاهم استحق 
ىت يغىن ويقضى عنه دينه وال بأس أن يستقضى ولد الزنا وال حيكم يف الزىن كما ال حيكم القضاء وال جيلس ح

القاضي البنه واحملدود يف الزىن جيوز حكمه فيه دون شهادته ألن املسخوط جيوز حكمه دون شهادته وعن سحنون 
لك ال أرى خصال العلماء ال يستقضى املعتق خوفا من أن تستحق رقبته فتذهب احكام الناس قال التونسي قال ما

جتتمع اليوم يف واحد إذا اجتمع منها خصلتان ويل العلم والورع قال ابن حبيب فإن مل يكن علم وورع فعقل وورع 
فبالورع يقف وبالعقل يسأل ويف الكتاب ال يستقضى من ليس بفقيه وقال عمر بن عبد العزيز ال يستقضى حىت 



ي الراي وليس علم القضاء كغريه من العلم ويف املقدمات قال عمر بن يكون عارفا باثار من مضى مستشريا لذو
اخلطاب رضي اهللا عنه ال يصلح ان يلي القضاء اال من كان حصيف العقل شديدا من غري عنف لينا من غري ضعف 

يف ذلك  قليل العزة بعد اهليبه ال يطلع الناس منه على عورة ويستحب على مذهبنا ان ال يكون اميا وليس الصحابنا
نص وعند ش وجهان املنع لضياع كثري من املصاحل بعدم معرفته اخلطوط واجلواز الن سيد املرسلني سيد احلكام 
وهو أمي وألنه ال يلزمه قراءة العقود وينوب عنه يف تقييد املقاالت غريه قال وان للمنع وجها ملا فيه من تضييق 

ريه ال يكون صاحب رأي ال يعلم السنه واآلثار وال صاحب علم احلكم والفرق ان النيب معصوم قال عبد امللك وغ
احلديث دون الفقه والقياس قال اصبغ ويعزل اجلاهل اال ان ال يوجد غريه فيقر ويؤمر ان يستكثر يف املشورة وينفذ 

ريمها أمره يف كل حني فإن تعارض عدل مؤمن ال علم عنده بالقضاء وعامل ليس مثل اآلخر يف العداله ومل يوجد غ
قدم العامل ان كان ال باس حباله وعفافه وان كان غري موثوق به يف صالحه ولعله يالبس ما ال ينبغي اال ان يويل 

وأحدا منهما ان وجد غريمها واألوىل العدل القصري العلم ومن مجع العداله والعلم فال يوىل غريه وان مل يكن من 
اضي امنا هو حيث ال جيوز ان يوىل اثنان على وجه االشتراك يف كل اهل البلد قال صاحب املنتقى اشتراط توحد الق

قضية ألن ذلك يؤدي إىل بقاء التظامل والعناد بسبب اختالف ارائهما واما قاضيان يف بلد ينفذ كل وأحد منهما 
هذه القاعده  بالنظر فجاز بامجاع األمه كما ان األول ال يعلم أنه وقع يف زمن من االزمان يف هذه املله ويشكل على

احلكمان يف الزوجني ويف جزاء الصيد ألهنما حيكمان يف قضيه وأحده وجوابه أهنا ليست واليه قال فإن اتفقا نقض 
حكمهما وان اختلفا مل ينفذ وحكم غريمها فليس يف ذلك مضره وعن سحنون ال حيكم احملدود يف الزنا كشهاده 

احلنابله يف جواز كونه اميا وزادوا معرفته بلسان اهل واليته يف شروط  جبامع التهمه يف املشاركه يف النقيصه ووافقنا
الكمال وحنن ما خنالف يف ذلك ووافقنا األئمه فيما تقدم من املشهور يف شروط الصحه والكمال اال للذكورة 

لتحكم بني الناس ( والعلم فعن احلنفيه جتوز واليه العامي ويستفيت الفقهاء وحيكم وال تفوت املصلحه لنا قوله تعإىل 
مبا اراك اهللا وهذا يتضمن االجتهاد ولقوله ملعاذ مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد قال بسنه رسول اهللا قال فإن 
مل جتد قال اجتهد رايي فلم يذكر التقليد فذل على ان احلكم به غري مشروع ويؤكد ذلك قوله يف احلديث احلمد هللا 

 ملا يرضاه رسول اهللا فدل على ان ترك التقليد هو الذي يرضي رسول اهللا وقوله اذا الذي وفق رسول رسول اهللا
اجتهد احلاكم فأخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران يدل على ان منصب احلاكم االجتهاد وعند ح جيوز ان تكون 

النساء يف كل شيء اال يف املراة حاكما يف كل ما جتوز فيه شهادة النساء وجوز الطربي مطلقا وعند ح تقبل شهادة 
احلدود واجلراح لنا قوله ما افلح قوم اسندوا أمرهم إىل امرأة ويف حديث ال يفلح قوم وليتهم أمراه فإذا مل يفلحوا 
افسدوا وقوله اخروهن من حيث اخرهن اهللا وهذا غاية النقص هلن ومنعت ان تقوم جبنب الرجل يف الصالة خوف 

ود الفجار أوىل وألنه قال اذا ناب أحدكم يف صالته شيء فليسبح فإن التسبيح الفتنه فالقضاء ألنه موطن ور
للرجال والتصفيق للنساء فمنع من صوهتا ألهنا عورة فيمتنع يف القضاء أوىل وقياسا على االمأمه العظمى احتجوا 

قد قال خذوا شطر بأهنا صحت شهادهتا فتصح واليتها كالعدل وألن واليه األحكام ومأخذها تتأتى من املرأة ف
دينكم عن هذه احلمرياء يعين عائشه رضي اهللا عنها واجلواب عن األول الفرق بان الشهادة اخفض رتبة من القضاء 
ألهنا تصح شهادهتا دون االمأمه العظمى والعدل يصح منه األمران ولذلك مل يسمع يف عصر من االعصار ان أمراة 

سبيل املؤمنني واجلواب عن الثاين أهنا ميكنها ضبط ما حتتاج يف الصاله مع وليت القضاء فكان ذلك امجاعا ألنه غري 
أهنا ال تكون اماما فيها واما ما رواه مالك استس ام سليمان قلدها بعض الصحابه على السوق فذلك يف أمر جرى 

  من احلبشة على قوم خمصوصني فال يلحق به القضاء 



  ه عليهاالباب الثالث صفه تقاليد الواليات السابق

واختالف أحكأمها املترتبه عليها ولنقتصر من الواليات على مهماهتا وهي سبعه الوالية األوىل اخلالفه العظمى وهي 
اطيعوا اهللا واطيعو الرسول ( الواليه وهي واجبه امجاعا اال االصم ووجوهبا على الكفايه أما وجوهبا فلقوله تعإىل 

هم وما ال يتم الواجب اال به فهو واجب وملا يف مسلم امسعوا واطيعوا ولو فطاعتهم فرع وجود) وأويل األمر منكم 
كان عبدا حبشيا والن عدمها يفضي إىل اهلرج والتظامل وذلك جيب السعي يف ازالته وال طريق يف جمرى العاده إال 

عيان وما ال فعلى االمأمه واما كوهنا على الكفايه فالن القاعده ان كل فعل تكرر مصلحته بتكررها فهو على اال
الكفاية فاألوىل كالصلوات مقصودها الثناء على اهللا تعاىل وتعظيمه وذلك يتكرر بتعدد املصلني فشرعت على 

االعيان تكثريا للمصلحه والثاين كانقاذ الغرقى فإن النازل لك بعد االنقاذ ال حيصل مصلحه فشرعت على الكفاية 
دمات يف مقدمة الكتاب فإن قام هبا وأحد سقط فرضها واال فال قال نفيا لفعل العبث وقد تقدم بسط هذه املق

املواردي الشافعي خيرج من الناس فريقان اهل اختيار االمام واهل اإلمأمه حىت خيتار األول شخصا من الفريق الثاين 
فاية امنا يأمث وال حرج على بقية األمه يف تاخري اإلمأمه كما اتفق يف خالفه عثمان رضي اهللا عنه الن فرض الك

بتأخريه من هو اهل له فال يأمث بتأخري اجلهاد النسوان وال يترك انقاذ الغريق من ال يعوم قال ابن بشري منا يف كتاب 
النظائر له وشروط املختارين لإلمام ثالثه العلم بشروط اإلمأمه والعداله واحلكمه والرأي املوديان للمقصود واختيار 

وم باملصاحل وقاله املارودي مث ليس ملن يف بلد اإلمام مزيه على غريه من اهل البالد وامنا من هو األصلح الناس واق
قدم يف العرف اهل بلد اإلمام ألهنم اعلم يف العاده مبن عندهم يصلح الن الشرع قدمهم قال ابن بشري وشروط 

الشافعيه شرائطها سبعه العداله  االمام ثالثه النجده وشرائط الفتوى والكفايه يف املعضالت وقال املارودي من
وسألمه احلواس وسألمه األعضاء من نقص مينع استيفاء احلركه والشجاعه والنسب القرشي وهو جممع عليه اال 
ضرار فإنه جوزها يف مجيع الناس لنا قوله االئمه من قريش واملبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب وقال قدموا قريشاً وال 

الجتهاد يف النوازل وصحة الرأي وينعقد بإختيار اهل احلل والعقد كعثمان رضي اهللا عنه تقدموه والعلم املؤدي ل
وكانوا سته عينهم عثمان رضي اهللا عنهم واختلف يف عددهم فقيل ال بد من مجهور اهل احلل والعقد من كل بلد 

ن ومل ينتظر غائب وقيل وكذلك ليكون الرضا به عاما وهو يطل ببيعه ايب بكر رضي اهللا عنه ألهنا انعقدت باحلاضري
يربع يف الشورى وقيل ال بد من مخسة أو يعقدها أحدهم برضاهم الن بيعة الصديق انعقدت خبمسه مث بايع الناس 

وهم عمر ابو عبيده بن اجلراح واسيد بن حضري وبشري بن سعد وسامل مويل ايب حذيفه وألن الشورى كانت يف سته 
عليه اكثر الفقهاء واملتكلمني من البصريني وقال بعض الكوفيني ثالثه يتوالها ال تعقد ألحدهم برضا اخلمسه و

أحدهم برضا اثنني ليكونوا حاكما شاهدين كعقد النكاح وقيل وأحد ألن العباس قال لعلي رضي اهللا عنهم امجعني 
كم فحكم الوأحد يكفي امدد يدك ابايعك فيقول الناس عم رسول اهللا بايع ابن عمه فال خيتلف عليك اثنان وألنه ح

فهذا اربعه مذاهب ويقدم أهل احلد والعقد اكثر املستحقني فضال واكملهم شرطا ممن يسرع الناس إىل طاعته فإذا 
عينوه عرضوها عليه فإن اجاب بايعوة ولزم مجيع األمة الدخول واالنقياد فإن إمتنع اجلميع يقدم األسن فإن بويع 

على األعلم أو العكس على ما يقتضيه الوقت من احلاجة إىل القتال أو املناضرة  األصغر جاز ويراعي تقدمي األشجع
على الدين مع ارباب االهواء فإن اختاروا وأحداً من اثنني فتنازعاها قيل يكون ذلك قدحا فيهما ألن من طلب 

رى فما رد عنها طالب الواليه مل يعن عليها فيعدل إىل غريمها وقال اجلمهور ال يقدح وقد تنازع فيها اهل الشو
واختلف فيما يقطع به التنازع مع التساوي فقيل القرعه وقيل باختيار اهل البيعه من غري قرعه ألهنا والية هلم 

وحكى ابن بشري القولني عندنا فإن ظهر بعد بيعه االفضل من هو افضل منه مل يعدل عن األول لصحة عقده وإبن 



ه أو كون املفضل أطوع يف الناس صح أو لغري عذر فقال اجلاحظ وغريه ال ابتدأ باملفضول لغيبة األفضل أو مرض
ينعقد لفساد االجتهاد بالتقصري وقال اجلمهور ينعقد كما جيوز ذلك يف القضاة يويل املفضول وحلصول شرائط 

امتنع الصحه وألن الزياده من باب التتمه ال من باب احلاجه فإن تعني وأحد باإلتصاف بالشروط تعينت فيه و
العدول عنه قال ابن بشري وهل ينعقد بغري بيعه ألن مقصود العقد االختيار وهذا متعني أو ال بد من العقد قاله 

اجلمهور كالقضاء ال بد له من عقد ويأمث اهل العقد اذا امتنعوا وقال الفريق األول يصري املنفرد قاضيا من غري عقد 
فرق ان القضاء واليه خاصه جيوز صرفه عنها مع بقائه على صفته كما يصري املنفرد بشروط الصاله اماما وال

  والواليه حق عام ال جيوز عزل املتصف بشروطها بعد واليته 

  فرع

قال املارودي إذا عقدت الثنني ببلدين مل تنعقد امامتها المتناع امامني يف وقت فقد قال اذا بويع خلليفتني فاقتلوا 
يف االمام منهما فقيل الذي الذي من بلد االمام امليت ألهنم بعقدها اخص  اآلخر منهما وجوزه من شذ واختلف

واحق وعلى سائر االمصار تفويضها اليهم ليال ينتشر اختالف اآلراء وقيل على كل وأحد التسليم لالخر دفعا 
كالولدين يف نكاح  للفتنه ليختار اهل العقد أحدمها أو غريمها وقيل يقرع بينهما واحملققون على تقدمي السابق بيعه

املراة اذا زوجاها باثنني فإن ابقا السبق فسخ العقدان وان اشكل السابق وفقا على الكشف فإن تنازعا السبق مل 
حيلف املدعي وال غريه الن احلق للمسلمني وال حكم لليمني وال للنكول ولو سلمها أحدمها لالخر فال بد من بينه 

رج املقر ومل يستقر لآلخر إال بعقد حلق املسلمني و اإلقرار ال يعترب إال يف حق تشهد بتقدمه فإن اقر له بالتقدم خ
اإلنسان اخلاص به فإن شهد مع شاهد آخر مسع فإن دام اللبس يف التقدم مل يقرع بينهما ألن اإلمأمة عقد و القرعة 

تنع كاملناكح فيبطل فيهما قال ابن ال تدخل يف العقود ألهنا ال تدخل إال فيما يصح االشتراك فيه كاألموال دون ما مي
  . بشري فيما اذا تنازعاها ابتداء هل يقرع أز هي ألوهلما أو يقدم الذي يف بلد اإلمام ثالثة أقوال كما تقدم للشافعية 

  فرع

قال املاوردي وانعقادها بعهد من قبله جمتمع عليه لعهد الصديق لعمر رضي اهللا عنهما ولعهد عمر إىل أهل الشورى 
رج مجيع الصحابة من الشورى وعلى اإلمام بذل اجلهد فيمن يصلح وينفرد بالعقد لغري الولد والوالد وإختالف فخ

أهل الرضا من أهل احلل والعقد شرط أم ال وهو الصحيح الن بيعة عمر مل تتوقف على رضا الصحابة قال ابن بشري 
شارة فريونه اهال ألهنا تزكية من االمام جتري جمرى ويف جواز تفرده بالولد أو الوالد خالف فقيل ال بد من االست

الشهادة له واحلكم له واجلواز ألنه امني األمه فال يقدح التهمه وال جلواز الولد دون الولد ملزيد التهمه وجيوز لالخ 
صح أنه ما وحنوه كاالجنيب قال املارودي وال بد من قبول املوىل وزمان القبول قيل بعد املوت ألنه اثبت نظرا واال

بني عهد املوىل وموته حىت ال تتعطل املصاحل وليس له عزله ما مل يتغري حاله خبالف مجيع نوابه ألهنم حلق نفسه وهذا 
حلق املسلمني كما ال يعزل هلما للعقد من بايعوه اذا مل يتغري حاله فلو عهد بعد عزل األول واآلخر بطل الثاين 

ول نفسه واذا استعفى ويل العهد مل يبطل عهده حىت يعفى للزومه وجيوز اعفاؤه فاألول باق وال يصح الثاين خبلع األ
واستعفاؤه ان وجد غريه واال فال وتعترب شروط اإلمأمه يف املعهود اليه وقت العهد فال ينعقد العهد للصغري وال 

املوت أو خبلع اخلليفة نفسه للفاسق عند العهد وليس لويل العهد الرد إىل غريه الن اخلالفه ال تستقر له اال بعد 
فينتقل إىل ويل العهد ولو عهد إىل اثنني اختار اهل االختيار أحدها كاهل الشورى الن عمر رضي اهللا عنه جعلها يف 



سته وجيوز للخليفه بيعة فالن فإن مات ففالن وتنتقل اخلالفه كذلك كما استحلف رسول اهللا على جيش مؤته زيد 
  فجعفر بن ايب طالب فإن اصيب فعبد اهللا بن رواحه بن حارثه وقال فإن اصيب 

  فرع

قال ابن بشري اذا مات ويل العهد قبل اخلليفه هل له ان يعهد لغريه قوالن وكذلك اذا فسق اخلليفه مث تاب هل 
  يتوقف عوده على جتديد عهد فوز واذا حدث له خرس أو صمم أو ذهبت إحدى عينيه فهل خيرج منها قوالن 

  فرع

رودي ان استوىل على اخلليفة بعض أعوانه ال يقدح ذلك فيه خبالف القهر بأسر العدو كان العدو مشركا أو قال املا
مسلما فيقدح لفرط القهر وان خلص قبل االياس منه عادت امامته والفرق بني االسر والقهر من بعض االعوان ان 

ل ابن بشري جيوز التفويض يف مجيع االمور إىل وزير بيعته على ذلك العون فإمامته باقيه الواليه الثانيه الوزارة قا
وخيتص عن اخلليفة بثالثة اشياء ال يعهد ملن يشاء ان يستعفي من االمأمه وال يعزل من قلده االمام واصلها قوله 

قال املارودي الوزارة قسمان ) واجعل يل وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه يف أمري ( تعإىل 
تفويض ووزارة تنفيذ فاألول من جعل له االجتهاد يف االمور وتشترط فيه شروط االمأمه اال النسب الن وزارة 

عموم اإلجتهاد حيتاج إىل ذلك وعقدها بصريح لفظ اخلليفة بعموم النظر والنيابه فإن اقتصر على عموم النظر فهو 
تنعقد واللفظ املعترب قلدتك ما ايل نيابة عين ويقول  ويل عهد ال وزير أو على النيابه فقد اهبم التنفيذ والتفويض فال

استوزرتك تعويال على نيابتك فإن قال نب عين احتمل االنعقاد وعدمه ألنه أمر ال عقد مع أنه ليس يراعى يف 
ريت اخللفاء وامللوك ما يراعى يف غريهم الستثقاهلم الكالم فرمبا اكتفوا باالشارة ولقلة مباشرهتم العقود وقلدتك وزا

اشدد به أزري ( أو الوزارة ال تفيد وزارة التفويض حىت يريد ما يستحق به التفويض ألن موسى عليه السالم زاد 
قال ابن بشري الصرائح أربعة وليتك وقلدتك واستخلفتك واستنبتك وكتابة سبعة اعتمدت ) وأشركه يف أمري 

واسندت إليك فتحتاج هذه ملا ينفي عليك وعولت عليك ورددت إليك وجعلت وفوضت إليك ووكلت إليك 
عنها اإلحتمال قال املاوردي وعلى هذا الوزير مطالعة اإلمام مبا تصرف ليال يكون إماما وعلى اإلمام تصفح 

تصرفاته ألنه من مجلة رعيته وجيوز له مباشرة اجلهاد ووالية احلكام وغري ذلك وله االستنابة يف ذلك ألن شروط 
يته ووزير التنفيذ هو الذي ينفذ ما دبره اإلمام فهو واسطة بني اإلمام والرعية يبلغ ما مجيع ذلك مشترطة يف أهل

دبره اإلمام ويعرض عليها ما حدث من األمور وال يفتقر إىل تقليد بل اإلذن وال يشترط فيه احلرية وال العلم ألنه 
م العداوة بينه وبني الناس يتصرف بل مبلغ بل اشترط فيه سبعة أوصاف األمانة والصدق وقلة الطمع وعد

والذكورة والفطنة وأن ال يكون مبتدعا فإن شارك يف الرأي اشترطت فيه احلكمة والتجربة ومعرفة العواقب وجيوز 
أن يكون ذميما وجيوز أن يكون اثنني على اإلجتماع واإلفتراق خبالف وزير التفويض ألن عموم النظر مينع من 

فويض وزير تنفيذ وجيوز لوزير التفويض اإلستنابة عنه خبالف اآلخر وإذا فوضت ذلك كإمامني وجيوز مع وزير الت
األقاليم إىل والهتا كأهل زماننا جاز لكل ملك أن يوزر كاخلليفة يف الشروط املتقدمة فائدة يف اشتقاق الوزير ثالثة 

وملك يلجأ إليه أو من األزر )  كال ال وزر( أوجه من الوزر بتحريك الزاي املنقوطة وهو امللجا ومنه قوله تعاىل 
أو من الوزر وهو الظهر ألنه يقوى بالوزير كقوة البدن بالظهر اإلمارة الثالثة اإلمارة ) اشدد به أزري ( لقوله تعإىل 

على البالد قال املاوردي هي عامة وخاصة فالعامة استكفاء واستيالء فاإلستكفاء ما عقد على اختيار واإلستيالء ما 



طرار فيفوض يف اإلستكفاء النظر يف بلد أو إقليم يف مجلة ما يتعلق به وتتعني فيه شروط وزارة التفويض عقد عن اض
لعموم النظر يف ذلك العام ولفظه قلدتك ناحية كذا إمارة على أهلها ونظرا يف مجيع ما يتعلق هبا وللوزير تصفح 

األمري مبوت اخلليفة خبالف الوزير ألنه نائب اخلليفة  األمر ولألمري أن يستوزر وزير تفويض بإذن اخلليفة وال ينعزل
واألمري نائب املسلمني وهم باقون واإلمارة اخلاصة هي تدبري اجليوش وسياسة الرعية ومحاية البيضة والذب عن 

فيه احلرمي فليس له التعرض للقضاء واألحكام وجباية اخلراج والزكاة وال إقأمة حد فيه خالف للعلماء وال ما حيتاج 
إىل بينة ألجل املنازعة ألهنا من األحكام اخلارجة عن واليته وغريه من احلدود اليت هي حق هللا فهو أوىل هبا من 

احلاكم ألنه به إليه قانون السياسة العامة وهو أحق بإمامة اجلمع واإلعياد من القضاة عند ش والقضا عند ح ألهنم 
والية التنفيذ وشرطان اإلسالم واحلرية ملا تضمنتها من الوالية على  أهل العلم ويعترب يف شروط هذه اإلمارة شروط

أمور دينية وليس على هذين األمريين مطالعة اخلليفة مبا أمضياه إال أن حيدث غري معهود وإمارة اإلستيالء أن 
عن الفساد  يستويل األمري بقوته وقهره على بالد فيفوض إليه فهو متصرف استيالئه واخلليفة منفذ لذلك ليخرج

وعن احلظر لإلباحة وجيب هذا التنفيذ ملا فيه من املصاحل الدينية وإقامة حرمة اإلمامة وظهور الطاعة وإجتماع 
الكلمة فإن مل يكن فيه شروط اإلختيار فيقلد لدفع فساد العناد وليس له أن يوزر وتفويض الوالية الرابعة والية 

اجليش وتدبري احلرب فشروطها شروط اإلمارة اخلاصة وعامة يف  اجلهاد وهي قسمان خاصة مقصورة على سياسة
ذلك ويف قسم الغنائم وعقد الصلح فيشترط فيها شروط اإلمارة العأمة الوالية اخلامسة القضاء قال ابن بشري 

فه الثاين ذكر إلنعقاد الواليات مطلقا ثالثة شروط العلم بشرائط الوالية يف املوىل فإن مل يعلمها إال بعد التقليد استأن
املوىل له كالقضاء واإلمارة فإن جهل فسدت وذكر البلد ليمتاز عن غريه وقاله الشافعية وتقدم له يف والية الوزارة 
أن صرائح ألفاظ الواليات مطلقا أربعة وكنايتها سبعة مث هاهنا حبثان يف الوالية العأمة اخلاصة وهي التحكيم البحث 

صاحب املقدمات جيب أن ال يوىل القضاء من طلبه وإن اجتمعت فيه الشروط خمافة أن  األول يف الوالية العامة قال
يوكل إليه ولقوله إنا ال نستعمل على عملنا من أراده قال اللخمي إقامة احلكم للناس واجب ألنه أمر باملعروف 

ناس من ينظر فإن مل يكن وهني عن املنكر فعلى ويل األمر أن ينظر يف أحكام املسلمني إن كان أهال أو يقيم لل
للموضع ويل أمر كان ذلك لذوي الرأي و الثقة فمن اجتمع رأيهم عليه أنه يصلح أقاموه و مىت كان بالبلد عدد 

يصلحون فقام واحد سقط عن الباقني فإن مل يكن إال واحد يصلح تعني عليه وجوبا الدخول فيه وقاله األئمة وقالوا 
  ذلك ألنه حق اهللا تعإىل يف ضبط مصاحل امللة جيب على ويل األمر إجباره على 

  فرع

قال الشافعية جيوز انعقاد والية القضاء باملكاتبة واملراسلة كالوكالة وقواعدنا تقتضيه قالوا فإن كان التقليد باللفظ 
يف النظر  مشافهة فالقبول على الفور لفظا كاإلجياب ويف املراسلة جيوز التراخي بالقبول قالوا ويف القبول بالشروع

  خالف وقواعدنا تقتضي اجلواز ألن املقصود هو الداللة على ما يف النفس 

  فرع

قال الشافعية إذا انعقدت الوالية ال جيب عند املتويل النظر حىت تشيع الوالية يف عمله ليذعنوا لطاعته وهو شرط 
طان يف التكليف عندنا وعند غرينا أيضا يف وجوب الطاعة وقواعد الشريعة تقتضي ما قالوه فإن التمكن والعلم شر

  فالشياع يوجب املكنة له والعلم هلم 



  فرع

قال الشافعية جتوز الوالية على شخص معني فيحكم بينهما كما تساجرا أو يوما واحدا يف مجيع الدعاوي وتزول 
له وقواعدنا واليته بغروب الشمس أو يف كل يوم سبت فإذا خرج يوم السبت مل تبطل واليته لبقائها على أمثا

تقتضي مجيع ذلك تنبيه إذا ويل قاض كتب له تقليد يؤمر فيه بتقوى اهللا تعاىل وطاعته والتثبت يف القضاء ومشاورة 
العلماء وتصفح أحوال الشهود وتأمل الشهادات وحفظ أموال األيتام والقيام بأمورهم والنظر يف األوقاف وغري 

به ما يقلده فيعمل عليه ألن النيب كتب لعمرو بن حزم حني بعثه إىل  ذلك مما يفوض إليه ليكون ذلك دستورا يعلم
اليمن وكتب أبو بكر الصديق ألنس رضي اهللا عنهم أمجعني حني بعثه إىل البحرين كتابا وختمه خبامت رسول اهللا 

وا له وأطيعوا وكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أهل الكوفة أما بعد فإين بعثت إليكم عمارا أمريا قاضيا ووزيرا فامسع
فقد آثرتكم به املبحث الثاين يف الوالية اخلاصة وهي التحكيم ويف اجلواهر جائز يف األموال وما يف معناها فال يقيم 
احملكم حدا وال يالعن وال حيكم يف قصاص أو طالق أو عتق أو نسب أو والء لقصور واليته وضعفها وهذه أمور 

ة األمور غالبا وآحاد الناس فاملس النظر عن ذلك وجبواز التحكيم قال األئمة عظيمة حتتاج إىل أهلية عظيمة إال وال
ملا يف النسائي أن رسول اهللا قال أليب شريخ إن اهللا هو احلكم فلم تكىن أبا احلكم قال إن قومي إذا اختلفوا يف شيء 

رب ولدك قال شريح قال أتوين فحكمت بينهم فرضي كال الفريقني حبكمي فقال رسول اهللا ما أحسن هذا فمن أك
فأنت أبوشريح وعنه من حكم بني اثنني تراضيا فلم يعدل بينهما فهو ملعون وهو دليل اجلواز واإللزام وإال ملا لعن 
ألن هلما ترك حكمه إذا كان جورا وحتاكما عمر وأيب أيب زيد وحاكم عمر أعرابيا إىل شريح قبل أن يوليه وحتاكم 

ومل يكونوا قضاة وال فقال عمر وعثمان رضي اهللا عنهما خليفتان فإذا حكما أحدا عثمان وطلحة وجبري بن مطعم 
صار قاضيا ألنا نقول الرضا بالصورة اخلاصة ال يصري هبا أحد قاضيا وقال ش وابن حنبل ال ينقض حكمه وقال ح 

قاض آخر معه يف البلد إن خالف رأي قاضي البلد له نقضه وباألول قال أصحابنا لنا احلديث املتقدم والقياس على 
وعند ش وابن حنبل ال جيوز حكمه يف أربعة النكاح واللعان ) أوفوا بالعقود ( وألنه عقد فيندرج يف قوله تعاىل 

والقصاص والقذف وجيوز فيما عداها ومنع ح يف احلدود تنبيه أكثر األصحاب يقولون إذا حكم الرجالن رجال وال 
بلة بأن من شرطه صالحيته للقضاء قال القاضي عبد الوهاب إذا حكم ينكر شرائطه وصرح الشافعية واحلنا

الرجالن رجال من أهل االجتهاد قال اللخمي من شرطه أن يكون عدال من أهل االجتهاد أو عاميا ليسترشد العلماء 
عامالت فإن مل يسترشدهم مل جير حكمه ويرد وإن وافق قول قائل ألن احلكم عند عدم اإلسترشاد خماطرة فترد امل

وإذا كان من أهل اإلجتهاد ومالكيا ومل خيرج باجتهاده عن مذهب مالك لزم حكمه وإن خرج واخلصمان مالكيان 
مل يلزمهما ألهنما إمثا حكماه ليحكم على مذهب مالك وكذلك الشافعيان واحلنفيان وهذا الكالم يقتضي أن مراده 

اإلطالق قال ابن يونس قال عبد امللك ومطرف إذا حكم أحد باإلجتهاد اإلجتهاد يف مذهب معني ال اإلجتهاد على 
املتنازعني اآلخر فحكم لنفسه أو عليهما جاز ومضى ما لك يكن جورا وليس لتحكيم خصما القاضي ألن الوالية 
العامة اشد تصونا عن أنساب الريب وقال أشهب إن حكما امرأة أو عبدا أو مسخوطا مضى ألنه حق خيتص هبما 

رف فيه والوالية العامة حق املسلمني وأما الصيب والنصراين واملعتوه واملسوس فال جيوز وإن أصابوا لتناول قلنا التص
احلكم من غري سببه ومنع سحنون الصيب واملرأة واملسخوط والكاتب والذمي وأبطل حكمهم ولو حكما رجلني 

مه إذا عقل وعلم فيه غالم مل يبلغ له علم فحكم أحدمها دون اآلخر مل جيز وقاطبع إذا حكما دون البلوغ جاز حك
بالسنة والقضاء ويف اجلواهر قال أصبغ ال أحب حتكيم خصم القاضي فإن وقع مضى ذلك ويذكر يف حكمه رضاه 



بالتحكيم إليه وهذه النقول كلها دائرة على مشاهبة التحكيم للقضاء يشترط مجيع الشروط املطلوبة يف القضاء أو 
  دون عمومها أو كونه خمتصا مبعني  يالحظ خصوص الوالية

  فرع

قال ابن يونس قال سحنون إذا حكم فيما ليس له من أحكام األبدان نقض حكمه وينهي عن العودة فإن فعل ذلك 
فقتل أو اقتص أو ضرب احلد أدبه السلطان وأمضى حكمه وبقي احملدود حمدودا واملالعن ماضيا قال اللخمي أو 

و خذ قودك مل يصلح إال باإلمام وكذلك النفس وأما اجلراح فيجوز أن يقيد من نفسه أمكن من نفسه أضريب خدك أ
  إن كان نائبا عن اإلمام 

  فرع

قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا حكماه وأقاما البينة عنده ليس ألحدمها رجوع إذا أبلى ذلك صاحبه ألنه حق له 
وعن سحنون لكل واحد منهما الرجوع ما مل ميض احلكم وجب براحته من نظر القضاة وللحديث املتقدم قاله ح 

كالوكالة وقال ش وابن حنبل ال يلزمهما احلكم إال برضامها ليال يكون ذلك عزال للقضاة وافتيانا عليهم ألن 
رضامها معترب ابتداء فاعترب يف اللزوم قياسا ألحدمها على اآلخر ويف اجلواهر لكل واحد الرجوع ما مل يشبا يف 

مة أو يوكل وكيال أو يعزله وقال عبد امللك ال يرجع أحدمها كان قبل أن يعاقد صاحبه أو بعد ما قامسه اخلصو
اخلصومة تنبيه قال اللخمي إمنا امتنع التحكيم يف تلك األمور ألن فيها حقا لغري اخلصمني إما هللا تعإىل كالطالق 

قا ملن يأيت بعد وحيتمل أن حيكم بعد أسباب تلك األمور والعتق أو آلدمي وهو الولد يف اللعان ويف النسب والوالء ح
ولو رفع ذلك ملن نصب للناس بعد الطالق والعتق ورفع يد الزوج والسيد ألنه حق من حقوق اهللا تعإىل وحيرم رضا 

ذلك الزوجة بالبقاء معه وضا العبد بالرق فإن حكم بالفراق والعتق ومل ير اآلخر ذلك فال جيوز إباحة الزوجة لغري 
للزوج وإن ال جيري العبد على أحكام احلرية يف املوازية والشهادات قال وأرى إذا فات ذلك بالعصبة أن يرفع 

األمور إىل القاضي فإن كان فعل األول حقا أمضاه وإال رده وال يكفي يعين اخلصمني حىت يكشف تنبيه قال اخلمي 
ال ومن أهل اإلجتهاد أو عاميا يسترشد العلماء يشترط يف حتكيم أحد اخلصمني اآلخر أن يكون احملكم عد

واإلشتراط هاهنا أشد لوقوع اخلطر أكثر الوالية السادسة والية الكشف عن التظامل قال املاوردي يشترط يف 
متوليها جاللة القدر ونفوذ األمر وعضم اهليبة والعفة والورع ألنه حيتاج يف منصبه إىل سطوة احلماة وتثبت القضاة 

من صفة الفريقني له فيمزج قوة السلطنة بنصف القضاة وأول من أفرد للظالمات يوما عبد امللك بن مروان فال بد 
وكان يرد مشكالهتا أديس األول ذي هليبة الناس من عبد امللك مث تفاقمت املظامل وكذلك ينبغي أن يكون هلا يوم 

األصحاب وحيتاج خلمسة يف جملسه ال بد له منهم  معلوم ليقصده الناس وليكن الناظر يف املظامل سهل احلجاب ونوه
احلماة جلنف القوي العسوف والقضاة ليعلموه ما يثبت عندهم من احلقوق والفقهاء لرياجعوه فيما أشكل من 

الوقائع والكتاب ليثبتوا ما جرى بني اخلصوم والشهود ليشهدوا على ما حتررمن حق وحكم به والفرق بني نظر 
ن عشرة أوجه له من القوة واهليبة ما ليس هلم وهو أفسح جماال منهم ويستعمل فيه من اإلرهاب املظامل والقضاة م

وكشف األشياء باألمارات الدالة وشواهد األحوال الالئحة مما يؤدي إىل ظهور احلق خبالفهم ويقاتل من ظهر ظلمه 
خبالفهم إذا سأهلم أحد اخلصمني فصل  بالتأديب خبالفهم ويتأىن يف ترداد اخلصوم عند اللبس له ليمعن يف الكشف

احلكم ال يؤخروه وله رد اخلصوم إذا أعضلوا إىل وساطة األمناء ليفعلوا بينهم صلحا عن تراض وليس القصاص 



برضا اخلصمني وله أن يفسح يف مالزمة اخلصمني إذا وضحت أمارات التجاحد ويأذن يف الزام الكفالة فيما يسوغ 
م إىل التناصف ويتركوا التجاحد خبالفهم ويسمع املسترين خبالفهم وحيلف الشهود إن فيه التكفل لينقاد اخلصو

ارتاب فيهم خبالف القضاة ويبتدىء باستدعاء الشهود ويسرهم عما عندهم يف القضية خبالفهم ال يسمعون البينة 
  حىت يريد املدعي إحضارهم أو مسألته هلا 

  فرع

ب فيه شهود معدلون حاضرون فله اإلنكار على اجلاحد حبسب شواهد قال املاوردي من الشافعية إذا ظهر كتا
أحواله وإن مل يكونوا معدلني أو أحضرهم وسري أحواهلم فإن وجدهم من أهل الصيانات قبلهم أو أراد أن ال يعول 
ا عليهم ولكن يوىل اإلرهاب عن اخلصم ويسأله ما سبب وضع يده أو متوسطني فله إحالفهم قبل الشهادة وبعده

فإن كان يف الكتاب شهود موتى يعدلون والكتاب موثوق بصحته فريهب على املدعى عليه حىت يضطره للصدق 
ويسأله عن دخول يده لعل يف جوابه ما يوضح احلق بكشف من اجلريان فإن مل يتضح مع هذا كله رده إىل وساطة 

الصدق والصلح فإن تعسر أمرمها ثبت مبا يوجبه  رئيس مطاع له هبما معرفة ومبا يتنازعاه ليضطرمها بكثرة التردد إىل
حكم القضاة وإن كان مع املدعي خط املدعى عليه سأل املدعى عليه فإن اعترف خبطه سأله عن صحة مضمونه فإن 
اعترف ألزمه بإقراره وإن مل يعترف بصحة مضمونه فقيل حيكم عليه خبطه ألنه ظاهر حال واحملققون قالوا بل يسأله 

فرض وما قبضته فيقوى اإلرهاب مث يرد لوساطة فإن انفصال وإال فحكم القضاة فإن أنكر اخلط أمر  فإن قال هو
مبن خيترب اخلط خبطوطه اليت كتبها وتكلفها من كثرة الكتابة ومينع من التصنع فيها فإن تشاهبت خبطه حكم به عليه 

عليه فإن كان خطه منافيا رجع اإلرهاب على قول من جيعل اخلط اعترافا وال من يرى ذلك يرى كثرة اإلرهاب 
على املدعي مث يردان إيل الواسطة على ما تقدم فإن أتى حبساب يتضمن الدعوى وهو حساب الطالب وهو منتظم 

ال شبهة فيه فريهب حبسب شواهد احلال مث يردان للواسطة وإن كان غري منتظم طرحه أو حساب املدعي عليه وهو 
طك فإن اعترف سئل عن صحة مضمونه فإن اعترف الزمه بإقراره وإن مل يذكر منسوب إىل خطه يسأل أهو خ

صحته واعترف أنه خطه فقيل حيكم عليه كما تقدم يف اخلط بل الثقة به أقوى من اخلط املرسل ألن احلساب ال 
إىل الواسطة يثبت فيه قبض ما مل يقبض خبالف وقال اجلمهور ال حيكم عليه باخلط وال باحلساب بل اإلرهاب والرد 

إىل حكم القضاة وإن كان احلساب منسوبا إىل خط كاتبه سئل عنه املدعي عليه قبل كاتبه فإن أنكر سئل كاتبه 
وأرهب فإن أنكر ضعفت الشبهة وإن أقر صار شاهدا على املدعى عليه هذا كله فيما يقوي الدعوى فإن اقترن 

ر معدلون فريهب املدعي حبسب حاله وإن مل يقترن بالدعوى ما يضعفها وهو إما كتاب يعارضها شهوده وحضو
بالدعوى ما يقويها وال ما يضعفها لكن حصلت غلبة ظن صدق املدعي مع خلوه عن حجته بأن يكون مستعالنا 

قليل واملدعي ذا باس وقدرة وقد ادعى عليه غصب عقار ومثله ال يغضب مثل هذا أو يكون املدعي مشهورا 
ستويان يف األحوال غري أنه للمدعى عليه من غري حكم ويسأله عن سبب دخول يده بالصدق وخصمه خبالفه أو ي

فإن غلب على الظن صدق املدعى عليه باألمارات املتقدمة فال تسمع الدعوى إال بعد ذكر السبب كما قاله مالك 
غلظ واإلرهاب يف القضاء ويبالغ يف الكشف حىت يظهر احلق فإن استوت احلاالن يف الظنون سوى بينهما يف ال

  والكشف فإن مل يظهر احلق رد إىل الواسطة فإن إنفصال وإال فحكم القضاة 

  فرع



قال إذا رفعت اجلرائم كالسرقة والزىن وحنومها لقاض مل يسمع ال حيبس املتهم بكشف إسترباء وال يأخذه بأسباب 
إمتاز على القضاة بتسعة أوجه فيسمع اإلقرار إجبارا وال يسمع الدعوى إال حمررة بشروطها وإال فريوي األحاديث 

قذف املتهم على أعوان اإلمارة من غري حتقيق الدعوى املفسرة ويرجع إىل قوهلم هل هم من أهل هذه التهمة أم ال 
فإن نزهوه أطلقه أو قذفوه بالغ يف الكشف خبالف القضاة شواهد احلال بأن يكون املتهم بالزنا متصنعا للنساء أو 

الزعارة وليس ذلك للقضاة يعجل حبس املتهم شهرا للكشف أو حيبس ما يراه خبالف القضاة بالسرقة من أهل 
وجيوز له مع قوة التهمة ضرب املتهم ضرب تعزير ال ضرب حد ليصدق فإن أقر وهو مضروب اختربت حاله فإن 

لثاين وجيوز العمل ضرب ليقر فال يعترب إقراره حتت الضرب أو ليصدق وأعاد إقراره بعد الضرب أخذ باإلقرار ا
باإلقرار األول مع كراهة وليس كذلك القضاة وله فيمن تكررت منه اجلرائم ومل ينزجر باحلدود استدامه حبسه إذا 
أضر الناس جبرائمه حىت ميوت ويقوته ويكسوه من بيت املال خبالف القضاة وله إحالف املتهم الختبار حاله وميلك 

ق والصدقة والعناق كأميان بيعة السلطان وال حيلف قاض أحدا يف غري حق وال عليه الكشف عن أمره وحيلفه بالطال
حيلف إال باليمني باهللا وله أخذ احملكوم بالتوبة قهرا ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعا ويتوعده بالقتل فيما ال 

الف القضاة وله مساع شهادات جيب فيه القتل ألنه إرهاب ال حتقيق وجيوز أن حيقق وعيده باألدب دون القتل خب
أهل املهن ومن ال يسمعه القاضي إذا كثر عددهم وله النظر يف املواثبات وإن توجب غربا وال حدا فإن مل يكن 
بواحد منهم أثر مسع قول من سبق بالدعوى أو به أثر فقيل يسمع أوال وال يرعى السبق واألكثرون على مساع 

أعظم جرما وتأديبا وخيتلف تأديبهما باختالفهما يف اجلرم وباختالفهما يف اهليئة  السابق أوال واملبتديء باملواثبة
والتصون وإن رأى املصلحة يف قمع السفلة إشهارها جبرائمها فعل فهذه الوجوه التسعة يقع هبا الفرق بني األمراء 

ل والية من هو أقوم بصالحها والقضاة قبل ثبوت اجلرائم ويستوون بعد ثبوهتا يف إقامة احلدود قاعدة يقدم يف ك
فيقدم يف احلروب من هو أعلم بسياسة اجليوش ومكائد احلروب ويف القضاء من هو أعلم باألحكام ووجوه احلجاج 

ويف األيتام من هو أعلم بقيمة املال واستصالح األطفال ويف إقامة الصلوات من هو أعلم بأحكام الصالة وأقرب 
املقدم يف باب مؤخرا يف باب كالنساء مقدمات يف احلضانة ومؤخرات يف اجلهاد للشفاعة بدينه وورعه وقد يكون 

والصالة ألن تزيد شفقتهن وصربهن يقتضي مزيد صالحهن لألطفال ومصاحل العيال فهذه القاعدة تقدم يف مجيع 
حلاجات ويف التتمات هذه الواليات على تباينها من هو أقوم هبا قاعدة املصاحل ثالثة واقع يف مواقع الضرورات ويف ا

وقد تقدم بسطه يف مقدمة الكتاب فاشترط العدالة ضروري يف الشهود صونا للدماء واألموال عن كذب ارباب 
األمر أو يف اإلمامة حاجة ألهنا شفاعة واحلاجة داعية إىل صالح حال الشفيع عند املشفوع عنده وتتمة يف والية 

الدنية وال يضطر إليها ألن حال القرابة مينع من اإلضرار و الرمي يف  النكاح صونا للحرائر عن الوضع يف املواطن
العار فلهذه القاعدة اشترطت العداله يف الواليات ومل يشترطها بعضهم يف اإلمامة العظمى لغلبه الفسوق على والهتا 

ما يأخذونه وبذل ما فلو اشترطت لتعطلت التصرفات املوافقة للحق يف تولية من يولونه من القضاه والوالة وأخذ 
يعطونه ويف هذا ضرر عظيم أفظع من فوات عدالة السلطان وملا كان تصرف القضاة أعم من تصرف األوصياء 

وأخص من تصرف األئمة اختلف يف إحلاقهم هبم أو باألوصياء على اخلالف يف عدالة الوصي وإذا نفذت تصرفات 
الوالة واألئمة مع غلبة الفجور عليهم مع ندرة البغاة وعموم  البغاة من القطع بعدم وال يتهم فأوىل نفوذ تصرفات

الضرورة للوالة قاعدة كل من ويل والية اخلالفة فما دوهنا إىل الوصية ال حيال له أن يتصرف إال جبلب مصلحة أو 
وال تقربوا (  درء مفسدة لقوله من ويل من أمور أميت شيئا مث مل جيهد هلم ومل ينصح فاجلنة عليه حرام ولقوله تعاىل

وكذلك عند ش ال يبيع الوصي صاعا بصاع وال فائدة فيه وال للخليفة أن يفعل ) مال اليتيم إال بالليت هي أحسن 



ذلك يف أموال املسلمني وجيب عليه عزل احلاكم إذا ارتاب فيه دفعا ملفسدة الربية ويعزل املرجوح عند وجود 
أحد املتساويني باآلخر فقيل ميتنع ألنه ليس أصلح لألئمة وقيل وألنه الراجح حتيال ملزيد املصلحة واختلف يف عزل 

يؤذي املعزول بالعزل واهتم من الناس وألن ترك الفساد أوىل من حتصيل الصالح للمتويل وأما اإلنسان يف نفسه 
شد ألنا ال فيجوز له ذلك فيما خيتص به حصلت املصلحة أم ال وال يشكل بأنا لو جوزنا هذا من احلجر عليه بالر

حنجر مبن تعرض عن املصلحة يقف كان بل ضابطه أن كل تصرف خرج عن العادة مل يستجلب به حدا شرعيا وقد 
تكرر منه فإنه حيجر عليه فللقيد الثاين احترارا من استجالب حد الشراء واملضاجر والثالث احترازا عمن رمى 

ا يدل على سفهه فعلى هذه القاعدة يتخرج اختالف درمها يف البحر فإنه ال حيجر عليه حىت يتكرر منه تكرر
األحكام يف اخلصوم واملتهمني واجلرائم وغريها قاعدة التكاليف قسمان عام وخاص فالعام كالصالة والثاين كاحلدود 

إمام  والتعازير وتوليه القضاة وحنوه فهذا خاص باألئمة ونواهبم فال جيوز ألحد أن يفعله إال بإذهنم فإن فرطوا فيه قال
احلرمني يف كتابة املسمى بالغياثي إن شغر الزمان عن اإلمام انتقلت أحكامه إىل أعلم أهل ذلك الزمان ألن قضية 

الدليل استوى الناس لكن ملا كان ذلك يؤدي للتشاجر خص به افضلهم وهو اإلمام فإذا تعذر ذلك انتقل ألعلمهم 
القاعدة جممع عليها ال جيوز ألحد التعدي على والة األمور فيما دفعا للمفاسد حبسب اإلمكان علم أمت الطريق فهذه 

فوض إليهم من األمر وجيب عليهم أعين والة األمور بذل اإلجتهاد يف هذه األمور وهي كثرية مذكورة يف أبواب 
ال املسلمني الفقه من أموال الغائبني والصبيان واجملانني ونساء واحلجر على املفلسني و املبذرين والتحري يف بيت م

متهيد ما تقدم من التوسعة يف أحكام والة . باخليانة والتصرف وقسمة الغنائم والزكاة وذلك كثري يعرف يف مواضعه 
املظامل وأمراء اجلرائم ليس خمالفا للشرع بل تشهد له القواعد من وجوه أحدها أن الفساد قد كثر وانتشر خبالف 

م حبيث ال خيرج عن الشرع بالكلية لقوله ال ضرر وال ضرار وترك العصر األول ومقتضى ذلك اختالف األحكا
هذه القوانني يؤدي إىل الضرر ويؤكد ذلك مجيع النصوص الواردة بنفي احلرج وثانيهما أن املصلحة املرسلة قال هبا 

حل مرسلة يف مالك ومجع من العلماء وهي املصلحة اليت مل يشهد الشرع باعتبارها وال بإلغائها وهذه القوانني مصا
أقل مراتبها وثالثها أن الشرع شدد يف الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة فاشترط العدد واحلرية ووسع يف 
السلم والقراض واملساقاة وسائر العقود املستثناة ملزيد الضرورة ومل يقبل يف الزىن إال أربعة وقبل يف القتل إثنني 

مل حيرج الزوج املال عن يف البينة خري يف أميانه ومل جيب عليه حد بذلك خبالف والدماء أعظم لكن املقصود الستر و
سائر القذفة لشدة احلاجة يف الذب عن األنساب وصون العيال والفرش عن أسباب اإلرتياب وهذه املباينات كثرية 

اسبة الواقعة يف هذه يف الشرع الختالف األحوال فذلك ينبغي أن يراعي اختالف األحوال يف األزمان فتكون املن
القوانني مما شهدت القواعد هلا باإلعتبار فال تكون مرسلة بل عل رتبة فتلحق بالقواعد األصلية ورابعها أن كل 

حكم يف هذه القوانني ورد دليل خيصه كما ورد يف الصحيح إن رسول اهللا يف غزوته وجد رجال اهتمه بأنه جاسوس 
ول املستورين فهو الواقع يف تقليد عمر رضي اهللا عنه أليب موسى األشعري فقال للعدو فعاقبوه حىت أقر وأما قبول ق

فيه املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملودا يف حد أو جمربا عليه شهادة زور أو ظنينا يف والء أو نسب وقد 
لنوادر على أنا إذا مل جند يف أخذ هبذا ح وأثبت احلكم يف القضاء به فأوىل يف املظامل واجلرائم ونص ابن أيب زيد يف ا

جهة إال غري العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك يف القضاة وغريهم ليال تضيع 
املصاحل وما أظنه خيالفه أحد يف هذا فإن التكليف مشروط باإلمكان وإذا جاز نصب الشهود فسقه ألجل عموم 

ظامل واجلرائم ألجل كثرة فساد الزمان وخامسها أنا ال نشك أن قضاة زماننا الفساد جاز التوسع يف أحكام امل
وشهودهم ووالهتم وأمنائهم لو كانوا يف العصر األول ما ولوا وال حرج وواليتهم حينئذ فسوق ظن وألهنم فإن 



انت نسبة خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان ووالية األراذل فسوق فقد قال احلسن البصري أدركت أقواما ك
أحدنا إليهم كنسبة البقلة إىل النخلة وهذا زمان احلسن فكيف زماننا فقد حسن ما كان قبيحا واتسع ما كان ضيقا 

واختلفت األحكام باختالف األزمان ويعضد ذلك من القواعد األصلية أن الشرع وسع للموقع يف النجاسة ويف 
لصالة وشروطها إذا ضاقت احلال عن إقامتها وكذلك زمن املطر يف طينه وأصحاب القروح وجوز ترك أركان ا

كثري يف الشرع وكذلك قال ش رضي اهللا عنه ماضاق شيء إال اتسع يشري إىل هذه املواطن فكذلك إذا ضاق علينا 
احلال يف درء املفاسد اتسع كما اتسع يف تلك املواطن وسادسها أن من لطف اهللا بعباده أن يعاملهم معاملة الوالد 

فالطفل لضعف حاله يغذى باللنب فإذا اشتد نقل إىل لطيف األغذية فإذا اشتد نقل إىل غليظها فإن مرض لولده 
عومل مبقتضى مرضه وهذه سنة اهللا تعاىل يف خلقه فأول بدء اإلنسان يف زمن آدم كان احلال ضعيفا ضيقا فابيحت 

ة وعتت النفوس حرم ذلك يف زمان بين األخت ألخيها وأشياء كثرية وسع فيها فلما اتسع احلال وكثرت الذري
اسرائيل وحرم السبت والشحوم واإلبل وأمور كثرية وفرض عليهم مخسون صالة وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه 

وإزالة النجاسة بقطعها إىل غري ذلك من التشديدات مث جاء آخر الزمان فهرمت الدنيا وضعف اجلسد وقل احلبيب 
وعملت الصلوات مخسا وخففت الواجبات فقد اختلفت األحكام والشرائع  والن النفوس أحلت تلك احملرمات

حبسب اختالف األزمان واألحوال وظهر أهنا سنة اهللا يف سائر األمم وشرع من قبلنا شرع لنا فيكون ذلك بيانا على 
عما جاء به  اإلختالف عند اختالف األحوال يف زماننا وظهر أهنا من قواعد الشرع وأصول القواعد ومل يكن بدعا

الشرع الوالية السابعة والية احلسبة وهي األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهو وإن كان واجبا على كل مسلم 
بثالثة شروط أن يكون عاملا به وإن ال يؤدي إىل مفسدة أعظم وأن يفيد إنكاره فإن انتفاء الشرطني األولني ينفي 

الندب والفرق بني آحاد الناس و احملتسب املوىل من تسعة أوجه قال  اجلواز وانتفاء الثالث ينفي الوجوب ويبقى
املاوردي إن فرضه فرض عني له ألجل الوالية وهو على الناس فرض كفاية وال جيوز له التشاغل عنه بغريه وغريه 

س ذلك جيوز أن يتشاغل عنه بواجب آخر وهو منصوب لإلستعداء وال يستعدي لغريه وعليه أجابة من استعداه ولي
على غريه وله البحث عن املنكرات الظاهرة ليصل إىل إنكارها ويفحص عما ترك من املعروف الظاهر وغريه ليس 
له البحث وله أن يتخذ اعوانا لقهر املعاندين وليس ذلك على غريه وله التعزير يف املنكرات الظاهرة خبالف غريه 

مصاحل املسلمني العامة خبالف غريه وله االجتهاد يف العوائد  ويرتزق على احلسبة من بيت املال كالقاضي ألهنما من
كاملقاعد يف األسواق وإخراج األجنحة وليس ذلك لغريه يف الدين و العلم باملنكرات ليتمكن منها و إال فينهى عن 

 املعروف ويأمرباملنكر وهو اليشعر و احلسبة مرتفعة عن أحكام القضاة من وجهني ومقصورة عنها من وجهني
وزائدة عليها من وجهني فيوافق يف جواز اإلستعداء ومساع دعوى املستعدي علية من حقوق اآلدميني يف ثالثة أنواع 

فقط النجش والتطفيف يف كيل أو وزن والثاين الغش والتدليس يف بيع أو مثن والثالث املطل بالدين مع املكنة 
الذي نصب له ألنه موضوع منصب احلسبة يف عرف  واختص هبذه الثالثة دون غريها لتعلقها باملنكر الظاهر

الواليات والوجه الثاين الذي يوافق فيه إلزام املدعى عليه اخلروج من احلق املدعى به وهذا عام يف مجيع احلقوق وإمنا 
روج هو خاص يف احلقوق اليت جاز له مساع الدعوى فيها إذا وجبت باإلقرار واملكنة واليسار فيلزم املقر املوسر اخل

منها ألن يف تأخريها منكرا هو منصوب إلزالته وأما الوجهان يف قصورها عن القضاة فال يسمع عموم الدعاوي 
اخلارجة عن ظاهر املنكرات يف العقود واملعامالت وسائر احلقوق إال أن يفوض ذلك إليه بنص صريح يزيد على 

يقتصر على احلقوق املعترف هبا خبالف ما جحد منصب احلسبة فيكون قاضيا وحمتسبا فيشترط فيه شروط القضاء و
إلحتياجه لسماع البينات واألميان وليس منصبه والوجهان الزائدان له على األحكام فتعرضه لوجوه املعروف 



واملنكر وإن مل ينه إليه خبالف القاضي وله من السالطة واحلماية يف املنكرات ما ليس للقضاة ألن موضوعه الرهبة 
ء النصفة وهو باألناة والوقار أوىل فإن خرج القاضي إىل السالطة خرج عن منصبه الذي وليه وموضوع القضا

وتشابه احلسبة والية الظامل من وجهني وختالفها من وجهني فتشاهبها يف الرهبة وجواز التعرض لإلطالع وختالفها أن 
رتبة املظامل أعلى ولوإىل املظامل أن يوقع موضع والية املظامل فيما عجز عنه القضاة واحلسبة ممارحة غرم القضاة ف

للقضاة واحملتسبة واحملتسب ال يوقع ألحد منهما وجيوز لوايل املظامل أن حيكم وليس للمحتسب أن حيكم إذا تقرر 
الفرق بني هذه الواليات فللمحتسب أن يأمر باجلمعات ويؤدب عليها فإن رأى القوم أن مجعتهم تنعقدا ورأى 

فإن رأى إنعقادها ومل يؤده فيأمرهم ليال تعطل اجلمعة مع طول الزمان وقيل ال يأمرهم ألهنم ال  خالفة اليعارضهم
يلزمهم مذهبه ويأمرهم بصالة العيد وجوبا إن قلنا هي فرض وإال فندبا ويندب إىل أمر الناس باألذان واجلماعات 

يف البلد ووعيده على ترك اجلماعات حبسب إذا تركه أهل البلد وال يتعرض آلحاد الناس إذا ترك ذلك وهي قائمة 
شواهد احلال فقد قال يف الصحيح لقد مهمت أن آمر أصحايب أن جيمعوا حطبا وأمر بالصالة فيؤذن هلا وتقام مث 

أخالف إىل منزل قوم ال حيضرون اجلماعة فأحرقها عليهم وينهى من أخر الصالة عن وقتها سببها حثه على فعلها 
اونا زجره وأمره بفعلها وال يتعرض عن الناس فيما خيالف مذهبه يف الطهارات وغريها ويأمرهم من غري تأديب أو هت

بينا صورهم واصالح سرهم وعمارة مساجدهم ومراعاة بين السبيل من ذوي املكنة إذا مل يقم بيت املال هبذه 
نكم ما تطيب به نفسه ويعني املصاحل وال يلزم واحدا معينا من املال ماال تطيب به نفسه بل يقول خيرج كل م

بعضهم بال مصلحة فإذا حصلت كفاية املصلحة شرع فيها وألزم كل واحد مبا التزمه وإن كانت هذه الدعوة ال 
تلزم يف غري هذا املوطن إال أن املصاحل العامة يوسع فيها ما ال يوسع يف املصاحل اخلاصة لعموم الضرر وإذا عمت 

ن السلطان ليال يفتات عليه فإن هذه إذا عمت ليست من معهود احلسبة إال أن هذه املصلحة فال بد من استئذا
يتعذر استئذانه أو خيشى ضرر وله األمر باحلقوق اخلاصة كاملطل بالدين مع املكنة وال حيبس فيه ألن احلبس حكم 

جيب له وجيب عليه وهو ليس حباكم وله أن يالزم عليها وال يأخذ نفقات األقارب الفتقاره إىل حكم شرعي فيمن 
وكذلك كفالة من جتب كفالته من األطفال حىت حيكم هبا احلاكم فيأمر حينئذ هبا على شروطها ويأمر األولياء 

بإنكاح األيامى والصاحلني من اكفائهم اذا طلنب والزام النساء أحكام العدد وله تأديب من خالفته يف العدة من 
وأما من نفى ولدا قد ثبت فراشه وحلق نسبه أخذه بأحكام اآلباء وعزره النساء وال يؤدب من امتنع من األولياء 

على الباقي ويلزم السادة حقوق العبيد واإلماء وحقوق البهائم من العلف وعمل الطاقة ومن أخذ لقيطا فقصر يف 
املنكر من غري  كفالته الزمه هبا أو يسلمه إىل من يقوم به وكذلك واجب الضوال فهذا أمره باملعروف وأما هنيه عن

عبادة عن وضعها وال يأخذ بالتهم كما حيكي عن حمتسب أنه سأل داخل املسجد بنعليه هل تدخل هبما بيت 
الطهارة وأنكر عليه ذلك وأراد اخالفه وكذلك لو ظن أنه غري غسل أو مل يصل أو مل يصم مل ينكر عليه لكن جتوز 

يف رمضان سأله عن السبب فإن مل يذكر عذرا أدبه وكذلك ينكر  التهمة له والوعظ بعذاب اهللا تعاىل ولو رآه يأكل
عليه إذا علم له عذرا إذا جاهر بفطره ألنه عرض نفسه للتهمة واقتداث اجلاهل به وأمر الزكاة لعماهلا دونه وينكر 

ه جلواز أن على املتعرض للصدقة وهو غين ويؤدبه فلو رأى عليه آثار الغىن أعلمه أهنا ال حتل لغين وال ينكر علي
يكون فقريا يف الباطن ومن فوى العتار منعه من أخذ الصدقة ويعزر من تعرض لعلم الشرع من فقيه أو واعظ 

وخشي اغترار الناس به يف سوء تأويل أو حتريف جواب أنكر عليه وأظهر أمره الناس ومن أشكل عليه ال ينكر 
با حلسن وهو يتكلم فاختربه فقال له ما عماد الدين قال عليه حىت خيتربه فقد أقام علي رضي اهللا عنه القصاص ومر

الورع قال وما آفته قال الظلم قال تكلم اآلن إن شئت ومينع الناس من مظان الريب فقد هنى عمر رضي اهللا عنه 



أن يصلي الرجال مع النساء مث رأى رجال يصلي معهن فضربه بالدرة فقال له الرجل لئن كنت تقيا لقد ظلمتين وإن 
نت أسأت فما أعلمتين فقال عمر رضي اهللا عنه أما شهدت عزميت قال ما شهدت لك عزمه فألقى إليه عمر الدرة ك

وقال افتص مين فقال ال اقتص اليوم قال فاعف قال ال أعفو فافترقا على ذلك مث لقيه من الغد فتغري لون عمر رضي 
سرع مين قد أسرع فيك قال أجل قال فأشهدك أين قد اهللا عنه فقال الرجل يا أمري املؤمنني كأين أرى ما كان أ

عفوت عنك وينهى عن وقوف الرجل مع املرأة يف طريق خال وال يعجل بالتأديب ليال يكون حمرما وليقل له إن 
كانت ذات حمرم فصنها عن الريب أو أجنبيه فخف اهللا تعاىل من خلوة تؤديك إىل معصيته ويؤدب الذمي عن إظهار 

الت اللهو حىت تصري خشبا ويؤدب على اجملاهرة هبا وبالسكرا وما مل يظهر من املنكرات ال يتعرض اخلمر ويبطل آ
له وخيلي الناس يف ستر اهللا إال أن خيربه من يثق به إن رجال خال برجل ليقتله أو بامرأة ليزين هبا فيكشف عن ذلك 

فقد قال من بلي بشيء من هذه القاذورات وذلك غريه من الناس اذا عرف ذلك وأما ما ال خيرب به من يثق به 
فليستتر بستراهللا فإنه من يبد لنا صفحة وجهه نقم عليه حد اهللا أما مع اإلمارة فيجوز ملا يروى أن املغرية بن شبعة 

كانت ختتلف إليه إمرأة بالبصرة فبلغ ذلك أبا بكرة وسهل بن معبد ونافع بن احلارث وزياد بن عمري فرصدوه حىت 
ه فهجموا عليه فشهدوا عليه عند عمر رضي اهللا عنه القضية املشهورة لليت حد فيها أبا بكرة ومل ينكر دخلت علي

أداء الشهادة وينكر العقود واملعامالت اجملمع على فسادها دون املختلف فيها إال ما كان اخلالف فيها ضعيفا وهي 
ختلف فيها إال أن يضعف اخلالف وتكون ذريعة للزىن ذريعة املتفق عليه وكذلك عقود األنكحة املتفق عليها دون امل

كاملتعة وله اختبار من يكتال للناس وحرث واختبار القسام والزراع للقضاة ألجل أموال األيتام كما أن اختبار 
احلراثني يف احلرث واألسواق إىل األمر فإن وقع يف التطفيف جتاحد فالقضاة أوىل به ألنه أحكام والتأديب فيه 

سب فإن تواله احلاكم جاز التصاله حبكمه وينكر على العموم دون اخلصوص الشائع باملكاييل اليت مل تولف للمحت
فإن تراضى هبا إثنان مل يعرض هلم ومىت كان حق آدمي صرف كالتعدي على جدار اجلار فال بد من طلب صاحب 

ة ومن ظلم أجريا من غري تنازع منه وأال احلق فإن مل يكن بينهما جتاحد زال املنكر من ذلك وأال فأمرمها للقضا
فللقضاة وله أن يقر من األطباء والصناع من هو أصلح الناس ويلزم أهل الذمة بلبس الغيارا واجملاهرة بدينهم ومينع 

املسلمني من أذاهم ومينع من يطول على الناس يف الصالة ويضر بالضعفاء وذوي احلاجة كما أنكر رسول اهللا هللا 
من مل ميتنع منهم ال يؤدبه عليها بل يعزله ويويل غريه فاحلاكم ال حيتجب عن األحكام ووافقنا املعاجل أو على معاذ و

غري ذلك أنكر عليه ومينع أرباب السفن من محل ما ال تسعه وخياف عليها منه ومن السري عند اشتداد الريح وإذا 
ألسواق مبعاملة النساء اعترب سريته وأمانته ويزيل من محل فيها الرجال والنساء حجز بينهم حبائل وإذا اختص بعض ا

مقاعد األسواق ما يضر بالناس وإن مل يستبعد فيه وكذلك الرواشن وغريها مما يستضربه الناس وجيتهد فيما يضر مبا 
ال يضر ألنه من أهل إالجتهاد العريف دون الشرعي والفرق أن الشرعي مراعى فيه أصل ثبوت حكمه بالشرع 

 ثبت أصله بالعرف ومينع من نقل املوتى حيث مينع ومن خصاء احليوان حيث مينع ويؤدب عليه إن ااستحق والعريف
عنه قود أودية أخده ملستحقه مامل يكن فيه تناكر ومينع من الكسب بالكهانة ويؤدب عليه اآلخذ واملعطي واملنكرات 

  كثرية وها أنا أذكر فروعا ملالك رمحة اهللا 

  فرع

بيان مينع احملتسب من أخذ احلجام شعور الناس ليزور النساب به شعورهن إذا مل يكن هلن شعر ألن قال صاحب ال
  رسول اهللا لعن الواصلة واملستوصلة قاله مالك 



  فرع

قال قال مالك خيرج من السوق من يغش الناس ألنه أشد عليه من الضرب وإن مل يكن معتادا للغش وعن مطرف 
والضرب واإلخراج من السوق إن كان معتادا وال يرجع حىت يظهر توبته وتعلم وعبد امللك يعاقب بالسجن 

صحتها وغري املعتاد على قول مالك يرجع بعد مدة يرجى أنه تاب فيها وإن مل تظهر توبته وقيل ال يؤدب باآلخراج 
ألجناد أن ال يترك إال إذا كان إذا رجع إليه عرف وإال فال وأصل اإلخراج أن عمر رضي اهللا عنه كتب إىل أمر ا

  النصارى بأعماهلم جزارين وال صرافني حذرا من غش املسلمني 

  فرع

قال قال مالك إذا وجد الزعفران مغشوشا ال حيرق ويتصدق باللنب على املساكني إذا كان هو الذي غشه وكذلك 
ظيمة وسوى مالك الزعفران و املسك قال ابن القاسم ذلك يف الشيء اخلفيف دون الكثري ليال تذهب أموال ع

بينهما وأما إن غش غريه فال خالف أنه ال يتصدق به بل تباع ممن يؤمن أن يغش به وكذلك املسك يباع من املأمون 
ويتصدق بثمنه قال وقول ابن القاسم يف التفرقة أحسن ألن العقوبات يف األموال إمنا كانت يف أول اإلسالم كما 

طر ماله عزمة من عزمات ربنا وعنه يف حريسة اجلبل أن فيها غرامة مثليها روي عنه يف مانع الزكاة أن يؤخذ منه ش
وجلدات نكاال وعنه من أخذ من حرم املدينة شيئا فلمن أخذه مثله مث نسخ ذلك باإلمجاع وقال غريه حمتجا ملالك 

  إن العقوبات باألموال باقية يف كفارة الظهار وجزاء الصيد إذا قتل عمدا وكفارة رمضان 

  فرع

  قال مالك ال يباع القمح مغلوثا ويغربل إن كان أكثر من الثلث لعدم انضباطه وتستحب الغربلة إن كان يسريا 

  فرع

قال مالك مينع اجلزار من نفخ اللحم ألنه يغري طعمه ويؤدب إن فعله قال يعين النفخ بعد السلخ ليظهر مسن اللحم 
  فهو غش ويعترب من غري ضرورة خبالف قبل السلخ 

  فرع

قال قال مالك مينع الرجل من أعطاء ولده يف كتاب العجم يتعلم كتابه العجمية ومينع املسلم من تعليم النصارى 
اخلط وغريه ألن يف التعليم يف كتاب العجم إظهار الرغبة هلم وذلك من توليهم وإعزارهم وتعليم املسلم هلم اخلط 

  حبيب ذلك مسقطا للشهادة  ذريعا لقرائتهم القرآن فيكذبونه ويهزأون به وجعل ابن

  فرع

  قال قال مالك ال يستكتب النصراين ألنه يستشار والنصراين ال يستشار يف أمور املسلمني 



  فرع

قال قال مالك مينع الذي ينظر يف النجوم ويقول الشمس تكسف غدا والرجل يقدم غدا فإن مل ميتنع أدب قال 
احلساب ادعاء غيب وال ضاللة ألنه أمر منضبط حبساب القاضي أبو الوليد ليس يف معرفة الكسوف من جهة 

حركات الكواكب لكنه يكره اإلشتغال به لعدم الفائدة ومن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ورمبا مسعه اجلاهل 
فظن أنه من علم الغيب فيضر يف الدين فيؤدب على ذلك ملا يؤدي إليه من فساد العقائد وأما إخباره بغري ذلك من 

ملغيبات فقيل ذلك كفر فيقتل وال يستتاب لقوله أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر يب احلديث وقيل يستتاب فإن ا
تاب وإال قتل قال أشهب يزجر عن ذلك ويؤدب فقط قال وعندي هذا ليس باختالف بل حبسب أحوال فإن اعتقد 

ألنه زنديق وغري مستبشر فإن تاب وإال أن النجوم فعالة لذلك وهو مستبشر بذلك فشهد عليه قتل بغري استتابة 
قتل ألنه كافر غري زنديق فإن اعتقد أن اهللا تعاىل هو اخلالق عندها أدب وقدح ذلك يف شهادته وال حيل تصديقه 

فال يظهر ( ولقوله تعإىل ) قل ال يعلم من السماوات واألرض الغيب إال اهللا ( فيما يقول قاله سحنون لقوله تعإىل 
تنبيه إذا قال أهنا فعالة قال بعض العلماء يكون ذلك كقول املعتزلة ) ا إال من ارتضى من رسول على غيبه أحد

احليوانات كلها تفعل بذاهتا وتستقل بتصرفاهتا والصحيح عدم تكفريهم وال يكفر أحد من أهل القبلة فما الفرق 
ربط بينهما وبني هذه األحكام إذا سلم وإن ادعى أن اهللا تعاىل خيلق عندها فليس هذا من باب علم الغيب ألن ال

كان هذا كاإلخبار مبجرد الفصول األربعة وليس من باب اإلخبار بالغيب الذي استأثر اهللا تعاىل به بل الذي استأثر 
اهللا تعاىل به العلم بالغيب من غري سبب فإنه تعاىل ال حيتاج يف علمه إىل األسباب بل النزاع مع هذا القائل يف الربط 

فنحن مننعه وادعاؤه إياه جهل الدعاء علم غيب كما لو ادعى أن املاء يغرق والنار تروي ليس هذا من ادعاء  فقط
علم الغيب يف شيء وقد خيرب األنبياء واألولياء عليهم السالم باملغيبات بناء على كشف أو علم ضروري أو ظن 

لصديق يف حديث مسلم ملا قالت له عائشة رضي غالب خيلقه اهللا تعإىل هلم فهذا سبب أوجب هلم ذلك وقد قال ا
اهللا عنها هذان أخواي فمن أخيت قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فأخرب بأن الذي يف بطن إمرأته انثى مع أن 

من غري سبب والصديق يعلمه بسبب ما خلقه اهللا يف نفسه فينبغي أن يتنبه ) ويعلم ما يف األرحام ( اهللا تعاىل يقول 
ه هلذه القاعدة حىت يعلم ما يكفر به مما ال يكفر به وما وجب اختصاصه باهللا مما مل جيب وحيصل له فهم الفقي

  املنقوالت عن الصحابة وغريهم واجلمع بينها وبني األدلة الشرعية 

  فرع

  غيب إال اهللا قال قال مالك ينهى الذي يزعم أنه يعاجل اجملانني بالقرآن ألن اجلان من األمور الغائبة وال يعلم ال

  فرع

قال قال مالك ال خيلط الطيب من القمح أو الزيت أو السمن برديئه فيحرم ألنه غش إال أن يبني عند البيع اخللط 
وصفة املخلوطني وقدرمها ويباع ممن ال يغش به وهذا فيما ال يتميز كالزيتني أما القمح بالشعري والطعام بالغلة 

ثري منه حىت مييز أو يفرقا وجيوز يف القليل وقيل إن خلطه للبيع منع أو لألكل جاز والسمني مع املهزول فال يباع الك
  يف اليسري قاله عبد امللك ومطرف 



  فرع

  قال قال مالك مينع من يبيع للصبيان ألنه ال يدري هل أذن يف ذلك أولياؤهم أم ال فيكره ذلك تنزيها 

  فرع

ذام وبني رقيقه إذا كان يضر هبم كما ال حيال بينه وبني احلرة إمرأته قال قال ابن القاسم حيال بني اجملذوم البني اجل
وقال سحنون ال مينع من وطء إمائه لقوله ال عدوى وال طريه احلديث وقد رأى عمر رضي اهللا عنه إمرأته جمذوبة 

على ألنه تطوف بالبيت فقال هلا يا أمة اهللا لو جلست يف بيتك ال تؤذي الناس فجلست وسحنون يقول ضررهن أ
يؤدي به احلال إىل الزىن أو العنة قاعدة كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة كإجياب 

النقود يف املعامالت واحلنث باألمور املترفات وصفات الكمال والنقص يف عيوب البياعات تعترب يف ذلك كله امجاعا 
عا ووالية احلسبة وغريها من الواليات ضابط ما يندرج فيها مما ال فإذا تغريت تلك العوائد تغريت تلك األحكام امجا

يندرج من األحكام مبين على العوائد فيما يعرض ملتوليها فكذلك قليل هذا للمحتسب دون القاضي وهذا للقاضي 
  دون احملتسب فلو إختلفت العوائد اختلفت هذه اإلختصاصات فاعلم ذلك اهللا عز وجل أعلم 

   آدآب القضاةالباب الرابع يف

وهي مخسة عشر ادبا االدب األول موضع جلوسه ويف الكتاب القضاء يف املسجد من احلق واألمر القدمي وألنه 
يرضى فيه بالدون من اجمللس وتصل إليه املرأة والضعيف وال يقيم فيه احلدود وحنوها خبالف خفيف األدب وأصله 

وقضى النيب واخللفات بعده فيه واستحبه ح وابن حنبل ) حملراب وهل أتاك نبؤا اخلصم إذ تسوروا ا( قوله تعإىل 
وكرهه ش ملا يف الصحيح أن النيب قال جنبوا صبيانكم مساجد كم وجمانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم 
وحدودكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراء كم وألن اخلصومة يتبع فيها الفجور والتكاذب والسب و الظلم 

إليه و أرباب القاذورات ومل يوضع املسجد لذلك و اجلواب أن العمل خمصص هلذا العموم  واحلائض واجلنب يدخل
وأما احليض فيمنعن ويأكلن أو يأتني احلاكم يف بيته واجلنب يغتسل مجعا بني األدلة ويف الترمذي قال من ويل من 

سجد أبعد عن احلجاب وأقرب أمور الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم احتجب اهللا دون حاجته وفقره وفاقته وامل
اضع فيستحب قال التونسي قال مطرف وعبد امللك أحسن جمالس القاضي رحبات املسجد اخلارجة من غري للتو

تضييق يف غريها قال مالك كان من أدركت من القضاة ال جيلسون إال يف الرحبات خارجا إما عند موضع اجلنائز 
إليه اليهودي و احلائض قال وإما يف رحبة دار مروان وما كانت تسمى االرحبة القضاء ويستحب ذلك ليصل 

اللخمي قال ابن شعبان ومن العدل أن يكون منزل القاضي سط املصر ليصل الناس إليه من مجيع األطراف بغري 
كلفة ويكون جملسه مستقبل القبلة ويف موضع جلوسه ثالثة أقوال ففي املدونه املسجد وعنه الرحاب اخلارجة ونقل 

ال يؤمر أن يقضي يف منزله حيث أحب قال اللخمي والرحاب أحسن ألن مجيع ما تقدم التونسي وقال أشهب 
املسجد ينزه عن اخلصومات وغريها للحديث املتقدم قال صاحب املنتقى املستحب الرحاب اخلارجة عن املسجد 

قال أشهب يقضي حيث مجاعة الناس وقال غريه إال أن يدخل عليه يف ذلك ضرر من كثرة الناس حىت يشغله ذلك 
النظر والفهم فليكن له موضع يف املسجد حيول بينه وبينهم واختذ سحنون بيتا يف املسجد يقعد فيه الناس وال عن 

يقضي يف طريق ممره إال أن يعرض ملن استغاث به فيه فيأمر فيه وينهي من غري فصل حكم قاله مطرف وعبد امللك 



يء قال صاحب املقدمات ويستحب جلوسه وعن أشهب يقضي وهو ميشي إذا مل يشغله ذلك كما يقضي وهو متك
بالرحاب اخلارجة عنه فوافق الباجي ومل حيك خالفا وكالم الباجي وابن رشد هذا دليل على أهنم فهموا أن املشهور 

ما قالوه ويعضده قوله كان من أدركت من القضاة ال جيلسون إال يف الرحبات فدل أن العمل ذلك والعمل عنده 
قتضي داخل املسجد لقوله ال تقام فيه احلدود واحلدود تقام يف غري املسجد إمجاعا يف املواضع مقدم وظاهر املدونة ي

اليت يدخلها احليض واليهود األدب الثاين زمان جلوسه قال صاحب املنتقي قال مطرف وعبد امللك يتخري وقتا 
حار إال أن حيدث يف تلك األوقات جيلس فيه على ما هو رفق للناس وال ينبغي أن جيلس بني العشائني وال يف األس

أمر يرفع إليه فهو ال بد منه فيأمر وينهي ويسجن أما على وجه احلكم مما يشخص فيه اخلصوم فال ألهنا أوقات 
ضيقة عن ذلك كالشوارع يف البقاع وجوز أشهب احلكم بني العشائني قال فمعىن قول مطرف أنه ليس عليه ذلك 

الب واملطلوب من خمالفة العادة وهو معىن قول أشهب أنه يباح له ذلك ألن ترك ملا يف إحضار البيانات على الط
ذلك حق من حقوقه قال واألول أظهر وقد شاعت اآلجال يف القضاء و االمال واستقصاء احلجج وهو ينايف القضاء 

خطىء قال ابن بالليل وال يتعب نفسه فيقضي النهار كله وليقعد ساعات من النهار قال مالك أخاف أن يكثر في
يونس قال أشهب يقضي بني العشائني إذا رضي اخلصمان وال يكلف الكافة وال بأس أن يقضي بعد أذان الظهر 

والعصر واملغرب و العشاء و الصبح قال التونسي قال ابن عبد احلكم ال ينبغي أن جيلس أيام النحر وال يوم الفطر 
كذلك يوم عرفة ويوم الطني و الوحل ويوم خروج االناس للحج وال ما قاربه مما يضر فيه بالناس يف حوائجهم و

مبصر لكثرة من يشتغل يومئذ بتوديع احلاج قال اللخمي ويكون وقته معينا ال يقدمه وال يؤخره ليعلمه الناس وكل 
ن األوقات اليت قيل ال جيلس جيلس إذا عرضت ضرورة األدب الثالث وأول ما ينظر فيه بعد واليته احملبوسون أل

احلبس عذاب قال يف اجلواهر فيطلق من حبس يف ظلم أو تعزير وبلغ حده مث ينظر يف األوصياء وكوافل األطفال إذ 
رافع لوقائعها إليه قال أصبغ ينبغي له إذا قعد للقضاء يأمر مناديا نادي عنه يف الناس أن كل يتيم مل يبلغ وال وصي 

ناس من متاجرته ومداينته ومن علم مكان أحد من هؤالء له وال وكيل وكل سفيه مستوجب للوالية منعت ال
فلريفعه إلينا لنويل عليه وحيجر فمن داينه بعد منادي القاضي أو باع منه أو ابتاع فهو مردود األدب الرابع يف 

اجلواهر بعد النظر يف احملبوسني ومن نكر معهم ينظر يف ترتيب الكتاب واملزكي واملترجم ويكون الكاتب عدال 
ضيا وقال أصبغ ويكون مرضيا مثله أو فوقه ألنه خيشى تغيري القضاء وتبديل األمساء والتنميم على القاضي وال مر

يغيب له على كتاب احتياطا ويشترط العدد يف املزكي واملترجم دون الكتاب ألنه إستبان حكما والكاتب كاآللة 
خلري ال من باب الشهادة أو من باب احلكم للحاكم وقال آبو إسحاق لو ترجم له واحد جاز ألنه من باب ا

واحلاكم يكفي فيه واحد واختار القاضي أبو احلسن إن كان اإلقرار بالكايف يف الترمجة شاهدا وإمرأتان وروى 
أشهب يترجم للقاضي رجل مسلم مؤمن واثنان أحب إلينا وال يترجم كافر وال عبد وال مسخوط ألنه يعتمد على 

روط الشهادة وال بأس أن يقبل ترمجة إمرأة عدلة كالرواية وعن مطرف وعبد امللك ذلك قول املترجم فاشترط ش
إذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء إذا تعذر مترجم من الرجال قاال وإمرأتان ورجل أحب إلينا وأصل الكتاب أنه 

هم أمجعني وألن احلاكم كثري كان له كتاب علي بن أيب طالب وزيد ابن ثابت ومعاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عن
األشغال والنظر فال يتفرغ يكتب بيده ووافقنا األئمة على السالمة وعدالته وقالوا يكون فقيها فطنا فاضال ليفرق 
بني مواقع األلفاظ والواجب واجلائز ونزيها ليال يستمال بالرشى وبنوع غريها على التحامل على أحد اخلصمني 

الشهود فيشترط فيه ذلك واشترط ش كونه اثنني واكتفى ح بواحد ومنع العبد ألن وأما املترجم عن اخلصوم و
تاليته إخبار ال شهادة ألنه ال حيتاج أن يقول أشهد أنه يقول كذا بل يقول هو يقول كذا وقياسا على املفيت وقاسه 



ه وهو إذا مل يطلع إشترط ش على ما اذا شهد على إقراره ألنه ال فرق بني عدم الفهم من القاضي وبني عدم إطالع
اثنان فكذلك إذا مل يفهم قاعدة يقع يف كالم الفقهاء كثريا أن منشأ اخلالف التردد بني الشهادة واخلرب فما ضابط 
حقيقة الشهادة واخلرب ألن التردد بينهما فرع تصورمها وال ميكن أن يضبطا فاشترط العدد يف الشهادة دون اخلرب 

ا شهادة فيجب أن يعلم أهنا شهادة قبل اشتراط العدد فلو إستفدناها من العدد لزم ألن إشتراطه فرع عن كوهن
الدور فنبني اآلن احلقيقتني فنقول متعلق اخلرب يف الشرع من العدل حيث اعتربه الشرع يف حق الغري احترازا من 

لقة باخللق إىل يوم القيامة وهو الدعوى أما إن يكون عاما أو خاصا فإن كان عاما فهذا هو اخلرب والرواية فإهنا متع
سر عدم اشتراط العدد فإن اشتراطه يف الشهادة إمنا كان لتوقع العداوة الباطنة بني العدل وبني الشخص املعني 

فاشترط العدد استظهارا وال يتهم أحد يف معاداة الناس إىل قيام الساعة فالعموم سر عدم اشتراط العدد وهو ضابط 
خلصوص فهو الشهادة مث تقع فروع مترددة بني العموم واخلصوص فيختلف العلماء فيها ألجل الرواية وإن تعلق با

الشائبتني هل يلحق بالشهادة أو اخلرب كاإلخبار عن رؤية رمضان من جهة أنه ال خيص شخصا معينا أشبه الرواية 
عدد وكلك املترجم و القائف و فيقبل الواحد قاله ش ومن جهة أنه ال يتعدى هذه املسألة أشبه الشهادة فيشترط ل

املقدم ملا تقدم فهذا الكشف و التحقيق عزيز كنت أطلبه عدة من السنني حىت وجدته لإلمام املازري يف شرح 
  الربهان يف أصول الفقه فتأمله 

  فرع

  رب قال ابن يونس قال مالك يويل حاسبا ثقة يقسم وخيربه مبا صار لكل واحد فيقبل قوله وحده ألنه حاكم أو خم

  فرع

قال قال عبد امللك يقبل قول الطبيب الكافر يف العيوب يف العبد أو األمة احلاضرين ألنه علم يأخذه عمن يبصره 
مرضي أو مسخوط واحد أو اثنني فإن غاب العبد أو مات مل يقبل إال الشهادة بشروطها و كذلك يقبل يف عيوب 

قبل إال إمرأتني على وجه الشهادة و القياس يف اجلراح يكفي األمة واحدة مرضية من النساء فإن فأتت األمة مل ي
واحد إذا أمره اإلمام ينظر ذلك و األحسن أن يكون عدال فإن مل جيد إال طبيبا جاز كما تقدم يف العيوب وما فات 

يسرع ال يقبل منه إال ما يقبل يف الشهادة األدب اخلامس يف اجلواهر ال يقضي يف حالة غضب وال جوع وال حالة 
إليه الغضب فيها أو يدهش عن متام الفكر ويف الكتاب ال يكثر اجللوس جدا وإذا داخله هم أو نعاس أو ضجر 

فليقم قال اللخمي ومن ذلك الشبع الكثري وأصل ذلك قوله ال يقضي القاضي وهو غضبان أخرجه البخاري 
إىل احلكم وقال ابن حبيب يقوم قال و  واختلف اذا ضجر قال ابن عبد احلكم حيدث جلساءه لريوح قلبه مث يعود

األول أحسن وال حيكم متكئا ألنه استخفاف باحلاضرين و للعلم حرمته متهيد قال اللخمي وغريه من العلماء له أن 
حيكم يف هذه األحوال يف مسألة فيها نص وما خف من مسائل االجتهاد دون ما حيتاج إىل فكر وعلى هذا ختتلف 

تهد يف العلم والقضاء تصري له أمور ضرورية هي عند غريه حتتاج فكرا كثريا فيبح األول دون أحوال احلكام يف اجمل
الثاين وكذلك املسألة العظيمة النظر إذا كان قد تقدم له احلكم فيها عن قرب بفكر مستوعب ال حيتاج فيها حينئذ 

اط و املناط العلة فإن استخرجت من أوصاف إىل فكر قاعدة وهي الفرق بني ختريج املناط وحتقيق املناط وتنقيح املن
مذكورة يف صورة النص كما يف حديث األعرايب يف تصرحيه مع مجلة األوصاف بإفساد رمضان فهو تنقيح املناط أو 

من أوصاف مل تذكر كما يف حديث بيع التفاضل يف الرب فهو ختريج املناط أو اتفق عليها وحصل التنازع يف وجودها 



قيق املناط كالتنازع يف كون التني مقتاتا مع االتفاق على أن االقتيات العلة وقال الغزايل تنقيح يف الفرق فهو حت
املناط قياس عدم الفارق فعلى هذا مينع القاضي يف الغضب وغريه مما مل ينص عليه كالشبع واجلوع هو من باب 

خر وهو تشويش فكر وكذلك حديث ختريج املناط ألنا مل يغن وصفا مذكورة بل أخرجنا من املذكور وصفا آ
األعرايب على مذهبا ألنا أخذنا إفساد الصوم وإمنا يف احلديث واقعن من أهلي يف شهر رمضان وعلى رأي ش يكون 
من تنقيح املناط ووافقنا األئمة على اعتبار املشوش للفكر حيث وقع بغضب أو غريه األدب السادس قال اللخمي 

ن األول قد استحق بسبقه وكذلك قاله الفقهاء يف تعليم العلم و القرآن وحنو ذلك يقدم اخلصوم األول فاألول أل
قال إال أن يكون مثل املسافر ) والسابقون السابقون أولئك املقربون ( يقدم األول فاألول ولذلك قال اهللا تعاىل 

كتبت أمساؤهم يف بطائق وكالسبق إىل اجملالس واألمور املباحات أو ما خيشى فواته وإن تعذرت معرفة األول 
  وخلطت فمن خرج امسه بدئ به وذلك كالقرعة ألنه تطييب للنفوس 

  فرع

قال الشافعية واحلنابلة ال يقدم يف الدعاوي والفتائك إال بدعوى واحدة وقاله صاحب النوادر عن سحنون فإذا قال 
الن اجلميع قدموا يف واحدة فلو قدم واحد  األول يل آخر قدم عليهما األول عليه ويقدم يف الثانية ما يأتيه من بعده

والعدل التسوية بالنقل ووافقونا على ) إن اهللا يأمر بالعدل ( يف اثنتني مل يسو بينهم والتسوية مأمور هبا لقوله تعاىل 
تقدمي املسافرين بشرط القلة ألن اهللا تعاىل وضع عنهم الصوم وشطر الصالة األدب السابع قال اللخمي يفرد 

ء عن الرجال يف اخلصومة إذا كانت اخلصومة بينهن وجيعل هلن وقتا فإن كان بعضها بينهم وبعضها مع الرجال النسا
جعل اخلصومة ثالث مرات للرجال وقت وملن كانت خصومته من النساء وقت وللنساء وحدهن وقت فإن عجز 

املنطق مباشرة اخلصومة فقط وكره  عن ذلك عن النساء وأبعد جملسهن عن الرجال ومتنع املرأة اجلميلة الرخيمة
مالك اخلصومة لذوي اهليئات من الرجال ملا فيها من نقص العرض فالنساء أوىل األدب الثامن قال ابن يونس 

ينصف بينهما جملسهما والنظر إليهما واستماعه منهما وال ينظر إىل أحدمها بطالقة وبشر أكثر وال يسارر أحدمها 
 يسمع أحدمها ما يسارر به اآلخر قال سحنون وال يضيف أحدمها وال خيلو به أو يقف معه وال يساررمها مجيعا إذا مل

فإن ذلك مما يوهن خصمه ويدخل عليه سوء الظن قال أشهب وال جييب أحدمها يف غيبة اآلخر إال أن يعرف أن ذا 
سا فال بأس أن يقول هلما ما من املختلف أو مل يكن يعرف وجه خصومة املدعي فيسمع منه حىت يعلم أمرمها وإذا جل

خصومتهما أو يدعهما حىت يبتدأها أو يقول أيكما املدعي فإن علمه سأله عن دعواه ويسكت عن صاحبه حىت 
يسمع حجته مث يأمره بالسكوت ويستنطق اآلخر وال ينبغي أن يبتدئ املدعى عليه بالنطق بل املدعي ألن صاحب 

بالسؤال فيقول مالك أو تكلم إال أن يعلم أنه املدعي وإذا قال أحدمها  احلق أرجح شرعا فيقدم وال يعود ألحدمها
أنا املدعي وسكت اآلخر ومل ينكر فال باس أن يسأله عن دعواه واألحسن أن يسأله حىت يقر اآلخر بذلك فإن قال 

عيا فللقاضي أحدمها املدعي هذا ومل ينكر اآلخر فله أن يسأله فإن قال كل واحد عن اآلخر هو املدعي ولست مد
أن يقيمها حىت يأيت أحدمها للخصومة فيكون هو الطالب قاله أصبغ وقال ابن عبد احلكم إذا قال كل واحد أنا 

املدعي فإن كان أحدمها استمع أو جلب اآلخر مسع منه أوال وإن مل يدر من جلب صاحبه ابتدأ بأيهما شاء فإن كان 
لظاهر هو القوي الطالب قال أصبغ فإن أدىل املدعي حبجته فقال أحدمها ضعيفا فأحب إيل أن يبدأ باآلخر ألن ا

القاضي لآلخر تكلم فإن تكلم نظر يف ذلك وإن سكت أو قال له أخاصمه إليك قال له القاضي إما خاصمت أو 
حلفت هلذا املدعي على دعواه وحكمت له إن كان مما يستحق من نكول املطلوب إن ثبت له اخللطة ألن نكوله عن 



لم نكول عن اليمني وإن كان مما ال يثبت إال بالبينة طلب البينة وال يسجنه حىت يتكلم ولكن يسمع صاحبه ألن التك
البينة حتتمل التخريج من قبله وكان سحنون إذا شاغب اخلصمان أغلظ عليهما ورمبا أمر القومة فزجرومها بالدرة 

عنكما وله الشد على عضد أحدمها إذا رأى ضعفه عن  ورمبا شاغبا حىت ال يفهم عنهما فيقول قوما فإين ال أفهم
صاحبه وقربه منه وال بأس أن يلقنه حجة له عمي عنها وإمنا يكره أن يلقنه حجة الفجور وقد قال النيب من ثبت 

عييا يف خصومه حىت يفهمها ثبت اهللا قدمه يوم تزل األقدام ومنع سحنون شد عضد أحدمها وتلقينه حجته ألنه ميل 
مها وإذا أقر أحدمها يف خصومته بشيء لآلخر فيه منفعة فعلى احلاكم أن ينبهه على نفعه بذلك ويكتبه له مع أحد

قال سحنون وإذا كان يف أمرمها شبهة وإشكال فال بد أن يأخذمها بالصلح وختاصم رجالن صاحلان من أصحابه 
وركما على ما ستر عليكما وقال عمر رضي فأقأمهما ومل يسمع منهما وقال استرا على أنفسكما وال تطلعاين من أم

اهللا عنه رددوا القضاء بني ذوي األرحام حىت يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن وكان سحنون إذا 
سأله أحد عن مسألة من مسائل األحكام مل جيبه وقال هذه مسألة خصومة إال أن يعلم منه إرادة التفقه قال مالك ال 

مسائل القضاء وأما غري ذلك فال بأس ألنه عون على البخيل والقاضي ال يعني أحد اخلصمني وال يفيت القاضي يف 
يرفع احلاكم صوته على أحدمها دون اآلخر قال أشهب له أن يفعله ردعا له للدده ويعلم اهللا منه أنه لو كان من 

اكم وقال إذا ابتلى أحدكم بالقضاء صاحبه ذلك لعمل به مثله فقد هنى رسول اهللا أن يقعد اخلصمان بني يدي احل
بني املسلمني فال يرفع صوته على أحد اخلصمني دون اآلخر ويف النوادر قال أشهب جلوس اخلصوم بني يديه هو 

األصل فإن كان شأنه جيلس يف أي موضع فواسع فإن عني اجمللس لصداقة أو غريها أجلسهما منه جملسا واحدا وال 
به وال يدخل عليه أحد اخلصوم بينه وإن كان من إخوانه وقد كان يغشاه قبل ذلك  يضيف أحد اخلصمني وال خيلو

إذا كان على االختصاص ليس أمرا عاما وال تكره له عيادة أحد اخلصمني وال شهود جنازة بعض أوليائه قال عبد 
ته وليجلس خارجا امللك وال يدخل عليه أحد اخلصمني يف جملس قضائه وال وحده وال يف مجاعة وإن كان من خاص

حيث يأتيه الناس ألن ذلك كله موهن لآلخر قال اللخمي قال أصبغ يسوي بينهما يف اجمللس وإن كان أحدمها 
ذميما وقيل ال يسوي لقول النيب ال تساووهم يف اجمللس قال ش وأرى أن جيلسا مجيعا ويتقدمه املسلم بالشيء 

أحدث اآلخر الدعوى عند ما طلبته قد املشخص أوىل أو الثالث أوال اليسري واقفا فإن قال أحدمها أنا الطالب وإمنا 
إن علم وإال صرفهما فإن أىب أحدمها إال اخلصومة قدمه وإن بقي كل واحد متعلقا باآلخر أقرع بينهما وإن كان 

حلكم يبدأ لكل واحد طلب عند اآلخر وتشاحا يف التبدئة أقرع بينهما ألنه أطيب للنفوس وقيل خيري وقال ابن عبد ا
بالنظر أضعفهما فإن مل يعترف املدعى عليه ومل ينكر قال حممد حيكم عليه بغري ميني وقال أصبغ يقول له احلاكم إما 

أن ختتصم أو حلفت املدعي وحكمت له إن كان مما يستحق بالنكول مع اليمني إذا أثبت لطخا قال اللخمي املدعي 
 ميني على أنه مىت عاد املدعى عليه إىل اإلنكار أو اخلصومة كان ذلك له خمري بني ثالث بني أن يأخذ املدعى به بغري

أو حيلف اآلن وحيكم له بعد أن يعرف املدعى عليه ذلك وال ينقص له احلكم بعد ذلك إن أتى حبجة إال ببينة مل يعلم 
إذا سجن فال أحلف هبا كمن خاصم ومل يسكت أو يسجن له حىت يقر أو ينكر ألنه يقول هو يعلم أن حق وقد يقر 

كاملشتري يكتم الشفيع الثمن اختلف فيه هل يسجن أو يقال للشفيع خذ وال وزن عليك حىت يثبت الثمن وهذا 
إذا كانت الدعوى يف معني دارا أو عبدا ويف الذمة وأقام لطخا وان مل يقم لطخا مل تسمع دعواه وإن أعدت الزوجة 

وبينها وتطلق عليه إن طال األمر حلقها يف الوطء فإن أعدت النكاح الطالق فلم يقر ومل ينكر سجن وحيال بينه 
سجن حىت يقر أو ينكر وإن أدى عليها نكاحا فلم تقر ومل تنكر حيل بينها وبينه حىت تقر أو تنكر وكذلك السيد 

احلاكم أن  يدعي عليه عبد العتق يسجن حىت يقر أو ينكر وإذا لفظ أحدمها مبا ينفع اآلخر فأغفل منفعته فيه فعلى



يقول لقائل ذلك يلزمك على قولك كذا وال يقول خلصمه قل له كذا ألن تعليم أحد اخلصمني بالعناية له يوهن 
اآلخر وليس كقوله له يلزمك كذا ال حجة لك يف قولك فإذا مل يبق ألحدمها حجة فإن قال بقيت يل حجة قال 

إذا دعى حجة قوية يف دار يف يديه أمهله الشهرين ثالثة حممد إن كان من طريق العدد ضرب له أجال ليس بالبعيد و
متهيد ويف كتاب ابن سحنون وغريه كتاب عمر رضي اهللا عنه أليب موسى األشعري يف فصول القضاء ينبغي أن 

حيفظ أوله بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني إىل عبد اهللا بن قيس سالم عليك أما 
د فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدىل إليك اخلصم حبجته فاقض إذا فهمت وأنفد إذا قضيت بع

فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له آس بني الناس يف وجهك وعدلك وجملسك حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال 
جائز بني املسلمني إال صلحا أحل  ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمني على من أنكر والصلح

حراما أو حرم حالال وإذا عرفت أهل الشغب وإال لداد فأنكر وغري فإنه من مل يزع الناس عن الباطل مل حيملهم 
على احلق ال مينعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إىل احلق فإن احلق قدمي 

ادي يف الباطل وقاتل هواك كما تقاتل عدوك واركب احلق غري مضار عليه وإذا رأيت ومراجعة احلق خري من التم
من اخلصم العي والغباوة فسدد فهمه وبصره يف غري ميل معه وال جور على صاحبه وشاور أهل الرأي من جلساته 

ثال وقس األمر عند وإخوائك الفهم فيما تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب اهللا وال سنة مث أعرف األشباه واألم
ذلك واعمد إىل أقرهبا إىل اهللا وأشبهها باحلق فيما ترى واجعل ملن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر 
بينته أخذت له حقه وأال استحللت عليه القضاء فإنه أنفى للشك وأجل للعمى املسلمون عدول بعضهم على بعض 

شهادة زور أو ظنينا يف والء أو نسب فإن اهللا توىل منكم السرائر ودرأ عنكم  إال حمدودا يف حد أو جمربا عليه
الشبهات واألميان وإياك والقلق والضجر والتأذي باخلصوم والتنكر عند اخلصومات فإن استقرار احلق يف مواطن 

ه اهللا ما بينه وبني احلق يعظم اهللا به األجر وحيسن عليه الذخر ويروى الذكر ملن صحت نيته وأقبل على نفسه كفا
الناس ومن ختلق للناس مما يعلم اهللا أنه ليس من نفسه شأنه اهللا فما ظنك بثواب اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته 
والسالم فهذا الكتاب مجع أكثر أدب القضاء وأحكامه فوائد هذه والية نبني تقليدها واللفظ املفيد الوالية شرعا 

بني التنفيذ واحلكم وما معىن احلق قدمي وما معىن اركب احلق غري مضار عليه وكيف  وما معىن اإلدالء وما الفرق
جعل املسلمني عدوال من غري كشف واكتفى بالعدالة الظاهرة كما قاله ح وما معىن النهي عن التنكري عند 

نه وبني قول أيب موسى اخلصومات وما معىن من ختلق للناس مبا يعلم اهللا أنه ليس من نفسه شأنه اهللا وما اجلمع بي
األشعري إنا لنكشر يف وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم واجلواب عن األول من وجهني لعل عقد الوالية تقدم وهذا 

للوصية فقط أو يف ألفاظه ما يقوم مقام عقد الوالية وهو قوله إذا أدىل إليك وقوله استحللت عليه القضية وحنو 
أي أوصله لغري وعن الثالث أن إظهار احلجة ) أدىل دلوه ( ه حجته ومنه قوله تعإىل ذلك وعن الثاين معناه أوصل إلي

الشرعية وكمال النظر فيها وإثبات وترتيب مقتضاها عليها من اعتقاده االستحقاق وتصرحيه بتلك حكم وإلزام 
أن احلق هاهنا حكم اهللا اخلصم وقهره لرفع احلق تنفيذ فهذا هو الفرق بني اإلثبات واحلكم والتنفيذ وعن الرابع 

وهو كالمه النفساين وهو قدمي وفيه إشارة إىل أن املصيب لذلك أحكم ففيه حض على بذل اجلهد يف طلب ذلك 
احلكم املعني أو يكون كالمه إشارة إىل أن بذل اجلهد يف طلب احلق وهو ما زال يف مجيع فهو قدمي مبعىن طول املدة 

امس أن معناه أن يتمكن من احلق بانشراح صدر وطيب نفس ساملا عن شغب ال مبعىن انتفاء األولية وعن اخل
األهواء فإن الركوب يعرب به عن التمكن ومن كان ينازعه هواه ويكاد يغلبه اهلوى فهو مضار يف سلوك احلق فعالمة 

نيهما أن املسلمني إشارة إىل توفري العزم وعن السادس من وجهني أحدمها أن ذلك مذهبه فأخرب به ال أنه أمر به وثا



عدول بعد الكشف خبالف الكفار وقيل إمنا قيل ذلك يف عصر الصحابة حيث يغلب اخلري فيلحق النادر بالغالب 
وأما اليوم فغلب الشر فيلحق الغالب بالنادر فينعكس احلال وعن السابع أن التنكر املراد به الغضب امللهي عن 

طاعات و الباطن خبالفه وكالم أيب موسى حممول على املداراة بكالم الفكر وعن الثامن أنه حممول على اظهار ال
واالمور املباحة دفعا للشرور واسجالبا للمصاحل ووافقنا االئمة على ما تقدم يف هذا االدب األدب التاسع تأديب 

نفسه اخلصوم ففي الكتاب ال بأس بضرب اخلصم اذا تبني لدده وظلمه قال ابن يونس وكذلك إذا أذى الفاضي 
ألن حرمة القاضي من حق اهللا واألدب يف هذا أمثل من العفو قال مطرف وعبد امللك إذا قال أحدمها لآلخر يا 

فاجر ويا ظامل ضربه على مثل هذا إال يف الفلتة من ذي مروءة فإن قال للشاهدين شهدمتا علي بزور أو مبا يسألكما 
لقائل واملقول له فإن قال للقاضي اتق اهللا قال ابن عبد احلكم اهللا عنه أو لستما عدلني يعاقب يف ذلك حبسب قدر ا

ال يضيق عليه يف ذلك وليثبت وجيب يبني مثل رزقين اهللا تقواه أو ما أمرت إال خبري ويبني له من أين حيكم عليه وال 
ل الفضل يظهر غضبا قال ابن القاسم فإن قال ظلمتين فذلك خيتلف فإن أراد بذلك أذى القاضي والقاضي من أه

عاقبه ألن حرمته من حرمة اهللا وحرمة رسوله األدب العاشر يف جلسائه ومباشريه قال اللخمي ال يكون وكالؤه 
وحجابه إال عدوال ألنه يعتمد عليهم يف أمور كثرية ويكونون ذوي رفق وأناة لورود الضعيف واملظلوم عليهم 

ث معهم فإذا اطلعوا على أسرار القاضي فيما يريد من ويباشرون النساء الواردات للحكومة ويؤمتنون على احلدي
حكومة فال ينقلوها ألحد اخلصمني وكذلك جلساؤه ويكونون أهل دين وأمانة ونصيحة واختلف يف جلوس العلماء 
عنده فاختار حممد حضورهم ومشاورهتم وكان عثمان رضي اهللا عنه خيص أربعة من الصحابة ويستشريهم فإذا رأوا 

ه وقاله أشهب ومنع مطرف وقال إذا ارتفع عن جملس القضاء شاور قال اللخمي ذلك خيتلف إن كان ما رآه أمضا
ال ينحصر حبضورهم وإال فال إال أن يكون القاضي مقلدا فال يسعه القضاء بغري حضورهم قال حممد وال يدع 

رار اخلصوم خوف رجوع املقر مشاورة الفقهاء عندما يتوجه احلكم وال جيلس للقضاء إال حبضور عدول ليحفظوا إق
وإن كان ممن يقضي بعلمه فإن أخذه مبا ال خالف فيه أوىل قال التونسي قال سحنون ال ينبغي أن يكون معه من 
يشغله عن النظر فقهاء أو غريهم فإن ذلك يدخل عليها احلصر والوهم وكان عمر رضي اهللا عنه ال حيضر عنده 

يشاور ذلك العامل يف ذلك وال جيوز له أن يشاوره فيما شهد فيه ويف اجلواهر  الفقهاء وإذا شهد العامل يف شيء فال
قال ابن عبد احلكم ال ينبغي ترك املشاورة وال يدخله عيب وال استنكاف فإن سلف هذه األمة وخيار الصحابة 

ر رضي اهللا عنه رضي اهللا عنهم كانوا يسألون عما نزل هبم فهذا أبو بكر رضي اهللا عنه يسأل عن اجلدة وكان عم
يأيت زيد بن سامل ويسأله يف أمر اجلد ومرياثه وسأل عمر أيضا عن مرياث املرأة من دية زوجها وال يفيت فيما خيتصم 
إليه فيه إال للمتفقهني واختار ابن عبد احلكم الفتيا يف مجيع ما يسأل عنه ألن اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم كانوا 

لس القاضي يف جملس العلم فيعلم أو يتعلم وعند ش و ح حيضر مبجلسه العلماء يفعلون ذلك وال بأس أن جي
) وأمرهم شورى بينهم ( وشاور يف أمر اخلندق وغريه وقال تعاىل ) وشاورهم يف األمر ( ويشاورهم لقوله تعاىل 

فليقل أبقيت لكما األدب احلادي عشر استيفاء احلجج ففي الكتاب إن ادليا حبجتهما وفهم عنهما وأراد أن حيكم 
حجة فإن قاال ال حكم بينهما مث ال يقبل إال ما له وجه وبينة مل يعلم هبا أو اتى بشاهد عند من مل ير الشاهد واليمني 

مث وجد شاهدا آخر وقال مل أعلم به ويف التنبيهات قال ابن حمرز جعل فهمه مقام ما يسمعه قال القاضي وليس 
مسعة انتفت الريبة عه واالحتمال قال أشهب وسحنون ال يقضي مبا فهمه من حلن املراد هذا وامنا فهم عنهما وا

احملكوم ( ) خطاهبما وال مبا يظنه يف هذا هو الفهم الذي أراده يف الكتاب وقوله أبقيت لكما حجة قيل صوابه من 
ملطلوب إذا أبدى حجة وعليه اختصرها ابن حممد ومن اتبعه وأما الطالب فهو يطلب احلكم وقيل القول هلما ألن ا



يسأل الطالب عن جواهبا فكأنه قال أبقي لكما كالم أنظر فيه قال واألحسن أهنما اثنان طالب ومطلوب فمرة يتوجه 
احلكم على املطلوب ومرة على الطالب بتعجيزه للمطلوب ودفعه عنه فقوله أبقيت لكما حجة ملا كان يقول ذلك 

احلكم اختصر الكالم ولفه يف لفظ واحد وأيضا فقد يبقى للطالب حجة  لكل واحد منهما منفردا إذا توجه عليه
يدفع فيها عنه وظاهر قوله إذا جاء شاهد آخر يقضي هلا القاضي األول وغريه ويف املوازية إمنا هذا للقاضي نفسه 

ة بعد إنفاذ وال يسمع منه غريه ولسحنون ال هو وال غريه قال ابن يونس فإن قاال ال حجة لنا ال تقبل هلما حج
احلكم وإن قال بقيت يل حجة فأمهله فلم يأت بشيء حكم عليه ومعىن قول من قال ال ينظر يف الشاهد إذا أتى به 
غري األول ألن األول قد اجتهد فال ينقض ليال يكون للثاين وصي على األول ويف اجملموعة إذا قضى عليه مث وجد 

الثاين كما لو كانت غائبة غيبة بعيدة فحكم عليها مث قدمت فله القيام  بينة مل يعلم هبا وقد عزل األول حكم له هبا
هبا فاجلهل هبا كالغيبة وينبغي أن يكتب يف قضيته أنه ذكر أن له بينة بعيدة الغيبة فمن أحضر شهوده فهو على حجته 

يقدح فيهما إال أن  وعن عبد امللك وغريه إذا حكم بشاهد من بعد اإلجتهاد يف الكشف عنهما مل ينتقض بشيء مما
يكونا عبدين أو مسخوطني أو موىل عليهما أو ممن يستحقان الوالية عليهما وقاله أشهب قال اللخمي إذا قال بقيت 

يل حجة قال حممد إن كان من طريق اللدد ضرب له أجال ليس بالبعيد مث حيكم عليه وإن ذكر حجة قوية يف دار 
عشر يف اإلسجال عليه مبا ثبت قال اللخمي ومن حق الطالب إذا توجه له وحنوها فنحو ثالثة أشهر األدب الثاين 

احلق أن يكتب له قضيته مبا ثبت له وسبب الثبوت من بينة أو ميني أو نكول أو سقوط بينة إن ظهرت ألنه خيشى أن 
لك ليس ذلك على يقوم عليه بعد ذلك هبا واختلف يف املدعى عليه إذا مل يثبت عليه بتلك الدعوى شيء قال عبد امل

القاضي وقال مطرف يكتب له حىت ال تعود اخلصومة يف ذلك واختلف إذا أتى بعد ذلك مبن يزكيها أو عدلني فعند 
مالك وابن القاسم يقبالن ألن العجز ال يبطل احلق وعند مطرف ال يقبل إال يف ثالث العتق والطالق والنسب ألن 

ىل يف الطالق والعتاق واألنساب متعددة وكذلك الوالء ويف اجلواهر فيها حقوقا لغريها احلاضر فحقوق اهللا تعا
يكتب يف اإلسجال أمساء البينة وأمساء املتداعيني وأنساب اجلميع وما يعرفون به وما حكم به وحيتفظ به يف خريطة 

اق وخيتم عليه ويكتب عليه خصومة كل شهر على حدة حىت يتيسر اإلخراج األدب الثالث عشر أرزاقه وأرز
أعوأنه قال ابن يونس جلس سحنون للناس احتسابا وقال لو اعطيت مجيع بيت املال ألخرته من غري حترمي وأخذ 
ألعوانه وكاتبه وكل من استعدى أعطاه طابعا فإذا جاء خبصمه رد الطابع ويف الكتاب أكره إجارة قسام القاضي 

ترطوا بينهم شيئا قال ابن يونس ليس حبرام بل يكره فإن وقع ذلك كان على عدد الرؤس ال على األنصباء إذا مل يش
ألن خارجه وزيدا كانا يقسمان بغري أجر ويف النوادر من الواضحة حق على اإلمام أن يوسع على القاضي يف رزقه 

وجيعل له قومة يقومون بأمره ويدفعون عنه الناس وأمثان الرقوق والسجالت وال ينبغي أن يأخذ رزقه إال من اخلمس 
اجلزية أو عشور أهل الذمة إن جبيت بغري ظلم وال يرزق من الزكاة ألنه ليس من أصنافها وإن ويل فقري أغىن أو 

وويف عنه دينه ويكفى مجيع ما حيتاج إليه قال سحنون وله تكليف الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادته قال 
وا على حق قال أشهب فرزق كل واحد على مالك ال بأس بأرزاق القضاة من بيت املال وكذلك العمال إن عمل

قدر نفعه وقوته على العمل أما إذا كان املال يوضع يف غري وجهه فتكره أرزاقهم قال ابن القاسم وقاسم الغنائم 
كقاسم القاضي وإمنا كره مالك لقسام القاضي ألهنا تؤخذ من بيت مال اليتامى ومن أموال الناس وال بأس من بيت 

يبعث يف أمور اخلصومات ال جيعل له على الناس شيء وقال مالك ألن األخذ من أموال الناس املال وكذلك من 
سبب احليف على بعضهم فيكون من بيت املال قال ابن القاسم فلو أجر قوم ألنفسهم قامسا مل أربه بأسا كما قال 

بد امللك إن استجوب قاسم مالك يف الوثيقة قال سحنون فإن مل يرزق القاسم من بيت املال أجر نفسه وقال ع



الغنيمة جاز وإذا بعث القاسم ليقسم بني قوم فيهم صغري أو غائب قال أصبغ ال يشهد يف ذلك حىت يرفعه للحاكم 
فإن رآه صوابا أمضاه ألن حق الصغري والغائب وكيل يقوم مقأمه قال ابن القاسم وال يكره القاضي الناس على 

وهم باملعاملة عن اخليانة وأجرى عمر بن عبد العزيز للقاضي دفع مائة دينار قسم قسامة خاصة وكان عمر يقول اغن
يف السنة وكان يوسع على عماله ويقول ذلك هلم قليل إذا أقاموا كتاب اهللا وعدلوا وعند ش من تعني عليه القضاء 

ن مل تكن له كفاية جاز له وعنده كفايته وكفاية من تلزمه كفايته مل جيز أن يأخذ عليه رزقا ألنه فرض تعني عليه وإ
الرزق من بيت املال ألن القضاء ال يترك له الكسب فال بد أن يعرض عن الكسب وإن مل يتعني عليه القضاء ووجد 

اإلمام من يتطوع به من أهل الوالية لو جيز أن يويل من يطلب عليه رزقا ألن بيت املال للمصاحل وال مصلحة يف 
إن عدم املتربع وللموىل كفايته كره إن يأخذ عليه رزقا ألنه قربة وحترم اإلجارة على الدفع إليه مع وجود املتربع ف

القضاء كأنه عمل غري معلوم وعند ابن شعبان جيوز أخذ الرزق ملن تعني ومل يتعني مطلقا مع إكراهه ذلك مطلقا 
أرزق عتاب بن أسيد أربعني واتفقت األئمة واألمة فيما علمت على حترمي اإلجارة وأصل اإلرزاق إن رسول اهللا 

فيقاس عليها مجيع  ٦٠التوبة ) والعاملني عليها ( أوقية يف السنة رواه الزهري ومل يبني ذهبا وال فضة وقوله تعاىل 
املصاحل قاعدة الجيتمع العوض واملعوض لشخص واحد ليال تبطل حكمة املعاوضة وكذلك امتنع أخذ السابق يف 

ليال يكون املنتفع هو اآلخذ واشترط احمللل وامتنع أخذ األجرة يف الصالة ألن ثواهبا حلبة اخليل أو الرماة الرهن 
لإلمام وكذلك للقاضي أجر حكمه له فهو يعمل لنفسه متهيد األعمال ثالثة أقسام أمجع على جواز اإلجارة فيه 

مة واألذان بوجوب شائبتني كاخلياطة وقسم أمجع فيه على املنع كاإلميان والصيام وقسم خمتلف فيه كاحلج واإلما
بالثواب و املستأجر باملالزمة يف املكان املخصص وحنو ذلك وقد يتوهم هذا يف القضاء لكن ( ) حصول النفع للنافع 

عرض أمر عظيم وسهو هو أن منصب القضاء منصب النبوة فال جيوز أن يقابل بالعوض ألنه هوان وألن املستأجر 
طنة هتني منصبه وختل هبيبته فتختل املصاحل وبه يفرق بينه وبني القسام وغريهم مستحق للمنافع فهو نوع من السل

ألن مناصبهم قليلة العظم واخلطر بالنسبة إىل القضاء فتعد املفسدة فيهم خبالف القاضي وأما اإلرزاق فهو يعطى 
ري ليس معاوضة فكذلك للقاضي والفقراء والضعفاء بسبب واحد وهو سد اخللة ال للمعامضة فكما أنه يف حق الفق

القاضي ال يالحظ فيه إال أنه حمتاج لذلك فيعطاه ال أنه لوحد خدمته شيء ويعاوض عليه كالفقري سواء فلذلك جاز 
اتفاقا ومنعت اإلجارة اتفاقا فاعلم هذه الفروق وتدبرها فإهنا مدارك جليلة األدب الرابع عشر إلتزام سد ذريعة 

ال يقبل هدية وال ممن يهاديه قبل ذلك وال قريب وال صديق وإن كافأ بأضعافها إال  اخليانة واملهانة قال ابن يونس
من الوالد والولد وحنومها من خاصة القرابة اليت جتمع من احلرمة أكثر من حرمة اهلدية قال سحنون ومثل اخلالة 

ل هذا لكم وهذا يل أهدي والعمة وبنت األخ ألن رسول اهللا استعمل رجال من بين أسد على الصدقة فلما قدم قا
إيل فقام النيب على املنرب فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إيل أال جملس يف 

بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم ال والذي نفسي بيده ال يأخذ أحد منها شيئا إال جاء يوم القيامة حيمله على 
ة الرشى يف األحكام فيندرج يف الذين اشتروا بآيات اهللا مثنا قليال وقال ابن عبد احلكم ال وألهنا ذريع) ١(رقبته 

يقبل ممن خياصم ويقبلها من إخوانه قال ابن حبيب مل خيتلف العلماء يف كراهتها إىل السلطان والقضاة والعمال 
د العمال كما فعله وكان عمر رضي اهللا وجباة األموال وقبوله اهلدية من خواصه قال ابن حبيب ولإلمام أخذ ما أفا

  ) حديثصحيح (  -١عنه اذا

وىل أحدا احصى ماله لينظر ما يزيد فيأخذه منه وكذلك شاطر العمال ملا مل يستطع متييز الزائد وشاطر أبا هريرة 
عل عمر بعماله وأبا موسى األشعري ملا احتضر معاوية رضي اهللا عنه أمر أن يدخل شطر ماله يف بيت املال استنانا بف



متهيد الزائد قد يكون من التجارة أو الزراعة ال من اهلدية وال تظن اهلدايا بأيب هريرة وغريه من الصحابة إال مما ال 
يقتضي أخذا ومع ذلك فالتشطري حسن ألن التجارة ال بد أن ينميها جاه العمل فيصري جاه املسلمني كالعامل 

امل نصف املال عدال بني الفريقني وكذلك ملا انتفع عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا والقاضي أو غريه رب املال فأعطى الع
عمر بن اخلطاب باملال الذي أخذاه من الكوفة سلفا يف القصة املشهورة قال عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه 

مل ذلك قال ابن يونس اجعله قراضا يا أمري املؤمنني فجعله قراضا ولوال هذه القاعدة كيف يصري القرض قراضا فتأ
وال بأس للقاضي حبضور اجلنائز وعيادة املرضى ويسلم على أهل اجمللس ويسلم على من يسلم عليه ال ينبغي له إال 
ذلك ألهنا قربات من أموايل الناس فالقربات وقال عبد امللك ومطرف ال ينبغي له أن جييب الدعوة ألهنا مظنة أكل 

فيها مث إن شاء أكل أو شرب وقال أشهب جييب الدعوة العامة وليمة أو صنيعا عاما الطعام إال يف الوليمة للحديث 
لفرح وال جيب لغري الفرح ألن العموم لعله من أجل القاضي ال لسرور قال سحنون والتنزه عن الدعوة العامة 

واختلف هل أحسن وقد كره مالك ألهل الفضل أن جييبوا كل من دعاهم سؤال قال لو دعيت إىل كراع ألجبت 
املراد كراع الشاة أو اسم مكان وعلى التقدير تكون إجابة الداعي حسنة مطلقا للقاضي وأهل الفضل اقتداء به بل 
ينبغي النهي عن غري ذلك جوابه أن عظم منصبه اوجب الفرق فكان الناس جييبون فإن من أجابة فقد حصل له خري 

جزما و األمر فينا بالعكس إمنا ندعى لتكون املنة علينا وذلك هوان بنا الدنيا واآلخرة فاملنة لرسول اهللا على الداعي 
وعز به فحصل الفرق ويف النوادر قال عبد امللك ومطرف ال يشغل القاضي باالحاديث يف جملسه إال أن يريد إمجام 

قضاة من نفسه قاال وإذا جلس أحد عنده وقال جلست ألقتدي بك وأتعلم من اقضيتك فليقمه و اجللوس عند ال
حيل املشاكلني للناس إال أن يكون معروفا مألونا فيدعه وقال اصبغ ال يقعد عنده إال الثقة البارز الذي فيه نفع وال 
يشتغل يف جملس قضائه بالبيع واالبتياع لنفسه أو لغريه على وجه العناية به إال ماخف قال سحنون وتركه أضل قال 

ء قال سحنون وال باس بذلك يف غري جملس القضاء لنفسه ولغريه وكتب أشهب فما باع جاز بيعه ال يرد منه شي
عمر بن عبد العزيز جتارة الوالة هلم مفسدة وللرعية مهلكة قال أشهب أما بيع التركات يف جملسه قضائه أو مال 

انة غائب أو صغري فذلك جائز قال عبد امللك ال ينبغي إكثار الدخول عليه وال الركوب معه إال ألهل األم
والنصيحة والفضل قال أشهب ال يقبل اهلدية من خصم وإن كان خاصا أو قياسا له وإن كافأه وال من غري خصم 
إال أن يكافئه مبثلها وإن كان يهاديه قبل ذلك قال ابن عبد احلكم له التسلف من إخوانه الذين يعرف له السلف 

له التضاحك مع الناس وتكون فيه عبوسة بغري غضب  منهم ويستعني بإخوانه يف حوائجه قال عبد امللك ال ينبغي
ويلزم التواضع من غري وهن ال ترك حق وإن أمكنه الغناء عن األعوان كما كان اخللفاء فهو أفضل فإن احتاج 

فليخفف ما استطاع ومينع من رفع الصوت عنده ليال يدهش ويتنزه عن العواري واملقارضة قال ابن عبد احلكم ال 
ضيعته اليومني والثالثة ويف اجلواهر ال يشتري بنفسه وال بوكيل معروف ليال يسامح وال يوكل إال  باس أن يطالع

من يأمنه على دينه ليال يسترخص له بسبب احلكم وال يدري الناس منزلة ألحد عنده ليال يؤتى من قبله ويدعوا 
غري حاجة ألنه خيادع الناس باملنزلة عند  أحدا يف عدالة وال شهادة ويكفي القاضي من املعرفة منح الرجل صحبه من

القاضي كثرة الناس يف الركوب معه تعظم عليه نفسه وتعظم عليه خلقه ووافقنا األئمة على حترمي الرشوة لقوله لعن 
اهللا الراشي و املرتشي على احلكم وقال أبو حامد االسفرايين و البكري من الشافعية اذا كان ال ياخذرزقا من بيت 

وقال ال اقضي بينكما إال بعوض وأجراه جمرى اهلدية وحقيقة الرشوة األخذ للحكم بغري احلق أو اليقاف املال 
احلكم فهذا هو احلرام عندهم وعند ش حترم اهلدية من غري من عادته أن يهدي اليه قبل الوالية وممن عادته أن 

يه واإلجارة مع الكراهة وكذلك اذا أهدى كانت له حكومة أو يستشعرها له أو أهدى له أعلى مما عادته أن يهد



اليه يف غري عمله واختلف الشافعية اذا اخذ احملرمة هل يردها لرهبا أو لبيت املال الن املهدي اهدي اليه ملكان واليته 
وهو منتصب ملصلحة املسلمني فكأنه اهداها للمسلمني فتصرف يف مصاحلهم وجوزوا حضوره الوالئم مطلقا من 

كرهوا تويل البيع و الشراء بنفسه وان يكون وكيال معروفا وهلم يف الفتيا يف احكام اخلصومات قوالن غري كراهة و
ووافق ابن حنبل ش يف هلدية واقسامها و الوالئم و البيع وعند ح مىت قبل الرشوة انعزل وال ينفذ قضاؤه بعد ذلك 

ل حكمه كالشهادة بل أوىل ألن حكم القاضي حىت يتوب فإذا تاب فال حيتاج إىل استئناف تولية ألن الفسق يبط
ينفذ على الغري والشاهد ال ينفذ قوله على الغري ويعود لغري والية لزوال املعارض فيعمل السبب السابق وفصل يف 

اهلدية مثل ش األدب اخلامس عشر يف أمور متقدمة حيتاجها يف اجلواهر جيعل من يثق به خيربه مبا يقول الناس فيه من 
وينكرون عليه فينظر فيه ويستدركه مبا يليق ويف النوادر يتعني على جليس القاضي إذا أنكر أمرا أن ال  أخالقه

يؤخره بل يف احلال خيربه به ليتوب وإذا احتاج إىل كشف وجه املرأة كشف بني يدي العدول من أصحابه وأمر 
جيلس هلم فيه يف غري املسجد قال سحنون  بنحي اخلصوم ومن على رأسه إن كان آمنه وجيعل للنصارى يوما أو وقتا

والغرباء وأهل املصر سواء إال أن يرى غري ذلك يف الغرباء مما ال يضر بأهل املصر وله أن جيعل للغرباء وقتا خيصهم 
فإن كثروا فال يبدأ هبم كل يوم بل جيعل هلؤالء دعوة وهلؤالء دعوة مث يبدأ بطائفة أول يوم مث مييل ألهل املصر حىت 

قوم مث يبدأ يف اليوم الثاين بباقيهم مث مييل إىل أهل املصر يفعل ذلك حىت تنقضي تلك الدعوة فإن خاصم فيما سوى ي
ذلك من مل يكن كتب امسه يف الدعوة خري يف إثباته يف أول من يدعو أو وسطه أو آخره أو تركه حىت ينقضي مجيع 

كغريه قال مطرف وعبد امللك شأن القضاة تقدمي الغرباء من كتب يف الدعوة باجتهاده وليس من خياف فوات أمره 
قاال ليس من فعل القضاة أن جيعل لنفسه يوما يف اجلمعة ال يقضي فيه بل ينظر لنفسه يف كل األيام يف دنياه 

وحوائجه قال سحنون ال ينبغي أن يكتب خصم كل من جاءه إال بلطخ من شهادة أو مساع فلعله يشخص الرجل 
يء له عنده أو يدعي بشيء وليس فيعطيه إياه وال يرتفع قال أصبغ ال يكتب يف دفع خصم إال العدل البعيد وال ش

فيقول له مرمها بالتناصف فإن امتنعا فارفعهما إن كان للمدعي وجه ملطالبته وخصمه لدد واال ترفعه وهذا يف املكان 
ة وأكتب ايل مبا صح عندك فإذا كتب مبا صح القريب ويكتب يف البعيد إىل من يرضاه من أهل العلم ويسمع البين

عنده فله أن يأمره بإنفاذ احلكم بينهما أو حبملهما إليه فينفذه بينهما وال يرفع البينة فإن عدم مث من يكاتب يعرفه 
القاضي وذكر للقاضي أن مث من يصلح فليأته مبن يعرفه فإن ثبت عنده األهلية كتب وإال كتب إىل عامل البلد إن 

به فإن تعذر ذلك كتب للمطلوب إن فالنا ذكر فالنا فتناصفا وإال فاقدم معه فإن قدم واالنفذ من يقدمه إن وثق 
قرب املكان قال ابن عبد احلكم إن كان يف املصر أو قريبا منه أعطى الطالب طابعا أو رسوال أو بعيدا أمر حبمله إال 

إما أن ينصفه وأال يرتفع معه وله أن يأيت يف الرب والبحر ما  أن يشهد عليه شاهد أو شاهدان فيكتب حينئذ إىل أمنائه
مل يرد إال التطويل ومىت كان يف احلكومة إشكال فال بأس أن يأمرمها بالصلح وإذا أقر املطلوب بشيء أمر الطالب 

  أن يشهد عليه ليال ينكر 

  الباب اخلامس مستند قضائه

حلجج يف موارد الشرع أما األدلة فتقدم يف مقدمة الكتاب أهنا قاعدة يف الفرق بني األدلة والعلل واألسباب وا
قسمان أدلة مشروعية األحكام وهي سبعة عشر باإلستقراء الكتاب والسنة وما ذكر معهما يف املقدمة وأدلة وقوعها 

مس وغريها وهي غري متناهية ألهنا وقوع اسباهبا وشروطها وانتفاء موانعها كأدلة الزوال من الرخامات وموازين الش
وبسطه يف املقدمة وادلة املشروعية يتقدم فيها اجملتهد مث االوصاف املنصوبة اليت دلت عليها االدلة اليت هي ادلة 



املشروعية منها معقول احلكمة كنصب اإلسكار علة للتحرمي واالقتيات للربا فهذه علل وتارة ال تعقل حكمتها 
ب مث اذا دلت االدلة وتقرر السبب و احلكم وعلته وتعلق النزاع كالزوال واوقات الصلوات والصيام فهذه اسبا

بني اثنني فيه أو هو حق اهللا على خلقه فاملثبت لذلك من بينه أو إميان أو اقرار حجج فاحلجج متاخرة الرتبة عن 
يظهر اجلميع و االدلة متقدمة على اجلميع و االسباب والعلل متوسطة متاخرة عن االدلة ومقدمة على احلجج ف

الفرق بني اجلميع اذا تقررت هذه القاعدة فجميع ما يقضي به احلاكم املقلد حجج اذا قلنا ال يقضي بعلمه وان قلنا 
يقضي بعلمه فليس العلم حجته بل بدل احلجة الن مقصود احلجة اثارة الظن عند احلاكم فإذا حصل ذلك أو أقوى 

العلماء القاضي يقضي بعلمه ليس املراد حقيقة العلم بل غالبه منه قام مقام احلجة على ما سنبني أقوى معىن قول 
ظن وأما احلاكم اجملتهد فيحكم باحلجج واألدلة واملقلد ال جيوز له إتباع األدلة وأصل القضاء باألدلة قوله ملعاذ ملا 

ة رسول اهللا قال فإن بعثه لليمن كيف تقضي قال له أقضي مبا يف كتاب اهللا قال فإن مل جتد يف كتاب اهللا قال ففي سن
مل جتد قال اجتهد رأيي فقال رسول اهللا احلمد هللا الذي وفق رسول رسوله ملا يرضي رسوله وأمجع املسلمون على 
ذلك وإن اختلفوا يف اإلجتهاد ما هو ويف املقدمات حيكم بكتاب اهللا فإن مل جيد فبسنة رسول اهللا ويقد ما صحبه 

لى خرب الواحد وكذلك القياس مقدم على اآلحاد على ما ذهب إليه األهبري العمل ألن أصل مالك تقدمي العمل ع
فإن مل جيد السنة فبأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم فإن اختلفوا فما صحبه العمل من أقواهلم وإال ختريوا من أقواهلم 

بأيهم اقتديتم اهتديتم  ومل خيالفهم أمجعني وقيل له أن جيتهد وإن خالفهم كلهم حجة األول قوله أصحايب كالنجوم
فإن فقد ذلك فابن على األصول بعد مشورة العلماء فإن اجتمعوا على شيء أخذت به إال فبأحسن أقوهلم عنده 

وإن رأى خمالفتهم فعل إن كان نظريا هلم وإال فال قاله ابن حبيب قال والصحيح له خمالفتهم مطلقا ما مل يكن إمجاعا 
يقلد أقواال مذكورة يف األصول فإن مل يكن من أهل االجتهاد ففرضه املشورة وهوعلى اخلالف هل للمجتهد أن 

والتقليد فإن اختلف العلماء قضى بقول أعلمهم املقلد وتارة ال حييط بقواعد مذهبه فال جيوز له التخريج وإن تعذر 
به كنسبة من دون اجملتهد الفارق إلحتمال أنه لو اطلع على قواعد مذهبه ألوجب له اإلطالع الفرق ونسبته إىل مذه

املطلق إىل مجلة الشريعة فكما حيرم على املقلد التخريج فيما ليس مذهب العلماء حيرم عليه إتباع األدلة وجيب عليه 
األفضل إال بقول عامل وإن مل يظهر له دليله لقصوره عن رتبة االجتهاد فكذلك هذا وهو املراد مبا تقدم يف شروط 

  ال حيكم إال مبنصوص فأفهم هذا التحرير فإنه يطرد يف الفتيا ويف الباب فروع أربعه القضاء أنه ال خيرج و

  الفرع االول

يف اجلواهر ال يقضي بعلمه تقدم عقد التولية أو بعدها يف غري جملس قضائه أو فيه قبل الشروع يف احملاكمة أو بعده 
كم ال ينتفض عند بعض أصحابنا لوقوع وقال عبد امللك وسحنون حيكم مبا علم بعد الشروع وحيث معنا فح

اخلالف كما حكم يف مسألة خمتلف فيها بأحد القولني ألن احلكم بالسند حكم بصحته ونقضه أبو احلسن لبطالن 
املدرك عنده كما ينقض يف مسائل اخلالف ما ضعف دليله فإن أنكر اخلصم بعد احلكم عليه أن يكون أقرا ففي 

للتأكيد باحلكم وضعف املدرك قال التونسي مل يذكر حممد خالفا يف املوازية فيما رأى قبول احلكم عليه قوالن نظرا 
القاضي أو مسعه يف غري جملس قضائه أنه ال حيكم به وأنه ينقض إن حكم به ينقضه هو وغريه لضعف العلم بتقدمه 

ن حكم به نقضه هو دون غريه كتقدم اليمني والبينة على الدعوى وإمنا اخلالف فيما يقر به اخلصمان يف جملسه فإ
ونفذه عبد امللك كعلمه يف التجريح والتعديل فإن أقر اخلصم بعد جلوسه للخصومة مث أنكر قال مالك وابن القاسم 
ال حيكم بعلمه وجوزه عبد امللك وسحنون ورايا أهنما ملا جلبا للحكومة فقد رضيا باحلكم مبا يقوالنه و كذلك إن مل 



مل ينظر إىل انكاره على املشهور قاله اللخمي ويف اجلالب إذا ذكر احلاكم أنه حكم يف أمر  ينكر حىت حكم مث أنكر
من األمور وأنكر احملكوم عليه مل يقبل قول احلاكم إال ببينة قال أبو احلسن وهو أشبه يف قضاة اليوم لضعف عدالتهم 

عتماده على علمه يف اجلرح و التعديل قال وقال أيضا ال أرى أن يباح هذا اليوم ألحد من القضاة وال خالف يف ا
القاضي أبو حممد إذا وجد يف ديوانه حكما خبطه ومل يذكر أنه حكم به مل جيز له احلكم به إال أن يشهد عنده 

شاهدان وإذا نسي القاضي حكما حكم به فشهد عنده شاهدان أنه قضي به نفض احلكم بشهادهتما وان مل يذكرا 
مد وحكى أبو الفرج رواية أنه ال يلتفت إىل البينة وال حيكم هبا ألهنا ال تثبت على نفسه كما ذكر القاضي أبو حم

ولو شهد الشاهدان عند غريه بعده ألنه مثبت على الغري وهي قاعدة االثباتات وعن مالك اذا أنكر قضاءه فشهد به 
وق اهللا تعإىل ووافقنا ابن حنبل بعده من شهد به عنده عزل االول أم ال وسوى شهودها بني حقوق االدميني وحق

وقال ح ال حيكم يف احلدود مبا يشاهده من أسباهبا إال القذف وال يف حقوق االدمني مبا علمه قبل الوالية دون ما 
بعد الوالية ومشهور ش احلكم يف اجلميع واالتفاق على اجلرح و التعديل يف جواز احلكم فيما يعلمه لنا قوله امنا أنا 

تصمون اىل ولعل بعضكم أن يكون احلن حبجته من بعض فاقضي له على حنو ما امسع منه فدل على بشر وانكم خت
القضاء بالسماع دون العلم وقوله شاهداك أو ميينه ليس لك منه إال ذلك فحصر احلجة يف األمرين فال يعترب العلم 

ضة فوقع بينهما شجاج فاتوا النيب ويف أيب داود إن الرسول اهللا بعث أبا جهم على الصدقة فالحه رجل يف فري
فاعطاهم األرش مث قال فاخطب الناس اعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب فاعلم فقالوا ال ما رضينا فأرادهم 

املهاجرون و االنصار فقال النيب ال ونزل فجلسوا اليه فارضاهم فقال اخطب و اعلم الناس قالوا نعم فخطب فاعلم 
يف عدم احلكم بالعلم ويف الصحيحني يف قصة هالل وشريك ان جاءت به لكذا فهو  الناس فقالوا رضينا وهذا نص

هلالل يعين الزوج وان جاءت به لكذا فهو لشريك بن سحماء يعين املقذوف فجاءت به على النعت املكروه فقال 
هللا ال يقول اال حقا لو كنت رامجا أحدا بغري بينة لرمجتها فدل ذلك على أنه ال يقضي يف احلدود بعلمه الن رسول ا

والذين يرمون ( وقد وقع ما قال فيكون العلم حاصال له ومع ذلك ما رجم وعلل بعدم البينة وقال اهللا تعإىل 
فا قتضى جلدهم عند عدم البينة وإن علم صدقهم فإن احلاكم غري ) احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 

ه وال يعلم بذلك فحسمت املادة صونا ملنصب القضاء عن التهم قال معصوم فيتهم بالقضاء على عدوه ولولي
صاحب االستذكار واتفقوا أن القاضي لو قتل أخاه فعلمه بأنه قاتل أنه كالقاتل عمدا ال يرث منه شيئا للتهمة يف 

جج ولذلك قال املرياث واحتج لعبد امللك بقوله على حنو ما امسع منه وقال مالك حنو معناه اهتدى اوال ملواضع احل
ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته احتجوا حبديث مسلم يف أيب سفيان قضى عليه رسول اهللا بالنفقة بعلمه فقال 
هلند خذي لك ولولدك ما يكفيك باملعروف ومل يكلفها بينة قال صاحب االستذكار استعدى رجل من بين خمزوم 

دا يف موضع فقال عمر إين ألعلم الناس بذلك فقال عمر عمر رضي اهللا عنه على أيب سفيان بن حرب أنه ظلمه ح
أليب سفيان أهنض بنا إىل املوضع فنظر عمر فقال يا أبا سفيان خذ هذا احلجر من هاهنا فضعه هاهنا فقال واهللا ال 
لظلم أفعل فقال واهللا لتفعلن فقال ال أفعل فعاله عمر بالدرة وقال خذه ال أم لك وضعه هاهنا فإنك ما علمت قدمي ا
فأخذه فوضعه حيث قال فاستقبل عمر القبلة فقال اللهم لك احلمد ان مل متتين حىت غلبت أبا سفيان على رأيه 

وادللته يل بال اسالم فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال اللهم لك احلمد أن مل متتين حىت جعلت يف قليب ما ذللته لعمر 
إذا جاز أن حيكم بنات على الظن الناشيءعن قول البنية بالعلم او وألنه ) كونوا قوامني بالقسط ( ولقوله تعاىل 

الراي والعجب جعل الظن خريا من العلم والن التهمة قد تدخل عليه من قبل البينة فيقبل من ال يقبل والن العمل 
اخبار البينة  جيب مبا نقله الرواة عن رسول اهللا ومبا مسعه املكلف منه بطريق األوىل فكذلك احلاكم يستوي يف حقه



ومساعه هو من غري بينة أو رتبة قياسا على الرواية بطريق األوىل ألن الرواية تثبت شرعا عاما والقضاء يف فرد ال 
يعدى لغريه حبضره أقل وألنه لو مل حيكم بعلمه لفسق يف صور منها أن يعلم والدة أمرأة على فراش رجل فشهد بأهنا 

ق وإال حكم بعلمه ومنها أن يعلم قتل زيد لعمرو ويشهد بأن القاتل غريه فإن مملوكة مكنة من وطء ابنته وهو فس
قتل قتل الربىء وإال حكم بعلمه ومنها لو مسعه يطلق ثالثا فإنكر فشهدت البينة بواحدة إن قبل البينة مكن من 

زمية أنا أشهد لك يا احلرام وإال حكم بعلمه وألن رسول اهللا اشترى فرسا فجحده البائع فقال من يشهد يل فقال خ
رسول اهللا فقال له كيف تشهد وما حضرت فقال خزمية يا رسول اهللا ختربنا عن أمر السماء فنصدقك أفال نصدقك 

يف هذا فسماه رسول اهللا ذا الشهادتني فهذا وإن استدل به املالكية على عدم القضاء بالعلم فهو يدل لنا من جهة 
لمه ألنه أبعد يف التهمة من القضاء لنفسه باإلمجاع وبالقياس على التجريح حكمه لنفسه فيجوز أن حيكم لغريه بع

والتعديل واجلواب عن األول قصة هند فتيا ال حكم ألنه الغالب من تصرفاته ألنه رسول مبلغ والتبليغ فتيا 
يقضى على حاضر والتصرف بغريه قليل بالنسبة إىل الفتيا وألن أبا سفيان كان حاضرا يف البلد وال خالف أنه ال 

من غري أن يعرف وعن الثاين أنه من باب إزالة املنكر الذي حيسن من آحاد الناس القيام به وإزالته ال من باب 
القضاء فلم قلتم أنه من القضاء ويؤكده أهنا واقعة عني مرددة بني األمرين فتكون جمملة فال يستدل هبا وعن الثالث 

العلم من القسط بل هم عندنا حمرم وعن الرابع أن العلم أفضل من الظن ألن القول باملوجب فلم قلتم إن احلكم ب
وختتل املعامل العامة أوجب رجحان الظن عليه ( ) استلزامه تطريق للتهم ملنصب القضاء والطعن على متوليه فتنخرق 

يع لعدم املعارض يف والراجح قد يعارضه ما يصريه مرجوحا وعن اخلامس أن الرواية والسماع والرؤية استوى اجلم
العلم كما تقدم خبالف احلكم وعن السادس أن تلك الصور مل حيكم فيها بعلمه بل ترك احلكم بالشهادة وترك 

احلكم ليس حبكم وتركه عند العجز عنه ليس فسقا وعن السابع أن رسول اهللا ما حكم لنفسه وليس يف احلديث أنه 
حكم أم ال وهل جعل شهادة خزمية شهادتني حقيقة أو مبالغة فما أخذ الفرس فهذا من األعرايب فقد اختلف هل 

تعني ما ذكرمتوه وقد ذكر اخلطايب أنه إمنا مسي خزمية ذا الشهادتني مبالغة ال حقيقة وعن الثامن امنا حكم فيه بعلمه 
يقبل بعلمه خبالف صورة ليال يلزم التسلسل ألنه حيتاج إىل بينة فتشهد باجلرح أو التعديل وحتتاج البينة بينة إال أن 

النزاع وقال القاضي يف املعونة هذا ليس حكما وإال يتمكن غريه من قبول شهادة من رفضته أو جتريح من عدلته 
ألن حكم احلاكم ال ينتقض ذلك وإذا مل يكن حكما فال ينقض فائدة قوله فأقضي له على حنو ما أمسع منه قال 

املسموع من اخلصم ال يقضى له به تنبيه قال صاحب اإلستذكار إذا صاحب اإلستذكار معناه فأقضي عليه فإن 
جحد املقر إقراره الذي أقر به يف جملس احلكم ومل حتضره بينه تشهد عليه باالقرار قال مجهور الفقهاء جيب مبوجب 

يهم إقراره من الشفاعية وغريهم وال يستحب مالك أن حيضره شاهدان وأجاز يف ذلك العدل وغريه ومل يبح ف
مدفعها وهو دليل على أن ذلك عنده استحباب وظاهر كألمه يقتضي أن مذهب مالك أن له أن حيكم وإن مل يشهد 

على االقرار فيه وإمنا الشهادة استحباب فرع مرتب قال القاضي يف املعونة وحيث معنا احلكم مبا علمه فهو فيه 
حب احلق شهادة احلاكم مع غريه قال اللخمي حيث منع شاهد فريفعه إىل االمام أو إىل غريه من احلاكم ويدعي صا

فشهادته قسمان إن كان علمه قبل احلكومة شهد عند غريه وإن كان من االقرار عند احملاكمة منع حممد قبول 
شهادته للتهمة على التنفيد وقال أيضا ال يقبل إذا مل حيكم قال وأرى القبول إذا مل حيكم كالعبد مل ترد شهادته حىت 

ق فإهنا تقبل وإن حكم بعلمه مث رد مل يقبل وحيث يقبل يوفيها ملن فوقه واختلف فيمن حتته قال وأرى أن يقبل إذا عت
كان مربزا يف العدالة واال فال الن جترحيه يتعذر وال يقوم الناس عليه ويف الكتاب اذا اقر اخلصم عنده وليس عنده 

واال شهد بذلك عند من فوقه وما علمه من احلدود قذف او غريه أحد مث عاد فجحد ال يقضي عليه اال ببينة سواه 



او غصب فلريفعه إىل من فوقه وهو شاهد فيه وان راى احلد السلطان االعلى الذي ليس فوقه سلطان رفعه إىل 
به يف القاضي او رآه مثل أمري مصر رفعه للقاضي وكان شاهدا وال يرفعه إىل امري املؤمنني ويف التنبيهات قيل ان مذه

الكتاب ال يرفع أحد اال ملن دونه وحتت يده اال السلطان االعظم للضرورة إىل ذلك وقال سحنون ال يقام هذا احلد 
ويهدر واعتمد هذا القائل على ظاهر الكتاب ومحل قوله يف وايل مصر على ان القاضي من تقدمي اخلليفة وقيل جيوز 

قدمي القضاة من قبل الوالة وعليه تكلم وهي سرية بين امية حىت وىل إىل ما دونه كما جيوز للخليفة وكانت العادة ت
بنو العباس القضاة من قبلهم دون األمراء قال ابن يونس قال مالك اذا كان معه يف احلد غريه وال يتم اال به مل يقمه 

شهد اثنان غريه  وشهد فيه عند غريه وان شهد السلطان واخر معه ان هذا سرق متاع السلطان رفعه ملن فوقه وان
أنه سرق متاع السلطان قطعه ألن القطع حق هللا تعإىل وال يغرمه حىت يرفعه إىل غريه ألن الغرم حق له وهو ال حيكم 

  لنفسه 

  فرع

قال ابن يونس قال سحنون اذا علم خالف ما شهدت به البينة مل حيكم بشهادهتا وال جيوز له ردها لعدالتها ويرفع 
هو فوقه فيشهد مبا علم والبينة مبا علمت ويرى ذلك اآلخر رايه فإن كانت البينة غري عادلة ذلك إىل االمري الذي 

شهدت مبا يعلمه ال يقضي بشهادهتا لعدم العدالة ويف املوازية اذا شهدت العدالة مبا يعلم خالفه نفذ شهادهتم بعد 
ما وراء ذلك فإن مل يكن ذلك فليحكم االستنظار واالحسن لو خال هبم فأعلمهم بعلمه فلعلهم ينكشف هلم أوله 

بشهادهتم ويعلم املشهود أن له عنده شهادة فريفع ذلك احملكوم عليه إىل من فوقه فإن مل يكن أحد إال حتته مل يرفع 
إليه إال عند أشهب ألن األصل أن ال حيكم بشهادة اإلنسان إال من فوقه ورفعه عند عبد امللك ألن عمر اختصم مع 

ن رضي اهللا عنهم فيتحصل يف حكمه خبالف علمه قوالن تنبيه قول العلماء ال حيكم احلاكم بعلمه أو أيب إىل عثما
حيكم ليس مرادهم حقيقة العلم بل الظن الغالب فإن احلاكم إذ رأى زيدا قتل عمرا فحكم بالقصاص مبا رآه ليس 

لك أسباب األمالك من البيع واإلرث هو حوالة احلكم عاملا بصحة ما حكم به جلواز صدور العفو قبل احلكم وكذ
وغريه حيتمل طروء الناقل بعدها وإمنا حيكم بالعلم يف الصور اليت ال تقبل طروء املعارض كالنسب والوالء وحنوه 
يفهم هذا من قوهلم إن الشهادة من شرطها العلم فإن الشاهد ليس جازما حالة األداء ببقاء ما شهد به من امللك 

راد العلماء أصل املأخذ فإن كان ظنا مسي ظنا أو علما مسي علما مث يستصحب فيصري ظنا تنبيه قال واملعاملة وإمنا م
بعض العلماء استثين من احلكم بالعلم وحيث منع التواتر لوجهني ألنه أبلغ من البينة وال تبقى التهمة بكثرة النقل 

وحنوه ونص عليه الشافعية ومنعوه وقيل ألن وحيث قلنا حيكم كما قال ش يستثىن احلكم بالتفليس لبعض الورثة 
  أصل هذا املالك ظن فتقوى التهمة فيمتنع خبالف ما مينع أصله 

  الفرع الثاين

قال اللخمي إذا قال ما خاصمت عندك وقال للقاضي خاصمته عندي وأعذرت إليك ومل تأت حبجتك فحكمت 
نة قال وهو األشبه يف قضاة الوقت وإن كان عليك فقوالن يصدق القاضي ألصبغ ويف اجلالب ال يصدق إال ببي

مضمون احلكم وقفا على رجل وأنكر احملكوم عليه مل يصدق القاضي إال ببينة على اعتراف احملكوم عليه قاله أصبغ 
خبالف القصة بني متنازعني قال يف موضع آخر إذا حكم فقال ما كنت أقررت عندك مل ينظر إىل إنكاره قال وهذا 

الف قول ابن اجلالب ال يقبل إال ببينة قال وقول ابن اجلالب هو األشبه فقضاة اليوم وإن أنكرت هو املشهور وخ



البينة أن تكون شهدت بتلك الشهادة هل يصدق وينقض احلكم ألهنا اصله أو ميضي ويعد ذلك رجوعا عن 
قال سحنون ال يرجع على الشهادة قوالن وقال ابن القاسم يرفع احلاكم للسلطان وإن كان عدال ال ينقض قضاؤه 

الشهود بشيء إلنكارهم أصل الشهادة وقال حممد إذا قاال ما شهدنا أو قاال شهدنا باملال لآلخر احملكوم عليه وتيقن 
القاضي أن الشهادة على ما حكم غرم القاضي املال للمحكوم عليه ألن الشهود شهدوا خبالف قوله وال يرجع 

هو خالف قول ابن القاسم ألن نقض احلكم بني احلاكم واحملكوم عليه على الشهود ألنه يقول حكمت حبق و
وأغرمه املال برجوع البينة ويلزمه إذا كان احلاكم فقريا نزع املال من احملكوم له ويرد للمحكوم عليه إذا رفع ذلك 

له ويرجع األمر إىل حاكم غريه قال حممد وإن قال القاضي أنا أشك وومهت نقض احلكم بني احملكوم له واحملكوم 
إىل ما تقوله البينة اآلن ويغرم احملكوم له ما بني قبضه وبني الذي تشهد اآلن به البينة وإن أنكر احلاكم واحملكوم عليه 

  احلكم فشهدت البينة للمحكوم له باحلكم لزم احلاكم تنفيذه 

  الفرع الثالث

جيزها من ويل بعده اال ببينه الن اخلط ال يكفي وان يف الكتاب اذا مات القاضي او عزل ويف ديوانه شهادة اثبات مل 
قال املعزول ما يف ديواين قد شهدت به البينة عندي مل يقبل منه ألنه االن ليس حباكم وال اراه شاهدا وان مل تقم بينة 

كل على ذلك أمرهم القاضي اجلديد باعادة البينة وللطالب ان حيلف للمطلوب ما شهد عليه هبذه الشهادة فإن ن
حلف الطالب وثبتت له الشهادة مث ينظر فيها اجلديد كما كان ينظر املعزول يف التنبيهات قيل ان اراد بقيام الشبهة 

قيأمها على خطوطهم ففيه جواز الشهادة على خط الشهود وليس املشهور او ايقاع الشهود هبذه الشهادة عند 
يكون على اشهاد القاضي املتوىف اياهم بقبوهلا وتوهم  القاضي اقتضى جوازالشهادة على مثل هذا وفيه خالف وقد

ينظر اجلديد كما كان ينظر املعزول ويفيدنا القاضي على حكم من قبله من غري استئناف وكذلك ان انتقل من خطة 
إىل خطة اخرى احلكم وبه قال ابن عتاب وغريه من القرطبيني وقيل يستانف النظر وال وجه له الن املقصود بذل 

د يف كشف ما مل يكشف وقد كشف ما تقدم وقال سحنون اذا عزل من مصر وويل غريه بىن على ما ثبت اجله
  عنده يف الوالية املتقدمة وهو حجة االول 

  الفرع الرابع

يف الكتاب اذا كتب قاض إىل قاض فمات الكاتب او عزل قبل وصول كتابه إىل املكتوب اليه او عزل قبل وصول 
فالينفده من وصل اليه وان كان امنا كتب إىل غريه الن املقصود تنفيذ ما ثبت من احلكم و  الكتاب إىل وال بعده

احلق كالرجل الواحد يف تنفيذ احلق وابطال الباطل وجيوز كتب القضاة يف القصاص و احلدود وغريها جلواز 
وإن كان كتاب زىن قد  الشهادة على ذلك قال ابن يونس قال أشهب جيوز وإن مل يشهد على الكاتب إال شاهدان

شهدت فيه أربعة عند القاضي ألن املقصود إثبات الثبوت ال إثبات الزىن قال بعض القروين أجاوزها هنا شاهدين 
على شهادة أربعة يف الزىن وال فرق وحيتمل أن ابن القاسم ال جييز يف ذلك إال أربعة كالشهادة على الشهادة وقاله 

د قاض ببلد يعرفك فأردت أن تأخذ منها كتابا منه إىل قاضي البلد الذي اردته سحنون وإذا وكلت يف حماكمة عن
فإن كان القاضي يعرفك أو كنت مشهورا اكتفى بدلك وإال كلفك البينة أنك فالن فإذا ثبت عنده كتب لك أتاين 

نه وكل فالنا فالن بن فالن وقد عرفته أو ثبت عندك بعدلني وذكر أن له جارا يف البصرة يف موضع وحيدها وأ
للخصومة فيها فترى يف ذلك رأيك وتقرؤه على شاهدين وخيتمه وتشهد ما عليه أنه كتابه وخامته وختلى الشاهدين 



وهو أحسن وجيوز ترك ذلك وكان سحنون ال يقبل كتاب قاض من قضاته إال بشاهدين وال يفكه إال مبحضرمها 
يطبع جوابه إىل القضاة وال يشهد عليه ويقبل كتب  وكان يعرف خط بعض قضاته وال يقبله ال بشاهدين وكان

أمنائه وينفذ بغري بينه ويأمرهم بإحراز كتبهم ويرفعها عند أعوأنه واختلف يف شاهد وميني على كتاب القاضي يف 
األموال منعه يف املوازية وأجازه يف غريها قال سحنون جيوز يف كتاب القاضي رجل وأمراتان فيما جتوز فيه شهادة 

نساء قال مالك من األمر القدمي أجازة اخلوامت حىت أهتم الناس فاشترطوا الشهادة قال والناس اليوم على أن من ال
جاء من أعراض املدينة أجازوه مبعرفته طابعه وخطه وجوابه يف احلقوق اليسرية ويف النوادر قال ابن كنانة إذا كتب 

ابق منه يعرفه بعينه وامسه ولغته منذ كذا مل يبعه وال خرج عن قاض إىل قاض يف عبد أن فالنا أقام ببينة أن عبده 
ملكه وشهدت البينة عند القاضي الثاين بالكتاب فأنكر العبد أن يكون موىل يرق بذلك حىت يعينه الشهود األول 

وأما ما  وإمنا ينفع هذا يف عبد حبسه اإلمام ال يدعيه أحد وهو مقر بالرق أو أرض ال يدعيها أحد أو دين على رجل
تقدم فال يقضى به بالصفة ألن الصفات تشتبه وأجازه ابن القاسم ألن الصفة يذكر فيها ما ينزل الشركة فيه قال 
سحنون ومل خيالف ابن القاسم غري ابن كنانة وال أعلم يف الرق إال إقأمة البينة على الغائب بالذين يكفي فيها امسه 

فكذلك العبد قال سحنون وإذا وصل الكتاب بالعبد املوصوف فوجد  ونسبته وصفته ويكتب بذلك إىل قاضي بلده
يف يدي أبويه ومها حران يدعيأنه وهو معروف النسب ولد على فراش األب ومها حران يف األصل فليكتب إىل 

باعث الكتاب مبا ثبت عنده فيأخذ هلذا الثمن من بائعه وإن كان غري معروف النسب وال ولد عنده حكم بالكتاب 
لمه وهو قياس قول أصحابنا قال حممد وإذا ثبت للقاضي األول العبد الغائب بالصفة كما تقدم حلف املستحق وس

ما باع وال وهب وال خرج عن ملكه إىل اآلن قاله ابن القاسم وأشهب وقال أصبغ فإن مل يعلم موضع عبده فسأل 
فالن الفالين إىل من ورد عليه كتايب هذا من  القاضي كتابا إىل أي قاض احتاج إليه كتب له هذا كتاب من القاضي

احلكام ويذكر ما ثبت عنده وثبت على القاضي اآلخر بشاهدين وينفذه قال ابن وهب فإن كتب يف عبد فوجد يف 
بلد املكتوب إليه عبدان على الصفة اليت يف الكتاب أحدمها يدعي احلرية واآلخر عند رجل يدعيه نظر املكتوب إليه 

يشخصه معه فإن ثبتت حريته اعتقه وأبطل كتاب املستحق واال رفعه إليه إن مل يكن على صفته يف البلد  يف بيته وال
وإال فال بد من بينة على عينه لعدم تعينه وكذلك املستحق عليهم الديون ويكتب القاضي يف اإلبن يثبت عنده أن 

األب واألم واجلد واجلدة واألخ واألخت وكل فالنا سرقه وهوحر كما يكتب يف العبيد ويكتب يف األحرار الصغار 
ذي رحم أو أجنيب احتسب يف ذلك ألن احلرية حق اهللا وقيل ال يكتب يف األحرار إال األب واألم والزوج يدعي 
املرأة ويكتب للولد يف الوالدين قال سحنون وهذا خطأ قال سحنون وال بد يف كتاب القاضي من نسبه إىل أبيه 

شهور وحليته ومسكنه فإن مات املقضي عليه الغائب قبل تاريخ كتاب القاضي أو بعده أحضر وفخذه وما هو به م
املكتوب إليه الورثة وقرأه عليهم ومكنهم من حجتهم إذ كربوا إال أن تقادم موته مبا ال ميكن أن يكون الطالب 

اب القاضي بدار يف موضع كذا أدركه إال أن يكون يف كتاب القاضي ما يقتضي أن الدين عليه فينفذه وإن جاء كت
معروف وليس فيه حدود مل ينفذ إال أن تشهد البينة باملوضع حبدودها وكذلك لو حدد حبدين أو ثالثة ومل ينسبوها 

إىل اسم مشهور جاز وال ينفذ احلاكم يف الغائب إذا وجد على صفته اثنان أو فقدت صفة مما يف الكتاب قاله 
كتاب قاضي مصر إىل قاضي افريقية فوجد غرميه باطرابلس ال ينظر قاضيها يف  سحنون قال ابن القاسم إذا أخذ

ذلك إذا مل يعرف املكتوب املعدى عليه عند املكتوب إليه فإذا جهله مل ينفذ ذلك إال قاضي بلده ولعل ببلده مييزه 
ه غري املكتوب إليه إن عزل أو فيتعذر التنفيذ فإن أقام املكتوب له البينة أنه هو املكتوب فيه نفذه هذا كما يقضي ل

مات وكتب القضاة جيوز يف مجيع احلقوق وإذا شهدت لرجل أمرأة عند قاض فيما جتوز فيه شهادهتا فله أن يكتب 



فإذا كتب مل حيكم له بشهادة رجل على شهادة رجل وال يقضي له اآلخر حىت يايت بآخر على شهادة الرجل أو يأيت 
بشاهد وميني يف األموال وإذا أراد أن يزكي رجال ببينة مبصر وحيمل ذلك إىل  بشاهد على أصل احلق ويقضي له

غريها ألنه ال جيد بغريها من يزكيها فله ذلك قال سحنون وهلا ذلك كشهادة أديتها عند من ينظر فيأمر الناس ولو 
ك من كذبه قال ابن أن هذا الناظر يف أمر الناس كتب إىل قاضي بلده مبثل ذلك مل جيز ألنه ال يدري صدق ذل

القاسم يقبل كتاب القاضي بشاهدين وإن مل يكن يف خامته أو كان بطابع فإنكسر قال أشهب ال يكفي يف هذا كتاب 
القاضي حىت يشهدوا أنه أشهدهم وجوز عبد امللك اإلقتصار على أن هذا كتاب القاضي قال أشهب ولو شهدوا 

ينفع ألن اخلامت يزور وإذا شهدوا على كتاب القاضي خبامته وخوامتهم  أن هذا خامته ومل يشهدوا أن الكتاب كتابه مل
ثبتت شهادهتم على ما يف الكتاب فإن مل يكن هلم خوامت وشهدوا أهنم قرروه عليه وأشهدهم مبا فيه وحفظوه أو 
طرف معهم نسخ قبلت وكذلك لو مل خيتم القاضي إذ كتبوا شهادهتم وحفظوها ومعهم نسخ كصكاك احلقوق قال م

وال ينفذ بشهادهتم أنه خط القاضي كما ال جتوز الشهادة على خط القضاة يف األحكام وال على خط الشهود وإذا 
كاتبه فسأله عدالة شاهد أو غريه قبل كتابته بغري شهود إذا عرف خطه أو أتى به ثقة ما مل يكن فيه قضية قاطعة أو 

لثقة من غري عدول كتاب من يكاتب يف عمله يف أموال الناس كتاب هو ابتداءه أو أتاه به اخلصم ويقبل أيضا با
وتنفذ األقضية لقرب املسافة واستدراك ما خيشى فوته وجيوز يف كتاب القاضي الشهادة على الشهادة وإذا كان 

الكتاب خمتوما غري مضمون فيشهد عدالن أنه إليه واخلصم حاضر فليفتحه فإذا شهدوا على الكتاب واخلامت نفذه 
مل يكن فيه اسم القاضي املرسل وال اسم املرسل إليه وأمساؤمها دون أمساء األباء أو نسب القاضي هلذه أو أخطأ  وإن

يف امسه أو اسم أبيه أو نسبه إذا أشبه إىل املصر الذي هو عليه قال ابن القاسم وال يقبل الكتاب بشاهد وميني ألهنا 
على الكتاب شهود األصل وفيه أنه قد عدهلما ولكن يشهدون به شهادة على شهادة قال ابن عبد احلكم وال يقبل 

وعن مالك اذا شهد على الكتاب مطبوعا ومل يقرأه شهد به ويقول أعطانيه مطبوعا فإن دفعه إىل مجاعة كذلك وهو 
 يف يد أحدهم شهد الذي هو يف يده وشهد اآلخرون إن عرفوا طابعه وكتابه وإن ختموا عليه ودفعوه إليه فعرفوا

خواتيمهم شهدوا به قال أصبغ فإن مل يعرفوا خواتيمهم ال يشهدون وإن كان الذي بيده الكتاب عدال حىت يعرف 
الكتاب وإذا عرف القاضي املكتوب إليه القاضي الكاتب بأهلية القضاء والدين والورع وأنه غري خمدوع قبل كتابه 

لعدل أن بينته ثبتت عندي ال جييزه ألنه كالشاهد فإن وال يقبل كتاب غري العدل ألنه ال جتوز شهادته فإن كتب ا
نفذه فال يفسخه من ويل بعده قال أشهب غري املأمون يف حالة املنتاهي يف حالة ال جييز كتابه وال شيئا من أمور إال ما 

احلال شك فيه قال أصبغ فإن مل يعرفه بعدالة وال سخطة وهو من قضاة األمصار الكبار كاملدينة نفذه ألن ظاهر 
األهلية وال ينفذوه من قضاة الكور الصغار حىت يسأل العدول عن حاله قال سحنون وال يكتب قضاة الكور إىل 

قاضي مصر وحنوها بل يكتبون إىل قاضيهم الكبري فيكتب إىل قاضي مصر وال ينفذ كتاب قضاة الكور ووالة املياه 
ون أجل املفقود فال بد أن يكتبوا إىل العران ويطلب أبدا إىل قاضي بلد آخر وانظر قول مالك إن والة املياه يضرب

املكتوب إليه مبجرد ورود الكتاب اخلصم إن كان حاضرا أو قريب الغيبة مث يسأله البينة على كتاب القاضي فإذا 
فإذا قبل البينة فتح الكتاب مبحضر اخلصم فقرأه عليه مث خيتمه ويكتب عليه اسم صاحبه فإن كان بعيد الغيبة نفذه 

قدم الغائب أعلمه وأمكنه من حجته وال يكتب األصل أيضا إال مبحضر املكتوب عليه واإلعذار إليه وإن ثبت أن 
حضره وكيل الطالب واخلصم حاضر فتح الكتاب فإن أنكر املطلوب أنه فالن بن فالن بن فالن املشهود عليه أثبت 

ن الكتاب لرجلني حضر أحدمها مع اخلصم أنفذه له مث الوكيل ذلك إال أن يكون مشهورا باإلسم والكنية ولو كا
إذا حضر الغائب أنفذه وال يعيد البينة قال سحنون ويكتب يف الكتاب اسم الشهود وأنساهبم وما يعرفون به 



وكذلك من زكوهم حىت يعرف ذلك املشهود عليه فيدفع ما يقدر عليه وللذي جاءه الكتاب ان يكتب مبا جاءه من 
خر وعن ابن القاسم جيوز قوله يف كتاب عدول قبلت شهادهتم وان مل يسمهم قال ابن كنانة ان قدم ذلك إىل قاض ا

بالكتاب وكيل الطالب فادعى املطلوب الوفاء وسال التاخري ليحلف الطالب الزم ومل يؤخر وحلف الوكيل أنه ما 
سم ال حيلف الوكيل وال ينظر الطالبقال يعلم ذلك اال يف غيبة الطالب حنو اليوم فيكتب اليه فيحلف وقال ابن القا

غريه وال ينبغي للقاضي ان يكتب له الكتاب حىت حيلفه قال سحنون ال اعلم خالفا ان موت أحدمها او عزله اعىن 
الكاتب و املكتوب اليه ال يضر يف القضاة وقاله عبد امللك ذلك كله اذا مات املكتوب اليه بعد وصول املكتوب له 

ل ان سافر الرجل وقد فرق شهوده وقد اشهد عليه بينه مضى واال بطل واذا وجد كتاب اخلليفة واما ان مات قب
عند حاكم مفتوحا واشهد أنه قبله مث ظهر ان اخلليفة مات قبل القبول بطل كما يبطل يف الرئيس للعامل حتت يده 

ا كتب إىل من يعتقد خالف مذهب واذا قبل عامل كتابا ومل حيكم به حىت عزل امضاه من بعده بشاهدين عليه واذ
الكاتب يف ذلك احلد وكتب حكمت به وانفذته اقام ذلك احلد وان كتب إنه ثبت عنده فقط ال ينفذه كما ان من 
أمر امام عادل بإقامة حد وهو ال يعلمه اقامه وان مل يعلم عدالته اليوافقه وامجعت األمة على مكاتبه القضاة مبا ثبت 

شهادة جبامع الضرورة ووافقنا األئمة فيما تقدم من حيث اجلملة ملا يف مسلم قال الضحاك بن عندها وقياسا على ال
سفيان والين رسول اهللا على بعض االعراب مث كتب ايل ان اورث أمراة اشيم بتسكني الشني املنقوطة وفتح الياء 

جة تدعوا إىل ذلك وخالفونا يف مسائل بنقطتني حتتها الضبايب بكسر الضاد املنقوطة من دية زوجها فورثها ألن احلا
فعند ش وأمحد وح يكتب قاضي القرية إىل قاضي املصر وبالعكس وال يقبل مع القرب الذي ال يقبل فيه الشهادة 

على الشهادة وجوز ح وأمحد من قاض يف أحد طريف البلد لقاض يف الطرف اآلخر قياسا على املسافة البعيدة 
ر لنا فيه نقال وقال األئمة ال يكتب يف احلقوق البعيدة املعينة على الصفة إذا أمكن والفرق الضرر والتعذر ومل أ

التباسها بغريها ألجل جهالة العني حنو الثوب املعني وال يقبل كتاب القاضي عند ح وابن حنبل يف احلدود والقصاص 
دود يطلب إعدامها وإخفاء أسباهبا ألهنا تندفع بالشبهة وألن موجب الكتاب مطالبة اخلصم وهو غري موجود ألن احل

وترك الكتاب يقضي إىل ذلك وجواب األول أن توقع الشبهة ال مينع كتوقع ختريج بينة األصل وجواب الثاين أن 
اهللا تعإىل أمر حبقوقه وأمره أعظم من املطالبة وجواب الثالث أهنا مطلوبة اإلعدام قبل الثبوت أما بعده فال واشترطوا 

ون معرفة اخلط وإذا أخلي املكتوب من اسم املكتوب إليه جوزه ش دون ح ألن املعول على شهادة البينة مثلنا د
الشاهدين على الكتاب وجوز ش ترك اخلتم دون أيب يوسف ألنه كتب كتابا على قيصر ومل خيتمه فقيل له أنه ال 

توم ألنه جمهول فال تصح الشهادة به يقرأ كتابا غري خمتوم فاختذ اخلامت ومنع ش و ح أن يشهدمها على الكتاب املخ
كما لو شهدا أن لفالن ماال وال يقبل املكتوب إليه على الكاتب يف كتابه رجال وأمرأتني عند ش خالفا ل ح وعند 
ش ال يكتب إال من ليس له أهلية القضاء وأصولنا تقتضيه ويكتب الرجل إذا حكمه اخلصمان كما حيكم القاضي 

قال وإذا مات القاضي الكاتب أو عزل أو بطلت أهليته قبل وصول الكتاب قال ح ال يقبله فيكتب ومل أر لنا فيه ن
املكتوب إليه ألن موته قبل ثبوته عند املكتوب إليه كموت شاهد يف الفرع قبل ثبوت شهادهتا عند احلاكم املكتوب 

اتب وإال فقوالن له لنا حنن أنه إليه وعند ش وابن حنبل يقبل كما لو كان حيا إن كان املكتوب إليه من قبل الك
حكم تبث فينفذ مطلقا ألنه حق واحلق واجب اتباعه فإن مات املكتوب إليه أو بطلت أهليته أو عزل بطل الكتاب 

  ووفقنا ش 

  فرع



  يف اجلواهر لو شهدت البينة خبالف ما يف الكتاب جاز إذا طابقت الدعوى ألهنا هي املقصودة 

  فرع

دتكما إن ما يف الكتاب خطي جاز على أحد الروايتني أو ما يف الكتاب حكمي أو قال قال إذا قال القاضي اشه
املقر أشهدتك على ما يف القبالة وأنا عامل به فحفظ الشاهد القبالة وما فيه وشهد على إقراره جاز على إحدى 

  الروايتني ألن اإلقرار باجملهول جائز 

  فرع

كتوب إليه وال يكفي أن تدعيها هلما يف ذلك الكتاب الذي إمنا ثبت قال ال بد من ظهور عدالة البينة عند امل
بشهادهتما وال بد من أن يشهدوا أن هذا الكتاب كتاب فالن القاضي وزاد أشهب وأنه أشهدنا عليه وروى ابن 

  وهب أنه أشهدهم مبا فيه 

  فرع

ذلك إال يف بلدهم ال ميهل بل يسلم قال إن قال احملكوم عليه أنا أجرح بينة األصل اليت شهدت علي ويتعذر علي 
  املال فإن ظهر اجلرح استرده 

  فرع

قال التونسي اختلف يف شاهد وميني يف األموال منعه يف املوازية وجوزه يف غريها نظرا لكونه حكما بدين أو ألن 
  املقصود املال 

  الباب السادس فيمن جيوز احلكم له ومن ال جيوز

ت على الغري إمجاعا وأصل ذلك قوله ال تقبل شهادة خصم وال ظنني والظنة التهمة قاعدة التهمة قادحة يف التصرفا
وانقسمت ثالثة أقسام معتربة يف اإللغاء إمجاعا كشهادة اإلنسان لنفسه وحكمه لنفسه وغري معتربة إمجاعا كرجل 

ذه القاعدة هي مناط ما يأيت من قبيلته خمتلف فيه هل يلحق باألول أو بالثاين لوجود الشبهني فيه كأخيه وامرأته فه
  من الفروع ويف الباب فروعه فروع األربعة 

  الفرع األول

القضاء لنفسه ومن يف معناه ويف الكتاب إذا كان بني اخلليفة وبني رجل دعوى حتاكما إىل رجل يرضيان به ألن عمر 
فوقه من ينظر يف أمره وهو احلاكم اختصم مع أيب إىل عثمان رضي اهللا عنهم قال ابن يونس يف املوازية فإن الشاهد 

فيضعف إقدام اخلصم واحلاكم ليس فوقه من ينظر يف أمره فتفوت داعية التهمة قال وال حيكم بعلمه إال أن يكون 
مربزا خالفا لألئمة وقال عبد امللك ال حيكم لولده الصغري أو يتيمه أو أمرأته وغري هؤالء الثالثة جيوز كاألب واالبن 



متنعت الشهادة فإن منصب القضاء أبعد عن التهم لوقف راجلة كذا القاضي دون الشاهد قال أصبغ الكبري فإن ا
إن قال ثبت عندي وال يعلم أثبت أم ال ومل حيضره الشهود مل ينفد فإن حضر الشهود وكانت شهادة ظاهرة حبق بني 

الفرق بينه وبني الشهادة وعن أصبغ جاز فيما عدا الثالثة املتقدمة ألن إجتماع هذه األمور يضعف التهمة وهو 
اجلواز يف الولد والزوجة واألخ واملكاتب واملدبر إذا كان من أهل القيام باحلق وصح احلكم وقد حيكم للخليفة وهو 

فوقه وهتمته أقوى وال ينبغي له القضاب بني أحد عشريته وخصمه وإن رضي اخلصم خبالف رجلني رضيا حبكم 
ما وال يقضي بينه وبني غريه وإن رضي اخلصم بذلك فإن فعل فليشهد على رضاه رجل أجنيب ينفد ذلك عليه

وجيتهد يف احلق فإن قضى لنفسه أو ملن ميتنع قضاؤه له فليذكر القصة كلها ورضا خصمه وشهادة من شهد برضا 
سخه اخلصم وإذا فعل ذلك يف موطن خالف العلماء ورأى أفضل منه فاألحسن فسخه فإن مات أو عزل فال يف

غريه إال يف اخلطأ البني فإن فعل ذلك على نفسه أو ملن ال جتوز شهادته له خبالف شاذ فاألحسن أن ال يفسخه ألنه 
ال يتهم فيه قال سحنون وال تقبل شهادة أبيه أو ابنه عنده إال أن يكونوا مربزين يف العدالة ويف النوادر قال حممد إذا 

ن يشهد من أقاربه حيكم له إال يف احلقوق العضيمة كالقصاص ثبت أن القاضي عدو للخصم نقص حكمه وم
واألبناء وإن سفلوا سواء يف املنع وكذلك اآلباء وإن علوا وإذا رضي خصم القاضي باحلكم عنده فليو كل القاضي 
 من يقوم حبجته ويفعل ما هو أبقى للتهمة وقيل ال حيكم لنفسه أصال وإن رضي اخلصم قال عبد امللك إذا ختاصم

عنده خصمان له عند أحدمها حق مايل قضى بينهما إن كان خصمه مليا وإال امتنع كالشهادة قال عبد امللك وتقبل 
شهادة أبيه وابنه بعدالتهما خبالف تعديلهما عند متيزه قال اللخمي إذا كانت القضية لغري مال مما فيه محية أو غرية مل 

فع الشهادة مبا اعترف عنده ملن هو فوقه وإن كان مما جتوز فيه حيكم ملن ال يشهد له حبال وحيث منها امتنع ر
  شهادته رفع ملن فوقه 

  الفرع الثاين

قال اللخمي اذا اجتمع يف القضية حق القاضي وحق اهللا تعاىل ال حيكم مباله كالسرقة وهل حيكم باآلخر قال حممد 
أنه سرق رفع حقه ملن فوقه ألنه ال يشهد لنفسه يقطعه وقال ابن عبد احلكم يرفعه ملن فوقه فإن شهد القاضي وآخر 

فيقطعه الغري بالشهادة ويغرمه للقاضي بالشاهد مع ميني القاضي وقيل ال يقطع بشهادهتا الن شهادة القاضي ترد عنه 
  من باب التهمة تتبعض الشهادة يف هذا وامنا تتبعض اذا كانت ترد منن جهة الشرع المن اجل التهمة 

  الفرع الثالث

ل صاحب املنتقى مىت كان احلكم بني مسلم وكافر قضى احلاكم حبكم االسالم الن مقتضى عقد الذمة جريان قا
حكم االسالم عليهم اال يف نكاحهم وان كان اهل حرب وامكن فعل وان تعذر اخرج حكمهم على وجه الصلح 

م الن عقد الذمة على ان جتري واما احكام اهل الكفر فإن كان اخلصمان على دين واحد كنصرانيني ال يعرض هل
سابقة ورضا اخلصمني فإن امتنع اخلصمان او أحدمها أو االسابقة مل حيكم هلم ويف كتاب ابن عبد احلكم إن رضيا 

( بذلك حكم وإن أىب الطالب أو املطلوب مل يعرض هلما فإن اتفقا خري بني احلكم حبكم اإلسالم أو يترك لقوله تعإىل 
هم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فإن جاءوك فاحكم بين
فإن اختلفا يف الدين قال حيىي بن عمر حكم بينهما وإن كره أحدمها الختالف امللتني وهذا ) إن اهللا حيب املقسطني 

م حبكم اإلسالم كانا على يف صديقة املظامل باحلقوق اليت سلمت برضا الطالب هلا أما الغصب وقطع الطريق فيحك



ملة وأحدة أم ال أو أحدمها مسلم وظاهر كالم صاحب اجلواهر يف اجلهاد أن اإلمام خمري يف متفقي امللة من أهل 
اللغة واتفق العلماء فيما أعلم على أنه ال يتعرض للذمة وال أهل الصلح وال املستأمنني ما مل يتعلق الضرر بغريهم 

نه إذا ترافع مسلم وكافر أن على القاضي احلكم بينهم وقال ش خيري يف أهل املوادعة واتفقوا فيما أعلم على أ
كاليهود الذين كانوا باملدينة مل يكونوا أهل جزية بل موادعة وفيهم نزل قوله تعاىل بالتخيري يف احلكم اآلية املتقدمة 

ن يصف هلم حكم اإلسالم وكذلك فإذا اجتمع اخلصمان ورضيا يف احلكم حبكم اإلسالم وشهود مسلمني وبعد أ
خيري يف الذميني من أهل ملتني ويبني للذمة حكم املسلمني قبل احلكم وحيرم عليهم ما حيرمه على املسلمني من مثن 

اخلمر وغريه وحيكم بدية اخلطأ على العاقلة وقال ح ينبغي أن حيكم بني أهل الذمة أوال حبكم اإلسالم وحيرم عليهم 
لمني وقد كتب رسول اهللا إىل نصارى جنران إما أن تردوا الربا واما ان تاذوا حبرب من اهللا ما حيرمه على املس

اآلية فاشترط اهللا تعإىل اجمليء وهي ) فإن جاءوك ( ورسوله وال تفسخ انكحتهم عنده وال بد من رضامها لقوله تعإىل 
والزم الذمة الطالق الثالث وفرق بينهم ) ءهم وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهوا( نزلت بعد قوله تعاىل 

  وان مل يترافعوا الينا وهو خالف مذهبنا 

  الفرع الرابع

يف الكتاب اذا اقمت بينة على غائب مث حضر قبل احلكم ال تعاد حبضوره ألنه يقضي عليه يف غيبته ولكن خيرب مبن 
غائب عمل املديتة وقول مالك وأصحابه الديون شهد عليه وبالشهادة لعل عنده حجة قال ابن يونس القضاء على ال

وغريها وتباع داره وعقاره ورفيقه وقال ش ان عمله يف موضع فيه حاكم كتب اليه فينظر بينهما وإن مل يكن فيه 
حاكم وفيه من يتوسط من أهل احلكم فوض ذلك إليه فإن مل يكن فيه من يصلح للقضاء ورأى احلاكم أن ينفذ إىل 

قضي بينهما فعل وإال مل حيضره حىت حيقق املدعي الدعوى الحتمال أهنا ال جياب هلا كشفعه اجلار ذلك البلد من ي
فإن تعذر إحضاره لكونه غائبا او كان حاضرا فهرب وليس مع الطالب بينة مل تسمع دعواه لعدم الفائدة او معه 

 يقضي على الغائب وال اهلارب قبل مسع البينة وحلفه على عدم االبراء وحنوه وحكم وقاله ابن حنبل وقال ح ال
احلكم وبعد اقأمة البينة وال ملستتر يف البلد ولكن يايت من عند القاضي ثالثة يدعونه للحكم فإن جاء واال فتح عليه 

فلم ) وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا ( بابه وافقنا أنه يسمع الدعوى والبينة وامنا اخلالف يف احلكم لنا قوله تعإىل 
بني حاضر وغائب وقوله لويعطى الناس بدعاويهم ال دعى قوم دماء قوم وامواهلم ولكن البينة على املدعي  يفرق

وقوله هلند خذي لك ولو لدك ما يكفيك باملعروف فقيل قضي على اىب سفيان ومل حيضر ألنه كان يعلم صحة 
حىت يعلم والن القضاء بالعلم ممنوع ورجح  دعواها وقيل فتيا ألنه كان حاضرا بالبلد واحلاضر بالبلد ال يقضي عليه

احلكم بأنه أمرها باخلذب األخذ فقال خذي ولو كان فتوى لقال هلا جيوز لك ان تاخذى والن احلاكم ال يفيت فيما 
تقع فيه اخلصومة ولنا ايضا امجاع الصحابة وألن عمر رضي اهللا عنه قال على املنرب أال ان األسيفع أسيفع جهينة قد 

دينه وامانته بأن يقال سبق احلاج فادان معرضا اال من كان له عليه دين فلياتنا غدا فإنا بائعوا ماله وكان  رضي من
األسيفع غائبا ومل ينكر عليه فكان امجاعا وقياسا لبينته على بينة احلاضر واإلمجاع على القضاء بالدية على العاقلة 

لوال احلكم على الغائب الخذ الناس اموال الناس وغابوا  وهي غائبة وعلى امليت وهو اعظم من الغائب وألنه
فتضيع االموال وجيوز ذهاب مال الغائب قبل القدوم فيضيع احلق وبالقياس على ما اذا شهدت بينة على مجاعة 

ة بعضهم حاضر وعلى املفقود فهذه كلها سلمها ح وألن املنع اما إلحتمال االنكار عند القدوم وال عربة به ألن البين
شهدت عليه او لترجيح البينة وهو ال يفوته عند حضورهم وجيوز ان ال خيرجهم فال يتوقف بالشك والن من ال 



يعترب رضاه ال يعترب حضوره فاخذ الورثة والبائع يف الشفعة واملضمون عنه فإنه اذا ثبت قضي على الغائب بالدين 
عنه حني وجهه إىل اليمن اذ تقاضى اليك رجالن فال تقض احتجوا مبا يف الترمذي ان رسول اهللا قال لعلي رضي اهللا 

لألول حىت تسمع كالم اآلخر فإنك تدري ما يقضي قال الترمذي حديث حسن وبالقياس على ما اذا كان غائبا يف 
البلد حاضرا وألن القضاء للغائب ال جيوز فال جيوز عليه والن البينة حجة أحد اخلصمني فال يقضي بينهما يف غيبة 

صم كاليمني وألنه لو جاز القضاء على الغائب مل يكن احلضور عند احلاكم مستحقا واحلضور مستحق لقوله اخل
وهو سياق ذم فيجب احلضور ألنه ال ) واذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون ( تعإىل 

مال أمرى ج مسلم إال عن طيب نفسه  خالف ان القاضي تعدى عليه وحيول بينه وبني تصرفه ولقوله ال حيل
والغائب مل تطب نفسه واجلواب عن األول بأنه حجة لنا ألنه قال إذا تقاضى إليك اخلصمان فأشترط حضورمها يف 
احلكم املذكور ومفهوم إذا مل يتقاضيا إليه ال جيب عليه السماع من اآلخر قبل احلكم وعن الثاين الفرق بأن احلاضر 

ه جتريح البينة أو تسليمها فينحسم النزاع خبالف الغائب وقد نقضت أصلكم بأمرأة ادعت بأن ميكن أن يتعجل من
هلا زوجا غائبا له مال يف يد رجل غائب وحتتاج للنفقة فاعترف هلا بذلك فإن احلاكم يقضي عليه بالنفقة وعن 

يه قبل حضوره وال تسمع بينته اال الثالث إذا حضر ال يقضي له إال برضاه ويقضي عليه بغري رضاه ويسمع البينة عل
حبضوره والسر يف ذلك كله ان الضرورة داعية للحكم عليه ليال يفوت حق غريه وال ضرورة تدعو للقضاء له 

وعن الرابع أن املدعى عليه اذا حضر وغاب املدعي ال حيلف الن اليمني حق وعن اخلامس ان احلاضر يقول حكمه 
ح من البينة وتعجيل ختريج البينة فينجز احلكم اما الغائب فضروريت تدعوا ألخذ كذا لعله يقر يل اذا حضر فاستري

حقي وهو على حجته اذا قدم وعن السادس ان احلاضر ال يشترط رضاه فيؤخذ احلق منه كرها فاوىل الغائب تفريع 
املقضى له وال ينقض البيع قال ابن يونس قال حممد اذا بيع ماله فقدم فافهم بينة أنه قضى هبذا احلق قال حممد يرجع 

اال ان جيد املبيع بيد املشتري مل يتغري عن حاله فله اخذه ودفع الثمن قال مالك ال يقضى على الغائب اال يف الربع 
لبعده عن التغري ويف اجلواهر ال بد ان تكون الدعوى معلومة اجلنس والقدر ويكون مع املدعي بينة وحلفه القاضي 

البراء واالستيفاء واالعتياض واالحالة واالحتيال والتوكيل على االقتضاء يف مجيع احلق وبعضه بعد البينة على عدم ا
وال جيب التعرض يف اليمني لصدق الشهود كاحلاضر قال الشيخ ابو اسحاق يقول يف آخر اليمني وأنه حلق ثبت 

د اذا قلنا يقضى على الغائب يف العقار عليه احلق إىل يومي هذا واحملكوم به كالديون والعقار الذي ميكن تعريفه باحل
اما لبعد الغيبة او مطلقا على الرواية اآلخرى وكذلك العبد والفرس وما يتميز بعالمة قاله ابن القاسم ان كان غائبا 

وقال ابن كنانة ان ادعى العبد احلرية او ادعى أحد ملكه ال حيكم فيه بالصفة واالحكام وشرط احملكوم عليه ان 
ئبا عن البلد واشترط ابن عبد احلكم ان يكون له يف البلد الذي حيكم عليه فيه مال او وكيل او محيل اذا مل يكون غا

يول احلاكم على مجيع الناس بل على بلد خاص وتنقل الشهادات إىل غريه من القضاة واذا كان املدعى عليه يف 
يب قضى عليه كالغائب قال عبد امللك العمل عندنا البلد قال سحنون ال تسمع البينة اال حبضوره اال ان يتوارى غ

ان يسمع القاضي بينة اخلصم ويوقع شهادهتم حضر اخلصم ام ال فإذا حضر قرا عليه الشهادات بامساء الشهود 
ومساكنهم فإن قدح واال لزمه القضاء وليس له طلب اعادة الشهادة مبحضره ألهنا قد اديت وال ينبغي للقاضي 

صم ابتداء ان ال يسمع بينة خصمه اال مبحضره واختشى القاضي دلسة ورأى ان اجتماعهم ذلك ولو ساله اخل
اقرب للصواب اجابه وان امن فال جييبه فإن اجابه من غري خشية فليمض ذلك الختالف الناس فيه فقد قال بعض 

يد على مسافة العراقيني ومطرف واصبغ وسحنون ال يسمع اال مبحضره فإن غاب اخلصم ومل تكن مسافته تز
العدوي قال حممد اذا قرب من املصر فاحب ايل أن جيلبه إذا مل يكن يف ذلك عسر وال خوف يف الطريق إال نادرا 



فإن زاد على املسافة املذكورة قال حممد مل جيلبه إال أن يشهد عليه شاهدان أو شاهد حبق فكتب إليه مع ثقة إما أن 
اله يف البلد ونفي منه قال األهبري قال مالك يقسم على الغائب الربع حيضر أو يرضي خصمه ومىت كان للغائب م

وال يقضي عليه إال أن يكون قد خاصم وفرغت احلجج مث هرب وكذلك االرضون وقيل تباع الرباع وغريها قال 
ويضر وهو الصحيح نفيا لضرر صاحب احلق ويف اجلالب ال يقضي على الغائب يف الربع والعقار اال ان تطول غيبته 

  ذلك خبصمه 

  فرع

يف اجلواهر املخدرة ال حتضر جملس احلكم ويبعث اليها من حيلفها وهي اليت يزري هبا احلضور وان كانت خترج لغري 
  ذلك وماله مال من احلقوق خيرج هلا ليال 

  الباب السابع يف موضع نفوذ حكمه

او بلدا معينا كان معزوال عما عداه ال ينفذ فيه واصل هذا الباب ان التصرف امنا يستفاد من الوالية فإن ويل معينا 
حكمه وقاله االئمة وما علمت فيه خالفا ويف اجلواهر اذا شافه قاض قاضيا مل يكف ذلك يف ثبوت ذلك احلكم الن 

أحدمها يف غري عمله فال ينفع مساعه او امساعه اال اذا كانا قاضيني لبلدة وأحدة ويتادى من طريف واليتها فذلك 
من الشهادة على كتاب القاضي فيعتمد ولو كان املسمع يف حمل واليته دون السامع ورجع السامع إىل حمل اقوى 

واليته فهي كشهادة مسعها يف حمل واليته ال حيكم هبا اذ ال حيكم بعلمه ويف النوادر قال اصبغ له مساع البينة بغري 
ل وال حيكم هنالك وان حضر اخلصمان اال ان عمله على غائب من خصمه ويقبل عدالتها بقول قاضي ذلك العم

حيكماه كاالجنيب قال ابن عبد احلكم ال يسمع بينة وال ينظر يف بينة أحدا وال يشهد على كتاهبم إىل قاضي بلد 
وقاله ش وله الكشف عن بينة شهدت عنده يف علمه هناك ليعرب هذا عن احلكم ولو كتب اليه كتابا من قاض 

  ال يسمع عليه البينة حىت يقدم عمله ألنه من تصرف احلكم فادركه يف غري عمله ف

  فرع

يف اجلواهر اذا كان يف واليته يتيم مسته احلاجة له مال يف عمل اخر فليكتب إىل وايل ذلك العمل حبال الطفل 
بالبيع  وحاجته ويقتضي منه بيع ماله وينفذه اليه فيبيع املكتوب اليه من مال اليتيم اقل رباعه ردا عليه واحقها

  وسريه اليه 

  فرع

  اليزوج أمراة خارجة عن واليته حىت تدخل واليته 

  فرع

  قال الشافعية اذا اذن له االمام ان حيكم بني اهل عمله حيثما كانوا جاز له احلكم بينهم يف غري عمله 



  الباب الثامن يف الفرق بني احلكم والفتيا

ال يف الفتيا يف مواضع اخلالف خبالف احلكم ويف اجلواهر ما وينبين على الفرق وميكن غريه من احلكم بغري ما ق
قضى به من نقل االمالك وفسخ العقود وحنوه فهو حكم واما ان مل يفعل اكثر من تقرير احلادثة ملا رفعت اليه 
كأمراة زوجت نفسها بغري اذن وليها فاقره واجازه مث عزل وجاء غريه فاختلف فيه قال عبد امللك ليس حبكم 

ريه فسخه وقال ابن القاسم حكم ألنه امضاه واالقرار عليه كاحلكم باجازة وال ينقض واختاره ابن حمرز وقال ولغ
ألنه حكم يف غري باجتهاده وال فرق بني ان يكون حكمه فيه بامضائه او فسخه اما لو رفع اليه هذا الناكح فقال انا 

كاح بعينه فهذه فتوى وليس حبكم ورفع اليه حكم بشاهد ال اجيز النكاح بغري ويل من غري ان حيكم بفسخ هذا الن
وميني فقال اجيز الشاهد واليمني وهو فتوى ما مل يقع حكمه على عني احلكم قال وال اعلم يف هذا الوجه خالفا وان 

حكم باالجتهاد فيما مل يقمه التحرمي والتحليل ليس بنقل ملك من أحد اخلصمني إىل اآلخر وال فصل خصومة 
ا وال اثبات عقد وال فسخه مثل رضاع كبري فيحكم فإن رضاع الكبري حيرم ويفسخ النكاح من اجله فالفسخ بينهم

حكم والتحرمي يف املستقبل ال يثبت حبكمه بل هو معرض اإلجتهاد او رفعت اليه أمراة تزوجت يف عدهتا ففسخ 
جاسة ماء او طعام او حترمي بيع او نكاحها وحرم على زوجها ففسخه حكم دون حترميها يف املستقبل وحكمه بن

نكاح وبيع واجارة هو فتوى ليس حكما على التابيد وامنا يعترب من ذلك ما شاهده وما حدث بعد ذلك فهو 
موكول ملن يايت من احلكام والفقهاء متهيد احلكم والفتوى كالمها اخبار عن حكم اهللا تعإىل ويعتقدمها املخرب 

من حيث اجلملة ( ) ة لكن الفتوى اخبار عن حكم اهللا تعإىل ويعتقد املخرب وكالمها وكالمها املكلف من حيث اجلمل
لكن الفتوى اخبار عن اهللا تعاىل يف الزام او اباحة واحلكم اخبار عن الزام اهللا تعإىل والزام احلاكم فيما ميكن ان يقع 

االجياب والتحرمي فتندرج االحكام اخلمسة وقولنا فيه النزاع ملصاحل الدنيا وقولنا يف الفتوى او اباحة يريد به ما عدا 
يف احلكم الزام اهللا مل يكن حكما شرعيا وال قضاء الرضا وقولنا والزام احلاكم هو القيد الذي حصل به الفرق مع 

ي ذلك سع( ) ما بعده فإن اهللا تعإىل جعل للمفيت ان جييز وال يلزم وان كان احلكم جممعا عليه غري أنه ينكر املنكر 
ان هللا ضد ما الزم اهللا تعاىل ال الزام من قبل العبد املنكر او اآلمر باملعروف فيفرق بني قول السيد لعبده من رايته 

خالفين فامنعه وبني قوله استنبتك عين يف االلزام الذي ترتب عليه االنكار فاالول ساع يف وقوع املامور والثاين 
نكار ال حرم من نقض حكم حاكم انكرنا عليه وقيل احلكم يف مسائل بشيء لألمر وااللزام الذي يترتب عليه اال

االجتهاد ال ينكر ألنه مل يتحدد الزام اهللا الذي استناب عبده فيه فاحلاكم مع اهللا تعاىل كحاكم يستنيب واملنكر 
ور كاخلصم واملفيت كحاكم له ترمجان او وزعة يلجؤن الناس لدفع احلقوق مث هذا االلزام قد يتعلق مبعىن حمص

احلاضر وقد يتعلق لغري معني وال حمصور كاحلكم بوقف مسجد او عتق عبد هو الزام لكل مكلف ان ال يبيعهما 
وقولنا ملصاحل الدنيا احتراز من وقوع التنازع يف تنجيس ما دون القلتني وظاهره االرواث وحترمي السباع وغري ذلك 

الخراه خبالف املنازعة يف العقود وحنوها امنا ذلك ملصاحل الدنيا فهذا  فإن أحد اجملتهدين ال ينازع يف ذلك لدنياه بل
يظهر ان طهارة املياه وحنوها ال تقبل احلكم البتة وان االحكام الشرعية قسمان منها ما يفيد حكم احلاكم معه 

ني تصرف رسول اهللا فيجتمع احلكمان ومنها ما ال يقبل اال الفتيا فينفرد احلكم االصلي وهبذا يظهر ايضا الفرق ب
بالفتيا وهي التبليغ املعدى عن احلكم من قبله وبني تصرفه بالقضاء فإنه قد اجتمع هنالك حكم اهللا تعإىل وحكمه 
ويظهر ايضا هبذا ان العبادات كلها ال تقبل احلكم وهالل رمضان وذي احلجة امنا حظ احلاكم فيه اثبات السبب 

زكاة واما اخذ ما سن ياخذه الساعي فذلك حكم لوقوع التنازع بني الفقراء الذي هو رؤية اهلالل وكذلك اجياب ال
واالغنياء ملصاحل دنيوية وهي املالية وعلى هذا خرج سائر االحكام وظهر هبذا ان حكم احلاكم يف مواضع اخلالف 



قال احلق مع هذا واذا ال ينقض الن احلكم نص من اهللا تعاىل على لسان احلاكم ونص اهللا تعاىل مقدم كأن اهللا تعاىل 
كان هذا نصا صرحيا من اهللا تعاىل وان هذا احلكم هو احلكم يف هذه احلادثة حرم على املخالف له من اجملتهدين 
نقض هذا احلكم يف هذه احلادثة بناء على قاعدة جممع عليها وهو أنه اذا تعارض النص والعموم قدم اخلاص يف 

 غري تلك الصورة فال حرم خمالف اجملتهد يف غري تلك الصورة اليت اتصل صورة وروده وبقي العموم معموال به يف
هبا احلكم وخترج هذه من خالفه لورود النص اخلاص فيها كما يعمل يف سائر موارد الشريعة اذا اجتهد فتخرج 

لفقهاء ان املصراة من بيع الطعام للنص وخترج املساقاة من االجارة وكذلك كل مستثىن بنص خيصه فهذا من قول ا
حكم احلاكم يف مواطن اخلالف يرفعه وال ينتقض ألحد ذلك احلكم وقد يظهر بطالن ما يف اجلواهر يف باب نقص 

احلكم ان اخلالف يبقى مع احلكم يف نفس األمر وقد اوضحته وال يستشعر من ان اهللا تعإىل قد جعل ألحد ان 
جعل ذلك للحكام جعل مكلف ان ينشىء على نفسه  ينشىء الزاما مل يكن يف اصل الشرع فإن اهللا تعاىل ملا

الوجوب يف كل مندوب بالنذر وان امجع العلماء على عدم وجوبه فاوىل ان ينشىءاحلاكم االلزام مبعني ايضا اختلف 
العلماء يف وجوبه غري ان الناذر ينشئه يف حق نفسه واحلاكم يف حق غريه بان جعل ايضا لكل مكلف ان ينشىء 

بسبب يف أي شيء اراده من املندوبات ومييزها هللا تعإىل فيما فيه حكم وما ال حكم فيه فيجعله سببا  سببية ما ليس
) الباب التاسع يف االستخالف ( لطالق أمراته او عتق عبده او غري ذلك بالتعليق فيقيم دخول الدار سببا لذلك 

يفعله ألن النهي عزل فإن أذن له فيه فعله على وبه قال األئمة وما علمت فيه خالفا ويف اجلواهر إذا هني عنه مل 
مقتضى االذن كسائر أنواع الوالية فإن جتدد عقد الوالية عن النهي اإلذن فقال عبد امللك ومطرف وأصبغ ليس 

لقاضي اخلليفة االستخالف مكانه إذا كان حاضرا وأما ان سافر أو مرض ففي الواضحة يستخلف وقال سحنون ال 
أو مرض اال باذن اخلليفة وعند ش يستحب لالمام أن ياذن له يف االستخالف يف نواحي عمله يستخلف وإن سافر 

الن القاضي ال يتسع جلميع ذلك ويشق على الناس احلضور اليه فإن هناه عن االستخالف أو أمره اتبع أمره وهنيه 
ف ووجود النهي وعدمه سواء فإن ويف الشامل للشافعيه ان كان ميكنه النظر يف ذلك العمل مل يستخلف واال استخل

عزت الوالية عن األمر والنهي امتنع االستخالف ألن االمام مل يرض بنظر غريه فإن كان ال ميكنه مباشر اجلميع 
استخلف فيما يعجز عنه كما يوكل الوكيل فيما يعجز عنه وله يف االستخالف على ما يقدر عليه قوالن املنع 

ح ال يستخلف إال بأذن االمام فإن أذن له فاستخلف فالثاين قاض لالمام متهيد الوالية واجلواز كاالمام األعظم وقال 
ثالثة أقسام منها ما يتضمن االستخالف لتوقف مقصودها عليه كوالية إمأمة اجلمعة فإن مقصودها صحة الصالة 

و كاالمأمة العظمى ولو سبقت احلدث ومل يستخلف بطلت صالهتم وكذلك اذا طرا عليه يبطل امامته او صالته 
مقصودها ضبط مصاحل مجيع املسلمني يف مشارق االرض ومغارهبا وال حيصل ذلك اال باالستخالف وكالوصية 

مقصودها أن تقوم مقام امليت وال حيصل ذلك اال اذا كان له ان يوصي ان مات او يوكل حال حياته ومنها ما ال 
رته فإن املقصود حيصل به وحده وعوارض عجزه نادرة يتضمن االستخالف كالوكالة على ما يقدر على مباش

خبالف امامة اجلمعة عوارض العجز عنها كثرية وكاالستيداع مقصوده احلفظ وهو خاص باملودع عنده وحده 
وكاملقارض واملساقي فمىت وكل أحد هؤالء فهو متعد ومنها ما فيه الشبهان كالقضاء من جهة ان ما ويل عليه من 

اه وال منضبط اشبه االمامة ومن جهة ان فوقه من ارتضاه وحده وله االستبدال به عند عجزه اشبه املصاحل غري متن
الوكالة فهذه املدارك منشا اختالف العلماء رضي اهللا عنهم تفريع يف اجلواهر حيث اجزنا يشترط يف اخلليفة صفات 

من العلم اال معرفة ذلك القدر وليس له ان القضاة ألنه قاض اال اذا مل يفوض اليه مساع الشهادة وال يشترط فيه 
يشترط على النائب احلكم خبالف اجتهاده وخالف معتقده ان جوزنا توليه املقلد عند الضرورة قال االستاذ ابو 



بكر ولالمام املعتقد مذهب مالك او غريه ان يويل من يعتقد خالفه الن الواجب على القاضي ان جيتهد وال يلزم 
 التقليد يف النوازل واالحكام من املعتزي إىل مذهبه فإن مالكا مل يلزمه املصري يف احكامه إىل اقوال أحدا من املسلمني

مالك بل اينما اداه اجتهاده صار اليه فإن شرط على القاضي احلكم مبذهب امام معني دون غريه صح العقد وبطل 
و خمالفا له قال واخربين القاضي ابو الوليد قال الشرط ملناقضته ملا جيب من االجتهاد كان موافقا ملذهب الشرط ا

كان الوالة عندنا بقرطبة يشترطون يف سجل القاضي ان ال خيرج عن سجالت ابن القاسم ما وجده قال االستاذ 
وهذا جهل عظيم منهم ويف النوادر اذا ويل على كور العادة ان يوىل فيها قضاة فله ان يستخلف الن العادة كاالذن 

  امللك وليس له ان يستخلف من حيكم بعد موته قاله عبد 

  الباب العاشر يف العزل

العزل هو فسخ الوالية ورد املتويل كما كان قبلها كفسخ العقود يف البيع وغريه وكما انقسم ذلك يف العقود إىل 
  سبعة فروع الفسخ واالنفساخ انقسم هاهنا إىل العزل واالنعزال وهذا كله متفق عليه بني العلماء ويف الباب 

  الفرع االول

يف االنعزال يف اجلواهر ينعزل مبا لو قارن التولية منع انعقادها كالكفر واجلنون وما تقدم معها وكذلك طريان 
  الفسق على املشهور وقال اصبغ ال ينعزل بطريانه وال جيب على االمام عزله عند مالك 

  الفرع الثاين

غي لالمام ان يعزل من قضاته من خيشى عليه الضعف والوهل او بطانة يف جواز العزل ويف اجلواهر قال اصبغ ينب
السوء وان امن عليه اجلور ألنه من بذل النصح للمسلمني وهو واجب على االمام وقال مطرف اذا كان مشهورا 

عزله اذا بالعدالة والرضا فال يعزله بالشكاية فقط وان وجد منه بدال نفيا ملفاسد العزل وان مل يكن مشهورا بذلك 
وجد بدال وتظاهرت الشكاية عليه فقد عزل عمر سعدا رضي اهللا عنه ملا شكاه اهل العراق والن من ال يقال فيه 

اصلح للناس ممن يقال فيه فإن مل جيد بدال كشف عنه فإن وجده كما جيب امضاه واال عزله قال اصبغ احب ايل ان 
ل يف زماننا من سعد اذا وجد من يساويه ملا فيه من تاديب يعزله بالشكاية وان كان مشهورا بالعدالة فال افض

القضاة وصالح الناس واذا علمت الشكاية وتظاهرت اوقفه بعد العزل للناس فريفع من يرفعه وحيقق من حيقق فقد 
اوقف عمر سعدا فلم يصح عليه شيء من املكروه خرجه البخاري وقال اشهب اذا اشتكى يف احكأمه وميله بغري 

شف عنه قل شاكوه او كثروا فيبعث إىل رجال من اهل بلده ممن يثق هبم فيساهلم عنه سرا فإن صدقوا قول احلق ك
الشكاة عزله وينظر يف اقضيته فيمضي ما وافق احلق ويرد ما خالفه وان قال املسؤولون مل نعلم اال خريا او هو عدل 

ضاه وحيمل على أنه مل يعمل جورا ولكنه اخطا وقد قال عندنا اثبته ونفذ اقضيته فما خالف السنة رده وما وافقها ام
عمر رضي اهللا عنه ملا عزل سعدا عن الكوفة بالشكية ال يسابق قوم عزل واليهم فيشكونه اال عزلته وعزل عمر 
شرحبيل فقال له اعن سخط عزلتين فقال ال ولكين وجدت من هو مثلك يف الصالح وهو اقوى على عملي فلم 

ك قال يا امري املؤمنني ان عزلك عيب فاخرب الناس بعذري ففعل عمر قال مطرف واشهب وينبغي ارحيل يل اال ذل
لالمام ان ال يغفل عن القضاة فإهنم سنام بره وراس سلطانه فلينظر يف اقضيتهم وينفذها وينظر يف رعيته واحكامها 



ى بعض ما يسع االمام ان وظلم بعضها لبعض فإن الناس يسنت بعضهم بسنة بعض وليس لبعض من الفضل عل
يتخلى عنهم وان يكلهم إىل قضاهتم وكان عمر رضي اهللا عنه يقدم معهم من اهل عملهم رجاال فإن ارادوا بدل 

عاملهم عزله وأمر غريه مث حيث عزل االمام قاضيا فإن كان لريبة او سخط فحق عليه اشهاره او لغري ريبة فليخرب 
  ر رضي اهللا عنه الناس بربءاته ان شاء كما فعله عم

  الفرع الثالث

يف اجلواهر اذا مات االمام االعظم نظر قضاته وحكامه حىت يعلموا راي من بعده وكذلك القاضي يوليه وايل املصر 
مث املوايل فهو قاض حىت يعزله الذي بعده الن الوالية فيهم حق للمسلمني ال تبطل مبوته كبيعه وشرائه هلم وكويل 

مات ال يبطل النكاح وألهنا سنة اخللفاء الراشدين والن يف ذلك ضررا عظيما على الناس وقاله  املراة اذا زوجها مث
  االئمة 

  الفرع الرابع

قال ابن يونس قال سحنون اذا ثبت احلق واراد التسجيل فحضر االمام عرف فنهاه ان يبطل ألحد حىت ينصرف 
قال اصبغ اذا توجه احلكم على أحد اخلصمني فاستغاث ي االمام فإن ذلك ميضي ويف النوادر  ٤فيستجل له بعد نه 

باالمري اجلائر فنهاه عن النظر يف ذلك او يعزله عنه فلينفذه وال ينظر إىل هني االمري اال ان يعزله راسا وان كانا يف 
إن ابتداء أمرمها قبل ظهور احلق وهنوض احلجج تركهما قال اشهب اذا اشتكى أنه اراد احلكم بغري احلق كشف ف
تبني خطؤه الهل العلم هناه عن انفاذه وان تيسر على االمام مجعهم عنده فعل واال اقعد معه رجاال من العلماء 

الصلحاء ينظرون يف ذلك مث ينفرد هو برايه فيهم دوهنم وال ينفعه ان يقول قد كنت حكمت قبل هذا ألنه مدع 
بشيء بل االمام ان كان فيه اختالف امضاه واال رده على متشكيه اال ان تقوم بينة بذلك وال حيكم للنظار معه 

واولئك اجللوس يرفعون لالمام ما راوه وقال مطرف اذا اشتكى بعد احلكم وهو عدل بصري بالقضاء ال يعرض له 
وال يتعقبه بنظر الفقهاء فإن جهل االمري وجهل الفقهاء فجلسوا معه او كرهوا وراوا فسخه ففسخه االمري فإن كان 

االول صوابا فيه اختالف العلماء نفذ وبطل الفسخ واال مضى الفسخ وال يقبل يف مشهور العدالة اال احلكم 
استبداده برايه فيأمره االمري باملشاورة الهل الراي من غري ان يسيء له أحد وان كان ممن ينبغي ان جيلس معه يف 

يراه معهم او مع بعضهم فإن امجعوا على خالفه تلك القضية فلالمام ان يأمرهم ان ينظروا معه وحيكموا بافضل ما 
ال حيكم به ذلك ألنه الذي شكى منه فيه وان مل يبني له ان احلق اال يف رايه كاتب االمري فيأمره مبا يراه قاله كله ابن 

  القاسم 

  افرع اخلامس

النظر فيها الن حكمه قال قال ابن القاسم اذا عزل القاضي او مات وهو جائر ال ينفذ شيء من احكامه واستوقف 
كال حكم وال ينظر يف سجالته فإن كان ال يقصد اجلور غري أنه جاهل بالستر وال يستشري العلماء ويقضي 

باستحسانه تصفحت احكامه وينفذ صواهبا وميضي املختلف فيه قال ابن كنانة وكذلك ان علم منه أنه يوافق الوزير 
ا ال يكشف عنه ان يايت جبور فخطا او جهل ومىت جهلت البينة يف عزل اوال والقاضي الذي ال يعلم منه اال خري



حكم احلليبس ال ينفذ قال اصبغ جتوز اقضية القاضي غري عدل يف حاله وسريته او فيه هذا وهذا جتوز من اقضيته 
وقول غري اجلور كاقضية اجلاهل الن السالطني اليوم اكثرهم كذلك وال بد ان تنفذ احكامهم والقول هبذا اصبغ 

  وقال ابن القاسم واخلوارج كالقضاة السوء ( ) ابن 

  الفرع السادس

يف الكتاب اذا مات القاضي او عزل أنه شهد للبينات مل ينظر فيه من ويل بعده ومل جيزه اال ببينة وان قال املعزول يف 
ب حتليف املطلوب ان ديواين قد شهدت به البينة عندي مل يقبل قوله ألنه بقي شاهدا فهو كأحد الشهود وللطال

الشهادة اليت يف ديوان القاضي شهد عليك هبا فان نكل حلف الطالب وثبتت الشهادة مث نظر فيها الذي ويل مبا 
كان ينظر املعزول قال ابن يونس وكل حكم يدعي القاضي املعزول أنه قد حكم به ال تقبل شهادته منه ألنه هو 

جل ال ينفذ حىت يشهد اثنان غريه ويف التنبيهات قال بعض الشيوخ احلاكم به قال سحنون وكذلك لو شهد معه ر
ان اراد قيام البينة على خطوطهم فقد جوز الشهادة على خط الشهود واعماهلا وليس هو مشهور املذهب او على 

ايقاع الشهود هذه الشهادة عند القاضي ففي جواز الشهادة على مثل هذا واخلالف فيه معلوم وقد يكون قيام 
لبينة باشهاد القاضي املتوىف اياهم يعتوهلا وقوله نظر الثاين كما كان ينظر االول يفيد بنا القاضي على ما تقدم وال ا

  يلزمه االستيئناف وافىت به مجاعة من القرطبيني ابن عتاب وغريه وراى غريهم االستيئناف قال وال وجه له 

  الفرع السابع

ف صحته على الوالية كالقضاء والوكالة واخلالفة ومنه ما يصح بغري والية قال بعض العلماء من التصرفات ما تتوق
كاخلطابة واالمامة فالقسم االول يقبل العزل من جهة املويل واملتويل والقسم الثاين ال يقبل العزل اال من جهة املتويل 

تمكن من عزل نفسه الن بل من جهة املويل الن صحة اخلطابة ال تنفك عن املتصف هبا حىت تذهب اهليته فال ي
صحة تصرفه ال تكفي فيه االهلية فلعزله لنفسه اثر فكان ممكنا واما ما يطلق للخطيب فتركه اياه ليس عزال وال 

على هذا ليس للخليفة يف نصب اخلطيب اال تسويقه املطلق للخطابة ال أنه يفيده اهلية التصرف ومنع املزامحة 
لك وألنه امنا هو من صون االئمة عن اسباب الفنت والفساد ويظهر هبذا للخطيب واالمام بعد الوالية فليس ذ

البحث ان صحة التصرف يف اخلطابة سبب الوالية ويف القاضي وحنوه الوالية بسببه فبني البابني فرق عظيم فلذلك 
قبل الشروع من يقبل أحدمها العزل مطلقا دون اآلخر نظائر قال ابو عمران العقود اجلائزة بني الطرفني اجلعالة 

الطرفني وبعده من جهة اجلعل له والقراض قبل الشروع واملغارسة والتحكيم والوكالة والقضاء ذكره غريه فهي 
  ستة 

  الباب احلادي عشر فيما ينقض من االقضية

ويف الكتاب اذا قضى فيما اختلف فيه مث تبني احلق يف غري ما قضى به رجع عنه وال ينقص حكم غريه يف موضع 
الف يف التنبيهات محل اكثرهم الكالم على ان مذهبه يف الكتاب الرجوع كيف كان من وهم او انتقال راي اخل

وقال عبد امللك امنا يرجع يف الوهم والغلط ال يف تغري االجتهاد قال وهو اقرب للصواب اذ لو صح االول ما استقر 
فهذا ينقضة هو ( ) تهاد مثل االول خبالف ما لو يف كل وقت فال يثق أحد حبكمه والن الثاين اج( ) لقاضي حكم 



ومن بعده ال خيتلف يف هذا اذا ثبت ذلك عليه وقد خالف الكتاب والسنة اوال وهو شاذ فينقضه هو ومن بعده 
وكذلك اذا كان يلزم مذهبا معينا وحيكم بتقليده ال باجتهاده فحكم فغلط يف مذهبه نقضه هو دون غريه وقيل 

مه أنه امنا رجع فيما كان جورا بينا قال صاحب النكت اختصر ابو حممد كالم الكتاب اذا بان حيتمل ان معىن كأل
له أنه اخطا فلينقض قضيته وان اصاب قول قائل وقد فعله عمر بن عبد العزيز واختصره ابن محديس اذا حكم مبا 

مجاع ينقضه هو وغريه وان اراد اختلف الناس فيه فال ينقضه قال اللخمي اذا خالف نص القران او السنة او اال
االنتقال عن اجتهاد فاربعة اقوال جوزه مطرف وعبد امللك وهو ظاهر املدونة ومنعه ابن عبد احلكم قضى مبال 
اوغريه وجوزه اشهب ان كان مبال خبالف اثبات نكاح او فسخه قال وعلى هذا ال ينقضه اذا كان بانفاذ عتق 

له وقيل املتروكات ليس حبكم خبالف االثبات قال واالول احسن ملا يف الصحيحني اورده او حد او قتل ابنته او ابط
قال اذا اجتهد احلاكم فاخطا فله اجر وان اصاب فله اجران فاثبت اخلطا مع االجر واخلطا ال يقر عليه وهذا اذا 

  تبني أنه جهل وأنه خارج عن االصل الذي كان ظنه منه واال مل ينقض 

  فرع مرتب

مي يف الواضحة اذا اشهد احلاكم على فسخ حكمه وال يذكر أنه رجع عنه الحسن منه وال حيسن أمر قال اللخ
فسخه له ال ينفسخ حىت يلخص ما يوجب فسخه اال ان يقول تبني يل ان الشهود شهود زور وقال عبد امللك يكفي 

قضيت لالخر مل جيز قضاؤه ومضى اشهاده على الفسخ اذا كان مامونا ال يتهم أنه فسخه جورا ولو قال مع الفسخ 
الفسخ ال يقضى حىت يستفرغ املقضى عليه االجال واحلجج ويف اجلواهر قسم ابن القاسم وابن حمرز حال القاضي 

اربعة اقسام االول ان خالف نص الكتاب او السنة او االمجاع ينقضه هو وغريه الثاين ان يقصد مذهبا فيصادف 
ن ظاهره الصحة لقول بعض العلماء به وغلطه ال يعرف اال من قوله اال ان غريه سهوا ينقضه هو دون غريه ال

تشهد بنية أهنا علمت قصده إىل احلكم فوقع له غريه ايضا الثالث ان جيتهد فيظهر له الصواب يف غري ما حكم به 
تغري غريه الثاين ايضا من طريق االجتهاد ايضا فعند ابن القاسم وغريه أنه يرجع إىل ما ظهر له وقيل ال يرجع جلواز 

فال يقف عند غاية فهو كاملصلي يتغري اجتهاده بعد الصالة يف القبلة الرابع ان حيكم بالظن والتنجيز من غري اجتهاد 
  يف االدلة فينقضه هو وغريه ألنه فسق 

  فرع

ا وال قال اللخمي ليس للخصم نقض احلكم بان يايت حبجة يقول كنت نسيتها او يقول استنطق خصمي عن كذ
ميكن من ذلك عن هذا القاضي وال غريه واال ملا انقطعت املنازعات فإن احضر بينة مل يعلم هبا فثالثة اقوال مسعه ابن 

القاسم ألهنا حجة ظاهرة وينقض احلكم ومنع سحنون صونا للحكم عن استمرار املنازعة وقال حممد ان كان هذا 
يف احلكم قال واالول احسن ان اتفق اخلصمان ان هذه البينة ملن  القاضي نقضه او غري فال الحتمال مستند اخر له

شهدت او علم ذلك فإن قال للطالب ما شهدت وانكر اآلخر حلف القائم مل تكن شهدت وعمل مبوجبه الن 
االصل عدم شهادهتا وجتربتها وردها فإن نكل حلف اآلخر ومضى احلكم وان كان يف احلكم ما يقتضي أهنا مل تكن 

عت من غري ميني بان يقول يف حجاجه دعوته ببينة فلم يقل هبا فإن احضر بينة غائبة وكان القاضي ذكر شهدت مس
ذلك يف حكمه وقفه على حقه فيما شهدت به ونقضه القاضي االول وغريه وكذلك ان ثبت ان البينة كانت غائبة 

  حني احلكم وان مل يشترط غيبتها 



  فرع

البينة لينقض احلكم واثبت جرحها فعن مالك يف النقض قوالن وامضاه سحنون  قال اللخمي ان اراد اخلصم جتريح
وكذلك اجلواب يف اثبات العداوة او هتمة القرابة وينقض يف اثبات كون أحدمها رقيقا عند مالك واصحابه قال ولو 

أحدمها موىل امضى لكان وجها وهو اوىل من الفاسق للخالف يف شهادة العبد دون الفاسق وينقض باثبات كون 
عليه يف كتاب ابن سحنون وهو ابعد من العبد وقد قال مالك وغريه شهادته مقبولة ألنه حر مسلم عدل وتنقض 

  باثبات كونه نصرانيا 

  فرع

قال قال عبد امللك اذا حد القاذف بعد االعتذار اليه مث اثبت باربعة عدول الزىن قبل القذف حد الزاين وسقطت 
كان حدا غري الزىن وقال به املقضي عليه بعد مل يقبل منه النه حق هللا تعاىل ولو اقام بينة ان  عن القاذف اجلرحة ولو

حاكما جلده مائة مل تسمع بينة ألهنا ال توجب االن على املشهود عليه حدا وكذلك لو شهد ان البينة احملكوم هبا 
ال حق اهللا تعاىل نقض احلكم قوال واحدا وان سرقت فلم تقطع او شربت فلم حتد او حاربت ومل يثبت مما يتعلق به ا

  كان قد اقيم عليه احلد مل ينقض على أحد القولني 

  فرع

قال اذا كانت القضية على غائب مث قدم جبرح البينة فقيل ذلك له وقال عبد امللك ليس ذلك يف الفسق وغريه اال 
قد اختلف قول مالك يف احلاضر فالغائب يف الكفر او الرق او موىل عليهم قال واالحسن والغائب على حجته و

  اوىل 

  فرع

قال اذا حكم القاضي بشهادة بينة شهدت على شهادة غريها فإنكر املنقول عنهم ان يكونوا اشهدوهم اختلف هل 
يكون رجوعا منهم او ينقض احلكم او يكونوا أحق شهادهتم أوىل يكونوا اوىل اوال بعد رجوعها وال ينقض احلكم 

د كانت الشبهة يف زنا حد القذف الن الفروع شهدوا عليهم بالقذف فجعل االنكار رجوعا وعن فقال حممد حي
مالك ينقض وراى االصل احق بشهادته من الفرع وعن ابن القاسم ميضي احلكم وال غرم على االصل وال على 

رجع او وهم الفرع فلم الفرع ولو قدم قبل احلكم بشهادة فراى ابن القاسم ان األمر فيه بعد احلكم مشكل هل ي
ينقض احلكم وال اغرم الفرع فعلى قوله وقول مالك ال حيد بشهادة الزىن االصول ويعدوا راجعني وعلى قول حممد 

يغرم املنقول عنه املال قال وراى ان يرد احلكم ألنه اوىل بشهادته وال يغرم الفرع الن األمر مشكل هل صدقا ام 
 املنقول عنهم يف الزنا ابني الن قول االصل والفرع يف معىن التكاذب وقول اربعة كذبا فال يغرمان بالشك واألمر يف

  اقوى من قول اثنني اللذان مها الفرع 

  فرع



يف الكتاب ال ينقض قضاء والة املياه او وايل الفسطاط او امري الصالة او وايل االسكندرية او استقضى قاضيا اال يف 
املياه الساكنون على املياه خالف اهل االمصار قال ابن يونس وال هتم والة املياه اجلور البني ويف التنبيهات والة 

  احلدود يف القتل وال يقام القتل مبصر كلها اال بالفسطاط 

  فرع

عهدة املبتاع يف مال اليتامى فإن هلك املال فال شيء على االيتام ألنه ( ) بيعه ( ) يف الكتاب ال عهدة على قاض يف 
وال ضمان واملتنيس واملباشر غريهم قال ابن يونس قال مطرف العهدة على االمام والقاضي ( ) م مل يوجد منه

اليتامى يف املال املوروث واما ما هلم فال يباع عليهم يف ذلك ألنه مثن املبيع قد ملك ولو اكلوه لرجع ( ) والوصي 
  عليهم يف امواهلم ألهنم وفروها به 

  فرع

القاضي املعزول جورا مل ينظر لذلك ونفذ احلكم اال اجلور البني فريد وال شيء على  يف الكتاب اذا ادعيت على
االول قال ابن يونس قال بعض القرويني ال شيء عليه اذا مل يتعمد اجلور واال فعليه ألنه حينئذ غاصب وقد قال يف 

قضاء وقال يف كتاب االقضية ال الكتاب ان اخطا يف الدماء فعلى عاقلته ان بلغ الثلث واال ففي ماله فالزمه ال
يضمن االموال ويف املوازية اذا قطع السارق فظهر عبدا ففداه سيده رجع على االمام مبا نقصه القطع يف ماله فالزمه 

  املال 

  فرع

قال ابن يونس قال عبد امللك معىن قول مالك ال ينقض قضاء القاضي اذا مل خيالف السنة اما اذا خالفها فلينقض 
ء العبد يعتق بعضه فيقضي بإستسعائه فينقض ويرد له ما ادى ويبقى العبد معتقا بعضه اال ان يرضى من له كاستسعا

فيه رق النفاذ عتقه والتمسك مبا اخذ وكالشفعة للجار او بعد القسمة او احلكم بشهادة النصراين او مبرياث العمة 
مل يقل له شذوذ العلماء وكذلك ما نزله ملا فعل الفاعل واخلالة واملوىل االسفل وكل ما هو على خالف عمل املدينة و

من غري ان حيكم عليه لغريه كطالق املخرية مما قيل أهنا وأحدة بائنة فلو خريت فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج 
فرفع حلاكم يرى ذلك فاقره فلمن بعده فسخه وجيعلها البتة وليس تقرير االول وان اشهد على ذلك وكتب ومن 

الطالق او العتاق على امللك او يزوج وهو حمرم فاقر ذلك كله او اقام شاهداعلى القتل فرفع ملن ال يرى  على
القسأمة فلم حيكم فلغريه احلكم الن االول ليس حبكم قال حممد وكذلك لو اقام شاهدا عند من ال يرى الشاهد 

ا احلاكم واحدة وتزوجها الذي ابتها فلغرييف وليس واليمني فلم حيكم به فلغريه قال ابن القاسم وان طلق البتة فراه
هذا من االختالف الذي يقوى باحلكم وقال ابن عبد احلكم ال ينتقض ذلك كائنا ما كان اال اخلطا احملض وامضى 
شفعة اجلار ومجيع ما تقدم قال ابن حبيب ال يعجبين ما انفرد به ابن عبد احلكم عن اصحابه قال ابن القاسم واذا 

جل غيلة والقاضي يرى العفو لوالته فاسلمه اليهم فعفوا فال يقتله غريه لالختالف يف ذلك وقال اشهب يقتله قتل ر
ألنه ال خالف يف قتل احملارب قال عبد امللك وان اخذت فيه دية ردت ونقل صاحب النوادر مجيع هذه الفروع 

اربعة يف مجيع املذاهب ما خالف االمجاع او هكذا متهيد قال مجاعة من العلماء ضابط ما ينقض من قضاء القاضي 



النص او القياس اجلليني او القواعد مع سالمة مجيع ذلك عن املعارض الراجح ومن ذلك املسالة السرجيية على ما 
  تقدم يف كتاب الطالق وحل النبيذ وغري ذلك مما هو موجود يف كل مذهب 

  فرع

بدو هل او لسي ورايه على خالف نقضه وان وافق خالف  يف النوادر قال سحنون اذا قضى مبا ليس من رايه
العلماء فإن عزل مث رد نقضه اذا اخطا مذهبه قال ابن حبيب ان عزل القاضي مث ويل ال ينقض من قضائه يف واليته 

  االوىل اال ما ينقضه من قضاء غريه قال ابن القاسم وواليته بعد عزل كقاض غريه ويل بعده 

  فرع

نقض قضاء قاض قبله مث عزل وويل ثالث واحلكم املنقوض خمتلف فيه نقض الثالث حكم الثاين  قال قال حممد اذا
ونفذ االول الن نقضه خطا صراح ال خيتلف فيه واذا تصرف سفيه جيب حجر القاضي بالبيع والنكاح وغريه رد 

فسخ الثاين حكم االول  مجيع ذلك نقضه الثالث واقر االول خالفنا يف هذا ح ولو( ) وال يلزمه فإن جاء قاض 
  بالشاهد واليمني رده الثالث 

  فرع

له اوىل به اال ان يكون اجلائز له اوىل به اال ( ) قال اذا قضى يف شيء مرتني لرجلني فتنازعا عند غريه قال مطرف 
ول فاعدهلما ان يكون اجلائز هو االول ويف قضية اآلخر ما يفسخ قضية االول فينقض االول فإن مل جيز او مل يعلم اال

بينة فإن تكافاتا فاوالمها تارخيا اال ان يكون يف القضاء الثاين ما يفسخ االول فإن ارخت أحدامها دون اآلخرى 
فاملؤرخة اوىل الن فيها زيادة فإن ارختا واشكل األمر فاستئناف احلكم فيها افضل ان رآه القاضي ان كانتا مما فيه 

رفعت له على مشكلة خمتلطة فسخها واستانفها وقال اصبغ يف مسالة  اختالف وقاله مالك وكذلك ينبغي اذا
مطرف اذا قضى بقضيتني يف شيء واحد اآلخرة األوىل ويعد فسخها وال يعترب اجلائر اال ان تكون اآلخرة خطا 

حلفا او نكال فتثبت االوىل فإن مل يؤرخا فاجلائر اوىل فإن فقد اجلور فاعدهلما بينة فإن استوت البينتان حتالفا فإن 
ابتدا اخلصومة فإن نكل أحدمها فهي للحالف وان كانت القضيتان من قاضيني مضت االوىل ان كانت صوابا او 
خمتلفا فيهما وبطلت الثانية فإن كانت اآلخرة صوابا او خمتلفا فيها فسخت االوىل فام كانتا صوابا صارتا كما لو 

  كانتا من قاض وأحد 

  فرع

ضي به حىت مات القاضي او عزل او مات املقضي له او عليه قال ابن القاسم نفذ احلكم كان قال اذا مل حيز املق
التاخري لعذر ام ال اال يف الترك الطويل الذي خيشى فيه ان من عرف ذلك احلق هلك او نسيه لطول الزمان ولو 

ضي كان شريكا الهل القرية كان املقضي به جزءا من قرية مقر ومل جيد من يشهد له بتعيني احلد بعد موت القا
بذلك اجلزء مشاعا فإن كان الهل القرية كل وأحد جزء معني فاراد مقامستهم هل ياخذ من كل واحد بقدر حصته 

ألنه اقرب لبقاء احلقوق وقال مطرف وعبد امللك ال يضر طول زمان وعدم احلوز كما ال يضر يف الدعوى على 



القيام به أي وقت شاء وان تقادم ألنه عرف اصل حيازته له وامنا  احلائز بل ذلك كمكتوب على انسان لصاحبه
ينتفع باحليازة من ال يعرف اصل حيازته فيدعيه غريه اال ان يطول زمان ذلك جدا حنو مخسني سنة مما ال تبقى 

وال يغري فإن  احلقوق معه اوحيدد فيه املقضي عليه بنيانا او غرسا او بيعا او صدقا صدقا أو اصداقا واملقضي له يفطن
مات املقضي عليه قال مطرف ال يسال الوارث عن شيء ألنه ليس الذي قضى عليه اال ان يكون املقضي له غائبا 
حىت مات املقضي عليه وقال عبد امللك الوراث كلمية حضر املقضي له ام ال ان يطول زمانه بيد الوارث واملقضي 

  اثة له حاضر فلما قدم الوراثة ادعوه حبق غري الور

  فرع

يف اجلواهر اذا ظهر للقاضي بعد احلكم أنه حكم بشهادة عبدين او كافرين او وصبيني نقض احلكم لعدم املستند 
ونقضه ابن القاسم يف الفاسقني ومل ينقضه سحنون واشهب الن الفسق قد خيفى ألنه أمر اجتهادي فإن ظهر ان 

للمحكوم عليه اال ان حيلف مع الشاهد الثاين فإن نكل حبس  أحدمها عبد او ذمي او مويل عليه رد املال احملكوم به
يظهر ان أحدمها ( ) او اخذ ماله فإن نكل فال شيء له قال سحنون احلكم هنا ينتقض خبالف الرجوع ( ) حىت 

مسخوط وقال ابن القاسم ينتقض كالعبد والذمي فإن كان احلكم يف قصاص او قطع قال سحنون ان حلف املقضي 
د مع شاهده الباقي او يف القتل مع رجل من عشريته مخسني ميينا قسأمة مت له احلكم وان نكل عن القصاص له يف الي

يف البلد ومل يعلم بان شاهده عبد الن الظاهر حريته حيلف املقتضى منه يف البلد ان ما شهد عليه به باطل واذا نكل 
الشهادة وينقض به احلكم قال بعض اصحابنا وال ضمان املقضي له بالقتل عن القسأمة والنكول يف مثل هذا ترد به 

على احلاكم وهو مل خيطىء ألنه فعل اجتهاده وال ضمان على احملكوم عليه بالقصاص ألنه مل ياخذ مثنا فريد وغرم 
ذلك على الشاهدين ان جهال رد شهادهتما وقال بعضهم ذلك على عاقلة االمام وقيل هدر مطلقا وامنا على عاقلة 

م ما جاوز الثلث من اخلطا كقتل من ال جيب القتل عليه او خبرب شهادة العبد او الذمي او املوىل عليه وهو يرى االما
جواز ذلك او يقطع السارق من غري جواز او مثر او كثر او امالن يطهر له فيما مل يعلمه بعد اجلهل وكذلك لو 

للقذف وقيل الغرم على احلاكم وان مل يعلم الشهود رجم مث ظهر أحد الشهود عبدا او ذميا بطل احلكم وجيلدون 
حبال الذين شهدوا معهم وان علموا ذلك غرموا وقيل ال شيء عليهم اال على احلاكم جهلوا من معهم او عرفوا 

  وجهلوا ان شهادهتم متنع فإن علموا هبم وعلموا ردهم ضمنوا الدية 

  فرع

الرجم والقطع والضرب حكمت جبور قال مالك ما نفذه من جور قال اللخمي قال ابن القاسم اذا قال احلاكم بعد 
يقاد منه ألنه كاملكره ملن أمره وان مل يباشر ذلك بنفسه ويقتص من املامور ايضا اذا علم أنه حكم جبور اوكان 
معروفا بذلك ومل يكشف عن صحة حكمه قال اصبغ ان حكم مبال غرمه كاقرار الشاهد بعد احلكم ويعاقب 

يوىل ابدا وال تقبل شهادته ابدا وان تاب كشاهد الزور قال وارى ان كان احلاكم معدما ال شيء  ويعزل وال
للمحكوم عليه على احملكوم له ألنه ال يصدق احلاكم أنه حكم باجلور اال ان يكون معروفا بذلك فإن اقر بعد احلكم 

اخلالف يف رجوع الشاهد قال ابن القاسم  وقبل القصاص او اخذ املال قال عبد امللك ينقض احلكم قال وجيري فيه
اذا رجعت البينة ال يقتص وال يقطع ال يف السرقة وال يف قصاص وقال حممد جتلد البكر وال ترجم الثيب وان قضى 
مبال مل يرد حلقه او املال وهذا اذا كان ظاهره العدالة واال مل ميض شيء من ذلك هلذا اذا تعمد فإن قال اخطات قال 



سم ذلك على عاقلته ان كان الثلث فصاعدا ألنه خطا وقال سحنون يف ماله الن العاقلة ال حتمل االقرار ابن القا
وقيل ذلك هدر ال حيدد ذلك فالزامه مينع الناس من الواليات فإن اقر باخلطا بعد احلكم وقبل اخذ املال فهل ينقض 

يء وان اقر بالعمد ادب وان اخطا يف االدب مبجاوزة ام ال قوالن ويف النوادر ان اقر باخلطا يف اجللد فليس فيه ش
القدر او الظلم فحسن ان يقيد من نفسه تربعا تاسيا برسول اهللا واخللفاء وال يلزمه اال يف العمد وما لزم عاقلته فهو 

  رجل منهم 

  فرع

( ) فإن ( ) لثاين نفى قال اذا حكم مبا كان عنده من العلم قبل الوالية او بعدها يف غري جملس احلكومة او فيه فا
دون غريه من ( ) جلوسهما للحكومة واقر أحدمها بشيء وقبل ان يتقدما للحكومة مث انكر قال حممد بن احلسن 

يتبني له ان ذلك يؤدي مع فساد ( ) القضاة اال ان يكون يقلد من يرى ذلك او من اهل االجتهاد ومل يتبني له غريه 
الن كلهم يدعي العدالة فال ينقضه ملا يف ذلك من الذريعة فهذا ضرب من  القضاة اليوم إىل القضاء بالباطل

  االجتهاد 

  فرع

قال اذا اتاك قضاء قاض مبا اختلف الناس فيه وليس رايك قال سحنون ال ينفذه ألنه عندك ليس حبق ومل ينفذه 
متفق عليه امنا اخلالف يف  االول فال تنفذه انت وقال اشهب ان كتب أنه حكم نفذته او ثبت عنده مل ينفذه وهذا

  االول 

  فرع

يف اجلواهر القضاء اذا مل ينقض فال يغري احلكم الذي يف الباطن بل هو على املكلف على ما كان قبل القضاء وامنا 
القضاء اظهار للحكم الشرعي ال اختراع له فال حيل املالكي شفعه اجلوار اذا قضى له هبا احلنفي وال حيل ملن اقام 

على نكاح امرأة حيكم له القاضي العتقاده عند التهم بنكاحها واباحة وطئها ان يطاها وال يبقى على  شهود زور
نكاحها تنبيه اعلم ان مجاعة من املالكية قد اعتقدوا بسبب هذا الفرع ان حكم احلاكم يف مسائل اخلالف ال يغري 

ه بعد ذلك فالقائل ان وقف املشاع ال جيوز او ان الفتاوي واذا حكم فيها باحلل مثال يبقى املفيت بالتحرمي يفيت ب
الوقف ال جيوز اذا حكم حاكم باجلواز والنفوذ واللزوم فبقي لالخر ان يفيت جبواز بيع ذلك املوقوف وحنو ذلك 
ويقولون قد قال صاحب اجلواهر احلكم على املكلف بعد احلكم كما هو قبل احلكم يف الباطن ويقولون املمتنع 

احلكم اما الفتاوي فهي على حاهلا يف مجيع صور اقضية القضاة ال يتغري شيء من الفتاوي يف مجيع النقض لذلك 
املذاهب وهذا اعتقده خالف االمجاع واعلم ان هذا النقل على هذه الصيغة مل اره لغريه مع اجتهادي يف ذلك 

ب إحدمها ان احلكم اذا مل يصادف والظاهر ان عبارته رضي اهللا عنه وقع فيهما توسع ومقصوده مستبان يف املذه
سببه الشرعي فإنه ال يغري الفتوى كاحلكم بالطالق على من مل يطلق اما خلطا البينة او لتعمدها الزور أو بالقصاص 
أو غري ذلك من مجيع األحكام فإن الفتاوي عندنا على ما كانت عليه قبل احلكم حالفا ل ح وثانيهما ما هو على 

نصوص كما تقدم يف شفعه اجلار واستسعاث العبدا وتوريث العمة واملوىل االسفل واحلكم خالف القواعد او ال



بشهادة النصارى حنو عشر مسائل ال تتغري الفتاوي فيها الجل خمالفتها النصوص والقواعد فهاتان املسالتان واهللا 
ا املوضع اما اذا حكم يف موضع اعلم مراده ولذلك نص االصحاب على هاتني املسالتني ومل يذكرمها هو اكتفاء هبذ

خمتلف فيه ليس مما تقدم فيه الفتاوي على ما كانت مل اره ألحد من العلماء بل ضد ذلك وفروع املذهب تبطل 
ظاهر كالمه واعتقاد من اعتقده من ذلك ان الساعي اذا اخذ من اربعني شاة الربعني مالك شاة مقلدا ملذهب ش 

افتوا بأهنا مظلمة ال تراجع فيها وكذلك قضوا فيما اذا كان ألحدمها اربعة  افىت االصحاب بتوزيعها وقبل ذلك
عشر ولالخر مائة وعشرة ال شي ا على االول اال ان ياخذ الساعي مقلدا ملن يعتقد ذلك واجبا ولذلك قالوا يف 

فيما اتصل هبا حكم  ( )صالة اجلمعة اذا نصب اإلمام فيها اماما من قبله ال يصح اال من نائب االمام اوذ مسالة 
مبا يقتضي الفسخ او حكم به احلاكم قال وينبين على ( ) نقله سند وهذه كلها فتاوي تغريت وكذلك قالوا يف 

قوهلم حيرم الوطء فتيا قد حث وحتددت بعد احلكم وبطل ما ( ) حاكما ( ) اخلالف حل الوطء بعد الفسخ فإذا 
لفتاوي بسبب احلكم فاعلم ذلك وهاهنا شيء وهو أنه قد تقدم يف كان قبلها وذلك كثري يف املذهب فقد تغريت ا

الفرق بني احلكم والفتيا ان حكم احلاكم نص من اهللا تعاىل استناب احلاكم فيه واذا اختلف احلاكمان فقال اهللا تعاىل 
كم خبالف االسباب احلق مع هذا سقط ما عداه وتعني احملكوم الذي هو مورد النص غري ان اهللا تعاىل مل يستنبه يف احل

وال خبالف االسباب وال خبالف القواعد والنصوص وتلك االمور املتقدمة يف ذينك املوضعني فال جرم نقضناها وهذا 
  سر كون حكم احلاكم ال ينقض وسر كونه تغري الفتاوي وان اخلالف يف املسالة يتعذر 

  فرع

ال على عمله يف باطن األمر وقاله ش وابن حنبل قال صاحب املقدمات حكم احلاكم ال حيل حراما وال حيرم حال
وقال ح حيلل وحيرم يف العقود والفسوخ فمن ادعى نكاح أمراة وهو يعلم أنه كاذب واقام شاهدي زور وحكم 

احلاكم هبما حلت له وصارت زوجته او استاجرت أمرة شاهدي زور شهدا بطالقها حل هلا ان تتزوج وحلت ألحد 
ا نقله اصحابه واتفق الناس يف الديون وما ليس فيه عقد وال فسخ وجعل ح حكم احلاكم الشاهدين مع عمله بكذهب

يقوم مقام العقد والفسخ فتحل بالعقد وحترم بالفسخ على حسب ما يناسب ذلك احلكم ووافقنا ايضا اذا قضى 
ات قبول احملل وكذلك قال بنكاح اخت املقضي له او ذات حمرم أهنا ال حتل له الن املقضي لو تزوجها مل حتل له لفو

اذا تبني ان الشهود عبيد واحلكم يف يف عقد نكاح وفرق بان الشهود شرط ومل يوجد ويف االموال بان احلاكم مل 
حيكم بامللك بل بالتسليم وهو ال يوجب امللك لنا قوله يف الصحاح امنا انا بشر وانكم ختتصمون ايل ولعل بعضكم 

قضى له بنحو ما امسع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فال ياخذه فإمنا اقتطع له ان يكون احلن حبجته من بعض فا
قطعة من النار وهو عام يف مجيع احلقوق وقياسا على االموال بطريق االوىل فإن االموال اضعف فإذا مل يؤثر فيها 

اته باللعان قال ان جاءت به فاوىل الفروج احتجوا بقصة هالل ابن امية يف الصحيح ان النيب حني فرق بينه وبني أمر
فجاءت به على تلك الصفة وتبني األمر على ما قال هالل وان الفرقة مل تكن واجبة ) على صفة كيت فهو لشريك 

ومع هذا مل يفسخ تلك الفرقة وامضاها قال علي ان حكم احلاكم يقوم مقام الفسخ والعقد وعن علي رضي اهللا عنه 
وشهد له شاهدان فقضى بينهما بالزوجية فقالت واهللا يا امري املؤمنني ما تزوجين أنه ادعى عنده رجل نكاح أمراة 

فاعقد بيننا عقدا حىت حيل له فقال شاهداك زوجاك فدل أن النكاح يثبت حبكمه والن اللعان يفسخ به النكاح وان 
فوذ تصرفه بالعقود فدل كان أحدمها كاذبا واحلكم اوىل والن للحاكم والية عأمة على الناس يف العقود بدليل ن

بذلك على أنه مىت اوقع العقد على وجه لو فعله مالك نفذ ينفذ منه والن احملكوم عليه ال جتوز له املخالفة وجيب 



عليه التسليم فصار حكم اهللا يف حقه ما حكم به احلاكم وان علم خالفة فكذلك غريه قياسا واجلواب عن االول 
صدق الزوج او نفيه فلو قامت البينة بصدقه مل تعد اليه وامنا كانت بكوهنما  بان الفرقة يف اللعان ليست بسبب

وصال إىل اسوإ حال يف املعايشة بال تالعن فلم ير الشرع اجتماعها بعد ذلك الن الزوجية مبناها السكون واملودة 
ال حجة فيه ألنه رضي اهللا  ( )وما تقدم من التالعن يصم ذلك فعلم رسول اهللا بالكذب كقيام البينة وعن الثاين ان 

عنه اضاف التزويج للشاهد ال للحكم ومنعها من العقد ملا فيه من الطعن على الشهود فاخربها بأهنا زوجة ظاهرا ومل 
يتعرض للفتيا وما النزاع اال فيها وعن الثالث ان كذب أحدمها مل يتعني اللعان ومل خيتص به اما عدم تعينه فألنه قد 

اللعان كونه مل يطاها بعد حيضها مع ان احلامل قد حتيض او قرائن حالية مثل كونه راى رجال بني يكون مستنده يف 
فخديها وقد ال يكون الرجل اوجل او اوجل وما انزل والقرائن قد تكذب واما عدم اختصاصه باللعان فألن املتداعيني 

ه وال نسلم ان احلكم اوىل ملا بينا ان التالعن يف النكاح او غريه قد يكون أحدمها كاذبا فاجرا يطلب ما يعلم خالف
مينع الزوجية ملا اشتمل عليه من املفاسد املنفية يف احلكم وعن الرابع ان صاحب الشرع امنا جيعل احلاكم وكيال 

للغائب والوصي واجملنون لضرورة عجزهم عن املباشرة وال ضرورة هاهنا واالصل ان يلي كل أحد مصاحل نفسه 
صل عند عدم املعارض الجل تركه عند املعارض وعن اخلامس ان احملكوم عليه امنا حرمت عليه املخالفة فال يترك اال

ملا فيها من مفسدة مشاقة احلاكم واخنرام النظام وتشويش نفوذ املصاحل واما ان ال ياخذ باملخالفة من حيث ال يطلع 
لعل بعضكم ان يكون احلن حبجته معناه اعلم  عليه أحد ليس فيها شيء من ذلك فوائد قال صاحب املنتقي قوله

مبواقع احلجج قال ابو عبيد اللحن بفتح احلاء الفطنة وبإسكاهنا اخلطا يف القول وقوله اقتطع له قطعة من النار كقوله 
من باب وصف السبب بوصف املسبب ) ان اللذين يأكلون أموال اليتامى ظلما امنا ياكلون يف بطوهنم نارا ( تعاىل 
وقل ) ( سائل بين اسد ما هذه الصوت ** يا ايها الراكب املزجى مطيته ( املاخوذ سبب النار كقول الشاعر  الن

فوصف نفسه بأنه املوت ألنه سببه وقوله امنا انا بشر ) وجهاً ينجيكم اىن انا املوت ** هلم بادروا بالعذر والتمسوا 
وذلك حمال فمعىن ال وصف باعتبار االطالع على بواطن خص نفسه بالبشرية فيقتضي ذلك أنه ال وصف له اال هي 

  اخلصوم اال البشرية وسائر صفاته العلية ال مدخل هلا يف ذلك وتقدم بسط هذا املعىن يف مقدمة الكتاب فارغة 

  كتاب الشهادات

على كل  واهللا) ( وكنا حلكمهم شاهدين ( شهد يف لسان العرب له ثالثة معان شهد مبعىن علم ومنه قوله تعإىل 
( و ) قالوا نشهد إنك لرسول اهللا ( أي عليم ومبعىن اخرب ومنه شهد عند احلاكم أي اخرب وقوله تعإىل ) شيء شهيد 

ان فسر مبعىن اخرب وشهد مبعىن حضر ومنه شهدنا صالة العيد وشهد بدرا وشهود ) شهد اهللا أنه ال إله إال هو 
ون عند احلاكم قال يف التنبيهات شروط الشهادة العادلة اجلائزة يف القضاء جتتمع فيهم الثالثة ألهنم يعلمون وخيرب

كل شيء مثانية العقل والبلوغ والذكورة واحلرية واالسالم والعدالة وضبط الشهادة حني االداء وحني السماع 
شهادة قال ابن يونس قال بعض العلماء ال) الباب االول يف حكمها ( وانعدام التهمة ويف الكتاب تسعة ابواب 

فرض على الكفاية حيملها بعض الناس عن بعض كاجلهاد اال يف موضع ليس فيه من حيمل ذلك ففرض عني وقال 
معناه اذا دعوا لالداء وقال عطاء معناه االداء والتحمل وقال ) وال يأب الشهداء إذا ما دعوا ( مالك يف قوله تعاىل 
يطلبه يف حال شغله قال سحنون وكل من يعلم أنه ال يقبل ) وال يضار كاتب وال شهيد ( سفيان يف قوله تعاىل 

جبرحة او هتمة او غريه ال تلزمه الشهادة وان شهد فيخرب احلاكم أنه عدو املشهود عليه او قريب املشهود له وال 
يا خيرب باجلرحة الن اجملاهرة بالذنوب حرام وقال ايضا خيربه الن السكوت غش للحاكم كما لو كان عبدا او نصران



الندب يف الشهادة على ) واشهدوا اذا تبايعنم ( له االخبار بذلك قال صاحب املقدمات مذهب مالك يف قوله تعاىل 
وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا فرهان ( البيع واوجبه بعض الظاهرية الن األمر للوجوب وجوابه قوله تعاىل 

فقد جوز االئتمان بعدم االشهاد فتعني ترك الوجوب ) ه مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانت
اآلية وحيمل ) إذا تداينتم بدين ( واحلمل على الندب ألنه اقرب اليه واالشهاد يف الدين مندوب ايضا لقوله تعاىل 

على الندب قياسا على البيع واللعان ال يكون اال مبحضر الناس النقطاع نسب الولد وغري ذلك ويف النكاح 
  وب ابتداء وامنا جيب عند الدخول ويف الرجعة مند

  الباب الثاين يف التحمل

) وأقيموا الشهادة هللا ( قال صاحب املقدمات هو فرض كفاية فإن مل يكن باملوضع غريك تعني عليك ولقوله تعإىل 
  ويف الباب تسعة فروع 

  الفرع االول

ال هذه االوصاف الن املقصود هو الوثوق بالشاهد يف الكتاب جيوز حتمل الصيب والكافر والفاسق ويؤدون بعد زو
  عند االداء 

  الفرع الثاين

قال ابن يونس قال ابن القاسم اذا سبقتاك عمن ينوب فيه فاقر عند احلاكم او تشهد به البينة ففرق بينه وبني أمراته 
خالفة اقراره لشهادتك فنفى ان ال شيء عليه فطلبت املراة شهادتك فلم تشهد قال حممد ولو شهدت مل ينفعها مل

وما اقر به عندك من طالق او حد فليشهد عليه فيما ال يتمكن من الرجوع عنه وكذلك من حضر عندك اذا مل 
خيف عنده من القصة شيء يفسد تركها الشهادة الن املقصود يف التحمل حصول سبب يفيد العلم وال لسماع 

  يفيده 

  الفرع الثالث

اب يشهدان على رجل قال مالك ان كان ضعيفا او خمتدعا او خائفا مل يلزمه وحيلف لو قعد الشاهدان من وراء حج
ما اقر اال مبا يذكر واال لزمه ولعله يقر خاليا وينكر عند البينة فيحتاج لذلك اذا مل خيف شيء من كالمه او لعله 

مسعه يقذف شهد عليه زاد يف  يقول يف السر ما الذي يل عندك اذا جئتك بكذا فيقول عندي كذا ويف التنبيهات اذا
كتاب احلدود اذا كان معه غريه ليال حيد اذا مل يكمل النصاب والبد من استيفاء البينة ال حتمال ان حيكي ذلك عن 

غريه ويف الكتاب جيوز التحمل مبا يسمعه وان مل يؤذن لك خبالف الشهادة على الشهادة وخيرب بذلك من له 
ى خالف داعية الطبع فالغالب أنه ال يقع اال حمررا والشهادة ال يتساهل فيها قبل الشهادة والفرق ان االقرار عل

وقت االداء فامتنع او زاد او نقص عند االداء والعادة تدل على ذلك ويف التنبيهات يف اجلوار يقلن مسعنامها 
يشهدان عند احلاكم خالف يشهدان غريمها مل يشهدا الحتمال ان يعلما من االولني اهنما ال يؤديان شهادة عنهما 

  قال واحلق أهنما سواء يف جواز الشهادة 



  الفرع الرابع

عند االداء باملعرفة ( ) يف اجلواهر ال جيوز حتمل الشهادة على املراة املتنقبة بل ال بد من كشف وجهها ليعرفها 
  احملققة 

  الفرع اخلامس

لتلبيس مبعرفة من معك واال فيكره ليال يتسمى باسم يف البيان اذا شهدت على من ال تعرف مع مجاعة جاز المنك ا
  غريه وحيصل لك املوت فيشهد على
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

خطك ومن يشهد على من ال يعرفه بالعني واالسم فال يشهد عليه بتلك الشهادة بعد موته وال يؤديها اال يف حياته 
هود على عينه وكذلك ال يشهد على شهادته اال على عينه وهذا كله متفق عليه وان علم أنه ال يقف على عني املش
له اذا غاب عنه وهي شهادة ال منفعة فيها وامنا تسامح العلماء يف وضع الشهادة على من ال يعرف بعينه وامسه 

سياسة منهم يف دفع العامة ليال يعتقدوا ان تلك الشهادة ال تنفع فيقدموا على االنكار ففي جهلهم بتلك صالح 
اة فالنة فال يشهد عليها لعدم العلم هبا بل على شهادهتما عظيم قال ابن القاسم اذا شهد عندك عدالن ان هذه املر

وعن مالك ال يشهد على شهادهتما قال واحلق ان كان املشهود له اليت لك فهما يشهدان أهنا فالنة فال تشهد اال 
  على شهادهتما وان كنت أنت سالتهما عنهما جاز لك عليها اذا وقع لك العلم بشهادهتا 

  الفرع السادس

ابن القاسم جيوز ان تشهد عما يف كتاب وان حيفظ ما فيه اذا قرىءعليك الن حفظه متعذر اذا كنت من  قال قال
اهل الفطنة مبا يف الكتاب اذا قرىء عليك وهذا يف االسترعاء واما ما شهد به املتعامالن على ابقيتهما فليس عليك 

يف هذا الكتاب ويستحسن للعامل القراءة ليال ان تقراه وال تقرا عليك ويكفيك ان تذكر أهنما اشهداك على ما 
  يكون فيه فساد فيزيله 

  الفرع السابع

قال قال مالك اذا اتاك بذكر حق عليه لغائب يشهدك على نفسه للغائب بذلك ال يشهد ألنه قد يزيد بذلك اثبات 
  اخللطة بينه وبني الغائب حىت يدعى عليه ولكن يكتب القصة على وجهها فيقول أنه غائب 

  الباب الثالث يف مستند الشاهد

قال ) وما شهدنا إال مبا علمنا ( وقوله تعاىل ) إال من شهد باحلق وهم يعلمون ( االصل فيه العلم اليقني لقوله تعاىل 
صاحب املقدمات كل من علم شيئا بوجه من الوجوه املوجبة للعلم شهد به وكذلك صحت شهادة هذه األمة لنوح 

على اممهم باخبار رسول اهللا وصحت شهادة خزمية ومل حيضر الفرس ومدارك العلم اربعة من عليه السالم ولغريه 
حصل له واحدة منها شهد به العقل مع أحد احلواس اخلمس واخلبز املتواتر والنظر واالستدالل ومثله شهادة ايب 

ضي اهللا عنه ما هذا التعمق فال هريرة ان رجال قاء مخرا فقال له عمر تشهد ألنه قال اشهد أنه قاءها فقال عمر ر
بقدم العيب والشهادة بالتواتر كالنسب ووالية القاضي وعزله ( ) وربك ما قاءها حىت شرهبا ومنه شهادة الطبيب 

  وضرر الزوجني ويف اجلواهر تقبل شهادة االصم يف االفعال واالعمى يف االقوال ويف الباب مخسة فروع 

  الفرع االول



جاز االولني ومن منع ( ) على اخلط ثالثة اقسام اقواها الشهادة على خط نفسه فمن اجاز يف اجلواهر الشهادة 
االول منع االخريين ويف حكاية اخلالف طريقان األوىل على جهة اجلمع ففي االقسام الثالثة اربعة اقوال املنع مطلقا 

غريه اجلواز مطلقا الطريق الثانية جتوز الشهادة على خط املقر وحده متنع شهادة الشاهد على خط نفسه وجيوز 
التفصيل اما الشهادة على خط املقر فاملذهب كالشهادة على االقرار فيحكم له مبجردها وروي ال حيكم هبا حىت 

حيلف معها ألهنا مل تتناول املال بل ما جيري اليه ويتخرج على الروايتني اذا شهد وأحد هل حيلف معه ويستحق ام ال 
وليد املشهور جواز هذه الشهادة وعمومها مل خيتلف فيه قول مالك وال قول اصحابه اال ابن عبد قال الشيخ ابو ال

احلكم منع الشهادة على اخلط ومل خيصص ومل يبني موضعها واما على خط الشاهد امليت او الغائب فقال الشيخ ابو 
وي عدم اجلواز وجعل الشهادة على اخلط الوليد مل خيتلف يف األمهات املشهورة قول مالك يف اجازهتا واعماهلا ور

كالشهادة على شهادته اذا مسعها منه ومل يشهد وقد يكتب خطه مبا يستريب فيه عند االداء وقد يكتب على من ال 
يعرفه اال بعينه وقد ال يعرفه اال بعينه وقد ال يعرفه بعينه وال بامسه والفرق على املشهور ان الرجل قد خيرب مبا ال 

 ينبغي للرجل ان يكتب خطه حىت يتحقق ما شهد عليه ويعرف من اشهده بالعني وباالسم خمالفة ان يغيب حيققه وال
او ميوت فيشهد على خطه فاشبه ذلك من يسمع الشاهد يؤدي عند احلاكم او يشهد عليها غريه أنه يشهد على 

يل ال يشهد على شهادته حىت يشهده شهادته وان مل يشهده قال الشيخ ابو الوليد والقول االول اظهر ألنه قد ق
عليها او مسعه يؤديها عند احلاكم او يشهد عليها غريه مع ان وضع الشاهد شهادته يف الكتاب ال يقوى قوة ذلك 
قال وقد قال ابن زرب الجتوز الشهادة على خط الشاهد حىت يعرف أنه كان يعرف من اشهده معرفة العني قال 

ال ينبغي ان خيتلف فيه ملا قد تساهل الناس فيه من وضع شهادهتم على من ال الشيخ ابو الوليد وذلك صحيح 
  يعرفون قاله امحد بن حارث يف وثائق ابن مغيث 

  فرعان مرتبان

االول اختلفوا يف حد الغيبة اليت جتوز فيها الشهادة على خط الشاهد قال عبد امللك مسافة القصر وقال اصبغ حنو 
العراق الن مسافة القصر ميكن حضوره منها وقال سحنون الغيبة البعيدة ومل حيدها افريقية من مصر او مكة من 

الثاين فإذا جازت قال مطرف وعبد امللك امنا جتوز يف االموال حيث جتوز للشاهد واليمني وعن مالك اذا كتب هلا 
حلف او يطلق عليه قال زوجها بالطالق فشهد على خطها قال نفعها ذلك واختلف يف قوله نفعها ما يريد به ليست

صاحب البيان الصواب الطالق اذا كان اخلط باقراره أنه طلقها قال ان يكتب لرجل يعلمها أنه طلقها واما ان 
بطالقه اياها ابتداء فال حيكم به اال ان يقر أنه كتبه جممعا على الطالق ويف قبول قوله أنه كتب غري جممع بعد ان 

ما شهادة على خطه اذا مل ينكر الشهادة ويف الواضحة اذا عرف خطه ومل يذكر انكر كتبه خالف ويف اجلواهر وا
الشهادة وال شيئا منها وليس يف الكتب حمو وال ريبة فليشهد وان كان فيه ريبة فال قال مث رجع فقال ال يشهد حىت 

ذلك وقاله عبد امللك يذكر بعض الشهادة او ما يدل منها على اكثرها قال مطرف وباالول اقول وال بد للناس من 
واملغرية وابن ايب حامت وابن دينار وان مل حيط مبا يف الكتاب عددا فليشهد وقاله ايضا ابن وهب وابن عبد احلكم 
واختاره ايضا سحنون يف نوازله وقال ابن القاسم واصبغ بالقول الثاين أنه ال يشهد قال ابن حبيب وهو احوط 

فيشهد وال يقول ال اعرف اال اخلط ويشهد ان ما فيه حق وذلك الزم له ان واالول جائز تفريع اما على القول 
يفعله وان ذكر للحاكم أنه ال يعرف اال اخلط ال يقبلها احلاكم وعلى الثاين الذي رجع اليه مالك فروى عنه اشهب 

اين كتبتها حيكي  يرفعها للسلطان على وجهها او يقول ان كتابا يشبه كتايب واظنها اياه ولست اذكر شهاديت وال



ذلك على وجه وال يقضي هبا قبل وان مل يكن يف الكتاب حمو وعرف قال قد يضرب على خطه وان مل يذكر 
الشهادة فال يشهد قال االمام ابو حممد كان القاسم بن حممد اذا شهد شهادة كتبها وكان مالك يفعله ومن ال 

ل الشهادة عن املراة املتنقبة بل البد من الكشف عن وجهها يعرف نسبه فال بد من الشهادة على عينه وال جيوز حتم
مييزها عند االداء باملعرفة احملققة ولو عرفها رجالن ال يشهد عليها بل على شهادهتا ان فالنة اقرت وذلك عند تقرر 

اه بالشاهدين االداء منهما ألنه فرعهما وعن ملك يشهد قال الشيخ ابو الوليد والذي اقول به ان كان املشهود له ات
ليشهدا له عليها وال يشهد اال على شهادهتما وان سال هو الشاهدين فاخرباه أهنا فالنة شهد عليها قال وكذلك لو 

سال عن ذلك رجال واحدا يثق به او مراة ألنه من باب اخلرب ولو اتاه املشهود له جبماعة من لفيف النساء 
قع له العلم بشهادهتن واذا شهدت بينة على عني أمراة بدين فزعمت فيشهدون عنده أهنا فالنة جلاز ان يشهد اذا و

أهنا بنت زيد فليس للقاضي ان يسجل على أهنا بنت زيد حىت يثبت ذلك بالبينة قال ابن مغيث الصحاب مالك 
 فمن عرف خطه وال ينكر الشهادة مخسة اقوال يشهد اذا مل يسترب ال يشهد خيرب بذلك االمام فيفعل ما يراه ان

كتب الوثيقة كلها يشهد واال فال ان كانت الوثيقة كاغدا مل يشهد متهيد خالفنا االئمة يف قبول الشهادة على اخلط 
أن تضل إحدامها فتذكر ( و ) إال من شهد باحلق وهم يعلمون ( وان ال يعهد على اخلط البينة حمتجني بقوله تعاىل 

على مثل هذا فاشهد يشري إىل الشمس واال فدع ( م وقال فدل على وجوب الذكروحصول العل) إحدامها األخرى 
واحلظ حمتمل للتزوير والتغيري بال علم فال جتوز الشهادة وجواهبم ان الكالم حيث علم أنه خطة وأنه ال يكتب مبا ) 

يعلم فيحصل من هاتني املقدمتني العلم مبضمون اخلط ويدل على ذلك قبول الصحابة وعماهلم لكتب رسول اهللا 
كتب اخللفاء من غري نكري فكان ذلك امجاعا وألهنم قالوا باالعتماد على اخلطوط يف الرواية يف احلديث وهي تنبين و

باخلط ففي االحتمال ( ) إىل قيام الساعة واما الشهادة فمتعلقة بأمر طري ال عموم فيه فقبوله اوىل ( ) عليها احكام 
عليهم ال يضر ذلك اتفاقا فكذلك هاهنا والن الضرورة داعية ( ) البعيد كاالحتمال يف تشابه االشخاص واخلالف 

قول الشاهد عن الواقعة بكثرة الشهادات فوجب اجلواز دفعا للضرورة تفريع قال صاخب ( ) اليه مبوت الشهود 
البيان اذا كتب خطه يف ذكر حق على ابيه فمات ابوه وهو وارث فقال كتبته على غري حق وانكره فشهد على 

قال اصبغ هبذا احلق الن املال ملا انتقل اليه صارت الشهادة اليت كتبها على نفسه وقال عبد امللك ال يؤخذ خطه 
  احلق اال باقرار غري اخلط وحممله حممل الشهادة ال حتمل االقرار 

  فرع

  قال وال جتوز الشهادة على اخلط يف كتاب القاضي ألنه من احكام واالبدان 

  فرع

خطه ال يؤدي حىت يذكر الشهادة ولو قرهبا واال ادى ذلك كما علم وال ينفع الطالب ويف  يف الكتاب اذا عرف
التنبيهات امنا يؤدي كما علم اذا كان على بصرية أنه مل يكتب مساحمة بل على صحة فإن علم أنه كان يف بعض 

ي أحد على خط غريه إال إذا االزمنة يسامح يف الكتابة من غري صحة فال يؤدي شيئا وجده خبطة ال يعلمه وال يؤد
ثبت أنه عدل عند كتابة ذلك اخلط كالشهادة على الشهادة ال بد ان يكون االصل عدال حني الشهادة عليه ويف 

النكت امنا أمره بالدفع الن احلاكم قد يرى اجازة ذلك قال التونسي ويف كتاب حممد ال يرفعها وقال سحنون ان مل 
  ا يسترب يف الكتاب رفعها وحكم هب



  الفرع الثاين

يف الكتاب اذا شهد شاهدان بالسماع ان امليت موىل فالن ال يعلمون له وارثا غريه وشاهد واحد أنه اعتقه استؤين 
باملال اذا مل يستحقه غريه اخذه مع ميينه وال جير الوالء بشاهد واحد على السماع وال يقضى له باملال وان حلف 

شهادة واحد على شهادة غريه والشهادة على االحباس جائزة لطول زماهنا الن السماع تنقل شهادة وال جتوز 
يشهدون انا مل نزل نسمع ان هذه الدار حبس حتاز حوز االحباس وان مل ينقلوا عن بينة معينني اال بقوهلم مسعنا 

مات من وبلغنا وليس يف احباس الصحابة رضي اهللا عنهم اال السماع ولو شهدوا على السماع يف حبس ان من 
اهله ال يدخل يف نصيبه امرأته وال ولد البنت وال زوجها ان ماتت هو حبس ثابت وان مل يشهدوا على اصل احلبس 

ولو مل يذكروا ذلك كله وذكروا من السماع ما يستدل به يف التنبيهات ليس من شرط السماع ان يسمع من 
هادة حىت يعرفوا ان الذين مسعوا منهم كانوا عدوال العدول بل من العدول وغريهم حىت يستفيض وقيل ال تعترب الش

ألنه يف معىن الشهادة وقال بعض شيوخنا ال خيتلف اذا كانت ينتزع هبا أهنا ال جتوز اال على السماع من العدول 
وان كانت للتقدير يف يد احلائز فمختلف يف اشتراط العدالة فيهم ويف النكت قال بعض القرويني ان شهادة السماع 

لعتق ان كانت بغري البلد فهي كاملال دون املوىل عند ابن القاسم الحتمال ان يستفيض عن رجل واحد وبالبلد با
فيفيد استفاضة ذلك عن رجل واحد فيقضي باملال والوالء وقال يف قول اشهب اذا شهدوا أنه ملواله ومل يقولوا 

سحنون اذا شهدوا ان امليت مواله البد يف ثبوت اعتقه هذا التفصيل من اشهب وليس هو خالفا البن القاسم وقال 
الوالء ان يقولوا اعتقه او اعتق اباه او على امليت ان هذا مواله وقد غلب على الناس يقولون ملن هو وال او شريف 

حنو مواليك وامنا هم اهل ذمة اسلموا وقاله ابن القاسم قال ابن يونس اختلف يف شهادة السماع فعن ابن القاسم 
هبا املال وال يثبت نسب وال والء وعنه يقضي هبما قال حممد ومن مات بغري بلده فشهد بالسماع أنه موىل  يؤخذ

فالن وال يشهدون على العتق ال جتوز فيه شهادة السماع وقاله مالك ويؤخر املال فإن مل يوجد مستحق اخذه مع 
ابنه اعتقه ومل يدع املوىل ولدا وال موايل وإمنا ترك ميينه قال ابن القاسم ان شهد أحد اعمامه ان فالنا امليت موىل 

ماال جازت الشهادة لعدم التهمة وإن ترك ولدا وموايل يتهمون على جر الوالء يوما ما مل جيز وقال مطرف وعبد 
امللك جتوز شهادة السماع فيما تقادم عهده من االشرية واحليازات والصدقات وحنوه فتجوز مع ميني اآلخر وان مل 

كن اال شاهدين جاز وقاله مالك ومل يشهد يف صدقة عمر رضي اهللا عنه اال رجالن قال مطرف وعبد امللك جتوز ي
شهادة السماع يف حنو مخس عشر سنة لتقاصر اعمار الناس اذا مسعوا من العدول قال ابن القاسم اذا شهد اثنان 

قبل اال بأمر يفشو اكثر من اثنني اما الشيخان بالسماع ويف القبيل مائة رجل من اسناهنما ال يعرفون ذلك ال ي
القدميان فيجوز قال يف اجلواهر قال ابن حمرز امنا يقضى بالبقاء للحائز بشهادة السماع بعد ميينه الن اصلها قد 

يكون واحدا فال بد من اليمني معه واملشهور يف شهادة السماع االكتفاب بعدلني وقال عبد امللك ال بد من اربعة 
يشبهها بالشهادة على الشهادة ومل ير يف املوازية مخس عشرة سنة طوال جتوز الشهادة السماع ويف ثبوت  عدول

النكاح والنسب والوالء هبا خالف واملشهور ثبوت اجلميع هبا ويشترط يف امللك التطاول مع رؤية تصرفه تصرف 
ز الدار حىت يقولوا حبق وأهنا ملكه واما من ياتيه املالك بالبناء والغرس من غري منازع وال يكفي يف الشهادة أنه حائ

يشتري فال تشهد له بامللك فقد يشتري بالوكالة قال قال التونسي وشهادة السماع اجيزت للضرر ال يستخرج هبا 
شيء من يد حائز بل مثبت للحائز ويف املنتقى شهادة السماع عند مالك خمتصة مبا تقدم زمنا تبيد فيه الشهود 

شهادة قال القاضي ابو حممد ختتص مبا ال يتغري حاله وال ينتقل امللك فيه كاملوت والوقف وال يشهد على وتنسى ال
املوت اال فيما بعد من البالد ومىت حصل العلم مل تكن شهادة مساع بل يشهد االنسان بدون العلم كما لو راه 



ع النياحة يف املوت وكثر بذلك القول شهد وجعل اصحابنا يقول اذا فشا النكاح يف اجلريان ومسع الرفاق او مس
بالنكاح واملوت وان مل حيضرمها وكذلك النسب وتولية القاضي قال مالك وال يكفي مخس عشرة سنة يف تقادم 

املشهود به بالسماع قال صاحب القبس فما اتسع أحد يف شهادة السماع اتساع املالكية يف مواطن كثرية احلاضر 
وعشرون موضعا االحباس امللك املتقادم الوالء النسب املوت الوالية الغرر العدالة اجلرحة  منها على اخلاطب مخسة

ومنع سحنون ذلك فيها قال علماؤنا وذلك اذا مل يدرك زمان اجملروح واملكان فإن ادرك فال بد من العلم االسالم 
ع النكاح الطالق الضرر الوصية اباق العبد الكفر احلمل الوالدة الترشيد والسفه اهلبة البيع يف حالة التقادم الرضا

  احلرابة وزاد بعضهم البنوة واالخوة زاد العبدي احلرية والقسامة 

  الفرع الثالث

يف اجلواهر ما ال حيس باحلس بل بقرائن االحوال كاالعسار يدرك باخلربة الباطنة بقرائن الصرب على اجلوع والضرر 
  ويكفي فيه الظن القريب من اليقني 

  رع الرابعالف

يف اجلواهر جتوز شهادة االعمى يف االقوال خالفا ل ش و ح لقوله فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن ام مكتوم فرط 
احلل واحلرمة بسماع الصوت املعهود وفرقوا بان االذان ال تتوفر الدواعي فيه على احللة خبالف الشهادة واالعمى 

يت يعترب التمييز فيها امنا تقع يف حنو الكلمة والكلمتني اما القول الطويل تلتبس عليه احملاكاة وجواهبم ان احملاكاة ال
فال وكذلك ال مينع االعمى من الضبط والن ح جوز شهادته يف النسب والنكاح واملوت و ش يف املوت والنسب 

هبان إىل والترمجة لقول من ال يعرف احلاكم تفسري كالمه او على من ترك اذنه على اذن االعمى واعترف ويذ
احلاكم على تلك احلالة فبقيت على هذه الصورة اقيم مقام الشهادة جواز وطء الرجل أمراته بناء على صوهتا 

واستباحة الفروج اعظم من الشهادة وألنه جيب العمل مبا نقله الينا ازواج رسول اهللا من الكتاب والسنة وهن من 
) اال من شهد باحلق وهم يعلمون ( وعه احتجوا بقوله تعإىل وراء حجاب واذا جاز هذا يف اصول الدين جاز يف فر

واختالف ( واالعمى ليس معتدال وبقوله تعاىل ) واشهدوا ذوي عدل منكم ( واالعمى ال يعلم وبقوله تعاىل 
فاخرب ان االلسنة خمتلفة ووجدنا اخللق تتشابه فكذلك االصوات وبقوله اذا رايت مثل هذه ) السنتكم والوانكم 

س فاشهد واال فدع فذكر الشمس تنبيه على املعاينة وألنه ال جتوز الشهادة على أحد بلمسه او بشمه فكذلك الشم
مساع كالمه والن الشهادة من املشاهدة واالعمى مل يشاهد فلم جيز ان يكون شاهدا واجلواب عن االول ان االعمى 

ماع وهذا معلوم بالضرورة فما شهد اال مبا علم اذا تكرر عليه صوت ولده وأمراته وعبده عرفه وقطع به عند الس
وعن الثاين ان املراد باالعتدال يف االخالق والدين ال يف اخللق ولذلك الصحابة رضي اهللا عنهم عمي منهم مجاعة 

ومل يقدح ذلك يف عدالتهم وعن الثالث ان املراد اللغات فإن منعتم بناء على اللبس يف الصوت فامنعوا البصري بناء 
ى اللبس يف االلوان والصور وعن الرابع ان تكرر الصوت على االعمى فتصري معرفة صاحبه عنده كالشمس يف عل

العلم والقطع وليس املراد مشاهدة البصر لصحة الشهادة بنبوة حممد بالسماع من غري مشاهدة البصر حلصول 
ربودة والشم يفيد الروائح دون العلم العلم وعن اخلامس ان اللمس امنا يفيد اخلشونة وامللوسة واحلرارة وال

باملوصوف هبذه الصفات أي شخص هو من جنسه خبالف االصوات يف جماري العادات اذا تكررت افادت العلم 



بالشخص املوصوف هبا عند مساع كألمه وعن السادس ان الشهادة لفظ مشترك بني العلم واخلرب واحلضور والكل 
  موجود يف االعمى فيجوز 

  امسالفرع اخل

يف الكتاب دار يف يدك مخسني سنة فاثبت غائب أهنا له وانتقاهلا باملواريث له وقلت اشتريتها من قوم انقرضوا 
وانقرضت البينة فتنفعه الشهادة على السماع انك او أحد آبائك اشتراها من القادم او من أحد ابائه او ممن ورثها 

دت انك او أحد آبائك ابتاعها وال يدرون ممن مل ينفعك لعموم القادم عنه او ممن ابتاعها من أحد هؤالء فإن شه
ثبوت ملك البائع ملا باع خبالف ورثته قد ثبت ملكهم ولو شهدت ان اباك ابتاعها ممن ذكرنا من مخس سنني وحنوها 

  مل تنفعك بينة السماع بل بنية القطع على الشراء مباشرة الجل القرب 

  الباب الرابع يف صفة األداء

ة صفة االخبارات هي االصل وقد ينتقل يف العرف فيصري انشاء والفرق من ثالثة اوجه اخلرب حيتمل التصديق قاعد
والتكذيب خبالف االنشاء واخلرب تابع ملخربه واالنشاء متبوع واخلرب ليس سببا مؤثرا يف مدلوله خبالف االنشاء مث 

واشتريت وزوجتك ابنيت هذه فيقول اآلخر قبلت ويف النقل عن اخلربية قد يكون يف الفعل املاضي فقط حنو بعت 
الفعل املضارع فقط حنو اشهد عندك ولو قلت شهدت مل تقبل شهادتك لبقائه على اصل اخلربية فهو كذب النك مل 
تشهد قبل ذلك بشيء وقد ينتقل جمموعهما حنو اقسمت باهللا والقسم باهللا فكالمها يوجب الكفارة والقسم هو مجلة 

وأقيموا ( ؤكد هبا مجلة اخرى متهيد قال صاحب املقدمات اجابة الشاهد ملن دعاه واجبة لقوله تعإىل انشائية ي
وقد تقدم يف باب حتمل الشهادة اخلالف يف هذه ) وال يأب الشهداء إذا ما دعوا ( ولقوله تعإىل ) الشهادة هللا 

زالته فإن مل يدع فقد قال رسول اهللا خري ) لبه وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث ق( االيات ولقوله تعاىل 
الشهود الذي يايت شهادته قبل ان يساهلا قال وهو حممول على وجهني حقوق اهللا عز وجل فإن كان ال يستدام فيه 
التحرمي جاز له التاخري ألنه ستر سترته عليه لقوله هلزال هال سترته بردائك فإن علم االمام قال ابن القاسم يكتمه 

شهادة وال يشهد يف ذلك اال يف جتريح ان شهد على أحد او يستدام فيه التحرمي كالطالق والعتق واالحباس ال
واملساجد وحنوها فيلزمه التعجيل وان اخر سقطت شهادته الن سكونه واملفسدة تتكرر جرحة قاله ابن القاسم قال 

ه استحبابا ألنه اعانة على احلق واما حقوق عبد امللك واصبغ يقبل فإن قام غريه بالفرض سقطت عنه وكان قيأم
  االدمي فيخري صاحب احلق فإن مل خيريه ابطل ابن القاسم شهادته دون سحنون ويف الباب تسعة فروع 

  الفرع االول

يف الكتاب اذا شهدت البينة على غائب قدم قبل احلكم مل تعد البينة ألنه يقضي عليه غائبا بل خيرب بالشهادة فإن 
  جة واال حكم عليه كان له ح

  الفرع الثاين



قال ال يكفي أنه ابن امليت حىت يقولوا يف حضر الورثة ال يعلمون وارثا غريه وكذلك هذه الدار البيه او جده حىت 
يقولوا وال نعلم خروجها من ملكه إىل املوت حىت حيكم بامللك يف احلال فإن قالوا هذا وارث آخرين اعطى هبذا 

يد املدعى عليه حىت يايت مستحقه الن االصل دوام يده والن الغائب قد يقر له هبا قال سحنون نصيبه وترك الباقي ب
وقد كان يقول غري هذا وعن مالك ينزع املطلوب ويقف لتعينها لغريه وان قالوا ال نعرف عدد الورثة مل يقض يف 

اليد حىت يثبت عدد الورثة ليال يؤدي هذا بشيء لعدم تعينه وال ينظر إىل تسمية الورثة وتبقى الدار يف يد صاحب 
لنقص القسمة وتشويش االحكام يف التنبيهات قوله مع ورثة اخرين ينبغي ان يسموهم قال ابن يونس قيل ينبغي اذا 
قامت غرماء الغائب ببيع املوقوف هلم بيد املدعى عليه ألنه لو كان حاضرا ونكل عن اليمني الخذه الغرماء بعد ميينه 

لفها الغائب ان لو حضر فإن اخذوها مث قدم فحلف فقد مضى ذلك وان نكل غرم للمدعي عليه ما الذي كان حي
اخذه الغرماء ويتبع يف ذلك عدمه وال شيء على الغرماء ألنه متهم عليهم يف النكول قال بعض اصحابنا البقاء بيد 

باه باع وال وهب فكان احلكم مل يتم ويف املدعى عليه اوىل الن على الغايب اليمني ما ابتاع وال وهب وال علم ان ا
البيان ال تقبل شهادة من قال فالن وارث فالنا وهذا البعض ما باع وال وهب ما يدريه ذلك بل يقول ال اعلم له 
وارثا غريه وال اعلم أنه باع قاله مالك ألنه جزم يف غري موضع اجلزم وقال عبد امللك ال جيوز اال اجلزم حىت يقول 

 وهب الن الشهادة بغري اجلزم ال جتوز وحيتمل هذا القائل أنه اقتصر على نفي غري هذا فقط فال بد من ما باع وال
التصريح بان هذا وارثه قال وقول عبد امللك اظهر ويف اجلواهر اذا شهدت أنه ملكه باالمس ومل تتعرض للحال مل 

االمس ثبت االقرار واستصحب واجبه ولو قال تسمع حىت يقولوا مل خيرج عن ملكه يف علمهم ولو شهدت أنه اقر ب
املدعى عليه كان ملكه ألنه خيرب عن حتقيق مستصحب كما لو قال الشاهد هو ملكه باالمس اشتراه من املدعى عليه 

باالمس ولو شهدوا على أنه كان يف يد املدعى باالمس مل ياخذه بذلك حىت تشهد البينة أنه ملكه ولو شهدت أنه 
  املدعي صاحب اليد ولو ادعيت ملكا مطلقا فذكر الشاهد امللك والسبب مل يضر لعدم الشايف غصبه منه جعل 

  الفرع الثالث

اذا اقام الشهادة يف العني القائمة ما علمناه باع وال وهب وال خرج من ملكه ال يقضى ملدعيها حىت حيلف أنه ما 
ن يايت ببينة على ذلك ولو شهدت كانت زورا باع وال وهب وما خرج عن ملكه بوجه وقوله اعرهتا ليس عليه ا

وال حيلف يف الديون مع شهادة اثنني اال ان يدعي خصمه القضاء فيحلف ويربا من دعوى خصمه يف التنبيهات 
جعلها زورا ألهنا شاهدة على نفي غري مضبط أنه ما باع وقيل ال يرد القاضي شهادهتم حىت يساهلم ايشهدون على 

اتوا قبل الكشف سقطت ويعذر اجلهال وال يلزمهم عقاب قال ابن يونس فإن اقام شاهدا البت او العلم فإن م
حلف ما باع وال وهب تصديقا لشاهده فإن ادعى عليه أنه اخذ دينه فنكل حلف املطلوب وبرىء فإن نكل غرم 

عنه لقطع  ولو كان احلق على ميت او غائب مل يقض به للطالب حىت حيلف مع شاهديه أنه ما قبض وال تسقط
  االحتمال فإن امليت لو كان حاضرا لعله يتبني حجته يف سقوط الدين 

  الفرع الرابع

قال ابن يونس قال سحنون ان اخذ الشهود من املشهود له دواب يركبوهنا إىل موضع الشهادة حنو الربيد او 
وة على الشهادة او ال جيدون الربيدين او يتفق عليهم وهم جيدون النفقة او الدواب سقطت شهادهتم الخذهم الرش

جاز وقبلت شهادهتم وان كانوا على مسافة القصر مل يشخصوا وشهدوا عند من يأمرهم القاضي بادائها عنده يف 



ذلك البلد ويكتب مبا شهدوا به إىل القاضي ويف اجلواهر ال يستحضر الشاهد من مكان يشق عليه كانت املسافة 
فيجوز له ان يركب دابة ( ) على الشاهد ( ) امتنع اال ان يكون للمشهود له دابة  بعيدة ال يلزمه االتيان منها واال

املشهود له ال غري وقال ابو الوليد اذا ركب او اكل طعامه واملسافة قريبة تبطل شهادته وقيل ال تبطل ولكن 
تبطل اذا انفق عليه او الشاهد ال يقدر على النفقة وال على كراء دابة وقيل ال تبطل وهو يشق عليه املشي فال 

اكترى له الن بالعجز سقطت عند الوجوب وقيل تبطل اذا مل يكن مربز العدالة الهتامه على االرتشاء وكذلك لو 
كان مبكان بعيد ال ميكنه االتيان قيل ال يضره اكل الطعام وان كان له مال وال ركوب دابة وان كانت له دابة 

انع فأنفق عليه املشهود له مدة ألنه طارىء مل جيد من يشهده على شهادته وكذلك يف انتظاره لالداء اذا منع م
ويتصرف وقيل تبطل الشهادة بذلك ألنه يوفر بذلك النفقة على نفسه قال ابو الوليد وهو االظهر قال ابو الوليد 

الشاهد اذا مل يكن له دابة فإنظر ابدا مىت انفق عليه يف موضع يلزمه القدوم منه واملقام امتنع االنفاق اال فيما يركب 
ومل يقدر على املشي فال خالف أنه جيوز الركوب اذا مل يكن له دابة من غري تفصيل بني القريب والبعيد واملوسر 

  واملعسر وامنا يفصل كما تقدم اذا كانت له دابة واما الكاتب فياخذ االجرة لعدم وجوب الكتابة 

  الفرع اخلامس

ادعت اجلارية احلرية او الضعيف حقا وقال أنه يعجز عن جلب بينة من الكورة وسال  يف البيان قال ابن وهب اذا
الرفع ملوضع شهادته فإن وجدت األمة شاهدا استحقت الرفع ملوضع شاهدها اآلخر وتايت حيمل بنفسها إىل االجل 

  الذي يوقفها السلطان وان مل تات بشاهد فال الحتمال تعنيت السيد 

  الفرع السادس

ال سحنون اذا استودعت جاريتك فمات املستودع فشهدت البينة أنه اقر ان لفالن عندي وديعة جارية قال ق
إحدى هذا الثالث واآلخريان ابنتاي وال تعلم عينها بطلت الشهادة لعدم اجلزم بالتعيني ومل يقل حيكم فيها بالقافة 

مل يدع أحدمها معينا أنه حيكم بالقافة فقيل كما قال اذا وضعت أمراته وغريها واختلط الصبيان ووقع التداعي و
اختالف من قوله وال فرق بينهما قال واالظهر الفرق ان تلك السبب تدخله القافة وهذه ملك والقافة ال تدخل يف 

  االموال النك لو ادعيت ولد أمه فقال زوجننيها فولدت هذا الولد مين وادعيت أنه من زىن مل حيكم به بالقافة 

  بعالفرع السا

قال ابن يونس قال مالك إذا شهدوا باألرض ومل حيددوها وآخرون باحلدود دون امللك متت الشهادة وقضي بينهم 
حبصول املقصود من اجملموع قال ابن حبيب فإن كان املدعى عليه غاصبا ومل جيد إال من يشهد بالغصب دون 

باحلق وال نعرف عدده قيل للمطلوب أقر  احلدود قيل له حدد ما غصبت واحلف عليه قال مالك إن قالوا نشهد
حبق واحلف عليه فيعطيه وال شيئ عليه غريه فإن جحد قيل للطالب إن عرفته أحلف عليه وخذه فإن قال ال أعرفه 

أو أعرفه وال أحلف سجن املطلوب حىت يقر بشي وحيلف عليه فإن أقر ومل حيلف أخد املقر به وحبس حىت حيلف 
ل بينه وبينها حىت حيلف وال حيبس الن احلق يف شيء بعينه قال صاحب املنتقى قال ابن وان كان احلق يف دار حي



نافع اذا مل يعرف عدد املال يعرف ذلك االمام فيجتهد فيه قال وارى ان ذلك ينفعه وقال مالك يقضي بشهادته 
  وعن مالك ترد لنسيانه العدد او جلهله به 

  الفرع الثامن

ؤدي شهادة حفظها فال بد من حفظها عند االداء فإن نسي بعضها شهد بالذي ذكره قال صاحب املنتقى ان كان ي
فقط وان نسي اجلميع فال يشهد واما يف عقد البيع او النكاح او اهلبة او احلبس او االقرار او حنوه مما ال يلزم 

جرد ال غريه شهد الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة يف اخره فإن ذكر أنه اشهد عليه وعرف خطه ومل يرتب مب
وعلى احلاكم قبوهلا وان ارتاب فال يشهد وان عرف خطه ومل يذكر أنه كتبه وال أنه اشهد فعن مالك ان مل يرتب 

شهد واال فال ورجع إىل أنه ال يشهد حىت يذكر الشهادة او بعضها وكذلك يشهد على احلاكم يف السجالت وهي 
  مبا علم من تقييد الشهادة  كالعقود ال يلزم حفظها عند االداء ألنه شهد

  الفرع التاسع

قال قال ابن القاسم اذا قال وقت االداء ال اذكرها مث قال بعد ايام ذكرهتا قال مالك ان كان مربزا ال يتهم قبلت 
اال ان مير من طول الزمان ما يستنكر قال سحنون ان قال اخروين الذكر وهو مربز جازت فإن قال ماعندي علم 

اجازها مالك من املربز يف القرب ألنه امنا اخرب بعدم العلم يف ذلك الوقت وقيل ترد لقطعه بعدم العلم فاختلف فيه ف
فينتفي سببه وهو اصل االشهاد قال ابن حبيب امنا هذا اذا سئل عند احلاكم او املريض عند نقلها عنه واوىف غري 

ال يعرض الطالب للشاهد لتقلني وال املطلوب  ذلك فال يضر قال ابن يونس كان سحنون يأمر اخلصوم عند األداء
بتوبيخ فإن فعل ذلك بعد النهي أدبه وإذا خلط الشاهد أعرض عنه ورمبا عاوده فإن ثبت كتب شهادته من غري 

حتسني وال زيارة وإن خاف الشاهد عند الدخول عليه أعرض عنه حىت يتأنس ويقول له هو عليك ليس معي سوط 
قل ما تعلم ودع ما ال تعلم وينبغي للقاضي إذا كتب الشهادة أن يوقف الشاهد عليها وال عصا فليس عليك بأس 

مث يرفعها وله أن يكتبها بنفسه أو كاتبها بنفسه أو كاتبه املأمور أو الشاهد وال يقول القاضي له أشهد بكذا ألنه 
أن تضل إحدامها فتذكر ( ه تعاىل تلقني قاله سحنون وقال ابن عبد احلكم جيوز أن يذكر أحد الشاهدين اآلخر لقول

قال حممد اذا اهتمهما بالغلط ال يفرق بينهما الن الشاهد اذا قصد هبذا رهب واختلط عقله ) إحدامها األخرى 
ولكن يسمع منهما ويسال عنهما وال ختلط املراة املشهود عليها يف مجلة النساء او الدابة يف دواب ميتحنهم بذلك 

ذية الشهود واذا شهد الشاهد عنده كتب امسه ونسبه ومسكنه ومسجده الذي يصلي فيه اذا ساله اخلصم ألنه ا
وصفته ليال يتسمى غري العدل بامسه ويكتب الوقت الذي شهد فيه ويكون املكتوب يف ديوانه ليال يزيد املشهود له 

فالن يف شهر  او ينقص ويكتب صورة اخلصومة كلها من سؤال وانكار واختالف ويكتب هذه خصومة فالن بن
كذا يف سنة كذا ويفرد خصومات كل شهرا وجيعل نسخة اخرى بيد الطالب يطبع عليها فإن اخرجها الطالب 

قابلها مبا يف ديوأنه قال صاحب املنتقى وعن اشهب اذا قال كل شهادة اشهد بينك زور مل يضره ذلك ويشهد وقال 
قال يف ( ) ألنه وعده بان اليقيم عليه الشهادة وهو وعد فال يضره ويشهد ( ) ابن حبيب اذا قال للخصم ما اشهد 

اجلواهر مهما امكن اجلمع بينهما مجع وان تناقضتا وامكن الترجيح رجع اليه واال تساقطتا وبقي املدعى يف يد من 
نة هو يف يديه مع ميينه ان كان من املتداعيني فإن كل من غريمها فقيل يبقى يف يده وقيل يقسم بني مقيمي البي

ملك احلائز وروى يقضى باكثرمها عددا عند تساوي العدالة اال ان يكون هؤالء كثريا يلتقي ( ) التفاقهما على 



بينهم ما يلتمس من االستظهار واآلخرون اكثر جدا فال تراعى الكثرة ولو اقر من هو يف يده ألحدمها لنزل اقرار 
ديهما مجيعا لقسم بينهما بعد أمياهنما وسيأيت يف الدعاوي كثري من له اليد للمقر له حىت ترجح البينة ولو كان يف أي

  من هذا 

  الباب اخلامس يف اختالف الشهادات

وفيه عشرة مسائل املسالة االوىل يف الكتاب شهد أحدمها مبائة واآلخر خبمسني ان شاء حلف مع شاهد املائة 
يف النكت كالمه يف الكتاب اذا كانت الشهادتان  ويقضى له هبا او ياخذ اخلمسني بغري ميني الجتماع شاهدين فيها

يف جملس واحد واما يف جملسني فيحلف ويستحق مائة ومخسني ألهنما مالن وشاهدان فلما كانتا يف جملسني قال 
اللخمي اختلف اذا كانت يف جملس واحد ولفظ واحد فقيل ما تقدم وقيل تسقط الشهادتان الن كل واحدة كذبت 

سن فإن أقام الطالب يثبت هذا مبائة حلف معه واستحق وان كان اآلخر اعدل وقد سقط اآلخرى قال وهو اح
شاهد اخلمسني التفاق الطالب واملطلوب على كذبه وان اقام املطلوب شاهد اخلمسني نظر إىل أعدل الشاهدين فإن 

بشاهد الطالب وان  كان هو شاهد املائة حلف الطالب معه وان كان اآلخر حلف معه املطلوب وبرىء وقيل حيكم
كان اآلخر اعدل واالمور احسن الن املطلوب يقول هذا شاهد اعدل من شاهد شهد اين مل اقر اال خبمسني 

واختلف اذا كانت الشهادتان يف جملس وقال املشهود له هو مال واحد واملدعى عليه ينكر اجلميع قال ابن القاسم 
خذ اقلهما بغري ميني وحيلف املطلوب على الزائد قال واالول ال يستحق من ذلك شيئا اال بيمني وقال حممد يا

اصوب يقول ليس لك ضم الشهادتني واخذ مخسني مث احلف على تكذيب شاهد املائة واذا حلفت على تكذيبه 
بطل مجيع شهادته فإن احب حلف مع شاهد املائة واخذها ويستعىن عن شاهد اخلمسني وان احب حلف مع شاهد 

ليمني يف شاهد املائة فإن حلف برىء فإن نكل غرم مخسني الن الطالب مل يدع اال مائة وقد اخذ اخلمسني ويرد ا
مخسني وان احب اخذ مخسني بغري ميني مث ال يكون له على املطلوب شيء فإن زعم الطالب أهنما ماالن حلف مع 

من املائة ويقدم التاريخ او يسلم كل شاهد واستحق مائة ومخسني اال ان يقر املطلوب بالشهادتني ويقول اخلمسون 
أنه اقر خبمسني قبل املائة ويصدق مع ميينه اذا قال اشتريت منه خبمسني فاشهدت هبا مث خبمسني فاشهدت مبائة فإن 

واقر مبائة عن اخلمسني وقال الطالب هي ( ) علم تقدم شهادة املائة مل يقبل قوله وصدق الطالب يف أهنما ماالن وان 
ان كانا بكتابني صدق الطالب وكذلك اذا كان اقرار الغري كتابا ( ) املطلوب مائة صدق الطالب مائتان وقال 

وتقارب ما بينهما اشهد ستة يف جمالس كل اثنني بطلقة وقال الزوج هي واحدة قال ابن القاسم هي ثالث الن 
يف جمالس وقال اصبغ ان كان قول بال سلف أنه يغرم ثالمثائة اذا شهدوا مبائة مث مائة ( ) االصل عدم التداخل 

الشهود أي طلقها دين او أهنا طالق مل تنفعه نيته الن اسم الفاعل للحال خبالف الفعل املاضي وعن مالك اذا لقيت 
رجال فقلت اشهد ان أمرايت طالق مث قلت لالخر كذلك وقلت اردت واحدة احلف ودين قال وهو اصوب الن 

اضي واحلال اال ان يتباعد ما بني الشهادات فإن شهدت البينة أنه قال أمراته طالق اسم الفاعل يصلح لالخبار عن امل
وبينة اخرى أنه قال عبده حر وذلك عن كلمة واحدة وانكرت اجلميع اختلف هل تسقط الشهادتان او يقضى 

قول الزوجة ال بالعتق والطالق ألهنما حقان الثنني الزوجة والعبد خبالف االحتاد بعض الشهادات يكذب بعضا وت
تضرين بينة العتق الين انا والزوج متفقان على تكذيبهما وكذلك يقول العبد فيقوم كالمها ببينة فإن كذبا بينتهما مل 
حيكم هبما الن القيام على املشهود عليه يصري حينئذ هللا تعاىل واذا صار احلق لواحد مل يقم هبما مع تكذيب بعضها 

واال قيم بالعدل هللا عز وجل فإن صدقت االعدل وقال العبد واملراة ال علم عندنا ومل بعضا وهذا مع تساوي العدالة 



يقرا بشيء قضى باليت صدقت فإن صدقت اآلخرى قضى عليك بالشهادتني باقرارك وان صدقت االعدل اليت 
د شاهدان انك شهدت بالطالق وقام العبد ببينة العتق قضي بالعتق على القول بان بينة املدعي ال تكذب وان شه

ذحبت فالنا وآخران انك احرقته وانكرهتما فإن قام االولياء بالشهادتني بطل الدم او بأحدامها اقسموا معها واقتصوا 
وسقطت اآلخرى الجتماع االولياء معك على تكذيبهما فإن اعترفت بالذبح واقاموا ببينة احلرق وهي االعدل 

ل حلفت معها وقتلت ذحبا بغري حرق املسالة الثانية يف الكتاب اذا اقسموا معها واحرقوا فإن كانت األخرى اعد
تعارضت بينة صاحب اليد مع بينة الطالب قضي باعدهلما وان كانت اقل عددا فإن استوتا تساقطنا ويقر الشيء بيد 

ليد حائزه وحيلف وال يقضى باكثرمها فيساوي رجالن ورجل وأمراتان مائة رجل وكذلك لو ادعى الدار صاحب ا
واثنان بغري يد وتكافات بينة غري ذي اليد سقطتا وبقيت بيد صاحب اليد الن كل بينة جرحت صاحبتها قال غريه 
ليس هذا جرحا لكن التكافؤ فكأهنما مل يكونا وكذلك التكافؤ اذا تداعيا شيئا ليس بايدمها مث ان راي االمام فيما 

عدل فعل وإن كان مما ينبغي لألمام أن يقره ويرى أنه ألحدمها قسمه شهدوا به أنه مما مينعهما منه حىت يأتيا ببينه أ
بينهما بعد أمياهنما كما لو مل تشهد هلما بينة وإن تنازعا عفوا من األرض قضي باألعدل وحيلف صاحبها وإن تكافأتا 

وهو مما ال  سقطتا وبقيت األرض كغريها من عصر دار املسلمني وعن مالك إن تكافأتا والشيئ ليس يف أيديهما
خياف عليه كالعقار ترك حىت يأيت أحدمها بأعدل مما أتى به صاحبه إال أن يطول الزمان فيقسم بينهما ليال يهلك وما 
خشي ما يغريه كاحليوان والعروض والطعام يؤخره قليال لعل أحدمها يأيت بأثبت مما أتى به اآلخر فإن مل يأت وخيف 

ا لك وشهدت أخرى أهنا له وولدت عنده وليست يف يد أحدمها قضي فيهما عليه قسم ولو شهدت بينه يف أمة أهن
ان كانت بينة اآلخر اعدل وليس هذا من التهاتر ( ) لصاحب الوالدة ألنه مرجح قال غريه إذا كانت ببينه الناتج 

وال بشهر واألخرى عام قدمت وإن كانت األخرى اعدل ( ) ولكن ملا زادت بقدم اليد قدمت كما لو شهدت 
( ) الدعاء هلا حبضرة اآلخر فهذا يقطع دعواه ويف التنبيهات يف ( ) اخلدمة ( ) الخر ( ) ينظر ملن بيده األمة اال ان 

اختلفا السلعة قضي لصاحب اليد بغري ميني خالفا البن القاسم يف اليمني ومعظم الشيوخ ال يرون على املقضى له 
ب اليمني عليه يف الكتاب ألهنا يف غري يده واحتيط باليمني حلق بيت مال باالرض ببينة االعدل ميينا قال وأرى اجيا

املسلمني ولو كان هلما مالك مل تلزم اليمني قال التونسي اختلف يف الترجيح بكثرة العدد بناء على أنه يزيد على 
خلصم اآلخر يف الزيادة غلبة الظن كزيادة العدالة او يفرق بان الترجيح بالكثرة يفضي إىل طول النزاع بان يسعى ا

فيعدد االول ويزيد شهودا ويتسلسل احلال وليس يف قدرته ان جيعل بينة ارجح عدالة فال يتسلسل واختلف اذا 
ساوى شاهد شاهدين يف العدالة قال ابن القاسم حيلف صاحب الشاهد ويكون شاهده وميينه كشاهدي اآلخر 

العدالة ألهنا كانت حجج شرعية ومل يسو اشهب الن اليمني ال وكذلك شاهد وأمراتان تكايفء شاهدين مع استواء 
حيكم هبا يف الدماء وكذلك املراتان وقال عبد امللك احلائز ال ينتفع بينة لقوله البينة على من ادعى فلم تشرع اال له 

قيل ختلى وصاحب اليد مل يدع واختلف يف الدار يدعيها ثالثة هي يف يد أحدهم فتكافات بينتا غري ذي اليد ف
لصاحب اليد لتساقط البينتني وقيل تقسم بينهما التفاق البينتني على ابطال ملك ذي اليد واختلف لو اقر هبا احلائز 

ألحدمها فعلى مذهب املدونة امنا له تكون للمقر له وعلى اآلخر ال يقبل اقراره والترجيح بتقدم التاريخ ليس فيه 
غصبا او اشترى من غاصب فال يزول ملك االول اال بيقني اذا حلف أنه  تكاذب الحتمال ان يكون متاخر التاريخ

ما باع وال وهب وكذلك الترجيح بالنتاج وعن اشهب اذا شهدت بان العبد كان بيدك ال تكون احق حىت تقول 
ملكك قال وفيه نظر الن كونه بيدك يوجب رده إىل يدك حىت تثبت يد قبل يدك وال يبطل ذلك اال بيقني وعن 

شهب لو شهدت بأهنا لك وشهدت أخرى بأهنا ملك خصمك قضي له هبا ولو تقدم تاريخ يدك وفيه نظر كما تقدم ا



ان يكون معىن كألمه الذي هو شهدت له بامللك اشترى ممن حاز قبلك فيصح قال وكذلك ايضا يشكل قوله يف 
ن أمها ملك لغريه وان شهدت أهنا بنت الكتاب ال يعترب أهنا ولدت عنده الن يده تقدمت على أمها اال ان يعلم ا

امته مل يقض له هبا الحتمال ان تكون ولدهتا قبل ملك االم اال ان يقولوا ولدت عندك ويف كتاب ابن سحنون اذا 
شهدت يف اليت بيد غريك أهنا ولدت عندك ال يقضى لك حىت يقولوا انك متلكها وحيلف لك ما اعلم لك فيها حقا 

ب ومل يقولوا لك مل يقض به بل بقيمة النسج وحيلف ما نسجته ملكا قال وهذه املسائل ولو شهدوا بنسيج الثو
ختالف االصول املعروفة الن احليازات هلا اثر فريجح هبا اما لو شهدت كلتامها بالنسج او الوالدة عندكما كان 

فإن شهدتا بعني ذلك ( ) اجرة تكاذبا يقضى باالعدل ولو كان مما ميكن ان ينسج مرتني كاخلز ترجح االول وللثاين 
النسج لكما قضي باعدهلما ألنه تكاذب ويسقطان مع التكافؤ وياخذها احلائز مع ميينه ويف املوازية دار بني حرين 
وعبد تاجر فهي بينهم اثالثا او العبد يف أحدمها فهي بينهما نصفني الن العبد يف أحدمها او هي بيد تاجرين عبدين 

قسمت ( ) ن النفسهما واحلر لنفسه قسمت اثالثا ولو كان السيد معهم يف الدار ومها غري ما وحر فادعاها العبدا
او زوار مل ينظر ( ) بينهما وبني املدعي لنفسه نصفني ومل يكن للعبدين يد مع السيد فإن كان معه يف الديار عبدان 

الدار نظرت إىل عددهم فإن كانوا اربعة  إىل عددهم ودعواهم ان كان هو الذي احلهم يف الدار معه وان مل يكن يف
أحدهم يدعيها لنفسه والباقون يدعوهنا للذي ليس معهم قسمت اربعة ربع للمدعي لنفسه والباقي ملن ادعاها له 

الباقون ولو كان معهم يف الدار قسمت نصفني وزالت يد املدعني لغريهم وان قال الثالثة اكراها منا فالن وهي له 
يف الدار معهم ام ال الن الكراء اوجب هلم يدا فصار للذي اسكنهم ثالثة ارباعها ألهنم ان كانوا  فال عربة بكونه

معه كانوا حتت يده كمتاع له يف الدار ومل ينظر لعدد رؤوسهم وان مل يكن معهم صاروا حائزين دونه فيقسم على 
عبد هل هو مبنزلة احملجور وتقسم نصفني الن االعداد قال وانظر اذا كان هو وعبده املاذون واجنيب وال دين على ال

يد العبد اذا كان عليه دين كاالجنيب الن سيده اليقدر على انتزاع ماله وان كان ال دين عليه فقد يقال الن يد 
السيد اذا كان معه اقوالك السيد قال الدار كلها يل دون عبدي وقوله يقبل عليه من االجنيب يقول كلها يل فتقسم 

صفني وان كان ماذونا له ان االجنيب يقول السيد مقر مبا يوجب مقامسيت اياه لقوله الدار كلها يل وعن بينهما ن
اشهب يف عبد بيدك واقام اخر بينة ان قاضي قضى له به واقام اخر بينة كذلك وأقمت أنه ملكه وولدك يف ملكك 

تراه منك او من وكيلك او ممن بعته اياه فإن قضي به لك اال ان يزيدوا يف الشهادة ان القاضي قضى به له ألنه اش
شهد لالخر بذلك قضى بقول البينة املؤرخة اال ان يكون يف شهادة غري املؤرخة ان القاضي قضى هبذا العبد هلذا 

فاقضى له به وان ورختا قدمت املقدمة او مل تؤرخا قسم بينهما بعد امياهنم بعد امياهنما او نكوهلما وال ميني على 
الوالدة ومن نكل قضي عليه لالخر قال ابن القاسم فإن اقمت بينه بوالدهتا يف ملكك واآلخر بينة أنه صاحب 

اشتراها به من املقاسم ألنه شان الشراء من املقاسم ولو ثبت ملكه ملسلم قال ابن يونس عن مالك يقضي مع 
ا يكتفى هبم يف االستظهار واآلخرون اكثر االستواء يف العدالة باكثرمها عددا يف الدعاوي اال ان يكون هؤالء كثري

جدا فال تراعى الكثرة خبالف اثنني واربعة واما شاهدان وشاهد اعدل زمانه مع ميني قال ابن القاسم يقضى 
بالشاهدين وعنه باالعدل مع اليمني ملزيد العدالة وقال اصبغ اقدم االعدل مع اليمني على اربعة فإن كان يف االربعة 

منه قضيت هبما قال اشهب االعدل مع اليمني مقدم على الشاهدين قاله اصحاب مالك قال ابن القاسم اثنان اعدل 
اذا جهلت البينتان ال يقضى باعدل ممن زكامها وامنا تعترب االعدلية يف الشهود انفسهم وعن مالك التسوية يف 

خرى أهنا ولدت عنده فهذا هتاتر ويقضي الترجيح ألنه يزيد الظن يف املزكى واذا شهدت أنه تركها من سنتني واآل
بأعدهلما ويسقطان مع التساوي قال أشهب يرجح بقول العبد إين ألحدكما عبد يف تساوي البينتني وهو يف أيديكما 



األرجح بقوله وأحدى البينتني أرجح ( ) وإال اعترب قوله يف غري هذا إال أن يقيما بينة فهو ملن أقر له بامللك بعد أن 
( ) أو استعارها فهي لك إال أن يقيم اآلخر بينة وهي لك أيضا عند تكافؤ البينتني ( ) يتما دارا بيد غريكما وإن ادع

يصدق فإن أقام اآلخر بينتني أن اآلخر ( ) وحيلف مع التكافؤ ما مل يعلم ألحد فيها حق وال ميني على املقر ألنه لو 
قدمت بينته قال سحنون إذا ثبت فلسه فأقمت بينة أن له دارا هو ( ) أودعه إياها قدم املتقدم من الكراء وإال من 

ساكنها وأقامت املرأة بينة أن الدار هلا يقضى باعدل البينتني فإن استوتا بقيت للزوج وبيعت يف دينه الن سكناه 
جع عليك اغلب من سكناها الن عليه اسكأهنا وحيث قسم املدعى لتساوي البينتني فاقام أحدكما بينة اعدل مل ير

بشيء ألنه حكم مضى قاله مطرف وقال عبد امللك يرجع لبطالن سبب احلكم وقال سحنون يف شاة مسلوخة بيدك 
وسقطها بيد آحر وتداعيتماها سقطها قضي للجميع باعدل البينتني فإن استوتا حتالفتما فإن حلفتما او نكلتما قضي 

يف يده فلو اقمت بينة أهنا ولدت عندك وانك ذحبتها لكل وأحد مبا يف يديه او نكل أحدكما قضى لالخر مبا 
وسلختها وان السقط لك فاجلواب سواء واذا شهدوا ان اباك تصدق به عليه وشهدوا أنه مل يزل يف يديه حىت 

تصدق به قال اللخمي حيمل قوله يف عدم الترجيح باهلذر على ان الكثرة مل حتصل بالعلم واال قدم العلم على الظن 
ة من اصحابنا ال ترجح مبزيد العدالة واذا شهدتا بان الدابة نتجت عندكما فهو تكاذب ارخت ام ال تقدم وعن مجاع

التاريخ او احتد ومىت شهدت بالنتاج يف وقت ال يشبه قدم وان شهدت انك رهنته ما حتت يده وشهدت اخرى أنه 
ن الرهن بعد الشراء وقيل يقضى باعدهلما اشتراه منك قال ابن القاسم قدمت بينة الشراء اال ان تشهد اآلخرى ا

قال واالول اصوب اال ان يشهدا عن جملس واحد فيقضى باالعدل فإن استوتا قضي بالرهن الن البينتني تسفطان 
ويبقى االقرار وقال شهدت للقائم مبا وقع بعده من الشراء وان تقدم الشراء كان قد غصب ملكه متهيد يف اجلواهر 

عة زيادة العدالة وقوة احلجة فيقدم الشاهدان علي الشاهد واليمني وعلى الشاهد واملراتني اذا مدارك الترجيح ارب
استووا يف العدالة قال اشهب وقال ابن القاسم ال يقد من ولو كان الشاهد اعدل من حكم واحد منهما حلكم به 

اليد واشتمال أحد البينتني على  على اليمني وقدم على الشاهد وعنه مثل اشهب والثالث اليد فتقدم بينة صاحب
زيادة تاريخ واذا قدمتا باالعدل فهل يقدم باعدلية املزكي مل يعتربه ابن القاسم واعتربه مطرف املسالة الثالثة يف 

البيان اذا شهد رجل أهنا ملكه وآخر أهنا حوزه قال مالك جتمع شهادة الرجلني الن املعىن وأحد واالحكام تتعلق 
اللفاظ وكذلك لو شهد ان املنزل منزله او يف الطالق حبيلة او يشهد اآلخر بريبة او يشهد أحدكما باملعاين دون ا

أهنا دارك ويشهد اآلخر أنه غصبك اياها قضي لك هبا او يشهد أحدمها أنه طلقها ثالثا واآلخر أنه صاحلها فرق 
واآلخر ال وارث له غري زوجته وقف املال حىت بينهما املسالة الرابعة قال اذا اشهد أحدمها ال يعلم له وارثا غريه 

يتبني أمر الزوجة ال يعجل للولد حقه الن القسمة بينهما ال تكون بالشك قاله مالك وقال اشهب ان شاء الوارث 
حلف مع الشاهد واخذ املال كله الن شاهده جازم يبقى غريه فإن امتنع من اليمني عزل نصيب الزوجة واخذ 

( ) فإن اوقف وطال الزمان اعطي الوارث املال كله وصورة اليمني ما يعلم له زوجة ( ) ميني  الوارث الباقي بغري
أهنا زوجة وشهد هلا شاهد حلفت واخذت مرياثها بعد االستيناء على مذهب ابن القاسم ومالك وامنا منع من ايقاف 

قها والفرق بني هذه وبني شاهد حق الزوجة خاصة خشية اتالفه وبعدم الوارث فيتعذر الرجوع عليه اذا ثبت ح
خبمسني وشاهد مبائة أنه باخليار بني اخذ اخلمسني بغري ميني وبني اخذ املائة بيمني مع شاهدها ان شاهد اخلمسني متت 
له الشهادة باخلمسني وهاهنا مل جيزم شاهده له جبميع املال بل يقول ال علم يل باملشارك املسالة اخلامسة قال اذا شهد 

أنه صاحلها واآلخر أنه طلقها واحدة قال مالك ال تضم الختالف املشهود به خبالف طلقتها يف رمضان أحدمها 
وشهد اآلخر أنه طلقها يف شوال الن املشهود به واحد وهو الطالق كما ال يضم أنه حلف بالطالق ان فالنا قام 



من الشاهدين قال ابن القاسم واآلخر شهد بالطالق ال يكلم رجال لالختالف وحيلف على تكذيب كل واحد 
وكذلك لو شهد أحدمها أنه طلقها البتة واآلخر أنه صاحلها ال تضم قال وهذه املسائل اربعة اقسام ان اختلف اللفظ 
واحتد املعىن لفقت امجاعا وان اختلفا ال تضم اتفاقا وان اتفق اللفظ واملعىن واختلف االيام واجمللس املشهور التلفيق 

ظ واملعىن دون ما يوجبه احلكم املشهور عدم التلفيق كشهادة أحدمها ان فالنا قدم وشهادة اآلخر أنه وان اتفق اللف
حلف بالطالق ال يكلمه فال يضم على املشهور وكذلك شهد أحدمها أنه طلقها واآلخر أنه صاحلها وان شهد 

ق ال يفعله ال تضم عند ابن القاسم أحدمها أنه حلف بالطالق ال يفعل كذا واآلخر أنه حلف ان إحدى امرأتيه طال
الختالف املعىن واللفظ وقيل يطلقان قاله عبد امللك وعن سحنون اذا جرحه أحدمها بغري ما جرحه به اآلخر جرح 
الجتماعها على جرحه وقيل ال جيرح حىت يتفقا على جرحة واحدة كذاب او حنوه قال ابن القاسم واشهد اثنان أنه 

رمضان واحدة واخران أنه اشهدمها أنه طلقها واحدة يف شوال وآخر أنه اشهدمها أنه طلقها اشهدمها أنه طلقها يف 
واحدة يف ذي القعدة لزمه الثالث وال يدين كما لو اشهدمها ان له عنده مائة مث فعل ذلك يف الغد وبعد الغد لزمه 

دث الطالق عند كل شاهدين فيقول ثالمثائة وقال اصبغ حيلف ويربا الحتمال أنه اعاد الطالق االول اال ان حي
اشهدوا أهنا طالق خبالف اىن طلقتها وقال مالك ان شهدوا أنه حلف بطالقها البتة او اثنتني وقال اآلخران ما طلق 

اال واحدة وقال اجلميع مسعناه يف جملس واحد وكالم واحد لزمه الطالق لالكثر وكذلك أنه اعتق زيدا وميمونا 
بعتق زيد وحده عتق العبدان لوجود النصاب فيهما وكذلك لو قاال اسلفه عشرين وقال  واآلخران مل يتفوه اال

اآلخران مل يسلفه يف ذلك الوقت اال عشرة لزمه العشرون الن املثبت للزيادة احفظ ملا نسيه اآلخران واغفاله قال 
اآلخران امنا طلق أمراته ( ) دة اجمللس بطالق ولكنه حلف بعتق غالم امسياه سقطت الشها( ) ابن القاسم واذا قال 

ملتيقن ( ) من البينة والواحدة والعشرين والعشرة وثالثة اقوال املشهور ( ) اآلخرى واعتق عبده اآلخر ويف الزامه 
وعشرين فاقر له بإحد وعشرين او بغري زيادة ( ) والفرق ان كانت الزيادة بزيادة لفظ مثل ان يشهد أنه اقر له ب 

بتسعة عشر وقال اآلخر أنه اقر بعشرين قال مالك ولو شهد عليه رجل بشرب باخلمر يف شوال  لفظ حنو اقر له
واآلخر أنه شربه يف ربيع حد قال وعند ابن القاسم ال تلفق الشهادة يف الفعل الن الفعل املتعدد متغاير قطعا والقول 

رايته يشرب اخلمر يف شوال واآلخر قال  متكن حكايته مع احتاده وعن ابن القاسم حيد يف الشرب اذا قال أحدمها
رايته يف شعبان الن الشرب فعل يؤدي إىل القول وهو القذف كما روي عن علي رضي اهللا عنه اذا شرب سكر 
واذا سكر هذى وواذا هذى افترى فما خالف ابن القاسم اصله ووجه قول مالك القياس على قول أحدمها رايته 

فخار فإنه حيد املسالة السادسة اذا شهدا بالف أهنا لفالن وآخران أهنا وصية لغريه يشرهبا يف زجاج وقال اآلخر يف 
قال ابن القاسم يقضى باعدهلما فإن استويا قسم بينهما بعد اميأهنما وان نكل أحدمها قضي هبا لالخر وان نكال وقاال 

هد له فلو ترك الفني واربعمائة ومثانية ال علم لنا واشهود من الورثة دفع كل وارث منهم ما يصيبه مما شهد به ملن ش
من الولد فيشهد منهم اثنان لك بالف وقال اخران بل هي وصية لغريك دفع شاهد الوصية للموصى له ثلث ما جيب 

هلما مائيت دينار ألنه جيب لكل واحد منهما ثالمثائة ودفع اللذان شهدا بالدين لك ربع ما جيب هلما مائة دينار 
بعون من نصيب كل واحد ألنه جيب لكل واحد ثالمثائة ومل جيب على غريهم شي لعدم ثبوت ومخسون ومخسة وس

الشهادة بالتعارض قال ابن دحون إن مل حيمل الثلث األلف بطلت شهادة الذين شهدوا أهنا وصية ودفعت يف الدين 
اثا قال وهو كما قال اذا ألن شهود الوصية حيوزوا ألنفسهما ألن ما مل حيمل الثلث منها يكون على قوهلما مري

تقدمت الشهادة بالدين اما ان تاخرت او كانا معا فال هتمة وعلى ما روي عن مالك يف اعمال الشهادتني معا محل 
الثلث االلف ام ال فيقضى هبا من راس املال للذي شهد له بأهنا دين وهبا من ثلث بقية املال للمشهود له بالوصية ان 



ه ولو كان املشهود له واحدا بالدين والوصية الخذها بشهادهتما محلها الثلث ام ال على القول محلها الثلث او ما محل
بان الشهادة تلفق اذا اتفقت فيما يوجبه احلكم وان اختلف اللفظ واملعىن واال فعلى القول بعدم التلفيق فال 

الف يف تلفيق الشهادة فعلى القول بأهنا وكذلك يتخرج اذا شهد اثنان أحدمها بأهنا دين واآلخر بأهنا وصية على اخل
تلفيق تكون له االلف بشهادهتما ان محلها الثلث بغري ميني وان مل حيملها الثلث خري املشهود بني اخذ ما محله الثلث 
من االلف دون ميني او حلف مع شهوده أهنا دين واخذ مجيعها وعلى القول بعدم التلفيق ال بد ممن اليمني وحيلف 

ا شاء وياخذ ما وجب له بشهادته املسالة السابعة يف اجلواهر حيث قلنا يقسم املدعى به فإن كان يف ايديهما مع ايهم
( ) اصالن بتفاوت الدعاوي الن سبب االستحقاق واحلوز ( ) فهل يقسم بينهما على قدر الدعاوي كما لو كان 

بينهم اال ان يسلم أحدهم بعض ما ( ) اعة اال ان يسلم أحدمها لالخر بعض حيازته قوالن وكذلك لو كانوا مج
والن املدعى خارجا عن ايديهما فاختلف يف الكيفية فعن مالك ( ) خيتص حبيازته واذا قسم على قدر الدعاوي 

اختلفت احلصص املدعى هبا كعول الفرائض وعن ابن القاسم اذا اختلفت الدعاوي يقسم ( ) يقسم مجيعه على قدر 
فيه بينهم على السواء وما اختص بعضهم بالدعاوي فال مقامسة فيه ملن اختص عنه بدعواه  ما اشتركوا يف الدعوى

واختلف يف اعتبار االختصاص على طريقني سيايت بياهنما يف هذه الصور الصورة االوىل اذا ادعى أحدمها مجيعه 
ثلث ملدعي النصف وعلى قول واآلخر نصفه وتساوت البينات فعلى قول مالك يقسم اثالثا ملدعي الكل الثلثان وال

ابن القاسم على اربعة ملدعي الكل ثالثة اسهم وملدعي النصف سهم الن مدعي النصف سلم النصف والنزاع امنا 
هو يف اآلخر فيقسم بينهما الصورة الثانية ادعى ثالثة الكل والنصف والثلث فعلى قول مالك يقسم أحد عشر 

دعي الثلث اثنان وهو كما تقدم من تشبيه بعول الفرائض وعلى قول ابن ملدعي الكل ستة وملدعي النصف ثالثة ومل
القاسم اثىن عشر وتصح من أحد وثالثني على أحد الطريقني الن مدعي الكل سلم له النصف على هذا الطريق 

وسلم مدعي الثلث السدس وهو ثلث النصف اآلخر وهو متنازع فيه بني مدعي الكل ومدعي النصف فيقسمانه 
 ويقسم الثلث كلهم فيخص مدعي الكل النصف ستة والسدس سهم وثلث الثلث سهم وثلث تكون اجلملة نصفني

مثانية اسهم وثلث سهم وخيص مدعي النصف نصف السدس سهم وثلث والثالث سهم وثلث تكون اجلملة سهمني 
تة وثالثني كما تقدم وثلثا وال خيص مدعي الثلث سوى ثالثة وثلث فتضرب اصل املسالة يف خمرج الكسر تبلغ س

على طريق الثاين فيقسم من اربعة وعشرين سهما الن مدعي الكل امنا سلم له على هذه الطريق السدس ألنه ال 
نزاع فيه وهو اربعة اسهم من اربعة وعشرين تبقى عشرون مدعي الكل يدعيها وصاحبه يدعيأهنا فيقسم بينه وبنهما 

شر ويبقى هلم عشرة سلم منها مدعي الثلث سهمني لزيادهتما على الثلث نصفني له نصفها عشرة اتصري له أربعة ع
يأخذمها مدعي النصف مث يقتسمان الثلث الباقي يتحصل ملدعي النصف ستة وملدعي الثلث أربعة فهذا فرق بني 

شاهد واليمني الطريقتني تنبيه يف اجلواهر مدارك الترجيح أربعة زيادة العدالة وقوة احلجة كالشاهدين يقدمان على ال
لة على اجململة والنظر فيه  واليد عند التعادل وزيادة التاريخ ويف النوادر مدرك خامس التفصيل واإلمجال فتقدم املفّص

مقدم على النظر يف االعدل فإذا استووا يف التفصيل واالمجال نظر يف االعدل منهما ومثله شهادة أحدمها حبوز 
يناه خيدمه يف مرض املوت فتقدم بينة عدم احلوز اذا مل تتعرض اآلخرى لرد الصدقة قبل املوت وقالت اآلخرى را

يف احلوز الدما ( ) هذا القول وذكر مدركا سادسا وهو اختصاص أحدامها باالطالع كشهادة حبوز الرهن واآلخرى 
ق استصحاب ثبتت للحوز وهو زيادة قاله ابن القاسم وسحنون قال حممد يقضى به ملن هو يف يده وكان له كساب

للحال وللغالب ومثله شهادهتما أنه اوصى وهو صحيح وشهدت اآلخرى أنه اوصى وهو موسوس قال ابن القاسم 
جمنونا قدمت ( ) تقدم بينة الصحة وقال سحنون اذا شهدت بأنه زىن عاقال واآلخرى أنه كان جمنونا ان قيم عليه 



قال ابن اللباد امنا يعترب وقت الرؤية ال وقت القيام فلم يعترب ( ) بينة اجلنون وهو يرجع إىل الترجيح بشهادة احلال 
ظاهر احلال وينقل عن ابن القاسم يف اثبات الزيادة اذا شهدت بالقتل او السرقة او الزىن وشهدت اآلخرى أنه 

ج او مبكان بعيد حنوه ألهنا زيادة وال يدرا عنه احلد باولئك قال سحنون اال ان يشهد بذلك مجع عظيم كاحلجي
حنوهم أنه وقف هبم او صلى هبم العيد يف ذلك اليوم الن هؤالء ال يشتبه عليهم وقد يشتبه على الشاهدين قال 
سحنون ولو اقام على القتل شاهدا وشهدت بينة بأنه كان مبكان بعيد فالبينة اوىل من الوأحد قال سحنون ولو 

عمرا يف ذلك اليوم يف موضع اخر سقطت  شهدت بقتله زيدا يوم كذا يف موضع كذا وشهدت اخرى بقتله
الشهادتني وقال اصبغ قد اجتمعتا على القتل فإذا قام الوليان قتلته هلما قال اصيغ وكذلك اذا شهدت بالزىن يف يوم 

وأحد يف موضعني حددته حدا وأحدا خبالف لو شهدت اآلخرى بأنه سرق ذلك اليوم مبوضع اخر بعيد سقطت 
ما على فعل وأحد قال ابن القاسم ان شهدت مبوته سنة ستني وشهدت اآلخرى أنه سنة الشهادتان لعدم اجتماعه

أحدى وستني قدمت لزيادة احلياة املسالة الثامنة قال اذا قامت البينة على صاحب اليد فادعى الشراء من املدعي او 
ن او قريبة اتصل او بعيدة طولب ثبت الدين فادعى توفيته ان كانت البينة حاضرة مسعت قبل ازالة اليد وتوفية الدي

بالتسليم حىت يقدم ويشهد املسالة التاسعة يف الكتاب اذا مات وترك ولدين مسلما ونصرانيا كالمها يدعي موت 
االب على دينه وتكافات البينتان يف العدالة او ال بينة هلما قسم املرياث بينهما كمال تداعياه وان كان املسلم صلى 

ر املسلمني الن هذا حجة شرعية فإن مل ياتيا ببينة وهو معروف بالنصرانية فهو على ذلك عليه ودفنه يف قبو
والنصراين احق به حىت يثبت خالفه وقال غريه اذا تكافات البينات قضي باملال للمسلم بعد ان حيلف على دعوى 

ثنني يريد بعد اثباهتما وقول ابن النصراين الن بينة املسلم زادت أنه اسلم قال التونسي قوله تقسم التركة بني اال
القاسم اصوب الن امليت جهل دينه فلم تزد بينة الغري شيئا كما فال الغري ويلزم على قول الغري عدم احلاجة لتكافؤ 
البينة الن من زاد شيئا حكم به وان كان غري الزائد اعدل فإن كان معهما ولد صغري قال اصبغ ياخذ النصف الن 

النصف ويف كتاب ابن سحنون حيلفان ويوقف ما بايديهما حىت يكرب فيدعي دعوى أحدمها فياخذ كل واحد اقر له ب
ما وقف الحتمال عدم دعواه وانكاره لذلك وان مات صغريا حلفا واقتسما مرياثه ألهنما وارثاه فإن مات أحدمها 

صيب وادعاه كان له قال ابن يونس قبل بلوغه وله ورثة يعرفون فهم احق مبرياثه الن غريهم يرث بالشك فإن كرب ال
قال القاضي امساعيل يشبه ان مراد ابن القاسم بتكافؤ البينتني ان يشهدا أنه مل يزل مسلما حىت تويف وتشهد اآلخرى 

أنه مل يزل نصرانيا حىت تويف وهو جمهول واما ان شهدت أنه اسلم وشهدت اآلخرى أنه مل يزل نصرانيا حىت مات 
ألهنا زادت حدوث االسالم ويف اجلواهر ان كان عوض االثنني مجاعة وقلنا يقسم املال قسم قضي ببينة االسالم 

النصف الستوائهما يف ( ) نصفني وان تفاوتت اعدادهم او كان يف أحد اجلهتني مجاعة ويف اآلخرى واحد كان له 
( ) ن قبله فال ترثه بل يف شعبا( ) فترثه وقال اآلخر بل ( ) سبب االستحقاق واذا مات نصراين يف رمضان 

عند املوت ( ) النصراين على دينه قدمت بينة النصراين ألهنا ناقلة ويصدق املسلم عند عدم البينة الن االصل بقاء 
فعليه البينة الن االصل عدم تقدم اسالمه ويرث املتفق على ( ) ولو اتفقا أنه مات ابومها مسلما وادعى أحدمها أنه 

رة يف النوادر اذا شهدت أنه غصبه اياها وشهدت اخرى ان هذا احلائز اقر انك اودعته اياه اسالمه املسالة العاش
قدمت بينة الغصب ألهنا تقتضي سبق يده قاله اشهب فإن ادعيت الشراء منه وان بينة الغصب حضرت الشراء 

فإن اقام بينة على صحة وشهدت عليه قال سحنون تقدم بينة الشراء ألهنا ناقلة فإن كان املشتري من اهل احلوز 
شرائه واال فسخ بعد ميني مدعي الغصب على ابطال الشراء قال ابن القاسم واذا شهدت انك اعتقته وال يعلمون له 
وارثا غريك دفع اليك مرياثه بغري كفيل فإن جاء اخر بعدك مبثل ذلك نظر يف حجته قال اشهب ومن حجته ان ينظر 



بينة اآلخر اعدل الشكل السابق قدم االعدل قال عبد امللك فإن استووا سقطوا من اعتق اوال فيقضى له وان كانت 
وصار ماال ووالء بغري شهادة يقر بيد من هو بيده واذا شهدت بارض ذات خنل أهنا ملكه وغرست خنلها وشهدت 

يف غرس النخل  اخرى ملن هي بيده بذلك قضي باعدهلما فإن استوتا ومل يوقتا او وقتا وقتا وأحدا بطلت شهادهتما
لتكافئهما وان وقتا بطلت الشهادة يف االرض خاصة ايضا وان وقتنا وقتا خمتلفا قضي باالرض الوهلما وقتا اال ان 
يكون اآلخر حاز عليه حيازة تقطع الدعوى فيقضى له باحليازة وان وقتت إحدامها قضي باالرض لصاحب املؤقتة 

تحق االرض ادفع لرب النخل قيمتها الساعة قائمة واال اعطاك قيمة وان كانت يف يد من مل يوقت ببينة وقيل ملس
ارضك براحا فإن امتنعا كانا شريكني بقيمة االرض بيضاء وقيمة النخل يوم احلكم فإن كان فيهما غري النخل قطن 

حب قضي باالرض والقطن العدهلما فإن استوتا فلمن هي بيده بعد حتالفهما فإن حلف غري صاحب اليد ونكل صا
اليد قضي للحالف قال ابن عبدوس عن سحنون امنا خالفت مسالة األمة وأمها مسالة االرض والغرس يف التوقيت 

الن األمة اذا ولدت يف ملكه فالولد له وقد يغرس فيما هو لغريك قال وينبغي يف مسالة االرض والغرس اذا سقطت 
د تقدم ان بينة صاحب اليد اوىل عند التساوي او يف الغرس ان تسقط يف االرض ألهنا شهادة وأحدة سقطت متهي

هي اعدل سواء كانت الدعوى والشهادة مبطلق امللك او مبضاف إىل سبب حنو هو ملكي نسجته او ولدت الدابة 
عندي يف ملكي كان السبب املضاف اليه امللك يتكرريف امللك كنسج اخلز وغرس النخل ام ال وقاله ش وقال ابن 

اوىل وال تقبل بينة املدعى عليه اصال وقال ح تقدم بينة اخلارج ان ادعى مطلق امللك وان كان  حنبل بينة اخلارج
مضافا إىل سبب يتكرر وادعاه كالمها فكذلك اوال يتكرر كالوالدة وادعياه وشهدت البينة به فقالت كل بينة وله 

أنه حتاكم اليه رجالن يف دابة واقام على ملكه قدمت بينة صاحب اليد لنا على ابن حنبل ما روي عن رسول اهللا 
ولنا على ح ما تقدم والقياس على املضال ( ) كل وأحد البينة أهنا له فقضى هبا رسول اهللا لصاحب اليد وألن اليد 

إىل سبب ال يتكرر واحتجوا بأن رسول اهللا قال البينة على من ادعى واليمني على من انكر وهو يقتضي صنفني من 
او ألهنا ال تعارضا يف سبب ال يتكرر كالوالدة شهدت ( ) فبينته غري مشروعة فال تسمع كما ان  اليمني حجته( ) 

فسقطتا فبقيت اليد فلم حيكم له بالبينة اما ما يتكررله تعني السبب مهم بعد بينة اال ما ( ) هذه بالوالدة واآلخرى 
الب بينة ال تسمع بينته وان مل تسمع يف هذه احلالة افادته يده فسقطت لعدم الفائدة والن صاحب اليد اذا مل تقم للط

وهي احسن حالتيه فكيف اذا اقام الطالب بينة ال تسمع بطريق االوىل فإنه يف هذه احلالة اضعف والنا امنا اعملنا 
اليد  بينة يف صورة النتاج الن دعواه افادة الوالدة ومل تعدها يده وشهدت البينة بذلك فافادت البينة غري ما افادت

فقبلت واجلواب عن االول القول باملوجب فإن احلديث جعل بينة املدعي عليه وانتم تقولون له فيتعني ان يكون 
املراد هبا بينة ذي اليد ألهنا هي اليت عليه سلمنا عدم القول باملوجب لكن املدعي ان فسر بالطالب فصاحب اليد 

ا ضعف املتداعيني سببا فاخلارج ملا اقام بينته صار الداخل طالب لنفسه فتكون البينة مشروعة يف حقه وان فسرن
إن اهللا يأمر بالعدل ( اضعف فوجب ان يكون مدعيا تشرع البينة يف حقه سلمنا داللته لكنه معارض بقوله تعاىل 

والعدل التسوية يف كل شيء حىت يقوم املخصص فال تسمع بينة أحدمها دون اآلخر وبقوله لعلي رضي ) واإلحسان 
اهللا عنه ال تقض ألحدمها حىت تسمع من اآلخر وهو يفيد وجوب االستماع منهما وان من قويت حجته حكم هبا 

وانتم تقولون ال يسمع بينة الداخل وعن الثاين أنه ينتقض مبا اذا تعارضتا يف دعوى طعام ادعيتهما زراعته وشهدتا 
اليد وبامللك املطلق يف املال الستحالة ثبوته لكما يف  بذلك والزرع ال يزرع مرتني كالوالدة ومل حيكموا به لصاحب

احلال وألنه لو حكم له باليد دون البينة ملا حكم له اال باليمني ألنه شان اليد املنفردة وملا مل حيتج اليمني علم بأنه امنا 
ن اليد اضعف من البينة حكم له بالبينة وألنه ملا حكم له حيث كذبت بينته اوىل ان حتكم له اذا مل تكذب بينته وال



بدليل ان اليد ال يقضى هبا اال باليمني ويقضى بالبينة من غري ميني ولو اقام اخلارج بينة قدمت على يد الداخل امجاعا 
فعلمنا ان البينة تفيد ما ال تفيده اليد وعن الثالث أنه امنا مل تسمع بينة الداخل عند عدم بينة اخلارج ألنه حينئذ قوي 

ينة امنا تسمع من الضعيف فوجب مساعها للضعف ومل يتحقق اال عند اقامة اخلارج بينة وعن الرابع ان اليد والب
الدعوي واليد ال تفيد مطلقا شيئا واال لكان مع املدعي عليه حجج اليد والدعوى والبينة خيريه احلاكم فيها أنه مىت 

يمني مع أحدمها فعلم بان املفيد امنا هو البينة واليد ال اقام كمن شهد له شاهدان وشاهد وأمراتان خري بينهما وبني ال
تفيد ملكا واال مل حيتج معها لليمني كالبينة بل تفيد التبعية عنده حىت تقوم البينة وألهنا لو افادت واقام املدعي بينة 

ووافقونا يف عدم الترجيح  يح بزيادة العدالة ٤بأنه اشتراها منه مل حيتج إىل ميني تنبيه خالفنا االئمة ايضا يف الترج 
بال عدد فيكون ( ) اعتربت ملا تثريه من الظن يف االعدل اقوى فيقدم كاخبار االحاد اذا رجح أحدمها ( ) بالعدد لنا 

يف الشهادة اكثر من الروايات بدليل جواز العبد واملراة املنفردة ( ) هو املعترب لقوله امرنا ان حنكم بالظاهر والن اال 
ملا كان االحتياط مطلوبا اكثر يف الشهادة وجب ان ال يعدل من االعدل والظن االقوى ( ) ة دون الشهادة يف الرواي

املدرك يف هذا الوجه االحتياط ويف الوجه االول اجلامع امنا هو الظن وذا اختلفت اجلوامع يف ( ) فيها قياسا على 
تلف بزيادة املاخوذ فيه فدية الصغري كدية الشريف القياسات تعددت احتجوا بان الشهادة مقررة يف الشرع فال خت

البطل العامل والن البطل العظيم من الفسقة حيصل من الظن اكثر من الشاهدين وهو غري معترب فعلم بأهنا تعبد ال 
يدخلها االجتهاد وكذلك اجلمع من النساء والصبيان اذا كثروا وألنه لو اعتربت زيادة العدالة وهي صفة العتربت 

يادة العدد وهي بينات معتربة امجاعا فيكون اعتبارها اوىل من الصفة وال يعترب العدد فال تعترب الصفة الضعيفة ز
واجلواب عن االول ان وصف العدالة مطلوب يف الشهادة وهو موكول إىل اجتهادنا وهو متزايد يف نفسه فما 

ا ال ندعي ان الظن كيفما كان يعترب بل ندعي ان رجحنا اال يف موضع اجتهاد ال يف موضع التقرير وعن الثاين ان
مزيد الظن بعد حصول اصل معترب كما ان قرائن االحوال ال تثبت هبا االحكام والفتاوي وان حصلت ظنا اكثر من 

البينات واالقيسة واخبار االحاد الن الشرع مل جيعلها مدركا للفتيا والقضاء وملا جعل االخبار واالقيسة مدارك 
دخلها الترجيح امجاعا فكذلك هاهنا اصل البينة معترب لعد العدالة والشروط املخصومة فاعترب فيه الترجيح للفتيا 

وعن الثالث ان الترجيح بالعدد يقضي إىل كثرة النزاع وطول اخلصومات فكما رجح أحدمها مبزيد سعى اآلخر 
جيعل بينته اعدل فال يطول النزاع والن وطلب األمهال ليحصل زيادة ببينته فيطول النزاع وليس يف قدرته ان 

العدد مقرر بعني ما تقدم فامتنع االجتهاد فيه خبالف وصف العدالة وكذلك أنه خيتلف باختالف االمصار واالعصار 
فعدول زماننا مل يكونوا يقبلون يف زمان الصحابة واما العدد فلم ختتلف البتة مع انا نلتزم الترجيح بالعدد على أحد 

  عندنا  القولني

  الباب السادس يف اجلرح والتعديل والعدالة وتعرف احوال الشهود

العدالة عندنا حق هللا تعإىل على احلاكم ال جيوز له ان حيكم بغري عدل وان مل يطالبه اخلصم بالعدالة وبه قال ش وابن 
حث عن عدالتهما اال ان حنبل وقال ح العدالة حق للخصم فاذ علم أهنما مسلمان ظاهران حكم هبما وال حيتاج للب

جيرحهما اخلصم فيما سوى احلدود والقصاص لنا امجاع الصحابة رضي اهللا عنهم الن رجلني شهدا عند عمر رضي 
اهللا عنه فقال ال اعرفكما وال يضركما ان ال اعرفكما جياين مبن يعرفكما فجااه برجل فقال له اتعرفهما قال نعم 

ر الناس قال ال قال فأنت جارمها تعرف صباحهما ومساءمها قال ال قال قال كنت معهما يف سفر يبني عن جواه
اعاملتهما بالدراهم والدنانري اليت تقطع هبا االرحام قال ال فقال يابن اخي ما تعرفهما جياين مبن يعرفكما وهذا 



لظاهر أنه ما سئل عن حبضرة الصحابة رضي اهللا عنهم ألنه مل يكن حيكم اال مبحضرهم ومل خيالفه أحد فكان امجاعا وا
تعجل ( ) وان ذلك ( ) تلك االسباب من السفر وغريه اال وقد عرف اسالمهما ألنه مل يقل اتعرفهما مسلمني 

على الفور والواجب ال يؤخر اال للواجب وقوله ( ) احلكم واجب عند وجود احلجة الن أحد اخلصمني على سفر 
ماخوذ من ( ) هد وقوله منكم اشارة للمسلمني فلو كان االسالم ال يستش) ( ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( تعإىل 

ورضا ) ممن ترضون من الشهداء ( االسالم وقوله تعإىل ( ) االعتدال يف االقوال واالفعال واالعتقاد فهو وصف 
بالقياس احلاكم هبم فرع معرفتهم وبالقياس على ما اذا ساله اخلصم العدالة وطعن فيهم جبامع عدم ظهور احواهلما و

على احلدود وقوهلم احلدود حق هللا واحلاكم نائبه فطلب العدالة ويف حقوق االدمي هي حقه فلم يتعني احلاكم ممنوع 
( ان العدالة حق ادمى اصال وكما لو قال له احكم يل بقول كافرين فإنه حق يل او بقول أمراة احتجوا بقوله تعاىل 

العدالة وبقول عمر رضي اهللا عنه املسلمون عدول بعضهم على  ومل يشترط) واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
بعض اال حمدودا يف حد وقبل رسول اهللا شهادة االعرايب بعد ان قال له اتشهد ان ال اله اال اهللا واين حممد رسول اهللا 

سالم والن البحث ال فلم يعترب غري االسالم وألنه لو اسلم كافر حبضرتنا جاز قبول قوله مع أنه مل يتحقق منه اال اال
يؤدي إىل حلوق العدالة واذا كان املقصود الظاهر فاالسالم كاف يف ذلك ألنه امت وارجح والن صرف الصدقة 

حبوزها على ظاهر الفقر من غري حبث وعمومات النصوص واالوأمر حتمل على ظواهرها من غري حبث فكذلك هاهنا 
ر من غري حبث واجلواب عن االول أنه مطلق فيقدم عليه النص املقيد ويتوضا باملياه ويصلى بالثياب بناء على الظاه

فقيل بالعدالة وقيل ايضا برضا احلكام واملسلمني هو مشروط بالبحث والن ) ذوي عدل منكم ( وهو قوله تعاىل 
وصف  االسالم ال يكفي فيه ظاهر الدار فكذلك ال نكتفي باالسالم يف العدالة وعن الثاين أنه يدل على اعتبار

العدالة لقوله عدول فلو مل يكن معتربا لسكت عنه وهو معارض بقوله ال يؤسر مسلم بغري العدول والن ذلك كان 
يف صدره االسالم حيث العدالة غالبة خبالف غريه وعن الثالث ان السؤال عن االسالم ال يدل على عدم سؤاله عن 

ن الرابع ان التقبل شهادته حىت تعلم سجاياه وجراته غريه فلعله سال او كان غري هذا الوصف معلوما عنده وع
على الكذب وان قبلناه فذلك لتيقننا عدم مالبسته ملا ينايف العدالة بعد اسألمه وعن اخلامس أنه باطل باالسالم فإن 

ني واما البحث عنه ال يؤدي إىل يقني وحيكم احلاكم يف القضية اليت ال نص فيها وال امجاع فإن حبثه ال يؤدي إىل يق
الفقري فال بد من البحث عنه والن االصل هو الفقر خبالف العالة بل من أنه هاهنا ان تعلم عدالته يف االصل فإنه ال 

يبحث عن مزيلها وكذلك اصل املاء الطهارة وال خيرج عن ذلك اال بتغري لونه او طعمه او رحيه وذلك معلوم 
فإنا ال نكتفي بظاهرها بل البد ( ) واالوأمر ( ) ة خبالف العدالة بالقطع فال حاجة إىل البحث والن االصل الطهار

على ظاهرها ويف التفريع ثالثة وعشرون مسالة املسالة ( ) االعدل ( ) من البحث عن الصارف واملخصص و 
 من االوىل عدم قبول ظاهر عدالتهم حىت يسال عنهم يف السر ويكتفى بتزكية السر والعالنية وال تقبل التزكية اال

من الناس من ال يسال عنه لشهرة ( ) مقبول الشهادة ويزكى الشاهد وهو غائب الن املقصود االطالع على حاله 
عدالته عند القاضي والناس قال صاحب املقدمات يشترط يف قبول الشهادة مخسة اوصاف البلوغ الوازع التكليف 

نع ان خيل فيه ناقض بالعبودية واالسالم الن نقصه والعقل الن عدمه ينايف التكليف واحلرية الن شرف الرتبة مت
بالكفر يشر والعدالة وهي ان يكون الشاهد جيتنب الكبائر ويتوقى الصغائر قال ومن شرطه ايضا اليقظة والتحرز 
الن املغفل ال يؤمن عليه التحيل من اهل التحيل واختلف يف اشتراطه عدم احلجر فعن مالك عدم االشتراط الن 

تهزاء باملال والشهادة معتمدها ضبط الدين فال ينايف واشترطه اشهب الن السفه اضاعة املال وهي حرام السفه اس
فهو خيل بدينه وبالغ اشهب فقال ولو كان لو طلب ماله اعطيه ومنع حممد شهادة البكر حىت تعنس ويف اجلواهر 



مستيقظ متوسط احلال بني البغض واحملبة الذي تقبل شهادته اجملتنب للكبائر املتقي للصغائر ذو مروة ومتييز 
واالعتدال يف االحوال الدينية هو العدالة بان يكون ظاهر االمانة بعيدا من الريب مامونا يف الرضا والغضب قال 

قال بعض علمائنا وليست العدالة ان ميحض الطاعة حىت ال تشوهبا معصية لتعذره لكن من كانت الطاعة اكثر حاله 
ائر حيافظ على ترك الصغائر يستعمل املرؤة اليت تليق مبثله يف دينه ودنياه فكل من صدر منه تعد وهو جمتنب الكب

ادى لسقوط الدينواملرؤة فهو قادح يف شهادته قال القاضي ابو بكر ضابط املرؤة ان ال يايت مبا يعتذر منه مما ال 
ة نظافة الثوب وفراهة املركوب وجودة اآللة ينحيه عن مرتبته عند اهل الفضل قال ابن حمرز وليس املراد باملرؤ

والشارة ولكن التصون والسمت احلسن وحفظ اللسان وجتنب السخف واجملون واالرتفاع عن كل خلق ردئ يرى 
أن من ختلق به ال حيافظ معه على دينه وإن مل يكن يف نفسه جرحة ورأى بعض الناس أن شهادة البخيل ال تقبل ألن 

إىل منع احلقوق وأخد ما ليس حبق وال ترد شهادة ارباب احلرف الدنية كالكناس والدباغ احتياط البخل يؤديه 
واحلجام واحلائك إال أن يكون يفعل ذلك اختيارا ممن ال يليق به فإنه يدل على خبل يف العقل وقلة املرؤة قال 

ذ ال يؤمن الغلط على اجلاهل القاضي ابو الوليد ويشترط فيمن اجتمع فيه هذان الوصفان العلم بتحمل الشهادة ا
بشرط ذلك والتحري ليؤمن عليه التحيل من اهل التحيل فإن الفاضل اخلري الضعيف ال يؤمن عليه التلبس فال تقبل 

شهادته لالمام خوفا من ذلك قال صاحب املقدمات اجاز ابن حبيب شهادة اجملهول على املوسم فيما يقع بني 
ا على شهادة الصبيان يف اجلراح وقيل جتوز يف اليسري استحسانا تنبيه قال املسافرين يف السفر للضرورة قياس

صاحب املقدمات مراتب الشهود أحدى عشرة كل مرتبة هلا حكم خيصها الشاهد املربز يف العدالة القائم مبا تصح 
اال بالعداوة  به الشهادة يقبل يف كل شيء ويزكي وجيرح إن سئل عن كيفية ذلك اذا اهبم وال يقبل فيه التجريح

وكذلك املربز غري العامل مبا تصح الشهادة غري أنه يسئل عن كيفية علمه مبا شهد به ( ) وقيل وال بالعداوة لتمكن 
وغري املربز املعروف العدالة العامل مبا تصح فيه الشهادة جتوز اال يف ستة مواضع على اختالف التزكية والخيه ( ) اذا 

شريكه يف غري التجارة واذا زاد يف شهادته او نقص ويقبل فيه اجلرح بالعداوة وغريها وملواله ولصديقه املالطف و
وال يسال عن كيفية علمه اذا اهبم وكذلك املعروف بالعدالة غري العامل مبا تصح فيه الشهادة اال أنه يسال عن كيفية 

ش شهادته لتحقق اجلرمية واجازها ابن علمه اذا اهبم والشاهد املعروف بالعدالة اذا قذف قبل ان حيد منع مالك و 
القاسم وهو املشهور الحتمال بطالن اجلرمية قبل احلد ومن تتوسم فيه العدالة جتوز بغري تزكية فيما يقع بني 

املسافرين يف السفر من املعامالت فقط عند ابن حبيب ومن ال تتوسم فيه العدالة وال اجلرحة فال بد من تزكيته 
عض العلماء يف بعض املواضع فتوجب اليمني والقسامة واحلميل وتوقيف املدعي به ومن تتوسم وشهادته شبهة عند ب

فيه اجلرحة فال بد من تزكيته وليست شهادته شبهة توجب حكما ومن ثبتت جرحته قدمية او يعلمها احلاكم به ال 
توبته وصالح حاله منها وكذلك  يقبل اال بتزكيته ممن علم جرحته تلك الن اجلاهل هبا قد يزكيه معها فيشهد على

احملدود يف القذف عند مالك ومن هو مقيم على اجلرحة مشهور هبا ال تقبل تزكيته يف تلك احلال حىت يتوب وحتسن 
حاله الن تزكيته حينئذ كذب وشاهد الزور ال يقبل ابدا وان تاب وحسنت حاله وعن ابن القاسم اجلواز اذا عرفت 

ح قال ابن القاسم وال اعلمه اال قول مالك فقيل اختالف وقيل معىن الثاين اذا جاء تائبا توبته بتمكن حاله يف الصال
مقرا على نفسه بشهادة الزور قبل ان يظهر عليه قال وهو االظهر نظائر قال ابن بشري يف نظائره ستة ال يقبل فيها 

زكية يف غري الزيادة واذا زاد يف شهادته او اال العدل املربز التعديل والشهادة لالخ وللموىل وللصديق املالطف والت
نقص فائدة يف التنبيهات املربز بكسر الراء املهملة ماخوذ من السابق يف حلبة خيل السباق أي برز وسبق امثاله يف 

  العدالة 



  فرع

رجل قال ابن يونس ان ارتضى القاضي رجال للكشف قبل منه ينقل اليه عن رجلني لالقل من ذلك فإن جاءه تزكية 
من رجل ثقة عنده واتاه اخر ثقة عنده أنه غري عدل اعاد املسالة قال سحنون وال ياخذ بقول وأحد يف الفساد قال 

اشهب وال ينبغي للكاشف ان يقتصر على اثنني بل ثالثة فاكثر خيفة ان يكونوا اهل وده او اهل عداوته وينبغي ان 
وال يصغ القاضي اذنه للناس ولكن يكشف عن املقول فيه يسال يف مساكن الناس واعماهلم وال يعرف املسؤول 

قال عبد امللك وكل ما يبتديء القاضي السؤال عنه قبل فيه الواحد ألنه رواية وما ابتدا به غريه فال بد من اثنني 
  ألنه من باب الشهادة 

  فرع

ممن ( وقوله تعاىل ) دل ذوي ع( قال ابن يونس وال جيزىء يف التعديل اال قول معدل عدل مرضي لقوله تعاىل 
فنص على الوصفني قال مالك ويقبل يف التجريح ال اراه عدال وال اصحابه عدال قال ) ترضون من الشهداء 

سحنون يكفي يف التعديل هو عندي من اهل العدالة جائز الشهادة او عدل وال يزيد على ذلك وال يكفي يف 
ن فالنا عدل او غري عدل ألهنا شهادة على السماع اال ان يكون التعديل وال التحريج مسعنا فالنا وفالنا يقول ا

القائل اشهدهم على التزكية ويف النوادر قال سحنون اذا قال البينة اجملرحة تشهد ان هذه البينة شهدت يف هذه 
غري القضية بزور لست جرحة الن حاصله أهنا تعارضها يف هذه الشهادة قال عبد امللك يقبل التجريح اجململ من 

بيان يف ظاهر العدالة وغريه وقال أشهب اليقبل يف شهود العدالة إال التجريح املفصل وإذا جرحه رجالن كل واحد 
بكبرية ضمت الشهادتان الجتماعهما على أنه رجل سوء قاله ابن سحنون وعنه ال بد من االجتماع على معىن 

ابن حنبل يكتفي بقوله عدل ألن كل عدل مرضى واحد أو ما هو يف معناه حنو جائز وآكل مال اليتامى وقال 
الشهادة وقال ش ال بد أن يقول عدل علي ويل وال يشترط رضا ألن قوله عدل قد يكون عدال يف بعض األشياء او 

عند بعض الناس فقوله علي ويل يقتضي نفي العداوة ويل يقتضي نفي الصداقة املانعة من الشهادة له فثبتت العدالة 
انع واجلواب عما قاله امحد ال نسلم ان العدل مرضي الشهادة الحتمال ان يكون عدال يف دينه دون ساملة عن امل

مرؤته وتعلقه وفرط محيته فإذا قال رضى حصل اجلميع وعن كالم ش ال نسلم ان علي ويل يقتضي العدالة على 
ن مناقضا لقوله ألنه مل يقل علي ويل يف االطالق ألنه لو قال عدل علي ويل يف االموال او يف االشياء احملتقرة مل يك

كل شيء وال عند مجيع العلماء بل هذه العبارة تقتضي عدم التعميم الن مفهومها أنه ليس عدال على غريه وال لغريه 
ألنه خصص بنفسه والتخصيص بقتضي سبب احلكم يف غري حمله مث يف هذا الشرط مفسدة عظيمة وهو ان العدل 

ر كذا يقبل هلذا لفرط القرابة او احملبة املوجبة للتهمة والريبة وان كان مقبوال لغريه اتفاقا وال املتفق على عدالته ذك
يقبل عليه لفرط عداوة ويقبل على غريه فإذا مل يقبل من املزكي اال هذه العبارة امتنع تزكية العدو لعدوه ويف ذلك 

يف قوله عدل علي ألنه ال يقبل عليه أنه عبارة  سد باب املعروف واالعانة على ختليص احلقوق او يزكيه فيكذب
املالكية فتقتضي أنه عدل يف نفس األمر وهذا صادق وان كان عدوه وهو مقصود احلاكم وليس مقصود احلاكم أنه 

يقبله على املزكى اوله بل ثبوت العدالة يف نفس األمر حملل كذا املزكي فيقبله ويعتمد عليه حىت يقوم مانع من 
غريها قال ابن يونس قال عبد امللك ال جيزىء تعديل العالنية دون تعديل السر الن الناس قد يستحيون عداوة او 

او خيافون وجيتزىء بالسر ألنه ال ريب فيه وال يزكي اال املربز النافذ الفطن الذي ال خيدع يف عقله وال يسترذل يف 



هورا معروفا واال فال يزكى اال مبحضره وقيل معناه رايه قال سحنون قوله يزكى الغائب معناه اذا كان الشاهد مش
غائب عن جملس حاضر يف البلد او قريب الغيبة واما بعيدها فيزكي كما يقضى عليه وقاله ابن ايب زيد قال اللخمي 

املشهور بالعدالة ال حيتاج لتزكية وقد انك صاحب هذا االسم يريد أنه ال حيتاج إىل تزكية واختلف اذا سال 
من حضر او سال من كاشفه فقيل ال بد من اثنني ألهنا شهادة قال وهو احسن لقلة الوثوق اليوم بالناس  القاضي

وقيل يكفي الوأحد ألنه من باب اخلرب وقد تقدم ضابط الشهادة والرواية واذا ثبتت العدالة باثنني فحسن ان يزيد 
يل بيسري املخالطة خبالف اجلرح ألنه يقني الكشف فال يزيده اال خريا فإن ارتاب وقف وكشف وال يقبل التعد

واالول ظن قال سحنون ال يزكي اال املخالط يف االخذ والعطاء الطويل الصحبة يف السفر واحلضر واختلف اذا 
اقتصر على عدل او رضي هل يكون تعديال ام ال الن العدل رضي واملرضي عدل وقد ورد القران بقبول شهادة 

ه بأحدمها فسئل عن اآلخرى فوقف فهو ريبة وسئل عن سبب وقوفه فقد يكره ما ال من اتصف بأحدمها فلو وصف
يقدح يف العدالة وان مل يسئل فهو عدل ويف املوازية اذا قال اختربته او عاملته فما علمت اال خريا او أنه لرجل 

ن يعلم وجه العدالة صاحل فاضل فهو ثقة ال يكون ذلك تزكية حىت يقول عدل او اراه عدال قال اللخمي اذا كا
وعلم ان السؤال لتمضى شهادته فذلك تعديل خالفا ل ش وقد خرج البخاري يف باب العدالة قول من يريده اعلم 

اال خريا غري ان العدول اليوم عن عدل رضى ريبة ويزكي اهل سوقه وحملته وجريانه وال يقبل من غريهم الن 
مل يكن فيهم عدل قبل غريهم من بلده قاله ابن يونس قال سحنون ان وقوفهم عن تعديله مع أهنم اعلم به ريبة فإن 

عدل الرجل من ال يعرف امسه قبل تعديله فإن الصفات قد تعلم مع اجلهل باالسم والتزكية على املشهود له دون 
ر اخلفيف من الشاهد وامنا على الشاهد ان خيرب املشهود له مبن يعرفه ومن يعدله قال مالك ال يقدح يف العدالة األم

  الزلة والغيبة وال يسلم من ذلك 

  فرع

  قال قال سحنون اذا عدل مث شهد اثنان أنه رده القاضي ألمر تبني له والقاضي ال حيفظ ذلك قبل شهادهتما 

  فرع

يف املنتقى تزكية اثنني يف كل شيءاال يف الزنا فنص مالك ال يعدل كل واحد اال اربعة قياسا على االصل وجوز عبد 
لك اثنني عن كل وأحد واربعة جلميعهم قياسا على االحصان واختلف يف عدد تزكية السر فعن مالك يكفي امل

  الوأحد ألنه يف معاين اصحاب املسائل وعنه ال بد من اثنني قياسا على اجلهر 

  فرع

ان يطول  قال اللخمي اذا ثبتت شهادته مث شهد مرة اخرى فإن ظهر للقاضي فضله وبروزه مل تعد التزكية اال
الزمان فيسال عنه المكان حدوث العيب واال كلف التعديل ثانية قاله ابن كنانة وقال سحنون يكلفه كلما شهد 
حىت يكثر تعديله وتشهر تزكيته فال يكلف بعد ذلك وقال عبد امللك ليس عليه اذا شهد بعد سنة اعادة التزكية 

  الن األصل بقاؤها اال ان يظن فيه او يرتاب 



  فرع

ل يسمع اجلرح يف املتوسط مطلقا ويف املربز بالعداوة او اهلجرة او القرابة وحنو ذلك واختلف يف االسفاه ومن هو قا
الذي جيرحه على اربعة اقوال قال سحنون ال يقبل اال من املربز قال مطرف جيرح الشاهد مثله او اعلى منه دون 

ا يثبت بالكشف وقال مطرف تقبل جرحته ممن هو دونه من هو دونه اال بالعداوة واهلجرة دون االسفاه وقال مم
باالسفاه والعداوة قال وهو احسن الن اجلرح مما يكتم فقد ال يطلع عليه اال من هودونه وهي شهادة فقيل كسائر 

الشهادات وسئل عن اجلرحة فقيل كذا ما ال خيفى عن الناس مل يقبل فيه منفردا وان كان خيفى مثله قبل قال 
التجريح سرا ليسلم الشاهد من االذى ومن حق الشاهد واملشهود له ان يعلما باجملرح فقد يكون بينه واالحسن 

وبينه عداوة او بينه وبني املشهود له قرابة او غريها مما مينع الشهادة باجلرح وخيتلف اذا كان الشاهد او املشهود ممن 
ابن القاسم عدم التسمية واالول احسن لفساد  خياف هل يسمى اجملرح ام ال قال سحنون يسمى مث يوقف وجوز

  القضاة اليوم 

  فرع

قال يف قبول اجلرح جممال من غري بيان اربعة اقوال قال مطرف يكتفى من العامل باجململ وقال اشهب ال بد من 
ئل وقال سحنون التفصيل يف اجملروح املشهور بالعدالة واال قبل االمجال وقال ابن كنانة ال يسال اجملرح املربز واال س

يكفي اجململ مطلقا و االحسن البيان اذا مل يفهم الن اجلرح قد خيتلف العلماء فيه هل هو جرحة ام ال كترك التدلك 
يف الغسل وحنوه من املسائل املختلف فيها وقد يكون للمجروح تاويل قبل أو يكون يف ذلك حق للمجروح 

  كانتهاك عرضه فال يقبل 

  فرع

ن وجرحه اثنان قيل يقضى باعدهلما ألنه شان التعارض وقيل يقدم اجلرح قال و لالختالف ثالثة قال فإن عدله اثنا
احوال ان اختلفا عن جملس واحد فقالت أحدامها فعل كذا وقت كذا يف موضع كذا وقالت اآلخرى مل يفعله قضي 

اعدين قدم االخري ألنه ناسخ اال أن باالعدل ألنه تكاذب او عن جملسني متقاربني قدم اجلرح مما خيفيه صاحبه او متب
يعلم أنه يف وقت اجلرح كان حسن الظاهر كما هو االن فيقدم اجلرح املسالة الثانية يف الكتاب جتوز شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض يف القتل واجلراح ما مل يفترقوا او خيتلفوا ان كانوا اثنني فاكثر وهم صبيان كلهم وال جيوز اثبات 

 اجلراح بينهم لعدم ضرورة اجتماعهم وال جتوز شهادة الصبيان لكبري على صغري وان شهدت بينة على الصبيان يف
قول صيب ان فالنا الصيب قتله مل تقبل وال يقسم بذلك وان اعترف القاتل لضعف اللوث وليس يف الصبيان قسأمة 

ياؤه لقوة اللوث حينئذ وقال اشهب وغريه فيما بني بعضهم لبعض اال ان يشهد كبري ان كبريا قتل صغريا فيقسم اول
ال جتوز شهادة الصبيان وال شهادة االناث لعدم العدالة وقال املخزومي جتوز شهادة االناث وشهادة ذكور الصبيان 

يف جرحه فمات ان والته ( ) يف القتل جائزة وقال ابن نافع وغريه يف شهادة الصبيني على صبيني أنه جرح صبيا مث 
ت من ضربه ويستحقون الدية وخالفنا االئمة يف قبول شهادة الصبيان وقال بقبوهلا علي وابن الزبري يقسمون ملا

وأعدوا هلم ما ( وعمر بن اخلطاب ومعاوية رضي اهللا عنهم وخالفهم ابن عباس رضي اهللا عنه لنا قوله تعاىل 
د ليكونوا كثريا اهال لذلك واجتماع الصبيان للتدريب على احلرب من اعظم االستعدا) استطعتم من قوة 



وحيتاجون يف ذلك إىل محل السالح حيث ال يكون معهم كبري فال جيوز هدر دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادهتم 
على الشروط املعتربة و الغالب مع تلك الشروط الصدق وندرة الكذب فتقدمي املصلحة الغالبة على املفسدة النادرة 

شهادة النساء منفردات يف موضع ال يطلع عليه الرجال للضرورة والقوال  هو داب صاحب كما جوز الشرع
وهو منع لشهادة غري البالغ ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( الصحابة رضي اهللا عنهم احتجوا بقوله تعإىل 

) دعوا  وال يأب الشهداء إذا ما( و الصيب ليس بعدل وبقوله تعاىل ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( وبقوله تعإىل 
وهو هني والنهي ال يتناول الصيب فدل على أنه ليس من الشهداء وألنه ال يلزمه اقراره فال تعترب شهادته كاجملنون 

والن االقرار اوسع من الشهادة لقبوله من العبد و الفاسق خبالف الشهادة وقياسا على غري اجلراح وألهنا لو قبلت 
فليس وألهنا لو قبلت لقبلت يف ختريق ثياهبم يف اخللوات او جلازت شهادة  لقبلت اذا افتروا افترقوا كالرجال وليس

النساء بعضهن على بعض يف اجلراح واجلواب عن االول أنه امنا مينع االناث الندراج الصبيان مع الرجال يف قوله 
ا يكون يف املواضع اليت والن األمر باالستشهاد امن) فإن كانوا اخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ االنثيني ( تعاىل 

ميكن استثناء الشهادة فيها اختيارا الن من شرط النهي االمكان وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فال 
يتناوهلا األمر فتكون مسكوتا عنها وهو اجلواب عن االية الثانية وقوله تعاىل وعليه حتمل االية الثالثة يف الشهداء 

ع ان هذه الظواهر عامة ودليلنا حاص فيقدم عليها وعن الثاين ان اقرار الصيب ان كان يف الذين استشهدوا اختيارا 
املال فنحن نسويه بالشهادة ألهنما ال يقبالن ويف الدماء ان كان عمدا وعمده خطا فيؤول إىل الدية فيكون اقراره 

ظم بدليل قبول القسامة وال يقسم على على الغري فال تقبل كاقرار البالغ وعن الثالث الفرق ان الدماء حرمتها اع
درهم وعن الرابع ان االفتراق حيتمل التعليم والتغيري والصغري اذا خلي وسجيته االوىل ال يكاد يكذب والرجال هلم 
وازع شرعي اذا افترقوا خبالف الصبيان وعن اخلامس ما تقدم من مزيد حرمة الدماء والن اجتماعهم ليس لتخريق 

للضرب واجلراح واما النساء فال جيتمعن للقتال وال هو مطلوب منهم تفريع قال القاضي يف املعونة  ثياهبم غالبا بل
اذا اجيزت فبتسعة شروط وستقف بعد هذا على اشتراط عدم شهادة الكبري معهم وان يكون املوطن ال حيضره 

ما راوه والذكورة الن الضرورة الكبار وان يكون املقتول حاضر اجلسد فتكون الشروط اثين عشر العقل ليفهموا 
ال حتصل يف اجتماع االناث وروي عن مالك تقبل شهادة االناث اعتبارا هلن بالبالغني لوثا مث يف القسامة واحلرية 

الن العبد ال يشهد واالسالم الن الكافر ال يقبل يف قتل او جرح ألنه الذي تدعو الضرورة الشرعية اليه وقيل يقبل 
هنا شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على اضعف األمرين وان يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة خمالطة يف اجلراح فقط أل

الكبري هلم قبل التفرق ليال يلقنوا الكذب واتفاق اقواهلم الن االختالف خيل بالثقة اثنان فصاعدا ألهنم ال يكونون 
راقهم بالعدول ال يضر رجوعهم اال ان احسن حاال من الكبار قال ابن يونس قال حممد اذا قيدت شهادهتم قبل افت

يتراخى احلكم حىت يكربوا ويعدلوا فيؤخذوا برجوعهم اذا تيقنوا أهنم شهدوا بباطل وقاله سحنون والفرق بينهم 
وبني الكبار ان رجوع الكبار يدل على أهنم كانوا على باطل خوفا من عذاب اهللا تعاىل والصبيان يرجعون الهواء 

صحيح وال تقدح يف شهادهتم العداوة والقرابة لضعف مرواهتم ومحايتهم فينطقون مبا راوا من غري فاول اقواهلم هو ال
مراعاة للقرابة والعداوة ومنعها ابن القاسم قياسا على الكبار ومنعها ابن عبد احلكم يف القرابة دون العداوة الن 

قرابة دائمة متاكدة وال ينظر إىل جرحه اتفاقا العداوة تكون لسبب وتزول فهي ضعيفة وألهنا ال غور هلا عندهم وال
وقال حممد ال جتوز لكبري على صغري يف اجلراح ألنه بينهم فهو حيسهم وجيوز يف قتله على الصيب لعدم التجنيب ألنه 

عدم وجتب الدية على عاقلة اجلاين قال مالك اذا شهد صبيان وكبري على صيب أنه قتل صبيا سقطت الصبيان الن 
قد خيببهم قال حممد ويقسم مع الكبري ان كان عدال قال سحنون وال جتوز شهادة الصبيان حيث حيضر الكبري 



الكبار رجال او نساء الن النساء جتوز يف اخلطا وعمد الصيب كاخلطا وحضور الكبار يسقطهم لعدم الضرورة اال ان 
نافع وغريه اذا شهد صبيان على صيب أنه  يكون الكبار ظاهري اجلرحة وتوقف ابن حبيب يف اجازهتا حينئذ قال ابن

جرح صبيا مث نزى يف جرحه ومات فيه القسامة والدية وقاله سحنون خالف املدونة وامنا جيب يف املدونة دية اجلرح 
فقط قال مالك اذا لعب ستة صبيان يف حبر فغرق واحد فشهد ثالثة ان االثنني غرقاه وشهد االثنان ان الثالثة 

ى اخلمسة الختالف الشهادة وقال حممد وهذا ال يقتسم وتسقط شهادهتم لالختالف وقاله مطرف غرقوه الدية عل
وقال لو كانوا كبارا فاختلفوا كانت الدية عليهم يف امواهلم ألنه صار اقرارا كأهنم قالوا مل خترج اجلناية عنا قال عبد 

منهما بل دابته قتلته جبار مضت الشهادة  امللك ولو شهد صبيان بقتل صيب من صيب وشهد اخرون ان القاتل ليس
على القاتل وقيل ذلك اختالف يسقط الشهادة وامنا قاسه على الكبار وان من اثبت حكمها اوىل من نافيه قال 

اصبغ ولو شهد كبريان انا كنا حاضرين حىت سقط الصيب فمات ومل يقتله لعدت شهادة الصبيان كما لو تعارض 
تل واحلدود والطالق والعتاق الن املثبت اوىل وانكره سحنون وقال اصحابنا يقدمون يف الق( ) الكبار هاهنا 

الكبريين والن شهادة الصبيان تبطل حبضور الكبار قال صاحب البيان عن عبد امللك وابن نافع جتوز شهادة صيب 
القتل واجلراح وقيل بل يف مع ميني املشهود له اذا بلغ وقيل حيلف والده عنه ويستحق وقيل جتوز شهادة االناث يف 

اجلراح دون القتل وهو قول املخزومي يف املدونة على أحد التاويلني وقيل وحدهن دون صيب كما جتوز شهادة 
أمراتني دون رجل فيما ال حيضره الرجال قاله عبد امللك وقال مطرف ال بد من اثنني فيهن صيب الن العادة خيتلطن 

م حضور الكبري مع الصبيان وعدم اشتراطه قال هو ظاهر املدونة عندي ووقع مع الصبيان واختلف يف اشتراط عد
منع شهادة الصبيان مطلقا يف النوادر قال غري وأحد من اصحابنا ال جيوز يف القتل حىت يشهد العدول على رؤية 

اريتان وال جيوز غالم البدن مقتوال حتقيقا للقتل قال عبد امللك واقل ما جيوز يف شهادة الصبيان غالمان او غالم وج
وجارية وقال سحنون وال حيلف مع صبيني يف قتل اخلطا ألهنما كشهادة غالم وقد جاء عن علي أنه اجاز شهادة 

الصبيان وهذا مجع فيه الذكور واالناث وعن مالك جتوز شهادة االناث واقل ذلك اثنان مع صيب واذا شهد صبيان 
ري قسامة ألهنما كالكبري واذا شهد اثنان من الصبيان ان فالنا الصيب شج فالنا ان صبيا قتل صبيا لزم العاقلة الدية بغ

الصيب وشهد اخران امنا شجه فالن قال مالك بطلت شهادهتم قال عبد امللك وال تبطل شهادة الصبيان اال ان 
رقوا قبل الشهادة وال يشهد الكبار ان ما شهدوا به مل يكن عن معرفة ومعاينة او شهدوا باختالف قوهلم او أهنم افت

تسقط مبثل هذا شهادة الكبار لقوة شهادهتم واذا شهد الصبيان مث شهد اثنان قبل احلكم وبعد البلوغ والعدالة ان 
ما شهدنا به حنن والباقون باطل سقطت الشهادة كلها بشهادة العدول ببطالهنا قال سحنون ال رجوع للصيب وال 

كم مل يضمن ألهنا كانت يف وقت توجب ضمانا وال ادبا لو رجع فائدة قال ضمان عليه ولو رجع بعد البلوغ واحل
االصحاب يف هذه املسالة تقبل شهادهتم قبل ان خيببوا ماخوذ من اخلب الذي هو اخلديعة لقول عمر رضي اهللا عنه 

ه لست باخلب اياكم ورطانة االعاجم فإهنا خب أي ختدع من ال يعرفها فيتواطؤا على اذيته وهو ال يشعر ولقول
واخلب ال خيدعين فكان تعليم الصيب ان يكذب وجيري شهادته خداع يف الشهادة وحيلة على املشهود له املسالة 

الثالثة يف الكتاب جيمع الرجل اذا شهدت البينة أنه شارب مخر او اكل ربا أو صاحب قيان او كذاب يف غري شيء 
د شهادة الظنني وهو املغموص يف خالئقه وخمالفة حال العدل وان مل وأحد وحنوه وال جيرحه اال عدالن وقال ربيعة تر

يظهر منه قبيح عمل يف التنبيهات القيان املغنيات واصل القينة األمة وصاحب القيان هو الذي يكن عنده وحيتمل أنه 
لشاعر الذي ميدح الذي يسمعهن اينما كن له او لغريه ويف الكتاب متنع شهادة املغين والنائحة اذا عرفوا بذلك وا

من اعطاه ويهجو من منعه فإن كان ياخذ ممن اعطاه وال يهجومن منعه قبل الن الذم حرام واالخذ مكروه ومدمن 



الشطرنج ال يقبل خبالف العبها مرة بعد مرة ألنه صغرية خمتلف فيها وكره مالك اللعب هبا وقال هي شر من النرد 
حاله يف احلقوق والطالق ويف النكت جتوز شهادة الفقري الذي يقبل ما وجتوز شهادة احملدود يف القذف اذا حسنت 

يعطى من غري سؤال لقوله مااتاك من غري مسالة فخذه فإمنا هو دنق دنقكه اهللا وقال امحد بن نصر الذي ال جتوز 
كالشطرنج  شهادته بادمان الشطرنج الذي يلعب هبا يف السنة اكثر من مرة قال ابن يونس قال حممد ولعب احلمام

ترد الشهادة هبما ان قأمر او ادمن من غري قمار وقال ابن عبد احلكم ان لعب بالشطرنج حىت يشغله عن الصلوات 
يف اجلماعات مل يقبل واال قبلت وقيل ترد شهادته ومل يذعن للشطرنج ومنع مالك شهادة القدرية قال سحنون ترد 

همية واملرجئة وغريهم الن البدع اما كفر او كبرية قال عبد امللك شهادة اهل البدع كلهم املعتزلة واالباضية واجل
من عرف بالبدعة ال يقبل خبالف من لطخ هبا غري صريح ومنع سحنون شهادة املنجم الذي يدعي القضاء قال ابن 

ابن كنانة كنانة وال الكاهن لورود النهي عن ذلك والتغليط فيه واختلف يف شهادة من ترك اجلمعة مرة او ثالثا قال 
ال يقبل من ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود ان تعمد ذلك يف فرض او نافلة لوجوب ذلك فيهما بالشروع قال 
سحنون اذا مل حيج وهو كثري املال يف طول الزمان من غري مانع ال يقبل ورد ابن القاسم قاطع الدنانري اال ان يعذر 

ني وقال سحنون ال ترد شهادته قال ابن يونس ان كان البلد جبهل وعنه وان كان جاهال الفساد سكة املسلم
دنانريهم مقطوعة جمموعة فاحسن قول سحنون واال فقول ابن القاسم قال صاحب البيان يف قاطعها اقوال ثالثها 
يف  الفرق بني اجلاهل وغريه قال وهذا االختالف عندي امنا هو اذا قطع الدراهم او الدنانري وهي وازنة فردها ناقصة

البلد الذي ال جتوز فيه ناقصة وهي جتري فيه عددا بغري وزن فينفقها وتبني نقصها وال يغش هبا واما ان مل يبني وغش 
فال خالف أنه جرحة واما ان قطعها وهي مقطوعة او غري مقطوعة غري أهنا ال جتوز اعياهنا بل بامليزان فال خالف أهنا 

تمل محل اخلالف على اختالف هذه االحوال فال يكون يف املسالة لست جرحة وان كان عاملا مبكروه ذلك وحي
خالف قال ابن يونس قال سحنون خروج الفقيه الفاضل للصيد ليس جبرحة ومطل الغين بالدين جرحة والوطء قبل 
ك االسترباء ان كان ال جيهل مكروه ذلك وكذلك وطء صغرية مثلها يوطا قبل االسترباء قال عبد امللك االقلف يتر

القلفة لعذر قبلت شهادته واال فال قال ابن عبد احلكم مساع صوت العود وحضوره من غري نبيذ جرحة اال ان 
حيضرها يف عرس او صنيع فال يبلغ رد الشهادة اذا مل يكن معه نبيذ ومساع الغناء ليس جبرحة اال ان يدمن وال يقرا 

من ظهرت توبته جازت شهادته حد يف قذف او غريه  القران باالحلان فإن فعل ففي رد شهادته خالف قال اشهب
وقال ابن القاسم واشهب وسحنون ال ترد الشهادة القاذف حىت جيلد ) اال اللذين تابوا ( من احلدود لقوله تعإىل 

ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ( وبقبول شهادة القاذف اذا تاب قل ش وابن حنبل وقال ح بعدم قبوهلا لنا قوله تعإىل 
) واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( االية فدل ذلك ان العدل ال يتبني يف خربه ويقبل وهذا عدل وقوله تعإىل  )

ومن احبه اهللا تعاىل فهو عدل و ) إن اهللا حيب التوابني ( ومل يفرق وقوله تعإىل ) وأشهدوا ذوي عدل ( وقال ايضا 
فإن الذين شهدوا على املغرية بالزىن جلدهم عمر رضي االستثناء يف ايات القذف يدل على ذلك وإمجاع الصحابة 

اهللا عنه مث قال هلم بعد ذلك توبوا تقبل شهادتكم فتاب منهم اثنان فقبل شهادهتما وقال اليب بكره تب تقبل 
شهادتك وهو يقول ال اتوب ومل خيالفه أحد فكان امجاعا منهم مث الكافر اذا قذف فحد مث اسلم قبلت شهادته 

سلم ومجيع احلدود اذا تاب جناهتا قبلوا وهي اعظم من القذف كالزنا امجاعا واحلد مطهر فيجب القبول فكذلك امل
ومل يفرق وألنه ) وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ( واحلد استيفاء حق فال يبقى مانع من القبول احتجوا بقوله تعإىل 
التخصيص فائدة والن اجللد ال يرتفع بالتوبة  خصص هبذا فلو أنه يقبل اذا تاب وسائر املعاصي كذلك مل يبق يف

وأولئك هم ( فكذلك رد الشهادة والن االستثناءيف االية جيب عوده على اخر مجلة يف االية وهي قوله تعإىل 



على حاله واصل مالك عود ) وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ( صونا للكالم عن االبطال فيبقى قوله تعإىل ) الفاسقون 
لى اجلملة االخرية فلم ينقض اصله هاهنا واجلواب عن االول انا خنصص التأبيد حبالة عدم التوبة ألنه االستثناء ع

فسق وعن الثاين ان فائدة التخصيص ثبوت احلكم يف الزىن وغريه بطريق االوىل الن القذف اخفض رتبة منها فإذا 
صاص فكما ال يسقط رد املال يف احلرابة ردت الشهادة فاوىل بغريه وعن الثالث ان احلد حق كاخذ املال والق

وغريها بالتوبة فكذلك احلدود ال شهادة امنا هو اهتضام واحلار عن تعظم اهللا تعاىل واحلوبة متحوها التوبة فتقبل 
شهادته وعن الرابع ان العلة يف احكام هذه املسائل واحدة وهي القذف وقبح اجلناية فإذا زال ذلك بالتوبة 

هللا تعإىل زالت تلك االحكام كلها لزوال سببها املتحد اال احلد لكونه ال يزول ملا تقدم ولقوله يف وحسنت حاله مع ا
الغامدية لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له فاخرب عن عظيم توبتها ومع ذلك رمجها فعلم بان احلدود ال 

لتوبة وهو يف غريها ان وقع قبل التوبة هو تنكيل او تسقط بالتوبة اال احلرابة لكون احلد فيه تنكيال وال تنكيل مع ا
بعدها فتطهري وهو اجلواب عن خمالفتنا الصلنا فإنا امنا نقول بعوده على االخرية اذا مل يكن سببها واحدا قال 

صاحب املنتقى اذا ترك اجلمعة مرة واحدة قال اصبغ هي جرحة كأحدى الفرائض وهو ظاهر ما قاله ابن القاسم يف 
بية ومنع سحنون حىت يتركها ثالثا متواليات ألنه الذي جاء فيه احلديث والواجبات على التراخي ال يفسق اال العت

بتركها املدة الطويلة الذي يغلب على الظن هتاونه هبا مع متكنه من ادائها واملندوب ان كان يتكرر ويتاكد كالوتر 
عله او تركه مجلة الن ذلك يدل على هتاونه بالدين تركه وركعيت الفجر وحتية املسجد تركه جرحة اذا اقسم ال يف

مرة واما قوله يف احلالف ال ازيد على ذلك وال انقص احلديث املشهور افلح ان صدق فاحلالف امنا حلف ان ال 
يفعل غري ما ذكره له على وجه الوجوب ان ال يزيد زيادة مفسدة كركعة خامسة ولو كان معناه ال افعل شيئا من 

النكر عليه كما انكر على الذي مسعه حيلف عند باب املسجد وخصمه يستوضعه من حقه وهو يقول واهللا ال  اخلري
افعل فقال اين املتايل ان ال يفعل املعروف فقال انا يا رسول اهللا فقال مه أي دع تنبيه قال صاحب املقدمات املشهور 

وردها عبد امللك ومطرف وش وابن حنبل لنا أنه قبل قبول شهادة القاذف قبل جلده كما نقله ابن يونس وقاله ح 
اجللد فاسق ألنه ما مل يفرغ من اجللد جيوز رجوع البينة وتصديق املقذوف فال يتحقق الفسق اال بعد اجللد واالصل 
استصحاب العدالة واحلالة السابقة احتجوا بان االية اقتضت ترتيب الفسق على القذف وقد حتقق القذف فيتحقق 

سواء جلد ام ال والن اجللد فرع ثبوت الفسق فلو توقف الفسق على احلد لزم الدور والن االصل عدم  الفسق
قبول الشهادة اال حيث تيقنا العدالة ومل تتيقن هاهنا فريد واجلواب عن االول ان االية اقتضت صحة ما ذكرناه 

) تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون  فاجلدوهم مثانني جلدة وال( وبطالن ما ذكرمتوه الن اهللا تعاىل قال 
فرتب رد الشهادة والفسق على اجللد وترتيب احلكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك احلكم 

فيكون اجللد هو السبب يف الفسق فحيث ال جلد ال فسوق وهو مطلوبنا وعكس مطلوبكم وعن الثاين ان اجللد 
ضعيفا جلواز رجوع البينة وقاله اشهب او تصديق املقذوف فإذا اقيم احلد قوي فرع ثبوت الفسق ظاهرا ظهورا 

الظهور باقدام البينة وتصميمها على اذية القاذف وكذلك املقذوف وحينئذ نقول ان مدرك رد الشهادة امنا هو 
ث ان االصل بقاء العدالة الظهور القوي ألنه اجملمع عليه االصل بقاء العدالة اال حيث امجعنا على انتفائها وعن الثال

السابقة تنبيه قال صاحب املنتقى قال القاضي ابو اسحاق و ش البد يف توبة القاذف من تكذيبه لنفسه فإمنا قضينا 
بكذبه يف الظاهر ملا فسقناه فلو مل يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه الجله يف الظاهر وعليه 

قا يف قذفه فتكذيبه لنفسه كذب فكيف تشترط املعصية يف التوبة وهي ضدها اشكاالن أحدمها أنه قد يكون صاد
وجتعل املعاصي سبب صالح العبد وقبول شهادته ورفعته وثانيهما أنه ان كان كاذبا يف قذفه فهو فاسق او صادقا 



الول ان فهو عاص الن تعيري الزاين بزناه معصية فكيف ينفعه تكذيب مع كونه عاصيا بكل حال واجلواب عن ا
الكذب الجل احلاجة جائز كرجل مع امرأته واالصالح بني الناس وهذا الكذب فيه مصلحة الستر على املقذوف 
وتقليل االذية والفضيحة عند الناس وقبول شهادته يف نفسه وعوده إىل الواليات اليت تشترط فيها العدالة وتصرفه 

يات الشرعية وعن الثاين أن تعيري الزاين صغرية ال مينع من يف اموال اوالده وتزوجيه ملن يلي عليه وتعرض للوال
الشهادة وقال مالك ال يشترط يف توبته وال قبول شهادته تكذيبه نفسه بل صالح حاله باالستغفار والعمل الصاحل 

كسائر الذنوب تفريع قال ابن يونس قال سحنون ترد شهادة احملدود فيما حد فيه من قدف أو غريه وإن تاب 
ادة ولد يف الزىن للتهمة يف تسوية الناس وجوزها ش و ح يف الزىن وغريه وقال عبد امللك وغريه ترد شهادة كشه

الزاىن يف الزىن والقدف واللعان وإن تاب واملنبوذ وكذلك ال جتوز شهادته يف شيء من وجوده الزىن للتهمة وقال 
ي أن ال يقبل السارق يف السرقة والقاذف يف القذف مالك تقبل شهادة ولد الزىن إال يف الزىن قال فإن قيل ينبغ

والزاين يف الزىن قيل قد قيل وليس بصحيح عند مالك بل قبل مالك القاذف يف القذف وغريه والفرق بني هذه وبني 
ولد الزىن أن معرفة هذه األشياء تزول بالتوبة كالكافر إذا أسلم وكونه ولد زىن دائم املعرة وهذا موافق للمدونة 

القياس ما قاله سحنون يف اعتبارالتهمة فرع قال اذا حد نصراين يف قذف مث أسلم بالقرب فثبت شهادته وتوقف و
سحنون فيه حىت يظهر صالحهم حالة كاملسلم فرع يف النوادر قال ابن كنانة ترد شهادة من ال حيكم الوضوء 

ك إذا مل يعلم التيمم وقد وجب علبه وكذلك والصالة وال يعدر يف ذلك باجلهل ألن التعلم واجب قبل العمل وكذل
اجلهل بنصب الزكاة وقدر الواجب فيها إذا كان ممن تلزمه الزكاة قال ابن القاسم ويرد الفار من الزحف حيث 

جيب الوقوف قال سحنون يرد بائع النرد والعيدان واملزامر والطنبور وعاصر اخلمر وبائعها وإن مل يشرهبا فإن باعها 
رد إال أن يقدم إليه فال ينتهي ويرد موجب احلانوت لبيع اخلمر وهي له أو لغريه قال حممد وكذلك الذي عصريا مل ي

يستحلف أباه يف حق وهو جاهل أو جده وإن كان حقه ثابتا ألنه عقوق وال يعدر باجلهالة قال سحنون إذا تسلف 
هذا قال ابن القاسم اذا مسى ابن فالن  من حجارة املسجد ورد عوضها وقال ظننت إن هذا جيوز إذ قد جيهل مثل

وأهنا مات ابن فالن وله أمة حامل فولدت هذا فلم يورثه وال ادعوا رقبته وال رقبة أمه وكرب وانتسب إىل امليت ومل 
يطلب املرياث فينبغي أن يسال بين امليت ان اقروا به مل يضره ترك املرياث وان مل يقروا وال قامت بينة بوطء ابيهم 

ة مل جتز شهادته فإن اعتقه الورثة مع أمه وهو مقيم على االنتساب للميت ردت شهادته قاعدة الكبرية ما األم
عظمت مفسدهتا والصغرية ما قلت مفسدهتا فيعلم ما ترد به الشهادة بان حيفظ ما ورد يف السنة أهنا كبرية فيلحق به 

فورد يف احلديث الصحيح ونقله مسلم وغريه ما اكرب ما يف معناه وما قصر عنه يف املفسدة ال يقدح يف الشهادة 
الكبائر يا رسول اهللا فقال ان جتعل هللا شريكا وقد خلقك قلت مث أي قال ان تقتل ولدك خوف ان يأكل معك قلت 
مث أي قال ان تزاين حليلة جارك ويف حديث اخر اجتنبوا السبع املوبقات قيل وما هن يا رسول اهللا قال الشرك باهللا 

لسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا اال باحلق واكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت و ا
املؤمنات واكل الربا وشهادة الزور ويف بعض االحاديث وعقوق الوالدين ويف اخر واستحالل البيت احلرام قال 

او عقوبة فهو كبرية ويلحق به ما يف معناه مما بعض العلماء كل ما نص اهللا تعاىل ورسوله وتعد عليه او رتب حدا 
ساواه يف املفسدة معناها وثبت يف الصحاح ان رسول اهللا جعل القبلة يف االجنبية صعرية فيلحق هبا ما يف معناه 

فتكون صغرية ال تقدح إال ان يصر عليها فإنه ال كبرية مع استغفار وال صغرية مع اصرار متهيد ما ضابط االصرار 
للصغرية كبرية وما عدد التكرار احملصل لذلك وكذلك ما ضابط اخالل املباح بالعدالة كاالكل يف السوق  املصري

وغريه ضابطه كما حرره بعض العلماء ان ننظر إىل ما حيصل من مالبسة الكبرية من عدم الوثوق بفاعلها مث ننظر إىل 



ندم ما يوجب عدم الوثوق به يف دينه واقدامه على الصغرية فمىت حصل من تكرارها مع البقاء على عدم التوبة وال
الكذب يف الشهادة فاجعل ذلك قادحا وما ال فال وكذلك االمور املباحة ومن تكررت الصغرية منه مع ختلل التوبة 

  والندم او من انواع خمتلفة مع عدم اشتمال القلب على العودة ال يقدح يف الشهادة 

  فرع

بل وال يكفي قوله تبت وال اقرار القاذف بالكذب بل البد يف كل فاسق ان يستربا يف اجلواهر اذا تاب الفاسق ق
حاله مدة بقرائن االحوال حىت يغلب على الظن استقامته باالعمال الصاحلات وحدها بعض العلماء بسنة من حني 

د اهللا والتحقيق الرجوع اظهار التوبة كالعنني وتاثري الوصول يف الغرائم كتاثريها يف األمراض قال االمام ابو عب
للقرائن فمن الناس بعيد الغور ال يكاد يعلم معتقده ويغالط احلذاق حىت يظنوا أنه صاحل فيستظهر يف حقه اكثر 

ومنهم من اليكاد خيفى حاله فيكفي زمنا يظهر فيه االنتقال املسالة الرابعة يف الكتاب مينع شهادة الكافر على السلم 
او غريها ويف وصية ميت مات يف سفره فإن مل حيضره مسلمون ومتتنع شهادة نسائهم يف  او الكافر من أهل ملتهم

االستهالل والوالدة ووافقنا ش وقال امحد بن حنبل جتوز شهادة اهل الكتاب يف الوصية يف السفر اذا مل يكن غريهم 
قرىب وال نكتم شهادة اهللا انا اذا ملن وهم ذمة وحيلفان بعد العصر ما خانا وال كتما وال اشتريا به مثنا ولو كان ذا 

( االمثني واختلف العلماء يف تاويل االية فمنهم من محلها على التحمل دون االداء ومنهم من قال املراد بقوله تعاىل 
أي من غري عشريتكم وقيل الشهادة يف االية اليمني وال يقبل يف غري هذا عند امحد وقال ح يقبل ) من غريكم 

النصراين والنصراين على اليهودي مطلقا الن الكفر ملة وأحدة وعن قتادة وغريه تقبل على ملته دون  اليهودي على
وقال ال تقبل شهادة عدو على عدوه وقياسا ) واغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيأمة ( غريها لنا قوله تعاىل 

 خرب الفاسق وهو أوىل والشهادة آكد من اخلرب وقوله تعاىل على الفاسق بطريق االوىل وألن اهللا تعاىل أمر بالتوقف يف
ويف احلديث قال ال تقبل شهادة اهل دين على غري أهل دينهم إال املسلمون فإهنم ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 

عدول عليهم وعلى غريهم وألن من ال تقبل شهادته على املسلم ال تقبل على غريه كالعبد وغريه احتجوا بقوله 
معناه من ) شهادة بينكم اذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غريكم ( اىل تع

غري املسلمني من اهل الكتاب وروي عن ايب موسى وغريه واذا جازت على املسلمني جازت على الكافر بطريق 
رت له وظاهره أنه رمجهما بشهادهتم االوىل ويف الصحيح ان اليهود جاءت إىل رسول اهللا ومعهم يهوديان فذك

وروى الشعيب أنه قال ان شهد منكم اربعة رمجتهما والن الكفار من اهل الوالية ألنه يزوجه اوالده وألهنم يتداينون 
واجلواب عن االول ان احلسن قال من ) ومن اهل الكتب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك ( يف احلقوق لقوله تعإىل 

ن قتادة من غري خلقكم فما تعني ما قلتموه او معىن الشهادة التحمل وحنن جنيزه او اليمني لقوله غري عشريتكم وع
كما قال يف اللعان او الن اهللا تعاىل خري املسلمني وغريهم ومل يقل به أحد فدل على نسخه ) فيقسمان باهللا ( تعإىل 

ع أنه حيتمل أهنما اعترفا بالزىن فلم يرمجهم بالشهادة وعن الثاين أهنم ال يقولون به الن االحصان من شرطه االسالم م
وعن الثالث ان الفسق وان ناىف الشهادة عندنا فإنه ال ينايف الوالية الن وازعها طبعي خبالف الشهادة وازعها ديين 

ذلك (  فافترقا والن تزويج الكفار عندنا فاسد واالسالم يصححه وعن الرابع أنه معارض بقوله تعاىل يف اخر االية
أم ( فاخرب تعاىل أهنم يستحلون مالنا ومجيع ادلتكم معارضة بقوله تعإىل ) بأهنم قالوا ليس علينا يف األميني سبيل 

فنفى تعإىل التسوية فال تقبل شهادهتم ) حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات 



قال االصحاب وناسخ االية قوله ) وي أصحاب النار وأصحاب اجلنة ال يست( وال حصلت التسوية وبقوله تعإىل 
  ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( تعاىل 

  فرع مرتب

من النوادر لو رضي اخلصمان بشهادة كافر أو مسخوط ال حيكم احلاكم بذلك قاله ابن القاسم املسالة اخلامسة ال 
هل لكم مما ملكت اميانكم من ( دود لنا قوله تعإىل تقبل شهادة العبد وقاله ش وح وقبلها ابن حنبل اال يف احل

اي من احراركم واال مل يبق لقوله منكم ) ذوي عدل منكم ( ومنه الشهادة وقوله تعاىل ) شركاء فيما رزقنكم 
فائدة وقياسا على التوريث جبامع أنه أمر ال يتبعض احترازا من احلدود وغريها إىل تبعيض وألنه مملوك فال يتاهل 

والنهي ال يكون اال عن ) وال ياب الشهداء اذا ما دعوا ( ادة كالبهائم او ألنه موىل عليه كالصيب لقوله تعإىل للشه
ممكن والعبد ال يتمكن من االجابة حلق سيده وال يستثىن كالصالة وغريها جبامع املفروضية الن ذلك خاص مبا 

وهو من ) واشهدوا ذوي عدل منكم ( احتجوا بقوله تعإىل اوجبه اهللا تعإىل خبالفا ما يوجبه هو او غريه على نفسه 
والعبد يتصور منه ذلك وقياسا على رؤيته وفرقوا بني املال وبني ) ان اكرمكم عند اهللا اتقاكم ( العدول وقوله تعإىل 

عن االول احلدود والقصاص بان هذه امور تدرأ بالشبهات فاخلال يف شهادة العبد شبهة متنعها خبالف املال واجلواب 
أنه امنا يتناول من يشهد بغري حاجة إىل اذن غريه وعن الثاين ان العدل املرضي هو املعتدل يف ديانته ومرؤته ومرؤة 

العبد ختتل باالهانة بشهادة العادلة وعن الثالث لذي التقوى ال يوجب قبول الشهادة الن املغفل متق ال تقبل 
وعن الرابع ان الرواية اخف رتبة بدليل ان األمة الواحدة تقبل يف اخلرب شهادته مع ان هذه عمومات ادلتنا ختصصها 

الشهادة والن الشهادة تقع غالبا على معني وهي سلطانة تقتضي الكمال والعبد ناقص والرواية ليست على معني 
  فال سلطانة وعن اخلامس ان ثبوت الرق ال يوجب القبول يف املال كاملغفل 

  فرع مرتب

ذا ظن أنه حر فحكم به فلم يعلم به حىت عتق مث يقوم به االن فيشهد ولو قال اخلصم شاهدي فالن يف النوادر ا
العبد فقال القاضي ال اقبله فعتق ثبتت شهادته الن كالم القاضي فتيا قال ابن سحنون اذا اشهد العبد او الصيب او 

هتم قبل ان ينقل عنهم ال يقبل النقل عنهم النصراين على شهادهتم عدوال مث انتقلت احواهلم إىل حال جواز شهاد
الن شهادهتم يف وقت ال تقبل منهم خبالف ان شهدوا يف احلال الثاين مبا علموه يف احلال االول وهذا قياس قول 
مالك واصحابه املسالة السادسة قال ابن يونس قال ابن القاسم ال تقبل شهادة ابن مخس عشرة سنة اال ان حيتلم 

ين عشرة ألنه مظنة االحتالم وجوز ابن وهب االول الن رسول اهللا اجاز ابن عمر وهو ابن مخس حبالف ابن مثا
عشرة سنة وال دليل فيه قال ابن عبد احلكم امنا اجاز من يطيق القتال ومل يسأهلم عن اسنأهنم املسالة السابعة قال 

هبه وحيوله عن حاله وال يقوم بشهادته مث يشهد قال ابن القاسم اذا علم حيوانا او عقارا لك ورآه بيد غريك يبيعه وي
فيقول له مل تقم بشهادتك قبل هذا فيقول مل أسأل ومل أر فرجا يطأ وال حرا يستخدم وليس علي ان اخاصم الناس 

ترد شهادته وكذلك يف اجلميع العروض اذا كانت هذه االشياء حتول عن حالتها بعلمه قال غريه وهذا اذا كان 
لبا او حاضرا ال يعلم اما حاضر يرى فهو كاالقرار ومل ير ذلك سحنون اال فيما كان حقا هللا وما يلزم املشهود له غا

الشاهد ان يقوم به وان كذبه املدعى باحلرية و الطالق واما ما تقدم من العروض وغريها فال الن ربه ان كان 
املال اذا كان حاضرا ال يعلم ( ) هذا التعليل  حاضرا فهو ضيع ماله او غائبا فال شهادة له قال ابن يونس ويلزم من



الن هذا كانت البيه فعلى الشاهد ان يعلمه واال بطلت شهادته املسالة الثامنة يف الكتاب يضرب شاهد الزور 
باالجتهاد ألهنا كبرية ويطاف به يف املسجد اجلامع وال تقبل شهادته ابدا وان تاب وحسنت حاله وأمر عمر رضي 

لده اربعني جلدة وبتسخيم وجهه وان يطاف به حيث يعرفه الناس بطول حبسه وحلق راسه قال اللخمي اهللا عنه جب
يسود وجهه قال ابن عبد احلكم يكتب القاضي بذلك كتابا ويشهد فيه وجيعله نسخا يستودعه عند من يثق به 

د عن شهادته ومل يات بعذر لو ادب واختلف يف عقوبته اذا اتى تائبا ومل يظهر عليه قال ابن القاسم اذا رجع الشاه
لكان اهال قال سحنون ال يعاقب ليال ميتنع الناس من االستفتاء وألنه مل يعاقب االعرايب الذي ساله عن الوطء يف 

رمضان واما قبول شهادة شاهد الزور يف املستقبل فإن اتى تائبا مل تنقل حاله إىل خري قبلت اال ان يكون قبل ذلك 
 يبقى انتقاله دليال وقال اصبغ ال تقبل شهادته ابدا اذا اقر بشهادة الزور قال واالول احسن ألنه عرفت باخلري فال

ال يتهم حينئذ ألنه أمر ال يعلم اال من قبله واما ان ظهر وتاب وانتقل إىل صالح قال ابن القاسم ال تقبل وعنه أنه 
يظهر عليه ان توبته ال تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يقبل قال واملنع هاهنا احسن ومل خيتلف املذهب يف الزنديق 

يشهد عليه حىت ظهر صالحه وانتقل حاله ومل يكن كذلك قال واالشبه قبول توبته وألهنا شبهة يدرا هبا القتل ويشبه 
ان ال يقبل ألنه يفعل ذلك ملا تقدم من الظهور عليه قال صاحب البيان الصحيح ان اختالف قول مالك يف قبول 

هادته ليس خالفا بل حممول على حالني ان جاء من قبل نفسه قبلت واال فال لعدم الوثوق بتوبته وقال ش يعرز ش
دون االربعني ويشهر أمره يف مسجده او قبيله او سوقه على حسب حاله وقال ح ال يعزر بل يشهر وينادى عليه 

لقصار شارب النبيذ املختلف فيه حيد ويفسق وال تقبل يف قبيلته او سوقه وحيذر الناس منه املسالة التاسعة قال ابن ا
شهادته وقال ح ال حيد وتقبل شهادته وقال ش ان شربه من يعتقد حترميه حد وفسق او حنفي متاول حد وقبلت 
شهاته لنا ان احلد ال يثبت اال على فاسق وقد حد فيكون فاسقا كالزىن والقذف احتجوا بان من اعتقد استباحة 

د ممن يتناوله وهو معتقد لتحرميه اال ترى ان من اعتقد استباحة اخلمر كفر ولو شرهبا معتقد التحرمي حمرم فهو اش
فسق ومعتقد حل النبيذ ال يفسق باالتفاق فال يفسق بالتناول اوىل وألنه متاول فال يفسق ألنه مقلد والن احلد ال 

دات تتبع املفاسد دون املعاصي النا نؤدب الصبيان يوجب الفسق الن الزاين جبد انت حبد وال هو فاسق والن املعقو
والبهائم مع عدم املعصية بل لدرء املفسدة واالستصالح فكذلك احلنفي حيد لدرء مفسدة النبيذ من االسكار وال 
معصية الجل التقليد واجلواب عن االول أنه يلزم ان ال حيد شارب النبيذ العتقاده حتليله كسائر االشياء املختلف 

ا وال حيد اال متناول وال يكفر باعتقاد اباحة كبقية احلدود واذا مل يفترقا يف احلد ال يفترقان يف الفسق ايضا فيه
لثبوت الفرق بني الشيئني ال يوجب اختالفهما يف احلكم فإن احلر اعظم حرمة من العبد وقد ساواه يف احكام كثرية 

ومع ذلك ساوى االموال يف كثري من االحكام يشترى ويكاتب  والعبد اقوى حرمة من البهائم وان كان اجلميع ماال
ويوهب وغري ذلك مث نقول التناول يف النبيذ اشد من اعتقاد اباحته الن التناول يترتب عليه احلد خبالف االعتقاد 

وعن  والتناول هو احملقق للمفسدة خبالف االعتقاد الن املفسدة هو التوسل لفساد العقل واالعتقاد وسيلة بعيدة
الثاين ان الثاين معترب اوجب ان ال حيد الكنه حد فهو غري معترب واالصول تقتضي أحد قولينا اما ان يكون النبيذ 

حراما فيفسق وحيد وهو قولنا او حالال فال حيد وال يفسق وهو قول ح اما حالال وال يفسق وحيد فخالف االصول 
ن حالة ايقاع احلد فاسقا بل نقول ال بد ان يكون ذلك الفعل وعن الثالث انا مل نقل ان احملدود ال جيب ان يكو

مفسقا وعن الرابع ان العقوبات ال تستلزم املعصية لكن العقوبات احملدودة ال تكون اال يف فسوق فال جند حدا يف 
ال له مباح عمال باالستقراء املسالة العاشرة قال صاحب البيان اذا قال رضيت بشهادة فالن بيين وبينك فشهد فق

شهد بغري احلق قال مالك ذلك خبالف التحكيم ينفذ وان كره احملكوم عليه والفرق ان الشاهد مل يفوض األمر إىل 



اجتهاده بل املطلوب معني متكن النازعة فيه اذا عدل عنه والتحكيم يف غري معني مفوض لالجتهاد فتتعذر املنازعة 
منكما يظنه له فسالتما رجال فشهد به ألحدكما جاز وال تشبه  فيه قال ابن دينار لو تنازعتما يف شيء كل واحد

مسالة مالك النك هاهنا حكمتما يف غري معلوم فهو كالتحكيم ومسالة مالك اذا حكمت فيما تعلمه وتعتقد أنه 
شاركك يف العلم فإذا خالفك علمك لك االنكار وعن ابن القاسم عدم اللزوم يف الوجهني الن االصل ان ال يلزم 

النسان اال شهادة العدل عند احلاكم وعن مطرف له الرجوع ما مل يشهد فإذا شهد فال يلزمه كان يعلم او يظن ما ا
مل يكن على وجه التنكيت لصاحبه والتربئة للشاهد من ان يقول ذلك وهذا االختالف فيه الن املنزه غري حمكم ويف 

بني التحقيق والظن وسواء كان الشاهد يف هذا كله عدال او  غريه االقوال الثالثة املتقدمة يلزمه ال يلزم التفرقة
مسخوطا او نصرانيا وقيل ال يلزم الرضا بالنصراين خبالف املسخوط لبعد الكافر عن درجة الشهادة واذا مل يظهر يف 

ريض ما املنازعة تنكيت من غريه فمحمول على غري التنكيت حىت يتبني منه التنكيت ألنه ظاهر التحكيم ولو قال امل
قاله فالن أنه علي من الديون فهو مصدق وذلك عبد او مسخوط ال يلزم ذلك الورثة قاله ابن القاسم وال جيري 

اخلالف املتقدم هاهنا ألنه حكم على الورثة فسقط والصحيح حكم على نفسه حبدث اخلالف مع ان اصبغ خالف 
فيها فأنفذوه ينفذ وان كان غري عدل مىت مل يكك وقال يلزم الورثة ذلك كقول مالك وصييت عند فالن فما خرج 

متهما على الورثة وخالفه ليس بصحيح والفرق بني الوصية والديون أهنا يف الثلث وهو له يوصي فيه والديون من 
  راس املال والوصية خفف أمر الشهادة فيها حىت قبل الكافر يف السفر خبالف الديون 

  فرع

من شهد يل فشهادته ساقطة عنك او مبطل ال يلزمه حىت يسمي معينا او معينني  يف النوادر قال مطرف ان قال كل
  فإن قال من قرية كذا لزمه وقاله ابن القاسم 

  فرع

  قال قال ابن كنانة اذا شهد على زيد فعزله عمرو فشهادته على عمرو مقبولة من غري زيادة تعديل العترافه بعدالته 

  فرع

صمان احلاكم او من حكماه ان حيكم بينهما بشهادة من ال يقبل شهادته ال يفعل قال قال عبد امللك اذا سال اخل
  ألنه قد يقتدى به وقد يعدل الشاهد بذلك ويقال هلما ما علمناه من الشهادة اجعال قرارا 

  فرع

ة قال قال مىت قاال رضينا بشهادة فالن وفالن بعد ان فسر الشاهدان الشهادة لزم االقرار املسالة احلادية عشر
صاحب البيان قال مالك ال يقول احلاكم للمطلوب دونك فجرح ألنه يوهن الشهود وخالفه ابن نافع ألنه بذل 
اجلهد وليست العدالة قطيعة كومت عداوة او قرابة وعلى قول مالك يقول له شهد عليك فالن وفالن فإن كان 

يح ان كان جيهل ذلك فهذا ال خالف فيه عندك مدفع فادفع عن نفسك واال حكمت عليك ويعلمه بان له التجر
خبالف دونك فجرح فإنه اغراء املسالة الثانية عشرة قال قال مالك اذا زكى أحد الشاهدين صاحبه ال يثبت ذلك 



ألنه حيي بواحد ثبت ال بشاهدين قال ولو زكيا مجيعا شاهدا وشهد على شهادة شاهد اخر يف ذلك احلق جاز قاله 
ال سحنون اذا شهد حبق وجئت باخرين شهدا مبثل ذلك لك وزكت كل طائفة اآلخرى سحنون قال ابن يونس ق

متت الشهادة والتزكية الن الشاهدين ساال حمالة ولو شهد كل فريق حبق غري احلق اآلخر لغريك امتنعت التزكية ألنه 
 جيوز شهادهتم اال اشهد يل واشهد لك وكان يقول جيوز قال ابن يونس والصواب منع الشهادة ألنه اذا كان ال

بتزكية بعضهم لبعض فكيف يزكي من حيتاج إىل تزكية ويف العتبية اذا شهدا حبق فزكى أحدمها صاحبه احلق مع 
املديل ألنه مل يثبت له اال الذي زكاه صاحبه واالجنيب ولو شهد احلقني وزكى أحدمها اآلخر امتنع ولو زكى الواحد 

اهد اآلخر ورجل اخر معه الشاهد الذي زكاه اوال فشهادهتما جائزة رجال اخر مع الشاهد اآلخر وزكى الش
وحيلف مع شاهده قال عبد امللك اذا شهدا يف حق وعدال رجال شهد يف ذلك احلق جازت تزكيتهما ألنه غري حمتاج 

ب اليه ألهنما عدالن وان شهدا على شهادة رجل وعدال جاز قال حممد وليس نقل الشهادة عنه بتعديل قال اشه
وجيوز تعديل غريمها له وقاله سحنون ويف العتبية اذا شهدا يف حق وجرح من شهد ببطالن ذلك احلق جاز واذا نقال 
عن شاهد ال أحدمها اآلخر كما ال يعدل الشاهدين من شهد معه ألنه يصري احلق باملزكي وحده قال ابن القاسم وال 

احىي الشهادة املسالة الثالثة عشرة قال قال مالك جيب شهادة يف حق بعلمك وتنقل مع اخر عن اخر الن واحدا 
على من علم عدالة شخص ان يزكيه ألنه من مجلة احلقوق اال ان جيد غريه فهو يف سعة ورخص يف ذلك ابن نافع 
اذا تعينت الن العدالة ال يقطع هبا خبالف سائر احلقوق قال وقول ابن القاسم اظهر الن مدرك العدالة الظن لتعذر 

علم وجيب على اجملرح ان جيرح اذا خاف اذا سكت ان حيق بشهادة اجملروح باطال او ميوت حق املسالة الرابعة ال
عشرة قال مالك اذا سالت بعد اسجال احلكم القدح يف البينة جاز اذا رأى القاضي لذلك وجها كقولك ما سكت 

وته ذلك ولو مل يكن ذلك للثاين ألنه ال إال جهالة فأعلمين هبم عدول وحنو وكذلك لك بعد عزل القاضي أو م
ينقص قضاء غريه وقيل ميكنه كما ميكنه األول وقيل ال ميكنه األول وأل الثاين ألنه حكم وانفذ وانربم فيحصل ثالثة 

أقوال ميكنه ومن بعده ال هو وال من بعده ميكنه هو دون من بعده وهذا يف املطلوب ويف الطالب رابع قال عبد 
ز أول قيأمه قبل ان جيب على املطلوب عمل وبني أن ال جيب وهذا اخلالف كله إمنا هو إذا عجزه امللك إن عج

القاضي بأقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بعد التلوم واالعذار وهو يدعي أن له حجة فال يقبل منه بعد ذلك 
عشرة قال قال ابن القاسم اذا سالت القاضي ما يأيت به من حجة ألن قوله قد ردمها نفود احلكام املسالة اخلامسة 

شهودك حيث ( ) لتثبت العدالة عنده ال يلزمه ان يكتب لغريه يف تعديل الشهود وعليك ان ( ) ان يكتب لك 
شهدت بل يستحب للقاضي ان يتخذ يف النواحي من يثق به يساله عن الشهود املسالة السادسة عشرة قال قال 

شهادة بالعدالة واجلرح بان يشهد على من يعلم ذلك من البينة فتغيب االصول وحتمل سحنون جتوز الشهادة على ال
الغريب من اهل البادية الن البدوي ال يعدل احلضري وقال عبد امللك ومطرف ال ( ) الفروع للحاكم فيقبلهم 

يله والذي يعلم جتوز الشهادة على الشهادة يف ذلك اال عند تعني الشهادة كما اذا شهد عند حاكم فطلب تعد
عدالته مريض عاجز عن احلضور فيبعث إىل القاضي مبا عنده من التعديل رجلني ورجع سحنون عما قاله وقول 

مطرف هو الصواب الن الشهادة على ذلك لو جازت جلازت شهادة غري العدول الن الناس قد تتغري احواهلم بعد 
 يقوالن فالن عدل او غري عدل فشهد فالن عند اشهادهم على عدالتهم وكذلك قال سحنون اذا مسعت عدلني

احلاكم ال جيوز لك تعديله وال جترحيه عند احلاكم بذلك السماع ألنه شهادة على شهادة ولو مل تشهدك االصول 
على شهادهتما واما ان شاع مساعك من الشهود العدول وغريهم أنه عدل او غري عدل جاز لك الشهادة بذلك وال 

ه اتفاقا غري أنه قد قيل ال جتوز الشهادة على السماع باقل من اربعة شهود وجتوز العدالة على تسمي من مسعت من



العدالة اذا كان الشهود على االصل غرباء وان كانوا من اهل البلد امتنع حىت ياتوا بتعديلهم انفسهم وسواء كان 
البلد فعدهلم اناس من اهل البلد فلم يعرفوا  معدل الغريب غريبا او من اهل البلد غري أنه ان كان املعدلون من اهل

حىت جيدد على اولئك تعديل ولو كان املعدلون االولون غرباء فلم يعرفوا معدهلم ناس من البلد فلم يعرفوا جاز هلم 
ان يعدهلم غريهم ومل جيز تعديلهم عليهم هذا نص ابن حبيب قال وهو غلط ولو كان املعدلون االولون غرباء فعدهلم 

من اهل البلد مل يعرفوا جاز هلم ان يعدهلم غريهم مث مل جيز تعديلهم املسالة السابعة عشرة قال قال سحنون اذا  ناس
اشهدت اثنني مث اثنني على حق واحد جازت تزكية اآلخرين االولني وكذلك يف حقني ألهنما مل جيرا النفسهما نفعا 

ح اخاك او عمك العلي القدر النك تدفع العيب عن نفسك املسالة الثامنة عشرة قال قال سحنون ال جترح من جر
ولك ذلك يف غريها خري ولك تعديل غريهم وال يلحق ابن االخ وابن العم بابويهما وال يشتم أحد بابن اخيه وابن 
عمه غالبا ولك جتريح من جرح أخاك بأنه عدوك ألنه ال عار عليك يف عداوة والخيك املشهود عليه قال وقوله يف 

داوة صحيح على القول بأنه يعدل اخاه وعلى القول بأنه ال يعدله فالن قيل له ذلك وال خالف ان له ان يعدل الع
عمه وامنا اختلف يف جتريح جمرحه وفسر ابن دحون قول سحنون بانك ال جترح من جرح اخاك او عمك تفسق 

قال وهو غري صحيح يف املعىن فتدبره  بتفسيقه بل بعداوة وان جرحهما بعداوة جاز لك جترحيه بالفسق والعداوة
املسالة التاسعة عشرة قال قال سحنون اذا علمت أنه شهد حبق وانت تعلم أنه غري عدل ال جيوز لك جترحيه ليال 

عند عتقهما ان املوروث اشهدمها ( ) يضيع احلق املسالة العشرون قال ابن يونس قال سحنون اذا اعتقتما عبدين 
فتشهد انك غصبتهما مائة دينار ( ) ولدت وانتما ترثان بالتعصيب مل جتز شهادهتما الن جتويزها ان فالنة حامل منه و

الن الشهادة ال تتبعض ( ) جيوز بعض الشهادة يف بعض كما لو شهدت أمراتان ( ) جازت شهادهتما يف املائة لعدم 
شاهد ومل حيكم حىت قتل وقذف او قاتل املسالة احلادية والعشرون قال قال عبد امللك اذا كتب القاضي شهادة ال

من شهد عليه مل تبطل شهادته لقبوهلا قبل اجلرحة اال ان حيدث ما يسره الناس من الزىن والسرقة فتبطل ألنه مما ظهر 
أنه فعله فيها ولو حكم هبم يف حد ومل يقمه حىت فسقوا نفذا احلكم لوقوعه على الوضع الصحيح وان مل حيكم قال 

الرجوع قبل احلكم او بعده قال اصبغ اما يف حق العباد فكذلك واما احلد الذي هللا وحده فال ينفذ اشهب بطلت ك
ولو شهد ألمراة مث تزوجها قال اصبغ صحت شهادته خبالف من اوصى لغري وارث فصار وارثا والفرق ان الشهادة 

فلم جتب حىت صار وارثا فترد ويف النوادر  حدثت التهمة فيها بعد ادائها والوصية امنا ينظر فيها يوم جتب بعد املوت
قال اشهب اذا حدثت الكبرية قبل التعديل او بعده وقبل احلكم بطلت الشهادة خبالف بعد احلكم قال عبد امللك 
ولو اشهد على شهادته عليك او مسعت منه مث عاداك قبلت شهادته بعد العداوة كما لو اداها قبل العداوة املسالة 

رون يف النوادر اذا زكيت البينة فعورضت بينته قيل أهنا معروفة العدالة يف موضعها ان كان يف موضعها الثانية والعش
من يكتب اليه القاضي ساله عنها فعل ان كان من عمله واال تركهم وال يقضي يف تلك القضية فلعلهم عدول وانت 

تاين به فإن كان الكشف ومل يعدلوا تسال عما فعلت ال عما تركت قال أصبغ ذلك حسن اذا كان يف رفع فسي
حكم باملعدلني وال يستاين يف غري الرفع ويقضي باملعدلني بعد تلوم يسريا وقاله ابن القاسم ومىت عجز عن تعديل 
البينة وهي من الكورة كتب قاضي احلضرة إىل قاضي بلدها يعدل عنده فيكتب له مبا ثبت عنده ان وثق بقاضي 

تب إىل رجال صاحلني هنالك يساهلم عنهم ويكتفي برسوله يف ذلك الذي ياتيه بالكتاب ان الكور وباحتياطه واال ك
كان مامونا وان كان اخلصم الرسول فال تقبل منه اال شاهدين على كتاب القاضي او االمناء وقاله سحنون وان 

ون قال صاحب املنتقى قال عبد اراد اخلصم تزكية الشاهد قبل ان يشهد مل يلزم القاضي ذلك املسالة الثالثة والعشر
امللك ومطرف جتوز شهادة من يتوسم فيه احلرية واالسالم واملرؤة والعدل فيما يقع بني املسافرين مبا جرت به عادة 



) واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها ( السفر خبالف العقار و االموال العظيمة واحلدود لقوله تعإىل 
ملشهود عليه من التجريح ألهنم اخربوا على غري العدالة فال جيرحوا كالصبيان فإن ارتاب احلاكم قبل وال ميكن ا

احلكم بقطع يد او جلد يوقف يف املتوسم حىت تزول الريبة فيحكم وان ذهبت الريبة اسقطهم وان قيل له هم عبيد 
م هبا وان كان قبل ذلك نفذ ومسخوطون قبل احلكم كشف فإن ظهر ذلك امسك عن امضاء احلكم واال حك

  احلكم فال يرد احلكم شيئا من ذلك اال ان يشهد عدالن أهنما او أحدمها على صفة متنع الشهادة 

  الباب السابع يف اشتراط العدد والذكورة

قاعدة الشهادات ملا كانت اخبار عن ثبوت احلكم على معني وهو مظنة العداوة بينه وبني الشاهد ولو على وجه 
يتهم أحد يف معاداة ( ) بينه وبينهما خبالف الرواية وهي اخبار عن ثبوت احلكم ( ) اسقاطها صاحب الشهادة خيفي 

االحكام البدنية عن علمه ومن ذلك الترمجة لقول اخلصم ( ) اخللق إىل قيام الساعة فاكتفى بعداوة الشخص واما 
تقبل فيه شهادة النساء ومنع سحنون ترمجة النساء والعبد  جيوز عبد امللك الوأحد العدل واملراة الوأحدة اذا كان مما

الوأحد وقال عبد امللك يقبل الطبيب الواحد يف عيوب الرقيق وان كان غري مسلم ألنه علم يؤخذ عمن هو عنده 
مرضي او غري مرضي ما كان العبد حاضرا فإن غاب أو مات انتقل إىل باب الشهادة عند عبد امللك فال بد من 

فإن كان مما ال يطلع عليه الرجال قبل فيه قول امرأة فإن غابت األمة أو فاتت مل تقبل فيه إال أمرأتان قال رجلني 
صاحب البيان قال مالك وابن القاسم ال بد يف القافة من العدالة واشترط ابن القاسم العدالة مع أنه يكتفي بالواحد 

يقبل قوله وإن كان كافرا وعن مالك يقبل القائف الواحد  استحسانا ألن القائف عنده علم خيرب به فهو كالطبيب
غري العدل فرع مرتب يف البيان قال سحنون إذا استودع صبية مملوكة فمات الذي هي عنده فشهدت البينة أنه أقر 

بالقافة بصبية وديعة لك وعنده ثالث صبايا ومل تعني البينه املقر هبا قال بطلت الشهادة لعدم التعيني ومل حيكم فيها 
كما حكم فيما اذا وضعت أمراتك مع حوامل واختلط الصبيان فقيل اختالف من قوله وقيل الفرق وهو االظهر ان 

الثانية نسب فدخلت القافة واالول مال والقافة ال تدخل يف االموال النك لو ادعيت ولد أمه فقال زوجتنيها 
ه ملدعيه بالقافة تنبيه وافقنا على احلكم بالقافة ش وابن فولدت هذا الولد مين وادعيت أنه ولد من زىن مل حيكم ب

حنبل وقال ح احلكم باطل قال ابن القصار امنا جييزه مالك يف ولد األمة يطؤها رجالن يف طهر واتت بولد يشبه ان 
ير يكون منهما واملشهور عدم قبوله واجازه ش فيهما لقول عائشة رضي اهللا عنها دخل علي رسول اهللا تربق اسار

وجهه فقال امل تر ان جمززا املدجلي نظر إىل اسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان 
هذه االقدام بعضها من بعض وسبب ذلك ان رسول اهللا كان تبىن زيد بن حارثة وكان أبيض وابنه أسامة اسود 

كاهنما منه فلما قال حمزز ذلك سر به وهو يدل من فكان املشركون يطعنون يف نسبه فشق ذلك على رسول اهللا مل
وجهني أحدمها أنه لو كان من احلدس الباطل شرعا ملا سر به ألنه ال يسر بالباطل وثانيهما ان اقراره من مجلة االدلة 

على مشروعية ما اقر عليه وقد اقر جمززا على ذلك فيكون حقا مشروعا ال يقال النزاع امنا هو يف احلاق الولد 
وهذا كان ملحقا بابيه بالفراش فما تعني حمل النزاع وايضا سروره لتكذيب املنافقني ألهنم كانوا يعتقدون صحة 

القيافة فتكذيب املنافق سار باي سبب كان لقوله ان اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فقد يفضي الباطل للحسن 
خرب بذلك الجل القيافة فلعله اخرب به بناء على الفراش ألنه واملصلحة وأما عدم إنكاره فألن جمززا مل يتعني أنه ا

( يكون برقهما قال اصبغ لو اعتقت عبدين مرادنا هاهنا ليس أنه ثبت النسب مبجزز امنا مقصودنا ان الشبه اخلاص 
ب عند التكذيب كما لو اخرب عن كذهبم رجل كذا( ) واما سروره لتكذيب املنافقني فكيف يستقيم السرور مع ) 



وامنا يثبت كذهبم اذا كان املستند حقا فيكون الشبه حقا وهو املطلوب وهبذا التقرير يندفع قولكم ان الباطل قد 
يايت باحلسن فإنه على هذا التقرير ما اتى بشيء واما قولكم اخرب به لرؤية سابقة الجل الفراش فالناس كلهم 

 ألنه حكم بشيء غري الذي كان طعن املشركني ثابتا يشاركونه يف ذلك فاي فائدة باختصاص السرور بقوله لوال
معه وال كان لذكر االقدام فائدة وحديث العجالين قال فيه بعد التالعن ان جاءت به على نعت كذا وكذا فما اراه 
اال قد كذب عليها وان اتت به على نعت كذا فهو لشريك فلما اتت به على النعت املكروه قال لوال االميان لكان 

وهلا شان فصرح بان وجود صفات أحدمهما يف اآلخر يدل على أهنما نسب واحد وال يقال ان اخباره كان من يل 
جهة الوحي الن القيافة ليست يف بين هاشم امنا هي يف بين مدجل وال قال أحد أنه كان قائفا وألنه مل حيكم به 

على عدم اعتبار الشبه النا نقول ان جاء الوحي لشريك وانتم توجبون احلكم بالشبه وايضا مل حيد املراة فدل ذلك 
فإن الولد مل يشبهه فهو مؤسس ملا يقوله وصار احلكم بالشبه اوىل من احلكم بالقرائن الن الفراش يدل من جهة 
ظاهر احلال والشبه يدل على احلقيقة واما كونه مل يعط علم القيافة فممنوع ألنه اعطى علوم االولني واآلخرين 

نه اخرب عن ضابط القيافني ان الشبه مىت كان كذا فهم حيكمون بكذا ال أنه ادعى علم القيافة كما يقول سلمناه لك
االنسان االطباء يداوون احملمومني بكذا وان مل يكن طبيبا ومل حيكم بالولد لشريك ألنه زان وامنا حيكم بالولد يف 

ر واما عدم احلد فالن املراة قد تكون من جهتها شبهة وطء الشبهة او مبلك كما اذا وطئها البائع واملشتري يف طه
نه االية او أل) ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ( او مكرهة او الن التعني يسقط احلد لقوله تعاىل 

الحيكم بعلمه ولنا ايضا ان رجلني تنازعا مولودا فاختصما لعمر رضي اهللا عنه فاستدعى له القافة فاحلقوه هبما 
فعالمها بالدرة واستدعى حرائر من قريش فقلن خلق من ماء االول وحاضت على احلمل فاستحشف احلمل فلما 

رب واحلق الولد باالول وألنه علم عند القافة من باب وطئها الثاين انتعش مبائه فاخذ شبها هبما فقال عمر اهللا اك
االجتهاد فيعتمد عليه كالتقومي يف املتلفات وتقدير نفقات الزوجات وخرص الثمار يف الزكاة وحتديد جهة الكعبة يف 

الصلوات وجزاء الصيد فكل ذلك ختمني وتقريب وملا قال ح الشبه غري معترب قال يلحق الولد جبميع املنازعني 
اي كل وأحد من ذكر وانثى وألنه العادة ) إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ( الفا لنا ول ش ويدل لنا قوله تعإىل خ

احتجوا ) أن اشكر يل ولوالديك ( يقتضي مجيع ذلك ان ال يكون له آباء وقوله تعإىل ) وورثه أبواه ( وقوله تعاىل 
راته ولدت ولدا اسود فقال له رسول اهللا هل يف ابلك مبا يف الصحاح ان رجال حضر عند رسول اهللا وادعى ان أم

من اورق فقال نعم فقال وما الوأهنا فقال سود مث قال له فما السبب يف ذلك فقال لعل عرقا نزع به فقال رسول 
اهللا فلعل عرقا نزع فلم يعترب حكم الشبه وقوله الولد للفراش ومل يفرق والن خلق الولد مغيب عنا فجاز ان خيلق 

احلمل على احلمل والن الشبه لو كان معتربا لبطلت مشروعية ( ) رجلني وقد نص عليه سقراط يف كتاب  من
اللعان واكتفى به وال زيدا حكم له مع الفراش فال يكون معتربا عند عدمه كغريه والن القيافة لو كان علما المكن 

ة ليست صورة نزاع ألنه كان صاحب فراش اكتسابه كسائر العلوم والصنائع واجلواب عن االول ان تلك الصور
امنا سأله عن اختالف اللون فعرفه رسول اهللا السبب وعن الثاين أنه حممول على العادة يف ان الولد لفراش واحد 

وعن الثالث أنه خالف العادة وظواهر النصوص املتقدمة تأباه وعن الرابع ان احلكم ليس مصافا إىل شاهد من شبه 
الناس امنا يضاف خلاصية اخرى يعرفها اهل القافة وعن اخلامس ان القيافة امنا تكون حيث  االنسان جيمع من

يستوي الفراشان واللعان يكون ملا شاهده الزوج فهما بابان متباينان ال يسد أحدمها مسد اآلخر وعن السادس 
شني وعن السابع أنه قوة يف الفرق ان وجود الفراش وحده سامل عن املعارض يقتضي استقالله خبالف تعارض الفرا

النفس وقوى النفس وخواصها ال ميكن اكتساهبا واما على قول ش ان األمة يصح ان ميلكها مجاعة ملكا صحيحا 



يف وقت واحد ويطاها مجيعهم بالشبهة فقد استووا فاحتاجوا إىل املرجح والنكاح ال يثبت على امرأة الثنني يف وقت 
اال باللعان فهو اقوى فال تندفع بالقافة خبالف امللك ال يشرع فيه اللعان احتجوا  والن ولد الزوجة ال يسقط نسبه

بان عمر ر ضي اهللا عنه اجاز القافة يف ولد الزوجات والن الشبه مرجح فإذا تعادلت االسباب رجع به و اجلواب 
ه البد ان يكون أحدمها اقوى خبالف عن االول أنه امنا فعل ذلك يف اوالد احلرائر من الزىن يف اجلاهلية وعن الثاين أن

امللك قاعدة قول العلماء منشا اخلالف يف اشتراط العدد هل هو من باب الشهادة او من باب الرواية يف غاية 
االشكال يف اخلفى وطلبته حنو مثانية سنني فلم اجده اال بعد ذلك وجدت املازري بينه يف شرح الربهان ووجه 

ن ذلك الباب او من هذا الباب فرع تصور حقيقة كل واحد منهما وضابطه كما أن االشكال ان قولنا هل هذا م
قولنا العبد متردد بني املالية واآلدمية فرع تصورمها فما ضابطه ما و بعضهم جييب بان الشهادة اليت فيها العدد و 

واية فتعريفهما بذلك دور احلرية ال تفتقر لذلك وهو باطل الن اشتراط العدد والذكورية فرع كوهنما شهادة او ر
والذي قاله املازري رمحه اهللا ان متعلق اخلرب ان كان خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا كاثبات احلكم على زيد لعمرو 

او عاما مطلقا فهي رواية امجاعا حنو االعمال بالنيات فإنه يشمل االنصار واالعصار إىل يوم القيأمة وتقع صورة عأمة 
ه خيتلف فيها وجود الشائبتني فمن غلب أحدامها احلق تلك الصورة بباب تلك الشائبة من وجه خاصة من وج

كالشهادة على هالل رمضان ألنه ال يتعدى تلك السنة عام ألنه يشمل مجلة االقليم وكالقائف واملقدم والترمجان 
ة ان قضاءهم امنا وحنوهم من جهة ان احلاكم نصبهم للناس جهة عموم ال خيص النصب أحدا دون أحد ومن جه

يقع على معني هو جهة خصوص فصار العموم هو ضابط اخلربا واخلصوص ضابط الشهادة وحينئذ يتجه اشتراط 
العدد لتوقع التهمة بالعداوة بني العدل وبني ذلك اخلاص فاستظهر باخر معه ومع العبد لتوقع منه االنفقة لنفاستها 

  ) أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى ( االشارة بقوله تعإىل  والنسا غري موثوق حبفظهن لضعف عقلهن واليه

  ويف الباب فروع ثالثة

  الفرع االول

يف الكتاب تقع شهادة النساء يف احلدود والقصاص والطالق والنكاح والنسب والوالء مع رجل ام ال وامنا جتوز 
الطالب مع أمراتني يف االموال ويقضى له حيث ذكرها اهللا يف الدين وما ال يطلع عليه غريهن للضرورة وحيلف 

وجتوز يف املواريث يف االموال اذا ثبت النسب بغريهن وقتل اخلطا ألنه مال قال سحنون امنا اجزن يف اخلطا 
واالموال للضرورة يف فواهتا فإما اجلسد فهو يبقى فإن شهد رجالن على رؤية جسد القتيل واجلنني واال مل جتب 

النكت قيل معىن شهادهتن يف املواريث ان يترك امليت اخوين فيختلفإن يف اقعدمها بامليت  شهادتني شهادهتم يف
فيشهد أنه اقعد بان يكون نسب الوارث ثابتا فشهدن حبضرة الورثة فيجوز مع ميني الوارث او الورثة وجيوز ايضا 

سم اذا شهدت املراتان على يف ذلك مع رجل قال ابن يونس قول سحنون خالف رواية ابن القاسم فعن ابن القا
االستهالل وعلى أنه صيب جتوز مع اليمني وعنه القياس ان ال جتوز ألنه يصري نسبا قبل ان يصري ماال فباي شيء 
يرث ويورث اال ان يكون ال يبقى اذا اخر دفنه إىل ان يوجد الرجال فتجوز شهادهتن قال ابن القاسم وكذلك 

ساعة حيلف ابو الوصي او الورثة مع شهادة النساء ان االم ماتت قبله او مات املراة تلد مث متوت هي وولدها يف 
قبلها فيستحقون املرياث منه ألنه مال ومنع سحنون واشهب وحممد ذلك الن اجلسد يفوت واالستهالل يفوت امنا 

موته أمراتان يرث عند اشهب وسحنون على أنه انثى وعن ابن القاسم يف وصايا املدونة اذا مات رجل فشهد على 



ورجل ومل يكن معه زوجة وال اوصى بعتق وال له مدبر وليس اال مال يقسم جازت الشهادة قال ابن القاسم ومتنع 
شهادهتن مع رجل على العفو عن الدم كما متنع يف دم العمد وجتوز يف قتل اخلطا وجراحه ألنه مال وان شهدن مع 

دهتن الن العمد واخلطا فيهما امنا هو مال واختلف قول ابن رجل على منقلة عمدا او مامونة عمدا جازت شها
القاسم يف شهادهتن يف القصاص فيما دون النفس وثبت على املنع قال واصلنا جوازها فيما جيوز فيه الشاهد واليمني 

ه هذه ميني قيل لسحنون فأنت جتيز الشاهد يف قتل العمد مع القسامة وال جتيز فيه املراتني من القسامة فقال ال يشب
واحدة والقسامة مخسون ميينا ويف املوازية جتوز شهادة امرأتني وحدمها على اجلرح مع ميني اجملروح وعلى القتل يف 
العمد واخلطا وكونه فيه القسامة فيمن ظهر موته وال جتب بشهادة امرأة واحدة على القتل قسامة خالفا الشهب 

فيه امرأتان مع ميني قال مالك وقد جتوز شهادهتن فيما يؤدي إىل طالق  قال عبد امللك ما جاز فيه شاهد وميني جاز
وعتق ويقتضي عتق واحد كشهادهتم بشراء الزوج ألمراته فيحلف وتصري ملكا له فيجب بذلك الفراق او على 

قذوف عبد اداء الكتابة فيتم العتق وكشهاهتن مع ميني بدين متقدم على العتق فريد العتق وكشهادهتن مع رجل ان امل
  فيزول احلد 

  الفرع الثاين

تقبل حينئذ شهادة النساء وحدهن ال يقبل ( ) يف الكتاب جتوز شهادة امرأتني مسلمتني يف الوالدة واالستهالل و 
وصى ان كان يف الوصية عتق او ابضاع النساء وقال ( ) فيه اقل من امرأتني ومتتنع شهادة النساء وحدهن او مع 

ألهنا ليست ماال قال سحنون الوصية والوكالة ليستا ماال وال حيلف وصي او وكيل مع ( ) وصية غريه ال جتوز يف ال
شاهد رب املال ان املال لغريمها وجتوز شهادهتن ان فالنا اوصى له بكذا مع ميينه ولو كان مائة امرأة حيلف معهن 

استحق وال حيلف الوصي حىت يسمع واحدة ألهنا نصف رجل وان شهدن لعبد او أمراة او الذمي حلف و( ) وال 
لعدم الوازع الشرعي يف حقه وان كان يف الورثة اكابر حلفوا واخذوا مقدار حقهم فإن نكلوا وبلغ الصغار حلفوا 
واستحقوا حقهم وان شهد رجل وأمراتان على رجل بالسرقة ضمن املال ومل يقطع ألنه حكم بدين ولو شهد عليه 

ال املسروق ومل يقطع كما لو شهد واحد ان عبد فالن قتل عبدا عمدا او خطئا رجل واحد حلف الطالب وضمن امل
فإنه حيلف ميينا واحدة ويستحق العبد وال يقبل يف العمد يف التنبيهات يف املوازية متتع شهادهتن يف الوكاالت على 

ن ال يعدلنه ألن تعديل املال وجوز ابن القاسم تعلمهن الشهادة واستدل يذلك على جواز نقل الرجل الشهادة عم
النساء ال جيوز باتفاق وهو ال يصح ألن منع تعديلهن امنا هو السنة اذ قد يكون الرجل معروف العدالة وليس كل 

من يشهد على شهادة غريه تعرف عدالته وقد قيل اذا مل يعدل الفرع االصل فهي ريبة والصواب اجلواز وقوله ميتنع 
ا يف اجلميع وعليه محله شيوخنا وهو خالف اصله يف الشهادة اذا ردت للسنة ال يف الوصية فيها عتق ظاهره منعه

للتهمة أهنا جتوز فيما ال يرد فيه كقوله يف السرقة يضمن املال دون القطع وقوله يف شهادة رجل يف وصيته فيهما 
الوصية بانكاحهم يف  عتق ووصايا مبال جتوز يف املال دون العتق وابضاع الفروج البضع بضم الباء الفرج يريد

النكت قال ابن القاسم اذا شهدتا على االستهالل وان املولود ذكر جاز وتكون مع شهادهتن اليمني ويف املدونة يف 
الوصايا اذا شهد النساء مع رجل على موت ميت ان مل يكن اال قسم املال جاز وهذا البدن غري حاضر وقال ابن 

ه املال وال يثبت به الوالء او على رجل أنه تزوج أمراة وقد ماتت أنه يرثها القاسم يف شهادة على الوالء يؤخذ ب
وقال اشهب يف مجيع هذا وقوله متتنع شهادهتن يف الوصية فيها عتق هذا على وجه ان كان للموصي مدبرون او 

هادهتن وان مكاتبون او ام ولد او زوجات ال يضرهن الن هذه معلومة بالبينة وال حكم للوصي يف ذلك فتجوز ش



كان فيها عتق غري معني امتنعت ألهنا تصري على العتق والوصي اذا اشترى رقبة خيري بني عتقها وعتق غريها فصارت 
شهادة على العتق او بعينها جازت الشهادة ألنه ال حكم للوصي يف ذلك وان كان له بنات ثيب فال وصية عليهن 

 ذلك من املال وال تبطل الشهادة كلها واما شهادهتن مع رجل على ويف االبكار النظر للسلطان ويبقى نظره يف غري
موت رجل له مدبر او ام ولد او زوجة او حنو ذلك فال جتوز الشهادة وان كان امنا هو قسم املال جاز عند ابن 

ب بالفرج القاسم قال التونسي كل ما ال يطلع عليه الرجال حكم أمراتني فيه حكم الرجلني وال حيتاج إىل ميني كعي
رجاء ( ) والسقط وعيوب النساء والرضاع وزوال البكارة وحنوه مما ال يطلع عليه املشهود له واما غريه فال بد من 

ان افتضاضها قريب حلف البائع مع ( ) الستر عليها او على أنه اشترى جارية على أهنا بكر فقال وجدهتا ثيبا 
يدعي علم ما شهدن له به فالواجب على قوله ان حيلف وال حيلف  ( )شهادهتما وردها قال وفيه نظر الن القائم 

واذا شهد رجالن على اقراره بالوطء وأمراة على الوالدة حلف الن املراة يف هذا كالرجل ولو شهدت أمرتان 
جال بالوالدة كانت على ام ولد واختلف فيما جتوز فيه شهادة أمراتني هل تنقل عن املراة أمراتان اجازه اصبغ كالر

ومنعه ابن القاسم لعدم الضرورة يف النقل ومل جيزن اال للضرورة فال بد من رجل معهن يف النقل وقيل ميتنع النقل 
مطلقا ألنه ليس مبال ومتتنع يف املدونة شهادهتن يف جراح العمد مع جتويزه فيهما للشاهد واليمني وجوزهن سحنون 

دونة القسأمة بشهادة أمراتني ومنعه يف املدونة ولو شهدتا مع رجل يف كل ما جيوز فيه الشاهد واليمني وجوز يف امل
على قتل رجل عمدا قال البد من القسامة قال ابن يونس يلحق بعيوب الفرج معرفة احليض وحبس احلمل ومل جيعل 

اذا شهد  للوأحدة اصل يف مال وال غريه فلو سلك باملراتني مسلك الشهادة على املال فتكون فيه اليمني وعن مالك
رجل وأمراة على االستهالل مل جتز شهادهتما الرتفاع الضرورة حبضور الرجال مبسقطة شهادة املراة وبقي الرجل 

وحده وجوزه ابن حبيب ألنه اقوى من شهادة أمراتني وروى ابن وهب ان ابا بكر وعمر وعليا اجازوا شهادة املراة 
وز شهادهتن يف االحصان قال اللخمي خيتلف يف شهادة النساء وحدها فكيف هبذا قال ابن يونس قال سحنون ال جت

وقبوهلن وحدهن واليمني وغريها حبسب اختالف املشهود فيه وهو ستة عشر قسما األول األموال كالبيع والقراض 
الطالق والقرض والوديعة واالجارة والكفالة باملال ودية اخلطأ والعمد الذي ال قود فيه الثاين الشهادة على النكاح و

والرجعة واالحالل واالحصان والعتق والوالء والنسب والسرقة واملوت الثالث ما هو مال ويؤدي إىل ما ليس مبال 
مما يتعلق باألبدان من عتق أو طالق وعلى دفع الكتابة وعلى بيع العبد من أبيه أو ابنه أو أمه من زوجها الرابع ما 

النقل عمن شهد لك مبال وكتاب القاضي املتضمن مبال والنكاح بعد ليس مبال ويؤدي إىل مال كالو كاله مبال و
موت الزوج أو الزوجة أو أن فالنا أعتق هذا امليت أو أنه ابن فالن أو أخوه ومل يكن هناك ثابت النسب اخلامس 

الشهر فشهد  التاريخ مبا يتضمن ماال ويؤدي إىل ما يتعلق باألبدان كتاريخ احلالف بطالق أو عتق ليقضني فالنا رأس
بأنه قضى قبله أو ان عليه دينا وقد اعتق عبده وملن وطئ أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك السادس قتل العمد 
السابع جراح العمد الثامن الزىن التاسع االقرار بالزىن وعلى كتاب القاضي بالزىن وأن القاضي حد فالنا أو على 

بيعه العاشر ما ال حيضره غري النساء كالوالدة واالستهالل واحليض وحنوه معتق أن سيده كان تربأ من زناة يف حني 
احلادي عشر النقل عمن شهد منهن مبثل ذلك الثاين عشر ما يقع بينهن فيما جيتمعن له كالصنيع واملأمت واحلمام من 

ن الرجال عن اجلراح والقتل الرابع عشر الترمجان والقائف والطبيب ومقوم العيب والقاضي ومكشفه يسال ع
التعديل والتجريج ال على وجه الشهادة اخلامس عشر االستفاضه يشهد عليها السادس عشر الشهادة على السماع 

باالموال تستحق باربعة اوجه رجلني ورجل وامرأتان ورجل واليمني وامرأتني وميني والنكاح وحنوه بوجه واحد 
رجل وأمراتني على أنه وصي خبمسني ( ) يؤدي إىل غري املال  به املال وال بد يف القطع من رجلني وما( ) رجلني 



فالنا رقبة للعتق وغري ( ) عتقها اال بشهادة رجلني والعبد املعني جيوز واجازه مالك كما لو ( ) بشرا رقبة للعتق منع 
القاسم ومنع  واختلف يف التاريخ كذلك فنفذ مالك وابن( ) املال يؤدي اليه اجازه ابن القاسم من النساء نظرا 

كالنكاح ويف جرح العمد ثالثة اقوال ففي كتاب االقضية منع القطع بشاهد وميني ( ) غريمها الن الوقت ليس 
كالقتل وقال يف كتاب الشهادات كل جرح القصاص فيه كاجلائفة جيوز فيه الشاهد واليمني ألنه مال وقيل جيوز 

لحق باحلدود وقيل فيما كان من الشتم دون القذف جيوز فيه فيما ظهر من اجلراح دون واكثر الشاهد واليمني في
الشاهد اليمني ويعاقب املشهود عليه ملا كان يف احلرمة دون القذف وقيل البد من رجلني ألنه بدين وعلي القول بأنه 

فعلى القول  يقبض بشاهد وميني برجل وأمراتني واما الزىن ان كان على املعاينة فال بد من اربعة او على ايهما كرها
باحلد مع االكراه فعلى املعاينة وعلى اآلخر جيزىء رجالن وتستحق املراة الصداق على املكره واملقر بالزىن اذا رجع 

ومل يات بعذر فتقبل شهادة رجلني يف حده وحيد املشهود عليه بكتاب القاضي مهما وال حد على قاذف املشهود 
ه حممد ان كان ثبت عند االول باربعة وحيد الشاهدان واذا قال قاذف ان عليه وقيل ال يقبل يف ذلك اال اربعة قال

فالنا الوايل عرف املقذوف فال بد له من اربعة على فعل القاضي قاله حممد ومالك وهو ظاهر القران ويف الواضحة 
ما ادعاه وعلى  حيد القاذف دون الشاهدين ألهنما مل يشهدا على رؤية قال ابو مصعب وال القاذف ايضا ألنه اثبت

القول حبد املقر هاهنا حيد ان شهدا عليه بالطالق الثالث وانكر واعترف بالوطء او بعتق فإنكر واعترف بالوطء 
وعلى القول بعدم احلد ال حيد هؤالء اال ان يشهد اربعة على االصل وقال حممد ال يقام احلد على السيد المكان 

ر بالوطء حد قاله حممد وقال مالك ال حيد واالصحاب على االول وان نسيان العتق وان شهد اربعة بالطالق واق
شهدت أمراتان ان الولد ذكر فثالثة اقوال قال ابن القاسم حيلف الطالب ويستحق فجعلهما لرجل الن الذكورية 

على  مما ميكن اطالع الرجال عليه وهي شهادة على ما ليس مبال يستحق به مال وابطلها اشهب ألهنا ليست ما ال
اصله وقال اصبغ ان مات بالدين وطال أمره و املستحق بيت املال او القرابة البعيدة جاز او لبعض الورثة دون 
بعض امتنع لفوته واذا كان العيب لغري الفرج اختلف هل يبقى الثوب عنه لرياه الرجال او يكفي النساء هذا يف 

او القائم بالعيب هو الذي اتى بالنساء يشهدن فالبد من  احلرة واما األمة يف عيب الفرج واألمة فاتت او غابت
أمراتني وال ميني عليه او احلاكم الكاشف عن ذلك فهل تقبل امرأة واحدة او ال بد من امرأتني قوالن وان كان 

 العيب مما يعلمه الرجال كالبكارة يقول وجدهتا ثيبا وكذلك البائع ومل يتول احلاكم كشف ذلك فال بد من أمراتني
على الصبيان وان مل ( ) واختلف يف الدين واما شهادهتن بانفرادهن فيما يقع بينهن يف املآمت وحنوها فقوالن اجلواز 

فخرجت ويقتص وان عدل منهن ( ) و املنع لعدم املصلحة الشرعية خبالف الصبيان قال وارى ان ثبت ( ) يكونا 
هاهنا واختلف يف قبول امرأة واحدة فيما خيتص بالنساء مع  شيء قليل( ) عيب الفرج ( ) اثنان اقتص بغري قسامة 

يف احكام االبدان وقال ح ( ) حلف املشتري ورد على أحد القولني تنبيه قال ش وابن حنبل ( ) اليمني وان شهد 
ر يف القود يف النفس او االطراف لنا ان اهللا تعإىل ذك( ) يقبل يف احكام االبدان شاهد وأمراتان اال يف احلدود 

فكان كل ما يتعلق باملال مثله وقال تعإىل يف الطالق ) فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ( املداينات رجلني 
وهو حكم بدين فكانت االحكام البدنية كلها كذلك اال موضع ال يطلع ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( والرجعة 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل ( بقوله تعاىل عليه الرجال وقوله ال نكاح اال بويل وشاهدي عدل احتجوا 
االية فاقيم الرجل واملراتان مقام الرجل امنا عند عدم الشاهدين وهو باطل جلوازمها مع وجود ) يكونا رجلني 

الشاهدين امجاعا فتعني أنه تعاىل اقامها يف التسمية فيكونان مرادين لقوله وشاهدي عدل لوجود االسم وألنه تعاىل 
وما خص موضعا وألهنا امور ال تسقط بالشبهات فقبل فيها النساء كاالموال والن النكاح ) فرجل وامرأتان ( ال ق



والرجعة عقد منافع فيقبل فيه النساء كاالجارة والن اخليار واالجال ليست امواال ويقبل فيها النساء والن الطالق 
فيقبلن فيه كالرضاع وكذلك العتق كازالة ملك كالبيع واجلواب  رافع لعقد سابق فأشبه االقالة وألنه يتعلق به حترمي

عن االول ان معىن االية أهنما يقومان مقام الرجلني يف احلكم بدليل الرفع ولو كان املراد ما ذكرمت لقال فرجال 
رفع على وأمراة بالنصب ألنه خرب كان ويكون تقديره فإن مل يكن الشاهدان رجلني فيكونان رجال وأمراتني فلما 

االبتداء كان تقديره رجل وأمراتان يقومان مقام الشاهدين فحذف اخلرب وعن الثاين ان اخر االية مرتبط باوهلا وقال 
على ) وأشهدوا إذا تبايعتم ( مث قال ) يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه ( تعإىل يف اوهلا 

القصاص على جراح القود جبامع عدم قبوهلم منفردات والن احلدود اعالها الزىن ان العموم لو سلمناه خلصصناه ب
وادناها السرقة وما قبل يف أحدمها يقبل يف اآلخر فكذلك االبدان اعلى من االموال فال يقبل فيها ما يقبل يف 

ال عدم اشتراط اربعة  االموال والن القتل وحد القطع يف السرقة وحد اخلمر ليس بثابت والنا بالقياس على الزىن
فيه وال بالقياس على االموال ألهنا ال تثبت بالنساء فتعني قياسها على الطالق وعن الثالث الفرق بان احكام االبدان 
اعظم رتبة والن الطالق وحنوه ال يقبلن فيه منفردات فال يقبلن فيه كالقصاص والنا وجدنا النكاح اكد من االموال 

مل يدخله االجل واخليار واهلبة وعن الرابع ان املقصود من االجازة املال وعن اخلامس ان الشتراط الوالية فيه و
مقصوده ايضا املال بديل ان االجل واخليار ال يثبتان اال يف موضع فيه املال وعن السادس أنه حل عقد ال يثبت 

غري املال ومقصود االقالة املال  بالنساء كما تقدم واالقالة حل عقد يثبت بالنساء والنكول ايضا مقصود الطالق
الطالق والعتاق ازالة إىل غري امللك خبالف البيع تنبيه تقبل شهادة أمراتني يف ( ) وعن السابع ان الرضاع يثبت 

الدين خالفا ل ش ألهنما قد اقيمتا مقام رجل والرجل حيلف معه وألهنما قد انضم اليهما غري جنسهما احترازا من 
كم كالرجل مع اليمني احتجوا بان شهادة الرجل معهن مما يزيد صدقهن فإذا انفردتا اسقطت كثرهتن فيثبت احل

النتفاء املقوي وجواهبم انكم تقبلون اربعة يف االموال مع عدم الرجل فدل على عدم اعتباره وخالفنا ش يف قبوهلن 
دة واالستهالل وخالفنا ش يف مفردات يف الرضاع لكونه معىن ال يطلع عليه الرجال غالبا فيجوز ذلك كالوال

قبوهلن منفردات فقال البد من اربع وقال ح ان كانت الشهادة ما بني السوءة والركبة قبل فيها واحدة وقبل ابن 
حنبل الواحدة مطلقا فيما ال يطلع عليه الرجال لنا ان كل جنس قبلت شهادته يف شيء على انفراد كفى منه 

دة كالرجال وكسائر احلقوق والن شهادة الرجال اقوى واكثر ومل يكف شخصان كالرجال وال يكفي منه واح
واحد فالنساء اوىل احتجوا مبا روى عقبة بن احلارث قال تزوجت ام حيىي بنت ايب هلب فأتت أمة سوداء فقالت 
مت ارضعتكما فاتيت النيب فذكرت ذلك له فاعرض عين مث اتيته فقلت يارسول اهللا أهنا كاذبة قال كيف وقد زع

ذلك متفق على صحته وعن علي رضي اهللا عنه أنه اجاز شهادة القابلة وحدها يف االستهالل وعن رسول اهللا أنه 
قال يف الرضاع شهادة أمراة وأحدة جتزي وقياسا على االية وعن رسول اهللا أنه قال شهادة أمراتني كشهادة رجل 

أنه حجة لنا الن املراة الوأحدة لو كفت ألمره  يف املوضع الذي تشهد فيه مع رجل الرجل واجلواب عن االول
وغريه من احلكام جيب عليه تنفيذه ال سيما يف استباحة الفروج فال يدل ( ) بالتفريق كما لو شهد عدالن حبكم 

ذلك على ان الواحدة كافية يف احلكم بل معناه أنه من قاعدة اخرى وهي ان من غلب على ظنه حترمي شيء بطريق 
ن ذلك الطريق يقضي به احلاكم ام ال فإن ذلك الشيء حيرم عليه فمن غلب على ظنه طلوع الفجر من الطرق كا

يف رمضان حرم عليه االكل او ان الطعام جنس حرم عليه اكله وحنو ذلك واخبار الواحدة يفيد الظن فأمره بطريق 
و حيمل على الفتيا وعن الثالث كذلك ايضا الفتيا ال بطريق احلكم وااللزام وعن الثاين أنه معارض بادلتنا املتقدمة ا

وعن الرابع الفرق ان الرواية ثبتت حكما عاما يف االمصار واالعصار فليست مظنة العداوة فال يشترط فيها العدد 



والرجل الواحد ال يقبل يف الشهادة اتفاقا وعن اخلامس أنه امنا يدل بطريق املفهوم أي اذا مل يكونا مع رجل ال 
  ادة رجل بل بشهادة رجلني فتكون كل وأحدة كرجل وهذا لنا عليكم يكونان بشه

  فرع مرتب

قال صاحب املنتقى اذا مل يقبلن يف الطالق والعتق فإن شهادة أمراتني توجب اليمني على الزوج أنه ما طلق والسيد 
  أنه ما اعتق ألهنا شبهة كالرجل الوأحد 

  الفرع الثالث

قال ابن القاسم ال يكفي ( ) ف هل هو من باب الشهادة او من باب اخلرب قال صاحب املنتقى اختلف يف القائ
قال وهو ( ) ويلزم على هذا قبول قول العبد ( ) خرب ( ) الواحد ألنه شهادة وعن ابن القاسم يكفي الواحد 

اجلهل هبذه  االظهر اذا ساله احلاكم عنه حلقارة العبودية وال يلزم دور ويتضح التخريج ونصو حبقائق معلومة ومع
الضوابط امكن ان يقال يف شيء ليس مترددا بينهما هو متردد كما ان من جهل املالية واالدمية امكنه ان يقول انا 

امنع قتل الوالد بولده لتردد الوالد بني املالية واالدمية وباجلملة االحاطة هبذا أمر مهم فتعني على الفقيه حتصيله 
حلقائق اال اثارها اليت هي متوقفة عليها فعلمها من قبلها دور وفساد فقه واهللا اعلم واكثر الفقهاء ال يعلم من هذه ا

نظائر قال العبدي املتردد بني الشهادة واخلرب سبع القائف والترمجان والكاشف عن البينات وقائس اجلرح والناظر 
ضعه اهللا فيه واملستنكه للسكران اذا يف العيوب كالبيطار والطبيب قال ابن حبيب ولو كان البيطار فاسقا ألنه علم و

أمر احلاكم بذلك واما الشهادة على الشرب فال بد فيه من اثنني كالتقومي لسلع والعيوب والرقبة والصيد يف احلج 
  واختلف يف احلكمني فيقيل اثنني وقيل وأحد ألنه حاكم 

  الباب الثامن يف موانع قبول شهادة العدول

  وهي عشرة 

  املانع االول

ة القرابة والنكاح ويف الكتاب جتوز شهادة االخ واالجري والصديق املالطف اال ان يكونوا يف عياله واملوىل ملن هتم
اعتقه دون ابنه وابيه وأمه وعبد ابنه والزوج والزوجة واجلد وابن االبن وال جتوز شهادهتم له وال يف جتريح من شهد 

يالطف كل واحد منهما صاحبه واملالطفة االحسان والرب وهو  عليه يف التنبيهات املالطف املختص بالرجل الذي
أحد معاين تسميته تعاىل لطيفا ولو كانت املالطفة من أحدمها كانت مسالة االخوين الذي ينال أحدمها بر اآلخر 

البارز يف  واشترط مرة التربيز يف اآلخر ومل يشترطه اخرى وقيل يف اليسري دون الكثري واملربز بكسر الراء املهملة من
محلة السباق أي تقدم على أقرانه قال اللخمي يف الصديق املنع ملالك اذا كانت تناله صلته واال جازت وجوزه ابن 
كنانة يف اليسري وميتنع املالطف للمالطف وغريه وقيل جتوز مطلقا قال ابن يونس قال سحنون معىن الذي ليس يف 

لصباغ ومن مجيع عمله لك ويدفع اليه مؤنته امتنعت شهادته بشهادته عياله من االجراء هو االجري املشترك حنو ا
كان يف عيالك ام ال وقال ابن القاسم االخ يعدل ومنعه اشهب الن تعديل اخيه شرف له قال ابن حبيب جتوز 



نك شهادتك ملن هو يف عيالك لعدم التهمة وقيل ان كان الذي يف العيال قريبا كاالخ وحنوه امتنعت شهادتك له ال
تدفع بذلك النفقة عنك وكونك ال تنفق عليه معرة عليك خبالف االجنيب قال وهذا استحسان وال فرق بينهما 

ومتتنع شهادته جلده او جدته من قبل الرجال والنساء الن اجلر اليهم جر له والدفع عنهم دفع عن نفسه قال اصبغ 
ي العدالة وكل من ال يعد له ال ينقل عنه الن النقل ميتنع نقل االب عن االبن واالبن عن االب وان كانا مشهور

( ) عنه تقرير لشهادته وعدالته وجوز مطرف النقل ألنه ال ميتنع به اال املشهود له دون التعديل ألنه ينتفع املعدل 
 وجوز عبد امللك شهادة االبن مع ابيه قال مالك وال يشهد ألحد ابويه عن اآلخر اال ان يكون مربزا ويشهد يف

ان يكون غصب ألمه وقال سحنون يف والدين ( ) يسري وجوزه ابن نافع اال يف والية االب او يزوج على أمه 
مسلمني شهدا على غرمي البنهما وهو كافر له ولد كافر مينع ألهنا شهادة الخيهما الكافر باملال فال للتهمة وعلى 

يف اخراجها من ذلك املالك قال ابن القاسم لو شهد اربعة هذا لو شهدا ان ابامها العبد جىن جناية امتنع الهتأمهما 
على ابيهم بالزىن مل يقبلوا الهتامهم على املرياث وحيدون وقال اشهب ان كان االب عدميا اوحده اجللد جاز ومنع 

هدهتم ابو بكر اللباد اذا كان معدما الن نفقته تلزمهم فتزول بالرجم قال اشهب وشهادهتم أنه قتل فالنا عمدا كشا
بالزىن وهو ثيب قال ابن القاسم وجيوز على ولده او والده اال ان يكون عداوة اال يف طالق ضرة أمه وأمه حية او 

مطلقة خبالف ان ماتت وجتوز البنه الكبري على ابنه الصغري اال ان يتهم باالثرة وامليل اليه وميتنع لصغري او سفيه 
سحنون مث رجع للمنع يف حق االبن مطلقا ملا جاء من السنة يف منع  كبري على كبري ألهنما مظنة الشفقة وقاله

الشهادة لالبن ومنع ابن القاسم لزوجة ابيه والبن زوجته وام أمراته ووالدها وكذلك شهادة املراة البن زوجها قال 
ها لضعف زوجها اصبغ ليس هو بالبني وجوزها سحنون لوالدي أمراته وولده اال ان يلزم السلطان ولدها البينة علي

عن ذلك وجوز شهادته لزوج ابنته وايب زوجها وألمه والبيه وأمراته اليت فارقها وان كان له منها ولد دون تزكيته 
هلا وعنه ان كان مليا ال حيتاج ولده ألنه جاز واال فال وكل شهادة جتلب نفعا ملن ال جتوز الشهادة له متتنع عند ابن 

تنع شهادتك الخيك كان يف عيالك او كانت عياله عيالك اذا اصبت شيئا ناله القاسم دون سحنون وعن مالك مت
منه وجتوز شهادتك لعمك وخالك وابن اخيك اال ان تكون انت يف عياله وان كان يف عيالك جازت يف احلقوق اال 

ية جتوز شهادته يف القصاص وما فيه مجلة وتتمه وكل من جازت لك شهادته جازت لك عدالته ومن ال فال ويف املواز
ان فالنا قتل اخاه ان كان الويل والوارث غريه وقيل جيوز لالخ مطلقا اال ان تناله صلته قال ابن القاسم متنع شهادة 
القرابة واملوايل يف الرابع اليت يتهمون فيها باجلر اليهم او إىل بنيهم ولو على بعد مثل حبس مرجعه اليهم وإىل بنيهم 

ري اذا كانت نفقتك عليه تطوعا او من االجرة النك ختشى ان مل تشهد له يتركك وكذلك قال اللخمي مينع لالج
شهادة القصار وحنوه للتاجر ألنه يرجو منه ان خيصمه بالعمل دون غريه من الصناع وجتوز شهادة التاجر له إال ان 

  يكون مرغوبا يف عمله 

  فرع

ن كان عبدا فاختارت نفسها الزم الطالق باقراره بالعتق قال اللخمي اذا ردت شهادة الزوج لزوجته يف العتق فإ
واختيارها او اختارت البقاء فهل مينع منها ليال يرق ولده ام ال الن له حقا يف االصابة والتعدي من السيد يف ثاين 

  ويعزل عزال بينا وكذلك ان كان حرا خيتلف يف متكينه منها ( ) حال قال وان املنع اال ان ال 

  فرع



ن شهد ان زوج امته طلقها او ان عبده طلق أمراته ردت الهتامه بتفريقهما من الزواج فإن صدقت األمة قال ا
  السيد حرم عليها متكني الزوج 

  فرع

  قال مينع لسيد ابيه وسيد ولده أنه باعه او وهبه وكان السيد مسيئا ثبتت اسائته او الثاين ابن واال جازت 

  فرع

ه على اآلخر ومها صغريان او كبريان او صغري وسفيه اذا مل يعلم حاله معهما الن قال خيتلف اذا شهد ألحد بني
العادة اخفاء املودة بني االقارب حىت ال يتغريوا استبقاء لو دهم فقد يكون حيب أحدمها وحنن ال نعلم واال فالسؤال 

مة والفرق ما تقدم وهو تعليل املنع متجه بسبب استواء املشهود له واملشهود عليه يف الريبة فهما كاالجنبيني فال هت
بني االبوين قال صاحب البيان لو شهد لولده على ولد ولده رد قوال واحدا وجيوز عكسه اتفاقا النتفاء التهمة قال 

يف النوادر قال مالك الذين متتنع الشهادة هلم من القرابة االبوان واجلد واجلدة والولد وولد الولد من الذكور او 
  وز شهادة غريهم االناث وجت

  فرع

قال اللخمي جتوز شهادته على ابيه بطالق أمه وهو ينكر ذلك واختلف ان كانت القائمة بذلك منعها اشهب ألهنا 
ألحد االبوين واجازها ابن القاسم مطلقا من غري تفصيل انكار او غريه واختلف اذا شهد بطالق غري أمه وأمه حية 

صبغ وهذا اذا كانت منكرة فإن كانت قائمة بالشهادة واالم يف عصمة االب مطلقة منعها ابن القاسم واجازها ا
منعها سحنون واجازها اصبغ قال والقياس املنع واالم يف العصمة ام ال الن العادة عداوة الولد ألمراة ابيه قال 

أنه طلق زوجتيه صاحب البيان ال خالف يف شهادته على ابيه او ابنه يف احلقوق غري الطالق فلو شهد على ابيه 
أحدامها أمه وهي غري طالبة الطالق واآلخرى طالبة طلقتا كانت الشهادة واحدة منهما احتدت الشهادة او تعددت 
الهتأمه يف أمه مبا رغب ويف ضرهتا مبا يكره من رضا أمه وان كرهتها الطالق امتنعت الشهادة ان كانت واحدة ألهنا 

مه يف بعض الشهادة فإن تعددت نفذت يف أمه دون اآلخرى او طالبتني الطالق تسقط يف الضرة التهمة ويف أمه الهتا
ردت ان احتدت ألهنا تسقط يف حق أمه للتهمة ويف اآلخرى الهتامه يف بعض الشهادة فإن افترقت نفذت للضرة 

  وترد ألمه ألنه شاهد هلا ملا تطلب 

  فرع

ظوة ومنزلة او يدفع معرة كتعديله او تعديل من شهد قال شهادة االخ متتنع فيما فيه له او عصب او ما يكسب ح
له وجتريح من جرحه ويف االموال اربعة اقوال ثالثها ان كان مربزا جاز واال فال ورابعها جيوز يف اليسري قال وادى 

الخ الرد يف الكثري الذي يؤدي إىل شرفه وجيوز يف الوسط ان كان مربزا ويرد يف اليسري من غري املربز ومىت كان ل
املشهود له واملشهود عليه مقاحبه توجب احلمية ردت مطلقا وخيتلف يف جراح اخلطا كما تقدم يف املال ألهنا مال 

واملذهب املنع يف جراح العمد ألهنا موطن احلمية واجازها اشهب وحيث منعنا الشهادة منعنا تعديل من شهد لالخ 



جتوز الشهادة له ال جتوز لغريه مبال قال صاحب البيان ال بذلك وجتريح من جرح شاهده او شهد عليه وكل من ال 
ومنع ( ) يف املال وان عظم اذا مل يكن يف عيال املشهود له واجاز ابن القاسم شهادته يف ( ) خالف يف شهادة 

سحنون فيمن يتحمل بنكاحه وحيتمل ان يكون تفسريا لقول ابن القاسم وظاهر قول ابن القاسم جواز تعديله ونفي 
  لتجريح عنه ا

  فرع

  يف النوادر منع سحنون شهادة ابن املالعنة البيه الذي نفاه ألنه يتوقع منه استلحاقه 

  فرع

قال اصحابنا جتوز شهادة االبن البيه أنه وكل فالنا وكذلك االبن البيه واجلد واجلدة وأحد الزوجني لصاحبه واما 
هبا قبض املال وأنه وكل غريه عليه ال له قال سحنون ان كان اجنبيا وكل أحدهم فيمتنع ألهنا شهادة يستوجب 

جتوز شهادة االبن ان اباه ملا كان قاضيا حكم هلذا بكذا وكذلك االبن وكان مينع ذلك مث رجع للجواز لعدم التهمة 
 قاعدة اصلها قوله ال تقبل شهادة خصم وال ظنني بالظاء املعجمة وهو املتهم والتهمة ثالثة اقسام ملغاة امجاعا

كشهادة االنسان لرجل من قبيله او اهل بلده ومعتربة امجاعا وهي شهادة االنسان لنفسه وخمتلف فيها هل تلحق 
باالول لقصورها عن الثاين او الثاين الرتفاعها عن االول وهذه القاعدة هي منشا اخلالف يف مجيع موانع الشهادة 

لفونا يف االخ اذا انقطع الخيه ويف الصديق املالطف لنا تنبيه وافقنا االئمة يف عمودي النسب علوا او سفال وخا
احلديث املتقدم وهلم االيات الدالة على قبول الشهادة واحلديث اخص فيقدم ووافقنا ح وابن حنبل يف الزوجني 

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكتوا اليها ( وخالفنا ش لنا احلديث املتقدم معتضدا بقوله تعاىل 
وكل واحد منهما ينبسط يف مال صاحبه اكثر من بسطه يف مال ابيه وابنه ومها يتوارثان ) جعل بينكم مودة ورمحة و

وال يسقطان يف االرث كاالبن واألب احترازا من غريمها من القرابة فإهنم يسقطون فكان الشبه بعمودي النسب 
شهيدين ( و ) ذوي عدل ( احتجوا بعموم النصوص ك اقوى والزوج يتجمل مبال امرأته واملرأة تتسع مبال زوجها و

من غري تفصيل والن كل شخصني قبلت شهادهتما هلما اذا مل يكن بينهما معاوضة فقيل اذا كانت ) من رجالكم 
كالبيع واالجازة والن عقد النكاح ال يزيد على ثبوت حق يف ذمتها وذلك ال مينع الشهادة وغاية استحقاق الزوج 

والن النكاح مندوب اليه فال يكون سببا البطال الشهادة واجلواب عن االول ان دليلنا خاص فيقدم  ملنافعها ذلك
على العمومات وعن الثاين ان مقصودالبيع واالجارة املكايسة ومقصود النكاح املودة واملكارمة فحصلت التهمة 

احلقوق يف الذمم ال يوجب مودة  وألنه سبب يوجب االرث وذلك دليل قوته خبالف البيع وعن الثالث ان ثبوت
خبالف النكاح وعن الرابع ان املندوب اذا افضى للتهمة منعها من جهة التهمة ال من جهة الندب كالشريكني اذا 

  ندبا للشركة كاملتساعدين يف احلج وال تقبل شهادة أحدمها لالخر 

  املانع الثاين

اجلواهر ال يقبل العدو على عدوه ويقبل له والعداوة املانعة  العداوة يف الكتاب جتوز شهادة املسلم على الكافر ويف
اليت ليست من اسباب الدين فاملنازعة يف مال او جاه اليت حتمل الغصب وحتمل على الفرح باملعصية والغم بالسرور 



العدالة قال  والغضب هللا ال مينع ككون املغضوب عليه كافرا او فاسقا فإنه يدل على قوة االميان فهو اوىل بان يؤكد
االمام ابو عبد اهللا اال ان يسري ذلك إىل افراط لذى الفاسد حىت حيقد الصدر فيعاديه حينئذ لنفسه ال هللا ا فترد 

الشهادة اذا حتققت التهمة ولو كانت عداوة الدين متنع ملا قبلت شهادهتا على الكافر ووافقنا ش وابن حنبل وقال 
ال تقبل شهادة خصم وال ظنني والظنة التهمة والعدو متهم على عدوه وقوله وال ح العداوة ال متنع مطلقا لنا قوله 

تقبل شهادة ذي العمر على اخيه وال اخلائن واخلائنة وال البائع الهل البيت والبائع قيل السائل وقيل البائع الهل 
( بالظواهر حنو قوله تعاىل  البيت كالوكيل وغريه والغمر احلقد وهذا نص وقياسا على الولد جبامع التهمة احتجوا

والن عدالته متنعه ان يشهد على عدوه بالباطل وألهنما ليس بينهما سبب ) وشهيدين من رجالكم ) ( ذوي عدل 
توارث فال متتنع شهادته عليه قياسا على غري العدو واجلواب عن االول ان دليلنا اخص من تلك العمومات فيقدم 

ر ذي النسب وال نسلم ان العدالة متنع اال عند عدم املعارض وعن الثالث الفرق ان عليها وعن الثاين أنه ينتفض بغم
  العداوة توجب التهمة خبالف غري العدو 

  ويف الباب مثان مسائل

املسالة االوىل قال صاحب البيان قال مالك اذا ردت للعداوة ال حيلف خبالف اخللطة وعن سحنون ذلك اكد من 
الف يف اخللطة هل ال تثبت اال مبا تثبت به احلقوق او يكتفى فيها بالشاهد الواحد اخللطة فيحلف وهذا على اخل

واملراة الواحدة املسالة الثانية قال قال مالك اذا شهد وجب عليه ان خيرب احلاكم بأنه عدو وعن سحنون ال خيرب 
احلكم بغري سببية ضعيف الن  تنفيذا للحق وال يسعى يف ابطاله وهو االصح وقوهلم لو سكت لكان ساعيا يف اثبات

احلق يصل وهو املقصود قال ابن القاسم واذا ادعى انك تعلم ان الذي يشهد عليه بريح اخلمر عدوله اخربت 
بذلك القاضي اال ان يكون املشهود عليه اقر عندك ان الذي وجد منه مخر فال خيربه بذلك حىت يقام احلد وكذلك 

عليه اعداؤه ال خيرب القاضي بذلك املسالة الثالثة قال قال ابن القاسم اذا سجن اذا اقر عندك بالدين الذي شهد به 
صاحب السوق سكرانا ال يشهد عليه وبسجنه صار عدوا وكذلك اذا شهدوا بالزىن وتعلقوا باملشهود عليه ورفعوه 

عليه وصاروا قذفة  للسلطان الن الرفع والتعلق ال يلزمهم بل مكروه ألهنم مامورون بالستر فال تنفذ شهادهتم
موكلني بذلك صحت شهادهتم وقال اصبغ ومطرف تقبل ( ) حيدون اال ان ياتوا باربعة غريهم على شروط شهادة 

شهادة االولني الن الستر وان أمروا به اال أنه مل حيرم عليهم ذلك فيقبلوا اذا فعلوا ذلك هللا ولو شهدوا فيما يستدام 
ت وان قاموا الن القيام متعني وقال بعض املتاخرين على قول ابن القاسم ترد فيه التحرمي كالطالق والعتق جلاز

الهتأمهم يف امتام ما قاموا فيه املسالة الرابعة قال قال ابن القاسم جتوز شهادة اعداء الوصي عن الصيب أنه جرح 
يته اكثر من الثلث حىت انسانا او على امليت بدين اذا مل يكن بيد الوصي مال تؤخذ منه دية اجلراح او كانت د

حتمل العاقلة وكذلك الدين جيوز قبل ان يصري املال بيد الوصي اما بعد فال ومتتنع شهادة اعداء االب على االبن 
قال سحنون جتوز على االبن وكذلك اعداء االبن على االب يف املال دون القصاص واحلدود وكذلك على االخ 

ى االخ يف املال خلفته قال ابن يونس قال حممد متتنع شهادة عدوك عليك ووافق ابن القاسم سحنون أهنا جتوز عل
وجتوز على ولدك وان كان يف كفالتك اذا مل يكن يف شهادته حد او قصاص الن ذلك يلصق بك وكذلك االم 
اسم اذا واجللد ومنع عبد امللك شهادته على ابنك مطلقا ألنه يؤملك املسالة اخلامسة قال صاحب البيان قال ابن الق

حدثت العداوة بعد االداء وقبل احلكم ال يضر لتاخر املانع عن زمن االعتبار قال اللخمي اذا كانت عنده شهادة 
وهو يذكرها مث عاداه فاختلف يف قبول شهادته قال والقبول احسن اذا كانت قيدت عنه حذر الزيادة والتغري 



يها ريبة فيتحدث هبا قبل االداء وال يذكر الريبة فيؤديها والقول اآلخر يالحظ ان الشاهد قد تكون عنده شهادة ف
بعد العداوة مع الريبة املانعة املسالة السادسة قال ابن يونس قال سحنون ان شهدت عليه فشهد عليك بعد ذلك 
وهو يف خصومته ردت شهادته وذلك بعد الشهرين وحنومها من وقت شهادتك عليه املسالة السابعة قال اللخمي 

صطلح املتهاجران قال عبد امللك ترد الشهادة ألحدمها على اآلخر بقرب الصلح حىت تظهر الرباءة من العداوة اذا ا
قال ابن كنانة جيوز عقيب الصلح ان كانت اهلجرة خفيفة يف أمر خفيف وقال حممد جتوز الشهادة اذا اصطلحا ومل 

املسالة الثامنة يف اجلواهر كل من ال جتوز شهادته  يفرق وقال عبد امللك ان سلم عليه ومل يكلمه امتنعت الشهادة
  عليك ال يزكي من شهد عليك 

  املانع الثالث

هتمة جر الشاهد النفع لنفسه يف ضمن الشهادة ويف الكتاب متتنع شهادته ملكاتبة الن الكتابة له وال مراته بالعتق الن 
ر لنفسه قال ابن يونس قال ابن القاسم ان باع ولده يبقى حرا خبالف شريكه املفاوض يف غري التجارة اذا مل جي

أحدمها سلعة بينهما من رجل ومل يقبضها املبتاع حىت باعها البائع من آخر وقبضها الثاين فال جتوز شهادة الذي مل 
الشاهد من الفضل شيئا قال ابن يونس ينبغي اذا ( ) يتول البيع لالول بالشراء وان كان الثاين قد اشتراها بفضل 

قبول شهادته لعدم التهمة ووجه االول أهنما متفاوضان فكأهنما معا باعا من ( ) تراها الثاين مبثل الثمن االول اش
  الثاين وال يقبل قوله ان شريكه باعها من االول وجيب على املقر ان يعطي نصف الزائد عن الصفقة االوىل لالول 

  فرع

على امليت وحيلف الطالب مع الوارث الواحد ان كان عدال  يف الكتاب جتوز شهادة الوصيني او الوارثني بدين
ويستحق فإن نكل اخذ من شاهده قدر ما يصيبه من الدين العترافه بذلك وان كان سفيها امتنعت شهادته لسفهه 
ه ومل يرجع عليه لعدم نفوذ اقراره وجتوز شهادة الوصيني ان امليت اوصى إىل فالن معهما ألنه نفع لغريمها وقال غري

ان ادعى ذلك فالن ومل جيرا بذلك النفسهما نفعا وكذلك الوارثان فتجوز وجتوز شهادة الوارثني على نسب 
يلحقانه بامليت او دين او وصية او ان فالنا وصي وان شهدا ان ابامها اعتق هذا العبد ومعهما اخوات او زوجة 

 جر والئه امتنعت ومتتنع شهادة الوصي بدين للميت االب فإن مل يتهما يف والئه لذاته جازت شهادهتما وان اهتمهايف
ألنه خليفة اال ان يكون الورثة كبارا عدوال وال جيرب بشهادته شيئا ياخذه ومتتنع شهادة الوصي لورثة امليت بدين 

شهادته هلم على الناس ألنه الناظر هلم اال ان يكونوا كبارا عدوال فإنه ال يتهم هلم يف التنبيهات قوله للسفيه ترد 
ظاهره اشتراط الرشد يف العدالة هو قول اشهب ومل يشترطه مالك يف كتاب التفليس وقوله اال ان يكون الورثة 
كبارا عدوال يقتضي اشتراط العدالة يف الرشد قاله بعض شيوخنا حىت قال ومعناه عندي ان يكونوا مرضيني يف 

الدين يف الرشد وقال بعضهم اراد بالعدالة الوجه الذي ال  احواهلم ال عدالة الشهادة والقوالن يف املذهب يف اشترط
خيتلف فيه أنه ال حيجر عليهم فتنتفي التهمة عن الوصي واذا مل يكونوا عدوال فهم خمتلف فيهم فيتهم الوصي لكون 

وال الورثة معرضني لاليصاء قال ابن يونس حيلف مع الوارث العدل ان حقه حلق وأنه ما قبض من امليت شيئا منه 
اسقطه عنه وقوله ياخذ منه نصيبه يريد اذا اقر الشاهد ان الدين باق على امليت وان ال ياخذ منه شيئا حىت حيلف 

أنه ما قبض منه وال اسقطه عنه وعن ابن القاسم اذا احتضر فقال ما شهد علي به أنه من دين او شيء فهو مصدق 
قوم فال بد من اليمني ان كان الولد عدال وان مل يكن عدال او إىل مائة دينار ومل يوقت وقتا مث مات فشهد الولد ل



نكل املشهود له لزم الولد نصيبه من الدين وان كان سفيها امتنع اقراره يف مرياثه ومل حيلف الطالب قال ابن القاسم 
ته امتنعت شهادهتما ذان أهنما يف والي( ) لو شهد الولدان ان ابامها اعتق هذا العبد وشهد اجنبيان أنه اوصى بالثلث 

واال جازت ويف النوادر قال مالك اذا شهد ويل اليتيم له وهو خياصم قبل اخلصومة او بعدها يف مال يلي قبضه ال 
تقبل قبل وال بعد ويقبل فيما ال يلي قبضه الن القبض والية وقد يقترض ويتجر فيما قبض فيتهم يف ذلك واذا 

قال مالك وجتوز شهادة الوصي على اليتيم يف زمن االية كالوالد ويف اجلالب زالت الوالية قبلت اال ان ترد او ال 
على وصية ومها الوصيان ( ) املنع ألنه يتهم يف راحة من ضبط املال قال سحنون اذا اتيا بكتاب خمتوم للقاضي 

  ( ) ساهلما ان قاال قبلنا الوصية ردت شهادهتما 

  فرع

لوالدمها مبال اوهلما ولفالن على فالن مائة بأنه مل جير أحدمها جلر النفع هبما يف الكتاب شهد ان فالنا كفيل لفالن و
خبالف شهادة بوصية اوصى له فيها بشيء تافه ال يتهم فيه فيجوز له ولغريه وعنه ال يصح بعض الشهادة دون 

ل حيىي بن سعيد بعضها وعن مالك اذا أهنم امتنعت له ولغريه وقال سحنون يف هذا االصل اختالف عن مالك وقا
ان شهد معه غريه جازت له ولغريه واال جازت لغريه دونه وعن مالك ال جتوز له وال لغريه مطلقا يف التنبيهات ال 
خيتلف يف رد شهادته لنفسه اذا اشهدمها بشيء ولغريه وان كان الذي شهد به لنفسه حقريا اال ما يف املوازية أهنا 

سريا كالوصية وقيل جيوز منها شهادته فقط خترجيا وحيتمل ان ما يف املوازية وقول جتوز له ولغريه اذا كان الذي له ي
ابن القاسم يف الوصية أنه ان كان الشاهد فيها يبني أنه ان كان وحده حلف املشهود له واخذ ما شهد له به لنفسه 

اخذ اآلخر حقه بغري ميني ألنه كخز وأحد وهو فيه حيكم اتبع وقد حلف اآلخر على تصحيح شهادته وان معه غريه 
الجتماع شاهدين له واخذ ايضا حقه بغري ميني لكونه تبعا حلق صاحبه مل خيتلف شيوخنا ان هذا معىن قول ابن 

القاسم واختلف يف تاويل قول ابن سعيد قيل معناه ان كان وحده جازت لغريه مع ميينه وامتنعت له وان كان معه 
 ميني معاتبة بشتهدين وقيل ان كان معه غريه مل ياخذ هو حقه اال بيمني مع شهادة غريه جازت لغري بغري ميني وله بغري

صاحبه وقاله مالك ففي املدونة قوالن ملالك وتاويال قول ابن سعيد قوالن اخران وان كان ما شهد به لنفسه يف 
وهو أحد االقوال يف اجلالب الوصية كثريا ردت شهادته يف اجلميع على املشهور للتهمة وقيل جيوز لغريه دون نفسه 

قال بعض االندلسيني جتويزه هاهنا ان كان الذي له يسريا مع املنع مطلقا اذا شهد أنه اوصى البنه اختالف اذ ال 
فرق يف التهمة قال وليس كذلك ألنه يف القرابة امنا اجاب عن شهادة االب البنه ومل يعترض للوصية وال فرق بني 

فيذ يسري املال الذي لو اوصى له يف مجلة وصية مل يتهم فيه او تنفيذ عتق وشبهه مما ال يتهم الوصية له او اليه يف تن
فيه او هو ال يتشرف مثله باسناد الوصية قاله يف املستخرجة ويف النكت جتوز شهادته يف الوصية له فيها يسري 

شهد وارثان ان فالنا تكفل لفالن خبالف سائر احلقوق ألنه ضرورة خيشى من تأخريها معاجلة املوت وقوله اذا 
ولوالدمها ال جيوز معناه يف حق واحد واما يف حقني تكفل لفالن بكذا ولوالدمها يف شيء اخر بكذا فيجوز لالجنيب 
قال التونسي اذا ردت الشهادة للتهمة مل جيز للغري خبالف اذا ردت للسنة كشهادته مبال وعتق فيجوز ما قابل املال 

تق الن الشاهد مل يتهم يف صدقه خبالف التهمة وقال اصبغ اذا شهد كل واحد منهما لصاحبه ان دون ما قابل الع
امليت اوصى له بكذا والكتاب واحد او متعدد صحت الشهادة وحيلف كل وأحد مع شاهده قال ابن القاسم اذا 

الناس ويشك ان كان له  شهد على وصية اوصى له فيها ثبت الثلث والوصايا حتيط بالثلث فإن كان امليت يداين
على الناس ديون ثبتت بطلت الشهادة او ال يداين الناس جازت قال ابن يونس اذا شهد يف وصيتني خمتلفتني هلما يف 



أحدامها يسري جازت الوصيتان واال ردت فيهما وعن مالك اذا اشهدمها ان ثلث ماله ثلث للمساكني وثلث جلريأنه 
يسرية قال اللخمي يف املدونة اذا شهد يف ذكر حق له فيه شيء ردت له او لغريه  وثلث هلما جتوز شهادهتما ألهنا

قال يف اجملموعة الن أحدمها ال ياخذ منه شيئا اال شاركة اآلخر فيه ولو اقتسما قبل الشهادة جازت شهادته قال 
ا بعبد ولالخر بثوب مثال فعلى هذا جتوز شهادته يف الوصية لغريه وان كثر ما خيصه منها اذا كانت الوصية ألحدمه

الن أحدمها ال يدخل على اآلخر فهي كشهادتني فال ترد شهادة االجنيب فإن قال انا اعلم ان شهاديت ال تقبل يف 
نصييب وامنا قصدت حق غريي وذكرت ما اوصى يل به الؤدي ام جلس على ما وقع فاوىل ان تبطل يف حق االجنيب 

الشهود لبعض على رجل وأحد يف جملس امتنعت او شيئا بعد شيء جاز او قال مطرف وعبد امللك اذا شهد بعض 
على رجلني جاز يف جملس او جمالس قال واخرى ردها كانت على رجلني او رجل يف جملس او جمالس لفظا او 
بكتاب الهتامهما على اشهد يل واشهد لك اال ان يطول ما بينهما قال مالك اذا شهدت عليه مبال يف يدك أنه 

دق به على فالن وفالن حاضر جاز او غائب امتنعت ألهنا ملك على اقر لك املال يف يدك قال حممد سلم املال تص
وال تشهد النك ان شهدت رددت للتهمة فال تقبل بعد ذلك اذا قدم الغائب لتهمة الرد واذا سلمته شهدت له اذا 

ان تقبل الشهادة ويكاتب املشهود له اال ان  قدم قال وارى ان يثبت باملال للحاكم او قلت له اوقفه حيث ترى
تبعد غيبته فيحلف صاحبه الغائب وياخذ فإن قدم حلف واسترجعه ولو كان املال مما ال تتهم انت يف االنتفاع به 

يبقى به عندك كالثوب قبلت الشهادة الن العبد ال يتهم يف مثل هذا وقد تسلف الدنانري حكى صاحب البيان فيما 
ية له فيها شيء االربعة االقوال املتقدمة مث قال وهذا اذا كانت الشهادة على وصية مكتوبة اما اللفظ اذا شهد بوص

فقط حنو لفالن كذا ولفالن كذا والشاهد أحدهم والذي له يسري امتنعت شهادته لنفسه دون غريه وقد يقال يبطل 
اتفاقا ولغريه على رواية اشهب ألنه روى أنه لغريه ايضا على تاويل ضعيف وان كان الذي له كثريا امتنعت لنفسه 

ال جتوز شهادته يف وصية بعد الوصية اليت له هو وليس له يف الثانية شيءومع ذلك منع االشهاد به قال حممد ال جتوز 
  شهادته يف الثانية اال ان يشهد أنه نسخ االوىل وجيوز لغريه على قول مطرف 

  فرع

قبائل شىت واوصى بوصية متتنع شهادة بعضهم لبعض فيها وان شهد على وصية يف الكتاب تويف أحد املسافرين من 
فيها عتق ووصايا القوم نفذت يف الوصايا للقوم مع امياهنم دون العتق فإن ضاق الثلث فإمنا هلم من الثلث ما فضل 

ه حلف مع شهادتك عن العتق وامنا تبطل كلهالو شهد لنفسه فيها ولو شهدت أنه تصدق مبا اودعك لفالن او اقر ب
واستحق ان كان حاضرا وتبطل شهادتك ان كان غائبا خشية اهتامك بانتفاعك بذلك املال قد تقدم كالم اللخمي 

على هذا يف الفرع الذي قبله قال ابن يونس امنا يتهم يف الوديعة اذا كانت طيبة تنتفع انت يف مثلها باملال يف املوازية 
اله فشهدا عليك انك قتلت املوصى له ردت شهادهتما ألهنما ينتفعان هبما يف اذا أوصى لك بعبده وهلما ثبت م

الثلث ولو مل يوص اال بثالثة اذا مجع مع العبد مل ترد الرتفاع احلصاص وجوزها حممد مطلقا ألنه ال بد من احلصاص 
اما له واما للورثة واما اما له واما للورثة قال ابن يونس وهذا اذا كانا فقيهني يعلمان ان احلصاص ال بد منه 

اجلاهالن الظانان ان احلصاص يسقط عنهما بسقوطك فال قال حممد ولو شهد بانك قتلت املوصي مل ترد لعدم 
انتقاعهم الن الورثة تقوم مقام امليت وقال ابن القاسم يف املسلوبني تقبل شهادهتم يف احلد للحرابة دون االموال 

ة ال تتبعض وعن ابن القاسم جتوز يف اجلميع اذا كان ما للمشهود من املال وقال مطرف تقبل فيهما الن الشهاد
يسريا كالوصية وقال سحنون يف اكرياء السفينة تعطب قبل البالغ وقد نقد الكراء شهد بعضهم لبعض ويرجعون 



وز اشهد يل عليه مث قال ليس هذا موضع ضرورة فال تقبل ألهنم كانوا جيدون من يشهد سواهم نظائر قال العبدي جي
  واشهد لك يف مسالتني املسلوبني واهل املركب اذا كانوا ثالثني وقيل عشرين 

  فرع

يف الكتاب اذا شهد له اعمامه ان فالنا امليت موىل ابيه ومل يترك ولدا وال موايل بل ماال جاز الرتفاع التهمة وان 
نع ولو شهد ابنا عم البن عمهما على عتق ترك ولدا ومواىل يتهمون بذلك على جر والئهم يوما ما لتعددهم امت

ومها يتهمان لقرهبما يف جر الوالء امتنع وان مل يتهما لبعدمها جاز وان كان الوالء قد يرجع اليهما يوما ما قال يف 
  التنبيهات امنا يراعى لو مات ابن العم االن ورثاه واما بتناسخ وطول فال 

  فرع مرتب

الوارثني يف العتق اما لكوهنما غري جائزي الشهادة او متهمني يف جر الوالء فال قال صاحب البيان اذا ردت شهادة 
يلزم الشاهد ثالثة اقوال ال يعتق عليه حظه منه ويستحب له بيعه فيجعله يف عتق فإن ملكه يوما ما عتق عليه ان 

بن ايب سلمة ويقوم عليه ايضا  محله الثلث او الشهادة يف الصحة ملالك يف املدونة ويعتق عليه حظه قاله عبد العزيز
لشركائه ألنه متهم يف شهادته على عتق نصيبه بغري تقومي ومالك يرى ان العتق ال يصح تبعيضه الن العبد يتضرر 

  وكذلك الشركاء وواخذه عبد العزيز باقراره يف نصيبه 

  فرع

ال ابن يونس قال عبد امللك ان يف الكتاب متتنع شهادة القاسم على ما قسم والقاضي املعزول على ما حكم به ق
ثبت ان القاضي أمرهم بالقسم جازت شهادهتم وان مل يكن اال قوهلم ان القاضي أمرهم بالقسم مل يقبل ألهنم 

يتهمون على تنفيذ فعلهم قال صاحب البيان مل يصرح بأنه هاهنا جيوز قبل ان يعزل وهي ال جتوز وان مل يعزل وامنا 
وشهد عليه وخيرب بذلك على وجه االعالم واالخبار ال على وجه الشهادة ألنه يتهم قبل جيوز له التسجيل مبا قضى 

العزل وبعده على تنفيذ فعل نفسه فال يقبل وحده وال مع غريه قال مالك وان اقمت شاهدا على أنه قضى لك قال 
تبية وقال يف املدونة خالفه لقوله مالك ال حتلف معه ألنه من باب احكام االبدان ال يقبل فيه اال شاهدان قاله يف الع

يف االقضية اذا وجد بعد العزل يف ديوأنه شهادة الشهود واثبتها حيلف املطلوب باهللا بأن ما يف الشهادة علي فإن 
نكل حلف املشهود له وثبتت له الشهادة فأثبتها باليمني والنكول فأوىل بالشاهد واليمني وال فرق بني ذلك وبني 

ح الثاين إذا اختلف الزوجان يف فريضة القاضي صدق الزوج إذا أتى مبا يشبه فإن مل يأت مبا يشبه احلكم ويف النكا
الكل صدقت املرأة مبا يشبه فاسحب املرأة باليمني مع فظاهر املدونة أن حكم احلاكم يثبت بالشاهد واليمني خبالف 

ال وهو يثبت بذلك والشاهد واليمني يف الشهادة على الشهادة واإلضهر من جهة النظر ألن املقصود هاهنا امل
الشهادة على الشهادة ال يثبت به املال وال جيوز يف كتاب القاضي الشاهد واليمني اتفاقا ألنه من باب الشهادة على 
الشهادة ويف النوادر منع سحنون شهادة القاسم ويف الواضحة شهادة القاسم جائزة عند القاضي الذي أمره بالقسم 

  ن ذكر أنه أمره بذلك دون غريه إ



  فرع

يف البيان قال مالك إذا كان له دين على املشهود له جازت شهادتك إن كان املشهود له موسرا وإال فال ألنه جتر 
لنفسك قال ابن القاسم وكذلك إذا كان له عليه حق ألنك ترجو بشهادتك تأخريه والساقط إال أن تكون مليا 

حلوله قريبا أما بعيدا فتجوز كالويل وجتوز شهادته له فيما عدا األموال ال ينتفع  فتجوز وهذا إذا كان الدين حاال أو
بشهادته ويف دينه بغري األموال واما إذا كان الدين على الشاهد فالشهود له فقد أجازها أشهب كان مليا أو معدما 

أو له معك قراض ثالثة أقوال جتوز  ومنعه ابن القاسم كما تقدم كان املشهود به ماال أم ال ويف شهادتك ملن لك معه
شهادة كليكما لالخر وهو ظاهر قول ابن القاسم وقال أشهب كذلك ان كان العامل مليا باملال وان كان معدما 
امتنعت وقال سحنون ال جيوز كل واحد منهما لالخر قبل حتريك املال يف شراء السلع وان غره شغله جاز لتهمة 

الف بعد الشغل قاعدة يقع التعارض بني االصلني كالقاطع لرجل بنصفني يدعي النزع من يد العامل للمال خب
اولياؤه احلياة قبل اجلناية وهو االصل ويدعي اجلاين املوت واالصل براءة ذمته والدليالن كاالثنني واخلربين 

ت وظاهرين امللك املتعارضني والظاهرين كالبينتني فإن ظاهر كل واحدة الصدق والتزين للزوجني على متاع البي
واالصل والظاهر االصل الطهارة وظاهر حاهلا النجاسة وخيتلف العلماء يف أي ذلك يقدم ونظائره كثرية وقد تقدم 

بسطه يف مقدمة الكتاب وهذه الفروع تعارض فيها ظاهران ظاهر عدالة العدل الصدق وظاهر كونه مديونا 
ق فيختلف العلماء أي الظاهرين يقدم فهذه القاعدة خترج للمشهود له او غري ذلك التهمة وعدم الديون بالصد

  عليها فروع كثرية يف الشريعة فتاملها يف مواطنها وعليها خترج مسائل موانع الشهادة يف مجيع هذا الباب 

  فرع

يف البيان قال مالك اذا شهدت عليه بطالق أمراته ليدفعن حقك اليك وأنه حنث ترد شهادته لتعلقها حبقك قال 
ب البيان والظاهر جوازها الن التطليق عليه ال يدعوه إىل تعجيل حقك امنا يدعوه اليمني لكنك لو شهدت صاح

عليه فذلك قبل احلنث ردت شهادتك فردت بعد احلنث الحتمال ان يكون ذلك وقع واردت حتقيق دعواك ثابتا 
هتما ان القاضي قضي بكذا وهو ضعيف قال قال ابن القاسم اذا قضى القاضي بشهادهتما وعزل جازت شهاد

ذلك النفسهما ( ) لضعف التهمة وروى عنه سحنون ال جيوز على احلكم الهتامهما أنه قبل شهادهتما وحكم هبا 
  وجيوز على الشهادة حيكم القاضي بشهادهتما الن االشهاد على احلكم غري احلكم ومل جيزها عبد امللك مطلقا 

  فرع

هد كل واحد منكما على صاحبه أنه اعتق ترد الهتامكما يف التقومي وال ميني قال قال ابن القاسم بينكما عبد ش
عليكما الن كل شهادة ردت لعدم العدالة او التهمة ال ميني على املشهود عليه ألهنا كالعدم والعتق ال حيكم فيه 

كمل نصاب الشهادة عتق  ابتدات ا وتقبل شهادتكما اتفاقا اذا مل يكن لكما غري العبد لعدم التقومي فال هتمة فإن
على كل واحد نصيبه واال حلف ومن ردت شهادته هل يعتق نصيبه ألنه مقر على نفسه قوالن البن القاسم والعتق 

  يف املدونة وله قوالن يف لزوم اليمني اذا ردت الشهادة الن ذلك اقوى من اخللطة 

  فرع



ضرك املوت وال يرثك غريمها وابنتك فسالتهما ان قال قال ابن القاسم اذا كان لك مكتوب حبق شاهداه اخواك فح
يهبا احلق للبنت او أحدمها حىت تصح شهادته فيه فيتصدق أحدمها على اخيه بنصيبه مث مات ال جتوز شهادته فيما 

وهب من مالك يف مرضك ألنه ثبتت له باملرض فهو يشهد على تنفيذ هبته واجازها اصبغ الن الذي ثبت للوارث 
  ا هو احلجر دون االرث وهذه اهلبة نافذة على جادة املذهب يف املرض امن

  فرع

قال ابن القاسم اذا استحقت قرية بالعدول وادخل إىل حتديدها قرية إىل جانبها فشهد اهلها ان القريتني لغائب 
  ردت شهادهتم النتفاعهم بانقاذ قريتهم من يده 

  فرع

لك جارية ترد شهادهتما يف ذلك ألنه صنيعهما وضعفه اصبغ  قال يف املوازية اذا ارسلتهما يزوجانك او يشتريان
  وقال حممد ان عقد النكاح ردت وان شهدا على العاقد جازت 

  فرع

قال ابن القاسم ال تقبل شهادة الرسولني على القابض بالقبض ألهنما يدفعان عنهما معرة التهمة وتقبل يف أن املال 
ه أمر خارج عنهما ويف ان ما حتت يده رهن لزيد وال يعلم الدين والرهن وديعة ال سلف اذا نازعك املرسل اليه ألن

اال من قوله فيقبل قول االمني يف ذلك مع ميني الطالب ان شهد قبل بيع الرهن وميتنع بعده ألنه يدفع الضمان عن 
  نفسه 

  فرع

لث ألنه حق يلحق اباه دين قال قال اصبغ متتنع شهادته هذه الدابة اليب مات واوصى هبا لزيد وهي خترج من الث
  فيجر ذلك نفعا 

  فرع

قال اذا حبست على اهل احلاجة من قرابتك حبسا فشهد فيه اهل العلم منهم واحلبس يسري ال ينفع هؤالء ان 
  احتاجوا جازت شهادهتم واال ردت 

  املانع الرابع

فر او العبد فردت شهادهتم مل هتمة احلرص على القبول بزوال معرة الكذب ويف الكتاب اذا ادى الصيب او الكا
تقبل ابدا ويف اجلواهر مينع الشهادة احلرص على الرباءة مما ينسب اليه من توهم الكذب كمن شهد فرد لنفسه مث 

تاب فال تقبل وقاله ابن جنبل وقال ش و ح يقبل الكل اال الفاسق ملا أهنم يتهمون عن اظهار صدقهم والعوائد دالة 



الفواسق ألنه روي عن عثمان وعلي من غري خمالف من الصحابة احتجوا بان الثالثة ال على ذلك وبالقياس على 
تسمع شهادهتم ملا علم من صفاهتم فما حتقق الرد وبه يظهر الفرق بينهم وبني الفاسق ألنه تسمع شهادته مث ينظر يف 

ف االول مل تتعلق اماهلم بذلك ال عدالته فإن ظهر فسقه رد فيبقى طبعه حيثه على تنفيذ ما تعلق به اهله اوال خبال
يلحقهم عار لكون الفسق وألهنم ال يلحقهم عار يكون أحدهم صبيا او كافرا او عبدا ألهنا امور توطنت نفوسهم 
عليها خبالف الفسق ال تسمع شهادهتم يعين مقطوع به فيهم والفسق يعلم غالبا باالجتهاد فال يقبل تائبا باالجتهاد 

هاد ال ينقض باالجتهاد وهاهنا ننتقل من معلوم إىل معلوم فإن زوال هذه االوصاف معلوم يف العدالة واالجت
واجلواب عن االول ان الثالثة قد ال يعلم احلاكم احواهلم مث يسال عنهم فيحصل السماع والرد فلو مل يسمع منهم 

يقبلون بعد زوال تلك شيئا حىت كشف عن احواهلم فمحال ان يتفق اذا حينئذ وحنن نقول يف هذه الصورة 
االوصاف وامنا اخلالف اذا ادوا فسقط الفرع بل نعكس ونقول لو حصل البحث عن الفاسق قبل االداء إذا زال 

فسقه كما تقدم وعن الثاين ان العار يلحقهم بكوهنم حيصرون عند التحمل واالداء وال يعرج عليهم فالنفوس األبية 
الرتغام والعار ألنه اطرح احلياء وال بأس ما ميكنه تركه وهؤالء مقهورون ترتغم ذلك بل الفاسق وهو أوىل لعدم ا

لنقصهم فيكون الفاسق بعيدا عن الناس خبالفهم وعن الثالث أن الكافر يقبل بعد إسالمه عندكم مع أن االسالم غري 
خلفها علة اخرى وهي معلوم بل ظاهر فقد نقض الظن او العلم السابق بكفره بالظن وعن الرابع ان العلة االوىل ا

التهمة تفريع قال ابن يونس قال ابن القاسم ان جهل القاضي فاجازها يف احلالة الثانية نقض حكمه ولو شهد اوال 
فلم يروا حىت تغريت احواهلم قبلوا لعدم امل نفوسهم بالرد فال هتمة قال اشهب اذا قلت للحاكم شاهدي فالن العبد 

ه مث تغري حاله قبلت شهادته الن ذلك فتيا الرد قال بعض القرويني ينبغي ان يعيدوا او الكافر او الصيب فقبل شهادت
شهادهتم بعد زوال نقصهم قال ابن القاسم فإن حكم بشهادة العبد يظنه حرا فقمت بذلك بعد عتقه رد احلكم 

هدوا على شهادهتم مت االول ويقام هبا االن فشهد لك ثانيا وقياس قول مالك واصحابه اذا كان الثالثة اصوال اش
انتقلوا إىل حالة القبول ال تقبل شهادة الفروع لتحملهم عمن ال تقبل شهادهتم خبالف ان شهدوا يف احلال الثاين مبا 

علموا يف احلال االول قال وهذا يقتضي ان العبد الذي حكم بشهادته البد ان يعيد االول قال سحنون امجع 
  او مانع ال يقبل بعد ذلك اذا زال ذلك املانع الن قاضيا وحكم بردها  اصحابنا ان كل من رد جبرحه او ظنة

  املانع اخلامس

هتمة االحسان ويف الكتاب ال جتوز شهادة من يف عيالك لك وكذلك السؤال اال يف القدر اليسري يف النكت جيوز 
لذي يف عيالك اخا او حنوه اذا كان املشهود له يف عيال الشاهد قاله يف اجملموعة وقال بعض اصحابنا ان كان ا

امتنعت الشهادة له يف مال ألنه تندفع به نفقته عنه وانت ختشى من عدم النفقة عليه املعرة خبالف االجنيب قال ابن 
يونس ال ترد شهادة من تصيبه احلاجة فسال بعض اخوانه وليس باملشهور باملسالة قال ابن وهب ال تقبل شهادة 

او يسال الرجل الشريف وال يتكفف الناس وهو معروف باملسالة خبالف من يقبض الرجل الصاحل يسال الصدقة 
الصدقة اذا خرجت من عند االمام او من وصية فرقت قال بعض اصحابنا تقبل شهادة الفقري اذا كان يقبل الشيء 

ل وقيل يقبل يف غري مسالة لقوله ما اتاك من غري مسالة فخذه فإمنا هو رزق رزقكه اهللا فهو خارج عن باب السؤا
اليسري دون الكثري الذي هو حنو مخسمائة دينار اذا مل يكن ظاهر العدالة قال اللخمي ان كان الفقري ال يقبل الصدقة 
قبل يف القليل واختلف يف الكثري حنو مخسمائة دينار اذا كانت بوثيقة الن القاعدة ان يقصد بالكثري طبقة غري هؤالء 

ارى قبوهلا وكذلك اذا كان منقطعا يف الصالح او مشتهرا بالشهادة او يقصد الناس  واما ان قال مسعته يقر قال



بالكتابة قال ابن وهب يقبل املعترض الخوأنه وقال ابن كنانة ان كان يسال يف معصية نزلت به اودية وقعت عليه مل 
هادة اتفاقا واخلاصة فيها قوالن ترد وترد شهادة هؤالء ملن عادته رفقة قال صاحب البيان املسالة العامة تبطل الش

  البن وهب وغريه قال ابن وهب ال تقبل شهادة املعترض لصالت الوالة لقبح امواهلم اليوم اذا كان معروفا بالطلب 

  املانع السادس

هتمة بطالن احلق قال صاحب البيان ال تقبل شهادة اهل البادية اذا قصدوا دون احلاضر يف املبايعات والنكاح واهلبة 
واالجارة والوصية والعتق والتدبري الن العدول اليهم يف هذه ريبة يف اصل احلق فال شهادة لبدوي يف احلضر على 

حضري وال بدوي اال يف اجلراح والقتل والزىن والشرب والضرب والشتم وحنوه مما ال يقصد االشهاد عليه بل يقع 
ى احلضري والبدوي الن املوجود مث ليس اال عدوهلم دون بغتة وجتوز شهادهتم فيما يقع يف البادية من ذلك كله عل

احلضر قال فعلى هذا االصل لو حضروا فيما يقع بني اهل احلاضرة من املعامالت وغريها دون ان حيضروا لذلك او 
يقصدوا له فشهدوا جاز وعن مالك ترد شهادة البدوي على احلضري لبدوي مطلقا كان يف احلضرة والبدوية لقول 

ال جتوز شهادة البدوي على القروي ومن هذا املعىن شهادة العامل على العامل فعن ابن وهب ال يقبل القاريء النيب 
على القاريء ملا بني اهل العلم من التحاسد وجوز ابن القاسم شهادة البدوي يف رؤية اهلالل قال مالك واذا انقطع 

ادر اذا مات الرجل بالبادية وكان يتجر هبا قبلت شهادة القروي يف البادية وصار منهم جازت شهادهتم له ويف النو
اهل البادية لعبده أنه اعتقه ومجيع اموره اذا كان ال جيد غريهم ولوال ذلك بطلت حقوقه ويف اجلواهر قال االمام ابو 

سفر قال  عبد اهللا التهمة اذا كتب خطه يف الوثيقة او يف الصداق وهو احلضر خبالف ما لو مسعهما يتقارران او يف
اللخمي ال يقبل البدوي اال ان يعلم به كان خمالطا للحضريني او يكون مجيعهم مسافرين وكذلك بني حضري 

وبدوي اال ان يكون البدوي من قرية الشاهد فيشهد مبداينة كانت يف القرية او يف احلاضرة اذا كان معروفا بالعدالة 
ال يقبل البدوي مطلقا على القروي وقال ش و ح يقبل مطلقا لنا وممن يعول يف املداينة على مثله وقال ابن حنبل 

احلديث املتقدم وهو يف ايب داود وبدوي ال يقبل شهادة بدوي على صاحب قرية وهو حممول عندنا على توقع 
الكتاب وحيمل احلديث على من مل تعلم ) ( ) شهيدين من رجالكم ( التهمة مجعا بينه وبني العمومات كقوله تعإىل 

عدالته من االعراب وهذا اوىل ألنه يفضي إىل عدم التعارض ومبا روي يف الصحيحني ان رسول اهللا شهد عنده 
اعرايب على رؤية اهلالل فقبل شهادته على الناس والن من قبلت شهادته يف اجلراح قبلت يف غريها اصله القروي 

ل ان مجعنا اوىل ألنه لو كان الجل عدم العدالة مل والن اجلراح اكد من املال فهو يف املال اوىل واجلواب عن االو
يبق يف ختصيصه لصاحب القرية فائدة فدل التخصيص على املراد التهمة وعن الثاين حنن نقبله يف رؤية اهلالل وعن 
الثالث الفرق ان القروي ال يتهم والبدوي يتهم وألن اجلراح يف الغالب هبا اخللوات واملغفالت خبالف العقود اذا 
عدل فيها عن اهل بلده إىل بدوي كان ذلك ريبة فإن قيل الريبة فيمن اشهد ال يف الشاهد قيل الريبة حصلت يف 

بطالن احلق فيكون اجلد الشاهد عنه كذبا فريد وعن الرابع ان اجلراح اكل مسلم ولكنها سلمت عن التهمة 
معة من قريت املاء يف احلوض اذا مجعته فكل والعقود فيها التهمة فائدة البدوي منسوب للقرية وهي الدور اجملت

مدينة قرية وليس كل قرية مدينة الن املدينة من االدانة وهي الطاعة فإذا كان يف القرية من يطاع من والة األمر 
  فهي مدينة 

  املانع السابع



حمل الشيء على هتمة عدم الضبط من جهة التغفل ويف اجلواهر من اليفهم ما يشهد فيه او تذهب عليه االمور في
خالف ما هو عليه وقد يتلقن فيقبل التلقني ورب شيء حيمله فهم بعض الناس وال يفهمه بعضهم ورب أمر يفهمه 
كل أحد فالشيء الذي ال يلتبس او اللفظ الذي ال يتعلق بغريه وال يطول اخلطاب معه يقبل منه والقصص الطويلة 

  متعلق مبا ذهب اليه او ما فيها مراجعة ال يقبل فيها ولعل ما فهم 

  املانع الثامن

يف اجلواهر احلرص على زوال التغيري بالتاسي والتسلي بان جيعل غريه مثله كقصة زليخا وقال عثمان رضي اهللا عنه 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب ( ودت الزانية ان النساء كلهن زوان ونبه اهللا تعاىل عليه بقوله 

بل احملدود فيما حد فيه وان صلحت حاله قال سحنون ومجاعة معه يف الزاين واملنبوذ ترد فال يق) مشتركون 
شهادهتما فيما يتعلق بالزىن واللعان والقذف وقبلهم كلهم ابن كنانة فيما حدوا فيه قال االمام ابو عبد اهللا وهو 

الزىن وقبوله فيما يتعلق بالزىن ظاهر الكتاب واطالق غريه من الكتب ولن خيتلف املذهب يف رد ولد الزىن يف 
والقذف وظاهر الكتاب ان معرة الكبرية يكفرها احلد ومتحوها التوبة والورع والعفاف فيصري فاعلها كأنه مل يات 

  قبيحا الن التائب من الذنب كمن الذنب له 

  املانع التاسع

زىن وشرب اخلمر قال ابن القاسم هتمة احلرص على منصب الشهادة باالبتداء هبا حيث ال جتب ففي اجلواهر كال
يكتم وال يشهد هبا اال يف جرحة ان شهد على أحد او حق الدمي فال يبتدا به وان مل يكن صاحب احلق يعلم اعلمه 
مبا له عنده من الشهادة فإن بادر هبا قبل طلبه هلا مل يقبل قال االمام ابو عبد اهللا اذا حلف على صحة شهادته قدح 

ن اليمني دليل التعصب واحلمية واحلرص على قبول الشهادة قال صاحب البيان الصحيح عدم ذلك يف شهادته ال
قل ( القدح اال ان يتبني له مقصود قبل املشهود عليه وقد أمر اهللا تعإىل نبيه فيما ينقله من الشهادة باحللف فقال 

  ) فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون ) ( بلى وريب لتبعثن 

  املانع العاشر

هتمة الريبة قال ابن يونس قال مالك اذا قال املريض كل شهادة اشهد بينكما فهي باطل مث شهد بينهما بعد ذلك 
( ) وسال ابو بكر بن حزم القاسم بن حممد عن شهادة عنده فلم يذكرها مث ذكرها ( ) وقال كنت مريضا اخاف 

ذكر قبل ان كان مربزا ومل ميكر من طول الزمان ما ينكر قال  رددنا قال مالك اذا انكر مث( ) كان ( ) ذكرت 
سحنون اذا قال اخربوين الذكر قبل ان كان مربزا وان قال ما عندي علم مث رجع فقد اختلف فيه قول مالك قال 
ابن القاسم اذا شهد بعشرة مث رجع إىل مخسة عشر قبل قال ابن حبيب اذا كان بني العدالة وكذلك ان نقص قال 

احب البيان اذا كان ممن ال يتهم يف عقله فما زاد او نقص قبل احلكم قبل يف املستقبل ولو مل يكن يف عدالته ص
كذلك مل تقبل يف املستقبل وهو ظاهر قول ابن القاسم يف السرقة من املدونة ويف كتاب االقضية يؤدب مع اسقاط 

قبل احلكم ليال ميتنع الناس عن الرجوع إىل احلق  شهادته يف املستقبل وقال سحنون ال يؤدب الراجع عن شهادته
واحلاصل فيمن اشتبه عليه فرجع قبل احلكم بشهادته قبل رجوعه وفيما يستقبل او بعد احلكم مل ينقض واختلف يف 



تضمينه ويف رده يف املستقبل ويقبل املربز اتفاقا وان رجع ومل يات بعذر يشبه ا وتبني بعده الزور ادب ومل يقبل يف 
  املستقبل رجع قبل احلكم او بعده وقيل ال يؤدب اذا رجع قبل احلكم 

  الباب التاسع يف الشهادة على الشهادة

ويف الكتاب جتوز الشهادة على الشهادة يف احلدود والطالق والوالء وكل شيء وجتوز شهادة رجلني على شهادة 
ف حيتاج اثباته إىل ما حتتاج اليه التصرفات وال عدد كثري وال يقبل اقل من اثنني عن واحد الن احياء الواحد تصر

يقبل يف النقل واحد مع ميني الطالب يف مال ألهنا بعض شاهد والنقل ليس مبال ولو اجيز ذلك مل يصل إىل قبض 
املال إىل ميينني وقضى النيب يف االموال بشاهد وميني واحدة وجتوز شهادة النساء على الشهادة يف االموال مع رجل 

ملال او الوكالة عليه ينقلن عن رجل او أمراة وان كثرن فال بد من رجل وقاله اشهب وقال غريه ال جتوز يف ا
شهادهتم وقال غريه متتنع شهادهتن على الشهادة وال على وكالة يف مال قال ابن القاسم وما متتنع فيه شهادهتن ال 

امنا ينقل عن مريض او غائب اال النساء فينقلن عن ينقلن فيه الشهادة عن غريهن معهن رجال ام ال قال ابن يونس 
احلاضرة الصحيحة الن االنوثة عذر كاملرض وال ينقل يف احلدود اال يف غيبة بعيدة خبالف اليومني والثالثة وجيوز يف 

ب ان مثل هذا يف غري احلدود وال ينقل عن غري العدول إىل القاضي ليال يغلط فيقضى هبا قاله يف املوازية وقال اشه
مل يعرفوهم بالعدالة والقاضي يعرفهم او عدهلم غريهم جاز الن املقصود هو الوثوق بقول االصل قال اصبغ يشترط 
ان يعلم القاضي ان املعدل هو املنقول عنه ليال جيعل امسه لغريه قال مطرف فإن قالوا كانوا يوم حتملنا عنهم عدوال 

وا أهنم غيب او اموات فلعلهم حضروا ورجعوا عن شهادهتم او وال ندري اليوم حاهلم ردت شهادهتم حىت يعلم
نسوها او ذهبت عدالتهم قال مطرف اذا مسعت رجال يشهد عند القاضي جاز النقل عنه وقال اصبغ مينع حىت 

يشهد على قبول القاضي لتلك الشهادة وهو اشبه بظاهر املدونة قال عبد امللك اذا شهد رجالن على شهادة رجل 
واحد له مجع الرجلني ( ) وثالث على شهادة اخر يف ذلك احلق ميتنع الن بواحد احيي شهادهتما واجازه وأحدمها 

فلو كان معهما اخر ينقل عنهما جاز عنده فكيف وهو مع رجلني كل واحد منهما ينقل عن رجل وهو اقوى قال 
اذا قدم االصل ( ) وجتوز شهادتك امتنع اخر عن رجل امتنع الن واحدا ادى الشهادة ( ) ابن القاسم اذا شهد 

ال عزم عليها وهذا اصوب ولو كان ( ) فإنكر او شك عن قرب او بعد امتنع النقل قال مالك وينقض احلكم وعنه 
قبل احلكم سقطت الشهادة كالرجوع عن الشهادة قال ابن القاسم جيوز يف الزىن شهادة اربعة على أربعة او اثنان 

ني اخرين حىت يتم اربعة من كال الناحيتني وقال عبد امللك اذا شهد اربعة على شهادة كل على اثنني واثنان على اثن
واحد من االربعة جازت واال تفرقوا جلو لسان على كل وأحد الن النقل حكم بدين كالقتل يلغى فيه اثنان وجيوز 

مطرف ال جيوز اال اربعة على كل  يف تعديلهم ما جيوز يف تعديل غريهم اثنان على كل واحد واربعة على مجيعهم قال
واحد من االربعة ألهنا شهادة يف الزىن فيستوي االصل والفرع فال بد من ستة عشر ولو شهد ثالثة على الرؤية فال 
ينقل عن الرابع وحده ألنه ال بد من اربعة جيتمعون على الرؤية وال يعدل كل واحد من شهود الرؤيا اال اربعة قال 

االصل ان يؤدي عن نفسه ال يؤدي غريه المكان ريبة عنده وشهادة االصل احوط الن اخللل اللخمي مىت امكن 
ممكن على االصل وعلى الفرع فحال واحد اقرب للصواب وهو من حق املشهود عليه والغيبة قيل اليومان قاله ابن 

ريه وجيوز نقل النساء عن القاسم يف املال ويف احلدود يكفي ذلك وقاله سحنون وقيل مسافة القصر يف املال وغ
رجل والمرأتني شهدا على طالق او قتل او عتق فيحلف الزوج او السيد ويقسم االولياء وال يصح نقل امرأتني 

منفردتني يف شيء من ذلك كما ميتنع رجل عن رجل وامرأتني وجوز اصبغ نقل امرأتني شهدتا على والدة 



منع ابن القاسم اال رجال واحدا وأمراتني ومنع نقل اربع نسوة الن واستهالل قياسا على االكتفاء هبما يف االصل و
االول اجيز للضرورة ملا كان ال حيضر غريهن خبالف النقل وقد منع اشهب نقلهن مطلقا الن النقل ال يثبت بشاهد 

الربعة فإن وميني قال صاحب البيان متنع شهادة اربعة على اربعة يف الزىن اال ان يشهدوا معا على كل واحد من ا
افترقوا فالتحمل عنهم فشهد االربعة اليوم على أحدهم وغدا على الثاين وكذلك إىل الرابع امتنع اال على القول 
جبواز تفرق االصول يف االداء ويشترط ابن القاسم ان يكون االربعة نقلوا عن زىن واحد يف زمن واحد يف مكان 

ا هو معترب يف االصول معترب يف الفروع قال صاحب املنتقى اذا واحد وان يؤدي الفروع جمتمعني كاالصول وكل م
مسعته يقص شهادته ال تنقلها عنه حىت يشهدك على ذلك ألنه يف غري وقت االداء قد يترك التجوز وانت معه 

كاحلاكم ان مل يسمعه مل حيكم بشهادته حىت يؤديها عنده قاله مالك ولو مسعته يشهد غريك على شهادته قال ابن 
ملواز ال تشهد انت خبالف املقر قال وهو على اخلالف فيمن مسعته يؤدي عند احلاكم منع اشهب النقل عنه واجازه ا

مطرف اذا مات القاضي او عزل ومنع اصبغ حىت يشهدك او تشهد انت على قبول القاضي تلك الشهادة تنبيه 
 تعاىل يف أحد قوليه وقال ح وابن حنبل ال تقبل اتفق الناس يف الشهادة على الشهادة يف املال وقاله ش يف حقوق اهللا

ومل خيص اصال من فرع ) ذوي عدل منكم ( و ) شهيدين من رجالكم ( يف قصاص وألحد لنا عموم قوله تعاىل 
اوىل يف القصاص اشد وان الشهادة على ( ) والن القصاص حق الدمى كاملال وألهنا اذا جازت يف املال للحاجة 

وز وهو اخبار عن الفعل وكذلك االخبار عن الشهادة احتجوا بان النقل خالف القياس الن االقرار بالزىن جت
عليه بينة والن ( ) حقا تلزم النك لو ادعيت على شاهد ( ) الشهادة ( ) الشاهد ينقل للحاكم حقا لزم غريه 

س فاشهد واال فدع والن اذا رايت مثل هذه الشم( ) الفرع يترتب على شهادة اقامة احلد وهو مل يعلمه بذلك 
على شهادة االصل وهو مل يؤد عنده فهو حكم بشهادة مل تؤد عند حاكم ترك هذا القياس يف ( ) احلاكم حيكم يف 

االصل ( ) معارضة االمجاع فيستعمل يف صورة النزاع والن احلدود تسقط بالشبهة وتوهم الغلط يف الفرع مع 
وجود األصل وألن الستر مكتوب يف احلدود فال إىل إقامتها وشهادة  شبهة معتربة بدليل أن الفرع ال يقبل مع

الفرع إمنا أجيزت للحاجة وهذا فرق مينع صحة القياس على املال مع عدم النص فتنحسم مادة مشروعيتها 
واجلواب عن االول ان الشهادة حق واجب باالمجاع ويقضي كاتبها وامنا امتنعت اقأمة البينة عليه الن من شرط 

لبينة االنكار والشاهد اذا انكر بطل ما عنده من الشهادة واحلديث حجة لنا الن الفرع امنا شهد مبا مسعه من ا
االصل وهو معلوم له حباسة السمع واما قولكم هو حكم الشهادة مل تؤد عند حاكم فممنوع بل نقل الفرع قام 

االحتمال شبهة متنازع فيها فنحن مننعها والشبهة مقام االصل واحلدود ان يتقى هي ان وعدهلا وعن الثاين ان هذا 
ثالثة اقسام جممع على اعتبارها وعلى الغائها وخمتلف فيها فال ينتفع اخلصم اال باجملمع على اعتباره وعن الثالث أنه 

لى ان ينتقض بشهود االصل فإن قبوهلم ياىب الستر وهم ال حاجة اليهم ألهنم أمروا بالكتم والستر ووافقنا االئمة ع
الفروع اذا زكوا االصول ومل يذكروا نسبهم وامساءهم ال يقبل وانك ال تشهد عليه حىت يقول لك اشهد علي يل 
اشهد بكذا ووافقنا ش وح على أنه ال بد من شاهدين على كل واحد من االصول وقال ابن حنبل يكفي شاهدان 

قياس كل واحد من االصول على االقرار جبامع على شاهدين فيكفي على احد االصلني واحد وعن اآلخر اخر لنا 
احتجوا ) وأشهدوا ذوي عدل منكم ( وقوله تعاىل ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( االخبار وظاهر قوله تعاىل 

بقياسن الفرع على االصل والن الفرع ال ينقل حقا الزما لالصل فيستعدى فيه الواحد كرواية واجلواب عن االول 
نفرد واحد منكم ال بد معه يف احلق الواحد من شاهد اخر او ميني واالخباران عن االصلني حكمان ان االصل اذا ا

فال يكفي يف أحدمها واحد قياسا للفرع على االصل فتنقلب النكتة عليكم وعن الثاين ان الرواية حق عام يف 



يتوهم فيه العداوة فهو بالشهادة اليق  االعصار واالمصار فال تتوهم فيه العداوة فاكتفى فيه بالواحد وهذا خاص مما
  فيشترط فيه العدد 

  فرع

يف اجلواهر طرؤ املوت والغيبة واملرض واجلنون على شهود االصل ال مينع من وصف اشرف وبقاء حكمه شرعا 
قال وليس الفرع ) فرع ( وهذه االوصاف متنع بقا الشرف ومعىن العداوة شرعا واذا بطل االصل بطل الفرع 

الصول وان زكوهم ثبتت عدالتهم وشهادهتم بقوهلم وليس عليهم ان يشهدوا على صدق شهود االصل تزكية ا
  ألهنم مل يعاينوه 

  الباب العاشر يف الرجوع عن الشهادة

( ) يف املغين عن ايب ذئب ان رسول اهللا قال يف شاهد شهد مث رجع عن شهادته بعد ان حكم رسول اهللا قضى 
ان مجيع اصحابه يرون ان يغرم ما تلف ( ) ي الشهادة واالخرية باطلة ويف اجلواهر شهادته االوىل الهلها وه

بشهادته اذا اقر بتعمد الزور قاله حممد قال عبد امللك ان مل يقرا بتعمد الزور مل يغرما قال ابن القاسم واشهب ان 
خرة لعدم الوثوق هبما مث النظر يف قاال قبل احلكم بل هو هذا لرجل اخر وقد ومهنا مل يقبال يف االوىل وال يف اآل

املشهود به يتعلق باطراف ستة الطرف االول يف الدماء وللرجوع ثالث حاالت احلالة االوىل نقل القصاص قاله 
األئمة لعدم السند ولو مل يصرح الشاهد بالرجوع بل قال للحاكم توقف يف قبول شهاديت مث عاد فقال اقض فقد 

يبعد ان جيري القوالن اجلاريان يف الشاك قبل األداء مع أن مالكا يشترط يف قبول ذهب الشك قال املازري ال 
الشاك قبل األداء اذا رجع الربوز احلالة الثانية بعد إنقضاء قبل االستيفاء قال ابن القاسم ليستوىف كما يف املال ومنع 

هذا قول حممد يف رجوعه الشهود بزىن اصبغ وقاله ايضا ابن القاسم حلرمة الدم وراى فيه العقل ويقرب من قوله 
احملصن بعد احلكم وقبل النفوذ أنه ال يرجم وجيلد جلد البكر احلالة الثالثة بعد االستيفاء فيغرمان الدية يف اخلطا 

وكذلك العمد عند ابن القاسم ويقتص منهما عند اشهب يف تعمد الكذب اذا مل يقتال عوقبا اذا تعمدا الزور وظهر 
أتيا تائبني ولو علم القاضي أن الشهود كذبوه وحكم وأراق الدم لكان حكمه حكمهم إذا مل يباشر العقل ليهما ومل ي

بنفسه بل أمر غريه ممن تلزمه طلقه ولو علم ويل القصاص أن القاضي علم ذلك منهم وباشر بنفسه لكان عليه 
  القصاص أن اعترف والشاهد معه كالشريك 

  فرع

ثالثة أقوال يف مال الشاهد تعمد الزور أو شبه عليه قاله ابن القاسم وح وقال أشهب  قال صاحب البيان يف الدية
وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وش عليه القصاص إن تعمد وإن شبه عليه الدية يف ماله ألن العاقلة ال حتمل 

ة ال حتمل عمدا وال يقتص منه ألنه اعترافا وهذا يف معناه والثالث قال عبد امللك وغريه إن تعمد ففي ماله ألن العاقل
ليس ملجئا للحاكم وإن شبه عليه فهو هدر ألنه أذن له يف الشهادة حبسب اعتقاده فيحصل يف العمد قوالن 
القصاص والدية يف ماله ويف البينة ثالثة أقوال الديه يف املال وعلى العاقلة أو هدر وإذا رجع الشاهد أن يغرم 

وا ثالثة فرجع أحدهم مل يلزمه شيء فإن رجع بعد ذلك آخر قال ابن القاسم عليه الشاهد نصف الدية وإن كان



وعلى األول نصف الدية وقال عبد امللك عليهما ثلث املال نظرا الصل عددهم فإن رجع ثالثتهم فاملال عليهم 
نصاب وامنا اخلالف اثالثا وال خالف اذا رجعوا كلهم ان املال على عددهم وان ال شيء على الرابع اذا بقي بعده 

اذا زادوا على النصاب فإن رجع تسعة من عشرة فقيل عليهم نصف املال لبقاء نصف النصاب فإن رجع العاشر 
باملال فاملال عليهم بالسواء وقيل بل عليهم تسعة اعشاره فإن رجع العاشر فعليه العشر الباقي فإن كان االستحقاق 

نصف احلق الن اليمني مقام الشاهد اآلخر وقال ابن القاسم مجيع احلق بشاهد وميني قال عبد امللك على الشاهد 
يف ( ) الن اليمني تبع ومىت كان رجوعه لتعمد الكذب ال تقبل شهادته يف احلال وال يف املستقبل وألنه يشبه عليه 

وان كان ( ) رجوعه  احلال واملستقبل قبل احلكم او بعده قاله اصبغ وظاهر املدونة ال يقبل يف املستقبل احلكم بعد
  قبل شبه عليه 

  فرع

قال ابن يونس تقطع يد الشاهدين بيد املشهود عليه خالفا ل ح وروى ابن وهب ان علي بن ايب طالب رضي اهللا 
عنه شهد عنده اثنان على رجل بالسرقة فقطع يده مث اتيا باخر وقاال كنا ومهنا وهذا هو فابطل شهادهتما عن اآلخر 

وقال لو اعلمكما تعمدمتا قطعه لقطعتكما فاكثر االصحاب على ضمان الدية يف النفس واليد واغرم دية االول 
  والعمد واخلطا ولو شهدا بقطع يده قصاصا فحكم به مث رجعا قال حممد ال يقتص منه قاله سحنون 

  فرع

ا ال يضمنان شيئا ألهنما قال واذا شهدا على وايل الدم أنه عفا او على اجملروح أنه عفا فحكم باسقاط القود مث رجع
مل يتلفا ماال وال قصاص على اجلاين للحكم بسقوطه كما تقدم من فعل اخللفاء رضي اهللا عنهم وجيلد القاتل فإنه 

وحيبس سنة ويؤدب الشاهدان وقال ابن عبد احلكم يغرمان الدية ألنه كان له يف أحد قويل مالك ان يقبل او ياخذ 
ادهتما أنه عفا على مال فال شيء لو يل القصاص للحكم بسقوطه ويغرمان اجلاين الدية قال سحنون ولو كانت شه

  ما خرج من يده ويؤدبان 

  فرع

يف النوادر قال يف املوازية شهد اربعة ان العبد قتل حرا وقال اثنان منهم اعتقه سيده قبل اجلناية فقتل ورجع االربعة 
ار ويرجع سيده والشاهدان على أنه عبد على شاهدي احلرية واقروا بالزور فعلى االربعة دية حر لورثته االحر

السيد بقيمة عبده ما بلغت ألهنما منعاه منها والشاهدان بالرق مبا زادت نصف الدية على نصف القيمة ألنه لوال 
سيد الن شهادهتما باحلرية مل يغرما اال نصف قيمة العبد قال حممد الصواب على االربعة قيمة املقتص منه قيمة عبد لل

شهادة احلرية مل تتم لرجوع من شهد به ولو رجع شاهدا الرق فقط او شاهدا احلرية فقط فال شيء عليهما لبقاء من 
يكتفي به اال ان يرجع الباقيان بعدمها فيغرم اال قيمة العبد ملا تقدم يف االربعة ولو شهد اثنان بالقتل واثنان بالعتق 

السيد على شاهدي القتل ألهنما تلفاه عليه وكذلك ان ابتدا بالرجوع شاهد  دون القتل ورجعوا مجلة فقيمته عند
احلرية فإن ابتدا اآلخران غرما دية عدالتهما فإن انفذ احلرية بشهادهتا على شهاديت القتل ال تبطل احلرية برجوعهما 

أحد شاهدي القتل مث  لنفوذ احلكم ويغرمان للسيد قيمة عبد ولشاهدي القتل من غرماه من فضل الدية فإن رجع



أحد شاهدي احلرية قبله او أحدمها فرجوعهما سواء ان تنفذ احلرية ومىت رجع أحد شاهدي القتل فعليه نصف قيمة 
العبد اما لو اقر السيد بعتقه قبل رجوع شاهدي القتل فعليهما دية حر لورثته بشهادة شاهد يف احلرية دون االقرار 

 يغرما لشاهدي القتل االفضل ما بني قيمته ودية حر الن بشهادهتما غرما الدية فإن رجع بعد ذلك شاهد احلرية مل
ولو رجع شاهد القتل بعد االقرار ورجوع اآلخرين فعليهما قيمة عبد لورثته القرار سيده أنه ال حق له فيها وال 

  يوجب اقراره عليهما دية 

  فرع

بعد احلكم ( ) من ثلث الدية واجلناية ثابتة لغريمها  قال اذا شهد أنه عفا على دية خطا او جرح خطا ارشه اقل
ضمنا دية النفس واسقاطهما عن العاقلة ويكون عليهما يف ثالث سنني اال ان يكون فد حلت وما دون الثلث 

  يضمنأنه حاال ألنه ليس على العاقلة بغري تنجيم 

  فرع

ام وعاقلته وال الطالب ودية املقتول يف اموال البينة قال قال ابن القاسم اذا قدم املشهود بقتله حيا ال شيء على االم
ان تعمدوا او شبه عليهم فعلى عواقلهم خبالف رجوعهم ولو صاحل الويل املشهود عليه على مال رده وان كان 

عدميا مل يتبع الشهود فلو شهدوا باخلطا واخذت الدية من العاقلة ردت اليها فإن كان عدميا غرمها الشاهدان 
وعهما للقطع بكذهبما هاهنا ولو شهدا بالعمد فقتل مث قدم حيا قال سحنون يضمنان الدية وال يرجعان خبالف رج

هبا على القاتل ألهنما متعديان فاباحت القتل للويل فإن كانا عدميني رجع على القاتل ألنه املتلف وال يرجع القاتل 
املتعدي وال ترجع على اآلكل فإن كان املتعدي  على الشاهدين كمن أطعم مالك لغريك ال يعلم بتغرميه فلك طلب

عدميا رجعت على اآلكل وال يرجع اآلكل على املتعدي ألنه املتلف وروي ان ويل الدم خمري فإن اتبع الشاهدين مل 
يتحول عنهما اال ان يعدما فيتحول فإنه لو اخذه من الشاهدين ترجعا به على الويل وان اتبع القاتل مل يتحول 

عدم أم ال ولو شهدوا باخلطأ وقدم حيا بعد اخذ الدية من العاقلة اخذهتا العاقلة من الشهود قال سحنون الشهود أ
ولو شهدوا على اقراره ولويل املقتول تضمني القاتل الدية اال ان يرجعا عن شهادهتما فكما تقدم وكذلك ال يضمنا 

فع الدية على قابضها اال ان يرجعا ولو شهدا على يف شهادهتما على اقراره بالقتل اخلطا مث يقدم حيا ويرجع دا
شهادة شاهدين يف قتل اخلطا مث قدم حيا رجعت العاقلة على القابض هبا حالة دون الشهود ألهنم شهدوا على 
شهادة غريهم اال ان يقروا بتعمد الكذب فكما تقدم ان للعاقلة اخذ الويل بالدية وال يرجع على الشهود وان 

الشهود كان للبينة الرجوع هبا على الويل قاعدة اسباب الضمان ثالثة االتالف والتسبب لالتالف رجعوا هبا على 
كحفر البئر ووضع اليد غري املؤمنة كيد الغاضب والبيع الفاسد قاعدة االكراه يصري فعل املكره كالعدم حيث يعفى 

اه مينع املؤاخذة باالقوال اتفاقا حنو كامله عن املكره كاالكراه على االقوال دون االفعال قال صاحب البيان االكر
والطالق وحنوه وال مينع يف االحوال اذا كانت حقا الدمي اتفاقا كالقتل ويف منعه املؤاخذة اذا كانت حقا هللا تعاىل 

قوالن االظهر عدم املنع وبسطه يف كتاب الطالق ومقتضى هاتني القاعدتني ان جيب الضمان على احلاكم لكونه 
لى فعل حرام حقا الدمي اكرهه الشهود بظاهر العدالة غري ان احلكام مثابون متقربون إىل اهللا تعاىل مكرها ع

بتصرفهم وان اخطاوا فلذلك مل يضمنوا خبالف املكره على القتل حيث ضمناه وألنه لو فتح باب الضمان على والة 



طلت مصاحل الواليات من القضاء وغريه ومل االمور لزهد يف الواليات ومتكن شهود السر من اذيتهم بالتضمني فتع
  يضمنوا لذلك 

  الطرف الثاين

حدوا وهل ( ) اعتفوا بتعمد ( ) القاتل ( ) يف احلدود يف اجلواهر اذا رجعوا قبل احلكم ردت الشهادة وحدوا 
  دية على عواقلهم املباشرة وان مل يتعمدوا فال( ) يقتلون او ياخذ الدية من امواهلم قوالن الشهب وقال ابن القاسم 

  فرع

يف اجلواهر شهدوا على رجل بالزىن فرجع أحدهم قبل احلكم حدوا ألهنم قذفة او بعد اقأمة احلد حد الرابع بغري 
  خالف العترافه بالقذف وهل حيد الباقون الن الزىن مل يثبت باربعة ام ال لنفوذ احلكم بشهادهتم ومل يكذبوا انفسهم 

  فرع

اثنان مل حيد الباقون لبقاء النصاب والبن القاسم يف حد الرابع قوالن ألهنم قذفة شهد  قال لو كانوا ستة فرجع
بصدقهم اربعة او هم مكذبون الربعة قال االمام ابو عبد اهللا التحقيق ان قال الراجعان كذبنا ومن شهد حدا او قاال 

  ال نعتقد كذب من شهد معنا بل الغالب صدقهم لعدالتهم مل حيدا 

  فرع

اذا انكشف بعد رجوع االثنني ان أحد االربعة عبد ففي املوازية حيد الراجعان ويغرمان ربع الدية لعدم النصاب قال 
وال غرامة على العبد ألنه مل يرجع وحيد لعدم النصاب وهو قاذف وال حد على الثالثة وال غرامة ولو كان االربعة 

بني هذا وبني االربعة االحرار يرجع أحدهم ال حيد الباقي  أحدهم عبد حدوا كلهم قال االمام ابو عبد اهللا والفرق
ان الراجع اهل الشهادة فقد انعقد النصاب يف حق اصحابه وسقطت عدالته برجوعه فال يقبل قوله عليهم والعبد 

  ليس اهال فلم ينعقد النصاب 

  فرع

بالرجوع قلوا او كثروا وحيد كل  قال لو رجع اثنان بعد اقامة احلد لزمه غرم ربع الدية يدخل فيه معه من سبقت
واحد منهم رجعوا معا او مفترقني فإن رجع اخر ايضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من رجع قبله ويشاركهم 

فيما غرموا قبله فيصري نصف الدية بني مجيعهم على عددهم فإن رجع آخر ايضا لزمه ربع الدية يشاركه فيه كل من 
وا قبل فيصري نصف الدية بني مجيعهم على عددهم فإن رجع اخر لريبة رجع ثالثة رجع قبله وشاركهم فيما غرم

  ارباع الدية 

  فرع



قال اذا رجع أحد الستة بعد فمع املشهود عليه يف الرجم ومتادى الرجم فاوضح موضحة فرجع ثان ورجع ثالث 
لى االول سدس دية العني وعلى بعد املوت قال حممد لو مل يرجع الثالث ما كان على من تقدم من رجوعه شيء وع

الثاين مثل ذلك ومخس دية املوضحة وعلى الثالث ربع دية النفس فقط وقيل مضافا إىل اخلمس والسدس املتقدمني 
  واالول اصح 

  فرع

قال اذا شهد اربعة بالزىن واثنان باالحصان فرجع اجلميع قال ابن القاسم خيتص غرم الدية باالربعة ألهنم سبب احلد 
اؤا مل يشهدوا وقال اشهب الدية على مجيعهم مبركب السلب منهم واذا فرعنا على هذا قال اشهب يقسم ولو ش

اسداسا الن السلب من مجيعهم وقال حممد على كل فريق نصفها فعلى كل واحد من االربعة ربعها وعلى كل 
  صد اثبات الوضعني الزنا واالحصان واحد من االربعة اآلخران كانوا اربعة مثنها الن العدد ليس مقصودا وامنا الق

  فرع

قال اذا اكذبا انفسهما بعد حد القذف قال سحنون ال غرم يف ذلك بل االدب وكذلك رجوعهما بعد قصاص 
  الضرب او اللطم ألهنما مل يتلفا ماال 

  فرع

( ) ن اقامتهما على قال اذا طلبت اقأمة البينة عليهما أهنما شهدا بالزور مكنت فإن اقمتها قضي عليهما باملال وا
وجب اليمني وقال ابن عبد احلكم ليس لك ( ) غرم نصف املال وقال سحنون حتلفهما أهنما ما رجعا اذا اجته 

  حتليفهما 

  فرع

قضى الراجع الن الرجوع ليس شهادة بل اقرار مبا اتلف بالشهادة قاله ( ) قضى ( ) قال لو رجعا عن الرجوع و 
  ابن القاسم 

  فرع

لع بعد الرجم على أنه جمبوب ففي الكتاب يغرم الشهود الدية من امواهلم وجعلها اشهب على عاقلة قال اذا اط
االمام قال ابن يونس اذا اقامت شاهدين ان زوجها رماها بالزىن فأمر القاضي باللعان وفرق مث تبني ان أحدمها عبد 

اين ملن الصادقني اقرارا ألنه مقر خوف  او حمدود قال سحنون تردها لزوجها وال يكون قول الزوج اشهد باهللا
الضرب ولو علم الزوجان كذهبما والتعنا خوفا فهي حالل له بينه وبني اهللا تعاىل ويكره له ذلك ليال يعد زانيا 

فتهتك حرمته ويضيع نسبه ان محلت وليال يرجم وحيرم عيه نكاح اختها وسائر احكام النكاح باقية وان مل تعلم هي 



مر ابيح هلا ولو رماها الزوج بالزىن وهي تعلم كذبه وحرمها على احلاكم باللعان فال حيرم عليها هي اال ظاهر األ
  النكاح الن الزوج راض حبكم السلطان 

  فرع

قال املازري اذا شهد اربعة على الزىن واثنان منهم على االحصان ورجع أحد الذين شهدا باالحصان مع الزىن فقد 
ورفع حجة الزىن فعليه من الغرابة مثل ذلك ولو شهدا وزكامها اثنان وامضامها  ابطل رجوعه نصف االحصان

احلاكم فرجع املزكيان فال غرابة على املزكيني قال سحنون لثبوت احلق بعني املزكيني ولو شاء الشاهدان باحلق ما 
وا عيبا مؤثرا يف الرجم شهدا قال املازري وهذا ينقض اصل شهود االحصان والزىن ونفرق بان شهود االحصان اثبت

خبالف املزكي امنا اثبه مؤثرا يف قبول القول فبعد عن اجلناية يف املسالتني اختالف عندنا وعند ش قال ويلحق هبذا 
االسلوب من غرابة تزكية من شاهدين قال سحنون اذا شهد اثنان بأنه اعتق عبده واربعة عليه بالزىن فرجم مث رجع 

للسيد ألهنما حاال بينه وبينه حىت تلف ويغرم االربعة ديته لورثته االحرار الن حريته ثبتت  الستة غرم االثنان قيمته
باحلكم الذي ال ينتفض بالرجوع فلم يستحق السيد قيمته فإن مل يكن له وارث فإمنا للسيد القيمة ان غرمها شهود 

ىن مل يرجعوا على شهود العتق ألهنم املتلفون العتق رجعوا هبا على شهود الزىن ألهنم اتلفوا عينه او غرمها شهود الز
  فإن السيد كان معترفا بعتقه ومل يرثه سواه الخذ الدية حبكم الوالء 

  فرع

يف النوادر ولو شهد مثانية عليه بالزىن واالحصان كل اربعة على زىن على حدة بأمراة على حدة فرجع أحد 
فريق اآلخر لو انفرد لرجم به فإن رجع واحد من االربعة الباقية االربعتني بعد الرجم ال حد عليهم وال غرم ا الن ال

حد وحد الراجعون قبله القرارهم بقذف من مل يزن وعليهم ربع الدية امخاسا ونفذ احلكم حىت لو قذفه أحد مل حيد 
حد لكان بل يؤدب الدائه له اال الراجعون مىت قذفوا حدوا القرارهم أهنم حد بغري حق ولو رجع من كل اربعة وا

عليهما ربع الدية واحلد لعدم النصاب يف كل امرأة فلو رجع اثنان من كل طبقة فعليهم نصف الدية ارباعا مع احلد 
ولو رجع من كل فريق ثالثة فعليهم ثالثة ارباع الدية بني الستة مع احلد ولو رجع الثمانية فعليهم الدية وحد 

  فارغة ( ) خر فعليهم ربع الدية وواحد من الفريق لال( ) القذف ولو رجع ثالثة 

  فرع

قال اذا شهد اربعة بعتقه وزناه بعد عتقه حمصنا فرجع اثنان عن الزىن واثنان عن الزىن وذلك بعد الرجم مل يضمن 
الراجعان عن الزىن لنعا يتم به العتق وان كان للمرجوم وارث بست فله نصف الدية على الراجعني على الزىن 

ان للقذف القرارمها أنه حد بغري حق فإن وته سيده فقد اقر له بنصف الدية العترافهما باحلرية ألهنما اتلفاه وحيد
  نصف الدية وان بقي على حجوده غرما له نصف القيمة اال ان يزيد على نصف الدية ( ) وان اعترف السيد بالعتق 

  فرع



ما نصف الدية اليه واملائة وان رجع أحدمها غرم قال وان شهدا عليه بسرقة مائة دينار فقطع واغرم املائة مث رجعا غر
  نصف ذلك 

  فرع

قال اذا وجد أحد االربعة بعد الرجم عبدا حدوا كلهم للقذف وعلى العبد نصف حد قال ابن القاسم ان علم 
ان  الشهود أنه عبد فعليهم الدية يف امواهلم وان مل يعلموا فعلى عاقلة االمام وال شيء على العبد يف الوجهني اما

وجد أحدهم مسخوطا فقال ابن القاسم ينقض احلكم كما لو كان عبدا او ذميا وحيد هو ومن تبعه من مسلم او 
  حد حد القذف وقال اشهب ال يرد احلكم يف املسخوط وال يضرب هو وال من معه وينقض يف العبد والذمي 

  الطرف الثالث

وال غرم عليهما ألنه ليس ماال ان كانت مدخوال هبا وان  يف البضع يف اجلواهر اذا رجعا بعد القضاء بالطالق نفذ
شهدا أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول قال ابن القاسم يغرمان نصف الصداق ألنه الذي اتلفاه او على دخوله 

بزوجة عبده مع اقراره بالطالق وانكاره الدخول فكذلك التالفهما نصفا الصداق املكمل وقال اشهب اذا شهدا 
قبل الدخول ال غرم عليهما واخلالف ينظر إىل أصلني على منفعة البضع تتقدم أم ال وهل الصداق كله بالطالق 

يثبت بالعقد أو كله مترقب فابن القاسم يراه مترقبا جلواز ارتدادمها قبل الدخول فيسقط كله فال يلزم الشهود مامل 
ند أشهب كمن شهد على ويل الدم بالعفو ال يلزمه فهم كمن حالوا بينه وبني سلعة بعد لزوم الثمن له وهم ع

يغرمان شيئا ألهنما أما فرقا دما وهي ليس مبال ولو شهدا بطالقها ونكاحها ثابت بشهادة غريمها وشهد اخران 
بالدخول وجهل شاهدا الطالق هل هو قبل الدخول ام ال وجهل اآلخران الطالق فال غرامة على شاهدي الطالق 

وغريه وقيل اكثر الرواية على خالفه ويغرم شاهدا الدخول بالرجوع نصف الصداق  بالرجوع على مذهب اشهب
بينهما وان رجع أحدمها غرم ربع الصداق فإذا غرم شاهدا الدخول النصف مث ماتت الزوجة قبل الدخول 

وقضي بالنصف استرجعاه العتقاد الزوج أهنما ماتت يف عصمته النكاره الطالق واذا شهدا عليه أنه طلق قبل البناء 
عند ابن القاسم مث مات الزوج ورجعا غرما للمراة فاحرماها من املرياث وما اسقط عن صداقها ولو ماتت هي رجع 

  الزوج عليهما مبرياثه فقط ال مبا غرم من الصداق وهذا اذا كان كال الزوجني ينكر الطالق 

  فرع

الوىل يزوران اما لعلمهما بغيبتهما عن البلد او قال اذا شهدا بطالق أمه من زوجها وقضي به وشهد اخران ان ا
لغري ذلك مث رجع املكذبان غرما للسيد ما نقص من مثنها مبا اصاهبا من عيب الزوج فيبقى معه ويغرمان للسيد ما 

  ( ) بني مثنها 

  فرع

  قال لو شهدا أهنا اختلعت مبال وقالت طلقين بغري عوض فاغرمت مث رجعا غرما ما غرمت للزوج 



  فرع

قال لو كان اخللع املشهود به مثرة قبل زهوها قال حممد ال يرجع عليها حىت جيد الزوج الثمرة ويقبضها او عبدا 
آبقا قال عبد امللك يغرمان قيمته على اقرب صفاته فإن ظهر بعد ذلك أنه كان ميتا عند اخللع استردا ما غرماه او 

ن حصوله قريبا اخرت الغرامة إىل حصوله كما قاله يف الثمرة معيبا استردا ما يقابل العيب وعلى قول حممد ان كا
قبل هذا الفرع او بعيدا غرما قيمته على الصفة اليت ابق عليها مث رجع حممد فقال ال يغرمان يف هذا وال يف اجلنني 

  وقبضه وبعد وجود اآلبق والبعري الشارد فيغرمان قيمة ذلك يومئذ ألنه قبل ذلك تالف 

  فرع

دا عليها أنه تزوجها على مائة ومخسني وصداق مثلها مائة فقضي عليها ودخل هبا الزوج مث اقر بالزور قال اذا شه
نفذ احلكم وعليهما ما اتلفاه عليها من صداق مثلها وان طلقها قبل البناء وثبتت على انكارها فال شيء هلا واال 

ينة فبقيت حىت ماتت وصارت وارثة فإهنا إن فلها نصف الصداق كاملراة تدعي ان زوجها طلقها ثالثا ومل جتد ب
  متادت على دعواها فال مرياث هلا واال فلها املرياث قال الشيخ ابو حممد وحيلف 

  فرع

قال املازري لو شهد عليها بالطالق فتزوج هبا أحد الشاهدين بعد العدة مث رجع فتطلق عليه القراره ويغرم نصف 
لزواج منعه االمام إال أن يرجع عن رجوعه فيحلف أن احلق ما رجع إليه الصداق إن مل يدخل هبا وإن رجع قبل ا

ثانيا وهو أن احلق شهادته األوىل وهذا كأحد قويل ابن القاسم يف الشاهد يشتري العبد الذي شهد بعتقه ال يعتق 
هنا غري املشهور يف عليه حىت يتمادى على إقراره غري أن املشهور العتق والقوالن يتخرجان هاهنا غري أن املشهور ها

العتق والفرق حرمة العتق ولو كانت الزوجة مدعية للنكاح دون الزوج فقضي عليه فإن وطىء لزمه الصداق 
بوطئه ال غري مقهورا عليه لتمكنه من الطالق فإن زاد الصداق املشهود به على املسمى ففي رجوعه بالزائد على 

ء وهو املختار له فال يلزم الشاهدان الزائد أو أهنما شهدا عليه املشهور قوالن بناء على أن موجب الصداق الوط
  بالتسمية 

  فرع

يف النوادر إذا شهدا عليه أن دخل هبا وهو ينكر الدخول وقبض الصداق فيحلف الزوج على ربع الصداق فإن 
عليها  رجعا رجعت عليهما بالصداق إذا حلفت ما قبضته ألن بشهادهتما صار القول الزوج فإن رجعا رجعت

بالصداق إذا حلفت ما قبضته ألن بشهادهتما صار القول قول الزوج فإن رجعا بعد موت املرأة حلف من بلغ من 
  ورثتهما ما يعلم قبض ذلك وال شيء منه ورجع على الشاهدين 

  فرع



فغرما نصف قال لو شهدا عليه أنه تزوجها بغري تسمية وأنه طلقها بعد البناء فرجعا وقد تزوجت ام ال بالتسمية 
الصداق وشد اآلخر شاهدان أنه تزوجها قبل هذا رجع هذا على املراة مبا اخذت منه فإن اعدمت رجع على 

الشاهدين ويرجع الشاهدان عليها وقيل هذا ان كانت عاملة بالزور واال مل يرجع عليها الشاهدان كهبة الغاصب 
لى املوهوب وقيل املغصوب منه خمري بني الغاصب املغصوب ملن جيهل الغصب فياكله فيغرم الغاصب وال يرجع ع

( على االول الصداق بالسبيني ان كانت غري عاملة واال فال صداق ( ) ان دخل هبا االول وقضى هبا ( ) واملوهوب 
 (  

  فرع

ال مل يغرم بالرجوع شيئا ألهنما وص( ) قال لو شهدا أهنا تزوجها بالف وهو يقول خبمسمائة فدخل هبا وصداق مثلها 
  اليه ما قيمته الف فلم يتلفا شيئا ولو كان مخسمائة غرما الزائد 

  فرع

قال لو ادعى بعد تقررالنكاح ان الصداق عشرة وهو ال يشبه صداق مثلها وشهدا مبائة وهي تشبه صداق مثلها 
جل أنه يشبه ولو ورجعا بعد البناء رجعت عليهما بكمال املائة وقبل البناء كمال اخلمسني ألنه كان القول قوهلا ال

  كان صداق مثلها عشرة مل يغرما شيئا ألهنما مل يتلفا ما كانت غري متمكنة منه 

  فرع

قال اذا شهدا بطلقة وآخران بالثلث والزوج مل ينب مث رجع االربعة فعلى شاهدي الوأحدة ربع الصداق وشاهدي 
نفية اجلميع على شاهدي الثالث ألهنا الثالث ربعه الن كل شهادة لو انفردت لزمه هبا نصف الصداق وعند احل

حرمته اال بعد زوج واشهب ال يوجب على بينة قبل البناء شيئا الن النصف وجب بكل حال ولو شهدا أنه طلقها 
قبل البناء يف شهر رمضان وغرما بالرجوع نصف الصداق فشهد آخران أنه طلقها يف شعبان من تلك السنة قبل 

ما اخذ منهما لتقدم االتالف عليهما وقال احلنفية ال يربآن بالشهادة الثانية بل باالقرار  البناء رد الزوج على االولني
  عند احلاكم واجلواب قد سوى الشرع بني االقرار والبينة يف الرباءة 

  فرع

مع قال اذا شهدا أنه طلقها قبل البناء وآخران بعد البناء والزوج جيحد الدخول والطالق حيكم عليه جبميع الصداق 
الطالق ويرجع أحد شاهدي الطالق وأحد شاهدي الدخول غرم شاهدا التنازع الصداق وال شيء على شاهدي 

الطالق ولو رجع شاهدا الدخول دون شاهدي الطالق فعليهما نصف الصداق ولو رجع شاهدا الطالق دون 
زاد شاهد الدخول النصف شاهدي الدخول مل يغرم شاهدا الطالق شيئا الن نصف الصداق ثابت لكل حال وامنا 

  اآلخر ولو اقر بالطالق وجحد الدخول مل يغرم شاهدا الدخول اال نصف الصداق 

  الطرف الرابع



يف العتق وما يتصل به يف اجلواهر اذا شهدا بالعتق الناجز غرما بالرجوع قيمته والوالء للسيد ويستحق السيد ماله 
م عليها اباحة فرجها بالتزويج او بالعتق إىل اجل غرم بالرجوع مبقتضى انكاره فإن كانت أمه عاملة بتزوجيها حر

القيمة حالة ألهنما منعاه من البيع وهو اهم املقاصد اال قيمة خدمة العبد تلك املدة ألهنا تندرج يف قيمة الرقية وقد 
وف فتسقط القيمة وتبقى ابقياها فال تاخذ قيمته وقيمة منفعته قال ابن عبد احلكم تقوم هذه املنافع على الرجاء واخل

املنافع للسيدا قال حممد هذا غري مستقيم الن قيمة املنفعة هكذا قد تزيد على قيمة الرقبة فال يغرم الشاهدان شيئا 
منافع ( ) اصبح من جهة الفقه متعذرا من حيث العادة النا نقوم العبد مملوكا طول حياته ( ) قال االمام ابو عبد اهللا 

حىت يستويا ما غرماه وما بقي فللسيد فإن مل ( ) منافع العبد اليهما حىت ينقضي االجل فيؤجران ) ( تلك املدة وقد 
تف منافع املدة غرما ما مل يرجعا وكذلك لومات يف اضعاف املدة او بعد فراغها ومل يستوف اال ان يترك ماال 

عتراف السيد ان ما يستحقه من مال فياخذان منه كمال ما غرم وكذلك لو قتل اال ان تؤخذ قيمته فياخذاها ال
العبد عليه فيه ما غرماه وخري حممد السيد بني قول سحنون ان له قيمة هذه املنافع وقتا بعد وقت حبسب ما يرى يف 

ذلك من مقتضى االختالف ومنشا اخلالف تقابل احلقوق فحد السيد التمسك بالعبد لنامن عليه وندفع القيمة 
قيمة املنافع يف قيمة الرقبة فكانا اشتريناها فنحن احق بعني املنافع وان شهدا بالتدبري غرما وحقهما ان نقوال غرمنا 

قيمة حالة برجوعهما بعد احلكم ويدخالن فيما ادخاله فيه فيقتضيان من اخلدمة اليت القياها بيده مبا وديا مث ترجع 
حكم املعتق إىل اجل فإن خرج بعد موت السيد  خدمته لسيده وموته يف حياة السيد او بعد ما قبل االستيفاء حكمه

حرا فال شيئ هلما وان رق منه شيئ فهما اوىل به حىت يستوفيا منه وان ردها دين فهو اوىل من الدين كاهل اجلنايه 
الختصاصهم بالرقبة والدين ال خيتص فإن شهدا بالكتابة غرما بالرجوع بعد احلكم قيمة ناجزة قال حممد يوم احلكم 

اديأهنا من الكتابة على النجوم حىت يستوفيا مث يتمادى السيد مبا بقي منها ولو رق لعجزه قبل ان يستوفيا بيع مث يت
هلما منه مبا بقي هلما فإن مل يف فال شيئ هلما قاله عبد امللك وقال ابن القاسم يغرمان القيمة فيوضع بيد عدل 

رجعت إىل الشاهدين فإن كانت الكتابة اقل او مات املكاتب ويتادى السيد الكتابة فإن استفوى من الكتابة مثلها 
قبل االستيفاء دفع للسيد من تلك القيمة متام قيمة عبده ألنه مظلوم قد منع من عبده وماله فيه من التصرف 

وايقاف القيمة ليال يترك فيغرمأهنا ثانية قال حممد وعلى االول اصحاب مالك قال ولو استحسنت قول ابن القاسم 
قلت كلما قبض السيد من الكتابة شيئا رد مثله من القيمة املوقوفة للشاهدين وقال سحنون اذا رجعا بيعت الكتابة ل

بعرض فاز دمت باكثر فللسيد او اقل رجع عليهما بتمام القيمة وان شهدا أنه استولدها غرم بالرجوع بعد احلكم 
ا فإن جرحت او قلت رجعا مبا غرماه يف االرش والفاضل قيمتها وال شيء هلما ألهنما مل يتركا خدمة يرجعان فيه

للسيد مع ما اخذ قال سحنون وكذلك ان افادت ماال وقال حممد بل ذلك للسيد ألنه مل يبقيا له وقال ابن عبد 
احلكم خيفف عنهما من القيمة ملا نفياه من االستمتاع وكذلك ان كانت حامال وان شهدا ان ولدها ولدته منه غرم 

وقيل ال شيء عليهما يف الرجوع عن االستيالد وان شهدا أنه اعتق ام ولده قال حممد ال شيء عليهما ألهنما  قيمته
قال ابن القاسم قيمتها كما لو قتلها رجل وقال ابن عبد احلكم خيفف عنهما بقدر ( ) مل يتلفا غري الوطء ومها غري 

  ( ) ما كان 

  فرع

فحكم بعتقه ( ) ان يف القيد عشرة ( ) وحلف ( ) حبريته ال ينزع القيد  قال قال ابن عبد احلكم اذا قيده وحلف
  كذهبما ( ) فنزع القيد بعد الشهر فوجد عشرة 



  فرع

قال املازري اذا اعتق إىل اجل فشهدا أنه جنز العتق غرما بالرجوع قيمة اخلدمة على غررها بامكان موت العبد قبل 
جل غري معلوم حنو موت زيد قومت على اقتص العمرين عمر الذي علق االجل مبدة يسرية او طويلة ولو كان اال

  مبوته وعمر العبد وقال اصبغ اذا اعتق إىل اجل فشهدا بالتعجيل غرما قيمة الرقبة ألنه ياخذ قيمتها لو قتل 

  فرع

اكذبا قال اذا شهدا عليه بان نصفه لفالن وأنه ايضا اعتق النصف اآلخر فاعتق عليه واغرم قيمة النصف مث 
انفسهما يف العتق غرما قيمة مجع العبد ألهنما اتلفا نصفه بالعتق ونصفه بالشهادة على االقرار ويغرمان ايضا قيمة 

النصف اليت اخذها الشريك املقر ولو شهدا ان املقر له اعتق النصف املقر به فقوم عليه غرما ايضا قيمة مجيعه وقيمة 
يف العتق قاله حممد قال وكيف يتصور قضاء القاضي ببينة املقر له كذهبما يف نصفه ان صدقهما االقرار له واكذهبما 

العتق وصدقهما يف االقرار وهو احملكوم له هبا مع أهنا ما شهد له باالقرار اال بوصف العتق فال حيكم له ببينة يدعي 
تصور من جهة أنه مل يضف اليهما كذهبا ولو كان يقول أهنما ومها يف العتق ومل يتعمدا الكذب لكان خفيفا قال وقد ي

فسوقا قال ومل يشكل ايضا من جهة أهنما مل يتلفا على املشهود عليه ملكا استقر بيده فهما ادخاله يف ملك 
واخرجاه عنه فإن صدقا فال غرأمة وان كذبا فقد ابطال عليه ملكا كذبا فيه فال غرأمة ولو اكذهبما يف شهادة 

ه واكذبا انفسهما يف اجلميع غرما قيمة نصف العبد املقوم عليه وللمقر قيمة النصف االقرار والعتق بعد احلكم علي
  املقر به 

  فرع

قال لو شهدا بالتدبري واغرما القيمة مث شهد آخران بتقدم عتقه او تدبريه استرد االوالن ما غرماه ألهنما مل يتلفا 
ان رجع الشاهدان بالبيع والشاهدان بالتدبري مل يغرم عليه شيئا وكذلك لو شهدا مبا مينع التدبري من بيع او غريه و

شاهدا التدبري لتقدم ما يبطله وابطله الشرع قبل تكذيبهما انفسهما ويغرم شاهدا البيع ما اتلفا فإن انكر البيع غرما 
ادة ألهنا ما زاد على الثمن يف الذي يرده على شهود التدبري وان كذهبما للمشتري دون البائع يغرمان للمشتري الزي

  اليت اتلفاها 

  الطرف اخلامس

بنه فاقر بالزور بعد احلكم بقرب ذلك قبل موت ( ) يف النسب والوالء واراقة احلر يف اجلواهر اذا شهد أنه افر 
االب فال شيء عليهما قبل ان يؤخذ بشهادهتما مرياث فإن ورث غرما للعصبة ما اتلفا عليهم فإن كان املشهود 

الذي ( ) تركه االب ( ) فإن مات االب بعد ذلك وترك ولدا غري املستلحق ( ) د عليه غرما بنسبه عبدا للمشهو
املشهود فيها وان ال شركة فيها فإذا اقتسما ( ) الدين فإنه يكون لالبن االول الن املستلحق كان يدعى ( ) اخذه 

( ) اخذ من ( ) رأ بعد ذلك على امليت عليه فلو ط( ) املستلحق لالبن اآلخر ألهنما ( ) ما عداها غرم الشاهدان 
وأحد نصفه فإن عجز عن ذلك كمل من تلك القيمة اليت انفرد هبا االول ورجع الشاهدان عليه فاغرماه مثل الذي 



غرمه احملق للغرمي ألنه اخذها عوضا عما اخذ احملق من تركة ابيه واالن فقد صرف يف دين ابيه فلم يتلفا عليه شيئا 
مل يترك غري املستلحق ومائة اخذها قيمة من الشاهدين يف قيمة املستلحق فاملائة الواحدة له فقط  بشهادهتما ولو

واملائة اآلخرى للعصبة واال فلبيت املال ويغرم الشاهدان مبا ادبا للعصبة او لبيت املال فإن شهدا أنه اخو امليت 
وانتزع من يد اآلخر مث رجع اجلميع فعلى شهود  فإنتزع املرياث من ابن العم مث شهد اخران الخر أنه ابن امليت

االبن غرمها لالخ وعلى شهود االخ غرمها البن العم وعلى شهود ابن العم للموايل وان شهدا ان فالنا موالك فال 
شيء عليهما بالرجوع بعد احلكم اال ان ميوت ويترك ماال ال يرثه غريك فيغرمانه لك ان كان لك منازع واال وقف 

انه حىت يثبت ما يستحقه ويضمنان التركة اليت مات عنها كانت اكثر يوم احلكم او اقل وان شهدا ان فالنا ما يضمن
عبدك مل يضمنا قيمة الرقبة بالرجوع بعد احلكم بل يضمنان للعبد كل ما استعملته وكل خراج اداه اليك ومال 

 يستحق ذلك مستحق يرثه باحلرية ولو اعتق انتزعنه منه ليال يتسلسل ولو مات وهو يف يده مل تاخذه ويوقف حىت
منه العبد قبل موته عبدا جاز عتقه ووالؤه بعد ذلك ملن كان يرث عنه الوالء لو كان حرا ويرثه العبد ان مات 

ومعتقه حي وان اوصى منه العبد فهي يف الثلث منه وجيوز رهنه وصدقته ويرث باقية ورثته ان كان له من يرثه لو 
  للعبد ان يتزوج منه الن الزواج ينقص رقبته كان حرا وليس 

  فرع

قال املازري لو ترك اخاه البيه فاخذ مجيع املال وقدم رجل ومعه ثالثة شهود شهد أحدهم ان القادم شقيق امليت 
والثاين أنه البيه ال يعلم غري ذلك والثالث أنه من أمه فقد حصل أنه شقيق الن شاهد الشقاقة مع االب اتفقا على 

ب وهو مع شاهد األم اتفقا على االم فتثبت كل جهة بشاهدين فينتزع املال من االول فإن رجع الثالثة بعد األ
احلكم واختلف مقدار ما اتلفا فالشاهد بأنه اخ لالم اثبت للقادم السدس ولو انفرد مل يقض به فقد شاركه من شهد 

فيه شاهد الشقاقة بالنصف منهما بنصفني  بالشقاقة فيكون السدس عليهما نصفني وال يستقل وحده فشاركه
اثنا عشر نصف سدسها واحد ونصفها ستة على شاهد الشقاقة ( ) بالسواء فيغرم شاهد الشقاقة مثلهما واصلهما 

ثالثة فيكون غرم املال بينهم على مثانية على شاهد االمومية بينهم وعلى شاهد الشقاقة اربعة ( ) منهما ثالثة وشاهد 
املال بينهما نصفني ( ) على الشاهدين باالبوة واالمومة النصف بالسوية ولو كان ( ) فيغرم ( )  من اثين عشر

السدس وال يدخل يف أثالثة لشاهد االمومة لكون اجلد حيجب ( ) وبالتقادم صار للعبد الثلث ألنه يعاد الخيه 
نصف ثلثه وشاركه فيهما شاهد الشقاقة االخوة لالم بل يكون لالخرين نصفني قال التونسي اخ االبوة اتلف من ال

فيكون عليهما نصفني ويغرم اخ الشقاقة ثلث النصف وحده وعلى شاهد االمومة ثلث النصف فيكمل النصف 
  لالخ من الثالثة 

  فرع

يف النوادر قال سحنون اذا ترك عبدين وأمه فشهد شاهدان لرجل بأنه اخ شقيق فقضي بالنسب واالرث وشهد 
العبدين فإنتزع التركة مث شهد اخران ببنوة العبد اآلخر فشارك االول وشهد اخران ان امليت  اخران ببنوة أحد

اعتق األمة يف صحته وتزوجها فاخذت الثمن من االثنني فرجع شاهدا العبد االول فيغرمان قيمته لالبن اآلخر 
نه فإن رجعت بينة العبد الثاين غرمت ما وللزوجة منها وياخذ ما يف يده من املال االبن الثاين الن املراة قد اخذت مث

تقدم وكذلك لو رجعا بعد رجوع االولني مث ان رجع شاهدا األمة غرما قيمة األمة ومرياثها للولدين نصفني وال 



يبايل مبن رجع اوال واخرا او جمتمعني ألهنم شهدوا على اشياء خمتلفة ولو شهدوا كلهم بالنسب والعتق والنكاح 
  كم لغرموا لالخ قيمة العبدين ومجيع املرياث ورجعوا بعد احل

  فرع

لو شهدا برقة ورجعا بعد احلكم فجرحاه غرما للسيد ما نقصه من قيمته وللمجروح ايضا ان كان خطا ال حتمله 
العاقلة وان كان مما حتمله العاقلة ال يلزمه بقوهلما بل يغرماه يف اوقات وجوب الدية على العاقلة وله ان يقتص 

  يف العمد القرارمها أنه حر منهما 

  فرع

قال اذا شهد أنه ابن القتيل ال وارث له غريه وله اخ او موىل معروف النسب والقاتل مقر بقتل عمد فحكم 
بالنسب والقتل مث اقر بالزور ال شيء عليهما يف القصاص ألنه ليس مبال وضمان االخ التركة قال ابن عبد احلكم 

  قتل هذا القتيل وابن القاسم ال يرى ذلك  يقتل الشاهدان الن بشهادهتما

  الطرف السادس

يف املال ويف اجلواهر اذا شهدا لزيد وعمرو مبائة مث قاال املائة كلها لزيد بعد احلكم غرما مخسني للمشهود عليه 
كان بدل املائة  القرارمها أهنما اخرجاه منه بغري حق وال يقبل قوهلما الثاين القرارمها بالزور قاله ابن عبد احلكم ولو

  عبدا معينا فإن صدقهما املشهود عليه أنه لزيد مل يغرما شيئا وان انكر الشاهدين غرما النصف له 

  فرع

غرم ( ) قال قال ابن القاسم اذا رجع أحدمها بعد احلكم غرم نصف احلق قال حممد لو رجع عن نصف ما شهدا به 
رجوعهما غرم كل وأحد نصف ما رجع عنه ( ) فاحلق عليهما ربع احلق او عن الثلث غرم السدس ولو رجعا مجيعا 

ثلث احلق ( ) شيئا الستقالل احلق بالباقي فإن رجع ثان غرم نصف احلق ( ) قيمة الذي اخذه ( ) ألنه الذي انابه 
فرجع  ألنه اخذ ثالثة وقال اشهب اذا رجع ثالثة من اربعة غرموا ثالثة ارباع احلق قال حممد لو شهد ثالثة بثالثني

أحدهم بعد احلكم عن الثالثني والثاين عن عشرين والثالث عن عشرة غرمها اجلميع اثالثا اال عشرة ال يغرم أحد 
منها شيئا الستقالل ثبوهتا بشاهدين وهذا على القول بأنه اذا بقي نصاب ال يغرم الراجع ويغرم االوالد العشرة 

ق لكونه نصف النصاب وعلى النساء نصفه بينهم بالسوية نصفني واذا حكم برجال ونساء فعلى الرجل نصف احل
وكذلك لو رجعن وحدهن فلو كن عشرا فرجعت وأحدة منهن إىل مثان فال شيء عليهن لبقاء ما حيتاج منهن يف 

نصف النصاب فإن رجع تسع او مثان مث وأحدة بعدهن فعلى التسع ربع املال بينهن بالسوية ألنه بقي من اخي ثالثة 
ق وذلك يف كل ما جتوز فيه شهادهتن مع الرجال واما ما ينفردن به كشهادة عشرة على رضاع مع رجل ارباع احل

فرجع الكل بعد احلكم فعلى الرجل سدس ما جيب من الغرامة وعلى كل امرأة نصف سدس الن الرجل كامرأتني 
رجع الكل اال امرأتني مل جيب فيكن اثين عشر وليس حمتاجا اليه حىت يكون نصف النصاب فيكون عليه النصف ولو 

  غرم على القول باعتبارها املستقل ولو رجع الكل اال وأحدة وزع مجيع احلق على مجيع من رجع 



  فرع

قال اذا هرب املقضي عليه ال يلزمها غرم حىت يغرم املقضي عليه وليس يغرمه اخذ ذلك منهما ان اقرا بتعمد الزور 
د لبقاء املال حتت يد ربه وقال ابن عبد احلكم ذلك لغرميه ومها غرمي الغرمي ليال ألهنما مل يتلفا ما يوجب الغرامة بع

يؤدي ذلك لبيع داره وتلف ماله وكذلك لو حبسه القاضي ال يترك حمبوسا ابدا بل خيلصاه فإن مل يفعال حبسا معه 
   ألهنما مورطان ولو ضرب للمشهود عليه اجال فرجع الشاهد ان قبله غرما وبرى املطلوب

  فرع

يف النوادر شهد اربعة باربعني فرجع أحدهم عنها واخر عن عشرة واخر عن عشرين اخر عن ثالثني فقد ثبت 
عشرون بشهادة الراجع عن العشرة والراجع عن عشرين ال يرجع هبا عن أحد والراجع عن عشرة اثبت عشرة 

ال ثلث كل وأحد ومل ثبتت عشرة أحد اخرى فال رجوع بنصفها على أحد ويغرم اصحابه اخلمسة الباقية اثنان ا
فيغرمهما االربعة بالسوية فإن مات أحد االربعة مث رجع واحد عن عشرة واخر عن عشرين واخر عن اربعني فقد 

ثبت ثالثون بامليت والراجع عن عشرة ال رجوع هبا وبقي عشرة اثبتها امليت وحده فعلى الثالثة نصفها بينهم ثالثا 
اخر بعشرين واخر بثالثني واخر باربعني فله الثالثون بغري ميني واألربعني بيمني لتفردها فلو شهد واحد بعشرة و

بواحد فإن اخذ الثالثني وحلف املطلوب فال يغرم لرجوع شاهد العشرة وشاهد العشرين لبقاء من شهد باكثر من 
( ) يشهد هبا غري ( ) على العشرين  االربعني فيغرما مخسة نصفني ألهنما زادا عشرة( ) ثالثة بعد ( ) ذلك فإن رجع 

وعشرة تثبت بالباقيتني ال يرجع فيها شيء ولو رجعوا كلهم ( ) عشرة شهدا هبا مع عشرين وهو مل يرجع مبا تلف 
اال شاهد بعشرة غرم الراجعون مخسة وعشرين شاهد العشرين مخسة واآلخران عشرة عشرة الن شاهد العشرة 

م نصفها سوية ألنه تبث من يتينه به نصفها وعشرة يشهد هبا غري الراجعني فيلزمهم وافق الثالثة الراجعون فيغرمه
بالسوية فيصري على كل واحد مخسة وعشرة ومل يشهد هبا غري شاهد الثالثني وشاهد االربعني فيغرمأهنا نصفني ولو 

نصفني الن الراجعني شهدوا  رجع غري شاهد العشرين لغرم شاهد العشرة اثنني اال ثلثا واآلخرون مثانية عشر وثلث
معه يف عشرة فعليهما نصفها اثالثا اثنتان وثلثان والعشرة اآلخرى من العشرين قارنه فيها شاهدى الثالثني وشاهد 

االربعني فعلهما نصفها نصفني وانفرادمها بعشرة وهي عليهما نصفني وعلى شاهد العشرة دينار وثلثان فذلك 
وحده غرم عشرة الن اليمني امنا كانت مع شهادته يف العشرة اليت انفرد هبا قال عشرون ولو رجع شاهد االربعني 

حممد والصواب أنه ال يغرم اال مخسة الن اليمني مبنزلة شاهد ولو رجع غري شاهد االربعني مل يضر بثبوهتا به مع 
بعني سبعة ونصفا وشاهد اليمني وكذلك لو وجدوا عبيدا ولو رجع شاهد االربعني وشاهد الثالثني غرم شاهد االر

الثالثني اثنان ونصف الن شاهد االربعني انفرد بعشرة فعليهما نصفها وشهدا عشرة اجزاء قال يف املوازية عليهما 
نصفها قال ابن عبد احلكم بل كلها ألهنا شهادهتما خاصة واليمني امنا حكم هبا يف عشرة االربعني فلو رجع معهما 

ثابتة بالشاهد الباقي واليمني وعشرة منها يغرم شاهد العشرين مخسة شاركه فيها  شاهد العشرين فإن عشرة منها
شاهد الثالثني وشاهد االربعني بينهم اثالثا ألنه قد بقي فيها ميني الطالب وهو كشاهد فال يكون على شاهد 

اهد االربعني مخسة العشرين غري اثنني اال ملساو على صاحب الثالثني محسة شاركه فيها شاهد االربعني وعلى ش
  اجزاء وهي نصف العشرة اليت انفرد هبا ويثبت مع ميني الطالب فجميع معارفهم مخسة عشر 

  فرع



لو شهدا على ميت بدينار واخران بدينارين والتركة دينار وهي يدعيهما فرجع االربعة بعد احلكم يغرم شاهد 
مجيعهم اجتمعوا على دينار وانفرد اثنان بدينار اخر واخذ  الدينار ربع دينار وشاهد الدينارين ثالثة ارباع دينار الن

  من ذلك كله دينارا 

  فرع

قال لو شهدا على اقراره بدينار اخر بدينارين فليس عليه اال دينارين مع ميينه فإن نكل حلف حلف الطالب على 
  وجب بالنكول واليمني ثالثة ان ادعاها واخذها وال يغرموا برجوعهم امجعني اال دينارين الن الثالث امنا 

  فرع

قال شهدا بدينارين وان فالنا محيل هبما واخران أنه أمر بدينار بغري محالة فليس عليه اال دينارين حبمالة ومل يوجد 
للمقر اال دينار واخذه مث رجع شاهد احلمالة فقد برىء احلميل من ثالثة ارباع دينار الن شاهدي الدينار انفرد 

الدينارين ومل يؤخذ من التركة شيء رجع هبما غري شاهدي ( ) الدينار اآلخر فإن اخذ ممن  اآلخر يف( ) بدينار 
يرجعان على شاهدي الدينار وإن رجع شاهدا الدينار وقد اخذ من التركة غرما ربع دينار ألنه ( ) احلوالة ألنه 

لدينارين وان اخذ ذلك من مال املاخوذ بشهادهتما وان اقر باحلمالة مل يرجع بشيء ورد على الذي غرم عنه با
  املشهود له رجع به على الشاهدين الن رجوع الشاهدين ال يسقط عن احلميل ما شهد به عليه 

  فرع

قال ترك اربعة بنني شهد ثالثة عليه بثالثني فرجع أحدهم عن عشر واخر عن عشرين واخر عن ثالثني فاجتمعوا 
اال ربعها عليهم اثالثا والعشرة الثانية رجع عنها الباقيان وثبت على الرجوع عن عشرة فما الخيهم الذي مل يشهد 

عليها الراجع عن عشرة وامنا الخيهم ربعها فيغرمان له نصف ذلك نصفني فذلك كله اربعة اال ربعا ياخذها الذي مل 
اهدان وكل ما يشهد وال شيء على الراجع عن الثالثني يف العشرة اليت انفرد هبا للرجوع عنها ألهنا ثبت عليها ش

رجعوا عنه ورثوه والذي مل يشهد ربعه قيل حملمد فإذا الزم الراجع عن ثالثني ربعها للذي مل يشهد فلم يلزمها ربع 
   ٤اخر الراجع عن عشرة فلم يذكر يف كتابة جوابا واجلواب أنه مقر هبا عن ابيه فكيف يغرمهم مما يقر بصحته 

  فرع

عى أحدمها مجيعها واآلخر مائة منها وتكافات البينتان فيحلفإن وياخذ مدعي املائتني ان تداعيا ثالمثائة يف ايديهما فاد
مائة ويقاسم يف املائة اآلخرى نصفني رجع من كل شاهد غرم كل وأحد مخسة وعشرين ملن شهد عليه او رجعوا 

ن مدعي املائة لوال شهادهتما كلهم غرم شاهدا املائتني مخسني ملدعي املائة وشاهد املائتني مخسني ملدعي املائتني ال
ملدعي املائتني مل ياخذ غري مائة لتساوي االسباب واحلجج ولوال شهادة اآلخرين الخذ اآلخر اجلميع فنقص كل 

  واحد مخسني 

  فرع



قال شهدا على مائة مبائة مل يترك غريها فغرماه بالرجوع بعد احلكم للوارث فطرا غرمي اخر وثبتت له مائة بعدلني 
والد على الوارث جبميع املائة ألنه ال يرث مع الدين وياخذ الغرمي الثاين مخسني مما اخذ االول ويبقى بيد رجع اال

االول مخسني اليت يستحقها باحلصاص ويغرم الشاهدان الثاين اخلمسني الباقية له بيد الغرمي االول ألنه لوال شهادهتما 
غرما للوارث املائة اليت ردها وللغرمي االول اخلمسني اليت مل حياصصه االول فإن رجع شاهد الثاين بعد احلكم 

انتزعت منه قيل حملمد كيف يغرمان مائة ومخسني والتركة امنا هي مائة قال قد يغرمان مائتني بان يستودع املائة املائة 
ينها له كانت وديعة عند مث يشهد مبائة دين فياخذها الغرمي مث يردان فيغرمأهنا للورثة مث يثبت اآلخر ان تلك املائة بع

امليت فريد الوارث املائة على الشهود لعدم االرث مع الدين ويرد الغرمي االول املائة الثانية ألنه عني ماله فإن رجع 
  الشاهدان اآلخران غرما مائة للورثة ومائة للغرمي االول 

  فرع

القاضي بل لألول أوشك رد املال للثاين قال إذا قال للحاكم إمنا شهدنا للذي قضيت عليه على املقضي له وقال 
غرم ( ) القاضي أوشك رد املال للثاين واخد من الثاين لألول وان قال أنا شهدت ( ) وأخد من الثاين لألول فإن 

كان ( ) االول وان كانت شهادهتما يف ديوانه اال ان تشهد بينة بش ( ) غرما املال عن ( ) املال للثاين الن الغرمي 
فوقه فيقضي له ببينته وان كانت البينة االوىل اعدل ألهنا جرحة ومتتنع شهادته يف ذلك ألنه خصم قاله ذلك ملن 

  مالك واصحابه 

  فرع

قال اذا شهد بثمن إىل اجل فرجع بعد احلكم خري البائع بني الرضا بذلك ويتبع املشتري او يغرمان له القيمة 
لقيمة ان كانت اقل واذا غرما ورجعا على املشتري بعد االجل رجع ويتبعان املشتري بالثمن او ياخذ من املشتري ا

البائع مبا يفضل من الثمن وال يريح الشاهدان قاله سحنون فإن شهدا على املشتري وخري بني االخذ بالثمن لرضا 
وت او نقص او البائع به وان كانت القيمة اكثر او يلزم الشاهدين املبيع وياخذ منهما الثمن فإن فات املبيع عنده مب

اباق والقيمة مثل الثمن فاكثر واال رجع بالفاضل وقيل اذا مات او ابق رجع جبميع الثمن كأهنا هلكت منهما وان 
دخله نقص فله الزامه الشاهدين وياخذ الثمن وان اعتقها وقيمتها مثل الثمن فاكثر ال يرجع بشيء واال رجع بتمام 

يرجع بشيء او باقل وقيمتها مثل ما خرج منه فاكثر فال شيء عليهما او ما ودى ولو باعهما بالثمن واكثر ومل 
قيمتهما اقل مما ودى واكثر مما باع به فله ما بني القيمة اليت خرجت من يديه باحلكم وقيل بيعها وعتقها ووطؤها 

راءها للبائع وان رضا منه بالشراء فإن كان املشتري هو املدعي والبائع منكر حرم عليه وطؤها وتكلف الشاهدان ش
كانت قيمتها اكثر من املأخوذ من املشتري غرما له متام القيمة وإن الاشتراها الشاهدان من املشتري مث رجعا ومل 
تفت رداها على البائع ويلزمه ذلك ويرده اليها ما قبض جاز كانت فله ما بقي من قيمتها على الثمن الذي اخذا 

ذها ويعطي الثمن فإن قضي على البائع بشهادهتما وهو ينكر مث اعترفا بالزور يرجع عليهما ويبقى هلما اال ان ياخ
وصدقهما املشتري ومل يفت اخذها البائع كاملغصوبة منه قاله عبد امللك وان فاتت فعليهما فضل القيمة على الثمن 

ق البائع يف الصفة وان غابت صدق املبتاع يف الصفة مع ميينه فإن نكل حلف الشاهدان على الصفة فإن نكال صد
بغري ميني ومىت غرما الفضل للبائع رجعا به على املبتاع ومىت كان املشهود عليه ذكرا يف شهادهتما أنه باخليار يف 

ذلك البيع فال غرم عليهما بالرجوع ألنه كان متمكنا من خيار البيع عن نفسه فحيث مل يفعل فهو راض قاله ابن 



واخليار للمشتري فضاعوفا على البائع عبده ان يتصرف فيه ببيع وغريه وهو مل  عبد احلكم واذا رجعا عند السادة
يقبض الثمن فيغرما قيمة العبد وتوقف القيمة فإن لزم البيع فله القيمة وان رده املشتري باخليار عادت القيمة اليها 

  وان تغيب يف ايام اخليار رده املبتاع ألنه حكم اخليار 

  فرع

نار يف طعام غرم الدينار للمشتري واتبع للبائع بالطعام فإن كان املشتري جيحد فال يغرمان قال لو شهد مسلم دي
ان شاء البائع اخذ منهما الطعام واعطامها الدرهم او يلزم ( ) حىت يعطى الطعام فريجع به عليهما ويعطي الثمن وان 

بائع املدعي واملشتري اجلأحد فريد الثمن رجع اليهما بنصف الطعام ولو كان ال( ) افضل الطعام ( ) نفسه البيع 
  وطلب البائع بالطعام ولكان املشتري وال مها اياه ( ) وغرم 

  فرع

يف الشفعة واملبتاع جيحد الشراء مل يغرما الخذ املشتري من الشفيع ما اخذ منه وللشفيع االخذ بادارته وان ( ) واذا 
استشفع بالقيمة يف الغالم مل يغرماه الن املشتري رجع عليه اخذ من املشتري يف الشقص غالما وهو منكر للشراء ف

  قيمة ما اخذ منه فإن كان البائع اجلاحد ويف قيمة الشقص فضل غرما الفضل 

  فرع

قال اذا شهدا أنه وكله يف بيع هذا العبد فقضي بذلك مث رجعا ان حلف الوكيل أنه دفع الثمن لرب العبد برآ 
و مثنه بعد حلف ربه على عدم قبض الثمن فإن نكل مل يكن له اال ما زادت القيمة وغرما االكثر من قيمة العبد ا

  على الثمن قاله حممد 

  فرع

قال قال ابن عبد احلكم اذا شهدا أنه باع من زيد وعمرو وان كل واحد ضمن اآلخر بالثمن مث رجعا غرما هلما ما 
ا الثمن باحلمالة ال يرجع على صاحبه بشيء العترافه وديا واخذ السلعة ان مل يتماسك هبا املشتري وان ادى أحدمه

  أنه مظلوم بل على الشاهدين 

  فرع

قال لو شهد أنه اسلم يف عبد دينارا واخران شهدا أنه يف عبدين فقضى بعبد مث رجعا غرما قيمة عبد ألنه لوال 
ما بني قيمة عبد والثمن ألنه مل  شهادهتما لقضي له بعبدين بشهادة اآلخرين قاله حممد وقال ايضا احب ايل ان يغرما

  يتعني له احلكم بعبدين وال يدري كيف كان يكون احلال 

  فرع



قال اذا شهدا بالبيع وغرما فضل القيمة بالرجوع مث رجع املبيع للبائع هببة او غريها فقبله وقيمته مثل قيمته يوم اخذ 
ة اليت اخذها منه فلو نقصت قيمته خري بني التمسك به رجعا عليه مبا غرما له لرجوعه ليده حباله ويرد املشتري املائ

ورد ما غرمه الشاهدان عليهما كاملغصوب بنقص ولو نقص سوقه فقط رد على الشاهدين والبيع ما اخذ وان وزنه 
حباله رد على الشاهدين ما اخذ وان نقص يف يديه خري بني رده على الشاهدين وميسك مبا اخذ منهما او حبسه وال 

يهما ولو رجع للشاهدين هببة او غريمها فلها رده على املشهود عليه ويرد عليهما القيمة اال ان يكون ناقصا شيء عل
  فيجب كما تقدم ولو اشتراه املقضي عليه من املقضي له حباله يف يديه فال ينظر بقيمته فال رجوع 

  فرع

لقاضي بدفع الدراهم واخذ الدينار مث رجعا قال قال سحنون اذا اشهدا أنه صرف دينارا بعشرة دراهم فقضى عليه ا
رجع مؤدي الدراهم على الشاهدين هبا وادى اليهما الدينار وال ينظر إىل صرف يومئذ وقال عبد امللك ان كانت 

  الدراهم صرف الدينار فال يغرم البينة شيئا 

  فرع

نقض ادخاله عليه قال حممد اال ان قال اذا شهدا أنه اخره حوال مث رجعا بعد احلكم غرم احلق حاال الن النظرة 
يكون الغرمي معدما فال غرم عليهما واذا غرما رجعا على غرمي صاحب احلق عند االجل فإن رجعا بعد االجل وهو 

مليا وان كان معسرا فكذلك الن االجل متعني يف ( ) الفساد اذا ( ) مليء فقوالن االصح ال شيء على الشاهدين 
سر فإن جحد حكم بذلك على الشاهدين ألنه وقت املطالبة وان جهل حاله عند االجل حقه فإن كان معسرا مث اي

  فال شيء عليهما حيث ال يسار 

  فرع

  ( ) بالقضاء وكذلك ان تطوع ( ) قل او اكثر مل يغرم الن القيمة ( ) 

  فرع

كم ألنه ال جيوز نقل ذلك قيل ينتقض احل( ) قال اذا شهدوا على شهادهتم لغريهم فحكم هبا فلزم االصول فأنكر 
الشهادة اعمن ينكرها او اعترفوا باشهادهم وكذبوا انفسهم ضمنوا دون الفروع وقيل اليضر رجوعهم ألهنم قد 
يكونوا رجوه قبل احلكم وهم غيب مل ميكنهم اعالم الفروع وهذا القائل يقول اذا رجع االصول والفروع ضمن 

نوا عشرة شهد على مثانية اثنان ضمن فروع الثمانية اربعة امخاس الفروع فقط بقدر ما كان يلزم اصوهلم فان كا
احلق وفروع االثنني مخسة ولو نقل مثانية عن رجل واثنان عن رجل ضمن الثمانية النصف واالثنان النصف ألنه 

نني غرم الذي يلزم االصول ولو رجع ستة من الثمانية مل يضر لبقاء من يقوم به النقل او سبعة منهم وواحد من االث
السبعة ربع احلق والواحد ربعه ولو رجع الفروع كلهم وثبت االصول وهم عدول يوم رجوع الفروع مضى احلكم 

بغري غرم كشهادة بينة بعد رجوع بينة فإن احلق يثبت وال غرم فإن كان االصول غري عدول يومئذ ضمن الفروع 
الرجوع وال يسقط الضمان تكذيب االصول وال فلو مل تشهدهم االصول على خطهما وال لفظهما ضمن الفروع ب



ينقض به احلكم وان قال االصول شهدنا وكتبنا ولكنه زور فاعلمنا أنه يعلم به سقط الغرم وان قال االصول ما 
تشهد به وصدقهم الفروع خري املقضي عليه بني اتباع االصول والفروع فإن اتبع الفروع مل يرجعوا عل أحد او 

  الفروع االصول رجعوا على 

  فرع

قال اذا شهدا بتعجيل الدين وقال املطلوب مؤجل وهو عني او عرض ورجعا بعد االجل غرما ربح ما اخرجا من 
  يده ان كان ملثله ربح يف ذلك االجل وقيل اذا رجعا بعد االجل مل يضمنا واال ضمن الربح 

  فرع

يا واال غرما عند يسره ألنه حينئذ بعني ضرر قال اذا شهدا هببة الدين او الرباءة منه ضمناه ان كان الغرمي مل
  الشهادة ويغرمان يف املثلي املثل والعرض مبثل قيمته ألنه قيمي او مثله ألهنما بالضمان صار امكان الغرمي 

  فرع

قال اذا شهد برهن غرما منافعه وان مات فمنهما وان بيع يف الدين رجعا عليه مبا اديا عنه وهلما فضل الثمن اال ان 
ون للغرمي مال فيؤدي عن نفسه ويرجع العبد اليهما حبال اليت يرجع هبا ساملا او معطى وتالف املبتاع بغري تفريط يك

فهو كموت العبد وان تلف بغري بينة وقيمته الكثرية من الذين سقط الدين قصاصا وخري يف فضل القيمة ان اخذها 
  رهتن من املرهتن برىء الراجعان او منهما رجعا هبا على امل

  فرع

قال اذا شهد أنه قارضه على الثلث وهو يدعي النصف غرم السدس فإن كان الربح دينارا فكلما اقتضى شيئا قس 
رجع عليهما بالسدس منه واذا متادى العمل بعد القسمة على ما قضي به وقد كان املال نض وامكنت القسمة ( ) 

  مل يضمنا ما هو بعد ذلك 

  فرع

م استحلفه فزالت عنه اليمني مل يغرما بالرجوع او شهدا ان اللصوص اخذوا الوديعة مل يغرما قال اذا شهدا ان احلاك
  ألنه كان مصدقا امنا سقط عنه اليمني 

  فرع

او ( ) ولزمه ( ) غرميا افضل لصاحب احلائط وان كان العامل املنكر ( ) قال اذا شهدا باملساقاة فإن ما صار فيما 
  لعمل والكراء وغرما قيمة الفضل ( ) مدعي االرض ( ) ن صاحب االصل ان كا( ) الدابة او االرض 



  فرع

قال اذا شهدا أنه اجره يصبغ له ثوبه غرما قيمة الثوب ويطالبان الصباغ بالثوب يصبغه بدينار كما حكم به وان 
وب فذلك اخذ الصباغ من رب الثوب الدينار رجع به على الشاهدين فإن رضي رب الثوب بالصرب حىت خيرج الث

له فإن شاء اخذ ثوبه لنفسه ودفع للصباغ دينارا قال اما اخذه فهو كمن عدا عليه الشاهدان بصباغ ثوبه واخذ منه 
دينارا وهو الذي اخذه منه الصباغ فريجع به على الشاهدين فإن اخذ الثوب دفع اليهما ما زاده الصبغ او يغرمهما 

لقاسم يف الغصب واشهب يرد لربه اخذه مصبوغا بغري غرم كتزويق قيمته وكان الثوب هلما وهذا على قول ابن ا
  الدار 

  فرع

قال اذا شهدا بكذا مضمون او دابة بعينها ورجعا بعد احلكم وقيل احلمل دخال مدخل املقضي عليه فلهما فضله 
وله اسألمه وعليهما نقضه فإن كان عدميني غرما فضل ما اخرجاه من يده وله بيع ذلك الكراء ويبيعها بالفضل 

اليهما وهلما غنمه وغرمه وله ابقاؤه لنفسه وال يتبعهما بشيء وله غنمه وغرمه وله التمسك به ومطالبتهما بالفضل 
هذا اذا كان الطالب الكراء اما اذا كان الطالب هو املكتري والكري هو اجلاحد غرما لرب الظهر ما نقصاه من 

  اجرته 

  فرع

غرما قيمته واخذاه ألهنما حاال بينه وبينه إىل اجل وكذلك ان شهدا أنه اجره إىل  قال اذا شهدا باجارة عبده سنني
بسم اهللا ( مكة والقيمة يوم خروجه من يومه باحلكم ويقاصهما مبا اخذا يف اجازته ويتبع الشاهدان العبد حيث كان 

  ) الرمحن الرحيم 

  كتاب الوثائق

  الباب االول يف النكاح

ا من اخوة االم وكذلك بقية االولياء متيزهم مبا حيقق وال يتهم وان اذن الويل للحاكم قلت أنه شقيق او الب احتراز
ويل تزوجيها احلاكم فالن احلاكم بالبلد الفالنية باذن ابيها او اخيها فالن واذهنا هلم يف هذا االذن شهد عليهم بذلك 

الن شهدوا أهنم يعرفون هذه الزوجة معرفة شهوده وبعد أن حضر العاقد املذكور من عرف هبا عنده وهم فالن وف
صحيحة شرعية وأهنا خالية من موانع النكاح الشرعية ومنذ طلقها وزجها فالن بن فالن الذي دخل هبا وأصاهبا 
الطلقة األوىل املختلع أو الرجعية اليت انقضت عدهتا منه ومل يراجعها املسطورة على ظهر كتاهبا املؤرخة بكذا ومل 

عد إىل اآلن وان طلقها قبل الدخول ذكرته كما تقدم وان مات قلت ومنذ تويف عنها زوجها فالن من تتصل بزوج ب
مدة كذا او مدة تزيد على اربعة اشهر وعشرة ايام ومل يتصل هبا زوج إىل اآلن وتقول يف احلامل وأنه تويف وهي 

فسخ نكاحها من زوجها فالن بن مشتملة على محل وأهنا وضعت وانقضت عدهتا بوضعه وتقول يف الفسخ ومنذ 
فالن الفالين يف جملس احلكم العزيز الفاسخ بالقاهرة احملروسة عند القاضي فالن احلاكم هبا يف شهر كذا وانقضت 



عدهتا منه مل تتصل بزوج بعده إىل االن وتقول ان كان الزوج املطلق هذا ما اصدق فالن بن فالن الفالين مطلقته 
فيه واملكتتبة يف براءة جمردة تارخيها كذا وان زوجها أحد االخوة قلت زوجها اخوها فالن االوىل اخللع املؤرخة 

باذن اخوهتا مجيعهم وهم فالن وفالن ليال يدعوا عدم املوافقة وتقول يف غيبة الويل او عدمه وال ويل هلا سوى احلكم 
يبة املوجبة لسقوط الوالية وان هذا الزوج العزيز حبكم غيبة اخيها يف بلد كذا ومدة كذا الختالف العلماء يف الغ

كفء هلا الكفاءة الشرعية يف النسب والصنعة واحلرية بشهادة فالن وفالن احترازا من اختالف العلماء يف اشتراط 
هذه الصفة يف الكفاءة مث تقول وحينئذ اذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج املذكور وعلى الصداق املذكور وقبله 

وتقول يف احملضرة اذا دعت لكفء وويل تزوجيها العاقد فالن باذهنا له ورضاها وحبكم ان والدها  لنفسه ورضيعه
املذكور حضر إىل القاضي فالن وسالته ابنته املذكورة تزوجيها من الزوج املذكور ملا ثبت كفاءته عند احلاكم فامتنع 

وجيها وما له من االمث يف املنع ومل يصغ إىل وعظه من تزوجيها فوعظه العاقد املذكور واعلمه ما له من االجر يف تز
  واصر على االمتناع وعضلها العضل الشرعي وقال مبحضر من شهوده عضلتها وال زوجتها وان كان ذلك
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بعد ازواج فهو احوط الن مالكا ال يرى االب عاضال برد زوج وأحد مث تقول وبعد ان حضر كل وأحد من فالن 
وفالن وشهدوا عنده ان هذه الزوجة عنده خالية من موانع النكاح الشرعية وان اخاها او اباها مستحق لواليتها 

لها العضل الشرعي وان هذا الزوج كفء هلا الكفاءة الشرعية يف النسب والدين والصنعة واحلرية وملا وضح وعض
ذلك عنده اذن بكتبه فكتب وزوجها من الزوج املذكور وعلى الصداق املذكور وقبله لنفسه ورضيه وتقول يف كل 

ليها من حسن الصحبة ومجيل العشرة مثل صداق وعليه ان حيسن صحبتها ومعاشرهتا كما أمره اهللا عز وجل وله ع
وان كان بينهما شروط من عدم التزويج او غريه ذلك ذكرته تنبيه هذا ما ) وللرجال عليهن درجة ( ذلك ودرجة 

اصدق خري من قوله اصدقها كتبه رسول اهللا الهل مكة يف عهده هذا ما قاضى عليه رسول اهللا فاالفتداء به اوىل 
املكتوب واال فامكن ان يكون اصدق اخبارا عن اصداق يف مكتوب اخر ولفظ ما موصول  وفيه اشعار بتعني هذا

وعائده جمهول حمتمل وجهني اجلر تقديره هذا ما اصدق فيه وتكون االشارة إىل الورق املكتوب فيه والنصب 
يعترب ذلك يف مجيع  وتكون االشارة للمال املبذول صداقا والتقدير هذا ما اصدقه فحذف العائد على ما وينبغي ان

وأصلحنا ( املكاتيب اقتداء به وملا تقدم من الفائدة يف تعيني املكتوب والفصيح يف املراة زوج بغري هاء قال اهللا تعإىل 
والثانية شاذ وقد شاع بني املورقني املتاخرين ونقل التذكري يف العرف وراى بعض الفضالء ان جيمع بني ) له زوجه 

والدرهم منضبط ) وكانت امرأيت عاقرا ( مراته بل زوجته وهو كالم عريب عريف قال اهللا تعإىل العرف اللغة فتقول أ
بكل بلد والدينار اسم الصغري والكبري فاسم الدينار غري منضبط واملثقال اسم لوزن خمصوص وكونه ذهبا او غريه 

فليقل كذا وكذا مثقاال من الذهب واال ال يفيده اللفظ كالرطل والقنطار فمن اراد الضبط والمهل كذا على العادة 
  فاللفظ مهمل 

  فصل

اذا زوج االبوان صغريين قلت هذا ما اصدق فالن بن فالن الفالين عن ولده لصلبه فالن املراهق الذي حتت حجره 
ر ووالية نظره وكفالته دارا فيه من احلظ واملصلحة يف دينه ودنياه فالنة البكر ابنة فالن بن فالن اليت حتت حج

والدها املذكور وكفالته ووالية نظره ملا راى هلا يف ذلك من احلظ واملصلحة مث تذكر الصداق وتذكر هل التزمه 
االب من ماله او من مال االبن فإن كان من مال االبن فتقول وشهدت البينة أنه مهر مثله على مثلها ال حيف فيه 

  حة مث تكمل الصداق وال شطط احترازا ملن مينع من العلماء الزيادة للمصل

  فصل

وتقول يف زواج احملجور عليه بيد احلاكم هذا ما اصدق فالن بن فالن احملجور عليه بيد احلكم العزيز بالبلد الفالين 
عندما دعت حاجته إىل النكاح وتاقت نفسه اليه وذكر ذلك للقاضي فالن متويل احلكم العزيز بالبلد الفالين 

يف ذلك فاذن له فيه على الصداق الذي ذكره فيه االذن الصحيح الشرعي فالنة مبحضر شهوده وساله االذن له 
البكر البالغ ابنة فالن بن فالن وتزوجها به اصدقها به كذا قبضته الزوجة املذكورة من القاضي فالن امني احلكم 



ا وتكتب اخر الصداق العزيز بالبلد الفالين من مال هذا الزوج املذكور الذي هو له حتت يده وصار بيدها وقبضه
  وشهدت البينة ان الصداق املذكور صداق مثله على مثلها وتؤرخ 

  فصل

وتذكر يف اخر صداق احملجور عليها وقبض الصداق امني احلكم بالبلد الفالين ليصرفه يف مصاحلها وشهدت البينة 
  أنه مهر مثلها على مثله 

  فصل

فالن بن فالن الفالين باذنه له يف ذلك وتوكيله اياه يف قبول وتقول يف عقد الوكيل هذا ما اصدق فالن عن موكله 
عقد ما يايت ذكره فيه بالوكالة الشرعية مبا عينه له من الصداق احلال منه مبلغه كذا وقبضته الزوجة من الوكيل من 

وكيل مال موكله والباقي وهو كذا يقوم به موكله املذكور يف كل سنة كذا وتعمل الكتاب وتقول قبل هذا ال
  املذكور عقد هذا النكاح ملوكله فالن املذكور على الصداق املتعني فيه قبوال شرعيا 

  فصل

وتقول يف زواج احلر األمة هذا ما اصدق فالن مملوكة فالن املقر له بالرق والعبودية عندما خشي على نفسه العنت 
ته عليها شرعا ال حيتاج إىل اذهنا ألهنا جترب وخاف الوقوع يف احملدود لعدم الطول ومل يكن سيدها املذكور حبق والي

وتقول بعد الصداق وشهدت البينة أنه فقري ليس له موجود ظاهر وال باطن وال له قدرة لزواج حرة وال يف عصمته 
زوجة وأنه عادم الطول وتكمل الكتابة وتكتب يف زواج العبد احلرة هذا ما اصدق فالن املسلم البالغ مملوك فالن 

بالرق والعبودية واذن سيده له يف ذلك االذن الصحيح الشرعي شهد عليه بذلك شهود هذا الكتاب فالنة  املقر له
املراة الكامل ابنة فالن صدقا تزوجها به مبلغه كذا عجل اليها من ذلك كذا من مال سيده الذي بيده احترازا من 

يف كل سنة كذا او يقوم به الزوج من كسبه  قول ش العبد ال ميلك وباقي ذلك يقوم به سيده عن مملوكه من ماله
باذن سيده له يف الكسب ولتكتب اخر الصداق وعلمت الزوجة بان الزوج مملوك ورضيت به وان كان هلا ان 

  اولياء كتبت رضاهم 

  فصل

وتكتب يف األخرس هذا ما اصدق فالن بن فالن وهو يومئذ اخرس ابكم ال ينطق بلسأنه اصم ال يسمع باذنيه 
يعرف ما جيب عليه شرعا كل ذلك باالشارة املفهمة عنه يعلمها منه شهودة وال ينكرها منه من يعرفها عنه عاقل 

فالنة وتكمل الصداق وتكتب عند القبول وقبل الزوج هذا العقد لنفسه باالشارة املفهمة عنه وكذلك تقول يف 
  به مجيع العيوب اخلرس واجلب والعنة وغريها وعلمت الزوجة بذلك ورضيت 

  فصل



وتكتب يف اقرار الزوجني بالزوجية اقر كل واحد من فالن بن فالن وفالنة بنت فالن عند شهودمها اقرارا صحيحا 
شرعيا أهنما زوجان متناكحان بنكاح صحيح عقد بينهما على االوضاع الشرعية وان الزوج منهما دخل بالزوجة 

الزوجة املذكورة مل تنب من الزوج بطالق بائن وال رجعي  واصاهبا واولدها على فراشه ولدا ذكرا يسمى فالنا وان
وال فسخ وال غريه منذ تزوجها إىل االن وان احكام الزوجية قائمة بينهما إىل االن وتصادقا على ذلك واعترف 
الزوج ان يف ذمته مبلغ صداقها عليه الذي عدته وهو كذا دينارا حالة وان ذلك باق يف ذمته إىل االن وان كتبه 

  لعاقد قلت وذلك بعد ان وضح للعاقد فالن شهادة فالن وفالن مضمون ما اقرا به ا

  فصل

وتكتب اذا كان الويل الزوج بعد ذكر الصداق وما قبله انكحها من نفسه ابن عمها فالن بن فالن بعد ان فوضت 
الن ومها يعرفإهنا بذلك ذلك اليه ورضيت به زوجا ومبا بذله هلا مهرا وهي ثيب مالكة أمر نفسها بشهادة فالن وف

وتكتب يف انكاح الوصي اليتيمة من نفسه هذا ما اصدق فالن بن فالن فالنة بنت فالن اليتيمة البكر اليت هي يف 
حجره ووالية نظره بايصاء ابيها فالن بن فالن هبا اليه او بتقدمي القاضي فالن بن فالن قاضي البلد الفالين اياه على 

اخر العقد بعد ان فوضت اليه ذلك واستأمرها يف نفسها فصمتت عند ذلك واعلمت ان اذهنا النظر هلا مث تقول يف 
صماهتا وهي بكر بالغ يف سنها بشهادة فالن بن فالن وفالن ومها يعرفاهنا بامسها وعينها وتكتب يف الدنية اذا زوجها 

  االجنيب من نفسه بعد ان فوضت ذلك اليه وكلته على انكاحها 

  فصل

ا زوج عبده من امته هذا ما اصدق فالن بن فالن مملوكة فالنا مبملوكته فالنة مبهر كذا التزمه فالن وتكتب اذ
ململوكته فالنة عن زوجها مملوكه فالن وان كان الصداق من قبل الزوج قلت قبضه فالن من مملوكه فالن لزوجته 

املنكح فالن سيد املنكحني فالن وفالنة على فالنة وصار بيده ليجهزها به اليه وتقول اخر العقد وشهد على اشهاد 
نفسه ذكر عنه يف هذا الكتاب من عرفه ومسعه منه يف حال صحته وجواز أمره يف شهر كذا من سنة كذا وقال 

  الشافعية تكتب العقد بغري صداق الن الصداق راجع على السيد بناء على ان الرقيق ال ميلكه عندهم 

  فصل

صداق مث تقول يف اخره انكحه اياها اخوها شقيقها النصراين او اليهودي وان مل يكن هلا وتكتب يف زواج الكتابية ال
ويل قلت انكحه اياها فالن بن فالن االسقف بعد ان فوضت ذلك اليه ورضيت بالزوج املذكور وعلمت أنه مسلم 

هلا مهرا ورضيت منه يلزمها االغتسال له من احليض والنفاس وجيربها على ذلك فرضيت به على ذلك ومبا بذل 
باجتناب ما حيرم عليه اكله وشربه وال تكره ما يكره قربه للمسلم وهي خلو من الزوج والعدة صحيحة اجلسم 

  والعقل وال يكون الشهود اال مسلمني 

  فصل



تكتب يف تنفيذ عقد احملجور عليه جوز فالن بن فالن انكاح ابنه فالن الصغري يف حجره ووالية نظره الذي عقده 
على فالنة البكر بنت فالن مع والدها املذكور بصداق كذا مث تقول بعد ان تعقبه فالن فالفاه سدادا البنه املذكور 

وتبني له فيه الف والنظر فامضاه عليه شهد على اشهاد فالن املذكور على نفسه مبا فيه عنه من عرفه ومسع منه وهو 
لك السيد يف عبده وتزيد يف الوصي بعد قولك وجواز أمره حبال صحة وجواز أمره يف شهر كذا من سنة كذا وكذ

وهو ممن يعرف السداد والنظر للمحجور املذكور يف النكاح املذكور وان اسقطه مل يضر الن افعال الوصي على 
  السداد حىت يتبني خالفه 

  فصل

ة نكاح التفويض وتكتب يف النكاح التفويض اصدق فالن فالنة وتبسطه وتقول على غري تسمية صداق على سن
ومقتضى كتاب اهللا تعإىل مث تكمل تنبيه معىن قوهلم يف الصداق تزوجها بكلمة اهللا الكلمة شهادة ان ال اله اال اهللا 

قال ابن القاسم تكتب يف وثائقه تكتب يف الشروط كلها ) فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ( وقيل قوله تعإىل 
طها لرفع اخلالف ابن القاسم فوجب عليه البيان اذا اذنت مرة وتبعه سحنون او جلها باذهنا ورضاها فهي على شرو

وتكتب يف االخدام وعلى الزوج املذكور ان أمراته املذكورة ال ختدم نفسها وأهنا خمدومة حلاهلا ومنصبها فرضي 
من قضاء اهللا تعاىل بذلك أمر الزوجية بينهما واقر ان ماله يتسع لذلك اشهاد اشهد فالن بن فالن فالنا أنه كان 

وقدره على ابنته فالنة البكر الصغرية يف حجره ان سقطت من درج علو فسقطت عذرهتا فاشاع ابوها املذكور 
  ذلك ليشيع عند اجلريان ويدفع عنها بذلك العار ليال يظن هبا عند بلوغها غري ما نزل 

  الباب الثاين يف الفروض

ره على نفسه فالن بن فالن الفالين ألمراته فالنة ابنة فالن الذي دخل تكتب يف تقديره على نفسه ألمراته فرض قد
هبا واصاهبا واولدها على فراشه ولدا يسمى فالنا الطفل ملا حيتاج اليه من طعام وادام وماء وزيت يف كل يوم من 

على نفسه  االيام درمها قسط كل يوم يف اوله حسبما انفق عليه فإن قدره حاكم او فارض كتبت هذا ما اشهد
وزيت يف كل يوم كذا خارجا ( ) القاضي فالن أنه فرض على فالن بن فالن ألمراته فالنة ملا حتتاج اليه من نفقة 

عما يلزمه له من اللوازم الشرعية قدر احلاكم ذلك عليه واوجبه يف ماله وان فرض عينا وهو االصل يف النفقة قلت 
زها رضت وتعني ما يليق هبا من االدام واللحم يف الوقت الالئق هبا فرض هلا وتبني يف كل شهر قمحا وطحنها وخب

  والة احلمام يف كل شهر دفعتني او على حسب ضرورة العادة 

  فصل

وتكتب يف قبضها للكسوة اقرت فالنة بنت فالن عند شهوده طوعا أهنا قبضت وتسلمت من زوجها فالن بن فالن 
راويل ومقنعة وذلك عن فصل وأحد اوله يوم تارخيه وكذلك كسوة كسوهتا الواجبة عليه هلا شرعا وهي ثوب وس

  الولد 

  فصل



وتكتب يف فرض مطلقة ظهرت حامال فرض قدره على نفسه فالن بن فالن ملطلقته الطلقة االوىل اخللع او الثالث 
طعام او ادام يف  فالنة املراة العامل ابنة فالن املشتملة منه على محل وتصادقا على ذلك عوضا عما حتتاج اليه من

كل يوم من االيام كذا وكذا قسط كل يوم يف اوله من استقبال تارخيه حسبما اتفقا وتراضيا عليه وذلك خارج عما 
يوجبه الشرع الشريف واذن هلا ان تقترض على ذمته قدر ما قدر هلا عند تعذر وصول ذلك اليها وتنفقه عليها 

  وترجع به عليه اذنا شرعيا قبلته منه 

  فصل

وتكتب يف فرض الولد قدر على نفسه فالن بن فالن لولده الطفل فالن الذي يف كفالة والدته مطلقته فالنة املراة 
الكافل ابنة فالن ملا حتتاج اليه من الطعام واالدام وماء وزيت يف كل يوم من االيام كذا دراهم من استقبال تارخيه 

وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف واذن هلا ان تقترض قسط كل يوم يف اوله حسبما اتفقا وتراضيا عليه 
  على ذمته وتنفق على ولدها وترجع به عليه اذنا شرعيا 

  فصل

وتكتب يف الفرض لالبوين فرض قدره على نفسه فالن بن فالن لوالدته فالنة املراة الكافل ابنة فالن بن فالن حبكم 
ادام وماء يف كل يوم من االيام كذا وكذا قسط كل يوم يف اوله عجزها وطورها وحاجتها ملا حتتاج اليه من طعام و

من استقبال تارخيه حسبما اتفقا وتراضيا عليه واذن هلا ان تقترض على ذمته وتنفق على نفسها وترجع به عليه اذنا 
  صحيحا شرعيا 

  فصل

 بالتولية الشرعية أنه قدر وتكتب يف فرض احلاكم للمحجور هذا ما شهد عليه القاضي فالن الفارض بالبلد الفالين
لفالن بن فالن احملجور عليه بيد احلكم العزيز بالبلد الفالين وألمراته فالنة وخادمتها فالنة يف ماله الذي له مودع 

احلكم العزيز بالبلد الفالين أو من ماله من اجرة العقار املنسوب له الذي حتت نظر احلكم بالبلد الفالين ملا حيتاجون 
مله إىل آخره تنبيه وهذه الفروض كلها يلزم منها بيع الطعام قبل قبضه بل الواجب ان يقدر الطعام ال مثنه اليه وتك

  لكن العادة خالفه 

  الباب الثالث يف الطالق

تكتب يف الطالق قبل الدخول على ظهر الكتاب احترازا من اخراج الرباءة اجملهو عن غري زوج فتتزوج هبا وهي يف 
لزوج املسمى احمللى باطنه فالن بن فالن أمراته فالنة ابنة فالن قبل الدخول هبا واصابته اياها عصمة زوج طلق ا

طلقة واحدة اوىل او ثانية او ثالثة على حسب حاهلا بانت هبا منه حبكم أنه مل يدخل هبا ومل يصبها وحبكم ذلك تشطر 
اقي الصداق كتبت سالت فالنة املسماة احملالة الصداق املعقود عليه باطنه نصفني سقط عنه النصف فإن اختلفت بب

باطنه فالنة ابنة فالن زوجها املسمى احمللى باطنه فالن بن فالن الذي مل يدخل هبا ومل يصبها وتصادقا على ذلك ان 
خيالعها من عصمته وهو عقد نكاحه على ما يشترط هلا من الصداق باطنه بعد الطالق وهو كذا وكذا دينارا نصف 



صداق باطنه بطلقة واحدة اوىل فاجاهبا إىل سؤاهلا وقبل منها العرض املذكور وطلقها عليه الطلقة املسؤولة مجلة ال
وبانت هبا منه وملكت نفسها عليه وحبكم ذلك تشطر الصداق املعقود عليه باطنه نصفني سقط عنه النصف وبرئت 

كتبت سال فالن بن فالن الويل باطنه فالنا وهو ذمته من النصف الثاين حبكم هذا االختالع فإن بذل الويل العرض 
الزوج املسمى باطنه ان خيلع أمراته فالنة املسماة احملالة باطنه اليت مل يدخل هبا ومل يصبها او دخل هبا او اصاهبا وهي 

ى ما ابنة السائل املذكور اجنبية او اخت شقيقته من عصمته وعقد نكاحه بطلقة واحدة اوىل او ثانية او ثالثة عل
بذله يف ذمته وهو كذا وكذا دينارا من ذلك ما هو حال كذا وما هو مؤجل كذا فاجابه إىل سؤاله وقبض منه 
العرض املذكور وطلق أمراته املذكورة طلقة وأحدة اوىل خلعي بانت هبا منه وملكت نفسها عليه وحبكم هذا 

النصف الثاين واقر املطلق أنه قبض من  الطالق تشطر الصداق املذكور نصفني سقط عنه النصف وبقي يف ذمته
السائل مبلغ احلال الذي اختلف له به واعترف ايضا أنه قبض نصف املعجل باطنه وصار بيده وقبضه مث بعد متام 

ذلك ولزومه احال املطلق مطلقته املذكورة على ابنها باملبلغ املؤجل وهو نظري نصف الصداق باطنه يف جنسه 
شرعية قبلها منه هلا والدها حبكم أهنا حتت حجره وكفالته متوىل شرعا وحبكم ذلك وجب  وصفته واستحقاقه حوالة

  هلا مطالبة ابيها وتؤرخ 

  فصل

وتكتب يف الرجعي بعد الدخول طلق الزوج احمللى املسمى باطنه فالن بن فالن الفالين زوجته فالنة ابنة فالن اليت 
طلقه واحدة رجعية اوىل او ثانية تكون هبا جارية يف عصمته إىل دخل هبا واصاهبا واولدها ولدا ذكرا يسمى كذا 

انقضاء عدهتا واذا انقضت عدهتا فال سبيل له عليها والرجعة اال بأمرها ورضاها وعقد جديد وبذلك شهد عليه يف 
طلقته من تاريخ كذا فإن ارجتعها كتبت مث بعد ذلك استرجع املطلق املذكور مطلقته اوتكتب اقر فالن أنه استرجع م

  الطالق املذكور استرجاعا شرعيا وردها وملكها وصار حكمها حكم الزوجات وتؤرخ 

  فصل

وتكتب يف الطالق الثالث طلق فالن بن فالن أمراته فالنة ابنة فالن اليت دخل هبا واصاهبا طالقا ثالثا بتاتا حرمت 
مدة كتبت اقر فالن أنه كان من كذا طلق  بذلك عليه فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه وان كان طلقها من

  فالنة او تكتب اقرار املطلق املذكور بالطالق املذكور صدر عنه من مدة كذا وتؤرخ 

  فصل

تكتب ان اختلعت بصداقها سالت فالنة املراة الكامل ابنة فالن بن فالن زوجها على ما ذكر فالن بن فالن الذي 
وعقد نكاحه على مؤخر صداقها عليه الشاهد به كتاهبا املتقدر حبضوره وهو اتصل هبا واصاهبا ان خيلعها من عصمته 

كذا دينارا فاجاهبا إىل سؤاهلا وقبل منها العوض املذكور وطلقها عليه طلقة وأحدة اوىل خلعا بانت هبا منه وملكت 
  نفسها عليه واقرت أهنا ال تستحق عليه كسوة وال نفقة وال حقا من احلقوق الشرعية كلها 

  فصل



تكتب يف وكالة الطالق عن الزوج سالت فالنة املراة الكامل ابنة فالن من فالن الفالين الوكيل عن زوجها فالن بن 
فالن الوكيل عنه يف طالقها بالوكالة اليت بيده اليت جعل له فيها ان يطلق عنه امرأته املذكورة طلقة واحدة اوىل 

ذلك يف الوكالة املؤرخة بكذا ان يطلقها عن موكله فالن املذكور  خلعا على مؤخر صداقها عليه وهو كذا املشروح
طلقة وأحدة اوىل خلعا على مجيع صداقها عليه وهو كذا فاجاهبا الوكيل إىل ذلك وقبل منها العرض املذكور 

يه وطلقها عن موكله طلقة وأحدة اوىل خلعا بانت هبا منه وملكت نفسها عليه من موكله واقرت أهنا ال تستحق عل
صداقا وال بقية منه وال نفقة وال كسوة وال حقا من احلقوق كلها تنبيه ينبغي يف املبارأة ان تذكر علمها مبا أبرأت 

منه مقدارا وجنسا وصفة الن ش ان طلق االبن البالغ قبل البناء رجع نصف الصداق إىل ابيه ان كان قد حتمله ولو 
بنه ألنه عوض الطالق قاله عبد امللك وقال ابن القاسم يرجع اجلميع خالعها االبن على مجيعه لكان النصف الثاين ال

  لالب ألنه باذله 

  فصل

يف االجبار على الرجعة اشهد القاضي فالن بن فالن النائب بالبلد الفالين أنه ثبت عنده من قبل شهادته واجازه ان 
يف زمان اخللع وأنه مل يتقدم له طالق مينعه من  فالن بن فالن طلق امرأته فالنة بعد بنائه عليها طلقة واحدة بغري خلع

مراجعتها فأمره بارجتاعها ملا ورد عن رسول اهللا هللا من األمر بذلك فامتنع من ارجتاعها وثبت امتناعه عنده فاخربه 
على الرجعة وقضى عليه هبا والزمه الطالق املذكور شهد على اشهاد القاضي املذكور من يضع خطه آخره وذلك 

م كذا حمضر يف اثبات استيطان االب شهد من يضع خطه اخر هذا احملضر أهنم يعرفون فالن بن فالن معرفة يف يو
صحيحة شرعية ويعلمون أنه استوطن بلد كذا مدة ستة اشهر متقدمة على تاريخ هذا احملضر واستقر فيها مباله 

ه مستحق احلضانة ببينته فالن وفالن الذين هم وثقله واستقل استيطانه يف البلد املذكور يف علمهم إىل االن ويعرفون
  مع أمهم فالنة يف بلد كذا وال يعلمونه انتقل عن هذه الصفة إىل حني ايقاعهم شهادهتم يف هذا احملضر 

  فرع

قال ابن مغيث اقل مدة االستيطان اليت يستحق هبا االب اخذ الولد من أمه ستة اشهر وقال ابن اهلندي بل اذا اراد 
وحيلف على ذلك وهو ظاهر كتاب ارخاء الستور وان شاءت االم تتبعهم وال مينعهم االب من جواز البحر االنتقال 

وقيل مينع عقد لعان هذا ما اشهد فالن ) هو الذي يسريكم يف الرب والبحر ( خوف تعذر زيارة االم لقوله تعاىل 
مت عنده فذكرت ان هلا زوجا يسمى فالن ابن القاضي املتويل بالبلد الفالين ان أمراة تسمت بفالنة بنت فالن قا

فالن رماها او نفى محلها وسالته النظر هلا فنظر يف ذلك نظرا اوجب احضاره ووقفه على ما ادعته بعد ان ثبت 
على قوله فقضى باللعان واحضرمها مبحضر اللعان ( ) زوجها منها ( ) من قبله واجازه وثبت عنده قوهلا ( ) عنده 

ة كذا وشهدمها واحضر لذلك عدوال وأمر الزوج فالن بالبداءة باليمني ألنه قدمه يف كتابه فقام على باجلامع مبدين
قدميه واستقبل القبلة دبر صالة العصر فحلف اربعة اميان مبا وجب ان حيلف به حملضر وهو يشري اليها مث مخس 

ومخست بالغضب وثبتت اميان كل وأحد باللعنة مث حلفت يف ذلك املوقف فالنة اربعة اميان مبا وجب ان حتلف 
منهما عند القاضي املذكور مبن قبل واجاز ووقعت الفرقة بني التالعنني باللعان املذكور وحرم عليهما التناكح ابدا 
بالسنة وسقط هبذا نسب محل فالن من فالن املالعن وحكم القاضي فالن جبميع ذلك وامضاه بعد االعذار اليهما 

دفع وشهد على اشهاد القاضي املذكور مبا ذكر عنه يف هذا يف يوم كذا وتكتب ثالث نسخ فلم يات أحدمها مب



نسخة بيد القاضي ونسختان بيد الزوجني عقد ايالء هذا ما اشهد القاضي فالن املتويل بالبلد الفالين ان أمراة 
بعة اشهر وسالته النظر هلا تسمت عنده بفالنة بنت فالن وذكرت ان هلا زوجا آىل منها بترك املسيس ازيد من ار

بواجب الشرع العزيز فاقتضى نظره تكليفها اثبات الزوجية فثبتت عنده مبن قبله واجازه على اعيان الزوجني 
وذكرت زوجها فالنا على ما ذكرته من االيالء فاقر به وثبت عند القاضي فالن اقراره يف جملس نظره وان ميينه 

متادى على ذلك فأمره بالفيئة وخريه بني ان حينث نفسه ويبقى مع أمراته وقعت بترك مسيسها منذ ستة اشهر و
فالنة او يأيل فتطلق عليه فاىب الفيئة ومتادى على االمتناع وثبت امتناعه عنده مبن قبله ورضيه وعرض القاضي فالن 

تطليق أمراته فالنة على فالنة الصرب مع زوجها فابته ودعته إىل القضاث مبوجب الشرع الشريف فقضى على فالن ب
طلقة واحدة ميلك فيها رجعتها ان فاء يف عدهتا والزمه ذلك وانفذ احلكم عليه به وأمر فالنة ان تعتد منه وحكم 

بذلك وامضاه واشهد عليه وعلى ثبوت ذلك عنده بعد ان اعذر إىل من يتعني االعذار اليه ممن مسي فيه فلم يبد أحد 
حجته وهو يف ذلك ثابت احلكم والقضاء ماضيهما عقد احلكمني هذا ما  منهم مدفعا وابقى كل ذي حجة على

اشهد القاضي فالن بن فالن ان فالنة بنت فالن حضرت جملس حكمه وقضائه فذكرت له ان زوجها فالن بن فالن 
كور يضرهبا يف نفسها وماهلا وسالته النظر هلا مبوجب الشرع الشريف فاقتضى نظره اعزه اهللا احضار زوجها املذ

ووقفة على ما ذكرته عنه فتربا منه وذكر أهنا هي املضرة به يف نفسه وماله فثبت عنده مقاهلما مجيعا مبن قبل واجاز 
واشكل عليه أمرمها فتكلم كل وأحد منهما يف صاحبه وثبتت عنده الزوجية بينهما وخاف شقاق بينهما ومل جيد يف 

اهللا تعإىل فبعث من قبله فالن بن فالن وفالن بن فالن  اهلهما من يصلح للتحكم بينهما على مقتضى كتاب
الجتماع شروط التحكيم فيهما بعثهما حكمني ليحكما بينهما مبا ظهر هلما من فرقة او اجتماع فثبت عنده القاضي 

 فالن بشهادة احلكمني أهنما رايا ان ياخذ الزوج من أمراته فالنة كذا على ان طلقها عليه طلقة واحدة متلك هبا
املراة نفسها بعد اجتماعهما على ذلك وانفذ حكمهما بذلك ملا راياه من الصالح هلما وثبت عنده قبض فالن ملا 
اخذاه له من أمراته املذكورة واعذر القاضي اليه يف ذلك مبا وجب ان يعذر اليه فلم يكن عنده مدفع فحكم له 

من سنة كذا وان كان الزوج الظامل قلت وظهر  بذلك وامضاه واشهد عليه جبميع ذلك يف يوم كذا يف شهر كذا
للحكمني من النظر واالجتهاد يف احلكومة والتحكم ان طلقا عليه أمراته فالنة بغري اخذ شيء منها له واسقاط حق 

من حقوقها ملا تبني هلما عدوانه عليها وطلقت فالنة وأحدة وتكمل املكتوب تنبيه اذا اعترف بالطالق وقال هو 
ت املراة ثالث فاملورق امنا يكتب يف العادة واحدة ألهنم امنا يكتبون ما يسمعون من املقر ال من خصمه واحدة وقال

وقال بعض الفضالء ينبغي ان تكتب ما قالته املراة ايضا حىت تؤاخذ مبوجب اقرارها عند ارادة حتريك عقد مع هذا 
  الزوج فيمنع من ذلك ومن املطالبة مبوجباته وهو متجه 

  الرابع يف البيوعالباب 

تكتب يف العقار وحنوه هذا ما اشترى فالن بن فالن الفالين مباله لنفسه من فالن بن فالن مجيع الدار الكاملة اليت 
ذكرها ووصفها وحتريرها فيه اليت ذكر البائع أهنا يف يده وملكه وتصرفه وان كان عمر قلت معروفة بانشائه 

صة اليت مبلغها كذا قرياطا من اربعة وعشرين قرياطا شائعا غري مقسوم من وعمارته وتقول يف بيع احلصة مجيع احل
مجيع الدار الكاملة اليت ذكرالبائع كذا وهلا حدود اربعة تذكرها وتذكر وصفها وحقوقها باسرها وما تعرف وتنسب 

هذا البيع وعلم به اليه فإن استثىن البائع مكانا كتبت خال املوضع الفالين فإنه خرج عن العقد ليس داخال يف 
املشتري ورضي به شراء صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا جائزا نافذا بثمن مبلغه من العني املصري كذا وكذا دينارا 



ومن الدراهم النقرة اجليدة الفضة املضروبة املتعامل هبا بالديار الفالنية حرسها اهللا تعاىل كذا وكذا املتصف من ذلك 
تقابضا وافترقا باالبدان بعد النظر واملعرفة واملعاقدة الشرعية وضمان الدرك يف املبيع  حتقيقا لالصل كذا وكذا درمها

وان اردت بسط العبارة قلت بعد الثمن دفعه املشتري املذكور من خالص ماله وصلب حاله قاما وافيا واقبضه له 
ار بيده وقبضه وحوزه ماال من مجلة بعد وزنه ونفذه فقبضه البائع منه وتسلمه على متأمه وكماله موزونا منتقدا وص

امواله وحبكم ذلك برئت ذمة املشتري املقبوض منه من الثمن املذكور براءة صحيحة شرعية قبضا واستيفاء وسلم 
البائع املذكور للمشتري املذكور ما باعه اياه فيه فتسلمه منه خاليا ال شاغل له وال مانع له منه وال دافع له عنه 

وحوزه املالك يف امالكهم وذوي احلقوق يف حقوقهم من غري مانع وال معترض وال دافع بوجه  وصار بيده وقبضه
وال بسبب وذلك بعد نظرمها مجيع ذلك ومعرفتهما مجيع ذلك ومعرفتهما اياه واحاطتهما به علما وخربته نافية 

اها باالجياب والقبول مث تفرقا للجهالة وتعاقدمها على ذلك كله املعاقدة الصرحية الصحيحة الشرعية املعتربة شف
باالبدان من جملس العقد التفرق الشرعي عن تراض منهما وضمان الدرك يف صحة املبيع حيث يوجبه الشرع 

  الشريف ويقتضيه حكمه املنيف 

  فصل

وتكتب يف اخليار بعد قولك عن تراض وانقضاء امد اخليار الشرعي الذي اشترطه البائع او املشتري لنفسه دون 
بائع ان اشترطاه النفسهما وهو كذا من االيام وان مل يفترقا من جملس العقد قلت عوض التفرق بعد االجياب ال

املذكور بينهما يف الديار املبيعة اعاله والزامه وابرامه ومتام ( ) والقبول واختيار كل واحد من املتقاعدين املذكورين 
ي وهذا كذا احترازا من مذهب ش وان كان البائع احضر كتبا احكامه ونفوذه على الوجه الشرعي والقانون املرض

قلت واحضر البائع من يده كتابا يتضمن ابتياعه للدار املذكورة وسطر عليه فصل هذه املبايعة وتسلم ذلك املشتري 
توثقه له وصحت اليوم وما بعد وان تقدم للمشتري حصة فيها قلت وقد كمل للمشتري املذكور مبا يف ملكه 

ما وهذه املبايعة ملك مجيع الدار او مجيع كذا مسهما وصدقه البائع على ذلك وان اشترط عيبا ذكرته مفصال متقد
  فقلت ورضي املشتري بذلك وان كان وكيال قلت واعلم موكله بذلك ورضي به 

  فصل

البناء يف ملك البائع وتكتب يف البناء وحده مجيع البناء القائم على األرض دارا أو طاحونا أو غري ذلك اجلاري هذا 
وتصرفه وتكمل املبايعة وتقول يف اخرها واعلم املشتري ان االرض احلاملة للبناء املذكور حمتكرة ومبلغ احلكر كذا 

فرضي بذلك وان كان وكيال قلت واعلم موكله فرضي بذلك وتكتب يف االرض وحدها مجيع القطعة االرض 
شف اليت ال بناء عليها اجلارية يف يد البائع وملكه وتذكر ذرعها وحدودها احلاملة لبناء البائع او مجيع املساحة الك

  وتكمل الكتابة 

  فصل

وتكتب يف االبار مجيع بناء البئر املعينة ومكأهنا وارضها املبنية بالطوب واالجر والطني واجلري او نقرا يف اجلبل املاء 
املبيض باخلابعي الذي برسم حوز املاء العذب ويف البئر املعني ويف الصهريج املبين بالطوب واالجر والطني املصتك 



اهلمالية مجيع بناء اهلمالية ومكاهنا من االرض املبنية بالطوب االجر والطني واجلاري ذلك يف يد البائع وملكه 
  وتصرفه على ما ذكر ويذكر موضعها وذرعها ان امكن وحيدد وتكمل املبايعة 

  فصل

ع النخل املذكور يف يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر وعدده كذا وبقي على وتكتب يف النخل دون االرض مجي
مالك البائع بقية االرض فإهنا غري داخلة يف هذا املبيع وتكتب يف اخرها وهلذا املشتري العبور يف االرض املذكورة 

ك يف يده وملكه على ماذكر والتطرق فيها إىل النخل املذكور مبوجب الشرع وتقول يف مثرة النخل مثرة اجلاري ذل
وعدده كذا خنلة وحتدد االرض اليت بدا اصالحها وامحرت واصفرت واجاز بيعها بشرط القطع او بشرط التبقية إىل 

  اوان اجلذاذ وتكمل املبايعة 

  فصل

جلاري وتكتب يف املركب مجيع املركب العشاري او الدرمونة او غري ذلك ومجيع عدهتا املتحدة برمسها اليت ذكرها ا
ذلك يف يد البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر وصفتها أهنا طول كذا ذراعا بالنجاري وحمملها كذا اردبا او قفيزا 
باملصري او القريواين وصفة العدة أهنا صارت قطعة وقطع فروز او سيارة عدته كذا وكذا سلسانا وحبال قنب او 

حضر وغرس وقملوس ومدراس مدهن السفل والعلو  قطن كذااورجل قطعة او قطعتني وكذا جمدافا واصقاله
مسدود الشرفني مقطن اجلنبني ومرساة حديد وزهنما ربع قنطار باملصري مكمل العدد وااللة شراء شرعيا وتكمل 

  املبايعة 

  فصل

ودية وتكتب يف الرقيق مجيع العبد البالغ أو الوصيف اجلاري ذلك يف يد البائع وملكه وتصرفه املقر له بالرق والعب
املدعو فالن احلبشي اجلنس املسلم ومن حليته كذا وكذا وإن ذكر عيب قلت وأعلم املشتري أن به كذا وكذا 

  ودخل عليه وتكمل املبايعة 

  فصل

بني املبيع واملشتري حتلية شرعية وجب له بذلك قبض  ٠٠٠ومىت كان املبيع بغري بلد العقد قلت وخلى عوض 
  بتياع الشرعي واقر أهنما عارفإن بذلك املعرفة الشرعية قبل تارخيه املبيع وتسليمه مبقتضى هذا اال

  فصل

واذا دفع له يف الثمن دينا له عليه تكتب قاص هبا دوا حدث املشتري املذكور والبائع املذكور من الثمن املذكور مبا 
عية قبل كل واحد له من ذمة البائع من الدين الذي يف القدر واجلنس والصفة يف االستحاق مقامة صحيحة شر

منهما ذلك قبوال شرعيا ومل يبق لكل وأحد منهما مطالبة قبل اآلخر بسبب مثن وال مثمن وال دين وال عني وال 



حجة مبسطور وال ذهب وال فضة وال درهم وال دينار وال حق من احلقوق الشرعية على اختالفها ملا مضى من 
  الزمان او إىل يوم تارخيه وتصادقا على ذلك 

  فصل

وتكتب يف شراء اجلماعة هذا ما اشترى فالن بن فالن وفالن بن فالن ان فالنا وفالنا مما هلم النفسهم بالسوية اثالثا 
فإن تفاوت قلت بامواهلم النفسهم فمن ذلك مبا اشتراه فالن املبدا بامسه لنفسه النصف وما اشتراه فالن املسمى 

ه ملوكله فالن الربع الثاين مباله واذنه وتوكيله اياه يف ابتياع ما يذكر بامسه لنفسه الربع وما اشتراه فالن الثلث بامس
فيه بالثمن املعني فيه ويف التسليم والسلم الذي يشرح فيه على ما يشهد به من تعينه يف رسم شهادته اخوه فالن 

واحد من املبايعني وفالن وفالن االخوة االشقاء اوالد فالن مجيع الدار الفالنية وحتددها مث تقول وصدق كل 
  اآلخرين على صحة ملكه ملا باعه وقبض بسببه تصديقا شرعيا وكذلك ان صدقهم املشترون 

  فصل

وتكتب يف شراء الطاحون مجيع حجر الطاحون الفارسي وعدهتا الداخل ذلك يف عقد هذا البيع اجلاري ذلك يف يد 
لطاحون وحتدد والعدة التوايبة اخلشب واحلجر البائع وملكه وتصرفه على ما ذكر وهو بالبلد الفالين وتصف ا

  واجلربان والقاعدتان الصقالن وتكمل وصف العدة 

  فصل

وتكتب يف شراء األخرس اشترى فالن األخرس اللسان االصم االذنان البصري الصحيح البدن والعقل العارف ما 
همة عنه املعلومة عند البائع وعند شهود يلزمه شرعا اخلبري بالبيع والشراء واالخذ والعطاء كل ذلك باالشارة املف

  هذا املكتوب القائمة مقام النطق اليت ال جتهل وال تنكر من فالن بن فالن مجيع الدار وتكمل املكاتبة 

  فصل

وتكتب يف بيع الويل او الوصي ملن جيب نظره هذا ما اشترى فالن بن فالن مباله لنفسه من فالن بن فالن القائم يف 
يه على ولده لصلبه فالن الطفل الذي حتت حجره وكفالته ووالية نظره ملا راى له يف ذلك من احلظ بيع ما يذكر ف

واملصلحة وحسن النظر واالحتياط وان هذه الدار خراب ال انتفاع هبا وال اجرة فيها وان بيعها والعوض بثمنها 
وتكمل املبايعة وتكتب يف ذيل املبايعة غريها اصلح منها لتعود منفعة ما يتحمل منها االجرة على ولده املذكور 

واقرار البائع املذكور ان الثمن املعني اعاله هو قيمة املثل يومئذ ال حيف فيه وال شطط وال غبينة وال فرط وان 
احلظ واملصلحة يف البيع على الصغري املبيع عليه هبذا الثمن املذكور وتؤرخ وفائدة هذا القيود سد باب املنازعة بعد 

ن الصغري اذا بلغ او من غريه وان اشترى له قلت اشترى لولده لصلبه فالن املراهق الذي حتت حجره ذلك م
وكفالته ووالية نظره ملا راى له من احلظ واملصلحة وحسن النظر مباله الذي جبمله اياه وملكه له وقبلها من نفسه 

بايعة وتكتب اخرها واقر كل من البائع واملشتري قبوال شرعيا وان كان مباله ارثا عن أمه او غريه ذكرته وتكمل امل
ان الثمن املذكور هو مثن املثل يومئذ ال حيف فيه وال شطط وتؤرخ فإن ابتاع من نفسه لولده مباله الذي حتت يده 



قلت اقر فالن بن فالن الفالين عند شهوده اقرارا صحيحا ان له يف يده وملكه وتصرفه مجيع الدار الفالنية وتوصف 
دد ملكا صحيحا شرعيا وان حتت يده وحوطته ويف حوزه لولده لصلبه فالن املراهق من العني املصري كذا وحت

وكذا دينارا وأهنا ملك لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه فلما كان يف يوم تارخيه اشهد على نفسه طوعا أنه 
ل املذكور مباله الذي حتت يده املعني اعاله ملا باع هذه الدار املذكورة واشتراها من نفسه لولده لصلبه فالن الطف

راى فيه من احلظ واملصلحة وحسن النظر شراء شرعيا باملبلغ املذكور اعاله وهو كذا دينارا قبضها فالن املقر من 
نفسه من مال ولده املذكور الذي له حتت يده وصار ذلك بيده وقبضه لنفسه وتسلم من نفسه لولده املذكور الدار 

ورة وصارت بيده ملكا لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه وذلك بعد اقراره واحاطته هبا علما وخربة املذك
ويرى له الرؤية الشرعية وقبل ذلك من نفسه لولده املذكور قبوال شرعيا وضمان الدرك يف ذلك عائد عليه 

تؤرخ وان باع للحاجة قلت حبكم ان واعترف ان مثن الدار املذكورة هو مثن املثل يرضيك ال حيف فيه وال شطط و
الولد فالن حمتاج إىل بيع هذه الدار او احلصة منها فيما حيتاج اليه من نفقة ومؤنة وكسوة ولوازم شرعية ولكونه 

ليس له موجود غريها وان والده املذكور ال تلزمه نفقته حبكم ما له من املوجود املذكورا وان كان البائع امني 
اثبات حمضر للقيمة عند احلاكم وتكتب اشترى فالن من القاضي فالن امني احلكم العزيز بالبلد احلكم فال بد من 

الفالين يف بيع ما يذكر فيه على فالن بن فالن احملجور عليه بيد احلكم العزيز بالبلد الفالين ملا دعت اليه حاجته من 
 احلكم املذكور يف بيع الدار اليت يذكر فيها بالثمن كذا باذن سيدنا قاضي القضاة فالن احلاكم بالديار الفالنية امني

الذي تعني فيه وقبضه وتسليم الدار ملشتريها االذن الشرعي شهد عليه بذلك ادام اهللا ايأمه بذلك من تعينه يف رسم 
شهادته اخر املكتوب اشتراه منه بقضية ذلك وحكمه مجيع الدار الفالنية اجلارية يف ملك فالن مث تكتب وصدق 
املشتري على ذلك تصديقا شرعيا مث تقول بعد الثمن دفعت املشتري من ماله امني احلكم العزيز املذكور فتسلمه 

وصارت بيده وقبضه لفالن احملجور عليه الفالين وسلم امني احلكم املذكور للمشتري ما باعه فيه فتسلمه منه وصار 
الشرعية والتفرق باالبدان عن تراض وتذكر أنه ثبت عند بيده وملكه وحوزه وذلك بعد النظر واملعرفة واملعاقدة 

احلاكم القيمة واحلاجة وشهود ذلك تسميهم مث تقول وحينئذ تقدم احلاكم املذكور بالنداء على الدار املذكورة 
واشهارها بصفتها وغريه فاشتهرت حبضرة عدلني مها فالن وفالن ومسع النداء فلم يسمعها من بذل زائد على ذلك 

اقام كل من شاهدي القيمة واملهندسني وشاهدي النداء شهادته فيه عند احلاكم املذكور واعلم حتت رسم وقد 
تضمنه احملضر الشرعي املؤرخ بكذا وكذا والذي باعاله ( ) شهادته عالمة االداء والقبول على الرسم املعهود 

من جاز سؤاله وسوغت الشرعية املطهرة  عألمة الثبوت ومثاهلا كذا فلما تكامل ذلك عند احلاكم املذكور ساله
اجابته المني احلكم املذكور يف بيع الدار املذكورة بالثمن املذكور واالشهاد عليه بثبوت ذلك عنده على الوجه 
الشرعي واذن المني احلكم يف بيع ذلك على ما شرح اعاله شهد على احلاكم املذكور بذلك من يعينه يف رسم 

مني احلكم ذلك وعاقد املشتري املذكور على ذلك حسبما شرح اعاله مضمونه شهد على شهادهتا اخره فامتثل ا
  املتعاقدين بتاريخ كذا 

  فصل

وان مات وترك دارا ويف ذمته صداق وذيل الدار يف صداقها فشخصه بعدلني وهو ميت ويكتبان هلا يف ذيل صداقها 
ود العقد وال للتشخيص عند احلاكم مث حتلف املراة أهنما عايناه ميتا وال يشهدان مبوته باالستفاضة ويؤدي شه

وتكتب حلفت املراة املشهود هلا اعاله او باطنه فالنة املراة الكامل ابنة فالن باهللا العظيم الذي ال اله االهو ميينا 



ليه شرعية مؤكدة مستوفاة جامعة ملعان احللف أهنا مستحقة يف تركة املصدق املسمى باطنه فالن مببلغ صداقها ع
الشاهد به كتاهبا باطنه او الشاهد به االسترجاع اعاله وان شاهديها بذلك صادقان فيما شهدا له به من ذلك وان 

ذمته مل تربا من الصداق املذكور وال من شيء منه وأهنا ما قبضته وال شيئا منه وال ابراته منه وال شيئا منه وال 
شيء منه وال برى هلا منه وال من شيء منه بقول وال فعل وأهنا تعرضت عنه وال عن شيء منه وال حلالة به وال ب

مستحقة قبضت ذلك من تركته حال حاهلا هذا وان من شهد هلا صادق فيما شهد هلا به من ذلك فحلفت كما 
احلفت بالتماسها لذلك وحضور من يعترب حضوره على االوضاع الشرعية بعد تقدم الدعوى املسموعة وما ترتب 

يخ كذا ويقول الشهود اخر احللف حضرنا احللف املذكور وشهدته وتكتب امسه وان كان الصداق مل عليها بتار
يشهد به اال وأحد احلفت بيمني وتذكرها كما تقدم مث تكتب اسجال احلاكم بعد ذلك هذا ما اشهد عليه القاضي 

نه ثبت عنده وصح لديه يف جملس فالن بالديار الفالنية بالوالية الصحيحة الشرعية من حضر جملسه من العدول أ
حكمه وحمل قضائه وواليته يف اليوم الفالين من الشهر الفالين من سنة كذا بعد صدور دعوى حمررة مقابلة باالنكار 

على الوضع املعترب الشرعي بشهادة العدول الذي اعلم حتت رسم شهادته باالداء يف باطنه وميني املشهود هلا فيه 
استحقاقها يف ذمة املصدق املسمى باطنه فالن من فالن مبلغ صداقها عليه وهو كذا دينارا على  فالنة ابنة فالن على

ما تضمنه الصداق باطنه وقد اقام العدول املشار اليهم بشهادهتم بذلك عند القاضي فالن احلاكم املذكور بشروط 
لك منهم القبول السامع فيه وسطر ما االداء املعتربة وشخصوا له املشهود هلا املذكورة تشخيصا معتربا وقبل ذ

جرت العادة به من عألمة األداء والشخص على الرسم املعهود يف مثله وذلك بعد ثبوت وفاة املصدق املذكور 
الثبوت الشرعي وأحلفت املشهود هلا املذكورة على استحقاقها لذلك باهللا الذي ال إله إال هو اليمني الثابتة الشرعية 

احللف باطنه على ما تصرف شرح فيه فحلفت كما أحلفت بالتماسها لذلك وحضور من يعترب املسطرة يف فصول 
حضوره على األوضاع الشرعية يف تاريخ احللف املذكور وملا تكامل ذلك عنده وصح لديه أحسن اهللا إليه سأله من 

السجال فكتب عن اذنه جاز سؤاله االشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده فأجابه إىل سؤاله وتقدم بكتابة هذا ا
نافذا للقضاء واحلكم ماضيهما ( ) واشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه وابقى كل ذي حجة معتربة فيه على حجته 

بعد تقدم الدعوى املوصوفة وما ترتب عليها وحضور مساع الدعوى واقأمة البينة وحينئذ اذن القاضي فالن المني 
ل احلق إىل مستحقه شرعا ووقع االشهاد فيه بتاريخ كذا مث تكتب ابتياعها من احلكم العزيز بالبالد الفالنية يف ايصا

امني احلكم يف ذيل االسجال هذا ما اشترت فالنة بنت فالن لنفسها من املشهود هلا باطنه واملستحلفة فيه من 
املسمى احمللى باطنه فالن القاضي فالن امني احلكم العزيز باملدينة الفالنية القائم يف بيع ما يذكر فيه على املصدق 

الفالين فيما ثبت عليه من صداق امرأته املشترية املذكورة مبجلس احلكم العزيز باملدينة الفالنية وهو من العني كذا 
وكذا باملعارضة الشرعية على االوضاع الشرعية املعتربة وذلك باذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي القضاة فالن 

احسن اهللا اليه المني احلكم فالن يف ذلك اشترت منه تفضية ذلك وحكمه مجيع الدار احلاكم بالديار الفالنية 
الكاملة اجلارية يف يده وتصرفه منسوبة مللك فالن املتوىف املذكور وهي باملكان الفالين وتوصف وحتدد شراء 

ملذكور ملشتريه ما ابتاعته صحيحا شرعيا بثمن مبلغه من العني املصري كذا دينارا حاال وتسلم البائع امني احلكم ا
فيه فتسلمته منه وصارت بيدها وقبضها وملكها وماال من مجلة امواهلا وذلك بعد النظر واملعرفة واملعاقدة الشرعية 

والتفرق باالبدان عن تراض واقرت املشترية املذكورة ان الدار املذكورة جارية يف ملك زوجها املذكورة مث بعد متام 
فالن احلكم العزيز بالبلد الفالين البائع املذكور املشترية املذكورة ملا يف ذمتها من الثمن  ذلك ولزومه القاضي

املذكور ملا ثبت هلا على املبيع عليه من الصداق املذكور وهو كذا دينارا وهو قدر الثمن املذكور وحبسه وصفته 



شترية من الثمن املذكور براءة صحيحة وحلوله مقاصة صحيحة شرعية برئت هلا ذمة املشتري من الصداق وذمة امل
شرعية براءة اسقاط وذلك بعد ان ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فالن شهادة من يضع خطه اخره من العدول 

واملهندسني املندوبني لتقومي االمالك وهم اهل اخلربة بذلك ان قيمة الدار املذكورة مجيع الثمن املذكور وان ذلك 
ف فيها وال شطط وال غبينة وال فرط وان احلظ واملصلحة يف البيع بذلك وتؤرخ مث يكتب قيمة املثل يومئذ ال حي

شهود القيمة واملهندسون خطوطهم بان الثمن املذكور قيمة يومئذ ويؤدوا عند احلاكم ويعلم حتت رسم شهادهتم 
بت هذا ما اشترى فالن من ويكتب شهود املعاقدة الشهادة عليها باالبتياع وقد مت ذلك فإن اشترى غري الزوجة كت

القاضي فالن امني احلكم العزيز القائم يف بيع ما يذكر فيه على فالن املصدق فيما ثبت عليه من صداق أمراته فالنة 
يف جملس احلكم وهو كذا إىل وفاء الصداق املذكور للمراة املذكورة وذلك باذن صحيح شرعي من سيدنا قاضي 

يعينه يف شهادته اخره اشترى منه بنصف ذلك وحكمه مجيع الدار الكاملة اجلارية القضاة فالن شهد عليه بذلك من 
يف يده وتصرفه ملكا لفالن املتوىف املبيع عليه وتوصف وحتدد وتستوىف النعوت واالنساب شرات صحيحا شرعيا 

البائع للمشتري بثمن مبلغه كذا قبضه امني احلكم املذكور من املشتري املذكور وصار بيده وقبضه وحوزه وسلم 
املذكور ما باعه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه وملكا من مجلة امالكه وذلك بعد النظر واملعرفة 

واملعاقدة الشرعية والتفرق باالبدان عن تراض والسبب يف هذه املبايعة ان فالنة أمراة فالن املتوىف املذكور اثبتت يف 
نية عند احلاكم املذكور صداقها على زوجها املذكور شهادة العدل املشار اليه يف جملس احلكم العزيز باملدينة الفال

االسجال وهو فالن الذي اعلم حتت رسم شهادته أخره وقال أنه عارف باملصدق واملصدقة املذكورين وما علم 
عه قبوله واعلم حتت مغريا لشهادته إىل أقامها عند شروط القضاء وشخص املراة املذكورة وقبلها يف ذلك مبا راى م

رسم شهادته عالمة االداء والتعريف بالتشخيص على الرسم املعهود يف مثله واحلفت املرأة املذكورة باهللا الذي ال 
اله اال هو اليمينني الشرعيتني اجلامعتني ملعاين احللف املشروحني يف مسطور احللف املؤرخ بكذا حبضور من يعترب 

اكم املذكور سالت املراة احلاكم املذكور ليصاهلا إىل مبلغ صداقها املذكور حضوره فلما تكامل ذلك عند احل
املشهود هلا به من زوجها املذكور اذن احلاكم املذكور المني احلكم يف بيع ذلك وقبض مثنه وايصاله للمراة املذكورة 

عليه بذلك من يضع خطه  فيما ثبت هلا من الصداق املذكور واالشهاد عليها بقبض ذلك اذنا صحيحا شرعيا فشهد
اخره وذلك بعد ان ثبت عند احلاكم املذكور ان هذه القيمة املبيع هلا قيمة املثل يومئذ ال حيف فيها وان احلظ 
واملصلحة يف البيع بذلك شهد به احملضر املؤرخ بكذا وفيه مجاعة من العدول واملهندسني ارباب اخلربة بالعقار 

احلكم املذكور الدار املذكورة بيد الداللني على العقار بالشارع واالسواق اجلاري وتقوميه وذلك بعد ان شهد امني 
به العادة اياما متوالية حبضرة عدلني مها فالن وفالن فكان الذي انتهى اليه البذل فيها من هذا املشتري كذا وكذا 

حلكم واملشتري مبا نسب إىل كل وهو الثمن املذكور فلما تكامل ذلك ووقع االشهاد على احلاكم املذكور وامني ا
منهم فيه يتاريخ كذا مث تكتب خلف الصداق قبض املراة اقرت فالنة بنت فالن املراة الكامل عند شهوده طوعا يف 

صحتها وجواز أمرها أهنا قبضت وتسلمت من القاضي فالن امني احلكم العزيز مبلغ صداقها الذي هلا يف ذمة 
و كذا دينارا وصار بيدها وقبضها وحوزها وهو مثن الدار الذي ابتاعها به امني زوجها فالن املتوىف املذكور وه

احلكم على زوجها فالن الجل وفاء صداقها املذكور وحبكم ذلك برئت ذمة املصدق من الصداق املذكور براءة 
الوصي بغبطة  شرعية براءة قبض واستيفاء وتؤرخ وقد عرفت مما تقدم من القيود واالحتياطات كيف تكتب اذا باع

على مثن املثل من غري حاحة فتذكر أهنا سبب بيعه وبينها عند احلاكم كما تقدم وتذكر وصيته هل من قبل احلاكم 
او من قبل االب وان اثبت عند حاكم ذكرهتا وشهودها وصفتها وعألمة احلاكم عليها واسم احلاكم وتستوعب 



من يذكره وان باع للحاجة ذكرهتا وان اثبتها عند احلاكم ذكر املقاصد والنعوت واالمساء واالنساب املميزة لكل 
حمضر االثبات مفصال كما تقدم يف الوصية وتذكر حصر موجوده يف املبيع حىت يتعني البيع واعتراف الوصي ان 

قبل الثمن مثن املثل يومئذ وان عوض االبن ابنته دارا بدار ذكرت ان الثانية اجود واعمر واكثر اجرة وقيمة وأنه 
من نفسه قبوال شرعيا واخرج الدار االوىل من ملكه ونقلها إىل ملك ابنته وتسلمها من نفسه هلا ورفع عنها يد 
ملكيته ووضع عليها يد واليته ونظره واخراج الدار الثانية عن ملك ابنته إىل ملكه وتسلمها من نفسه لنفسه 

ق هذا التفويض وحبكم ذلك صارت الدار الفالنية وصارت بيده وقبضه وحوزه ماال من مجلة امواله كل ذلك حب
ملكا البنته املذكورة دونه ودون كل أحد ينتسب اليه والدار اآلخرى ملك له دون ابنته املذكورة ودون كل أحد 
  خ بسببها واقر أنه عارف هبما املعرفة الشرعية النافية للجهالة وأنه رآمها الرؤية املعتربة واحاط هبما علما وخربة وتؤر

  فصل

وان كان املشتري سلطانا او عظيما ذكرت من االنعوت ما جرت به العادة ملثل ذلك العظيم وان اشترى وكيله له 
بدات بذكر العظيم فقلت هذا ما اشترى فالن الفالين إىل اخر نعوته وكيله وعدى نعمته واملعترف خبدمته فالن بن 

يف ابتياع ما يذكر فيه بالثمن الذي تعني فيه ويف التسليم والتسلم فالن املبارك النامي وأمره العايل وتوكيله اياه 
الذي يشرح فيه شهد عليه بذلك ادام اهللا ايأمه من يتعني فيه برسم شهادته اخره من فالن ابن فالن الفالين مجيع 

املهندسني الدار الفالنية وتكمل املبايعة وان كان البائع وكيل السلطان لبيت املال كتبت مشروحا على بعض 
بشاهدين مثاله مشروح رقمه كل واحد من فالن وفالن على العقار بالبلد الفالين بقبضه حال الدار الكاملة اجلارية 
يف ديوان املواريث احلشوية فتوصف وحتدد وتذكر حقوقها أهنما شاهدا الدار املذكورة على الصفة املشروحة اعاله 

ح ليبقى علمه يف الديوان املعمور وتؤرخ مث تكتب مسطور املهندسني واحاطوا هبا علما وخربة وكتب هذا املشرو
وشهد يف اخره شهود القيمة واملهندسني مثاله يقول كل وأحد من فالن وفالن وفالن املهندسني عن العقار بالبلد 

حددها فيه الفالين أهنم صاروا صحبة القاضي فالن وكيل بيت املال املعمور إىل جنب الدار اليت ذكرها ووصفها و
اجلارية يف ديوان املواريث احلشرية وهي بالبلد الفالين وتوصف وحتدد وشاهدوها بالنظر واحاطوا هبا علما وخربة 

وقوموها مبا مبلغه كذا وكذا وقالوا ان ذلك قيمة املثل يومئذ ال حيف فيه وال شطط وال غبينة وال فرط وان احلظ 
سطورا على مساسرة العقار على ظهر احلجة مثاله يقول كل وأحد من واملصلحة يف البيع بذلك وتؤرخ مث تكتب م

فالن وفالن املناديني على العقار بالبلد الفالين أهنم اشهروا ما ذكر باطنه يف مظان الرغبات ومواطن الطلبات يف 
باطنه  صقعها وغريه من االصقاع دفعات متفرقة واوقات متعددة فلم يسمعوا وال حضر اليهم زائد على ما قوم

وتؤرخ وشهد عليهم مث تكتب قضية يوقع املقام السلطاين ويكتب عليها صاحب الديوان وخيرج على ظهرها احلال 
مث يوقع صاحب الديوان مث جياوب وكيل بيت املال مث يوكل صاحب الديوان ويلصق احلجة على القصة فإذا كمل 

ع ما يذكر فيه حبكم الوكالة اليت بيده املفوضة اليه من ذلك كتبت مبايعة من وكيل بيت املال املعمور القائم يف بي
املقام السلطاين وتذكر النعوت املدعا اليت جعل له فيه بيع ما هو جار يف امالك بيت املال املعمور وغري ذلك مما نص 

هلا كذا انثى مثا( ) بالبلد الفالين الثبوت الصحيح الشرعي املتوجه با  ٠وشرح فيها الثابت يف جملس احلكم العزيز 
مجيع الدار الفالنية اجلارية يف رباع املواريث احلسرية املقبوضة عن فالن املتوىف او الذي اظهرها ( ) منه حمضه ذلك 

الكشف وتوصف وحتدد شراء صحيحا شرعيا بثمن مبلغه كذا حالة وذلك حممول إىل بيت املال املعمور على ما 
اخره وتسلم املشتري املذكور ما ابتاعة بعد النظر واملعرفة واملعاقدة  يشهد به وصول بيت املال املعمور املشروح



الشرعية والتفرق باالبدان عن تراض وانقضى امد اخليار الشرعي الذي اشترطه البائع على املشتري املذكور وهو 
املشتري املذكور  كذا واقر املشتري املذكور ان ذلك جار يف امالك بيت املال املعمور والسبب يف هذه املبايعة ان

رفع قصة مترمجة بامسة اذ هي فيها بعد البسملة والدعاء وتنقل مجيع ما يف القصة فوقع على ظهرها من جهة متويل 
الديوان مثاله امتثل املرسوم وتنقل اوهلا إىل عقد الصفة فتكتب وقد ذكر فيه من الصفات واحلدود ما وفق اعاله 

ثاله ليقف اجمللس وتنقل مجيع ما فيه مث تاله جواب متويل الوكالة الشريفة مبا وتكتب تارخيه مث تاله توقيع كرمي م
مثاله امتثل اململوك فالن وتنقل مجيع ما فيه فنحى هذا املشتري وصوال من بيت امللك املعمور يف هذا شهد له حبمل 

اذا كان وتنقل مجيع ما فيه وذلك الثمن املذكور ونسخته بعد البسملة وتنقل مجيع ما فيه مث تاله توقيع كرمي مثاله 
ان اخذت احلجة امللصقة بأعال التوقيع الديواين املتضمنة االشهاد على كل وأحد من فالن وفالن املهندسني على 

العقار والبلد الفالين ان القيمة املعينة فيها وهي من الدراهم كذا هي قيمة املثل يومئذ ال حيف فيها وال شطط وال 
ان احلظ وواملصلحة يف البيع بذلك وهي مؤرخة بكذا وباخرها رسم شهادة فالن وفالن شهدا بان غبينة وال فرط و

القيمة املذكورة قيمة املثل وهذا ال حيف فيها وال شطط وعلى ظهر هذا االشهاد على فالن وفالن املناديني على 
م حيضر من بذل زائدا على ما قوم فلما العقار بالبلد الفالين بأهنما اشهرا ذلك يف مظان الرغبات بصقعه وغريه فل

  تكامل ذلك كله ووقع االشهاد على القاضي فالن البائع واملشتري مبا نسب إىل كل منهما بتاريخ كذا 

  فصل

ينبغي ان تكتب يف اهلبات والصدقات ومجيع هذه التمليكات أهنما عارفإن مبا وقع التمليك فيه احترازا من مذهب 
  ك ش ألنه يشترط العلم بذل

  فرع

اذا باع رجالن حصتني خمتلفتني عينت ما لكل حصة من الثمن لتوقع االستحقاق فيتعني ما يرجع به املستحق منه 
  والن ابن القاسم حيرم مجيعها سلعتني من غري بيان الثمن الن كل واحد ال يدري مبا باع سلعته واجازه اشهب 

  فرع

م البيع على التزام ما على االرض او غريها من املغرم ألنه عذر قال ابن العطار يف وثائقه ال جيوز عن ابن القاس
  واجازه اشهب للضرورة الن السلطان ال يترك املغارم وهي متعلقة باالرض 

  فرع

قال اذا اشترى بيتا من دار او قطعة منها وسكتا عن التصرف فللمبتاع الدخول واخلروج والتصرف يف دار البائع 
شترطا عدم ذلك فسخ البيع ألنه من اضاعة املال وان استحقت الدار اليت للمبتاع الذي واالنتفاع مبرافقها فإن ا

اشترى البيت وصرفه اليها انفسخ البيع يف البيع وصرف إىل بائعه ورد البائع الثمن ألنه يبقى اليه فال مدخل اليه 
  نه يبقى بال ماء وقاله ابن ايب زيد وكذلك اذا اشترى قطعة بستان لتصرفه لبستانه واستحق البستان فإنفسخ البيع أل



  فرع

قال إذا كان األخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته ألن االشارة منه معتذرة تنبيه فائدة قولنا شهد على إشهاد 
املتبايعني دون قولك شهد عليهما بذلك اخلروج من اخلالف يف أن املقر ال يشهد عليه حىت يأدن وألن املقر إذا قال 

علي كان يف الغاية التحرز خبالف أن يسمعه وال يقصد إشهادا عليه فهو زيادة وثوق ثبوت احلق وانتفاء اشهدوا 
الريبة وقولنا يف احلدود احلد القليب ينتهي إىل دار فالن أوىل من قولنا آخر ها دار فالن ألن آخر الشيء منه فيلزم 

الن ردا لدخول اخلالف يف دخول احلد يف احملدود فيلزم دخول دار فالن يف البيع وكذلك إذا قلت حدها دار ف
وقولنا اشترى فالن من فالن مجيع الدار خري من قولنا داره ألن االضافة إليه تقتضي اعتراف املشتري له بامللك 

فيمتنع رجوعه عليه بالثمن عند االستحقاق وإذا كانت الدار مشهورة حبد وأحد وقلت شهرهتا تغين عن حتديدها 
قني من يصف جدارات الدار طوال وعرضا وارتفاعا والسقوف وغري ذلك الحتمال وقوع االستحقاق بعد ومن املوث

  الفوت والتغيري فريجع بالقيمة على الصفة قبل التغيري 

  فصل

وتكتب يف البيع األنقاض القائمة هذا ما اشترى مجيع أنقاض الدار القائمة على قاعة لفالن بن فالن مبدينة كذا يف 
ا وحدودها كذا مبا لألنقاض املذكورة من اخلشب والقصب واأللواح واألدوار والرخام والبالط واجلوائز صقع كذ

واآلجر والطوب والتراب والعب على شرط أن يقلعها البائع وتكون له مقلوعة بعد معرفتها بقدر املبيع املذكور 
املبتاع على ما هو مستور من األنقاض من وصفته وتفاصيله وما ينتهي إليه خطر قلع األنقاض املذكورة ووقوف 

  ظهور العيب وأطراف اجلوائز واألسس 

  فرع

قال ابن القاسم املوثق يف وثائقة ال جيوز بيع النقص على التبقية ألنه غرر وال جيوز بيعه على أن بعطي السلطان 
بشرط ما عليها من الغرم وصاحب القاعة كراءها شهرا بشهر ألنه كراء إىل غري أجل وألنه يشبه شراء القرية 

  وأجاز مالك بيع النقض كاملقاثي وخالفه غريه 

  فصل

وتكتب يف بيع األهوية ابتاع فالن بن فالن ما فوق سقف البيت القبلي من داره اليت مبوضع كذا وهو البيت الذي 
وارتفاعه كذا وعرضه كذا بابه إىل ناحية كذا ليبين عليه املبتاع غرفة يكون بناء جدارها باالجر او باحلجر واجلبس 

ومفتح باهبا إىل ناحية كذا يف داخل كذا إىل جانب كذا او احملجة وفرشها كذا وكذا جائزة من خشب غلظ كل 
  خشبة كذا وطوهلا كذا ويفرشها بالواح صفتها كذا وتكمل العقد 

  فرع



ع اصالح ما هو على املبتاع ان قال ابن القاسم املوثق على البائع اصالح حيطانه ألنه التزم احلمل وعلى املبتا
اشترط واال فهل هو على البائع ألنه سقفه او املبتاع ألنه ارضه قوالن اصحهما االول وميتنع بيع املبتاع ملا فوق 

  غرفته ألنه زيادة ثقل على ملك الغري اال ان ياذن له 

  فصل

د قبضها منه قبل افتراقهما يف مخسني وتكتب يف السلم اسلم فالن بن فالن مائة درهم من سكة البلد الفالين وق
اردبا من القمح االمحر املسمى اليابس السامل من العلث والطني والسوس اجلديد بكيل املوضع الفالين يوفيه اياه يف 

اول شهر كذا وكذلك تذكر يف كل سلم االوصاف اليت تتعلق هبا االغراض يف ذلك املسلم فيه ومكأنه وزمأنه 
ا بعد قبض الثمن حذرا من الغرر والدين بالدين تنبيه كل عقد يتعلق به غرضان ينبغي ان ومكان قبضه وتفرقهم

يكتب يف ثالث نسخ عند القاضي واحدة وعند املتعاقدين اثنتان لكل واحد واحدة كبيع الوصي حيتاجها ليال يتهم 
م باجلور يف احلكم ومتتنع اخلصومة بالبيع بدون القيمة فشهد له بالقيمة حيتاجها ليال يضيعها او إحدامها فرمبا اهت

  بظهور النسخة من جهته وكذلك الوفاة وحصر الورثة وحفظ احلرام لنسخ االسجاالت لطفا بالناس 

  الباب اخلامس يف االجارات

استاجر فالن بن فالن من فالن ابن فالن مجيع الدار اجلارية يف يده وملكه وتصرفه على ما ذكر وان صدقه 
ك قلت وصدقه املستاجر على ذلك او مجيع احلصة اليت مبلغها الربع ستة اسهم من اربعة وعشرين املستاجر على ذل

شائعا من مجيع الدار اجلاري ذلك يف يده وتصرفه وقفا عليه انتهت منافع ذلك اليه وان مل يكن له اال جمرد التصرف 
وصدقه املستاجر على ذلك وان كانت كتبت اجلارية يف يده وتصرفه وله قبض اجرهتا بطريق شرعي على ما ذكر 

ملوكله قلت اجلارية يف تصرفه ملكا ملوكله فالن بن فالن وله اجيارها عنه وقبض اجرهتا بطريق الوكالة الشرعية اليت 
بيده على ما ذكر وهذه الدار بالبلد الفالين وتوصف وحتدد لينتفع هبا بالسكىن واالسكان ووقيد النار ان اذن له يف 

سنة كاملة او ستة اشهر كوامل او ثالثني سنة كوامل اول ذلك يوم تارخيه او اليوم الفالين من الشهر ذلك ملدة 
الفالين باجرة مبلغها يف كل شهر من شهورها كذا درمها قسط كل شهر يف سلخه او يف اوله وتسلم ما استاجره 

  رخ بعد النظر واملعرفة واملعاقدة الشرعية والتفرق باالبدان عن تراض وتؤ

  فصل

وتكتب اذا استاجر بدين له يف ذمته فيما للمستاجر يف ذمة االجر من الدين احلال الذي اعترف به عند شهوده وهو 
كذا وكذا وتسلم ما استاجره وتكمل العقد فإن قاصصه املستأجر بدين يف األجرة تكتب بأجرة مبلغها كذا درمها 

عرفة واملعاقدة الشرعية مث بعد ذلك قاصص املستأجر املذكور اآلجر حالة وتسلم املستأجر ما استأجره بعد النظر وامل
املذكور مبا للمستأجر يف ذمة اآلجر من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو نظري األجرة املذكورة يف قدرها 
بل وجنسها وصفتها وحلوها مقاصة شرعية قبل كل واحد منهما لنفسه قبوال شرعيا ومل يبق لكل واحد منهما ق

  اآلخر مطالبة بسبب دين وال اجرة وال حق من احلقوق الشرعية كلها 



  فصل

وان استاجر قبل انقضاء املدة االوىل كتبت ملدة سنة كاملة مستانفة تلي املدة االوىل اوهلا اليوم الفالين حبكم ان 
االوىل مث تقول بعد قولك الدار مستاجرة معه مدة معلومة وقد استانف هذه املدة الثانية زيادة على مدة اجارته 

وذلك بعد املعاقدة الشرعية باالجياب والقبول اعترف املستاجر ان الدار يف يده وتصرفه وأنه عارف هبا املعرفة 
  الشرعية 

  فصل

وان استاجر مجاعة ارضا للبناء قلت استاجر فالن بن فالن وفالن بن فالن وفالن بن فالن االخوة االشقاء اوالد 
السوية اثالثا من فالن بن فالن مجيع القطعة املدر الطني االسود اجلارية يف يده ويف ملكه وهي فالن بن فالن ب

باملوضع الفالين ومساحتها كذا فالنا بالقصبة العالمية او ذراعا بذراع العمل ليبنوا عليها ما ارادوا بناءه وحيفروا ما 
ارادوا تعليته ويزرعوا ما ارادوا واحبوا وينتفعوا هبا كيف  واجملاري ويعلوا ما( ) ارادوا حفره من االبار املعينة و 

  شاؤا على الوجه الشرعي ملدة كذا وتكمل العقد 

  فصل

وان استاجر ملوكله من مجاعة قلت استاجر فالن بن فالن ملوكله فالن بن فالن الفالين باذنه وتوكيله اياه يف 
يت تذكر فيه ويف تسليمه ما استاجره له على ما ذكر او على ما استيجار ما يذكر فيه باالجرة اليت تعني فيه للمدة ال

شهد له به يف الوكالة اليت بيده من فالن وفالن وفالن االخوة االشقاء اوالد فالن مجيع الدار الكاملة اجلارية يف 
ك فالن ايديهم وملكهم بالسوية ومن ذلك ما هو يف ملك فالن الربع وما هو يف ملك فالن السدس وما هو يف مل

النصف ونصف السدس كل ذلك من اربعة وعشرين سهما ويوصف وحيدد ملدة كذا باجرة مبلغها كذا من ذلك ما 
  هو اجرة فالن كذا وما هو اجرة فالن كذا وتسلم ما استاجره ملوكله بعد النظر واملعاقدة الشرعية 

  فصل

وان احلاج فالن بن فالن الفالين على محله وتكتب يف محل الرجل وزاده يف احلج وحنوه عاقد فالن بن فالن السري
ومحل جتارته ودقيقه وقماشه وزيت ذلك كذا وكذا رطال من مصر إىل مكة املعظمة على ظهر مجله الذي بيده 

وتصرفه باجرة مبلغها كذا قبضها منه معاقدة شرعية بعد النظر واملعرفة واالحاطة بذلك علما وخربة وعليه الشروع 
  تارخيه يف محل فالن يوم 

  فصل

وتكتب يف املركب طوق حمملها وعدهتا لينتفع هبا يف محل الغالت والركبان يف حبر النيل املبارك مقلعا ومنحدرا 
  وتكمل العقد 



  فصل

وتكتب يف اجارة الرضاع اجرت نفسها ملطلقها الطلقة االوىل اخللع فالن بن فالن الفالين على ارضاع ابنتها منه 
  ياهبا وتسريح راسها والقيام ملصاحلها يف منزهلا بالبلد الفالين ملدة كذا وتكمل العقد فالنة وحضانتها وغسل ث

  فصل

وتكتب يف اجارة الويل استاجر فالن بن فالن الفالين من فالن بن فالن القائم يف اجيار ما يذكر فيه عن ولده لصلبه 
صلحة وتكتب يف الوصي القائم يف اجيار فالن الطفل الذي حتت حجره وكفالته ملا راى له يف ذلك من احلظ وامل

ذلك عن فالن الذي حتت حجره ووالية نظره حسب ما فرضه له فالن والد املوجب عليه من الوصية الشرعية اليت 
بيده وقبض االجرة وتسلم ما اجره ملستاجره وتكتب يف امني احلكم القائم يف اجياب ما يذكر فيه على فالن بن 

احلكم العزيز امني احلكم بالبلد الفالين فإن كان احلاكم اذن له كتبت وذلك باذن من سيدنا  فالن احملجور عليه بيد
قاضي القضاة فالن احلاكم بالديار الفالنية له يف ذلك مجيع الدار الفالنية وان شهد بقيمة االجرة اخر شرح ذلك يف 

يف ذلك من احلظ واملصلحة وتقول يف امني ذيل االجارة وان استاجر لولده قلت مباله الذي حتت يده ملا راى له 
احلكم استاجر فالن القاضي لفالن ابن فالن اجملور عليه بيد احلكم العزيز مباله الذي حتت يده ملا راى له فيه من 

  احلظ واملصلحة وذلك باذن سيدنا قاضي القضاة لفالن يف ذلك مجيع الدار وتكمل العقد 

  فصل

ج اقر فالن بن فالن عند شهوده طوعا أنه اجر نفسه لفالن بن فالن وصي فالن وتكتب يف اجارة الرجل نفسه للح
بن فالن املتوىف إىل رمحة اهللا تعاىل القائم يف معاقدته بالوصية الشرعية اليت بيده الثابت يف جملس احلكم العزيز بالبلد 

ة عليه او اليت هي تطوع او تسكت املذكور حجة االسالم الواجب( ) ان حيج بنفسه عن فالن بن فالن ( ) الفالين 
عن هذا القيد على ان يتوجه من الديار املصرية عام تارخيه يف مدة يتمكن فيها من اداء احلج يف عام تارخيه يف البحر 

الفالين او يف الرب الفالين وحيرم من امليقات الذي جيب على مثله وينوي حجة مفردة كاملة ويدخل إىل احلرم 
ا اهللا تعاىل فينوي عنه احلجة املذكورة باركأهنا وواجباهتا وشروطها وسننها مث يعتمر عنه عمرة الشريف مبكة شرفه

من ميقاهتا على االوضاع الشرعية او تقول هو باخليار ان شاء افرد وان شاء متتع او قرن على حسب ما يتفقان 
له ومىت وقع منه اخالل يلزم فيه فداء وجب  عليه وينوي جبيع افعاله وفرعها عن املتوىف املوصى املذكور واجر ثوابه

عليه دم كان ذلك متعلقا به ومباله دون مال املوصى املتوىف املشروح مجيع ذلك يف كتاب الوصية املذكورة عاقدة 
على ذلك معاقدة صحيحة شرعية باالجرة املعينة اعاله املذكورة يف كتاب الوصية وهي كذا دينارا قبضها منه 

بيده وحوزه من مال املوصى املذكور حسبما فوض ذلك له يف تسليم ذلك كله بعد ان ثبت ان وتسلمها وصارت 
  االجري املذكور حج عن نفسه احلجة الواجبة عليه شرعا وتؤرخ 

  فصل



وتكتب يف االجارة من وكيل بيت املال مشروحا فيه خط شهود القيمة واملهندسني مث تكتب االجارة وتشرح يف 
كانت االجارة بتوقيع وكيل بيت املال كتبت يف اخر االجارة مثل ما كتبت يف املبايعة وهو ان  ذيلها املشروح وان

تقول واملثبت يف هذه االجارة ان املستاجر املذكور رفع قصة وتشرح كما شرح يف املبايعة ومثال املشروح مشروح 
على العقار بالبلد الفالين بقضية حال رفعه كل واحد من فالن بن فالن وفالن بن فالن وفالن بن فالن املهندسني 

القطعة االرض اليت ذكرها وذرعها وحتديدها فيه اجلارية يف رباع املواريث احلشرية وهي بالبلد الفالين وتذرع 
وحتده ومشلوها بالنظر واحاطوا هبا علما وخربة وقالوا ان االجرة عنها ملن يرغب يف استئجارها لينتفع مبا شاء 

الوجه الشرعي ويبين عليها ما احب بناءه ويعلي ما اراد تعليته وحيفر االبار املعينة وابار املسمى  واحب واختار على
والقتا الداء املاء ويشقق االساسات وخيرج الرواشن وان كان املستاجر سطحا ذكرت رقة ما حيمل عليه او تقريبه 

فتؤمر به منجما يف سلخ كل سنة كاملة كذا  فتقول كذا كذا درمها احلال من ذلك كذا وباقي ذلك وهو كذا درمها
وقالوا ان ذلك اجرة املثل يومئذ ال حيف فيها وال شطط وال غبينة وال فرط وان احلظ واملصلحة يف االجارة بذلك 

وكتب بتاريخ كذا ومنهم من يكتب اول املشروح ملغارسهم بعمل مشروح يقتضيه حال الوضع اليت ذكره فيه 
اريث احلشرية امتثل املرسوم يف ذلك كل واحد فالن وفالن وفالن املهندسني على العقار بالبلد اجلاري يف ديوان املو

الفالين وصاروا إىل املوضع املذكور بالفوت بظاهر البلد الفالين ويوصف وحيدد ويكمل املشروح مث تكتب االجارة 
 اجيار ما يذكر فيه حبكم الوكالة اليت بيده استاجر فالن بن فالن من القاضي فالن وكيل بيت املال املعمور للقائم يف

املفوضة اليه من املقام العايل امللو السلطاين امللكي الفالين خلد اهللا ملكه الذي جعل له فيها اجيار ما هو جار يف 
 امالك بيت املال املعمور وغري ذلك مبا نص وشرح فيها وما ماله من بيت املال املعمور بالقضايا الشرعية الثابت
وكالة هذه يف جملس احلكم العزيز بالبلد الفالين الثبوت الصحيح الشرعي املتوجه بالعألمة الشريفة ومثاهلا كذا 
استاجر منه بقضية وحكمه مجيع القطعة االرض اليت ال بناء عليها او احلاملة بناء املستاجر اليت ذكرها وذرعها 

بين عليها ما احب بالطوب والطني ما زملت كذا ملدة ثالثني سنة وحتديدها فيه اجلارية يف ديوان املواريث احلشرية ي
كوامل اوهلا يوم تارخيه باجرة مبلغها عن مجيع هذه املدة من الدراهم النقرة كذا احلال من ذلك كذا مبا فيه من 

بعد  املستظهر وما يف ذلك وهو كذا يقوم به منجما يف سلخ كل سنة كذا من استقبال تارخيه وسلم ما استاجره
النظر واملعرفة واملعاقدة الشرعية واقر املستاجر من االرض جارية يف ديوان املواريث احلشرية وذلك بعد ان تنجز 

للمستاجر املذكور مشروحا يتضمن االشهاد على كل واحد من فالن وفالن املهنسني على العقار بالبلد الفالين 
يد ما وافق اعاله وقالوا ان االجرة على ذلك يف كل سنة كذا بأهنم صاروا ما ذكر اعاله وذكروا من الذرع والتحد

وتذكر ما يف املشروح من القيمة وان ذلك اجرة املثل يومئذ ال حيف فيها وال شطط وال غبينة وال فرط والن احلظ 
عينة واملصلحة يف اجارهتا بذلك وباخره ترسم شهادة القاضي العدل فالن والقاضي العدل فالن شهد بان االجرة امل
فيه اجرة املثل يومئذ ال حيف فيها وال شطط مث بعد ذلك احضر املستاجر من يده وصوالت بيت املال املعمور 

شاهدة له جبمل احلال املذكور ونسخت الدار ملا تكامل ذلك كله وقع االشهاد على القاضي االجر واملستاجر مبا 
ت املال كتبت استاجر فالن من نائب وكيل بيت نسب إىل كل وأحد منهما وتؤرخ وان اجر نائب عن وكيل بي

املال فالن القائم يف اجيار ما يذكر فيه من مستنيبه فالن حبكم الوكالة اليت بيد مستنيبه املفوضة اليه من املقام 
  السلطاين وتذكر ما تقدم 

  فصل



االرض االسود املتحللة  وتكتب يف اجارة ارض سوقية نشاها استاجر فالن بن فالن من فالن بن فالن مجيع القطعة
باالعشاب اليت ذكرها فيه ومساحتها كذا بالقصبة احلاكمية اجلارية هذه االرض يف يده وعقد اجارته او يف يده 

وماله ومجيع البئر املعينة والساقية املركبة عليها املكملة العدة باملوضع الفالين وصفة االعشاب النخل والكرم والتني 
له خال االعشاب وموضع مغارسها فإهنا خارجة عن حكم هذه االجارة ملدة كذا وتكمل وغري ذلك وحتدد ذلك ك

العقد فائدة حيث وقع يف الوكاالت وغريها حسبما فوض اليه فهو بتحريك السني فإنه معناه املقدار أي هذا 
نسب الن احلسيب التصرف مقدر بقدر ذلك التفويض ما حيسب املقدار واحلسب املآثر اجلميلة وهو املذكور مع ال

  يعد ما اثره فهو من احلساب وبتسكني السني الكايف حسبنا اهللا أي كافينا فال يغلط يف ذلك 

  فرع

نقل ابن العطار اجارة الرحى بالطعام ومعصرة الزيت بالزيت واملالحة بامللح وقال ليس امللح خيرج منها وامنا يتولد 
يها حىت ميلح وليس كالتمر املتولد يف النخيل من حتلتها فإنه فيها بصناعة وجلب املاء لالحواض وتركه الشمس ف

يطلع عوجل ام ال ويفارق كراا االرض مبا تنبت ألهنا ال تنبت امللح وقال ابن القاسم املوثق يف وثائقه ال جيوز كراؤها 
قال وابطله ابن النجار بان  بامللح ألنه مزابنة وقد روي اجلواز يف العتبية واخذ هبا ابن العطار وذكر تعليله املتقدم مث

  الرطب ال يصري مترا اال جبذه وجلبه إىل اجلرين وتركه فيه للشمس قال وهذا هو الصحيح 

  فرع

قال ابن القاسم يف وثائقه يفسخ عقد االجارة يف السفينة بشرط السفر يف الشتاء وكذلك اذا منعت الريح السري او 
  العدو او السلطان حىت خرج وقت الركوب 

  فصل

او يوم كذا باجرة مبلغها كذا حالة قبضها املستاجر املذكور او مقسطة يف ( ) تكتب يف اجارة معلم القران الكرمي 
سلخ كل شهر كذا من شهور السنة املذكورة وشرع املستاجر املذكور يف تعليم الولد املذكور وعليه يف ذلك بذل 

  ليه النصيحة واالجتهاد بعد ان وقف على مقدار ما استؤجر ع

  فرع

قال ابن العطار اذا مات الصيب انفسخت االجارة كما تنفسخ يف الرضاع لتعذر البذل باختالف الصبيان يف الفهم 
واالخالق واالدراك وجتوز االجارة على جزء من القران باجرة حالة او مؤجلة وجتوز االجارة على تعليم الصيب 

الجارة اكثر من سنة يف تعليم القران وجتوز بغرياجل وميتنع مشاهرة وان جهلت فطنة الصيب وبالدته وكره مالك ا
ضرب االجل اال فيما يعرف أنه يفرغ منه فيه وال جتب احلذاقة اال بشرط او عرف جار على االجزاء املعلومة وقيل 

مل جتز  ال حذاقة اال يف مجيع القران وهي مقدرة بغنا والد الصيب وفقره فإن شرطها املؤدب فال بد من تقدير واال
االجارة وليس لالب اخراج ابنه اذا قربت احلذاقة وان اخرجه وقد قربت جدا وجبت عليه احلذاقة واال فللمؤدب 

الثاين ولالول منها بقدر ما علم وللمؤدب واالمام الغيبة يف حوائجه ونفذ منيعته اجلمعة وحنوها وال تنقص ذلك 



ط من االجرة بقدر مرض الصيب وكراهة مالك االجارة على الفقه االجرة شيئا وكذلك املرض يف االيام اليسرية وحي
والشعر وحنوه معللة بان يف ذلك صحيحا وسقيما وجوز ابن حبيب اجلواب بالشعر اذا مل يكن فيه هجات وال ذكر 

اخلمر وايام العرب والرسائل وحنو ذلك قال ابن العطار وان غيب الصيب وليه او شغله مل تنقص االجرة وتنقص 
  الجرة مبرض الصيب اذا طال ا

  فصل

وتكتب يف اجارة الفحل للنزو هذا ما آجر عامل فالن فالنا لينزي له محاره االشهب الذي صفته كذا على محارته 
السوداء او فرسه الورد على رمكته الشهباء عشر نزوات ويكومها عشرة اكوام بكذا درمها على ان ينزيه عليه 

  سنة كذا وقبض فالن الفحل وصار بيده بعد معرفة ذلك واملعاقدة الشرعية  شهرا او شهرين اوهلما كذا من

  فرع

قال ابن العطار ان ماتت الدابة دون تلك املدة من النزوات فللفحل من االجرة بقدر النزوات اليت وقعت وكذلك 
  اذا انقضت بعد املدة وان انقضت املدة او النزوات ومل حتمل استحقت االجرة 

  يف القراض الباب السادس

هذا ما قارض فالن بن فالن يف مائة دينار من سكة كذا وقبضها منه فالن وصارت يف يده وازنة جيدة منتقدة على 
سبيل القراض الشرعي فيتجر هبا فيما شاء من انواع املتاجر ويضرب هبا يف البلدان ان شاء ويف الطرق املامونة 

ته يف سفره واقامته يف سفره ورجوعه إىل بلده باملعروف على عادة مثله ويبتغي فيها من فضل اهللا تعاىل وله منها نفق
وما يسره اهللا تعإىل عليهما فيها من الربح فهو بينهما بالسواء بعد ان ينض راس املال وحيصل بيد ربه وعلى العامل 

ال حيايب يف بيعه بذل النصيحة واخالص النية واصالح السريرة واالجتهاد يف اداء االمانة يف سره وجهره وان 
وابتياعه قريبا مناسبا وال صديقا مالطفا ومل يقع بينهما يف ذلك شرط وال مثنوية وال خيار بل تعاقدا معاقدة صحيحة 

شرعية على سنة القراض باالجياب والقبول والتفرق باالبدان عن تراض وقبل كل منهما ذلك لنفسه قبوال شرعيا 
  ى عادة مثله وايصاله عند وجوب رده وعلى هذا العامل حفظ هذا املال عل

  الباب السابع يف املساقاة

هذا ما ساقى فالن بن فالن الفالين مالك االعشاب اليت ذكرها فيه فالن بن فالن العامل عليها على االعشاب 
 ما يذكره وملكه وهي االرض اليت باملوضع الفالين( ) القائمة يف االرض اليت ذكرها فيه اجلاري ذلك يف يده 

ومساحتها كذا وكذا فدانا بالقصبة احلاكمية وصفة االعشاب املساقى عليها أهنا النخل والرمان والتني والزيتون 
والكرم وغري ذلك وحييط بذلك حدود اربعة وتذكرها مساقاة صحيحة شرعية جائزة نافذة ملدة سنة كاملة اوهلا يوم 

ه وحرثه واصالحه بنفسه ومبن يستعني به ومهما اطلعه اهللا تارخيه على ان توىل سقي ذلك وتنظيفه وتابريه وتلقيح
تعاىل من مثرة كانت مقسمة على ثالث اشهر شهر واحد لفالن املبدا بامسه مالك االعشاب املساقي وبقية ذلك وهو 

ك سهمان لفالن املثين بذكره املساقي العامل وذلك بعد اخراج املؤن والكلف وحق اهللا تعاىل ان وجب متعاقدا ذل



معاقدة صحيحة شرعية وسلم فالن املالك لفالن العامل مجيع االعشاب املذكورة فتسلمها عنه ليعمل عليها 
وصارت بيده وقبضه وحوزه وذلك بعد النظر واملعرفة واالحاطة جبميع ذلك علما وخربة فإن كان البستان يشرب 

 إىل البستان املذكور او من ساقية قلت وعليه ان من هنر قلت عند الشروط وعلى العامل متشية املاء من النهر الفالين
يستخرج ما يف هذا البستان بدوابه واالته اال ان يكون للبستان دواب واالت فتسكت عن ذلك وان كان يشرب 

  من عني ذكرت حصته منها 

  فصل

ملزروع يف ارضه بقرية وتكتب يف الزرع او املقتاة املعجوز عنها هذا ما ساقى فالن ابن فالن يف مجيع زرعه االخضر ا
كذا مبوضع كذا بعد ان نبت واستقل وعجز فالن املبدا بذكره عن القيام خبدمته والنفقة يف تنقيته وخياف عليه 

التلف ان تركه على ان على فالن املساقي املثىن بذكره تنقية حشيشه وحراسته من شوايب الدواب تنقية بئر شربه 
اليه فإذا ايبس واستحصد ودرسه وذراه وكربله حىت يصري حبا نقيا يكون له منه  وهو كذا وفتح سواقيه وجترية املاء

  كذا ولصاحبه فالن املبدا بذكره كذا مسافاة صحيحة شرعية وتكمل العقد كما تقدم 

  الباب الثامن يف املغارسة

ذا فدانا بالقصبة هذا ما غارس فالن بن فالن لفالن بن فالن مجيع االرض البيضاء اليت بقريه كذا ومساحتها ك
احلاكمية وحتيط هبا حدود اربعة وتذكرها على ان يغرسها كرما وتصنف اجناس عنبه او شجرا كذا جنسه كذا فإذا 

بلغ الغرس مبلغ االطعام فاالرض والغرس بينهما نصفإن مغارسة صحيحة شرعية بغري شرط يفسدها وال ثنيا وال 
عليه املغارسة ومنتهاه وقبض الغارس فالن املثىن بذكره االرض املذكورة  خيار يبطلها بعد املعرفة واالحاطة مبا عقدا

  بيده وتصرفه وشهد على اشهادمها يف ذلك يف تاريخ كذا 

  الباب التاسع يف املزارعة

هذا ما زارع فالن بن فالن لفالن بن فالن مجيع االرض البيضاء اليت بقريه كذا من عمل كذا الزراعة سنة كذا على 
فيها من الزريعة الفالنية املوصوفة بكذا مقدار كذا يف كل فدان على ان على فالن املبدا بذكره من ان يزرع 

البقرالصاحل للحرث عشرة رؤوس صفتها كذا وسنها كذا ومجيع احلرث وهو سكتان علوفتها كل راس يف كل ليلة 
ع مبيتها إىل االرض املذكورة كذا وعليهما من العمال مخسة يقومون لعلفها واحلرث عليها وسوقها من مواض

واالرض املذكورة ملك هلما بالسوية وما خيرج منها بينهما بالسوية وجعل فالن املبدا بذكره البقر واملؤنة قبالة 
الزريعة تعاقدا على ذلك معاقدة شرعية صحيحة بعد النظر واملعرفة جبميع ذلك وشهد على اشهادمها بذلك يف 

نهما قلت نصفه من فالن بن فالن والنصف اآلخر من فالن بن فالن وخلطا ذلك تاريخ كذا وان كان البذر بي
وصار اجلميع بني العامل فالن ومهما وقع بينهما من الشروط اجلائزة ذكرهتا مؤنة هي ومن اشترطها وعلى من هي 

  عليه 

  الباب العاشر يف االقرار



حبق صحيح شرعي لفالن بن فالن من العني اجليد  اقر فالن بن فالن عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان يف ذمته
املصري الذهب االمحر املضروب املسكوك السلطاين كذا دينارا او من الدراهم النقرة الفضة اجليدة البيضاء 

املسكوكة السلطانية املتعامل هبا يف الديار الفالنية كذا درمها وتصف أي شيء اقر به مبا يليق مث تقول النصف من 
قا الصله وتصحيحا جلملته كذا ويقوم به مؤجال يف سلخ كل يوم كذا من استقبال كذا او يقوم به مؤجال ذلك حتقي

يف سلخ الشهر الفالين من السنة الفالنية مجلة واحدة واقر املقر املذكور أنه مليء بالعني املعني فيه قادر عليه وفائدة 
واال فالقول قوله على قول مجناعة من العلماء مث تقول وصدق هذا ان ال تقبل منه بعد هذا دعوى االعسار اال ببينة 

املقر له املذكور يف صحة ما اقر به تصديقا صحيحا شرعيا وتكتب يف الغلة أهنا حممولة إىل موضع كذا ليال خيتلفا 
ذكور وتسلمه بعد ذلك فإن كان مثن مبيع كتبت يف اخر املطور وهذا الدين املقر به اعاله هو مثن ما ابتاعه املقر امل

منه وهو مجيع الدار الفالنية وتوصف وحتدد اجلارية يف يده وملكه على ما ذكر بعد النظر واملعرفة واملعاقدة الشرعية 
والتفرق باالبدان عن تراض وتؤرخ وان كان املقر مجاعة وتضامنوا قلت وضمن كل واحد منهما ما يف ذمة اآلخر 

ل منهما لالخر يف الضمان واالداء والرجوع واقرا أهنما مليان مبا ضمناه من ذلك للمقر له فيه على حكمه فاذن ك
قادران عليه الن مذهب ش اذا مل ياذن له يف الضمان ال يرجع عليه وان حضر من يضمن قلت وحضر حبضور املقر 

لى حكمه وان املذكور فالن بن فالن واشهد عليه طوعا أنه ضمن يف ذمة املقر املذكور وهو الدين املعني اعاله ع
كان مؤجال كتبت يقوم به بعد انقضاء شهر واحد من يوم تارخيه وان ضمن بغري اذن كتبت ضمن متربعا من غري 
اذن عدل من املضمون له يف ذلك واقر أنه مليء بذلك وان ضمن الوجه فقط كتبت وحضر حبضور املقر املذكور 

وجه وبدن املقر املذكور فالن بن فالن واحضاره إىل  فالن بن فالن واشهد عليه طوعا واختيارا أنه ضمن وتكفل
املقر له فيه ضمانا شرعيا مىت التمس احضاره منه يف سائر االوقات واختالف الساعات يف الليل والنهار والصباح 
واملساء إىل حيز وفاء الدين او ملدة معلومة وذلك باذنه له يف الضمان االذن الشرعي قال للذي ميلي على الوثاق 

وألنه مطلوب فكان ) وليملل الذي عليه احلق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا ( وهو الذي عليه احلق لقوله تعاىل 
( دليل على جواز العقد بغري بينة مث يشهد بعد ذلك وقوله تعاىل ) وال يبخس منه شيئا ( القول قوله ويف قوله تعاىل 

قيل اهلاء يف وليه عائدة ) ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو 
على الذي له احلق وقيل على ويل املطلوب وقيل السفيه اجلاهل باالشياء وقيل املبذرا وقيل الضعيف العاجز عن 

قد او وليه عقد االمالء وقيل االمحق الضعيف عقله والذي ال يستطيع لغيبه او عذر وحيتمل يف السفيه أنه باشر الع
  فهو اوىل ألنه تصرف ماذون فيه وويل الضعيف وكيله 

  الباب احلادي عشر يف الرهن

اقر فالن بن فالن عند فالن بن فالن توثقت على ما اقر به او لزمته ويوصف ذلك الدين موصوال موصوفا مث تقول 
وصف مبا يليق به رهنا صحيحا شرعيا وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه له ويف يده وملكه وتصرفه وهو مجيع كذا وي

مسلما مقبوضا بيد املقر له املرهتن من املقر الراهن باذنه له يف ذلك بعد النظر واملعرفة واملعاملة الصحيحة الشرعية 
باالجياب والقبول واعترف املرهتن املذكور ان الرهن املذكور باق حتت يده وحوزه وعليه احضاره للراهن عند وفاء 

ذكور وتؤرخ وان كان الرهن يف مسطور الدين قلت يف ذيله مث بعد متام ذلك ولزومه رهن املقر املذكور الدين امل
عند املقر له املذكور توثقت على الدين املذكور وعلى كل جزء منه ما ذكر أنه يف يده وتكمل العقد وان اعاره أحد 

نفسه طائعا خمتارا أنه اعار املقر املذكور اعاله  لريهن قلت وحضر حبضور املقر املذكور فالن بن فالن واشهد على



مجيع الدار الفالنية اجلارية يف يده وملكه على ما ذكر وتوصف وحتدد لريهنها عند املقر له فيه فالن بن فالن على ما 
 يف ذمته له من الدين املعني اعاله وهو كذا درمها بسؤاله يف ذلك عارية صحيحة شرعية مسلمة مفوضة وذلك بعد
النظر واملعرفة واملعاقدة الشرعية باالجياب والقبول واذن املعري للمستعري يف رهنها عند املقر له على الدين املذكور 
وتسليمها له التسليم الشرعي مث يستعريها منه ليعريها للمعري املالك لينتفع هبا مع بقائها على حكم الرهن املذكور 

  لرهن ال يبطله واال على مذهب مالك فال ان كتبت على مذهب الشافعي يف ان عود ا

  فصل

وان كان الراهن من بيع الرهن عند االستحقاق قلت مث بعد ذلك ولزومه وكل املقر املذكور فالن بن فالن يف قبض 
الرهن املذكور وممن هو حتت يده فرضي املرهتن وببيعه ملن يرغب يف شرائه مبا يراه من االمثان وقبض الثمن وتسليم 

ملبتاعه وكتب ما جيب كتبه وقضى ما عليه من الدين الفالين وملعني فيه واخذ احلجة منه واالشهاد على املقر له  املبيع
بقبض الدين املذكور من يده على املقر املذكور وكله يف ذلك كله وكالة شرعية قبلها منه قبوال شرعيا اقامه يف 

نته وان نزل املرهتن على الرهن قلت اقر فالن بن فالن املقر ذلك مقام نفسه ورضيه واختار تصرفه لعلمه بدينه واما
له باطنه عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا وابطل حقه من توثقه وسلم املرهتن الرهن املذكور للراهن على صفته 

  االوىل يتسلمه منه من غري حادث غريه عن صفته االوىل وذلك بعد النظر واملعرفة واالحاطة 

  ر يف احلوالةالباب الثاين عش

اقر فالن بن فالن الفالين عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنه احال فالن بن فالن الفالين املقر له باطنه فالن بن 
فالن مباله يف ذمته من الدين املعني باطنه وهو كذا على حكم ما ذكر باطنه وذلك تطرينا لفالن املثىن بامسه احملال يف 

يل من الدين الذي اعترف به عند شهوده وهو قدر املبلغ احملال به يف القدر واجلنس ذمته فالن املبدأ بامسه احمل
والصفة واالستحقاق حوالة صحيحة شرعية قبلها منه قبوال شرعيا ورضي قبوال شرعيا ورضي بذمة احملال عليه 

امسه من الدين الذي كان تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية وافترقا عن تراض وحبكم ذلك برئت ذمة احمليل املبدا ب
يف ذمته وهو نظري ما احال به يف قدره وجنسه وصفته واستحقاقه براءة صحيحة شرعية براءة اسقاط قبل كل وأحد 

  منهما ذلك من اآلخر لنفسه قبوال شرعيا وتؤرخ 

  الباب الثالث عشر يف الشركة

رارا صحيحا شرعيا أهنما اشتركا على تقوى اقر كل واحد من فالن بن فالن الفالين وفالن بن فالن عند شهوده اق
اهللا تعاىل وايثار طاعته وخوفه ومراقبته والنصيحة من كل منهما لصاحبه والعمل مبا يرضي اهللا تعإىل يف االخذ 

والعطاء وهو ان كال منهما اخرج من ماله وصلب حاله من الدراهم النقرة اجليدة الفضة البيضاء املتعامل هبا بالديار 
ية كذا درمها وخلط ذلك حىت صار مجلة وأحدة ونقدا وأحدا ال يتميز بعضه من بعض مجلته كذا وكذا درمها الفالن

ووضعا ايديهما على هذا املال واتفقا وتراضيا على أهنما يتنازعان به من مدينة كذا ما احبا وارادا من اصناف 
او تقول ليسافرا به إىل البلد الفالنية يف الرب او البحر البضائع وانواع املتاجر جيلسان به يف حانوت يف البلد الفالين 

او مها البحر املاحل او العذب ويتوليان بيع ذلك بانفسهما ومبن خيتاران من وكالئهما ونواهبما وغري ذلك على ما 



ا احبا وارادا يريان يف ذلك من املصلحة ويبيعان ذلك بالنقد دون النسيئة وينسبان املبيع ملبتاعه ويتعارضان بالثمن م
مثل ذلك ويريدان هذا املال يف ايديهما على ذلك كذلك حاال بعد حال وفعال بعد فعل ومهما فتح اهللا يف ذلك من 

ربح وفائدة بعد اخراج راس املال واملؤن والكلف وحق اهللا ان وجب كان الربح مقسوما بينهما نصفني بالسوية 
اب والقبول واذن كل وأحد منهما لصاحبه يف البيع والشراء تعاقدا ذلك معاقدة صحيحة شرعية شفاها باالجي

واالخذ والعطاء يف غيبة صاحبه وحضوره اذنا شرعيا قبل كل منهما من اآلخر قبوال شرعيا وعلى كل منهما اداء 
نصاف االمانة وجتنب اخليانة واتقاء اهللا تعاىل يف السر والعالنية والنصيحة لصاحبه ومعاملة شريكه باملعروف واال

وعلى ان كل واحد منهما عليه من العمل والتنمية ما على صاحبه وان تصرف كل منهما جائز على صاحبه ال حيل 
له عقدا وال ينتقص له بيعا اال ان خيرج عن منهج التماس النفع مث تؤرخ وتقول بعد التاريخ والكتاب عقدان يشهد 

  كل منهما لصاحبه 

  فصل

فالن بن فالن وفالن احلدادان يف عمل احلديد بسوق كذا من مدينة كذا بعد ان وتكتب يف شركة االبدان اشترك 
يف حانوت وأحد ويعمالن فيه على السواء بعد ان يقيما من امواهلما بالسواء ما حيتاجان اليه يف الصناعة من الة 

اهللا تعاىل وبذل النصيحة  وغريها ويكون ما افاء اهللا تعاىل عليهما فيه من رزق بالسوية وعلى كل واحد منهما تقوى
واخالص النية واالجتهاد مث تكمل العقد وتقول يف غري الصنعة اشترك فالن وفالن السمساران او احلماالن للنب او 

لغريه او السمساران للرقيق او لغريه على ان يعمل كل واحد مع صاحبه ال يفترقان مع بذل اجلهد والنصيحة 
  واجتناب اخليانة وتكمل العقد 

  لباب الرابع عشر يف العاريةا

اقر فالن بن فالن عند فالن املثىن بذكره على ذلك تصديقا شرعيا وهو مجيع الدار اليت ذكرها فيه وهي يف البلد 
الفالين باالسم الفالين ومن صفتها كذا وحتدد عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد املسعتري باذنه هلا يف ذلك 

ة واملعاينة الصحيحة الشرعية وعلى هذا املستعري حفظ العارية املذكورة وله االنتفاع هبا وذلك بعد النظر واملعرف
انتفاع مثله مبثلها وعليه اعارهتا للمعري على الصفة املذكورة وعلم املستعري مجيع ذلك واحاط به وتؤرخ وان كان 

ه وينبغي ان تزيد يف القبض أنه يف دابة ركوهبا املسافة وللحمل ذكرت مقداره وجنسه او حليا ذكرت ما يليق ب
صحة املعري وجواز أمره حذرا من تربعات احملجور عليه وان املستعري اقر أنه ال حق له يف العني املستعارة اال بطريق 

  العارية سدا لدعوى امللك 

  الباب اخلامس عشر يف اهلبة

به فالن الرجل الكامل الرشيد الذي أقر فالن بن فالن عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا أنه وهب لولده لصل
اعترف ان ال حجر له عليه ما ذكر أنه له ويف يده وملكه وتصرفه وهو مجيع الدار اليت باملوضع الفالين وتوصف 

وحتدد حبدودها وحقوقها هبة صحيحة شرعية جائزة نافذة ماضية بغري عوض عنها وال قيمة قبلها منه قبوال صحيحا 
وهوب ما وهبه فيه فتسلمه منه وصار بيده وقبضه وحوزه وحبكم ذلك وجب له التصرف شرعيا وسلم الواهب للم



فيها تصرف املالك يف امالكهم وذي احلقوق يف حقوقهم واقرا أهنما عارفإن بذلك املعرفة الشرعية النافية للجهالة 
حتت حجره ووالية  وتؤرخ وان وهب ملن حتت حجره قلت وقبل ذلك الواهب من نفسه لولده املذكور حبكم أنه

نظره قبوال صحيحا شرعيا وتسلم من نفسه لولده املذكور ما وهبه فيه التسليم الشرعي ورفع يد ملكه عنه ووضع 
عليه يد نظره وواليته واقر أنه عارف بذلك املعرفة الشرعية وان كانت هبة ثواب قلت بعد وصفها وحتديدها وهبها 

وهوب له بذلك والتزم موجبها وقبلها وتسلمها تسليم مثلها بعد له على سنة هبة الثواب وحكمها ورضي امل
  املعاقدة الصحيحة الشرعية باالجناب والقبول واملعرفة النافية للجهالة وتكمل العقد 

  فصل

وتكتب يف االعتصار حضر إىل شهوده يوم تارخيه فالن بن فالن وهو الواهب باطنه املسمى احمللى فيه واشهدهم 
خمتارا أنه رجع يف الدار املذكورة باطنه اليت كان وهبها لولده املذكور باطنه فالنا رجوعا صحيحا  على نفسه طائعا

شرعيا واعادها إىل ملكه وبيده وتصرفه وابطل حكمها ونقض شرطها وتسلمها تسليم مثله ملثلها واقر أنه عارف هبا 
اهلا مل تتغري مبا مينع االعتصار فيها وشهد على املعرفة الشرعية وكان اعتصاره هذا والدار املذكورة باقية على ح

  اشهاده بذلك فالن وفالن يف تاريخ كذا 

  الباب السادس عشر يف الشفعة

حضر إىل شهوده يوم تارخيه كل وأحد من فالن بن فالن وفالن بن فالن واعلم فالن املبدا بامسه فالنا املشتري باطنه 
باطنه كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من مجيع الدار  الذي يف ملكه من الدار املوصوفة احملدودة

املذكورة باطنه وان ملكه هلا سابق على ابتياع املشتري باطنه احلصة اليت ابتاعها باطنه وأنه يستحق اخذها منه 
باملشتري املذكور  بالشفعة الشرعية وقام على الفور عند مساعه بابتياع احلصة باطنه من غري امهال وال عاقبة واجتمع

فصدقه على صحة ذلك مجيعه تصديقا شرعيا والتمس منه بنظري الثمن الذي دفعه للبائع املذكور باطنه عن احلصة 
املذكورة باطنه فاحضره اليه بكماله وهو من العني املصري كذا واقبضه له وتسلمه وصار بيده وحوزه وتسلم 

ومبلغها كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من مجيع الدار  املستشفع املذكور احلصة املشار اليها باطنه
املوصوفة احملدودة باطنه من املشتري املذكور وصارت بيده وبقبضه وحوزه وملكه حبق هذه الشفعة وأقر أهنما 

هبذه احلصة مجيع عارفان هبا املعرفة الشرعية النافية للجهالة وحبكم ذلك تكمل لفالن املستشفع ملا يف ملكه متقدما و
الدار املذكورة باطنه بالشفعة املذكورة ومل يبق لفالن املشتري باطنه يف الدار املذكورة باطنه حق وال طلب بسبب 
ملك وال يد وال ابتياع وال حق من احلقوق الشرعية ومبضمونه شهد عليها وتؤرخ وقولك على الفور احترازا من 

ر احلاضر املتمكن فإن نازع املشتري الشفيع يف ملكه وقبول القسمة مذهب ش وعند مالك السنة وحنوها ال تض
امللك عنه احلاكم اوال سابقا على عقد املشتري وأنه مل خيرج عنه إىل االن مبحضر كما تقدم يف اثبات االمالك مث 

قار حمضر القبول للقسمة وصفته شهد الشهود الواضعون خطوطهم اخر هذا احملضر وهم من اهل اخلربة بالع
وتقوميه وقسمته وتعديله أهنم صاروا باذن شرعي من القاضي فالن احلاكم بالديار الفالنية ادام اهللا ايامه واعز 

احكأمه إىل حيث الدار اليت ذكرها فيه اجلاري منها حصة مبلغها كذا سهما يف ملك فالن بن فالن متنجزا احملضر 
ما يف ملك فالن املشتري املدعى عليه املذكور املنتقلة اليه االول املذكور املستشفع فيه وحصته مبلغها كذا سه

باالبتياع الشرعي من شريك الشفيع املذكور لكشف حاهلا ومعرفة حكمها وتفصيلها وسبب طلب الشفعة من 



منتجز هذا احملضر حبكم ابتياع املشتري حصته فيها ودخوله على املستشفع وأهنا هل يتهيا فيها قسمة التعديل 
املقتضية جلرب الشريك ام ال فالفوها بالبلد الفالين باملوضع الفالين وتوصف وحتدد وتاملوها واحاطوا هبا  املوجبة

علما وخربة فوجدوها قابلة لقسمة التعديل املوجبة جلرب الشريك وشهدوا أهنا ميكن قسمتها جزئني او غري ذلك 
النتفاع به شهدوا بذلك بسؤال من جازت على قدر ملك الشركاء كل جزء مساو للجزء اآلخر يف القسمة وا

مسالته وشرعت الشريعة املطهرة اجابته وتؤرخ مث يشهدون عند احلاكم مث يكتب على ظهر احملضرين اسجال 
احلاكم هذا ما أشهد علينا سيدنا قاضي القضاة وحاكم احلكام مفيت االنام جالل االحكام قدوة العلماء االعالم 

الن الدين بقية السلف عماد اخللف ويل امري املؤمنني ابو عبد اهللا حممد احلاكم بالديار مرشد األمة امام االئمة ف
الفالنية كلها ادام اهللا تعاىل ايامه واعز احكامه من حضر جملس حكمه وقضائه وحمل واليته وهو يومئذ نافذ القضاء 

متكلم جائز كالمه مسموعة دعواه واحلكم ماضيهما أنه ثبت عنده وصح لديه يف جملس حكمه املذكور مبحضر من 
على الوجه الشرعي مضمون احملضرين املسطورين باطنه أحدمها وهو االول وتذكر القصة مث تقول وقد قام كل من 
شهوده بشهادته بذلك عند احلاكم املذكور على ما تضمنه احملضر االول املؤرخ بكذا وقبل ذلك القبول السائغ فيه 

مة االداء والقبول على الرسم املعهود يف مثله فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه اشهد واعلم حتت رسم شهادته عال
احملضرين املدعي املذكور احلكم له ( ) عليه بثبوت احملضرين املذكورين لديه على الوجه الشرعي فحينئذ ساله 

من املذكور الذي ابتاع به احلصة مبقتضى ما ثبت له عنده فاوجب له الشفعة املذكورة والزمه احلاكم القيام بنظري الث
من شريك املدعي املذكور وهو كذا وأنه حكم على فالن بن فالن املدعى عليه املشتري املذكور بتسليم احلصة اليت 
ابتاعها من شريك الشفيع وهي كذا سهما لفالن املدعي منتجز احملضرين املذكورين حبكم ثبوهتا عنده فحينئذ اشهد 

ض من الشفيع نظري الثمن الذي قام به البائع وهو كذا عن احلصة اليت ابتاعها وصار بيده فالن املشتري أنه قب
الشفعة وهي كذا سهما فتسلمها منه ( ) وقبضه وحوزه وسلم للشفيع املذكور احلصة املذكورة الثابت أحدمها م 

 ما ميلكه من الدار املذكورة وصارت بيده وقبضه وحوزه وملكا من مجلة امالكه وماال من مجلة امواله واضافها إىل
فكملت له مجيع الدار املذكورة فلما تكامل ذلك عنده كله ساله من جاز سؤاله االشهاد على نفسه الكرمية بثبوته 

ذلك عنده واحلكم مبوجبه فاجابه إىل سؤاله واشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده وحكم مبوجبه وابقى كل ذي 
يف ذلك كله نافذ القضاء واحلكم ماضيهما بعدم تقدم الدعوى املسموعة وما حجة شرعية يف ذلك على حجته وهو 

ترتب عليها وتقدم ادام اهللا ايأمه بكتابه هذا االسجال فكتب عن اذنه متضمنا لذلك وذلك بعد قراءته ما تضمنه 
وذلك بتاريخ باطنه على شهود هذا االسجال واشهد الشفيع واملستشفع عليهما مبا نسب إىل كل منهما باعاليه 

  كذا 

  فصل

وتكتب يف اخذ الويل واحلاكم للمحجور عليه اقر كل وأحد من فالن بن فالن الفالين وهو كافل ولده فالن املراهق 
الذي حتت حجره وكفالته ووالية نظره وفالن بن فالن وهو املشتري باطنه عند شهوده طوعا ان فالنا املبدا بامسه 

ع بفالن املثىن بامسه واعلمه ان يف ملك ولده لصلبه املذكور مجيع احلصة اليت كافل لولد لصلبه املذكور واجتم
مبلغها كذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من مجيع الدار املوصوفة واحملدودة باطنه ملكا صحيحا شرعيا وان 

من مجيع الدار املذكورة  ولده املذكور يستحق اخذ احلصة اليت ابتاعها املشتري املذكور ومبلغها كذا سهما شائعا
بالشفعة الشرعية حبكم تقدم والده املذكور للحصة اليت يف يده لولده املذكور وحبكم ان الدار قابلة للقسمة وان 



الثمن الذي قام به املشتري املذكور للبائع هو مثن املثل يومئذ وقيمة العدل وأنه قام يف طلبها على الفور وان 
ذلك مجيعه تصديقا شرعيا والتمس منه القيام له بنظري ما كان دفعه مثنا عن احلصة  املشتري املذكور صدقه على

املذكورة وهو من العني املصري كذا وأنه اجابه لذلك وسلم له من مال ولده فالن الذي حتت يده وحوطته نظري 
لولده احلصة املعينة باطنه  الثمن املذكور وهو كذا دينار فقبض منه وتسلمه وتسلم املشتري املذكور لفالن املستشفع

وصارت يف قبضه وحوزه مالكا لولده حبق هذا االستشفاع وصارت بيده مضافة ملا يف يده مما هو جار يف ملك ولده 
  وحبكم ذلك كمل لولده مجيع الدار املذكورة باطنه واقرا أهنما عارفإن هبا املعرفة الشرعية النافية للجهالة وتؤرخ 

  القسمةالباب السابع عشر يف 

اقر كل واحد من فالن زيد وعمرو عند شهوده اقرارا صحيحا شرعيا ان هلما ويف ايديهما وملكهما وتصرفهما 
نصفني بالسوية مجيع الدار وتوصف وحتدد ملكا صحيحا شرعيا بينهما نصفني بالسوية وان ملكهما لذلك سابق 

ة الشرعية وان يدمها فيها متصرفة تصرف املالك يف على هذا االقرار ومتقدم عليه واقرا أهنما عارفان هبا املعرف
امالكهم وذوي احلقوق يف حقوقهم من غري مانع وال معترض وال رافع ليد بوجه وال بسبب وتصادقا على ذلك 

تصديقا شرعيا فلما كان يف يوم تارخيه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وجتزئته جزئني قبلي وحبري صفة القبلي كذا 
كذا وهو صنفإن وحيددان مث بعد متام ذلك اشترى زيد من عمرو مجيع النصف شائعا من مجيع اجلزء  وصفة البحري

القبلي شرات صحيحا شرعيا قاطعا ماضيا تقابضا وافترقا باالبدان عن تراض بعد النظر واملعرفة واملعاقدة الشرعية 
جلزء البحري وتصادقا على ذلك تصديقا وحبكم بذلك ومقتضاه كمل لعمرو مجيع اجلزء القبلي وكمل لزيد مجيع ا

شرعيا وتؤرخ وان كان بينهما مهندسون كتبت يف ذيله وذلك كله بعد ان احضراه رجلني من اهل اهلندسة عارفني 
مبساحة االراضي وذرعها وقسمتها وقيمتها ومها فالن وفالن املهندسني على العقار بالبلد الفالين إىل املوضع املذكور 

ا به علما وخربة وقسماه بينهما جزئني كل جزء مساو للجزء اآلخر يف قيمته ومنفعته ال مزية وشاهداه واحاط
ألحدمها على اآلخر يف قيمته ومنفعته ال مزية ألحدمها على اآلخر على ما شرح اعاله وأهنما اتفقا وتراضيا على 

قرعة شرعية ورضيا هبا وحصل  ذلك ورضيا قوهلما وفعلهما وان تقارعا كتبت وذلك كله بعد ان اقرع بينهما
  االتفاق على ما ذكر اعاله وتؤرخ 

  فصل

وتكتب يف قسمة احلوانيت وحنوها اذا وصلت إىل قولك فلما كان يف يوم تارخيه قلت بعده رغبا يف قسمتها بينهما 
قسمتها ومها بالتعديل والقرعة الشرعية وأهنما احضرا رجلني من اهل اهلندسة خبريين باالراضي وذرعها وقيمتها و

فالن وفالن املهندسان على العقار بالبلد الفالين إىل احلوانيت املذكورة وساالمها قسمتها بينهما قسمة عادلة شرعية 
بالذرع والقيمة واملنفعة واقرعا بينهما قرعة صحيحة شرعية جائزة مرضية وكان الذي حصل لفالن املبدا بامسه مجيع 

ليت قيمتها كذا جبميع حقه وحصته من مجلة احلوانيت املذكورة وكان الذي حصل احلوانيت الثالثة وتوصف وحتدد ا
لفالن املثىن بامسه مجيع احلوانيت وتوصف وحتدد اليت قيمتها كذا جبميع حقه وحصته من احلوانيت املذكورة وسلم 

باذنه وصار بيده كل واحد منهما لالخر ما وجب لالخر عليه تسليمه مبقتضى هذه القسمة العادلة وتسلمه منه 
وقبضته وحوزه واقرا أهنما عارفان بذلك املعرفة الشرعية تعاقدا على احكام هذه القسمة على ذلك معاقدة صحيحة 
شرعية شفاها باالجياب والقبول مث تفرقا باالبدان عن تراض واقر كل واحد منهما أنه ال حق له وال طلب فيما صار 



ه الشرعية كلها على اختالفها وتصادقا على ذلك ورضي كل واحد منهما لصاحبه مما ذكر اعاله بوجه من الوجو
هبذه القسمة واعترفا ان الذي قوم به كل موضع قيمة املثل يومئذ ال حيف فيها وال شطط وال غبينة وال فرط 

وتؤرخ ولو وقعت يف دار فيها بئر ذكرت ملن حصلت له وتذكر صفة البيوت اليت حتصل لكل واحد منهما وفتح 
ابواهبا الي جهة وطرقها واجلدرات احلائلة فيها يتفقان عليه او كيف يقع وكذلك تستوعب الصفات واملقاصد يف 

  كل مقسوم 

  الباب الثامن عشر يف الوصايا

هذا ما اوصى به فالن بن فالن حذارا من هجوم املنية وعمال بالسنة النبوية وامتثاال ألمر رسول اهللا حيث ندب 
م فقال ما من عبد له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني اال ووصيته مكتوبة حتت راسه فبالغ يف للوصية وارشد وعل

التعليم وافهم واشهد على نفسه فالن بن فالن املذكور يف حال عقله ويوصف جسمه وحضور حسه وثبوت فهمه 
سنة نبيه الكرمي عليه وجواز أمره وهو عامل باركان االسالم عارف باحلالل واحلرام متمسك بكتاب اهللا العظيم و

افضل الصالة والتسليم عامل باملوت وحقيقته والفتان ومسائلته متيقن بالبعث والنشور والصراط والعبور واجلنة 
والنار واخللود واالستقرار غري حمتاج إىل تعليم وال تفهيم وذكر ان الذي له من الورثة املستحقني ملرياثه املستوعبني 

فالن اليت مل تزل يف عصمته وعقد نكاحه إىل االن واوالده منها وهم فالن وفالن لغري  جلمعه زوجته فالنة ابنة
شريك هلم يف مرياثه وال حاجب حيجبهم عن استكماله واشهد على نفسه ان الذي عليه من الدين لزوجته كذا وان 

ذلك باق يف ذمتهم إىل االن ذلك باق يف ذمته إىل االن وان الذي له من الدين على فالن كذا وعلى فالن كذا وان 
وان الذي له من املوجود اجلارية بيده وملكه كذا ويعني ان امكن وليشهد على نفسه أنه دبر مملوكه فالنا املقر له 

بالرق والعبودية تدبريا صحيحا شرعيا وقال له انت حر بعد مويت وان ثبت ماله املفسوخ له يف اخراجه صدقة 
ن بن فالن وجعل له أنه اذا نزل به حادث املوت الذي كتبه اهللا على خليفته واشهد على نفسه أنه وصى فال

وساوى فيه بني بريته ان يقبض مجيع موجوده وحيوزه حتت يده مث يبدا من راس ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه 
ء دينه الواجب عليه ومواراته يف قربه ممن يراه أهال لذلك على االوضاع السرعية والسنن النبوية مث يسارع إىل قضا

وبراءة ذمته وتبديل جلدته وياخذ من ثلث ماله من العني كذا دينار ليستاجر به رجال مشهورا باخلري والصلالح 
عارفا باداء احلج من حج عن على ان ينشيء السفر من بلد كذا يف الرب او البحر امللح او احللو او مها بنية باحلج 

تقدم يف باب االجارات على احلج مث تقول وللوصي الناظر ان يسلم له املبلغ  عن هذا املوصي املذكور وتكمل ما
املذكور يف ابتداء مسريه ليكون عونا له على هذه العبادة وعلى االجر نفسه ان يشهد على نفسه باداء ذلك عن 

دين على اربابه  املوصى ليثبت علمه عند املوصي املذكور مث يبيع ما يرى بيعه ويقتضي مثنه ويستخلص ما له من
وحيوز مجيع ذلك حتت يده مث يصرف للفقراء ثلث ماله املفسوح له يف اخراجه فيقدم املدبر املذكور من ثلث ماله 
ويثبت عتقه وتستوعب مقاصد الوصية كلها مفصلة مث تقول مث تقسم باقي املال وما يفضل من الثلث املفسوح له 

سلم للبالغ الرشيد حصته ويبقي ما للمحجور عليه حتت يده من عني يف اخراجه على ورثته بالفريضة الشرعية في
ونقد وعرض وعقار يصرفه عليه على وجه النظر واالحتياط إىل حني بلوغه والناس مرشدة من نفقته وما تدعوا 

احلاجة اليه ومن بلغ منهم اشدة وآنس الناظر عليه صالحه ورشده سلم اليه ما عساه يبقى له حتت يده من ذلك 
وشهد عليه بقبضه او جبميع ذلك وصية صحيحة شرعية ثابتة يف حياته معموال هبا بعد وفاته اقأمه فيها مقام نفسه 



لعلمه بدينه وامانته وعدالته وله ان يستعه عنه يف ذلك من يراه فإن تعذر تصرف ذلك الوصي كان الوصي فالن بن 
   فالن فإن تعذر فحاكم املسلمني بالبلد الفالين مث تؤرخ

  فصل

واذا كلفت اثبات االهلية كتبت على ظهر الوصية شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا املسطور وهم من 
اهل اخلربة الباطنة فيما شهدوا به أهنم يعرفون فالن املوصي املذكور معرفة صحيحة شرعية ويشهدون أنه اهل ملا 

اهللا تعإىل من الوصية املشروحة باطنه وأنه كايف التصرف  فوض اليه فالن بن فالن املوصي املذكور املتوىف إىل رمحة
  عدل هلم وعليهم رضا يعلمون ويشهدون به بسؤال من جازت مسالته وسوغت الشريعة املطهرة اجابته وتؤرخ 

  الباب التاسع عشر يف العتق

ا مملوكة املقر له بالرق هذا ما اشهد على نفسه فالن بن فالن شهود هذا العتق الكرمي أنه اعتق يف يوم تارخيه بكذ
والعبودية املدعو فالن احلبشي اجلنس املسلم وتكتب يف غري البالغ مملوكه املراهق املاثل بيده عند شهوده وعلى عتقا 

يوم ( صحيحا لوجه اهللا الكرمي وطلب ثوابه العميم يوم جيزي اهللا احملسنني وال يضيع اجر املتصدقني ولقوله تعاىل 
ت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وحيذركم اهللا نفسه جتد كل نفس ما عمل
لقول النيب من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار حىت الفرج ) واهللا رؤوف بالعباد 

الء الشرعي فإنه ملعتقه وملن يستحقه بالفرج فقد صار فالن حرا من احرار املسلمني ال سبيل ألحد عليه اال سبيل الو
  من بعده وتؤرخ 

  فصل

وتكتب يف التكميل على املعتق اقر فالن بن فالن أنه اعتق ما ميلكه من اجلارية املذكورة باطنه وهو النصف موسرا 
لعتق وأنه مع شريكه احضرا رجلني خبريين بقيمة الرقيق ومها فالن وفالن وقوما النصف الباقي يف اجلارية يوم ا

بكذا درمها وأهنما رضيا قوهلما وعلما أهنما قيمة املثل يوم ذلك وان فالنا املعتق دفع ذلك لشريكه فقبضه منه 
وتسلمه وحبكم ذلك عتق النصف الثاين من اجلارية على فالن املذكور عتقا شرعيا وصار العبد بكماله حرا من 

لشرعي وان كان التكميل حبكم حاكم ذكرت صفة ثبوت احرار املسلمني ال سبيل ألحد عليه اال سبيل الوالء ا
  القيمة عنده والعتق وامللك وأنه حكم بذلك على وجوبية انقضت من امساء الشهود وغريهم 

  الباب العشرون يف التدبري

قال هذا ما دبر فالن بن فالن عبده فالنا املقر له بالرق والعبودية الرومي او احلبشي املسلم تدبريا صحيحا شرعيا و
له مىت مت فإنت حر من بعد مويت خيرج من ثلث مايل املفسوح يل يف اخراجه فبحكم ذلك صار حكمه حكم 

  املدبرين له ما هلم وعليه ما عليهم وتؤرخ 

  الباب احلادي والعشرون يف الكتابة



هلندي او احلبشي املسلم هذا ما كاتب فالن بن فالن مملوكه الذي بيده وملكه املقر له بالرق والعبودية املدعو فالنا ا
وحتلى على مال مجلته كذا ) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا ( ملا يعلم فيه من اخلري والديانة واالمانة لقول اهللا تعاىل 

دينارا يقوم به منجما يف سلخ كل شهر دينار وأحد مكاتبة صحيحة شرعية تعاقداها بينهما معاقدة شرعية واذن له 
اء واالخذ والعطاء ومىت اوىف ذلك كان حرا من احرار املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم ال سيده يف البيع والشر

سبيل ألحد عليه اال سبيل الوالء الشرعي ولو عجز ولو عن الدرهم الفرد كان باقيا على حكم العبودية لقوله 
  املكاتب عبد ما بقي عليه درهم ومبضمونه شهد عليهما 

  فصل

إىل شهوده يوم تارخيه فالن بن فالن الفالين واشهدهم على نفسه طوعا منه واختيارا أنه ملا  وتكتب يف عجزه حضر
كاتب عبده فالنا املذكور املسمى احمللى باطنه إىل املدة املعينة باطنه انقضت املدة املذكورة وزادت مدة ثانية 

رف أنه عاجز عن القيام مبا فضل عليه واستحقت كذا دينارا عن قسط ومل يقم له هبا وصدقه العبد على ذلك واعت
وأنه ساله بعد االستحقاق املعرب عليه إىل يوم تارخيه ليسعى يف حتصيل ما بقي عليه فيصرب عليه وأمهله إىل االن وأنه 
عجز عن حتصيل ما بقي عليه وحبكم ذلك فسخ السيد املكاتبة فسخا شرعيا وتؤرخ وان كان حتاكما عند حاكم 

ه يوم تارخيه من ذكر أنه حضر إىل جملس احلكم العزيز بالبلد الفالين عند سيدنا القاضي فالن قلت حضر إىل شهود
احلاكم هبا ادام اهللا سعادته كل واحد من فالن بن فالن مملوكه وادعى فالن املبدا بامسه على مملوكه عند احلاكم أنه 

الذي تقدم مث تقول فصدق سيده على دعواه كاتبه على مجلة كذا وتنص الكتابة إىل اخرها مث تقول صريه عليه 
واعترف أنه عاجز على الوفاء وأنه مل يقدر على حتصيل ما حتمل عليه فحينئذ ساله احلاكم مبا يوجب الشرع 

الشريف فاذن احلاكم املذكور للسيد يف فسخ الكتابة املذكورة لقوله املكاتب عبد ما بقي عليه درهم وتصادقا على 
خ السيد املذكور الكتابة املذكورة فسخا صحيحا شرعيا وابطل حكمها وشهد عليهما بذلك ذلك كله فحينئذ فس

بتاريخ كذا وان كان انكر عند احلاكم كتبت بعد دعوى العجز فكلفه احلاكم اثبات ذلك فشهد عنده بذلك فالن 
م عالمة الثبوت عنده مث وفالن فقبل شهادهتما واعلم حتت رمسها عالمة االداء والقبول على الرسم املعهود واعل

سال احلاكم املذكور املكاتب املذكور القيام مبا بقي عليه فادعى عدم القدرة وسال التلوم له فيما حل عليه من 
جنومه فاجله احلاكم املذكور يف ذلك اجال بقدر اجتهاده فإنتهى ذلك االجل مث حضر املكاتب جملس نظره فاعترف 

داء فتلوم له تلوما قاطعا حامسا فإنصرم ومل يؤد واقر بذلك وادعى أنه طامع يف االداء أنه مل يؤد وزعم أنه ساع يف اال
فبان للقاضي عجزه فعجزه للعجز ملا ساله فالن السيد ذلك وقضى برده يف الرق وفسخ كتابته وعاد رقيقا لسيده 

عذر اليه يف ذلك مدفع فحكم بعد ان اعذر للمكاتب ولسيده فالن مبا وجب ان يعذر به اليهما فلم يكن عند من ا
عليه يف ذلك وامضاه واشهد على نفسه الكرمية بثبوت ذلك عنده من حضر جملس حكمه وقضائه وابقى كل ذي 
حجة شرعية على حجته وهو يف ذلك كله ثابت احلكم والقضاء وماضيهما بعد تقدم الدعوى املسموعة وما ترتب 

  عليها وشهد عليه بذلك يف تاريخ كذا 

  فرع



ل ابن القاسم يف وثائقه اذا غاب فحل عليه جنوم مل يعجزه السيد اال باحلاكم وال بد ان يثبت عنده أنه مملوكه إىل قا
حني عقد الكتابة وأنه غائب وحلول النجوم عليه وأنه مل خيلف شيئا فإذا ثبت بالبينة حلف السيد مث تلوم القاضي 

  االجل لعجزه للغائب كما يتلوم للحاضر وان مل يات حىت انقضى 

  الباب الثاين والعشرون يف الوكالة

هذا ما وكل فالن بن فالن زيدا يف املطالبة حبقوقه كلها وديونه باسرها على غرمائه وخصومه واحملاكمة بسببها عند 
القضاة واحلكام ووالة امور االسالم والدعوى على غرمائه واستماع الدعوى ورد االجوبة عنها مبا يسوغ شرعا 

فاء االميان الواجبة له شرعا واحلبس والترسيم واالطالق واالعادة وااليداع واخذ الكفالء والضمناء وقبول واستي
احلواالت على االملياء واثبات حججه ومساطريه واقأمة بيناته وقبض كل من يتوجه له قبضه بكل طريق شرعي 

يف ملكه من العقار الكامل منه واملتاع ملن يرغب  واالشهاد على القضاة واحلكام مبا ثبت له شرعا ويف اجيار ما جيرا
يف استئجاره مبا يراه من االجرة حاهلا ومنجمها ومؤجلها ومعجلها ملا يتهبا من املدة قليلها وكثريها وقبض االجرة 

يف واكتتاب ما جيب اكتتابه يف ذلك وتسليم ما يؤجره ملستاجره ومهما وكله فيه كتبه وعينه مبا يليق تعيينه وكله 
ذلك كله وكالة صحيحة شرعية قبلها منه قبوال شرعيا واذن له ان يوكل عنه يف ذلك ان شاء من شاء ويعزله مىت 

  شاء ويعيده مىت شاء 

  الباب الثالث والعشرون يف احملاضر

وتكتب يف حمضر الوفاة عنده شهد الشهود الواضعون خطوطهم اخر هذا احملضر وهم من اهل اخلربة الباطنة مبا 
دوا به فيه أهنم يعرفون فالن بن فالن وورثته اال ذكر هم فيه معرفة صحيحة شرعية ويشهدون أنه تويف إىل رمحة شه

اهللا تعإىل بالبلد الفالين من مدة كذا وخلف من الورثة املستحقني ملرياثه املستوعبني جلميعه وهم فالن وفالن وزوجته 
 وفاته بغري شريك هلم يف مرياثه وال حاجب حيجبهم عنه بوجه وال فالنة اليت مل تزل يف عصمته وعقد نكاحه إىل حني

سبب وهم مبا شهدوا به عاملون وللورثة مستخصون يعلمون ذلك ويشهدون به سال من جازت مسالته وسوغت 
م الشريعة املطهرة اجابته وتؤرخ فإن خلف ابوين واخوين فالعادة ان تكتب االم ألهنا الوارثة ويسكتون عن اخوة اال

  ألهنم ال يرثون واحلالة هذه واحملضر لورثته دون غريهم وينبغي ان يذكروا بيان احلجب 

  فصل

تكتب يف الرشد أهنم يعرفون فالنا ويشهدون أنه من اهل اخلري والصالح والعفة والفالح والصيانة واالمانة والثقة 
صاحل يف دينه مصلح ملاله مستحق لفك احلجر  والديانة حمافظ على صالته امني يف مجيع افعاله صادق يف اقواله رشيد

  عنه غري مبذر وال مفرط يعلمون ذلك ويشهدون به 

  فصل



تكتب يف نسب الشرفاء ويشهدون باالستفاضة الشرعية بالشائع الذائع والنقل الصحيح املتواتر أنه شريف النسب 
ن نسبه صريح صحيح متصل صحيح احلسب شريف من ذرية احلسني بن علي بن ايب طالب رضي اهللا عنهم وا

  بنسب احلسني عليه السالم من اوالد الصلب ابا عن اب إىل ان يرجع نسبه إىل اصل نسب احلسني عليه السالم 

  فصل

وتكتب يف العدالة بعد اول احملضر ويشهدون بشهادة علموا صحتها وتيقنوا معرفتها ال يشكون فيها وال يرتابون 
ء صادق يف اقواله حمقق يف افعاله حسن السرية طاهر السريرة منتقط يف اموره أنه من اهل الصدق والوفاء والصفا

سالك شروط العدالة وافعاهلا صاحل ان يكون من العدول املربزين واالعيان املتميزين مستحق ان يضع خطه يف 
  مساطري املسلمني عدل رضا هلم وعليهم يعلمون ذلك ويشهدون به 

  جاالتالباب الرابع والعشرون يف االس

تكتب يف ثبوت العدالة هذا ما اشهد عليه القاضي فالن احلاكم بالديار الفالنية نصر اهللا ملكها وامن ممالكها بالتولية 
وتكتب يف اسجال عدالة هذا ما اشهد عليه سيدنا وموالنا القاضي فالن احلاكم بالديار الفالنية سيدنا وموالنا 

اليت تقدمت يف باب الشفعة مث تقول احلاكم بالديار الفالنية نصر اهللا  قاضي القضاة وحاكم احلكام وتكمل النعوت
ملكها وامن ممالكها بالتولية الصحيحة الشرعية امللكية الظاهرية املتصلة باخلالفة النبوية العباسية احلاكمية ادام اهللا 

نقضه وامضائه من الشهود اقتدارها واعال ابدا منارها واعز اوليااها وانصارها من حضر جملس حكمه وقضائه و
املعدلني يف زمن حكمه وقضائه وهو نافذ القضاء واحلكم ماضيهما أنه ثبت عنده وصح لديه احسن اهللا اليه عدالة 

معوال عليه وأنه ادام ( ) فالن وديانته وامانته وأنه صاحل واهل ان ينصب عدال من عدول املسلمني ثبوتا مسكوتا 
سداد احكأمه نصبه وابرزه عدال من العدول املقبولة اقواهلم يف العقد واحلل املعمول اهللا ايأمه واجرى على سنن ال

على شهادهتم فيما قل وجل واذن له يف التحمل واالداء اسوة امثاله من العدول املعتربين وذلك ملا ثبت عنده من 
ذور واشهدهم على نفسه صالحيته لذلك وسلوكه مناهج السداد واوضح املسالك وتفطنه لالمور وبعده من كل حم

الكرمية بذلك بتاريخ كذا وان كان الثبوت عليه نائبا يف احلكم كتابة يف ذيل االسجال وذلك باالذن الصحيح 
  الشرعي من سيدنا قاضي القضاة فالن له يف ذلك شهد عليه بذلك من يعينه يف رسم شهادته اخره وتؤرخ 

  فصل

در االسجال أنه ثبت عنده وصح لديه مبحضر من تكلم جائز كألمه وتكتب يف اقرار املتبايعني بعد النعوت وص
مسموعة دعواه على الوضع املعترب الشرعي بشهادة العدول الثالثة الذين اعلم حتت شهادهتم باالداء يف باطنه اقرار 

هتم وقد فالن و فالن مبا نسب إليهما يف كتاب االقرار باطنه على ما شرح به وهو مؤرخ بكذا وباخره رسم شهاد
ارخ شاهدان منهم شهادهتما بتاريخ الكتاب والثالث ارخ شهادته بكذا وملا تكامل ذلك عند سيدنا قاضي القضاة 

فالن احلاكم املذكور اعلى اهللا ايأمه وانفذ احكامه وصح لديه احسن اهللا اليه ساله من جاز سؤاله االشهاد على 
واشهد على نفسه بثبوت ذلك عنده واحلكم مبوجبه على الوجه نفسه الكرمية بثبوت ذلك عنده فاجابه إىل سؤاله 

املشروح فيه وابقى كل ذي حجة شرعية يف ذلك على حجته وهو يف ذلك كله نافذ القضاث واحلكم ماضيهما بعد 



تقدم الدعوى املسموعة وما ترتب عليها وتقدم ادام اهللا ايأمه وانفذ احكأمه بكتابة هذه االسجال فكتب عن اذنه 
منا لذلك وذلك بعد قراءة ما حيتاج إىل قراءته يف كتاب االقرار ووقعت الشهادة بتاريخ كذا وان كان احلاكم متض

نائبا قلت بعد ذكر امسه خليفة احلكم العزيز بالديار الفالنية وان كان يف الشهود فرع قلت بعد ذكر االصول 
فالن بشهادهتما على اصلهما العدل مبا حيماله منه احلاضرين الذين ادوا وقام شاهدا الفرع العدالن ومها فالن و

وهو أنه شهد على املتقاعدين باطنه مبا نسب إىل كل منهما فيه وأنه ذاكر هلا واشهدمها على شهادته بذلك على ما 
تضمنه رسم شهادهتما اخر االبتياع وباطنه يف حال يسوغ شهادة الفرع على اصله عند سيدنا القاضي فالن احلاكم 

كور وقبلها منها القبول السائغ فيه وسطر حتت رسم شهادة كل منهم ما جرت العادة به من عألمة االداء املذ
  والقبول على الرسم املعهود يف مثله 

  فصل

وتكتب يف اثبات اسجال حاكم إىل حاكم بعد ذكر صدر االسجال أنه ثبت عنده وصح لديه يف جملس حكمه وحمل 
حمددة مقابلة باالنكار على الوضع املعترب الشرعي بشهادة العدلني اللذين اعلم  واليته املذكور بعد صدور دعوى

حتت رسم شهادهتما باالداء باطنه اشهاد القاضي فالن احلاكم بالديار الفالنية مبا نسب اليه يف اسجاله املسطر اعاله 
بذلك عند القاضي املبدا بامسه  على ما نص وشرح فيه وهو مؤرخ بكذا وقد اقام العدالن املشار اليهما شهادهتما

بشروط االداء على الرسم املعهود يف مثله فلما تكامل ذلك عنده وصح لديه احسن اهللا اليه ساله من جاز سؤاله 
االشهاد على نفسه بثبوت ذلك لديه وتنفيذه وامضائه وأنه حكم وارتضاه وابقى كل ذي حجة معتربة على حجته 

احلكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى املوصوفة وما ترتب عليها وان حضر من أشهد وهو يف ذلك كله نافذ القضاء و
( ) أنه ال مطعن له يف ذلك وال يف شيء منه كتبت وحضر إقأمة البينة فالن أو وكيل بيت املال املعمور بعد ذكر 

بكتب االسجال واعترف أنه ال مطعن له يف ذلك وال يف شيء منه ووقع االشهاد بتاريخ كذا وللكتاب التصرف 
  على قدر الوقائع ويتصرف يف ألفاظها وال خيل باملقاصد وهي غري مشاهدة وفيما تقدم كفاية يف ذلك 

  الباب اخلامس والعشرون يف الكتب احلكمية الصادرة والواردة

 فتكتب يف كتاب جبمع القضاة هذه الكتاب احلكيمة إىل كل من يصل إليه من قضاة املسلمني وحكامهم أدام اهللا
عالهم وتوفيقهم وتسديدهم وأجزل من عوار خطهم ومزيدهم مبا ثبت يف جملس احلكم العزيز باملدينة الفالنية عند 
سيدنا وموالنا القاضي فالن احلاكم بالديار الفالنية وفقد اهللا ملراضيه وأعأنه على ما هو متوليه وصح لديه يف اجمللس 

موعة دعواه على الوجه الشرعي بشهادة عدلني مها فالن وفالن حكمه وقضائه مبحضر من متكلم جائز كألمه مس
مجيع ما تضمنه مسطور الدين املتصل أوله بآخر كتايب هذا الذي مضمونه بسم اهللا الرمحن الرحيم أشهد فالن بن 
 فالن وتنقل مجيع املسطور وتارخيه ورسم شهادته العدول وتقول وقد أقام كل منهم شهادته بذلك عنده وقال أنه

باملقر عارف وقبل ذلك من كل منهما القبول السائغ فيه وسطر حتت رسم شهادهتما ما جرت العادة به من عألمة 
األداء والقبول على الرسم املعهود يف مثله وذلك بعد أن ثبث عنده على الوضع الشرعي بشهادة عدلني مها فالن 

 أهنما عارفإن به وقيل ذلك منهما القبول الشرعي وفالن الواضعان رسم شهادهتما يف مسطور الدين املذكور وقاال
وسطر تلوم رسم شهادهتما ما جرت العادة به من عألمة األداء والقبول على الرسم املعهود يف مثله وأحلف املقر 
به باهللا الذي ال إله إال هو اليمني الشرعية املتوجهة عليه املشروعة يف مسطور احللف املكتتب على ظهر املسطور 



إن كان ملصقا كتب امللصق بذيل مسطور الدين املذكور بالتماسه لذلك على األوضاع الشرعية ثبوتا شرعيا وو
صحيحا معتربا وأنه حكم بذلك وأمضاه والتزم مقتضاه على الوجه الشرعي مع إبقاء كل ذي حجة شرعية على 

روعة وما ترتب عليها وملا تكامل حجته وهو يف ذلك كله نافد القضاء واحلكم ماضيهما بعد تقدم الدعوى املش
من املكاتبة عند بذلك ( ) ذلك عنده وصح لديه أحسن اهللا إليه سأله من جاز سؤاله وسوغت الشريعة املطهرة 

فأجابه إىل سؤاله وتقدم بكتابة هذا الكتاب احلكمي فكتب عن إذنه فمن وقف عليه من قضاة املسلمني وحكامهم 
واجتهد يف تنفيذه وإمضائه حاز األجر والثواب والزلفى وحسن املآب وفقه اهللا وإياه  أدام اهللا نعمتهم ورفع درجتهم

ملا حيبه ويرضاه وكتب عن احلكم العزيز بالبلد الفالين وأعمال الديار الفالنية يف الفالين مثال العالمة يف الكتاب 
عنوانه من فالن بن فالن احلاكم  احلكم بعد البسملة كذا وكذا عدد األوصال كذا وكذا وختتم الكتاب مث تكتب

بالديار الفالنية ويشهد عليه رجلني بثبوت ذلك عنده ويأخذ خطهما وإن كتب أوله هذا الفصل كان أحسن وهو 
هذا كتاب حكمي حمرر مرضي تقدم بكتابته وتسيطره وتنجيزه وحتريره العبد الفقري إىل اهللا قاضي القضاة فالن 

عانه على ما هو متوليه احلاكم بالبلد الفالين ومجيع أعمال الديار الفالنية نصر اهللا ملكها وفقه اهللا تعاىل ملا يرضيه وأ
وضاعف اقتداره وأعلى أبدا مناره وأنصاره بالوالية الصحيحة الشرعية املتصلة باملواقف املقدسة الزكية النبوية 

وأمتع ببقائه االسالم واملسلمني إىل كل من يصل إليه االمامية العباسية احلاكمية باهللا أمري املؤمنني أعز اهللا به الدين 
  من حكام املسلمني ونواهبم وخلفائهم متضمنا أنه ثبث عنده وتكمل الكتاب 

  فصل

وإذا ورد كتاب حكمي فقد ختمه فكتب على ظهره هذا ما أشهد على نفسه سيدنا وموالنا القاضي فالن بالقاهرة 
عمال الديار املصرية أدام اهللا سعادته وأيد سيادته أنه ورد عليه الكتاب ومصر احملروستني وما أضيف إليهما من أ

احلكمي الصادر عن مصدره فالن احلاكم املذكور بدمشق احملروسة كل واحد من العدلني أو املقبولني أو املزكيني 
ام اهللا سعادته وقاال إن ومها فالن وفالن عند سيدنا قاضي القضاة فالن املذكور احلاكم بالقاهرة ومصر احملروستني أد

احلاكم املذكور أشهدمها على نفسه مبا تضمنه الكتاب احلكمي املسطور باطنه بعد قراءته على مصدره حبضرهتما 
وحضور من يعترب حضوره وأن احلاكم فالن بالقاهرة ومصر احملروستني قبلهما يف ذلك القبول السائغ فيه ويقرأ 

من يشهد على احلكم وان احلاكم فض ختمه بسؤال مورده وقابله مبضمونه الكتاب احلكمي املشروح باطنه على 
فوافق ما ذكر فيه وملا تكامل ذلك كله عنده سال من جازت مسالته وسوغت الشريعة املطهرة اجابته االشهاد على 

ا حكم به نفسه الكرمية بثبوت ذلك لديه وأنه قبله قبول امثاله من الكتب احلكمية قبوال صحيحا شرعيا ونفذ م
احلاكم املذكور فامضاه والتزم مقتضاه وذلك كله بعد تقدم الدعوى املسموعة يف ذلك وما ترتب عليها وابقى كل 
ذي حجة معتربة فيه على حجته وهو يف ذلك كله نافذ القضاء واحلكم ماضيهما وذلك بتاريخ كذا وان كتب على 

ناسبه من اللفظ على املقاصد املتقدمة وتبدل االلفاظ مبا غري ظهر الكتاب احلكمي يف كتاب جمرد جاز ويذكر ما ي
  يناسبها وتقول وكتب عن جملس احلكم العزيز بالبلد الفالين بتاريخ كذا 

  الباب السادس والعشرون يف التقاليد

تكتب يف تقليد نيابة القضاء احلمد هللا الذي ال يذهل وال جيوز الباقي على كرور الدهور ومرور العصور كافل 
امحده محد من احله من العلم ) إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء إن اهللا عزيز غفور ( لشكور القائل يف كتابه احلكيم ا



واشهد ان ال اله اال اهللا وحده ال شريك له ) ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا ( عظيما اثريا وآتاه احلكمة 
آمث باملاء والثلج والربد واشهد ان حممدا عبده ورسوله ارسله باحلكمة شهادة ترد على احلاكم فال ترد وتغسل من امل

فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك ( وفصل اخلطاب وفضله بالعصمة من السبب والسباب وانزل عليه 
وعلى اله صلى اهللا عليه ) عن سبيل اهللا إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب 

الذين كانوا مبا عملوا يعملون واصحابه الذين قضوا باحلق وبه كانوا يعدلون اما بعد فإن صاحب االحكام الشرعية 
واملتصدى لفصل اخلصام بني الرعية بالطرق الشرعية املرعية عقود ال يصلح تقليدها اال ملن درس علوم الشريعة 

انف األنفة من املطالب وفصلها وحما عن نفسه النفسية  وحصلها ومجع بني االصول والفروع ووصلها وجدع
وضيعة اجلهالة ووصلها وصرف إىل طلب النجاة مكنون احلياة واصلها فعاف الوسادة لطلب السيادة وفارق العادة 

ليظفر بالعبادة وتقمص بزهد الصادقني وصدق الزاهدين وحتلى بتقوى االولياء ووالية املتقني وقصد بعلمه ارشاد 
ليقة إىل احلقيقة وساهم حىت استقاموا على الطريقة وملا كنت ايها القاضي الفاضل النبية فالن الدين اسعدك اهللا اخل

باحلكمة واسعد بك وضاعف لك املثوبة على سعيك وتعبك ممن تزف هذه احملاسن اليه وال يصح تنزيلها اال عليه 
مل الفالين ومجيع اعماله وبالده وسائر كوره وبالد فباشر استخرت اهللا تعاىل واستنبتك عين يف القضاء واحلكم بالع

ما قلدتك مباشرة الغيث للنبات وتول ما وليتك باجلد واالقبال وصون اموال االيتام عن الضياع وزوج من اوىل هلا 
راع عند الشروط املعتربة يف االبضاع واضبط االحكام بشهادة الثقات العدول وميز بني املردود منهم واملقبول و

احوال النواب يف البالد وارهم يقظة تردع املفسدين عن الفساد واحلازم من اذا ويل مل يطبق بني جفونه ويرسل 
واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا ( العيون عل عيونه وعليك بالتقوى تقوى هبا على الفادح العظيم فقد قال سبحانه وتعاىل 

ز بالبلد الفالين وما منها من البالد الفالنية ادام اهللا ايامه مالك وكتب من جملس احلكم العزي) واهللا بكل شيء عليم 
ملكها وضاعف اقتداره واعز اولياءه وانصاره وذلك بتاريخ كذا وينبغي لك ان تصنع يف كل تقليد ما يليق به من 

  االلفاظ بسبب ذلك التقليد وما يليق ملتوليه وموليه وواليته 

  سالباب السابع والعشرون يف االحبا

وهي كثرية الفروع خمتلطة الشروط متباينة املقاصد فينبغي لكاتبها ان يكون حسن التصرف يف وقائعها عارفا 
بفروعها وقواعدها وانا اذكر منها ما يكون عونا على غريه هذا ما وقف وحبس وابل وسبل وحرم وتصدق فالن 

هللا تعإىل رغبة فيما لديه وذخرية له إىل يوم بن فالن واشهد على نفسه وقفا صحيحا شرعيا تقرب به واوقفه إىل ا
العرض عليه يوم جيزي اهللا املتصدقني وال يضيع اجر احملسنني وهو مجيع الدار اليت يف يده وملكه وتصرفه اليت عرفها 
واحاط هبا علما وخربة وتوصف وحتدد على اوالده لصلبه وهم فالن وفالن وفالن املراهقني وعلى من حيدث اهللا له 

ولد غريهم ذكرا كان او انثى للذكر مثل حظ االنثيني ايام حياهتم مث من بعدهم على اوالدهم واوالد اوالدهم من 
وان سفلوا الذكور واالناث من ولد الظهر والبطن ابدا ما تناسلوا ودائما ما تعاقبوا طبقة بعد طبقة ونسال بعد نسل 

و على ان مات من هؤالء املقوف عليهم اوال وممن حيدثه اهللا االقرب فاالقرب حتجب الطبقة العليا الطبقة السفلى ا
تعاىل له انتقل نصيب املتوىف منهم الوالده واوالد اوالده وان سفلوا للذكر مثل حظ االنثيني طبقة بعد طبقة ونسال 

ه اشقائه الذين بعد نسل حتت الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى فإن مل يكن للمتوىف ولد وال ولد انتقل نصيبه الخوت
هم يف درجته الداخلتني معه يف هذا الوقف بينهم للذكر مثل حظ االنثيني فإن يكن أحد من االخوة موجودا وكان 
هلم اوالد انتقل نصيب املتوىف هلم للذكر مثل حظ االنثيني مث من بعدهم الوالدهم واوالد اوالدهم طبقة بعد طبقة 



فإن مل يوجد أحد من اوالد هذا الواقف وال من اوالد اوالدهم وانقرضوا  ونسال بعد نسل للذكر مثل حظ االنثيني
كان ذلك وقفا على املسجونني واملعتقلني يف سجون احلكام ووالت امور املسلمني بالبلد الفالين واعماهلم 

على ما يراه وظواهرمها املنسوب ذلك اليهما من الرجال والنساء والصبيان يقوم الناظر بذلك عليهم ويوصله اليهم 
من مساواة ونقصان وحرمان من صرفه نقدا او خبزا او ماء او ثريدا او كسوة او وفاء دين او مطبخة عليه او 
قصاص او غري ذلك فإن تعذر الصرف إىل املسجونني باملواضع املذكورة صرف ذلك يف فكاك املسلمني من يد 

لنشر والروم واالرمن والسليس والكرج وغري ذلك مما العدو الكافر املخذول على اختالف اجناسهم من الفرنج وا
قرب من بالد العدو املخذول وما بعد منها يستفك الناس من ذلك أسرى املسلمني الرجال منهم والنساء والصبيان 
واألطفال على اختالف أعمارهم وأجناسهم وبالدهم على ما يراه الناظر يف افتكاك رقبة كاملة أو املشاركة فيها إىل 

ن يستغرق صرف الريع يف خالصهم وأحدا كان أو أكثر وله أن يسري ما يتحمل من الربع يف كل وقت وأوان أ
على يد من يراه ممن يثق به ويرتضيه من التجار وغريهم إىل بالد العدو الكافر املخذول ليصرف ما يستسلم من ريع 

اك أسري واحد أو أكثر وتبني للناظر صحة الوقف يف فكاك األسرى على ما عني أعاله وإن حضر من يسعى يف فك
أمر من يسعى يف خالصه صرف له الناظر من ريع هذا الوقف ما يراه ويؤدي إليه اجتهاده فإن تعذر صرف ذلك 
إىل األسرى صرف ذلك إىل الفقراء واملساكني املسلمني أينما كانوا وحيث ما وجدوا من الديار املصرية على ما 

ىت أمكن الصرف إىل اجلهة املعذرة صرف إليها جيري ذلك كذلك إىل أن يرث اهللا األرض يراه الناظر يف ذلك وم
ومن عليها وهو خري الوارثني وعلى الناضر يف هذا الوقوف يؤجره ملن شاء من طويل املدة وقصريها مبا يراه من 

يف عقد إال أن جيد ملخالفته ذلك األجرة املعجلة أو املؤجلة بأجرة املثل فما فوقها وال يتعجل أجرة وال يدخل عقدا 
مصلحة ظاهرة أو غبطة وافرة ويستغل باجرة االستغالل الشرعي وما حصل من ريعه بدا منه بعمارته ومرمته 

وإصالحه وما فيه بقاب عينه مث ما فضل بعد تصرفه ملستحقيه على ما شرح أعاله وجعل الواقف النظر يف هذا 
روط الناظر من تشديد وتسهيل فإن تعدر النظر من فالن بسبب من األسباب الوقف والوالية عليه لفالن وتذكر ش

كان النظر يف ذلك حلاكم املسلمني بالبلد الفالين ومىت عاد إمكان النظر إىل مستحقه نظر دون احلاكم ولكل ناظر 
اته عند احلكام يف هذا الوقف ان يستنيب عنه يف ذلك من هو اهل له وعلى كل ناظر يف هذا الوقف ان يتعاهد اثب

وحيفظه بتواتر الشهادات واتصال االحكام وله ان يصرف من الوقف كلفه اثباته على ما جرت به العادة وقف فالن 
املبدا بامسه مجيع ذلك على اجلهات املعنية والشروط املبنية على ما شرح اعاله وقفا صحيحا شرعيا مؤبدا دائما 

ال متلك وال ترهن وال تتلف بوجه تلف قائمة على اصوهلا حمفوظة على سرمدا وصدقة موقوفة ال تباع وال توهب و
شروطها إىل ان يرث اهللا االرض ومن عليها وهو خري الوارثني وقبل مجيع هذا الوقف ملا شرح فيه املوقوف عليه 

ضه وحوزه ذلك لنفسه قبوال شرعيا وتسلم املوقوف عليه الدار املذكورة باذن الواقف له يف ذلك وصارت بيده وقب
ومالك بعد النظر واملعرفة واالحاطة به علما وخربة فقد مت هذا الوقف ووجب واخرجه هذا الواقف عن يده وابأنه 

عن حيازته وسلمه ملستحقه وصار بيده وقفا عليه فال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر اخراجه من اهله فحرام 
وتؤرخ ) بعد ما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن اهللا مسيع عليم فمن بدله ( على من غريه او بدله بعد ما مسعه 

وذكر القبول امنا يذكر اذا كان املوقوف عليه معينا وتفاصيل االوقاف ال تتناهى وهذا القدر منبه على ما يقال يف 
  غريه فليقتصر عليه 

  فرع



ليه وهو اذا قيل فمن مات منهم فنصيبه الهل وقع فيه النزاع بني فقهاء العصر وهو بعيد الغور ينبغي الوقوف ع
ابن االخ ( ) طبقته وقد تقدم قبل هذا الشرط ذكر الواقف فيبقى الضمري دائرا بني طبقة الواقف واملوقوف عليه 

وابن العم ألنه مع ابن عمه اجلميع اوالد عم وهو مع اخيه الكل اخوة فكال اجلهتني طبقة واحدة فينبغي ان يبني 
من اخوته او يقال االقرب فاالقرب فيتعني االخ فإنه وان كان يف الطبقة وابن العم كذلك اال ان االخ ذلك فيقال 

اقرب فإن قال االقرب فاالقرب فافترقا بالتسوية بني الشقيقني واخ االب فإن حجب الشقيق له ليس بالقرب بل 
محل للفظ على اثر موارده وبعض الفقهاء بالقوة فإن قال طبقة وسكت فاب بعضهم باالخ دون ابن العم قال ألنه 
  يتوهم أنه اذا قيل يف طبقته فال احتمال فيه وليس كما قال ملا بينت لك 

  الباب الثامن والعشرون يف احللى

  وهو فصالن 

  الفصل االول

خداه مث فمه مث اول ما يذكر من االنسان سنه مث لونه مث قده مث جبينه مث جبهته مث حاجباه مث عيناه مث أنفه مث وجنته و
حليته مث اسنأنه مث عنقه مث يداه مث صدره مث رجاله وما امكن ذكره من اثر او شأمة او حسة او ثؤلول او منش او 
كلف او اثر جدري او لعوط او شروط واورد ذلك مرتبا ان شاء اهللا السن طفل ورضيع مث صيب مث اذا قارب 

إىل ثالثني سنة مث كهل إىل ستني سنة مث شيخ إىل اخر العمر واذا البلوغ يافع ويفعة ومراهق مث بعد البلوغ شاب 
كان الصيب طوله اربعة اشبار فرباعي القد او مخسة فخماسي القد او ستة فسداسي القد اللون شديد السواد 

خالصه حالك بالالم وحانك بالنون واملمزوج سواده بصفرة اصحم وكدر اللون ارير وصافيه اصفر والبعيد عن 
فرة مع سواد قليل ادم اللون واملراة ادمى وفوق االدمة يقال شديد االدمة واملفارق لذلك املائل إىل البياض الص

واحلمرة صايف السمرة حبمرة والصايف اخلالص من احلمرة رقيق السمرة وال يقول املورقون يف احللى ابيض الن 
وليس املراد الربص واال ال ) يوم تبيض وجوه ( البياض على زعمهم هو الربص وليس كما قالوا قال اهللا تعإىل 

وظاهر البياض افصح ) مثال اليتامى عصمة لالرامل ** وابيض يستسقى الغمام بوجهه ( نعكس املدح وقال الشاعر 
وراجدر القد الزائد الطول عتيق القامة ( ) واالبيض بشقرة اشقر ومع ذلك محرة زائدة السر والذي بوجهه 

طنط القأمة والناقص عن ذلك تام القامة والناقص عن ذلك معتدل القامة والناقص عن ذلك والناقص عن ذلك ع
ربع القأمة والناقص عن ذلك حسري القامة وجيترها فإن زاد حىت يصري كالصيب قيل دحداح والشيخ الطويل اذا 

سجود واجلبينان جانبا موضع احنىن اسيف القامة واملراة سيفاء اجلبهة واجلبني والفرق بينهما ان اجلبهة موضع ال
السجود فإذا عرضت اجلهة وتوسعت قيل رحب اجلبهة وان اعتدل عظمها واتسعت جدا قيل اغر وأمراة غراء وان 

تطا من وسطها قيل افرق وان استوى عظمها وقدرها وسلمت من االنكماش قيل واضح اجلبهة او ضاقت قيل 
انكماش يسري اسارير وكثري غضون وان صغرت اجلبهة وضاقت  ضيق اجلهة مدنيها وذات انكماش يسريا يقال هبا

قيل ضيق اجلبهة وان نزل شعر راسه من وسط جبهته وخال جانباها من الشعر مما يلي الصدغني قيل انزع وان 
عمتها من مجيع اجلهات قيل اغم احلواجب متصل شعرها مقرون احلاجبني خفيا ومفترقها ابلج احلاجبني وأمراة 

كان بلجه منكمشا قيل ببلجه غضون وان خف ذلك قيل بينهما خطوط او خطان او خط فإن كن  بلجاء وان
بينهما شبه خط باملشراط قيل بينهما شروط او شرط فإن كان شعر احلاجبني ورقا وتقوسا قيل ازج احلاجبني فإن 



باء ومهلهل شعر احلاجبني غزر حجبهما قيل او طف شعر احلاجبني وأمراة وطفاء وان غزر وطال قيل ازب وامرأة ز
وامرأة مهلهلة فإن سقط شعرمها فأمرط وامرأة مرطاء وان عرمي أمراة زعرل وان خف شعرمها فامعط واملراة 

معطاء العينان ان اتسعت فاعني واملراة عيناء وان انفتح جفن العني االعلى وكثر حلمه فإحنط أمراة حنطاء او قل حلم 
العينني او قل حلم اجلفون ونتات احلدقتان فجاحظ العينني واملراة كذلك او غارت اجلفون وغارت احلدقتان فغائر 

العيون او صغرت فاحوص وقيل احلوص الغرور مع الضعف فإن صغرتا فاخفش اخلفش الصغر مع االنكماش فإن 
ني فادعج زاد على ذلك حىت ال يرى اال ما قاربه فهو اكمش او هبا رطوبة فمرطوب العني وان اشتد سواد العن

وأمراة دعجاء او اسود اطراف اجلفون فاكحل وأمراة كحالء او اشتد سوادمها وصفاب بياضهما واتسع ما بني 
االجفإن فاحور وأمراة حوراء او خالط سواد العني خضرة يسرية فاشهل وأمراة شهالء او سوادمها بني احلمرة 

ء او زرقة فازرق العني فإن خالط احلمرة زرقة والسواد فاشهل فإن خالط بياضهما محرة فاشجر وأمراة شجرا
فاشكل وطويل االشفار او طف وان كانت أحدامها زرقاء واآلخرى سوداء فاخيف وأمراة خيفاء وان اقبل الناظر 

إىل الناظر وكل واحدة من العينني تنظر إىل اآلخرى او ينظر بأحدامها إىل انفه فهو اقبل العينني وهو دون احلول 
مبؤخر العينني إىل اآلخرى يقال هبما قبل فإن ارتفع الناظر إىل اعلى ومل ميكنه النظر إىل النور فاجهر او  والذي ينظر

دونه فهو ادرش وأمراة درشاء او سالت أحدامها إىل االحط وهو مؤخر العني او إىل مقدمهما فهو احول وان كان 
وان مل يستطع النظر إىل النور فاجهر وهو الذي ال ينظر إىل غريك وحتسبه ينظر اليك فاشطر وهو قريب من احلول 

يبصر بالنهار والذي ال يبصر بالليل اعشى او انقلب جفن العني فاشرى او تساقط شعر االجفإن فاعمش او ذهبت 
أحدى احلدقتني فاعور وتقول يف البياض بعينه اليمىن ابياض او اليسرى عشي الناظر او بعضه او عشي السواد او 

ما حيده واالعمى مكفوف الباصر وضرير العينني وان كانتا مفتوحتني قيل قائم العينني ضريرمها االنف بعضه على 
اذا ارتفعت قصبته وأحدودب وسطها قيل اقىن االنف وان غلظ حرفه مث استوى فادلف واذا قصر االنف وصغرت 

القصبه وانتشر املنخران وانفطس  االرنبة وارتفعت عن الشفة فاخنس وأمراة خنساء وان عرضت األرنبة واطمانت
راس االنف فافطس فإن اطمان وسطه وارتفعت االرنبة فافقم االنف فإن قصر االرتفاع وغلظ قيل اختم االنف 

وأمراة ختماء االنف فإن اعتدلت قصبته فارنبته فافعا وأمراة فعواء فإن غلظت االرنبة قيل غليظ االرنبة فإن اتسع 
يل واسع املنخرين الوجنتان واخلدان اخلد جمرى الدمع والوجنة العظم الشاخص حتت العني املنخران اتساعا فاحشا ق

ان اعتدل حلم اخلدين واستوى عظم الوجنتني فاسيل اخلدين وأمراة اسيلة اخلدين فإن ضاق الوجه وصغر جدا 
وم اخلدين حمفورمها فضيق الوجه وصغري الوجه وان انضم اخلدان الفم فمضموم اخلدين او انتظما واحنفر فمضم

وكذلك املراة مضمومة اخلدين حمفورهتما وان ارتفعت الوجنتان فاوبن ومؤخر وأمراة موجنة الفم الواسع افوه وان 
زاد فاهوة وأمراة هوتا او صغر جدا فصغري الفم او متطامنا فافقم وان دق شفتاه فرقيق الشفتني او غلظت ومل 

وهاء وغليط الشفتني يسريا يقال غليظ الشفتني فإن كثر ذلك فاتلم وأمراة يستطع ان يطبقهما فهو افوه وأمراة ف
تلماء فإن انقلبت الشفة العليا واسترخت كشفة البعري فاهدل وأمراة هدالء وان اسود ما ظهر من حلم الشفتني 

ا فاشرم وامرأة فالعس وأمراة لعساء فإن انشقت العليا يف اخللقة كشفة البعري فاعلم او السفلى فافلح او كالمه
شرماء وان كان يلفظ يف كالمه بالفاء قيل فافاء وامرأة كذلك او تردد بالتاء فتمتام او غلظ كألمه وثقل لسأنه 

دل احلروف بغريها فارت فالفظ او يردد الكالم إىل خيشومه فاخذ او جال لسانه يف فيه اذا تكلم فلجالج او يب
والثغ وان مل يتكلم فابكم واخرس وأمراة خرساء اللحية كث اللحية وكثيف شعر اللحية او خف فخفيف شعر 

اللحية او بعارضيه شعر يسري مفترق ويف فيه اكثر من ذلك فسقاط اوال شعر بعارضيه بل برقة فكوسج او كرب سنه 



نفقته وهي البصرة اليت حتت الشفة السفلى فاخص العنفقة واكثف الغمة وهو أمرد فاتط بالتاء والطاء اوال شعر بع
والعنفقة او توفر شعر العنفقة فوافر العنفقة او هي مالنة بالشعر وما حوهلا فاسد العنفقة وما حوهلا او فيها شعر 

ت وما حوهلا فاكثف وحوهلا نقي فنقي ما حول العنفقة وحايل ما حوهلا او نفي جانيب العنفقة فنقي جانبها فإن حل
العنفقة وما حوهلا او شعر اللحية اشقر فاشقر اللحية ويقال هبا شقرة او خفت الشقرة فاصهب شعر اللحية ويقال 
هبا صهوبة يسرية او شائبها وهو خيضبها باحلناء فمستور شعر اللحية او يقال باحلناء االسنان إذا اتسع ما بني الثنايا 

ا وكذلك يقال يف السفلى وان كان بينهما واسعا قيل فلجا بينا او يسريا او انفرج ما بني العليا ففلج الثنايا العلي
االسنان او تنظمت االسنان فمنتظم االسنان والفلجة مجيع االسنان فاجل مجيع االسنان او االسنان السفلى او العليا 

بعضها ذكرت ذلك او دقت  ان كان ذلك يف أحدى اجلهتني وان تفلجت باتساع فمروق االسنان وان تفلج
وحتددت فاشنب االسنان وأمراة شنباء وقيل الشنب بصيص االسنان وعذوبة مائها ودقته او تغري شيء من االسنان 

ذكرت ذلك على ما هو عليه وان اصفرت او اخضرت فافلج االسنان وان برزت فبادي االسنان او تراكبت 
او زاد بني االسنان سن قيل بني االسنان سن زائد ويقال شاغية فمتراكب االسنان او اكت بغري تاء او تاء كذا 

االسنان ست عشرة عليا ومثلها سفلى وقد تكون مثانية وعشرين ثنيتان ورباعيتان ونابان وضاحكان وستة ارحية 
من كل جانب ثالثة وبازل من كل ناجد وهو ضرس احللم واالرحى االضراس فتقول ساقط السن الفالين او 

او انقصم فتصفها وامسها وان حنتت قيل منحوت االسنان العنق سالفان ما بني العرض ونقرة القفا متغريها 
واالخدعان مكان اجلمتني وان اعتدل العنق وطال فاجيد وأمراة جيداء او طال ورق فاعنق وأمراة عنقاء او مال إىل 

ا فابرك او قصرت حىت تكاد تلصق باصله ناحية فأميل العنق إىل الناحية الفالنية او امتدت واقبلت على مقدمه
فاوقص وأمراة وقصاء وان النت واعتدلت فاغيد وأمراة غيداء اليدان ان اعرجت من قبل الكوع إىل خارج اليد 

فاكوع او يف االربع تقبض فمقمع او غليظ الكفني فشنت الكفني والكرسوع صرف الزند اخلنصر مث البنصر مث 
فقعس ومن جهة الظهر احلدب الرجالن ان انقبض وسط قدمه فال ميس االرض الوسطى الصدر ان خرج الصدر 

فامخص القدم او يف عقديت اهبامي رجليه شيء مع ميل إىل جهة االصابع من غري تركيب فهو اجذع او اقبل باهباميه 
زاد واجلى او على ما بينهما وتركبها فال حنف النوادر احنسار الشعر عن جانيب اجلهة ويزيد على ذلك اجلح او 

زاد إىل اليافوخ فاصلع او اجتمع يف وسط الراس شعره وخال من مجيع اجلوانب فاقرع او سال الشعر على القفا 
فاغم القفا كاغم الوجه او تفلفل فمفلفل الشعر وان انشق احلجاب الذي بني املنخرين فاخرم او مقطوع االنف 

االذن الفالنية او صغرت االذنان فاصمع االذنني وعرج  فاجدع او مقطوع االذنني فاصلم او أحدامها فاصلم
املفاصل فدع واملقعد مفلوج الرجلني وتقدم الثنايا السفلى املعصم وتزاحم الركبتني اصطكاك وان انتصب بعض 

االصابع قيل منتصب االصبع الفالين من الرجل الفالين واذا كان يف الشعر جعودة فال يقال اجعد لكل جعد وأمراة 
  اء جعد

  الفصل الثاين يف حلى غري الناطق

الفرس االسود اخضر او قل سواده فادهم او خالطه بياض فاشهب سوسي وتسميه العامة حديدي او البياض اكثر 
فاشهب قرطاسي او السوداء اكثر فامحر او خالطت شبهته محرة فصنايب او محرته يف سوداء فكميت او خالص 

ة فاشقر او سواده يف شقرة فادبر او كتته بني البياض والسواد فاعبس او هو احلمرة فورد او خالطت احلمرة صفر
بني الدمهة واخلضرة فاحوى او قاربت محرته السوداء فاصدى واذا كان اصفر قلت اصفر او فيه نكت بيض يف غري 



ي الغرة وان سواد فإمنش وان اتسعت النكت فموتر وامنر او يف جبهته بياض قدر الدرهم وهي الفرحة او زاد فه
سالت ودقت ومل جتاوز العينني فهي العصفور فإن جالت ومل تبلغ احلجفلة فهي مشواح وان مالت اجلبهة ومل تبلغ 
العينني فهي الشادخة وان أخذت مجيع الوجه وهو ينظر يف سواد فهو برقع فإن رجعت يف أحد شقي وجهه فهو 

فلته العليا بياض فارمث او يف السفلى فاملط او ابيض الراس لطيم وان اخذت عينيه وابيضت اشقارمها فمعرب او حبج
والعنق فاردع او ابيض اعلى الراس فهو امقع او ابيض القفا فهو اقنف او ابيض الراس فارخم او ابيضت الناصية 
فاسعف او ابيض الظهر فارحل او ابيض العجل فازر او ابيض اجلنبني فاحفص او ابيضت قائمة من ثلث الوضيف 

ل فمحجل او حاذي الركبتني فمخضب او جاوز إىل احلقوين واملرفقني ومراجع الركبتني فهو مسدول او البياض فاق
يف يديه فاعصم او وصل إىل مرفقيه فإنفر او يف الرجلني فهو حمجل او أحدامها فمحجل الرجل الفالنية اليمىن او 

ة وكذلك البغال تقول فيها اشهب واشقر وكميت ابيض الذيل فاسعد ويف احلمري الصهبة واخلضرة الشهوبة والغرب
وورد واالدهم من احلمري كاالخضر من اخليل واملذكر كله افعل واالنثى فعالء فهو اشقر وشقراء الذكر ورد 
واالنثى وردة والذكر واالنثى كميت خبالف قياس االول واالمحر من االبل امحر او خالطه محرة فكميت وان 

ها سواد فارمد او خالط احلمرة صفرة كالعدس فامحر رادي او خالط سواده بياض فاورق اشتدت كميته حىت يدخل
او اشتدت ورقته حىت يذهب بياضه فادهم فإن اشتد السواد فجواز او هو ابيض فآدم او خالطته محرة فاصهب او 

فرة فاحوى خالط البياض شقرة فاعيس فإن اغربت حىت تضرب إىل اخلضرة فاخضر فإن خالط خضرته سواد وص
او شديد احلمرة خيالطها سواد ليس خبالص فاكلف ويوصف البقر باالمحر واالصفر واالسود والضان اذا كان هلا 

شعرة محراء واخرى بيضاء وهي ضخا كذا او خالص احلمرة فدمهاء او بياض وسواد فرقطاء او اسود راسها 
روعاء او ابيضت خاصراهتا فحصفاء او اسودت فزأساء او بيض راسها من بني جسدها فرمخاء او اسود عنقها ف

قوائمها فرمالء او اببيض وسطها فحوراء واملعزة اليت بني السواد واحلمرة حلساء والسوداء املشوبة حبمرة الصداء 
والدمساء اقل منها محرة واليت يعلوها سواد يف غريه كهماء وهي حنو الدمهاء والبيضاء اليت يف اعاليها ممر محرة 

وامللحاء اليت مع كل شعرة سوداء شعرة بيضاء والدباء مثل البلقاء من اخليل واليت جلدها كالنمر رقشاء عفراء 
والرقشاء االذنني دراء او بيضاء اجلنب بيضاء والبيضاء العينني غرباء وبيضاء اليدين عصماء وملتوية القرنني على 

قرن اخلارج قصماء ومكسورة الداخل عضباء اذهنا من خلفها عفصاء او انتصف قرناها فنصفاء ومكسورة ال
واجللجاء اجلماء وصغرية االذنني صكاء واكثر منها قليال صمعاء ومشقوقة االذن طوال شرقاء وعرضا خرقاء 

ومقطوعة طرف االذن قصواء االسنان ولد الفرس مهر ومهرة واجلمع مهر والصغري منه ومن كل ذي حافر فلو 
بغل جحش وعقوق واجلمع جحاش وعقاق واذا كملت لذلك كله سنة فحويل واجلميع فالء وولد احلمار وال

واجلمع حويل ويف الثانية جدع وجدعان ويف الثالثة ثين وثنيان ويف الرابعة رباع وربعان بكسر الراء وضمها ويف 
الغنم تقدم اخلامسة فارح وفرح ويقال اجدع املهر واثىن واربع وفرح هذه وحدها بغري الف واسنان االبل والبقر و

يف كتاب الزكاة فاطلبه هنالك انتهى كتاب الوثائق وبه انتهى اجلزء العاشر من الذخرية يليه اجلزء احلادي عشر 
واوله كتاب الدعاوي بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم 

  أمجعني 

  كتاب الدعاوي



ة الدعوى وشروطها مث حقيقة املدعي واملدعى عليه يف جواهبا مث يف تصرف احلاكم فيها فهذه ويتوجه النظر يف حقيق
  أربعة أنظار 

  النظر األول يف حقيقتها

أي ما يطلبون وأما يف الشرح فهي طلب معني أو ما يف ذمة ) وهلم ما يدعون ( فالدعوى لغة الطلب قال اهللا تعاىل 
ترب شرعا فاألول كدعوى أن السلعة املعينة اشتراها أو غصبت منه والثاين معني أو أمر يترتب له عليه نفع مع

كالديوان والسلم مث املعني الذي يدعى يف ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على 
ى الزوج أو الوارث العاقلة أو القتل على مجاعة أو أهنم أتلفوا له متموال والثالثة كدعوى املرأة الطالق أو الردة عل

أن أباه مات مسلما أو كافرا فإهنا ال معينة وال يف الذمة إمنا تترتب عليها مقاصد صحيحة وقولنا معترب شرعا 
احترازا من دعوى عشر مسسمة فإن احلاكم ال يسمع مثل هذا ألنه ال يترتب عليه لطالبه نفع شرعي وللدعوى 

العادة يتعلق هبا غرض صحيح ويف اجلواهر لو قال يل عليه شيء مل  أربعة شروط أن تكون معلومة حمقة ال تكذهبا
تسمع دعواه وكذلك إذا قال أظن أن يل عليك شيئاً أو لك علي كذا وأظن أين قضيته ا مل تسمع لتعذر احلكم 
ال باجملهول إذ ليس بعض املراتب أوىل من بعض وألن احلاكم ال يدخل يف خطر مبجرد توهم املدعي قال الشافعية 

يصح دعوى اجملهول إال يف اإلقرار والوصية لصحة القضاء بالوصية اجملهولة كثلث املال واملال غري معلوم وصحة 
امللك يف اإلقرار يف اجملهول من غري حكم ويلزمه احلاكم بالتعيني وقاله أصحابنا وقال الشافعية إن ادعى بدين من 

ري مصرية او مغربية والصفة صحاحاً او مكسورة واملقدار والسكة األمثان ذكر اجلنس دنانري او دراهم والنوع دنان
وإن يف غري األمثان ذكر الصفات املعتربة يف السلم وذكر القيمة يف مجيع الصفات أحوط وما ال ينضبط بالصفة 
احمللى كاجلواهر فال بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد ويذكر يف األرض والدار اسم الصنع والبلد ويف السيف 

بالذهب تذكر قيمته فضة وبالفضة تذكر قيمته ذهباً او هبما قومه مبا شاء منهما ألنه موضع ضرورة وال يلزم ذكر 
سبب ملك املال خبالف سبب القتل واجلراح ويلزم احلاكم هل قتله وحده او مع غريه عمداً او خطأ ألن إتالفه ال 

  ابنا وقواعدنا تقتضيه يستدرك خبالف املال وهذا كله ال خيالف فيه أصح

  فرع مرتب

إن ادعى نكاح امرأة وأنه تزوجها تزوجياً صحيحاً ففي اجلواهر مسعت دعواه وال يشترط أن يقول بويل وبرضاها بل 
لو أطلق فقال هي زوجيت كفاه وقاله ح وقال ش وابن حنبل ال تسمع حىت يقول بويل وبرضاها وبشاهدي عدل 

القياس على البيع والردة والعدة وألن ظاهر عقود املسلمني الصحة احتجوا بأن  خبالف دعاوي املال وغريها لنا
النكاح خطر والوطء ال يستدرك فأشبه القتل وأن النكاح ملا اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغريه 

ن األول أن الغالب خالفت دعواه الدعاوي وألن املقصود من مجيع العقود يدخله البدل واإلباحة خبالفه واجلواب ع
يف دعوى املسلم مع بينته الصحة فاالستدراك نادر ال عربة به والقتل خطر أعظم من حرمة الفرج وهو الفرق فال 

يلحق به وعن الثاين أن دعوى الشيء يتناوله بشروطه بدليل البيع فال حيتاج إىل الشروط يف الدعوى كالبيع له 
الردة والعدة ال يدخلهما البدل واإلباحة ويكفي اإلطالق فيهما و أما  شروط ال يشترط يف دعواه وعن الثالث أن

قولنا ال تكذهبا العادة ففي اجلواهر الدعاوي ثالثة أقسام قسم تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة وتكذبه العادة 
من غري وازع  كدعوى احلاضر األجنيب ملك دار يف يد زيد وهو حاضر يراه يهدم ويبين ويؤجر مع طول الزمان



يزعه عن الطلب من رهبة أو رغبة فال تسمع دعواه والثالث ما مل يقض بصدقها وال بكذهبا بل أهنا مشبه كدعوى 
املعاملة يف موضع بشروط اخللط على ما يأيت إن شاء اهللا تعاىل وقولنا فيها غرض شرعي كما تقدم يف غري السمسمة 

وأصله قوله لو أعطي ) النظر الثاين يف بيان حقيقة املدعي واملدعى عليه ( وما علم أن املقصود به اللعبة والتعنت 
الناس بدعاويهم الدعى قوم دماء قوم وامواهلم ولكن البينة على من ادعى واليمني على من أنكر فليس كل طالب 

يه البينة مدعياً بل قد يكون مدعى عليه كاليتيم إذا بلغ وادعى عدم قبض ماله حتت يد الوصي فإنه مدعي عل
وطالب الوديعة اليت سلمها ببينة مدعى عليه وال يقبل قول املطلوب املودع إال ببينة أن الوصي ما يؤمنه اهللا يف 

الدفع ألمره إياه فيه باإلشهاد واملودع مل يؤمن املودع عنده ألنه اشهد عليه عند الدفع فقد أمنه على احلفظ دون 
ب املدعي من خالف قوله أصال كدعوى الدين او عرفاً كالوديعة املشهود الرد ونظائره كثرية فلذلك قال األصحا

هبا فإن العادة أن من اشهد عليه ال يعطي إال ببينة واملدعى عليه من وافق قوله أصال او عرفاً وقيل املدعي هو 
أبدا من جهة املدعى اضعف املتداعيني سبباً واملدعى عليه هو أقوى املتداعيني سبباً وهو راجع إىل األول فاليمني 

عليه والبينة على املدعي ليكون هذا شأنك يف الترجيح بالعوائد وما يشبه من األمثان وظواهر األحوال وهي امور 
غري منحصرة فمن رجح بواحد منها فهو املدعي غري أنه قد أمجعت األمة على أن الطاحل إذا ادعى على الصاحل فلساً 

ا كائناً من كان وال يصدق الصاحل على الطاحل ولو وصل الصاحل إىل أقصى أو بالعكس فإن الثاين مصدق منهم
مراتب الصالح واآلخر إىل أقصى مراتب الكذب والفساد بل املرجحات تفتقر إىل دليل شرعي يدل على اعتبارها 

ى الفلس وهبذا ينتقض قول األصحاب املدعي من خالف قوله عرفاً أو أصالً فإن الفاسق إذا كذب الصديق يف دعو
العادة تكذبه مع أنه مدعى عليه إمجاعاً فاعلم ذلك تنبيه قال بعض العلماء اختالف العلماء يف تقدمي األصل على 

الغالب ليس على إطالقه فقد انعقد اإلمجاع على تقدمي األصل على الغالب يف هذه الصورة وعلى تقدمي الغالب على 
النظر الثالث يف ( براءة ذمة املشهود عليه والبينة مقدمة إمجاعا  األصل يف البينة ألن غالبهما الصدق و األصل

ويف اجلواهر هو إقرار أو إنكار فإن قال ال أقر وال أنكر ولكن تقيم البينة أوال وأحكامه إليك خري ) جواب الدعوى 
حلفت املدعي على أن يقرأ وينكر رواه أشهب إلظهاره اللدد وقال أصبغ يقول له القاضي إما أن حتاكم وإال أ

وحكمت له عليك هذا إن كانت الدعوى مشبهة تستحق اليمني مع النكول ألن نكوله عن الكالم نكول عن 
اليمني وإال فقال حممد حكم عليه بغري ميني من املدعي ألنه كاإلقرار وقال اللخمي املدعي باخليار بني أخذ املدعى 

ه أو حيلف اآلن وحيكم له به مالك لكمال احلجة باحللف بعد أن بغري ميني على أنه مىت عاد إىل اإلنكار عاد ذلك ل
يعلم أن املدعى عليه أنه مل يقر ومل ينكر حكم عليه كالناكل وال ينقض له احلكم بعد أن يأيت حبجة إال أن يأيت ببينة مل 

يت عن اليمني يكن علم هبا وإما أن يسجن له حىت يقر أو ينكر ألنه يقول هو يعرف حقي فإذا سجن أقر واستغن
ويف هذا النظر سبعة فروع األول يف اجلواهر إذا أقر خبمسني من ستني وامتنع يف العدة من اإلقرار واإلنكار قال 

حممد أجرب باحلبس حىت يقر أو ينكر إذا طلب ذلك املدعي فإن أصر على االمتناع حكم عليه بغري ميني قاله حممد 
وال ينكر فإذا أجرب ومتادى حكم عليه بغري ميني الثاين وقال ما تقدم بيين  وكذلك املدعى عليه بدار يف يده فال يقر

وبينه خمالطة من أي وجه يدعي هذا لزم أن يسأل الطالب عن ذلك بسبب دعواه فإن ادعى نسيانه قبل ذلك منه 
لوب حىت حيلف بغري ميني ألن ذلك متوقع وألزم املطلوب أن يقر أو ينكر وقال القاضي أبو الوليد ال يوقف املط

املطالب أنه ال يذكر ما يدعيه إذ لعله يذكر السبب فيجد خمرجاً فإن امتنع من ذكر ذلك السبب من غري أن يدعي 
  سبباً مل يسأل املطلوب عن شيء 

  فرع مرتب



قال لو ذكر السبب فقال املطلوب أنا أحلف أنه ال شيء له عندي من هذا السبب قال أشهب ال جيزيه حىت يقول 
أعلم له شيئاً بوجه من الوجوه قال القاضي أبو الوليد الظاهر أنه جيزيه ألن الطالب مل يطلب بغري ذلك الثالث وال 

قال إذا قال يل عليك عشرة فقال ال يلزمين العشرة مل تكف اليمني مطلقاً حىت يقول وال شيء منها ألنه ال يلزم من 
بيعاً ال يكفي أن يقال ال حق له عندي بل مل يسلفين ما يدعيه أو  نفي الكل نفي البعض الرابع قال إذا ادعى سلفاً أو

مل يبع مين شيئاً مما ذكر قاله مالك وسحنون وكان مالك يقول جيزئ مث رجع قال ابن يونس قال مالك ال بد من 
حبيب إن ذكر السبب ليالً يلغز وقال عبد امللك إن حلف أنه ما لك علي مما تدعيه قليل وال كثري برئ وقال ابن 

كان املدعى عليه ممن ال يتهم واملدعي يتهم بطلت البينة واعلم أن املشهور فيه مصاحل ومفاسد أما مصاحله فألنه إذا 
قال ما اشتريت منه أمكن احملق أن يقيم البينة على الشراء فيخلص حقه وأما مفاسده فإنه قد يكون وفاه الثمن 

خرى وهذا هو املوجب لعدم اشتراط ذكر السبب اخلامس قال إذا أدعى وحنوه فيعترف بالشراء فيلزمه الثمن مرة أ
عليه مالك فقال ليس يل بل وقف على الفقراء أو على ولدي أو مالك مل ميتنع ذلك من إقامة البينة من املدعي ما مل 

فأوىل أن ال  يثبت ما ذكر فتقف املخاصمة على حضور من تثبت له عليه الوالية ولو قال ليس يل بل ملن ال أمسيه
مينع من متام احملاكمة ولو قال لفالن وهو حاضر فللمدعي حتليف املقر له فإن نكل حلف املدعي وأخذ املدعى به 
وإن حلف املقر له فللمدعي به وإن حلف املقر له فللمدعي أن حيلف املقر ألنه أتلفه عليه بإقراره فإن نكل حلف 

أضاف إىل غائب وأثبت ذلك ببينة انصرفت اخلصومة عنه إىل الغائب وإن مل  املدعي وأخذ قيمة املقر به من املقر فإن
يثبت ذلك مل يصدق وحلف فإن نكل رجع املدعى به إىل املدعي بغري ميني فإن جاء املقر له فصدق املقر أخذه ألن 

بد ليطلب من هو يف يده يتهم أن يكون أراد صرف اخلصومة عن نفسه السادس قال جواز دعوى القصاص على الع
من العبد األرش يطلب جواهبا من السيد السابع قال إذا ادعى مل حيلف وقال يل بينة قريبة فاطلبوا منه كفيالً أخذ 

منه كفيل بنفسه ما بينه وبني مخسة أيام إىل اجلمعة وملالك إذا قامت البينة له طلب الكفيل قبل التعديل لوجود سبب 
خلطة وادعى عليه بينة قريبة على اللطخ كاليوم وحنوه وكل ما املطلوب صدقه من حيث اجلملة ولو ادعى عليه 

ويف الكتاب إذا أقام غري ) النظر الرابع يف كيفية تصرف احلكام يف الدعاوي ( كذا وقال سحنون يؤخذ منه كفيل 
 تسمع دعواه فإن أقاما احلائز بينة دون احلائز قضي للمدعي إال أن تطول احليازة كما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل فال

بينتني على نتاج او نسج فهو ملن بيده منهما لرجحان بينته باليد فعندنا تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة 
اخلارج شهدت مبطلق امللك حنو هو ملكي أو مضافاً إىل سبب عن ملكي نسجته يف ملكي أو ولدت الدابة عندي 

غرس الشجر أم ال كالوالدة ونسج القطن وقاله ش وقال ح إن شهدت للخارج قبل السبب املتكرر كنسج اخلز و
مبطلق امللك قدمت على بينة صاحب اليد أو مضاف إىل سبب يتكرر ويتداعيان السبب قدمت بينة صاحب اليد 

نه نتجها فقضى وقال ابن حنبل تقدم بينة اخلارج مطلقاً لنا ما رواه جابر أن رجلني تنازعا دابة وأقام كل واحد بينة أ
هبا رسول اهللا ملن هي يف يده وألن أحدمها ترجح باليد فيقدم كما إذا مل يقيما بينة ولقوله البينة على من ادعى 

  وقد تقدم بسط هذه املسألة يف اختالف البينات فقهاً وسؤاالً وجواباً ) واليمني على من أنكر 

  فرع

ويبين وقامت بينة أهنا لك أو ألبيك أو جدك وثبتت املواريث يف الكتاب ومن أقامت بيده دار سنني يكري ويهدم 
وأنت حاضر تراه يفعل ذلك فال حجة لك أو غائب فقدمت فلك إقامة البينة وكذلك من حاز على حاضر عروضاً 
ر أو حيوإناً أو رقيقاً فلك الدار ألن الظاهر من العادة كذب احلاضر واحلالة ذلك ومل حيد مالك يف حيازة الربع عش



سنني وال غريها وقال ربيعة عشرة تقطع دعوى احلاضر إال أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار وحنوه وال 
حيازة على غائب وعن النيب من حاز عشر سنني فهو له قال ابن القاسم لو ورثتها عن أبيك فأقام ابن عمك بينة أهنا 

ملا أباح اهللا تعاىل القتال بعد عشر سنني كان ذلك أبلغ  دار جده فهي حيازة كما تقدم قال ابن يونس قال سحنون
وكل شيء يكذبه العرف والعادة وجب أن ال يؤمر به بل يؤمر ) وأمر باملعروف ( شيء يف اإلعذار لقوله تعاىل 

بامللك للحائز ألنه العرف فيمن رأى هذه التصرفات مع طول السنني من غري مانع ومل يدع ملكاً وال تعرض 
عواه ويصدق احلائز أن ذلك صار إليه ببيع واختلف يف اهلبة والصدقة أضعفهما قال والصواب التسوية ويكذب د

وحدد ابن القاسم احليازة بعشر سنني وبثمانية إىل العشرة وعنه زرع األرض عشر سنني يبطل دعوى األجنيب 
والعبيد أقصر كل شيء بقدره فالثوب خبالف الغرس والبناء وقال أصبغ مدة احليازة املانعة يف الثياب واحليوان 

السنة إذا ألبس والدابة السنتني إذا ركبت واغلتها على وجه امللك واألمة كذلك إال أن يطأها وهو يعلم وال ينكر 
فتسقط حجته وإن مل تطل املدة قبل الوطء والعبيد والعروض فوق ذلك قليالً وقال مطرف عشر سنني قاطعة يف 

يف بعضها اخلمس والست والسبع والثمان باجتهاد اإلمام يف ذلك والبيع والعتق والتدبري  مجيع األشياء وقد يكون
والكتابة وإصداق األمة كوطئها يقطع احلجة إذا علم الطالب ومل يغري قام حبدوث ذلك أو بعده قال إذا أثبت 

جري القناة سنة ال مينع أن  الطالب أنه مل يزل خياصم يف عشر السنني نفعه ذلك وال يكفي اليومان مث ميسك قال
اجلار قد يغفل عن ذلك خبالف أربع سنني قال فإذا فتحت كوة ترى منها ما يف دار جارك وأقامت أربع سنني ففتح 
جارك قبالتك كوة فطلبت سدها فطلب اآلخر سد القدمية حيلف جارك ما ترك القدمية إال على معىن اجلوار وتسد 

ر احلائز أنه ابتاعها منك أو وهبتها له أو تصدقت هبا عليه ومل تقم بينة صدق يف البيع الكوتان قال ابن القاسم إذا أق
مع ميينه إذا حازها زماناً يهلك يف مثله البينات وحتلف أنت يف الصدقة واهلبة ما خرجت من مالك وتدفع قيمة ما 

 أن تقيم بينة مساع على الشراء بىن وما نقصت ويصدق هو إن كان ورثها إال أن تكون أنت غائباً فأنت أوىل إال
فيما طال زمانه قال مطرف إذا علم أصل احليازة بكراء وحنوه فاحلق لصاحب األصل وإن طالت احليازة إال أن يقيم 
بينة بالبيع أو اهلبة أو حيدث فيها حبضرتك ما ال حيدثه إال مالك وأنت ساكت ووالد احلائز وولد الولد يف مجيع ذلك 

ن القاسم ال حيازة على غائب ولو كان على مسرية أربعة أيام وحنو هات وهو يبلغه موت احلائز كآبائهم قال اب
وأوىل وأتت كذا وال يطلب وال يوكل فله القيام وال يقطع دعواه إال األمر الغريب وليس كل الناس يتيسر عليه 

حليازة بني األجنبيني واألقارب سواء الطلب يف ذلك إال أن يعلم بذلك ويطول الزمان ومسألة ابن العم جعل فيها ا
خبالف ماله يف غري املدونة قال بعض القرويني إن كانت القرابة يتساحمون الثالثني سنة مل تكن حيازة وينظر ما 

يتشاحون فيه وينظر يف اهلدم والبناء فإن كانوا ال يفعلونه إال بعد املقامسة فهو حوز وإال فال إال أن يطول الزمان 
سنة وما حاز الوارث بالوطء والبيع والتدبري والكتابة والعطية فذلك يقطع حىت باقي الورثة وعن ابن كاخلمسني 

القاسم اهلدم والبناء وحنوه يف احليازة يستوي فيه الورثة والقرابة واألجنبيون يف طول ذلك وعنه ال يقطع حق 
حازه بالوطء والبيع والتدبري والكتابة والعطية  الوارث بالبناء واهلدم عشر سنني خبالف األجنيب وخيتص الوارث مبا

خبالف الغرس والبناء واألربعني سنة ليست طوالً مات الوارثان أو أحدمها أو بقيا إال أن يطول جداً وكذلك املرأة 
مع ولد زوجها إال أن يقسموا أو يبيعوا أو يعتقوا بعلمها أو علم وارثها فيقطع حقهم ذلك فإن فعلوا ذلك يف بعض 
الرقيق يف ستر منهم أخذت حقها فيما أعتقوه أو باعوه ألهنا تعذر بالسكوت عن اليسري يف جنب كثري املرياث وإن 

فعلوا ذلك يف جل املرياث بطل حقها يف اجلميع قال مطرف ال حيازة بني الشركاء والورثة فيما يزرع أو يسكن 
يما مل يطل بيع أو هبة أو قسم أو صداق حبضور الباقني لغري عمارة وإن طال الزمان إال يف اخلمسني سنة أو حيدث ف



وال يقومون حبدثان ذلك وما حيز باهلدم والبناء والغرس واإلحياء فهم فيه كاألجنبيني قال ابن دينار ما حاز االبن 
لنفسه من أرض أبيه يف حياته بالغرس والبناء واإلحياء ومل ينقله األب حىت مات وطال فهو للولد إن ادعاه ملكاً 

وإن كان أبوه ينقله من موضع إىل موضع فال وعن ابن القاسم ال حوز بني الوالد والولد ألنه كاحلوز لألب إال ما 
ينسبه لنفسه بشراء أو صدقة أو هبة واحلد املوضع واملوىل واحلتز كذا كاألجنيب قال مطرف ما عدا الشركاء 

وبنوهم واألخوال واألصهار واملوايل فكاألجنيب قال أصبغ إال والورثة من مجيع القرابات اإلخوة وبنوهم واألعمام 
املوايل اخلولة املدبرين ألمواهلم من اخلاصية وكذلك األصهار يكونون خوالً ووكالء لصاحب األصل أو خمتلطني به 

صنف ال حداً وال حيازة لإلبن على أبيه وإن كان منقطعاً عنه قال وحاصل اخلالف ثالثة أقوال الورثة والشركاء 
يقضى هلم إال بطول احليازة كاخلمسني سنة واألجنبيني والقرابة غري الوارثة واألصهار واملوايل صنف يقضى هلم 

حبيازة عشر سنني ويستوون كلهم يف بيع احملوز وصدقته وهبته ووطؤه وكتابته وتدبريه فوت وإن قرب واختلف يف 
هب الورثة واألصهار واملوايل كاألجنيب يقضى هلم بالعشرة وحنوها حوز الورثة بالبناء واهلدم فقيل كاألجنيب وقال أش

قال سحنون إذا أدخل يف داره من رقاق املسلمني النافذ يزيله احلاكم وال حوز فيه ألنه طريق املسلمني خبالف 
 ألنه ليس األمالك إال يف حنو ستني سنة فيترك ألنه ال يعلم بأي وجه وضع قال اللخمي كراء الدار أبني من السكىن

البنيان فيمن اكترى أن يكري إال أن يقول تركت له الكراء لريتفق به وبينهما مؤاخاة فقيل إن كان حيتاج إىل الرفق 
وإن كان صاحب الدار حيتاج إىل الرفق مل يصدق واهلدم ملا خيشى سقوطه ال مينع وتسأل اجلارية هل تركت وديعة 

ه أم ال وهل هو ممن يؤجر جواريه واآلخر ممن يستأجر أم ال ومىت أشكل أو عارية أو إجارة وهل يودع مثلها ملثل
األمر حلف املالك ويتبع يف ذلك قرائن كل نازلة وكذلك يف القرابة من علم منه املشاحة فهو على حقه وإن طالت 

زة على األقارب السنون ونواريه كذا نظائر قال العبدي يعترب ما بني اخلمسني إىل الستني يف مخس مسائل يف احليا
وتعنيس الثيب واألربعون ديناراً إىل اخلمسني مال جتب فيه النفقة يف القراض والكسوة وكذلك البضاعة واخلمسون 

  مثن الرابعية كذا وقيل يف وصي األم إن الستني ديناراً يف حيز القليل فيكون وصياً فيه 

  فرع

أخذ املغصوب منه مع األمن من الفتنة وسوء العاقبة بأن يف اجلواهر ليس كل شيء حيتاج إىل الدعوى فالقادر على 
يعد سارقاً وحنوه ذلك يأخذه وال يلزمه الرفع للحاكم وحق العقوبه ألنه فيه مبنزلة احلاكم فإن امتنع املدين من الدفع 
 لك وحصل له يف يدك شيء من جنس ما عليه او من غري جنسه فروي لك اخذ قدر دينك من اجلنس والغرمي غري
مديان او مقدار حصتك يف حصاص املديان وروي املنع مطلقاً وروي لك األخذ ولو من غري اجلنس بتحري القيمة 
ومستند ذلك قصة هند بنت عتبة ولو جحدك وعليك له مثل ما له عليك ومها حاالن جاز لك اجلحد على الرواية 

  ألنه من باب اخليانة األوىل وإال حيزت وحيصل القصاص قلت وظاهر املدونة املنع مطلقا 

  فرع

قال ابن يونس قال مالك ال حيلف مع شاهديه إال أن يدعي غرميه قضاء أو بيعا فإن نكل حلف املطلوب ويروى فإن 
نكل ألزم وال بد من اليمني يف احلق على امليت أنه ما قبضه من امليت وال شيئا منه وال أسقطه وال شيئا فإن ادعيت 

  لم ذلك من الورثة البالغني على العلم ومىت نكل سقطت حصته من الدين بعد ميينك عن ميت حلفت من يضن به ع



  فرع

قال مالك لك أن توكل يف اخلصومة إال عدو اخلصم وحنوه ألنه فعل يتأتى للوكيل كالبيع ومنعه سحنون ألنه يفضي 
  يح إال طول اخلصومة باملراجعة ومنعه مالك إذا شرعا يف اخلصام إال لعذر كسماعه لقب

  فرع

قال إذا ادعت الطالق الثالث وأنكره الزوج أمر بالنفقة إلقراره بسببها قاله سحنون ورمبا مل يفرض هلا نفقة ويقول 
هو كمن أقر بدين واآلخر ينكره قال بعض القرويني فيها نظر ألهنا وإن اعترفت بعدم اإلستحقاق فهي حمبوسة 

وقد يعجز عنها فهو موضع نظر قال ابن يونس أرى إن قدر على وطئها  ممنوعة من األزواج مع أهنا ال حيل هلا متكينه
لزمته نفقتها إلقراره واستمتاعه وقد قال النيب وتقول له امرأته أنفق علي او طلقين وإن عجز عن وطئها وهي 

  كالناشز وقد اختلفت يف النفقة عليها قال وأحب إيل يف هذا أن ال نفقة إلقرارها ومنعها 

  فرع

اب إن أقر بالسلف من ميت وأنه قضاه ومل يطل الزمان غرم للوارث إلقراره إال أن يثبت القضاء وإن طال يف الكت
  حلف وبرئ إال أن يذكر ذلك شكراً فيقول جزاه اهللا خرياً سلفين فقضيته فال يلزمه شيء قرب أم ال 

  فرع

ي وال حيبسه إال أن يقيم شاهداً ولو قال إن ادعيت عليه حراً وادعيت قرب البينة يف يومك او غدك وقفه القاض
ادعيت عبداً وسألت وضع قيمة العبد ويذهب به إىل بلدك لتشهد عليه البينة عند قاضيها فلك ذلك ألنه عذر إذا 

أقمت اآلن شاهداً على القطع او بينة مساع أهنم مسعوا أنه عبدك وأنه سرق منك وإال فال لك أخذه وال إيقافه إال أن 
حاضرة او بينة بسماع مسعت دعواك ولك ذلك يف قرب البينة اليوم وحنوه فإن أتيت بشاهد او مساع تدعي البينة 

فلك وضع القيمة عند مالك والذهاب به إىل بلدك حلصول شبهة الثبوت وهو كاإليقاف ونفقة العبد يف اإليقاف 
ن والعروض ألن ذلك حتول وترك على من يقضى له به قال غريه إمنا يوقف ما شهد على عينه من الرقيق واحليوا

عينه وقال ابن القاسم يوقف ما ال يؤمن تغيريه واملأمون كالعقار والرباع وما له علة إمنا يوقف وقفاً مينع فيه من 
وسارت إليه من ( ) حىت تقضى املطالب وقال سحنون هذا إن كان هناك ( ) اإلحداث فيها والغلة للذي هي بيده 

اف العبد ضرر استحلف املدعى عليه وسلمه إليه بغري كفيل وإن ادعى بينة حاضرة على مبتاع ومىت كان يف إيق
حقه أوقف له حنو مخسة أيام وهذا التحديد لغري ابن القاسم قال غريه إن ادعيت او مستهلكاً كذا وطلبت كفيالً 

ل به حىت يبني اللطخ يوماً سألك القاضي بينة على خلطة او معاملة او ظنه فإن ادعيت على اخللطة بينة قريبة وك
وحنوه فإن أتيت بذلك وادعني على احلق بينة بعيدة استحلفه وأطلقه بغري كفيل لعدم الشبهة يف أصل احلق او قريبة 
ألزمه كفيالً بوجهه إىل مجيعه ال باملال لعدم ثبوته كما يوقف احليوان والعروض للحاجة للحضور للشهادة على عينه 

ضاره لتشهد البينة على عينه ال يؤخذ فيه كفيل ويف النكت نفقة العبد على من يقضى له به وما ال حيتاج إىل إح
وقيل إن مل يتطوع أحدمها بالنفقة وتشاحا فهي على من هو بيده ألنه على أصل ملكه فإن ثبت لآلخر رجع عليه 



لقيمة ألنك بسببك عرض وإذا هلك الشيء املوقوف ألنك أقمت شاهداً ومل حتلف قيل إما أن حتلف او تغرم ا
للهالك وأعيب قول من يقول إنك حتلف ألن عندك هالك ذلك الشيء فيكون بيمينك قد ثبت لك وجيب رجوع 

املشتري على بائعه بالثمن ألنه ال يستقيم أن حتلف حلق ثبت لغريك وإذا أوقف لتركته للشاهدين فخاف فساده 
ذا أقام شاهداً واحداً عدالً وأىب أن حيلف وقال أي تأخر فخاف فأقام شاهداً واحداً فاجلواب سواء يباع خبالف إ

احلاكم فساده وإذا مل يثبت فيسلمه للمطلوب ألن الطالب قادر على إثبات حقه بيمينه مع شاهده وإذا مل تثبت 
ت عدالة الشاهدين وباعه احلاكم خوف الفساد يدفع الثمن للمدعى عليه وهو أقل مبا شهدت به البينة اليت كان

للمشتري فال يقال للمشتري هاهنا خيرج ألن البائع قد رجع إليه مثن سلعته فهو كرجوع عينها إليه واملشتري يقول 
مل أسلم املبيع وال صح يل شيء فال مثن له قبلي قال ابن يونس إذا ثبت القذف فادعى القاذف بينة قريبة تشهد أن 

ه وأمره بإحضارها او بعيدة جداً وإن جاء بالبينة بعد ذلك املقذوف كما قال القاذف يف السوق وحنوه حبسه عند
زالت عنه جرحة احلد وحد املقذوف وكذلك اجلراح وما يكون يف األبدان حيبسه مع الشاهد وال يأخذ به كفيالً 
ويسجن إذا شهد شاهد يف العمد دون اخلطأ ألن الدية على العاقلة وال يؤخذ منه كفيل إىل تزكية الشاهد إال أن 

يطلب الشهادة على عينه وإن كان اخلطأ يوجب أقل من ثلث الدية أخذ منه كفيل ألنه مال عليه وأجاز ابن القاسم 
إقامة البينة على عبد غائب إذا وصفته وحليته ويقضى له به كالسلم ومنعه ابن كنانة الحتمال وقوع اخلالف عند 

هو سحنون وهو املراد بعد ذلك بقوة وقال غريه إمنا  حضوره والذي قال يف الكتاب إن التحديد لغري ابن القاسم
توقف مثل ما شهد على عينه من احليوان وقال سحنون ال يوكل باملطلوب إذا ادعيت بينة قريبة على اللطخ وأين 
جيد من يوكل هبذا وهذا بل يأخذ منه كفيالً حىت يأيت باملطلوب قبل وعلى قول سحنون إذا مل جيد كفال سجن قال 

ي قال مالك العبد يف الوقف مث ثبت للمدعي فهو منه إال أن تكون جارية واملشتري مقر بالوطء وألنه مل اللخم
يستربئ فمن املشتري وال يرجع بالثمن وعلى قوله من املستحق تكون الغلة له وقال سحنون املصيبة من املشتري 

ة ببينة غائبة مل ميكنا من طلبهما إال أن يأتيا مبا حىت حيكم به للمستحق قال مالك وإذا ادعى العبد او اجلارية احلري
يشبه احلق ويأيت العبد حبميل فإن أتيا بشاهد واحد وادعيا أنه بعيد الغيبة مل يقبل يطلب شهودمها وإن كان سيد 

اجلارية غري مأمون وقفت وضرب هلا أجل الشهرين وحنومها قال أصبغ إن كانت من الوخش رأيتها مثل العبد وخيلى 
  بيلها تطلب إذا جاءت حبمل س

  فرع

يف الكتاب إن ادعيت ما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقمت لطخاً او شاهداً وأبيت أن حتلف وادعيت بينة 
قريبة أجلت ما مل خيف فساد ذلك الشيء فإن أقمت شاهدين وأخذ ذلك الكشف عنهما وخيف فساده بيع ووقف 

ينة وأنت مبتاع أخذت الثمن وأديت الثمن الذي قالت بينتك كان أقل من ذلك مثنه مجعاً بني املصاحل فإذا زكيت الب
أو أكثر ويقال للبائع إذا كان يأخذ أكثر من الثمن املوقوف أنت أعلم باملخرج عن الزيادة وإن مل يذكرا أخذ 

له به قال ابن يونس  املدعى عليه الثمن املوقوف ألنه عليه بيع نظراً وإن ضاع الثمن قبل القضاء او بعده فمن قضي
إذا ادعيت على من بينكما خلطة فليس عليه كفيل بوجهه حىت يثبت احلق اخللطة لك الكفيل ألهنا مظنة احلق قال 
سحنون فإن مل جيد كفيالً حبس قال ابن القاسم وليس طلب وكيل منه لسماع بينة جلواز مساع البينة على الغائب 

ينة يف غيبته قال اللخمي أرا لينظر يف البينة وعدلت أن خيري املشتري بني قال سحنون إذا كان مشهوراً مسعت الب
ثالثة أشياء فسخ البيع عن نفسه ألن البائع مل ميكنه منه او يغرمه مثله او يأخذ ما بيع به إذا كان األول جزافاً ويغرم 



شتري إن بيع بأقل والفرق أن األول الثمن الذي اشتري به وإن مل يدرك البينة فاملوقوف للبائع وال شيء له على امل
إذا ثبتت البينة بالبيع كانت شهادة على البائع بالتعدي وإن أتى بلطخ فسلم للبائع للخوف عليه مث ثبت البيع خري 

املشتري بني الفسخ عن نفسه او يغرمه املثل ال تقبل الشهادة فيه بعد تسلمه فإن كان البائع يدعي البيع وأنكر 
  بيع لتعدل البينة فإن عدلت كان ما بيع به للمشتري وغرم الثمن وإن مل يعدل فما بيع به لصاحبه اآلخر الشراء و

  فرع

يف الكتاب إذا أمرت غرميك يدفع دينك لرجل بعينه فقال دفعته وأنكر القابض مل يربأ املأمور إال ببينة ألنه ليس اميناً 
ين مل يربأ الدافع إال ببينة وكذلك من وكلته على قبض مال على املأمور بالدفع إليه وإن قال القابض قبضت فضاع م

فقال قبضته وضاع مين ال يربأ الدافع إال ببينة ان دفع إليه او يأيت الوكيل باملال إال أن يكون الوكيل مفوضاً ألن 
القاعدة أن األصل بقاء الدين عنده او وصياً خبالف وكيل خمصوص لقوة التفويض العام يقتضي إباحة اإلذن للناس و

  ) فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم ( الدافع إىل غري الذي دفعت إليه فعليه البينة أصله قوله تعاىل يف الوصي 

  فرع

يف الكتاب إذا ثبتت دعواك األرض مبوجبها والذي هي بيده حيفرها منع من احلفر ووقفت وليس له ذلك ولو قال 
يتصرف فيما ظاهره لغريه وقال غريه إذا قامت بينة غري قاطعة يف أرض امتنع بيع إن ثبتت لغريي هدمت ألنه حينئذ 

  الذي هي بيده ألنه غرر 

  فرع

قال إذا ادعيت عيناً قائمة بيد رجل فال بد أن تشهد بينتك مع امللك بأنك ما بعت وال وهبت وال خرجت من 
وال خرجت من ملكك بوجه من الوجوه  ملكك وال يقضى هبا مع ذلك حىت حتلف على البت ما بعت وال وهبت

وليس عليك بينة بأنك ما بعت وال خرجت من ملكه ألهنا شاهدة على نفي غري حمصور قاعدة شاع بني الفقهاء أن 
الشهادة على النفي غري مقبولة وفيه تفصيل جممع عليه وهو أن النفي احملصور تقبل الشهادة فيه كالشهادة على هذا 

معلوم النفي بالضرورة وكذلك غري احملصور إذا علم بالضرورة او النظر كالشهادة على نفي  البيت ليس قبلي فإنه
الشريك هللا تعاىل ونفي زوجية اخلمسة فهذه ثالثة أقسام تقبل الشهادة فيها على النفي إمجاعاً أما غري احملصور وغري 

ببينة فقد صرح فيما تقدم أن النصاب إذا كمل املعلوم حنو ما باع زيد وما داين فهو غري حمصور فهذا مراد العلماء 
ال حيلف معه وهاهنا ألزمه احللف والقاعدة خالفه أن من كمل سببه ال حيلف إمنا حيلف لكمال السبب مع الشاهد 
الواحد أو الدفع كيمن املدعى عليه ليربأ وإمنا حيلف يف الدعوى على امليت والغائب لعدم من يقدح يف البينة فجعل 

حتليف الطالب ورأيت بعض الفقهاء يقول هذه حممولة على أنه ادعى على غائب فعلى هذه وإال فهي  عوض ذلك
  مشكلة فتأمل ذلك 

  فرع

  قال من قضي له حبق من مرياث او غريه ال يؤخذ منه كفيل وذلك حوز لكمال سبب امللك واألصل عدم معارضته 



  فرع

ركتهما ليس للمطلوب أن حيلف على حصة الطالب وحده بل قال إذا ادعى أحد املتفاوضني على رجل ديناً من ش
على اجلميع ألن فعل أحدمها كفعلهما فإذا حلف هذا مث أتى صاحبه مل يكن له أن حيلفه ألنه قد حلف لشريكه ولو 
وكلت يف قبض مالك على فالن فجحده فحلفه مل يكن لك حتليفه قال ابن يونس كال املتفاوضني وكيل لصاحبه يف 

ف قال بعض القرويني ليس عليه احللف يف اجلامع إذا ادعى عليه بثالثة دراهم ألن كل واحد إمنا جيب له التحلي
درهم ونصف ولو ادعى عليهما ثالثة دراهم حلفهما يف اجلامع ألن على كل واحد درهم ونصف وهو كفيل 

  بالباقي فالثالثة على كل واحد منهما 

  فرع

القضاء حلف من يظن العلم من الورثة الرشداء على علمهم دون من مل يظن به إذا ثبت دين مليت فادعى املطلوب 
  ذلك ودون الصغري ومن نكل منهم سقطت حصته فقط 

  فرع

يف اجلواهر إذا قال أبرأين موكلك الغائب قال ابن كنانة حيلف الوكيل ما علم ذلك ويقبض الدين وال ينتظره إال أن 
  إليه فيحلفه وقال ابن القاسم ال حيلف الوكيل وينتظر املوكل  يكون قريباً على مثل اليومني فيكتب

  فرع

قال املسترق إذا ادعى أنه حر األصل صدق مع ميينه إال أن يكون بيد حائز له حوز امللك ألن اليد ظاهرة يف امللك 
ت ملن هو بيده فإن ادعى اإلعتاق فعليه البينة ألن األصل عدمه والصغري املعرب عن نفسه يدعي احلرية فإن تقدم

  حيازة وخدمة ال يصدق او متعلقاً به ال يعلم فيه خدمة وال حيازة صدق ألن احلرية هي أصل ابن آدم 

  فرع

قال ابن القصار إذا تنازعا داراً ليست يف أيديهما وأقام كل واحد منهما بينة أن الدار كلها له قال ابن القاسم الدار 
مالك يوقف احلكم فيها إذا تساوت العدالة وعند ش أقوال أحدها الرواية  بينهما بعد أمياهنما وقاله ح وروي عن

الثانية وثانيها األوىل وثالثها يقرع بينهما وقاله علي بن أىب طالب رضي اهللا عنه لنا على املشهور ما رواه متيم بن 
صفني وألن اليد حجة وإذا طرفة الطائي أن رجلني تنازعا شيئاً وأقام كل واحد منهما بينة فجعله النيب بينهما ن

تقابلت اليدان يقسم فكذلك إذا تقابلت البينتان وألن اعمال احلجتني كل واحدة منهما من وجه او ألن إلغائهما 
كالعمريني إذا تعارضا وجه القول اآلخر بالوقف أن احلاكم قد غلب على ظنه أن الدار ألحدمها ومل يظن عينه لعدم 

ينة أن الدار ألحدمها ومل يعني املالك فإنه ال يسمع شهادهتما وألن األصل أن ال حيكم املرجح فهو كما لو قامت الب
  إال بسامل عن معارض ومل يوجد 



  فرع

قال أشهب إذا ادعى كل واحد منهما أهنا يف يده مل يصدقا إال ببينة فمن أقامها باليد او بامللك قضي له بذلك فإن 
ا ومل يكن يف شهادة كل بينة أهنا ليست يف يد اآلخر جعلتا يف يديهما نصفني يف أقاما ببينتني قضي بأعدهلما فإن استوت

أيديهما فإن شهدت كل بينة أهنا يف يد هذا دون اآلخر سقطتا إن استوتا وبقيت على ما هي عليه واال قضي بأعدل 
ال يستحلف أحدمها لآلخر أهنا وإن شهد أحدمها أهنا لزيد واآلخر أهنا يف يد عمرو قضي هبا لزيد وإن مل يقيما بينة ف

ليست يف يده إال أن يكونا مجيعاً يف الدار وقد أقام كل واحد بينة أهنا يف يده دون غريه فيحلف كل واحد أهنا يف 
يديه دون اآلخر فإن حلفا عدل خمالف تنبيه اليد ما فأعظمها ثياب اإلنسان اليت عليه ونعله ومنطقته ويليه البساط 

ه او الدابة اليت هو راكبها ويليه الدابة اليت هو سائقها وقائدها ويليه الدار اليت هو ساكنها فهي الذي هو جالس علي
دون الدابة لعدم اإلستيالء على مجيعها قال بعض العلماء فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما فلو تنازع الساكنان 

  ل يقدم الراكب مع ميينه الدار سوي بينهما بعد أمياهنما او الراكب مع الراكب والسائق قا

  فرع

قال قال أشهب إذا كانت بيد رجل فادعاها آخر وأقام البينة أن أباه مات وتركها مرياثاً منذ سنة ال يعلمون له 
وارثاً غريه وشهدت بينة صاحب اليد ملثل ذلك قضي باألعدل فإن استويا بقيت لذي اليد وليس بقضاء قال 

وأقام اثنان بينتني تساقطتا وبقيت لذي اليد قال أشهب إذا تعارضت بينة ذي  سحنون فلو مل يقم صاحب اليد بينة
اليد واخلارج قضيت بأعدهلما فإن استوتا قضيت لصاحب التوقيت فإن وقتتا فألوهلما توقيتاً فإن مل يوتيا وبينة ذي 

لكه إياه وقال بعض أصحابنا اليد شهدت أنه أعتقه أجيز العتق وال يرد حىت يقيم الذي بيده البينة أن العتق بعد م
إذا قال صاحب اليد هي لزيد فقضي هبا له ويقيم بينته ويقيم مدعيها بينة ال يكون ذو اليد أوىل ألهنا صارت يف يديه 
بدعوى املدعي تنبيه اليد إمنا تكون حجة إذا جهل أصلها أما إذا كانت بغصب او عارية او غري ذلك مما يعلم أهنا مل 

  تعترب يف الترجيح  تنشأ عن ملك فال

  فرع

قال فإذا استوتا يف اليد على عبد قضي باألعدل فإن استوتا فحينئذ ارجح بالعبد إن كان كثرياً فهو ملن اعترف له 
ومىت جاء اآلخر باألعدل قضي به لآلخر والغي اإلقرار من العبد وكذلك إذا ادعياها يف يد ثالث فإقرار الثالث 

ند عدم البينة او تعادهلا بعد ميينه يف التكايف وبغري ميني عند عدم البينة وال ميني على بالعارية من إحدامها مرجح ع
  املقر ألنه لو رجع عن اإلقرار مل يصدق 

  فرع

قال إذا ادعياها يف يد ثالث وقال أحدمها أجرته إياها وقال اآلخر أودعته صدق من علم سبق كرائه او إيداعه إال 
ل ذلك حبيازة عن األول وحضوره ومل ينكر فيقضى له وإن جهل السبق قسم بينهما قاله أن تشهد بينة لآلخر أنه فع



أشهب فلو شهدت بينة أحدمها بغصب الثالث منه وبينة اآلخر الثالث اقر له باإليداع قضي لصاحب الغصب 
  لتضمني بينة اليد السابقة 

  فرع

قسمت بينهم أثالثا إن كان العبد تاجراً وإال بنصفني  قال إذا كانت دار يف يد رجلني وعبد ألحدمها ادعاها الثالثة
ألن العبد يف يد مواله او يف يد عبد واحد فتداعياها ألنفسهما فهي بينهما نصفان ولو أقر هبا العبد الساكن معه 

 يده ال فادعاها موىل العبد لنفسه او لعبده حتالفا وأخذ احلر النصف والعبد او مواله النصف ألن إقرار العبد مبا يف
يقبل إذا نازعه السيد وإن كانت يف يد حر وعبدين تاجرين او غري تاجرين وادعاها العبدان سيدمها واحلر لنفسه او 

ادعاها كل لنفسه قسمت بينهم أثالثاً لتقابل الدعاوي وإن كان السيد معهم يف الدار ومها غري مأذونني لقسمت 
دين دفع السيد ألهنما ماله وكذلك لو كان معه يف الدار عيال له او بينه وبني املدعي لنفسه نصفني ومل يكن للعب

أضياف مل ينظر إىل عددهم ودعواهم ألن يدهم ليست مستفادة من يده فإن كانوا أربعة أحدهم يدعيها لنفسه 
سمت بينهم والباقون للذي ليس معهم فالربع ملدعيها لنفسه والباقي ملن ادعاها الباقون له ولو كان معهم يف الدار ق

نصفني ولو قال الثالثة إكراها منا وهي له لقسمت على أربعة كان معهم يف الدار أم ال ألن الكراء أوجب هلم يداً 
  فيها والذي ثالثة ارباعها 

  فرع

قال قال أشهب إذا قضي لك ببينة مث ادعاه آخر ببينة قضي بأعدهلما او يقسم بينكما إن استوتا بعد أميانكما فإن 
كما قضي للحالف فإن نكلتما قضي للذي انتزع من يده فإن اقتسمتا يف تكافئ البينتني مث أقام أحدمها  نكل أحد

بينة أخرى أعدل من بينة صاحبه األوىل قضي له ملزيد العدالة او مثل األوىل او دوهنا أقرت بينكما نصفني ولو قضي 
جته ومن حجته أن يقضي ملن أعتق أوال وإن كانت بينة لك مبرياث من ادعيت الوالء عليه بالبينة مث ادعاه نظر يف ح

اآلخر اعدل ألن التاريخ أقوى وإن جهل التاريخ قضي ألعدهلما وإن استوتا صار كما ال شهادة فيه فيبقى حتت يد 
  من كانت حتت يده 

  فرع

كانت بيد قال قال عبد امللك قلت هي يل وقال صاحب اليد بل النصف حلف صاحب ليد مالك إال النصف وإن 
غريكما حتالفتما ولك ثالثة أرباعها وله ربعها لوقوع التداعي يف أحد النصفني فلك نصفه وقال مالك لك ثلثاها ألن 
القسمة على الدعاوي تضرب أنت بسهم وهو بسهمني قال ماك وكذلك إن أبضعت مع رجل ديناراً وآخر دينارين 

قال ابن اىب سلمة أحدمها بينكما نصفان واآلخر لصاحب الدينارين فخلطتهما فضاع دينار اقسمتما الباقيني أثالثاُ و
قال ابن القاسم إن ادعيت الدينار وآخر الثلثني واآلخر النصف وتكافأت البينات او ال بينة بينهم فلمدعي اجلميع 
ي ثلثها ألنه مل يدعه أحد والسدس بني مدعي الكل ومدعي النصف نصفني ونصف السدس بني مدعي الكل ومدع

النصف ومدعي الثلث أثالثاً والربع بني مجيعهم وقال أشهب إذا ادعيت الكل وادعى النصف وهو يف أيديكما هو 
بينكما نصفان لتساويكما يف احليازة وقيل يقسم مثل هذه على عول الفرائض وإن قال أحد الشريكني يل ثلث املال 



لثلثني النصف ومدعي النصف الثلث والسدس بينهما وقال اآلخر بل النصف فالذي ثبت عليه ابن القاسم ملدعي ا
  نصفان وقال أشهب يقسم نصفني إذا حلف 

  فرع

قال دار يف أيديكما ادعى أحدكما مجيعها واآلخر نصفها ويف يد كل واحد منكما منها بيت وحده والبيت الذي 
قال سحنون وليست كالدار  ملدعي النصف بينهما نصفان ألنه إقرار لصاحبه فيه النصف والساحة بينهما نصفان

اليت بأيديهما مجيعاً ألن كل شيء منها يف أيديهما وهذه بيد كل واحد منها شيء ليس بيد صاحبه قال اشهب فإن مل 
يكن فيها غري البينتني إال أن يكون مجيع الدار يف أيديهما وكل واحد منهما يف منزل منها فيكون املنزالن كما تقدم 

صفان لعموم احلوز ومىت استويا يف حوز دار أو عبد فادعى أحدمها أكثر من النصف حلف له وبقيت الدار بينهما ن
  اآلخر ليس إال 

  فرع

قال قال أشهب دار ببلد كم على أحدكم يل ثلثها ولصاحيب ثلثها وال شيء لآلخر وقال اآلخر يل نصفها ولصاحيب 
نيب فالن نصفها ويل نصفها وال شيء لكما يل ثلثها نصفها وال شيء لآلخر فهي بينكم أثالثاً فلو قال أحدكم لألج

ولألجنيب ثلثاها وقال اآلخر يل ثلثها ولألجنيب ثلثها لدفع األول له نصف ما يف يديه ومن قال له ثلثها أعطاه ثلث 
الرجل  ما يف يديه ومن له ثلثها أعطاه ثلثيها ولو قال رجالن يل الثلثان ولزيد الثلث وقال اآلخر يل ثلثه ولزيد ذلك

بعينه ثلثاه ال شيء لزيد ألن كل واحد إمنا أقر مبا يف يد صاحبه إال أن يكونا عدلني فيحلف مع كل واحد منهما 
  مييناً ويأخذ اجلميع 

  فرع

قال قال أشهب سفلها بيدك وعلوها بيده وطريقه يف ساحة السفل فتداعيتما كل واحد مجيع الدار فلك الدار إال 
ب العلو بعد أميانكما او نكولكما ألن يد كل واحد على ما قضي له به ويقضى بأعدل العلو وطريقه فهو لصاح

  بينتيكما فإن استوتا بقي لكل واحد ما يف يده 

  فرع

قال قال أشهب إذا تداعيا جداراً متصالً ببناء أحدمها وعليه جذوع اآلخر فهو ملن اتصل ببنائه ولصاحب اجلذوع 
جلدار ملن إليه عقود األريطة واآلخر مبوضع جذوعه وإن كان ألحدمها عليه موضوع جذوعه ألنه حوزه ويقضي با

عشر خشبات ولآلخر مخس خشبات وال ريط وال غري ذلك فهو بينهما نصفان ال على عدد اخلشب وبقي ما حتت 
 اخلشب منها حباهلا وإذا انقسم خشب أحدمها رد مثل ما كان وال جيعل لكل واحد ما حتت خشبة منه ولو كان

عقده ألحدمها من ثالثة مواضع ولآلخر من موضع قسم بينهما على عدد العقود وإن مل يعقد لواحد منهما 
وألحدمها عليه خشب معقودة بعقد البناء او متقوية بعقد لبناء يوجب ملك احلائط وقيل ال يوجبه ويف املقربة نظر 

الضوء املنفوذة ال دليل فيها قال ابن عبد احلكم ألهنا طارئة على احلائط والكوى فعقد البناء يوجب امللك وكوى 



إذا مل يكن ألحدمها عقد ولآلخر عليه خشب ولو واحدة فهو له وإن مل يكن إال كوى غري منفوذة أرمحت امللك 
  وإن مل يكن إال حظري قصب ألحدمها فله امللك والقصب والطوب سواء 

  فرع

  قبل دعواه حىت يدعي تلقي امللك من املقر له يف اجلواهر قال من أقر لغريه مبلك مث أدعاه مل ي

  فرع

  قال إذا ادعى االبن اإلرث وأدعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك أو باعه هلا قدمت بينتها 

  فرع

يف النوادر قال أشهب ادعيت الشراء مبائتني منه والنقد وأدعى آخر الشراء مبائة وأنه نقد فإن وقتت البينتان فهي 
ل منكما يف أخذ نصف الدار ونصف الثمن الذي نقد أو مجيع الثمن وإن قال كل منكما شراه قبل لألول واآلخر ك

اآلخر حلفتما وسئل البائع أيكما األول فإن قال صاحب املائتني وجب للبائع الثمن كله ويل عليه نصف قيمة الدار 
منهما اقتسماه نصفني ورجع كل واحد يوم زعم أنه باعها من اآلخر وإن قال ما أعرف األول أو ما بعت من واحد 

بنصف مثنه وإن شا ردها وأخذا مثنيهما وإن ردها فللبائع إلزام أيهما أيهما شاء فإن قال أحدمها أخذت نصفها 
  فنصف ما دفع وقال اآلخر أرد فذلك هلما وإن وقتت إحدى البينتني دون األخرى قضى بالتوقيت 

  فرع

لكه لزيد وشهد شاهد أن زيدا اقر به لعمرو وهو بيد ثالث حلف زيد وأخذه قال قال ابن عبد احلكم شهد شاهد مب
مث حيلف عمرو على إقرار زيد مع شاهده ويأخذه منه فإن قال زيد ال أحلف او قال ليس هو يل ألن اعتبار اإلقرار 

غرماء يف دين متوقف على ثبوت ملك زيد وال حيلف أنه لزيد ألنه ال يثبت ملك زيد بيمني عمرو وليس كيمني ال
  امليت إن نكل ورثته لثبوت أصل حقهم 

  فرع

قال قال ابن وهب إذا اشهد لك أن الذي يف يده غصبه منك وأقام هو بينة أنه اشتراه منك قدم الشراء ألنه مزيل 
للغصب ولو شهد لك برهنه عنده ومل توقت البينتان ففي كتاب ابن سحنون يقدم الشراء إال أن يثبت تأخري الرهن 

يعلم وجوعه لك وقاله ابن القاسم وقيل يقضى بأعدهلما وإن مل تكن لكما بينة صدقت مع ميينك ألنه اقر لك ف
  بامللك وأدعى الشراء وكذلك يف تكافئ البينتني 

  فرع



قال قال ابن القاسم ولدت امتك ابنني فاشترى أحدمها وأعتقه وتركه عند أمه فمات أحدمها فأدعى أن احلي عتيقة 
  اهلالك صدقت ألن األصل بقاء ملكك على هذا وقلت بل 

  فرع

قال قال أشهب من بيده صيب أقام آخر عليه بينة أنه ابنه وقامت بينة أخرى على إقرار من هو بيده أنه ابنه قضي 
ملن شهد له أنه ابنه إال أن تكون بينة تشهد بإقراره أيضا فيلحق نسبه مبن هو بيده ألن من أقر بالوالء لرجل مث 

  نقله عنه مل يكن له ذلك فإن اقام آخر بينة أنه مواله مواله فهو أحق به لشهادته بزيادة  طلب

  فرع

قال عبد امللك إذا تداعيا امرأة بيد أحدمها قدمت بينة أوهلا وقتاً فإن مل يؤرخا او اتفق التاريخ قضي ملن هي يف يده 
ا او منكرة فسخ النكاح بطلقة خبالف البيوع وقال قال ابن القاسم إن كانت ألحدامها أعدل واملرأة مقرة ألحدمه

حممد ال ألزم الطلقة من تزوجها منهما اآلن قبل أن ينكح أحد الحتمال أنه الزوج وقال سحنون يقضى بأعدهلما 
  فإن استوت مل يكن الفسخ طالقاً ألنه مل يثبت نكاح ومن اصاب بينة بعد ذلك فله القيام 

  فرع

سلم مل يولد عندمها فقال النصراين هو ابين وقال املسلم عبدي يقوم على النصراين ويكون إذا ادعى صبياً نصراين وم
  عتيقاً وال يلحق به نسبه وملا قال هو ابين فقد أقر أنه حر 

  فرع

قال قال أصبغ قالت بينة املسلمة مات مسلماً وأخته النصرانية مات نصرانياً فقد تداعيا النصف فيقسم بينهما بعد 
والنصف اآلخر لبيت املال فإن قال اإلبن املسلم مات مسلماً وقالت البنت النصرانية بل نصرانياً فللبنت  أمياهنما

الربع ألهنا تدعي النصف ولإلبن ثالثة أرباع ألنه يدعي الكل ولو تأخر قسم التركة مث وجد يف األوالد مسلم فقال 
له ابن القاسم ألن األصل أن ال يرث املسلم الكافر وقال أسلمت بعد املوت وقالوا قبله فال يستحق فعليه البينة قا

ابن عبد احلكم القول قوله ألن األصل عدم التقدم واألصل مرياثه من أبيه فهو على وفق األصلني وقال أشهب إن 
أقر أن أبامها مات مسلماً ويف يدمها دار وقال أحدمها أسلمت وإين مسلم وصدقه أخوه وادعى اآلخر ذلك فكذبه 

وه وقال بل اسلمت بعد فهي للمسلم الذي اجتمعا عليه وعلى اآلخر البينة وكذلك إذا تنازعا يف احلرية وهذا أخ
إذا مل تطل حيازهتما للدار ما تكون حيازة على اآلخر ولو ادعى الكافر أن أباه مات كافراً وقال املسلم مات مسلماً 

لمون مات مسلماً وقال األبوان الكافران بل كافراً فكل حلف كل على دعواه وقسم بينهما ولو قال األوالد املس
فريق يدعي اجلميع فيحلف على دعواه ويرثون كلهم قال سحنون وهذا إذا كان األبوان غريبني ال يعرف اصلهما 
وإال صدقا ألن األصل يف ابن النصراين أنه نصراين وإذا قال رجل هذا امليت ابين وهذا أخي وأنا مسلم وهو مسلم 

عى نصراين أنه أبوه والصغري أخوه وأنه نصراين فعل بامليت ما يفعل باملسلمني وإن كان له تركة بأيديهما واد
اقتسماها بعد أمياهنما ووقف ثلث ما بيد كل واحد منهما فإن كرب الصغري وادعى اإلسالم أخذ ثلث ما أقر به 



وإن مل يعلم أهنما والداه كلفا إثبات النسب إال أن املسلم او النصراين أخذ ثلث ما بيد النصراين بعد ميني املنكر 
يكون املال بأيديهما وإن كانوا ثالثة أحدهم نصراين وادعى أحد املسلمني موته مسلماً والنصراين أنه مات كافراً 
ه ووقف أحد املسلمني فقد اعترف املسلم املدعي أنه ال يستحق إال النصف والنصراين يدعي مجيع املال وال منازع ل

يف النصف ويقسم النصف اآلخر بينهما بعد أمياهنما فيقسم الربع وثالثة أرباع وال شيء لغري املدعي وإن كانوا 
نصرانيني وكافرين وتداعى الفريقان قسم أرباعا بعد أمياهنم فإن نكل أحد الفريقني فجميعه للفريق احلالف وإن نكل 

أحد املسلمني وأحد الكافرين بعد أن قبضوا فالراجع أوالً  واحد من كل فريق فنصيبه للذي معه إن حلف فلو رجع
يسلم حقه للطائفة األخرى فإن رجعا معاً فالراجع يسلم ملن مل يرجع من الفريق اآلخر ألهنما لو نكال قبل القسم 

اً وهلما كان املال بني احلالفني من كل فريق نصفني وإن قال ابن نصراين أبوه كان نصرانياً وقالت ابنته كان مسلم
أخت صغرية فهو مقر للصغرية بالثلث والكبرية املسلمة تقر للصغرية بالثلث والكبرية فتأخذه والتداعي يف الثلث 

فيقسم بني الكبرية وللذكر الثلث الذي يصري للكبرية ألهنا يقول يف الثلث والثلث للعصبة فيصري للذكر الثلث 
  على دين البنت وقد تقدم يف اختالف الشهادات بعض هذا وللعصبة السدس وللكبرية السدس إن كان العصبة 

  فرع

قال قال أشهب أشهد إن مات من هذا املرض فهذا العبد حر وقال العبد مات من مرضه وقال الوارث صح منه 
صدق الوارث مع ميينه ألن العبد يدعي احلرية قال حممد إن شهدت بأنه أوصى يف مرضه صدق العبد ألن األصل 

فإن أقاما بينتني قضي باألعدل ولو قال إن مت من هذا املرض فميمون حر وإن برئت فمرزوق حر عدم الصحة 
فتنازع ميمون ومرزوق الصحة واملرض وصدق الوارث مرزوقاً على الصحة صدق الوارث مع ميينه وال قول ملن 

النصف قال حممد وذلك إذا أخذ به ألنه مرجوح به وإن اقاما بينتني قضي باألعدل وإن استوتا عتق من كل واحد 
  مل يغيبوا غيبة ميكن فيها صحة وقال أصبغ تقدم شهادة الصحة ألهنا زيادة 

  فرع

قال ابن نافع إذا شهدت بالبيع بعشرين وشهدت أخرى للمبتاع أنه باع بعشرة قضي بالزيادة وكذلك الطالق 
  لفا وتفاسخا وقال أشهب إن اتفقوا على احتاد اجمللس قضي باألعدل وإال سقطتا وحتا

  فرع

قال قال سحنون إن قال أحد الشاهدين لك فالن فعل وشهد حبنطة زرعها اهنا شهادة واحدة فإن ادعيت أحدمها 
  حلفت معه وإن أادعيت الشهادتني بطلتا للتكاذب 

  فرع

ة أرباع املائة قال قال ابن دينار إن شهد ثالثة أنه أوصى لك مبائة واثنان أنه أوصى خبمسني ولزيد خبمسني فلك ثالث
ولزيد ربعها الجتماعهم على مخسني والتداعي يف مخسني فإن شهدت مبائة لك وخبمسني لزيد وشهدت األخرى بأن 



اخلمسني لك واملائة لعمرو قسم اجلميع نصفني بينكما ولو شهدت أنه ذحبه وأخرى أنه غرقه سقطتا ألهنا أفعال 
  ون األخرى خمتلفة وال يقسم على إحدامها إال أن يدعيها د

  فرع

قال قال ابن القاسم إذا ثبت عليه ألف دينار فأتى برباءة وبراءة بألف فأكثر وقال املدعى منها وال تاريخ صدق مع 
ميينه ألن األصل عدم حق آخر وضعفه سحنون اليمني بل يصدق قال ابن القاسم فإن ثبت اقرارك خبمسمائة وأقام 

تداخل وادعى التباين صدقت مع ميينك إال أن تكتب عليك براءتني ألن بينة أخرى أنك قبضت مخسمائة وادعيت ال
الكتابة ال تكون إال مع التباين أو يف براءة ألف مائة فيها وحدها بريء مع ميينه وإال قال ابن القاسم ولو اقررت 

بد امللك تصدق بقبض مائة فأقام بينة بقضائك مائة فقلت هي اليت اعترفت هبا وقال غريه صدق مع ميينه وقال ع
أنت مع ميينك ألن األصل بقاء الدين واجلمع بني الشهادة واإلقرار ممكن وقد جعل أصحابنا اإلقرار يف جمالس 

  واحداً خبالف الرباآت 

  فرع

قال قال سحنون إذا شهدا انك قلت إن دخلت الدار فعبدي حر وشهدامها او غريمها بالدخول عتق وإن شهد 
وإن شهد باليمني واحد باجلنب إثنان أو أقر به وإنكر اليمني حلف أنه ما حلف وبريء بالدخول واحد حلفه وبرئ 

ولو شهد واحد باليمني وواحد بالفعل مل حيلف لعدم موجب احلنث ولو كان على أحد األمرين شاهدان وعلى 
  ث واحد حلفته اآلخر شاهد مل يربأ إال بشاهدين سبب اللزوم فيلزم اليمني قال حممد ولو شهد باحللف واحلن

  فرع

قال قال أشهب إذا جحد الوديعة مث ادعى ردها مل تسمع ببنته ألنه كذهبا باجلحد وكذلك الدين قاله مالك قال عبد 
امللك وكذلك القراض والبضاعة إذا جحده مث ادعى تلفه وذلك إذا قال ما كان ذلك أما إذا قال ما لك عندي منه 

والرسول جيحد أصل الرسالة مث يعترف ويدعى التلف قال مالك حيلف باهللا ويربأ شيء نفعته الرباءة ألن لفظه حمتمل 
وكذلك القراض وعن مالك إن جحد حىت قامت البينة مل يصدق يف الضياع وقال ابن القاسم إذا جحد القراض مث 

ه ماالً فجحدك ادعى الرد ضمن خبالف الضياع وقال مالك حيلف يف الوجهني ويربأ وقال ابن كنانة إذا ادعيت علي
مث أتى ببينة بالرد مل ينفعه إال أن يأيت بوجه عذر وإن ادعيت أيضا حازها عشرين سنة فأنكر فأقمت البينة فأقام هو 
ايضا بينة أنه اشتراها من ابنك نفعه ألنه يقول رجوت أن تنفعين احليازة خبالف الدين وقال أشهب لو قتل املوصى 

دقها بعض الورثة فيأخذوا نصيبهم من الوصية ومن كذهبا مل يأخذ وكذلك له املوصي عمداً وشهدت بينته فص
الوارث إذا قتل فصدق البعض بينة دون البعض وأقر املوروث بدين لبعض الورثة فصدقه بعضهم قال سحنون إذا 

البينة األخرية وإذا  ادعاها مرياثاً مث أقام بينة أن اباه باعها له مل يسمع ألنه كذهبا بدعواه وال ينفعه قوله كنت أجهل
قلت ليس يل عنده إال ألف درهم فأقمت بينة بألفني بطلت إال أن يقول كنت أبرأته من ألف وحنو ذلك قال حممد 

ولو جحدك البيع فأقمت بينة بالبيع خبمسني ديناراً مل تنفعه بينة بثمن أكثر وإن اقر الوصي لليتيم بعشرة وجحد 
ل دخل فيها مثن اخلادم يقبل منه يف اخلادم وقال حممد ال يقبل ألنه كذب نفسه ومن خادماً مث أتى برباءة بعشرين وقا



كتب صكاً بقرض مث أقام بينة أنه قراض لزمه إقراره القرض إال أن يقيم بينة على إقرار الطالب ألن الطالب يؤاخذ 
  بإقراره كما يؤاخذ هو بإقراره قاله سحنون وخالفه ابنه وقال تنفعه بينته 

  فرع

قال قال ابن القاسم إن أتيت بذكر حق مبحو وشهدت بينتك فقال قضيته وحماه يلزمه وحتلف أنت ما قضاه فإن 
  قلت أنا حموته وظننت أنه قضاين حلف هو وبرئ إلقرارك مبحوه 

  فرع

ط قال قال ابن عبد احلكم إذا قضاك مل جترب على إعطاء الصك بل تكتب له براءة كان يف املوضع من يكتب الشرو
  أم ال 

  فرع

قال إن قلت أعطين مثن الثوب فقال وكلتين يف بيعه صدقت مع ميينك بنفي الوكالة ال بالبيع فتطلب بالقيمة ألن 
  األصل عدم اإلذن 

  فرع

قال قال مالك إن قلت اشتريها لك فلك طلبه بالثمن إن قبضها ومل تنقد وإن نفذت صدق يف مجيع الثمن اليك ألن 
  اه قال سحنون إال أن تشهد عند الرفع أنك تعطي من مالك فتصدق مع ميينك األصل عدم إسالفك إي

  فرع

قال قال سحنون إذا احلته بألف على ألف وقام باإلستحقاق فإن كان احملال يشبه أن يكون ذلك له قبلك صدق 
ينه ألن األصل عدم مع ميينه قال ابن القاسم ولو أمرته يدفع عنك ماالً ففعل وقلت كان يل ديناً وأنكر صدق مع مي

  دينك عنده 

  فرع

  قال قال أشهب إن مات أحد الشريكني صدق أحدمها أن للميت معه السدس فيما يف يده 

  فرع

قال قال أشهب إن قلت بعتك هذا العبد ودبرته وأنكر لزمك التدبري وتأخذ الثمن من خدمته الذي يدعي إال أن 
مؤاخذه لك بإقرارك فإن مت وهو خيرج من ثلثك عتق وإن كان  يقر فتعطيه ما بقي منه فإن استوفيت بقي مدبراً

  عليك دين 



  فرع

قال قال اشهب إن ابضعت ثلثمائة دينار مع ثالثة يف شراء جارية فأتوا هبا فزعم اثنان أهنم اشتروها على صفته مبائة 
ل بثمانني ثالثة وثالثني وقال الثالث بثمانني وهم كلهم عدول أخذت من اإلثنني تسعة وستني إال ثلثه ومن القائ

  وثلثاً ومل ير شهادة اإلثنني شهادة 

  فرع

قال سحنون إذا نسجت املرأة الثوب فادعاه زوجها فيقول الكتان يل وتقول املرأة إنه هلا أو إهنا غزلته من كتاهنا قال 
يف الثوب بقدر ما لكل ابن القاسم هي أوىل مبا يف يدها مع ميينها إال أن تقر أن الكتان للزوج فيكونان شريكني 

  واحد منهما 

  فرع

قال مطرف تأخر ذكر احلق عشر سنني ال يبطله وإن قسمت التركة وهو حاضر مل يعلم بطل إال أن يعتذر بغيبة بينة 
او قال مل أعرفهم او مل أجد الكتاب او للورثة سلطان فيحلف ما ترك القيام إال لذلك فإن نكل حلف الوارث ما 

  وليه فإن نكلوا غرموا  يعلم لك حقاً قبل

  فرع

قال قال مطرف إذا باع أجري عند فراء مبحضره فروا فقال هو يل إن كان مثله يعمل لنفسه وهو أجري صدق مع 
ميينه تنبيه مسائل أثبتت على خالف الظاهر إذا ادعى الرب التقي على فاجر غاصب مل يقبل قوله وإذا ادعى الفاجر 

أة بولد لدون مخس سنني حبق الزوج او يولد لستة أشهر مع قدوته ولو زنت مث على التقي حلفناه او أتت املر
تزوجت وأتت بولد لتسعة أشهر من يوم الزنا ولستة من يوم الزواج حلق بالزوج وإن أنكر الوطء مع ظهور صدقه 

ما يتمول بالظاهر واألصل ولكن الزوج متمكن من دفعه عن نفسه باللعان واملقر مبال عظيم قيل يلزمه اقل 
  واحلالف بالقرآن تلزمه الكفارة إن حنث مع أن القرآن ظاهر يف اللفظ احملدث 

  متهيد

إذا ادعى خصم من مسافة العدو فما دوهنا وجبت اإلجابة ألنه ال تتم مصاحل األحكام وإنصاف الظاملني من 
لى احلكام وهو قادر على ادائه لزمه املظلومني إال بذلك فإن مل يكن عليه حق مل جتب اإلجابة أوله ولكن ال يتوقف ع

أداؤه وال جيب عليه اإلجابة وجيب عليه اإلمتناع ال سيما يف الدماء والفروج واحلدود وسائر العقوبات الشرعية 
فإن كان احلق موقوفاً على احلكام كأجل العنني خيري الزوج بني الطالق وال جتب عليه اإلجابة وبني اإلجابة وليس له 

هما وكذلك الفسوخ املوقوفة على احلكأم وإن دعاه إىل حق خمتلف يف ثبوته وخصمه يعتقد ثبوته وجب اإلمتناع من
او عدم ثبوته مل جيب ألنه مبطل وإن دعاه احلاكم وجبت وإن طولب حبق وجب عليه على الفور كرد الغصوب 

س عند احلاكم صعب وأما النفقات وجب أداؤه يف احلال وال حيل له أن يقول ال أدفعه إال باحلاكم ألن وقوف النا



فيجب احلضور فيها عند احلكام لتقريرها إن كانت لألقارب وإن كانت الزوجة او الرقيق خيري بني إبانة الزوجة 
  وعتق الرقيق او اإلجابة 

  فرع

ملدعى عليه قال بعض العلماء إذا ألزم املدعى عليه بإحضاراملدعى به لتشهد عليه البينة فإن ثبت احلق فاملؤنة على ا
ألنه مبطل صلح كذلك وإال فعلى املدعي ألنه مبطل يف ظاهر الشرع وال جتب أجرة تعطيل املدعى عليه يف مدة 

اإلحضارألنه حق للحاكم ال تتم مصاحل األحكام االبه نظائر خولفت قاعدة الدعاوي يف قبول قول املدعي يف مخس 
دة أن الرجل ينفي عن امرأته الفواحش حبيث أقدم على رميها هبا مسائل أحدها اللعان يقبل فيه قول الزوج ألن العا

مدمة كذا الشرع مضافاً إىل األميان والدعاء على نفسه باللعن وهو أشد العبد من اهللا تعاىل وثانيها األمة يقبل فيها 
فتفوت املصاحل  قول الطالب ملن كذا حجه باللوث وثالثها قبول قول األمناء ليال يزهد الناس يف قبول األمانات

املترتبة على حفظ األمانات ورابعها قبول قول احلكام فيما يدعونه من اجلرح والتعديل وغريمها من األحكام ليال 
تفوت املصاحل املترتبة على والية األحكام وخامسها قبول قول الغاصب مع ميينه يف تلف املغصوب للضرورة اخلاصة 

ون أمينا من جهة مستحق األمانة او من قبل الشرع كالوصي وامللتقط ومن ليال خيلد يف احلبس مث األمني قد يك
  ألقت الريح ثوباً إىل بيته 

  فرع

قال بعض العلماء إذا عجزت عن إقامة احلجة الشرعية فاستعنت على ذلك بوال حيكم بغري احلجة الشرعية امث 
الوايل اخف من مفسدة الزنا والغصب دونك إن كان احلق جارية يستباح فرجها بل جيب ذلك عليك ألن مفسدة 

وكذلك الزوجة وكذلك استعانتك باألجناد يأمثون وال تأمث وكذلك يف غصب الدابة وغريها او جحد ذلك ألن 
الصادر من املعني عصيان ال مفسدة فيه واجلحد والغصب عصيان ومفسدة وقد جوز الشرع اإلستعانة باملفسدة ال 

دة أعظم منها كفداء األسراء فإن أخذ الكفار ملالنا حرام عليهم وفيه مفسدة من جهة أهنا مفسدة على درء مفس
إضاعة املال فما ال مفسدة فيه أوىل أن جيوز فإن كان احلق يسرياً حنو كسرة ومترة حرمتا باإلستعانة على حتصيله 

  بغري حجة شرعية ألن احلاكم بغري ما أمر اهللا أمر عظيم ال يباح باليسري 

  فرع

العلماء إذا تنازعتما حائطاً منتصباً هل هو منعطف لدارك أم ال فأمر احلاكم بكشف البياض لينظر إن  قال بعض
جعلت األجرة يف الكشف عليك فمشكل ألن احلق قد يكون خلصمك واألجرة ينبغي أن تكون ملن له نفع العمل 

تما بامللكية فما وقعت اإلجارة إال وال ميكن أن تقع اإلجارة على أن األجرة على من ثبت له امللك ألنكما حرم
جازماً وكذلك القائف لو امتنع إال بأجر قال وميكن أن يقال يلزم احلاكم كل واحد منهما باستئجاره وتلزم األجرة 
يف األجري ممن ثبت له امللك كما حيلف يف اللعان وغريه وأحدمها كاذب تنبيه اإلبراء من املعني ال يصح خبالف الدين 

براؤك من داري اليت حتت يدك ألن اإلبراء اإلسقاط واملعني ال يسقط نعم تصح فيها اهلبة وحنوها قاعدة فال يصح إ
احلبس يكون لغيبة اجملين عليه حفظاً حملل القصاص او لإلمتناع من دفع احلق جلأ إليه او تغيرياً وردعاً عن املعاصي او 



حبس من أسلم عن أختني وامتنع من تعيني أحدامها او أقر لإلمتناع من التصرف الواجب الذي ال تدخله النيابة ك
بأخذ عني وامتنع من تعيينها او لإلمتناع من حقوق اهللا تعاىل اليت ال يدخلها النائب كاملمتنع من صوم رمضان فهذه 
قوبة مخسة أقسام سؤال كيف خيلد يف احلبس من امتنع من دفع دارهم مع قدرته عليه وعجزنا عن أخذها منه ألهنا ع
عظيمة جلناية حقرية جوابه اهنا عقوبة صغرية بإزاء جناية صغرية ألنه يف كل ساعة ممتنع من أداء احلق فتقابل كل 

ساعة من ساعات اإلمتناع ساعة من ساعات احلبس فارغة بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا وموالنا 
  حممد 

  كتاب األميان

  ليه واحللف وحكمه والنكول فهذه مخسة أنظار والنظر يف احلالف واحمللوف ع

  النظر األول احلالف

ويف اجلواهر هو كل من توجهت عليه دعوى صحيحة فصمت احترازاً من اجملهولة او غري احملررة ومشتبهة احترازاً 
بأهنا مشبهة  من اليت يكذهبا العرف وقد تقدم أن الدعوى ثالثة أقسام ما يكذهبا وما يشهد أهنا غري مشبهة وما يشهد

كدعوى سلعة معينة بيد رجل او دعوى غريب وديعة عند جاره او مسافر أنه اودع أحد رفقته وكدعوى على 
الصانع املنتصب أنه دفع إليه متاعاً ليصبغه وعلى أهل السوق املنتصبني للبيع أنه اشترى منه او يوصي يف مرض 

ة ويشرع فيها التحليف بغري خلطة واليت شهد العرف بأهنا موته أن له ديناً عند رجل فينكر فهذه الدعاوي مسموع
غري مشبهة كدعوى دين ليس مما تقدم فال يستحلف إال بإثبات خلطة قال ابن القاسم وهي أن يسالفه ويبايعه مراراً 

 وقال وأن يتقابضا يف ذلك الثمن او السلعة وتفاصال قبل التفرق وقال سحنون البد يف البيع والشراء من املتداعيني
الشيخ أبو بكر هي أن تكون الدعوى عليه يشبه أن يدعى ملثلها على املدعى عليه وإال فال حيلف إال أن يأيت املدعي 
بلطخ وقال القاضي أبو احلسن أن يكون املدعى عليه يشبه فهذه أربعة أقوال وقال ش و ح حيلف على كل تقدير 

املدعي واليمني على من أنكر إذا كانت بينهما خلطة وزيادة  لنا ما رواه سحنون أن رسول اهللا قال البينة على
العدل مقبولة وقال علي رضي اهللا عنه ال يعدي احلاكم على اخلصم إال ان يعلم أن بينهما معاملة ومل يرو له خمالف 

تحليف وذلك فكان إمجاعا ولعمل املدينة وألنه لوال ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي األقدار بتبذيلهم عند احلكام بال
شاق على ذوي اهليآت ورمبا التزموا ما مل يلزمهم من اجلمل العظيمة من املال فراراً من احللف كما فعل عثمان 

رضي اهللا عنه وقد تصادفه عقيب احللف مصيبة فيقال بسبب احللف فيتعني حسم الباب إال عند قيام مرجح ألن 
زيادة ومل يفرق وبقول النيب شاهداك او ميينه ومل يذكر خمالطة  صيانة األعراض واجبة احتجوا باحلديث السابق بدون

وألن احلقوق قد ثبتت بدون اخللطة فأشتراط اخللطة يؤدي لضياع احلقوق وختتل حكمة احلكام واجلواب عن 
إذا األول أن مقصود احلديث بيان من عليه البينة ومن عليه اليمني ال بيان حال من تتوجه عليه والقاعدة أن اللفظ 

ورد ملعىن ال حيتج به يف غريه فإن املتكلم معرض عن ذلك الغري وهلذه القاعدة قلنا يف الرد على ح يف استدالله على 
وجوب الزكاة يف اخلضروات بقوله فيما سقت السماء العشر أن مقصود هذا احلديث بيان اجلزء الواجب ال ما 

بيان ما ختتم به منهما ال بيان شرط ذلك أال ترى أنه أعرض جتب فيه الزكاة وعن الثاين أن مقصوده بيان احلصر و
عن شرط البينة من العدالة وغريها يقول هو مطلق فيحمل على املقيد الذي رويناه وعن الثالث أنه معارض ألن ما 



س ذكر مث يؤدي إىل أن يدعي أدىن السفهاء السفلة على اخلليفة او القضاة او أعيان العلماء أنه استأجرهم لكن
  كنيفه او غصبوه قلنسوة وحنو ذلك مما يقطع بكذبه 

  فرع

  يف اجلواهر إذا مل تكن خلطة واملدعى عليه متهم مل يستحلف وقال سحنون يستحلف إن مل تثبت 

  فرع

قال تثبت اخللطة بإقرار اخلصم هلا وبالشاهدين وبالشاهد واليمني ألهنا اسباب األموال وقال ابن كنانة تثبت بشهادة 
  حد وامرأة واحدة وجعله من باب اخلرب وقد تقدم ضابط الشهادة واخلرب وروي ذلك عن ابن القاسم رجل وا

  فرع

قال إذا رفع الدعوى بعداوة املشهور أنه ال حيلف ألن العداوة مقتضاها اإلقرار بالتحليف والبذلة عند احلكام وقيل 
عترب فيها اخللطة الصانع واملتهم بالسرقة والقائل حيلف لظاهر اخلرب نظائر قال الشيخ أبو عمران مخس مسائل ال ت

  عند موته يل عند فالن دين واملتضيف عند الرجل فيدعي عليه والعارية والوديعة 

  فرع

يف الكتاب ال حيلف يف دعوى الكفالة حىت تثبت اخللطة وإذا بعت من رجلني فقبضت من أحدمها حصته مث لقيت 
أنكر صاحبه فأردت حتليفه فليس هذه خلطة توجب اليمني وإذا ادعيت ديناً اآلخر فقال دفعت لصاحيب ليدفع لك ف

او غصبا او استهالكاً فإن عرفت بينكما خمالطة يف معاملة او علمت هتمته فيما ادعيت عليه من التعدي نظر فيه 
ض له وال حيلف أحد حىت اإلمام فإما أحلفه او أخذ له كفيالً حىت يأيت بالبينة وإن مل تعلم خلطته وال هتمته مل يتعر

تثبت اخللطة يف التنبيهات قوله يف الكفالة حىت تثبت اخللطة قيل بني املدعي والكفيل وال تراعى خلطة الكفيل مع 
املكفول وقيل تراعى بني الكفيل واملكفول ال غري وهو أظهر ألنه إمنا يتكفل الرجل مبن يشفق عليه وقد يتكفل 

فيه اإلمام قيل جعل الكفالة يف الغصب والتعدي وليس موضوعها وقيل ظاهره  خبصمه وعدوه مراعاة وقوله نظر
أخذ الكفيل مبجرد الدعوى قال وحيتمل أن معىن الكفيل هاهنا املوكل به وهو األظهر ويف النكت قال غري واحد 

تشهد لك وقيل املعينات  من القرويني إمنا تراعى اخللطة فيما يتعلق بالذمم دون املعينات ومسائل املدونة يف املعينات
أيضا إال يف مثل أن تعرض سلعتك يف السوق فيدعي آخر أنك بعته إياها قال وهو أبني عندي ألن اخللطة اشترطت 
لدفع املضرة قال بعض القرويني إذا باعه بنسيئة فهو خلطة وأما بالنقد فحىت تبايعه مراراً قال ابن يونس قال مالك 

و غريها ال حيلف املدعى عليه وقيل حيلف ألهنا لطخ قال أشهب ال حيلف يف تعارض إذا قدح يف البينة بعداوة ا
البينات وإذا انقضت خلطتكما مل حيلف إال خبلطة مؤتنفة والذي قال إنه دفع لصاحبه إمنا مل جيعل ذلك خلطة ألنك 

ة ويف املوازية هذا خلطة امنا قلت إن املشتري معك قال إنه دفع لك ما عليه وهذا مل يثبت ولو ثبت مل يكن خلط
واملعترب يف دعوى الكفالة اخللطة بينك وبني الكفيل دون من عليه الدين ألن إمنا وثقت باملعاملة للكفيل فلك حتليفه 
قال اللخمي ال حيلف املدعى عليه إال خبلطة او بينة أو دليل وذلك خيتلف باختالف الدعوى فأما الدين فاختلف هل 



ة أو دعوى الشبهة وأما بيع النفد والدعوى يف املعني والصناع والودائع والغصب والتعدي تتوجه اليمني باخللط
واجلراح فاملراعى دعوى الشبهة وهي أن يشبه أن يدعي مثله على مثله قال وأرى أن الدعوى إذا كانت من الرجل 

لشبهة من ثالثة أوجه املدعي الصاحل ال تكذب غالبا أن تكفي السنة يف الدين وغريه وإال فال بد من اخللطة وا
واملدعى عليه واملدعى فيه وقول ابن القاسم يف دعوى الكفالة ال بد من اخللطة يريد مؤاخاة تقتضي اإلحسان بذلك 
ال املداينة ألن الكفالة إحسان ويف دعوى اهلبة قوالن حيلف إذا كان بينهما مؤاخاة وال حيلف ويراعى يف الكفالة من 

ني املداينة فإن كان موسرا مث أعسر مل تقبل دعوى الكفالة ويراعى يف الصانع أن يكون ذلك شأنه التوثق منه ح
لباسه أو لباس وإال فال حيلف ويف الوديعة ثالثة أن ميلك مثل ذلك يف جنسه وقدره وأن يكون هناك ما يوجب 

ارئ يودع مع اإلقامة ودعوى اإليداع واملدعى عليه ممن يصلح لذلك فاملقيم ال خيرج ماله من داره لودعه والط
الغضب والتعدي فيها إقرار مبلك املدعي مثل ذلك واملدعى عليه يشبه منه ذلك الفعل ويف دعوى الرسالة ال بد أن 

يثبت أن الغائب ادعى اإلرسال معه بشاهد أو بكتاب يثبت أنه من قبله أو مساع بني ويشبه أن الغائب يرسل مع 
للمرسل إليه او وكيالً مفوضاً إليه وإال مل حيلفه ألنه مل يوكل على اخلصومة وال على هذا مثل هذا او الرسالة ملك 

اليمني وإن ادعى أن العبد أبق منه وهو يف يدك وأنتما من بلد واحد فال بد من لطخ أنه ملكه وإن كان أحدمها 
ك او املقيم مل يعلم أن الطارئ طارئاً مل حيلف أحدمها آلخر ألن الطارئ إن ادعى فهو ال يعلم أن املقيم عرف ذل

يعرف ذلك فإن أقام شاهداً حلف معه وإن نكل مل يرد اليمني لعدم علم اآلخر بكذب الشاهد وله إيقافه اليوم 
وحنوه حىت يبينه وإن أتى بلطخ مساع او شاهد فالوقف أقوى يف الشهر وحنوه فإن مل يثبت سلم ملن كان بيده بعد 

  ده من ذلك علم وإن مل يكونا من بلد سلم إليه من غري ميني ميينه إذا اشبه أن يكون عن

  فرع

يف اجلواهر حيلف من قام له شاهد ويستحق بشهادة وميينه يف األموال وحقوقها اخلسيس منها والنفيس املعني وغريه 
وغري ذلك من  من إليه او يف الذمة قال ابن عبد احلكم الشاهد البني العدالة ال يثبت به النكاح والطالق والعتاق

غري األموال فيكون وجود الشاهد أن يطالب باإلقرار او حيلف املشهود عليه فإن امتنع منها فرواية ابن القاسم وهبا 
أخذ ابن القاسم وأكثر األصحاب أنه حيبس ليقر او حيلف وهي الرواية األخرية وروي يقضى عليه مبقتضى الشهادة 

بسه بسنة وخيلي سبيله وقال عبد امللك يتمادى حبسه حىت حيلف او يقر وعلى املشهور قال ابن القاسم يتحدد ح
فإن تضمن احلق املايل بدينار او بالعكس كشراء زوجته او الوكالة على قبض مال فإنه يلحق باملال قاله ابن القاسم 

ال يقضى به ألن املقصود املال وغريه لغو ومنع أشهب ملا فيه من احلكم البدين وال خالف أن الشاهد وحده 
واختلف العلماء هل القضاء مستند إىل الشاهد واليمني تقوية او اليمني مع الشاهد ألن كل واحد منهما لو أنفرد ال 
يقضى به وفائدته إذا رجع الشاهد غرم نصف احلق كأحد الشاهدين ويف الكتاب كل جرح فيه قصاص يقضى فيه 

ئفة واملأمومة وحنوها يقبل فيه الشاهد واليمني ألن العمد بالشاهد وكل جرح ال قصاص فيه مما هو متلف كاجلا
واخلطأ فيه مال نظائر قال العبدي اليت تثبت بالشاهد واليمني أربعة األموال واخللطة والكفالة والقصاص يف جراح 

ري املعني العمد واليت ال تثبت بالشاهد واليمني ثالثة عشر النكاح والطالق والعتق والوالء واألحباس والوصايا لغ
وهالل رمضان وذي احلجة واملوت والقذف واإليصاء ونقل الشهادة وترشيد السفيه واملختلف فيها هل تثبت 

بذلك أم ال مخس الوكالة قد ماتت والتجريح والتعديل ووافقنا ش وابن حنبل ومنع ح احلكم بالشاهد واليمني قال 
وليس كما قال بل أكثر العلماء قاله والفقهاء السبعة  وينقض القضاء إن وقع وهو نزعه وأول من قضى به معاوية



وغريهم لنا ما يف املوطأ أن رسول اهللا قضى باليمني مع الشاهد وروي يف املسانيد بألفاظ متقاربة وقال عمرو بن 
دينار رواية عن ابن عباس ذلك يف األموال وإمجاع الصحابة على ذلك روي ذلك عن أىب بكر وعمر وعلي وأيب بن 

ب وعدد كثري من غري خمالف روى ذلك النسائي وغريه وألن اليمني شرع يف حق من ظهر صدقه وقوي جانبه كع
وقد ظهر ذلك يف حقه ليشاهده وألنه أحد املتداعيني فشرع اليمني يف حقه إذا رجح جانبه كاملدعى عليه وقياساً 

دون املواثيق وقد حكم باملواثيق مع الشاهد  للشاهد على اليد وألن اليمني أقوى من املواثيق لدخوهلا يف اللعان
إن ( فيحكم باليمني ولقوله البينة على من ادعى وهي مشتقة من البيان والشاهد واليمني يبني احلق وقوله تعاىل 

وهذا ليس بفاسق فوجب أن يقبل قوله مع الشاهد ألنه قابل بالفرق احتجوا بقوله تعاىل ) جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
فحصر املشروع عند عدم الشاهدين يف ) شهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان واست( 

الرجل واملرأتني فالشاهد واليمني زيادة يف النص والزيادة نسخ وهوال يقبل يف الكتاب خبرب الواحد وقوله حلضرمي 
نة على من ادعى واليمني على من أنكر فحصر ادعى على كندي شاهداك او ميينه ومل يقل شاهدك وميينك وقال البي

البينة يف املدعي واليمني يف جهة املنكر ألن املبتدأ حمصور يف خربه والالم للعموم فلم يبق ميني يف جهة املدعي وألنه 
از ملا تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل اليمني للمدعي وقياسا على أحكام األبدان وألن اليمني لو كان كالشاهد جل

تقدميه كأحد الشاهدين مع اآلخر واجلواب عن األول أنا نسلم أنه زيادة لكن مننع أنه نسخ ألن النسخ الرفع ومل 
يرتفع شيء وارتفاع احلصر يرجع إىل أن غري املذكور غري مشروع وكونه غري مشروع يرجع إىل الرباءة األصلية 

إذا تداينتم بدين إىل ( ة واردة يف التحمل دون األداء لقوله تعاىل والرباءة األصلية ترتفع خبرب الواحد اتفاقا وألن اآلي
واليمني مع الشاهد ال تدخل يف ) أن تضل حدامها فتذكر احدامها األخرى ( وقوله تعاىل ) أجل مسمى فاكتبوه 

مناء التحمل فاحلصر يف التحمل باق وال نسخ بكل تفسري وألن اليمني تشرع فيمن ادعى رد الوديعة ومجيع األ
والقسامة واختالف املتبايعني وينتقد ما ذكر مث بالنكول وهو زيادة يف حكم وعن الثاين أن احلصر ليس مرادا بدليل 

الشاهد واملرأتني وألنه قضي بلفظ خيتص باثنني خلصوص حاهلما فيعم ذلك النوع وكل من وجد بتلك الصفة ال 
الة مما قلنا حنن فيها بالشاهد واليمني وعن الثالث أن اليمني اليت تقبل منه إال بشاهدين وعليكم أن تبينوا أن تلك احل

على املنكر ال تتعداه ألهنا اليمني اليت عليه وهي اليمني الرافعة واليمني اليت مع الشاهد هي اجلالبة فهي غريها فلم 
بتنا مييناً أخرى بالسنة مع أن يبطل احلصر وهو اجلواب عن قوهلم إمنا مل يتحول اليمني فإنا مل حنول تلك اليمني بل أث

التحول واقع غري منكر ألنه لو ادعى عليه فأنكر مل يكن للمنكر إقامة البينة ولو ادعى القضاء كان له إقامة البينة 
مع أهنا بينة فأقيمت يف احلالني وعن الرابع الفرق بأن الشاهدين معنامها مستويان فال مزية ألحدمها يف التقدمي واما 

إهنا تدخل القوة جلهة املدعي بالشاهد فال قوة فال تشرع والشاهدان شرعا ألهنما حجة مستقلة مع الضعف اليمني ف
ووافقنا ح يف أحكام األبدان وخالفنا ش حيلف املدعي قبل قيام شاهد فإن نكل حلف املدعي لنا قوله ال نكاح اال 

وأشهدوا ( مع النكول فعليه الدليل وقال اهللا تعاىل  بويل وشاهدي عدل فأخرب أنه ال يثبت إال هبما فمن قال باليمني
وإمنا أمر هبذه الشهادة ألهنا سبب الثبوت وألن الشاهد واملرأتني أقوى من اليمني والنكول ألهنا ) ذوي عدل منكم 

ا إذا حجة من غري جهة املدعي ومل يثبت هبا فال يثبت باآلخر وألن ما ذكروه يؤدي إىل استباحة الفروج بالباطل ألهن
أحبها ادعى عليها فتنكر فيحلفها فتنكر فيحلف فيستبيحها بتواطئ منها وألن املرأة قد تكره زوجها فتدعي عليه يف 

كل يوم فتحلفه وكذلك األمة تدعي العتق وهذا ضرر عظيم احتجوا بقضية حويصة وحميصة يف قضية عبد الرمحن 
ني مييناً وألن كل حق توجهت اليمني فيه على املدعى بن سهل وهي يف الصحاح وقال فيها حيلف لكم يهود مخس

عليه فإذا نكل ردت على املدعي أصله املال وقياساً على اللعان فإن املرأة حتدد بيمني الزوج ونكوهلا عن اليمني 



أته ولقوله البينة على من ادعى واليمني على من أنكر وهو عام يتناول صورة التنازع وألنه قال لركانه ملا طلق أمر
البتة ما أردت البتة فقال واحدة فقال له اهللا واهللا ما أردت إال واحدة فقال واهللا ما أردت إال واحدة فحلفه بعد 
دعوى أمر الثالث واجلواب أن األميان متت بعد املوت وهو وجوده مطروحاً بينهم وهم أعداؤه وغلظه مخسني 

اخللوات حيث يتعذر باإلشهاد فغلظ أمره حلرمة الدماء وعن  خبالف صورة النزاع يف املعنيني وألن القتل نادر ويف
الثاين أن املدعى عليه هاهنا ال حيلف مبجرد الدعوى فاحنسمت املادة وعن الثالث أن اللعان مستثىن للضرورة 

فجعلت األميان مقام الشهادة لتعذرها وضرورة األزواج لنفي العار وحفظ النسب وعن الرابع أنه خمصوص مبا 
ا من الضرورة وخطر الباب وعن اخلامس أنه وان صح فالفرق أن أصل الطالق ثبت بلفظ صاحل بل ظاهر ذكرن

  للثالث ودعوى املرأة أصل الطالق وليس فيه ظهور بل مرجوح باستصحاب العصمة 

  فرع

 تعاىل أقام ويف اجلواهر حيلف مع املرأتني يف األموال وقاله ح ومنع ش وابن حنبل ووافقنا يف الشاهد لنا أن اهللا
املرأتني مقام الرجل فيقضى هبما مع اليمني وملا علل نقصان عقلهن قال عدلت شهادة املرأتني بشهادة رجل ومل خيص 
موضعاً دون موضع وألنه حيلف مع نكول املدعى عليه فمع املرأتني أوىل وألن املرأتني أقوى من اليمني ألنه ال يتوجه 

ل وإذا مل يعرج على اليمني إال عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل فيحلف عليه ميني معها ويتوجه مع الرج
معهما احتجوا بأن اهللا تعاىل إمنا شرع شهأدهتن مع الرجل فإذا عدم الرجل لقت وألن البينة يف املال إذا خلت عن 

يف غري املال كما يقبل  رجل مل تقبل كما لو شهد أربع نسوة فلو أن امرأتني كالرجل لتم احلكم بأربع ولقبلنا
الرجالن ويقبل يف غري املال رجل وامرأتان وألن شهادة املرأة ضعيفة تتقوى بالرجل واليمني ضعيف فينضم ضعيف 
إىل ضعيف واجلواب عن األول أن النص دل على أهنما يقومان مقام الرجل ومل يتعرض لكوهنما ال يقومان مقامهما 

اإلعتبار املتقدم كما دل اعتباره على اعتبار القمط واجلذوع وغريها وعن  مع اليمني فهو مسكوت عنه دل عليه
الثاين أن عد بينا أن املرأتني أقوى من اليمني وإمنا مل تستقل النسوة يف أحكام األبدان ألهنا يدخلها الشاهد واليمني 

ها ومل يدل ذلك على وألن ختصيص الرجال مبوضع ال يدل على قوهتم ألن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغري
  رجحاهنن على الرجال وهو اجلواب عن الثالث 

  تفريع

يف اجلواهر لليمني أربعة أحوال احلالة األوىل أن تكون ممكنة كما تقدم فيحلف ويستحق كان واحداً او مجاعة مؤمناً 
غرم بالنكول مع  او كافراً حراً او عبداً ذكراً او أنثى فإن نكل ردت على املطلوب وإن حلف بريء فإن نكل

  الشاهد وهو أقوى من اليمني مع الشاهد لكونه من جهة املطلوب 

  فرع مرتب

فلو حلف املطلوب مث وجد الطالب شاهداً آخر قال ابن القاسم ال حيكم له به ألن نكوله قاطع حلقه ويف املوازية 
نكل فهل حيلف املطلوب مرة أخرى  حيكم له وإذا فرعنا على احلكم فمعناه حيلف معه ال أنه يضم إىل األول وإذا

ألنه مل يستفد باليمني األوىل سوى اسقاط الشاهد األول او يسقط حقه بغري ميني املطلوب ألن ميينه قد تقدمت 



واألول يف املوازية والثاين البن ميسر احلالة الثانية أن يتعذر كشاهد يف حبس على الفقراء فيتعذر حتليفهم ألن كل 
حق امللك فال حيلف وامنا مل حيلف من يستحف امللك فهو كالثنيا يف الطالق تنتقل اليمني إىل معني منهم ال يست

املطلوب جبامع التعذر احلالة الثالثة أن ميكن يف اإلستقبال دون احلال كالصيب ميتنع ميينه حىت يبلغ وحيلف املطلوب 
اجز فإن حلف ففي إيقاف املشهود به إذا كان اآلن على املشهور حلصول التعذر اآلن ألنه ال بد للشاهد من أثر ن

معيناً كدار او عبد او هو ما خيشى تلفه إن مل يوقف قوالن مبنيان على اخلالف هل احلكم مستند إىل الشاهد 
واليمني مقوية فيوقف املطلوب او ليس مستنداً إليه فال يوقف لعدم السبب وإذا نكل املطلوب أخذ املشهود به منه 

يكه او إيقافه األول يف املوازية والثاين يف الواضحة ويتخرج على هذا اخلالف استحالف الصيب عند ويف أخذه متل
البلوغ وإذا قلنا بأخذ اإليقاف واحللف بعد البلوغ فنكل حلف املطلوب وبريء فإن نكل أخذ احلق منه وإذا 

على املشهور وأشار بعضهم إىل استحلف املطلوب أوال مث استحلف الصيب فنكل اكتفى بيمني املطلوب األوىل 
إمكان اخلالف وإذا حلف املطلوب او نكل فلم حيكم عليه على اخلالف املتقدم كتب احلاكم شهادة الشاهد وسببها 

  واسجلها للصغري خوفاً من ضياع حقوقه مبوت الشاهد مل تغري حاله عن العدالة قبل البلوغ 

  فرع مرتب

آلن واستحق فلو كان الصغري ال مال له ينفق عليه أبوه باحلكم عليه بذلك إذا مات الصيب قبل بلوغه حلف وارثه ا
فطلب األب أن حيلف مع الشاهد ففي املوازية املنع ألنه حيلف ليملك غريه وروي التمكني من ذلك ملا له يف ذلك 

احلالة الرابعة إمكاهنا من النفقة فتسقط النفقة عنه ومنشأ اخلالف كون القضية مستندة إىل جمرد شهادة الشاهد ام ال 
من البعض كشاهد على وقف على بنيه وعقبهم فيمكن من الولد دون أعقاهبم لعدمهم فاألصحاب على امتناع 
اليمني مطلقاً تغليباً للتعذر وروي حيلف اجلل ويثبت الوقف على حسب ما أطلقه احملبس لقيام اجلل مقام الكل 

وم والغائب واحلاضر تغليباً لإلمكان وروي تفريعاً على الثبوت وروي إن حلف واحد ثبت كله للموجود واملعد
فيمني احلاضر مع الشاهد إن نكل اجلميع مل يثبت لواحد منهم حق او البعض فمن حلف أخذ نصيبه دون من نكل 

من مل وكذلك إذا انقرض البطن األول ووجد البطن الثاين فإهنم ال يستحقون شيئاً إال باألميان كالبطن األول وقيل 
حيلف أبوه ال يستحق شيئاً وإن طلب احللف وسبب اخلالف هل يتلقى البطن الثاين منافع الوقف عن الواقف او 

البطن األول وعليه يتخرج لو حلف واحد من البطن األول ونكل سائرهم وقلنا يستحق نصيبهم ذو وبقي الناكل 
حد الناكلني حياً ال يستحق البطن الثاين شيئاً فإذا مات هل يدفع نصيبه إىل بعض أهل او إىل البطن الثاين وما دام أ

مجيع من حلف ونكل انتقل حكم الشهادة إىل البطن الثاين فمن حلف استحق ومن نكل مل يستحق شيئاً ويتخرج 
على ذلك أيضا هل يفتقر أهل البطن األول فيما رجع إليه عمن مات من طبقتهم إىل غري حمددة كما يف استحالف 

  لثاين بعد انقراض األول قوالن البطن ا

  فرع

  قال الشاهد والنكول واملرأتان والنكول واملرأتان واليمني والنكول كالشاهد واليمني 

  فرع



قال كل دعوى ال تثبت إال بشهادين ال حيلف فيها مبجرد الدعوى وال يرد على املدعي وال جيب فيها كالقتل العمد 
  الء والرجعة وحنوه والنكاح والطالق والعتاق والنسب والو

  فرع

يف النوادر قال مالك إذا أقام شاهداً أنه شتمه ال حيلف بل حيلف الشامت كالطالق وإن كان الشامت معروفاً بالسفه 
  غرم 

  فرع

قال مالك جيوز الشاهد واليمني واملرأتان واليمني فيما يؤدي إىل الطالق والعتق ونقض العتق واحلد كدين متقدم 
كذلك بالنكول مع ميني الطالب وعن ابن القاسم ال يرد بالنكول وال باقراره أن ديناً عليه قبل على عتق فينقض و

العتق قال مالك ويف شراء الزوج المرأته فيفرق بينهما يف أن املقذوف عبد فيزول احلد او يف أداء الكتابة فيعتق 
حاز نفسه باحلرية أنه مملوك لفالن فيبطل املكاتب او يف بيع عبد منك فيحلف ويبطل عتق البائع املتقدم وفيمن 

العتق ويبطل احلد عن قاذفه ويتشطر احلد عليه قال أشهب إذا وطئها مث أدعى شراءها فأقر له سيدها او أنكر ونكل 
عن اليمني ملكها وال يسقط احلد او شاهداً وامرأتني سقط قال وهذا إذا مل يكن يف حوزه وخالفه ابن القاسم قال 

ت بالشاهد واليمني الغصب واإلستهالك وجراح اخلطأ واإلبراء من األموال او من اجلناية او من سحنون ويثب
العيوب يف املبيع واإلقرار بأن ما شهدت به بينته باطل قال ابن القاسم ويف كل جناية عمد ال قود فيه واختلف قوله 

يقبل يف صغري جراح العمد كاملوضحة  يف القصاص فيما دون النفس ورجع للمنع ويف املوازية قال عبد امللك
واإلصبع وحنوه من املأمون على النفس خبالف ما خياف فيه على النفس ويف أهنا ألقت باجلناية مضغة وتستحق العدة 

دون الكفارة قال مالك ويف أنه الوارث فيأخذ املرياث بعد اإلستباء إذا ثبت النسب واملوت بغري ذلك قال مالك 
أنه أوصى إليه ال حيلف بل يوليه اإلمام إذا رآه أهال قال ابن القاسم ويثبت بالشاهد واليمني أنه إذا أقام شاهداً 

خالع على مال ويأخذه قال عبد امللك ال يثبت بذلك أنه أوصى بثلثه للمساكني قال ابن القاسم إذا ادعت على 
ن يكون ما وصل إليها من العاجل اكثر زوجها صداقاً إىل موت او فراق حلفت مع شاهدها وهلا صداق مثلها إال أ

فال ينقص هذا وقبل البناء مل حتلف ألهنا تدعي فسخ النكاح ويقضى بذلك يف قتل العبد فيستحق قيمته من احلر او 
رقبة العبد القاتل وال يقتص من العبد بذلك قال حممد وال من جراح العبد بذلك وقال أصبغ يأخذ األرش وإن أراد 

د واقتص له قال مالك إن حلف بالطالق ليقضينه إىل أجل فأقام شاهداً قبله أنه قضاه حلف القصاص حلف العب
وسقط احلق وزال احلنث وكذلك اليمني والنكول من الطالب او اقراره وأما إىل األجل فال يربأ إال بشاهدين قبل 

ار قال مطرف وكذلك لو شهد له األجل وال يربأ بإقراره وال غريه ولكن يسقط احلق قال عبد امللك يربأ باإلقر
شاهد بعد األجل بالقضاء قبل األجل وشاهدان على شهادة امرأتني مبثل ذلك خرج من احلنث ولو شهدتامها 

لنفسهما مع هذا الرجل مل يسقط احلنث وإن شهد شاهد بوصية فيها عول او فيها عشرة دنانري لرجل مات قبل 
لسبيل قال عبد امللك حيلف مع الشاهد وال يأخذ إال ما اعطاه العول وإمنا موت املوصي ومل يعلم به وفيها عشرة يف ا

يدخل عليه العول بعد ميني الورثة بسبب الشهادة للمجهولني او امليت وهو يوجب العول ويقاص من حيلف من أهل 
سم ال حيلفون بل الوصايا بإدخال ذلك عليهم فصار ذلك حقاً للورثة جيعلهم حيلفون مع هذا الشاهد وقال ابن القا

إجازة الشهادة ألحد أخذه بقسطه وما ينوبه مع غريه وإن مل يأخذه أهله وشاهده أوجب احلصاص مث ملن مل حيلف 



ولو شهد آخر الناكلني ألخذ حقه من الثلث بغري حصاص قال ابن القاسم إن شهد لك بوصية او صدقة فوقف 
الورثة فحت بشا أخرى ينقض احلكم وقضى لك وما فات  ذلك ليأيت بشاهد آخر فلم جيد يقسم ذلك القاضي بني

بوالدة او عتق مل يرد ويأخذ مثنه إن بيع فإن مل يفت بذلك عند املشتري أخذته ودفعت مثنه للمشتري وترجع أنت 
  بالثمن على الورثة البائعني له وتدفع ما أنفق يف األرض من بناء او غريه ويتبع الوارث 

  فرع

حيلف السفيه البالغ مع شاهده خبالف الصيب ألن له وازعاً دينياً وألنه جالب بيمينه ال دافع ماالً قال قال ابن القاسم 
والسفه إمنا يقدح يف الدفع فإن نكل حلف املطلوب وبرئ فإن نكل غرم وال يعود اليمني للسفيه الناكل إذا رشد 

احللف عند صالح احلال وكذلك النصراين  وكذلك املوىل عليها إذا صلح حاهلا وقال ابن كنانة هلا الرجوع إىل
يسلم ألنه قضاء قدر فال رجوع له وقال مطرف يف السفيه يقوم له شاهد إن حلف املطلوب وخر السفيه فإذا رشد 
قضي له وإن أىب مل يكن له ميني على املطلوب ولو كان املطلوب قد نكل أوال أخذ منه احلق فإن رشد السفيه مضى 

طلوب وكذلك إن كان صبياً يف التنبيهات اختلف يف ميني القضاء على السفيه فمعظم األندلسيني وإن نكل رد إىل امل
يسقطوهنا ألنه لو نكل عنها مل يستحق الطالب بنكوله حقاً وأوجبها مجاعة قال األصيلي وغريه وقال أبو العباس ابن 

ف ما حكم له به عنه فإن رشد فقام ذكوان وابن عقاب تؤخر اليمني إىل رشده وحيكم فإن حلف حينئذ وإال صر
حبقه وقد مات الوصي او احملجور عليها مبوت زوجها وأبويها او وصيها مث ترشد فأفىت الشيوخ يف أحكام ابن زياد 
أن ال ميني عليها ألهنا حتب قبل وتأخذ اآلن حقها بغري ميني إال أن يدعي عليها علمها بقبض الوصي فتحلف وقال 

رشدت صارت كغريها قال وهو الصحيح عندي قيل وسواء ادعي عليها بذلك أم ال إال أن  ابن عتاب وغريه إذا
يكون الزوج حاضرا وال يدعي عليها شيئا فال ميني بوجه يقضي القاضي هلا وقيل ال حيكم يف مثل هذا حىت حيلف 

يلزم يف احلاضر إال بدعواه احملكوم عليه ميني القضاء كان حاضرا مطلوبه او غائبا على ظاهر املدونة والصحيح ال 
على ما ادعى خصمه إال ما ليس عليه يد ألحد الحتمال أن يكون لغائب حجة أقوى واختلف إذا ادعى السفيه 

دعوى وجبت فيها اليمني فردت عليه فقيل حيلف وقيل ال حيلف ألن نكوله ال يوجب شيئا والصواب حيلف 
لف واستحق كما لو كان له شاهد ومل حيلف معه فإنه على ويستحق فإن نكل فهو على حقه مىت شاء أن حيلف ح

  حقه 

  فرع

قال يف كتاب ابن سحنون األخرس الذي ال يفهم عنه شهد له شاهد فرد ميينه على املطلوب فإن حلف بريء او 
  نكل غرم وكذلك املعتوه وذاهب العقل إن حلف املطلوب ترك إىل أن يربأ املعتوه فيحلف ويستحق 

  فرع

ين على امليت ووجد شاهد بالرباءة والوارث صغري حلف الطالب ما قبض ويأخذ اآلن فإذا كرب الوارث إذا ثبت د
  حلف واسترجع املال 



  فرع

قال قال مالك إذا أمرت عبدك او وكيلك بقضاء دينك فجحد القابض وأقام شاهدا حلف العبد او الوكيل وبرئت 
هد فإن نكل الوكيل غرم بعد رد اليمني على الطالب له لتفريطه بغري ميني كان الوكيل مسلما ام ال ألنه للوكيل ش

لعدم تكميل النصاب عند الدفع ونكوله وإن نكل العبد حلفت كما حيلف مع شاهد حبق للعبد بعد موته ألنه مالكه 
ن هو وماله وإن كان الوكيل عدميا او ميتا حلفت مع الشاهد وإن نكل وكيلك عبد لغريك ضمن إذ مل يشهد شاهدي

  إن كان مأذونا له وإن كان وكيلك معدما ونكل حلفت لقد وصل احلق 

  فرع

قال قال مطرف إذا شهد للمأذون شاهد حبق له ونكل ال حيلف سيده ونكول العبد كإقراره جائز فإن مات حلف 
  السيد ألنه وارثه 

  فرع

أن شريكك اشتراه حلفت  قال قال مالك إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب املتفاوض وشهد شاهد
  أنت معه وإن مل تثبت الوكالة حلف الوكيل 

  فرع

قال قال مالك الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من املبتاع حيلف الرسول مع الشاهد فإن تعذر لصغر وحنوه 
  حلفت أنك ما تعلم رسوله لرسولك وتستحق 

  فرع

ت مع الشاهد فإن ردت اليمني على املشهود عليه قال يف املوازية ملالك إن بعت إلبنك الصغري او سلمت حلف
حلف وبريء وغرمته وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غرمي امليت الدفع للوصي فرد الوصي اليمني على الغرمي 

  جلنايته برده اليمني 

  فرع

 قال قال مالك إذا امتنع الوارث من اليمني مع الشاهد حلف غرمي امليت وأخذ حقه فإن فضل شيء مل حيلف
الوارث ألنه نكل أوال إال أن يقول مل اعلم أن فيه فضال ويعرف ذلك قال سحنون وإمنا بريء بتحليف الوارث ألنه 
لو نكل الغرمي عن اليمني أنه مل يقبض حقه لكان للوارث اليمني مه الشاهد وذلك إذا مل يقم الغرماء أما لو قاموا او 

قال حممد املعروف ملالك تبدئيه الوارث إن كان فضل وإال فال  ثبتت حقوقهم وطلبوا احللف ألهنم أوىل بالتركة
حيلف إال الغرمي فإن نكل حلف الغرمي وبريء وعن مالك إن قام الغرمي حلف الوارث فإن نكل حلف للغرمي وإن 
 فضل شيء مل يأخذه الوارث إال باليمني قال أصبغ فإن حلف الغرمي مث طرأ مال للميت أخذ منه وال يأخذ الوارث



بيمينه وال يكفي اليمني اليت مع الشاهد قال حممد بل ليس للغرمي وال الوارث أخذ بالدين إال بيمني الوارث وال 
يكفي اليمني الغرماء الذين حلفوا أوال ألنه ملا طرأ مال يفي بدينهم صار الوارث أقصد ولو مل يطرأ مال لكن ملا 

باليمني ألن الدين ملا ترك صار امليت كمن ال دين عليه إال أن  حلف الغرمي ترك دينه للميت فال يأخذه الوارث إال
يبني أنه ترك للوارث او للغرمي فإذا نكل الغرمي حلف املطلوب وبريء وال حق للوارث إال أن يفضل عن الدين 

فضل فيحلف قال عبد امللك ليس للمديون احلي أن حيلف غرميه ما دام مل حيجر عليه فيحلف كل طالب على أن 
لذي شهد به الشاهد حق ال على نصيبه لتطابق اليمني الشهادة ومن نكل مل حياصص وإن رجع بعد النكول ال يقال ا

قال مطرف وقال عبد امللك يقال وليس كنكوله عن حق نفسه ألنه يظن الغرمي حيلف وال حيلف الغرمي على براءة 
  يب وقال حممد له ذلك ألجل إخبار الشاهد ذمة املطلوب امليت او املفلس من دين كان عليه ألنه رجم بالغ

  فرع

  قال قال مالك حيلف املوصى له بالثلث مع شاهد حلق للميت فإن نكل حلف الغرمي وبريء 

  فرع

قال قال ابن عبد احلكم شهد للميت شاهد بدين مؤجل حيلف غرميه معه وأخذ منه فإن طرأ مال قبل األجل أخذ 
فإن نكل مل يأخذ من املشهود عليه شيئاً وحلف وبريء فلو حل وأخذه  منه حقه وال يأخذه الوارث حىت حيلف

احلالف مث طرأ مال أخذه الوارث وال يأخذ األول ولو كان مال حاضر فقال الوارث آخذه ورضي الغرمي بأن حيلف 
وحلف بعض  ويأخذه مل جيز وال حيلف إال الوارث وإمنا حيلف الغرمي إذا مل يكن للميت مال فلو مل يكن غري الدين

الغرماء وأىب البعض أخذ احلالف مجيع حقه من هذا الدين ال مقدار حصته والوارث ليس له يف مثله إال حصته لتعلق 
  حق الوارث بعني املال والغرمي ال خيتص 

  فرع

قال قال حممد إذا نكل عن اليمني مع الشاهد وحلف املطلوب وبريء فوجد شاهداً آخر أيتف له احلكم به ألن 
مني أسقطت املطلوب بالشاهد األول وقال ابن ميسر ال ترد اليمني على املطلوب ثانية ألنه قد بريء حبلفه األول الي

قال ابن القاسم ال يضر إىل األول وقد بطل حقه بنكوله خبالف الذي حيلف لعدم البينة مث جيدها قال مالك فإن كان 
وقضى له كما إذا حلف مث وجد البينة قال ابن كنانة هذا  القاضي ال يقضي بالشاهد واليمني ضم أيضا إىل األول

  وهم وإمنا قاله مالك يف احلقوق اليت ال حيلف فيها كالطالق 

  فرع

قال قال مطرف إذا أحلفت غرميك وبريء مث وجدت شاهداً ال حيلف وال يقضى لك إال بشاهدين ألنه لكنه ال 
  وأصبغ  يسقط ميني مربته بشاهد وميني وقاله ابن عبد احلكم

  النظر الثاين يف احمللوف عليه



ويف اجلواهر حيلف على البت فيما ينسب لنفسه من نفي او إثبات وما ينسب لغريه من اإلثبات وعلى نفي العلم يف 
النفي حنو ال أعلم على موروثي ديناً وال أعلمه أتلف وال باع وحيلف من ادعي عليه دفع الرديء يف النقد ما أعطى 

 علمه ولو قال ما أعرف اجليد من الرديء قيل حيلف ما أعطيته رديئاً يف علمي وحيلف يف النقص على إال جياداً يف
  البت ال على العلم ال كل كل موضع يتمكن من معرفته حلف على البت وما ال يكتفى بنفي العلم 

  فرع

قرينة حال من نكول خصم وغري قال حتل اليمني بغلبة الظن مبا حيصل له من حظ أبيه وحظ نفسه او من يثق به او 
ذلك وقاله ش خبالف الشهادة والفرق أن اليمني إما دافعة فهي املقصودة باألصل يف براءة الذمة او جالبة وهي 

مقصودة بشاهد او غريه والشهادة ال يقصدها إال مستندها وقيل ال بد من العلم قياسا على الشهادة وكالمها خرب 
  والقوالن ملالك 

  فرع

عترب يف اليمني نية القاضي فال يصح توريث احلالف وال ينفعه قوله إن شاء اهللا حبيث ال يسمعه القاضي قاعدة قال امل
جيوز أن ينوي باللفظ ما حيتمله لغة من تقييد وختصيص وجماز وحنوه إمجاعا إال يف أميان فال يقبل ظاهرا وال باطنا ملا 

شرعت ليهاب اخلصوم اإلقدام عليها فلوال ذلك مل يهابوها وفسدت  يؤدي إليه من إبطال فائدة األميان ألهنا إمنا
األموال واألبضاع و والدماء واستثىن بعض العلماء املدعى عليه وهو معسر جتوز له نية ختصه ألن القول عدال تغيري 

وميينك على ما الظلم وطلب املعسر ظلم واإلستثناء من القاعدة من منع من النية لقوله اليمني على نية املستحلف 
  يصدقك عليه صاحبك واملستحلف يصدقك على احلاكم وصاحب احلق 

  النظر الثالث يف احللف

ويف اجلواهر باهللا الذي ال إله إال هو ال يزاد على ذلك يف شيء من احلقوق وقاله يف الكتاب وال تغليظ باأللفاظ 
ملنرب باهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة وروى ابن كنانة احللف يف ربع دينار ويف القسامة واللعان عند ا

الرمحن الرحيم قال ابن القاسم وال يزاد على الكتايب والذي أنزل التوراة واإلجنيل وال حيلفون إال باهللا وعن مالك 
له بال  حيلف باهللا الذي أنزل التوراة على موسى والنصراين باهللا الذي أنزل اإلجنيل ويف الكتاب حيلف يف كل شيء

يف جامع بلده ويف أعظم مواضعه وليس عليه استقبال القبلة وال يعرف مالك اليمني عند املنرب إال منرب النيب يف ربع 
دينار فأكثر قال ابن يونس قال أشهب وإن قال والذي ال إله إال هو مل يقبل منه وواهللا فقط ال جيزيء حىت يقول 

 قال مالك وال حيلف قائما إال من به غلبة ويف القسامة واللعان ويف ربع الذي ال إله إال هو ألنه حتليف رسول اهللا
دينار فأكثر عند املنرب باهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم ويف مساجد املدائن حيلف جالسا 

 املساجد وجيتمعون للصالة ويف ويتحرى يف املال العظيم والدماء واللعان احللف يف الساعات اليت حيضرها الناس يف
غري ذلك يف كل حني وقال عبد امللك ومطرف األميان يف احلقوق والدماء وغريها باهللا الذي ال إله إال هو للمسلم 
والكافر الكتايب وغريه قاال وحيلف الرجال والنساء قائيمني مستقبلي القبلة يف ربع دينار فأكثر عند منرب النيب ويف 

يث يعظمون عند منربهم وتلقاء قبلتهم وإن مل يبلغ احلق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا ويف أقل من غري املدينة ح



ذلك حيلف الرجل يف املوضع الذي قضي عليه واملرأة يف بيتها ومن لزمه احللف عند املنرب وحنوه من املواضع فقال 
وإن كان مدعيا بطل حقه وقاله مالك قال مالك أحلف يف مكاين فهو كنكوله وينتقل اليمني خلصمه قال ابن حبيب 

وعمل أهل املدينة وبيت املقدس ومكة جيلبون إىل مسجديهما يف القسامة ولو بعدوا ويف سائر األمصار من حنو 
إن ( عشرة أيام قال ابن عبد احلكم يستحب لإلمام التخويف من اليمني وقد كتب ابن عباس إىل ابن أيب ملكية 

اآلية فاعترف وخترج املرأة فيما له بال إىل املسجد يف ربع دينار فأكثر ) د اهللا وأمياهنم مثنا قليال الذين يشترون بعه
قال مالك وإن كانت ال خترج هناراً خرجت ليالً قال حممد ال خترج ليال يف ذلك بل يف الشيء الكثري قال اللخمي 

ي قول مالك اإلجزاء ألنه يلزم هبا الكفارة قال مالك يف اختلف إذا قال واهللا ومل يزد او والذي ال إله إال هو ويقتض
  املوازية حيلف باهللا الذي أحىي املوتى قال مالك وحيلف مبكة عند الركن 

  فرع

يف الكتاب حتلف املرأة يف بيتها يف اليسري إن كانت ممن ال خترج فبعث القاضي إليها من حيلفها ويكفي رجل واحد 
ج او خترج كما أن العبد ومن فيه بقية رق كاحلر يف اليمني واملكاتبة واملدبرة كاحلرائر وأم الولد كاحلرة ممن ال ختر

يف اليمني ألن األصل املساواة وحيلف النصراين واليهودي يف كنائسهم وحيث يعظمون واجملوسي يف بيت ناره 
جنيل محله بعضهم على ظاهره وال وحيث يعظم يف التنبيهات قوله ال حيلفون باهللا وال يزاد والذي أنزل التوراة واإل

يلزمهم متام الشهادة إذ ال يعتقدوهنا فال يكلفون ما ال يدينون به قال ابن شبلون والزم غريه اليهود ذلك دون 
غريهم ألهنم ال يوحدون وقيل مراده حلف املسلمني قاله أبو حممد وقيل يلزم مجيع ذلك وإن مل يعتقدوه وجيربون 

ما منهم بل هو حكم يلزمهم من أحكام اإلسالم بعقد الذمة كقضاء القاضي عليهم عليه وال يكون ذلك إسال
بأحكام اإلسالم وعليه متقدموا األصحاب واملرأة اليت ال خترج كنساء امللوك يبعث هلا اإلمام من حيلفها يف بيتها وال 

يف أقرب املساجد إليهن وقيل  متتهن وهذا فيما يدعى عليهن وأما ما يدعني فيخرجن ملوضع اليمني وحلفهم سحنون
ال بد من خروجهن فإن امتنعت حكم عليها حكم امللك قال وليس جبيد ألهنن مكرهات فال لذة مع اإلكراه وقيل 

ما له بال يف حق النساء هو املال الكثري خبالف الرجال وقاله حممد وقال حممد بل ربع دينار قال ابن يونس قال 
ف اليهود يوم السبت والنصراين يوم األحد ألن من دينهم األمتناع من اليمني يف يوم الشيخ أبو احلسن للطالب حتلي

األحد وغريه وأما إليهودي فشرعه يوم السبت أن ال يبيع وال يشتري وال يطالب وال يستحلف وبذل اجلزية على 
تهم وإذا رد ثوبا بالعيب هذا فكيف خيالف العقد بل يؤخر إىل زوال السبت وأما حتليفهم مبوضع يعظمونه فمن شريع

قال حممد إن كان النقص أكثر من ربع دينار حلف باجلامع وقيل بل املراعى إن كان الثوب قائما قيمته ألنه يطلب 
الثمن فال ينظر إىل قيمة العيب إال أن يفوت وإذا كان لك ربع دينار ال أقل وال أكثر قال اللخمي يف الكتاب 

جالساً وعنه قائماً وقاله عبد امللك إال يف أقل من ربع دينار وحتلف املرأة يف بيتها  مستقبل القبلة وقال مالك حيلف
جالسة وعن مالك ليس على من حلفه يف غري املسجد أن يقوم قال وأرى اإلستقبال كإن قل احلق دون القيام وقد 

ل أقام الرجل يف اخلامسة وليس يف حيسن القيام يف القتل ومل يقم النيب يف اللعان إال يف اخلامسة أقام املرأة وقي
الصحيح ومن حلف يف مجيع ذلك اجزأه قال حممد إذا أرادت اجملوسية حتلف بالنار منعت وال حتلف إال باهللا قال 
صاحب املنتقى إمنا حيلف فيما عدا مسجد النيب من املساجد عند احملراب وإن مل يكن بقرب املنرب وأعظم شيء يف 

معىن قول مالك وإذا كان احمللوف عليه غري مال كالطالق وحنوه حلف على املنربا وقاله ش املساجد احملاريب وهو 
وعند ش ال يغلظ يف املال إال يف مائيت درهم أو عشرين دينارا وعرض يساوي أحدمها ألنه يصل بني الغين والفقري 



على عظمه والتغليظ عندنا يقع  وجوابه أن هذا ال يدل على أن ربع الدينار ليس عظيما بل كونه سبب القطع يدل
خبمسة أشياء بالزمان وفيه قوالن وباملكان واللفظ بزيادة الذي ال إله إال هو واحد يقتصر على إسم اهللا والعدد يف 

القسامة واهليئة يف القيام واستقبال القبلة ووافقنا ش يف األربعة األول وقال ح ال يغلظ بالزمان واملكان يف شيء من 
جاء يف التفسري بعد صالة العصر وقوله صلى اهللا عليه وسلم ) حتبسوهنما من بعد الصالة ( ا قوله تعاىل األميان لن

ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل منع ابن السبيل فضل مائه بفالة ورجل بايع 
ميني فاجرة بعد العصر ليقتطع هبا مال مسلم وهو ال اإلمام إن أعطاه وىف له وإن مل يعطه خانه ورجل حلف على 

يفعل ذلك إال بإجلاج من احلاكم فدل ذلك على أنه الزم والعن النيب بني رجل وامرأة بعد العصر ويف املوطأ قال 
النيب من حلف على منربي آمثا تبوأ مقعده من النار ويف رواية املوطأ أيضا من اقتطع حق أمرىء مسلم بيمنه حرم 

 عليه اجلنة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهللا قال وإن كان قضيبا من أراك وإن كان اهللا
قضيبا من أراك قاهلا ثالثا وألن فيه زجرا عن الباطل فشرع لتغليظ اللفظ احتجوا بقوله البينة على من أنكر فأطلق 

ون دم صاحبكم ومل خيص وألنه حجة فال يغلظ كالبينة ومل يقل مكان وال غريه ويف حديث سهل أحتلفون وتستحق
وقياسا على ما دون النصاب واجلواب عن األول أن ما ذكرناه مقيد وما ذكرمتوه مطلق وألن ما ذكرمتوه إمنا سيق 

عن لبيان من يتوجه عليه اليمني ال لبيان صفة اليمني فال حيتج به فيه على القاعدة املتقدمة وهو اجلواب عن الثاين و
الثالث الفرق فإن البينة خترب عن أمر غريها فال هتمة وال تغليظ واحلالف خمرب عن أمر نفسه فاهتم فشرع له الزاجر 

وعن الرابع أن اإلحتياط للمال العظيم دون غريه مناسب يف الفرق وقال ش التغليظ بزيادة لفظ الصفات مستحب 
لغيب والشهادة الرمحن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من يف مجيع األحوال والقليل والكثري فيزيد يف عامل ا

العالنية وذلك عنده مفوض إلجتهاد احلاكم وقال ح إن استراب منه غلظ وإال اقتصر على قوله واهللا واإلقتصار 
عند ش على ذلك خمرب أيضا ألن النيب اقتصر عليه يف حتليف ركانة وجوز ش اإلقتصار على صفة واحدة من صفات 

لذات حنو وعزة اهللا واستحسن ش التحليف على املصحف وباملصحف واحتج ش بأن النيب حلف اليهود فقال ا
أنشدكم باهللا الذي أنزل على بين إسرائيل الكتاب وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم املن والسلوى وجنى بين 

إال هو ومل يزد وافقنا ش وابن حنبل يف أنه  إسرائيل من آل فرعون وجوابه أنه هللا حلف رجالً فقال واهللا الذي ال إله
ال بد من التحليف باهللا يف حق اجملوسي وغريه وإن كان ال يعتقده ألنه ال جيوز تعظيم غري اهللا واحللف بالشيء تعظيم 
ه له ولقوله من كان حالفا فليحلف باهللا او ليصمت وألنه إذا مل يعتقد عظم إمثه قدمياً تعجلت عقوبته فاتعظ هو وغري

  وخالف ابن حنبل فقال ال تغليظ بزمان وال مكان وال لفظ 

  فرع

يف اجلواهر يشترط يف اليمني مطابقة اإلنكار قاله يف الكتاب وقال ابن عبد احلكم إذا شهد شاهد بإقراره مل يكن 
حقه عليه لباق للطالب احللف على غصب وال غريه بل لقد أقر له بكذا وإن كان املدعى عليه غائباً زاد يف ميينه أن 

وما عنده به وثيقة رهن ويقضى له وإن ميتاً زاد بعد الرهن وال أبرأ منه وال من شيء منه وال احتال على أحد به 
وال شيء منه وألنه عليه لثابت إىل ساعته هذه مث يقضى له وإن مات صاحب احلق حلف الوارث البالغ مثل ذلك 

  لغ ويقضى هلما مجيعا باحلق إال أنه حيلف على العلم وال حيلف من مل يب

  فرع



قال إذا قبض البائع الثمن وأنكره مل حيلف املبتاع ماله عندي شيء بل ما اشتريت منه سلعة كذا وقاله مطرف وقال 
عبد امللك إن حلف ما له عندي شيء مما يدعيه برىء وروى ابن القاسم القولني قيل حملمد بن ابراهيم ابن عبدوس 

ري بينة فإن حلف ما اسلفته فقد كذب وإن مل حيلف غرم قال حيلف وينوي ما استسلفت منه إن أسلفته فقضاين بغ
سلفا جيب على رده إليه يف هذا الوقت ويربأ من اإلمث ويف املنتقى قال مالك ال بد أن يقول ما اشتر ومل استسلف 

قة بينها وبني اليمني وأول قول مالك وإن متادى على اللدد سجنه وإن متادى أدبه ألنه غري الدعوى فال بد من املطاب
يكفيه ما له علي حق وقاله الشافعية ألنه إذا نفى كل حق فقد انتفت الدعوى وقد يكون قضاه فيعترف بالبيع 

فيلزمه الغرم وإذا بني املدعي السبب وأنكر املطلوب وقال إمنا أحلف ما له عندي شيء من هذا السبب مل جيزه ذلك 
  ه علم شيء بوجه من الوجوه قاله أشهب قال والظاهر إجزاء األول ألنه مل يطلب بغريه حىت يقول وال أعلم ل

  النظر الرابع يف حكم اليمني

ويف اجلواهر حكم اليمني انقطاع اخلصومة يف حال ال براءة الذمة بل للمدعي بعد ذلك إقامة البينة ويعتذر بأنه مل 
احلكم هبا روايتان املشهورة عدم احلكم خالفاً ل ش ألن عدوله عنها  يعلم هبا او بغيبتها أما احلاضرة املعلومة ففي

إسقاط حلقه منها احتج بأن له غرضاً صحيحاً يف ذلك وهو سلوك أقرب الطرق وخفة الكلفة مع إمكان اإلكتفاء 
لبعدها ويف الكتاب إذا قال يل بينة غائبة فأحلفه يل وإذا قدمت قمت هبا فإن خيف ذهاب الغرمي وتطاول األمر 

أحلفه اإلمام وله القيام هبا وإن كانت يف حنو ثالثة أيام مل حيلفه إال على إسقاطها ومىت استحلفه عاملا ببينته ناكرا هلا 
وهي حاضرة أو غائبة فال حق له فيها وإن قدمت قال ابن يونس استحسن بعض القرويني إذا كان أمر البينة يطول 

ه أن حيلف عساه ينكل فتندفع الكلفة وإن حلف فله القيام ببينته ألن البينة عند القضاء ويشتد على اخلصم ذلك فل
العادلة خري من اليمني الفاجرة ومذهب عمر رضي اهللا عنه له القيام بالبينة مطلقاً وقاله األئمة وهو األنظر الذي 

  تقتضيه املصاحل وظواهر النصوص 

  فرع

صاحب اليمني مل يربأ وإذا رضي ميينه يف بيته او غريه أجزأه وال يف املنتقى إذا حلف على املنرب دون أن يقتضيه 
  حيلف بعد ذلك ألن التغليظ حقه وقد أسقطه 

  فرع

  قال إذا قال اضربوا يل أجال حىت أنظر يف ميينه وأتثبت يف حسايب فعل ذلك بقدر ما يراه احلاكم بقدر طول احلساب 

  فرع

ة وإن كان سعياً يف منكر ألنه لوال ذلك لبطلت األميان وضاعت قال بعض العلماء جيوز لك طلب اليمني الفاجر
احلقوق وألنه لوال ذلك ملا جاز للحاكم أن يأذن له يف حتليف خصمه العترافه أن خصمه كاذب فيكون هذا مستثىن 

  كما جعل احللف على نية املستحلف والقاعدة أن النية لالبطني 



  فرع

لب احلقوق ودفعها غري واجب وفصل غريه فقال إن كانت كاذبة حرمت قال إمام احلرمني احللف ال جيب ألن ج
او صادقة واحلق مما يباح باإلباحة كاألموال أبيحت إال أن يعلم أن خصمه مىت نكل حلف كاذبا وجب احللف 
ى ملعصية الكذب او مما ال يباح باإلباحة كالدماء واألبضاع فإن علم أن خصمه ال حيلف إذا نكل خري وإن غلب عل

ظنه حلفه وجب عليه احللف ألن حفظ هذه احلقوق واجب حبسب اإلمكان فكذلك جيب حفظ الودائع من الظلمة 
  باألميان احلانثة وكذلك من ادعى الرق أو حنوه من حقوق اهللا دعوى كاذبة وهو ميكنه التخلص منها باليمني 

  النظر اخلامس يف النكول

قض للطالب حىت يرد اليمني عليه فإن جهل املطلوب أرسال احلاكم ويف الكتاب إذا استحلف املطلوب فنكل مل ي
طلب ردها فعليه أن يعلمه بذلك وال يقضي حىت يردها فإن نكل الطالب فال شيء له وقاله ش وقال ح وابن حنبل 

لزمه يقضي بالنكول وال يرد اليمني ويقضي بالنكول وقال ح إن كانت الدعوى يف مال كرر عليه ثالثا فإن مل حيلف 
احلق وال يرد اليمني وال يوجب القود فال حيكم بالنكول بل حيبس حىت حيلف أو يعترف ويف النكاح والطالق 

والنسب وغريه ال مدخل لليمني فيه فال نكول وقال ابن أيب ليلى حيبس يف مجيع ذلك حىت حيلف لنا الكتاب والسنة 
وال ) بالشهادة على وجهها أو خيافوا أن ترد أميان بعد أمياهنم ذلك أدىن أن يأتوا ( والقياس أما الكتاب فقوله تعاىل 

ميني بعد ميني إال ما ذكرناه غري أن ظاهره يقتضي ميينا بعد ميني وهو خالف اإلمجاع فيتعني محله على ميني بعد رد ميني 
النيب وقالت إن ألن اللفظ إذا ترك من وجه بقي حجة يف الباقي وأما السنة ا فما روي أن األنصار جاءت إىل 

إليهود قتلت عبد اهللا ابن سهل وطرحته يف فقري فقال النيب أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا ال قال فتحلف 
لكم يهود قالوا كيف حيلفون وهم كفار فجعل النيب اليمني يف جهة اخلصم خرجه املوطأ وغريه وما روي أن املقداد 

آالف درهم فلما كان وقت القضاء جاء بأربعة آالف فقال عثمان  اقترض من عثمان رمحة اهللا عليهما سبعة
أقرضتك سبعة آالف فترافعا إىل عمر فقال للمقداد حتلف وتأخذ فقال عمر لعثمان لقد أنصفك فلم حيلف عثمان 

فكان  فنقل عمر رضي اهللا تعاىل عنه اليمني إىل املدعى عليه ومل خيتلف يف ذلك عثمان واملقداد ومل خيالفهم غريهم
إمجاعا وقياسا على النكول يف باب القود واملالعنة ال حتد بنكول الزوج وألنه لو وكل عن اجلواب يف الدعوى مل 
حيكم عليه مع أنه نكول عن اليمني واجلواب فاليمني وحده أوال لعدم احلكم ا وألن البينة حجة املدعي واليمني 

إقامة البينة مل حيكم عليه بشيء فكذلك املدعى عليه إذا امتنع من حجة املدعى عليه يف البغي ولو امتنع املدعي من 
اليمني مل حيكم عليه وألن املدعي إذا امتنع من البينة كمان للمدعى عليه إقامتها وتوجهت وكذلك املدعى عليه إذا 

أو ناقصة قعد عن اليمني يكون لآلخر وألن النكول إن كان حجة كاملة كالشاهدين وجب القضاب به يف الدماث 
كشاهد وامرأتني أو ميني وجب استغناؤه عن التكرار أو كاإلعتراف واإلعتراف يقبل يف القود خبالفه واإلعتبار ال 

فمنع تعاىل أن يستحق ) إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال ( يفتقر إىل تكرار خبالفه احتجوا بقوله تعاىل 
مني ليال يستحق ميينه مال غريه وألن املالعن إذا نكل حد مبجرد النكول وألن ابن بيمينه على غريه حقا فال ترد الي

الزبري وىل ابن أيب مليكة قضاء اليمن فجاء إىل ابن عباس فقال أن هذا الرجل وألين هذا البلد وإنه ال غىن يل عنك 
ا األخرى يف كفها فكتب إليه فقال له ابن عباس أكتب إيل مبا يبدو لك قال فكتب إليه يف جاريتني جرحت إحدامه

قال ففعل ذلك ) إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثناً قليالً ( ابن عباس احبسهما إىل بعد العصر واقرأ عليهما 



واستحلفهما فابت فألزمها ذلك وقال البينة على من ادعى واليمني على من أنكر فجعل اليمني يف جهة املدعى عليه 
ل يف جانب املدعي وجعل حجة املدعي البينة وحجة املدعى عليه اليمني وملا جيز نقل حجة املدعي فلم تبق ميني جتع

إىل جهة املدعى عليه مل جيز أيضا نقل حجة املدعى عليه إىل املدعي ولقوله شاهداك او ميينه ومل يقل او ميينك وألن 
للنفي تعذر جعل اليمني لإلثبات واجلواب عن األول البينة لإلثبات وميني املدعى عليه للنفي فلما تعذر جعل البينة 

أن معىن اآلية أن ال يتعمد اليمني الكاذبة ليقطع هبا مال غريه وهذه ليست كذلك وجمرد اإلحتمال ال مينع وال مينع 
د املدعى عليه من اليمني الرابعة ليال يأخذ هبا مال غريه بل حيكم بالظاهر وهو الصدق وعن الثاين أن املوجب حل

املالعن قذفه وإمنا أميانه مسقطة فإذا نفذ املانع عمل املقتضي والنكول عندكم مقتضي فال جامع بينهما وعن الثالث 
أنه روي عن أيب أنه قال اعترفت فألزمها ذلك ولعله برأيه ال برأي ابن عباس فإن ابن عباس مل يأمره باحلكم عليها 

د فيمن يتوجه عليه اليمني ابتداء وحنن نقول به وأما ما حنن فيه فلم بذلك و س ال حجة يف فعله وعن الرابع أنه ور
يتعرض له احلديث أال ترى أن املنكر قد يقيم البينة إذا ادعى وفا الدين فكذلك اليمني قد توجه يف حق املدعي يف 

قدم تقديره وعن السادس أنه الرتبة الثانية وعن اخلامس أنه لبيان من يتوجه عليه اليمني ابتداء يف الرتبة األوىل كما ت
  مل جيعل اليمني لإلثبات باليمني مع النكول مث إن البينة قد تكون للنفي كبينة القضاء فإنه نفي 

  فرع

  قال ابن يونس إذا قضي بالنكول واليمني فوجد الطالب بينة قام هبا 

  فرع

فاً ل ش ألن النكول سبب مؤثر يف يف اجلواهر حيكم بالشاهد والنكول واملرأتني والنكول من املدعى عليه خال
احلكم فيحكم به مع الشاهد كاليمني من املدعي وتأثريه أن نكول املدعى عليه ينقل اليمني يف احلقوق كلها خبالف 

  اليمني فارغة بسم اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على حممد وعلى آله وسلم تسليماً 

  كتاب العتق

وأعتقه سيده فهو معتق وعتيق والعتق يف اللغة اخللوص ومنه عتاق اخليل  قال بعض العلماء عتق العبد يف نفسه
وعتاق الطري أي خالصوها والبيت احلرام عتيق خللوصه من أيدي اجلبابرة ويف الشرع خلوص الرقبة من الرق ويف 

ال أن يراد مستقبل التنبيهات العتق والعتاق بفتح العني فيهما وأمة عتيقة وإماء عتائق وال يقال عاتق وال عوائق إ
األمر فهو عاتق غداً وال يقال عتق بضم العني بغري مهز من أوله بل أعتق باهلمزة والبيت احلرام عتيق قيل عتق من 
الطوفان وقيل مل ميلكه جبار وقال وقد يكون العتق من اجلودة والكرم وفرس عتيق إذا كان سابقاً وعتق العبد أي 

ون من القوة والسراح عتق الفرخ إذا قوي على الطريان والعبد إذا أزال ضعفه عن ألتحق باألحرار مث فضله وقد يك
اإلكتساب والعبادات كذا والعتق من املندوبات إمجاعاً قال ابن حزم يف كتاب اإلمجاع وأمجعت األمة على أنه ال 

ة واإلمجاع أما الكتاب فقوله جيوز عتق غري بىن آدم من احليوإن ألنه السائبة احملرمة بالقرآن واصله الكتاب والسن
وأما السنة ففي الصحيحني قال النيب من أعتق ) فتحرير رقبة ( وقوله تعاىل ) وما أدراك ما العقبة فك رقبة ( تعاىل 

رقبة مؤمنة أعتق اهللا تعاىل بكل إرب منها إرباً منه من النار حىت انه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج 



ألمة على أنه قربة وهو من أعظم القرب ألن اهللا تعاىل جعله كفارة القتل وصلة الرحم أفضل منه ملا يف وأمجعت ا
  مسلم قال رسول اهللا المرأة أعتقت رقبة لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم ألجرك 

  فرع

قابله منه وهو ممكن قال اللخمي ظاهر احلديث يقتضي أنه إذا أعتق ناقص عضو ال حيجب النار عن الغضو الذي ي
  ألن األمل خيلقه اهللا تعاىل يف أي عضو شاء كما جاء يف الصحيح إن اهللا تعاىل حرم على النار أن تأكل أثر السجود 

  فرع

قال وعتق الذكر أفضل ألن أثر العبادة فيه أوجد وألن كثرياً من النساء ال يرغب يف العتق ليال يضيع وألن الرق يف 
ووا يف الذكورية وغريها فأغال مثناً ألنه سئل أي الرقاب أفضل فقال اغتالها مثناً وأنفسها عند الرجال أزكى فإن است

أهلها فإن كان األعال مثناً كافراً فضله مالك وخالفه أصبغ قياساً على عتق الواجب وألن اآلخر يراعي فيه من 
ن الكافر وإذا كانا مسلمني فالدين أفضل يصرف إليه اإلحسان وإذا كان عتق الذكر أفضل فاملرأة املسلمة أفضل م

وإن كان أقلهما مثناً ويف املقدمات إمنا يكون إال عال مثناً أفضل حاالً عند استوائهما يف الكفر واإلسالم فاألعال مثناً 
  من املسلمني أفضل وإن كان اآلخر أفضل حاالً ويف الكتاب نظران 

  النظر األول يف أركانه وهي ثالثة

املعتق ويف اجلواهر هو كل مكلف ال حجر عليه ألنه من باب الصدقة باملال ويف الركن تسعة فروع  الركن األول
األول يف الكتاب إذا قال العبد كل عبد أملكه إىل ثالثني سنة حر فعتق مث ابتاع رقيقاً قبل األجل عتق لزوال مانع 

إال بإذن سيده تطوع بذلك او حلف بذلك الرق دون مالكه وهو يف ملك سيده ألنه ال ينفذ عتق العبد لعبده 
فحنث إال أن يعتق وهو يف يده فيعتق إذا مل يرد السيد عتقه حني عتق فإن رده قبل عتقه وبعد حنثه مل يلزمه عتقه 

ألن رد السيد إبطال لتصرف العبد وإن قال العبد إن اشتريت هذه األمة فهي حرة فشدد مالك الكراهية يف شرائها 
يده أمره باليمني قال ابن يونس قال حممد املكاتب والسفيه كالعبد يف رد العتق يبطل وال يلزمهم بعد ومل يذكر أن س

العتق والرشد خبالف املديان عتقه للغرماء مث يفيد ماالً قبل بيع العبد إذا يقرب بيعه وقاله ابن القاسم قال أشهب رد 
بقى رقيقاً وقال ابن القاسم يعتق بغري قضاء خبالف السفيه الزوج عتق الزوجة مث تزول العصمة والعبد بيدها فإنه ي

والعبد والفرق أن املديان واملرأة مطلقاً التصرف يف أنفسهما وإمنا تعلق به حق الغري فإذا زال املانع بعد العتق واملوىل 
ديان بالقضاء ألن رد والعبد مسئلتان صحة التصرف وإمنا قال ابن القاسم يف عتق املرأة إنه ينفذ بغري قضاء ويف امل

الغرماء إيقاف النظر هل له مال أم ال وليس حقهم يف عني العبد والزوج حقه قي عني العبد وليس رده ألمر بني فهو 
أشبه برد الويل من رد الغرماء ورأى أشهب أنه كرد الويل والفرق البن القاسم أهنا تتصرف يف ثلثها خبالف املوىل 

حلف املوىل عليه واملرأة والعبد فلم حينثوا حىت ملكوا أمرهم فهو يلزمهم لزوال املانع عليه فتوسط أمرها وأما إن 
وعن ابن القاسم يف الصيب والعبد والنصراين حينثون بعد زوال تلك األحوال ال شيء عليهم نظرا حلالة اليمني وهو 

عتق لسكوت سيده وعلمه وإمنا السبب وقال عبد امللك إذا أعتق العبد عبده فسكت سيده وقد علم ال يلزمه ال
كره مالك شراء العبد األمة إذا علق عتقها ألن لسيدها رد عتقها فيبقى للسيد وطؤها وهي حملوف حبريتها وكذلك 



لو أمره سيده باليمني ومل يأمره بالشراء أما لو أمرمها عتقت عليه ومل يكن للسيد الرد كعتقه بإذنه قال مالك وإذا 
عليه وهو يلي نفسه بعد عتقه قال ابن القاسم إال البني السفه الذي حيجر مثله وعن مالك البني كان السفيه ال يوىل 

السفه يف إفساد ماله ينفذ تصرفه حىت حيجر عليه وهو قول أصحابه إال ابن القاسم قاله أشهب إذا حلف السفيه 
مه قال أشهب إذا حنث قبل زوال احلجر املوىل عليه لعتق رقيقه وحنث بعد واليته لنفسه يلزمه احلنث وقيل مل يلز

فإن رد وصيته مل يلزمه بعد احلجر وإال لزمه كالعبد ومل خيتلف مالك وأصحابه يف نفوذ عتق السفيه أم ولده ملا 
يدخلها من احلرية وال يتبعها ماهلا عند ابن القاسم إال التافه وقال أشهب يتبعها كما لو طلق امرأته وهلا مهر عظيم 

رق أنه قادر على اإلستثناء هاهنا وقال املغرية عتقه أم ولده ال ينفذ خبالف طالقه ويف اجلواهر ال عتق للعبد عليه والف
إال بأذن السيد فيقوم يف مال السيد كان للعبد مال أم ال وكان إن كان بغري اذنه وأجازه قال سحنون ويستوجب 

عليه قال اللخمي إذا قال العبد كل عبد أملكه إىل ثالثني  مال السيد وإن احتيج إىل رقبة العبد فيما بيده مل يقوم
سنة كما تقدم فاشترى عبدا يف حال الرق بعد إجازة السيد ليمينه لزمه العتق وإن أجاز ميينه يف ذلك العبد وحده 

وقول لزمه عتقه قوله رد ما يشتريه بعده واختلف يف حل السيد ليمني العبد فجعله ابن القاسم له دون أشهب قال 
أشهب أظهر ألن ضرر السيد يف العتق إلبقاء اليمني وال ينقص من مثنه إذا باعه الثاين إن ملك عبده العتق فقال 
اخترت نفسي وقال نويت بذلك العتق صدق وعتق قياسا على املرأة يف الطالق وإن مل يرد العتق فال يعتق وقال 

ومل ترده وإن مل يرد العتق مل يعتق وقال غريه يعتق وإن مل يرده  غريه يعتق وإن مل يرد كما يكون ذلك من املرأة طالقا
كما يكون من اململكة طالقا وإن مل ترده وإن قال العبد أنا أدخل الدار وأردت بذلك العتق مل يعتق ألنه ليس من 

صلح أن يريد به لفظه وقال غريه لو قال أنا أدخل أو أذهب أو أخرج مل يكن هذا عتقا إال أن يريد به العتق ألنه ي
العتق قال ابن القاسم وإن قال السيد لعبده أدخل الدار يريد به العتق عتق خبالف قول العبد ألن العبد يدعي العتق 

إذا أجاب بغري لفظه كاململكة تقول لنا أدخل بييت وتقول أردت الطالق ال يقبل منها وليس للعبد واملرأة بذلك 
الك مجيعا لتركهما ما جعل هلما حني أجابا بغري طالق وعتق ومتليك العبد خيار وإن كانا يف اجمللس يف قول م

كتمليك املرأة ذلك يف يدمها ما مل يفترقوا من اجمللس أو يطول حىت يرى أهنما تركا ذلك ولو خرجا من الذي كانا 
ابن القاسم وعليه مجاعة  فيه إىل كالم غريه يعلم أنه ترك ملا كانا فيه بطل ما جعل هلما وهو أول قول مالك وبه أخذ

الناس مث رجع فقال ذلك هلا وإن قامت من اجمللس إال ان توقف أو تتركه يطؤها أو يباشرها وحنو ذلك فيزول ما 
بيدها وكذلك العتق قال ابن يونس الفرق عند ابن القاسم بني العبد واملرأة يف اختيار النفس إن اختار العبد نفسه 

ملرأة منحصر يف الطالق قال حممد بن القاسم إن قال العبد اخترت امري أو قبلت أمري قد يراد به البيع ومقصود ا
ونوى العتق فذلك له وإن مل ينوه فذلك باق بيده مىت شاء اعتق نفسه وإن أجابا بغري ما جعل هلما أبطل يف الكتاب 

 اجمللس وقوهلما األول أدخل ما بيدمها خبالف السكوت الذي يترتب فيه اجلواب وقال أشهب ذلك هلما ما داما يف
بييت من العبد وحنوه كالسكوت قال اللخمي إذا وكله على عتقها فقال هلا أدخلي الدار وقال أردت العتق مل يصدق 
عند ابن القاسم كما ال يصدق العبد قال حممد إذا قال السيد أدخل الدار وقال أردت به العتق او الطالق مل يلزمه 

هذا فهو حر او طالق ألن هذا ليس صرحياً وال كناية الثالث يف الكتاب إن وكلتهما على عتقه إال أن يريد إذا قلت 
فأعتقه أحدمها فإن فوضت ذلك إليهما مل يعتق إال بإجتماعهما ألنه ظاهر مجعك بينهما وإن جعلتهما رسولني عتق 

هما ألن لكل واحد منهما واطئها وكذلك الطالق قال أشهب وغريه لو ملكتها وأجنبياً عتقها فال بد من اجتماع
انتقض ذلك فالرابع حكم الوكيل حكم املوكل وتقبل دعواه يف البينة ويلزم املوكل خبالف العبد املتهم لنفسه الرابع 

ينفذ عتق السكران وتدبريه دون املعتوه املطبق والصيب وإن علق العتق مث جن ففعل ما جلف عليه يف جنونه فال 



لصيب كل مملوك يل حر إذا احتلمت فاحتلم فال شيء عليه ألن اليمني واحلنث ال بد من شيء عليه وإن قال ا
حصوهلما يف زمان ينفذ فيه التصرف وأحدمها ال يستقل إمجاعاً واإلكراه مينع لزوم العتق والبيع وغريمها وإكراه 

اكراه الزوج بالضرب وإن السلطان وغريه سواء والتهديد بالضرب إكراه والتخويف الذي ال يشك فيه والسجن و
افتدت منه بشيء رده قال ابن يونس قال ابن القاسم البكر اليت يف بيت أهلها ومل تعنس وال جيوز عتقها وال 

معروفها وإن أجازه والدها ال ينبغي للسلطان أن جييزه وهي كالصيب وجيوز عتق املعنسة إذا أنس منها الرشد يف 
عتقها وال ينفذ تصرف البكر إذا دخل هبا زوجها وإن أجازه الزوج حىت يتبني  بيت أبيها واملعروف ملالك ال ينفذ

رشدها اخلامس يف الكتاب دفع العبد لك ماالً لتشتريه لنفسك او تشتريه لتعتقه ففعلت لزم البيع فإن كنت 
 يتبعك بشيء دون استثنيت ماله مل تغرم الثمن ثانية واال غرمته ألن املال بقي للبائع ويعتق الذي شرط العتق وال

اآلخر وإن مل يكن لك مال بيع عليك يف الثمن ويباع العتيق يف مثنه إال أن يكفي بعضه فإن زاد الثمن على العبد 
فالزائد يف ذمتك وإن اشترى العبد بنفسه منك شراء فاسداً عتق وال تتبعه بقيمة وال غريها خبالف شراء غريه ألنك 

غري بيع إال أن يتبعه لنفسه خبمر او خنزير فلك عليه قيمة رقبة لبطالن أصل  بعت مالك مبالك فكأنك املعتق من
العوض بالكلية وقال غريه هو حر وال شيء عليه نظراً ملا تقدم وإن أعتقه املشتري له خبمر عتق وعليه قيمته يوم 

ى سلعة بسلعة القبض ويف النكت إذا دفع لك عرضاً وقال لك اشتر لنفسك ومل تستثن ماله فأنت كمن اشتر
فاستحقت السلعة اليت دفعت فلسيد العبد الرجوع يف غري عبده إن كان قائماً مل يفت وإن فات حبوالة سوق او 

غريها فعليك قيمة العبد قال ابن يونس قال حممد وإن قال له العبد اشترين هبذا املال لنفسي ففعل واستثىن ماله عتق 
بالغ وإن مل يستثن ماله عاد رقاً لبائعه واملال له وال يتبعه املشتري بيمينه ملياً مكانه ألنه مالك نفسه ووالؤه لسيده ال

او معدماً والبيع حممول على أنه اشتراه لنفسه حىت يعلم غريه ألنه األصل يف مباشرة العقود أن يكون للمباشر فإن 
إن استثىن ماله فإن نكل حلف  تداعيا ذلك قال أصبغ صدق املشتري استثىن ماله أم ال ألنه ضامن غارم وحيلف

العبد وكان حرا ولو مل يستثن ماله مل حيلف للعبد ولو ادعى البائع عليه أنه امنا اشتراه لنفس العبد حلف على ذلك 
وغرم الثمن ثانية فإن نكل حلف السيد واستحق العبد قال أصبغ وإن اختلف السيد واملشتري فقال السيد من مال 

لعبد واتفقوا أنه اشتراه لنفسه صدق واملبتاع استثىن ماله أم ال فإن نكل حلف واستحق عبدي دفعت ايل وصدقه ا
الثمن ثانية فإن مل يكن للمشتري مال وأعتق العبد رد العتق وبيع الثمن عرف بينهما معاملة قبل ذلك أم ال وقوله 

أعتقته قال حممد بن ميسر إن أعتقه إذا اشترى شراء فاسدا يعتق ويكون كما بعته كان له غريه كأنك انتزعته منه و
على مخر يف يده فهو حر ويكسر عليه وإن كان يف ذمته فعليه قيمة رقبته وهو موافق للمدونة ومسألة املدونة إذا 
كان مضموناً وقال ينبغي إذا كان مضموناً أن يعجل العبد ويتبع بقيمته قال ابن القاسم إن بعت عبدك من نفسه 

اً مل تردها كأنك انتزعتها وأعتقته مث رجع فقال إن قاطعته عليها بعينها رددهتا واتبعته بقيمتها بأمته فوجدت هبا عيب
ولو كانت يوم العقد ليست له قال ابن القاسم رددهتا بالعيب الذي وجدته ونفذت احلرية واتبعته بقيمتها كاملكاتب 

يمتها قال اللخمي وإذا دفع لك عرضاً تشتريه له يقاطعك جبارية بعينها فتوجد معيبة او تستحق فإنك ترجع عليه بق
بالوكالة وعلم به السيد قبل تغيري سوقه او بدنه قضي له بالقيمة ومل يكن له أخذه فإن كان موسراً أخذت منه 

القيمة وإال اتبع هبا وإن أعتقت وأنت معسر رد عتقك وبيع يف القيمة إن تغري سوقه وإال أخذه ألن الوجه الذي 
رد من أصله ويباع عند أشهب يف القيمة ألنه مرت به حالة فات هبا وقال حممد إن استثنيت ماله عتق  تغريت به

ووالؤه لسيد األول لبائعه ومل يفرق بني كون الثمن عيناً او عرضاً قال أصبغ إن قال لسيده بعين نفسي مبائة ومل يقل 
ا نفسي وقد أعتق فالن وصدقه فالن فإن كان قوله من نفسي فباع وقبض املائة مث قال فالن أعطانيها ألشتري هب



جوابا ال كالما أو يف اجمللس أو قريبا منه صدق وكان مواله ووارثه وإن تباعد بعد الشراء مل يقبل منه وإن كان مثله 
نة ال ميلك ذلك املال فهو كاألول أو ميلكه مل يصدق والعتق ماض ووالؤه لسيده قال اللخمي ال يصدق العبد إال ببي
فيبطل العتق ويكون املال لألمر وليس له أن جيرب وفعله وإذا اشترى نفسه بعبد آبق يف ملكه فلم جيده فهل يرجع 
بقيمته ألنه قصد املبايعة أو ال ألنه انتزاع قوالن السادس يف الكتاب إن حجد العتق فاستغل واستخدم ووطىء مث 

وإن أقر بذلك ومل تنزع رددت الغلة للعبد وقيمة خدمته ثبت العتق بالبينة وهو حيجد فال شيء عليك من ذلك 
وحيد يف الوطء كمن ابتاع حرة وهو يعلم هبا وإن حلف لعتقه فحنث واستغله مث مات وكاتبه وورثته غري عاملني 

باحلنث مث شهد بالعتق مضى العتق اآلن وال رجوع له بغلة وال كتابة وكذلك إن جرحه السيد أو قذفه وثبت عتقه 
ذلك والسيد جاحد فال شيء عليه خبالف حكمه مع األجنيب وقال غريه إن جحد السيد العتق فثبت بالبينة رد قبل 

الغلة وللعبد حكم احلر فيما مضى مرددا وجرح له او عليه مع األجنيب او السيد ألن الشهادة يثبت حكمها من 
البينة كاإلقرار إال يف الوطء ألن اجلحد  يوم شهدوا أن العتق وقع فيه قال ابن يونس قال أشهب جحد السيد مع

شبهة متنع احلد إال أن يقر بالتعمد قال حممد وإن اقر وقد جرحه خطأ فعليه األقل من دية جرحه عبدا او حرا للعبد 
إال أن يكون ثلث الدية فأكثر فال شيء عليه أقر او جحد ألنه إقرار على العاقلة والقياس أن عليه ما يلزمه مع 

قال ابن القاسم وإذا استحق العبد فإنه حر األصل مل يرد السيد ما أخذه من كتابة أو غلة خدمة او خراج  العاقلة
دون ما انتزعه من ماله أفاده عنده أم ال ودون ما قبضه من ارش جراحاته وقطع يده ألنه ال يضمنه لو مات عنده 

ؤة صداق املثل ومل ير ابن القاسم الصداق ألن مسترق بل يرجع على بائعه بالثمن قال املغرية يرد غلته ويعطي املوط
احلر دفع مثنا انتفع به فينتفع مبثمونه كما استحق امللك والفرق للمغرية أن العبد إذا هلك بيد مشتريه ضمنه وال 

 يرجع بثمنه واخلراج بالضمان واحلر ال يضمنه حر ولو هلك بيد املشتري رجع بالثمن على البائع قال اللخمي جعل
مالك اجلاحد يف الكتاب له شبهه امللك ومحله على النسيان كمن طلق مث أصاب على شبهة العقد املتقدم أنه ال 
صداق هلا السابع يف الكتاب إن أعتق عبداً من الغنيمة وله فيها نصيب مل جيز عتقه وإن وطئ فيها حد قال ابن 

ويقطع إن سرق فوق حقه ثالثة دراهم ألن حقه يف  يونس قال ابن القاسم يقطع للسرقة وقال غريه ال حيد للزنا
الغنيمة واجب موروث خبالف بيت املال ووافق اجلميع ابن القاسم يف العتق إال قوالً أنه يعتق عليه ومنشأ اخلالف 

هل يالحظ حقه يف الغنيمة او ان لإلمام أن يبيع هذه وال يعطيه لغريه وال حظ ابن القاسم أن حصته من اجلنس غري 
لومة فال يعلم ما يقول لشركائه قال وهذا واهللا أعلم يف اجليش العظيم وأما يف السرية اليسرية فحصته معلومة مع

فيعتق عليه ويقوم وال حيد للزنا باتفاق قال اللخمي قال سحنون ميضى عتقه من املغنم ويغرم نصيب اصحابه فإن 
ة ال حيد وغرم القيمة يوم أحبلها ألمري اجليش وإن تفرقوا كان فيه من يعتق عليه عتق نصيبه وغرم بقيته وإن أحبل أم

تصدق به وإن كان عدمياً فله نصيبه حبساب أم ولد ويباع باقيها الثامن يف الكتاب إن أسلم عبد النصراين مث أعتقه 
فله بيعه قضى عليه بعتقه ألنه حكم بني مسلم ونصراين ذمي وإذا دخل احلريب بأمان فكاتب عبده او دبره او أعتقه 

  وكذلك النصراين إن أعتق عبداً نصرانياً إال أن
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يرضى أن حيكم عليه حبكم اإلسالم فيحكم عليه حبريته وكذلك ال يقوم عليه حصة شريكه وإن دبر او كاتب مل 
تابة مينع اآلن البيع ألنا ال نعرض هلم يف أمواهلم وال نسائهم إال أن يسلم العبد وهو بيده فيواجر املدبر وتباع ك

املكاتب ألنه ال يقر ملكه على مسلم فإن بتل العتق يف نصراين او دبره او حلف بذلك مث حنث بعد إسالمه او قبله 
مل يلزمه وكذلك مجيع أميانه يف التنبيهات إذا دبر النصراين او كاتب فأسلم العبد ففسخ النصراين ذلك مل يعرض له 

وي فيها إن كان رده قبل أن يسلم العبد قال ابن أىب زمنني وهو أصوب إن دبر قبل إسالم العبد قاله يف املدونة ور
وقد جاء مفسراً يف العتبية ليس له رده بعد إسالم ألنه حكم بني مسلم وذمي فيحكم فيه حبكم اإلسالم ويف النكت 

رجوع ما مل ينب عنه قال بعض القرويني إذا أعتق نصراين نصرانياً فاسلم العبد او السيد ال حيكم عليه حبريته وله ال
على أصل ابن القاسم وخالفه حممد وإمنا منع بعد بينونته عنه لتوجه احلرية عليه للمسلمني فال يبطله النصراين قال 
ابن يونس وإذا أسلم العبد املدبر واجرتاه فمات السيد نصرانياً عتق يف ثلثه إن محله وإال فمبلغ الثلث وورث ما 

خري على بيع ما صار له او مسلماً او ال وارث له فما رق منه جلميع املسلمني ألن  بقي فإن كان وارثه نصرانياً
املسلم ال يرث كافراً وقيل يف الداخل وأما أن ال تفسخ الكتابة ألنه من التظامل بينهم قال مالك إال أن يسلم العبد 

بان عنه وصار كاألحرار ال يرجع يف  قبل ذلك تلزمه الكتابة والتدبري وإذا أعتق النصراين عبده وأسلم العبد إن
عتقه وإن كان يستخدمه كما كان حىت أسلم فله الرجوع كما لو طلق أمرأته مث أسلم فله حبسها إن مل تنب عنه وإال 

فال وليس له نقض تدبري املدبر يسلم والفرق أن شأن العتق بينونة العتيق بنفسه فلما بقي يف خدمته فكأنه مل يعتقه 
تدبري البينونة فلذلك لزم وظاهر املدونة عدم الفرق وأن ذلك يثبت بإسالم العبد وإن مل يبنه يف العتق وليس شان ال

فللعتق سببان العتق واإلسالم وال حيكم على العبد بعدم البينونة ألنه يقول لو كانت البينونة لرجع يف العتق ويف 
سلم وذمي فيحكم فيه بأحكام اإلسالم قال ويلزم على املوازية عتقه باطل إال بإسالم أحدمها فيصري حكماً بني م

تعليل صاحب النكت املتقدم إذا كان املعتق أمة او زوجة التنفعها البينونة ألهنما ال يلزم حرية وهو خالف املنقول 
ذلك  وإمنا العلة إذا بان عنه فقد فعل موجب العتق والطالق وألزمه نفسه فالرجوع فيه تظامل بينهم وقال اللخمي بل

كاهلبة والبينونة قبض فيمنع الرجوع وإذا أعتق أحد الشريكني النصرانيني وأنفذ العتق ليس لشريكه التقومي عليه 
وله قيمة عيب العتق ألنه من التظامل قال املغرية إذا حلف النصراين بعتق غالمه وطالق امرأته مث حنث فرفع الغالم 

ك أم الولد إذا مات عنها واسترعت حكم املسلمني وعن القاضي او املرأة ذلك إىل السلطان ألزمه ذلك وكذل
إمساعيل حيد إذا زنا حد البكر وكل ذلك ضعيف التاسع يف الكتاب إذا أقر الوارث او شهد أن موروثه أعتق هذا 
 يف صحته او مرضه والثلث حيمله وأنكر ذلك بقية الورثة ردت شهادته وإقراره وال يقوم عليه ألنه مل يعتق ورق

العبد ويستحب للمقر بيع حصته فيجعل مثنه يف رقبته يعتقها ويكون والؤها ألبيها وال جيرب على ذلك وماال يبلغ 
رقبة يف رقبة فإن مل جيد ففي أخذ جنوم كتابة فإن ترك امليت عمد آخر وطلب الورثة القسمة فوقع املقر به للمقر 

هذا وقال اآلخر بل هذا قسمت العبيد فيمن وقع يف سهمه عتق بالقضاء وإن اختلف اثنان فقال أحدمها أعتق أي 
من اقر به عتق عليه ما محل الثلث منه وإن مل يقع له أخرج مقدار نصف ذلك العبد إن محله ثلث امليت فيجعل يف 

النكت رقبة او يعني به يف رقبة وال يؤمر هاهنا بالبيع النقسام العبيد وما ال تنقسم فالكالعبد الواحد كما تقدم يف 
حيث أمر بالبيع يف حصته مث اشتراه بعد ذلك عتق عليه والفرق بني امللك ثانياً وبني إقراره أوال أن اإلرث جره إليه 



واملشتري منحان للمالك قال ابن يونس إذا أقر أحد الورثة او شهد فرد لك فكل وارث مالك نصابه فيتورع عن 
ليه قاله ابن القاسم ورد الشهادة للتهمة يف جر الوالء وإن ملك خدمته ولو قال أجزت عتق نصايب عتق وال يقوم ع

الوارث الشاهد او املقر العبد يوماً عتق عليه إن محله الثلث رجع عن شهادته أم ال إذا كان عتق امليت يف مرضه 
مله فقط فإنه ولو قال يف صحته مل جيز له ملك شيء منه أبدا ولو أعتقه يف مرضه ومعه وصايا فقدم عليها والثلث حي

مىت ما ملك منه شيئاً عتق عليه ملكه كله او بعضه وإن كانت تلك الوصايا تقدم عليه عتق عليه أي أملكه مبا كان 
حيصل له من العتق يف تبدية غريه او مساواته له وكذلك إذا مل ميلكه وإمنا صار له منه دنانري او دراهم او عرض وإن 

قية املعتق بعضه عتق نصيب الشاهد فقط ألنه مل يدخل فساد على الورثة ألن شهد الوارث أن امليت أوصى بعتق ب
بعضه حر وحيلف الباقون على علمهم وإن كان مع الوارث من ال يرث الوالء والعبد ممن يرغب يف والئه بطلت 

للميت وملن يرثه  الشهادة وإن كان بعضه حراً ومىت ملكه عتق عليه وال يقوم عليه بقيته وما عتق هبذا الوجه فوالؤه
عنه وإذا كان وارث واحد هو الشاهد بالعتق او وارثان مل يرثه غريمها عتق مجيع العبد كان الشاهد عدالً أم ال وإن 

كان غري موىل عليه والذي قال يف املدونة فيه جيعل ما صار له يف رقبة من غري إجبار قال يف العتبية يعتق عليه ألنه 
لث املتقدم مشكل قال وال أعلم يف أصولنا عبدا جيوز ملكه وبيعه فإذا اشتراه عتق عليه مقر حبريته قال ونقل الث

على مذهب املدونة إذا اشترى بعضه إال أن يشتريه كله مما ال يعتق عليه باملرياث إال أن ميلكه كله والسبب دخول 
مها وترك ولدين تنازعا أيهما عتق الضرر على بقية الشركة قال مالك وإذا ترك عبدين قيمتهما سواء مل يترك غري

واقتسما ووقع لكل واحد الذي يشهد به عتق منه ثلثه مثل أن يكون فيه كل عبد ثالثني وثالث للميت عشرون 
وهو ثلث العبد ألن صاحبه لو صدقه كان الذي يعتق منه وقال الربقي إن مل حيمال القسمة تقاومامها وإن صار لكل 

أمر بإخراج ثلث قيمة الذي صار له فجعله يف رقبة بغري قضاء أو العبد الذي أقر له عتق  واحد العبد الذي مل يقر به
عليه ثلثاه بالقضاء ألن قيمتهما سواء قال ابن القاسم إذا ترك أبنات وثالثة أعبد فقال أعتق أيب هذا مث قال بل هذا 

يع وإن اختلفت قيمتهم عتق من كل واحد مث قال بل هذا وقيمتهم سواء عتق عليه الثالثة لوجود اإلقرار يف اجلم
ثلث امليت وهو ثلث قيمتهم ومن الثاين ثلث قيمة اإلثنني وثلث ما بقي من األول ومن الثالث ثلثه وثلث ما رق من 

صاحبه إن رق شيء قال ابن يونس إن استوت القيمة ومل يترك غريهم عتق األول ألنه ثلث امليت وثلث الثاين ال 
ة أتساع الثالث ألنه أيضا ثلث ما بقي قال اللخمي قرار بعض الورثة ال يقبل كان من العبد الذي ثلث ما بقي وأربع

ينقض عتقه قيمة ما بقي أم ال ويف إقرار الوارث ثالثة أقوال يرق نصيبه ويبطل إقراره وجيوز ويعتق نصيبه وال يقوم 
منه وينسب ذلك للميت وهل بطالن العتق والثالث يعتق ويقوم عليه نصيب شركائه ألنه يتهم أن يكون العتق 

واإلقرار ألنه يدخل عيبا على الورثة أو ألنه يؤدي إىل عتق من غري استكمال فاعترب يف املدونة حىت الشركاء ولذلك 
أجازه إذا كانا عبدين فاقتسماها وعلى هذا إذا مل ينقص أو دفع النقص جيوز وإن كره الشركاء وكذلك إن رضي 

وإذا شهد أحد الورثة وهو عدل فللعبد حتليف الكبار الرشد قال حممد إال أن يكون فيهم صغري أو  الشركاء بالعبد
سفيه ألهنم أقروا حينئذ مل يعتق وعلى قوله لو حلف أحد الكبار مل حيلف الباقني ألهنم لو اقروا مل يعتق فإن نكل 

فمن اقر عتق نصيبه وإن نكل سجن حىت حلف الثاين فإن حلف مل حيلف الثالث وعلى القول بعتقه حيلف كلهم 
حيلف وإن شهد اثنان من الورثة ومل يعد ال مل يعتق على ما يف املدونة وعلى اآلخر يعتق انصبائهما وإن كانا غري 

عدلني والوالء يثبت جلميعهم املقر واملنكر وللمنكر خاصة قضي بعتقه أو للمقر خاصة كاإلخوة لألب واإلخوة أو 
بد يرغب يف والئه جازت الشهادة وإن كان يرغب يف والء ردها يف املدونة وأجازها يف املوازية رجال ونساء والع

تنبيه وافقنا األئمة على عدم نفوذ عتق الصيب واجملنون واحملجور وقال ابن حنبل يصح عتق الصيب وطالقه وقال ح 



املديون يرد بالدين ويباع فيه قال ح  ال يصح لعدم متام ملكه بدليل إباحة أخذه منه ووافقنا ش أن عتق املريض
يصح ومتعا العبد يف قيمته فيمر يف الدين ألنه عتق يف ملكه فيصح كالصحيح وجوابه الفرق بأن الصحيح ذمته باقية 
فأمكن اجلمع بني الغرماء والعتق خبالف املريض مع أنا مننع احلكم على أصلنا ومىت تقدم الدين أبطلنا فيهما الركن 

عتيق ويف اجلواهر هو كل إنسان مملوك مل يتعلق برقبته حق الزم وال وثيقة على اخلالف والتفصيل يف عتق الثاين ال
  الرهن 

  ويف الركن ستة فروع

األول ما يف الكتاب إن أعتق ما يف بطن أمته او دبره وهي حامل يومئذ فما أتت به من ذلك إىل أقصى محل النساء 
أن فساداً يوم يعتق إال ما وضعته ألقل من ستة أشهر من يوم أعتق كاملواريث  فهو حر ولو كان هلا زوج وال يعلم

وإذا ولد من يرث ألقل من ستة أشهر مل يرث ولو كانت يوم العتق ظاهرة احلمل من زوج او غريه عتق ما أتت به 
ا وليست بينة احلمل ما بينها وبني أربع سنني ألنه أقصى ما يلحق به الولد قال غريه إن كان الزوج مرسالً عليه

انتظرت إىل ستة أشهر وإن كان غائباً او صبياً فما ولدته إىل أقصى النساء فهو حر وقال أشهب ال يسترق الولد 
بالشك فلعلها كانت حامال يوم العتق قال ابن يونس قال ابن القاسم إن عتق ما يف بطن أمته يف صحته التباع وهي 

عتقه او بعده إذا مل يكن له مال غريها ويرق جنينها ألنه ال جيوز استثناؤه فإن  حامل إال يف قيام دين استحدثه قبل
قام الغرماء بعد الوضع والدين بعد العتق عتق الولد من رأس املال ولدته يف مرض السيد او بعد موته وتباع األم 

جلنني عتق جنني األمة إذا طرح ألنه وحدها يف الدين او قبل العتق بيع الولد للغرماء إن مل تف األم بالدين ويف هذا ا
ال يعتق إال بعد الوضع ولو استهل صارخاً مث مات ففيه الدية باستهالله مع القسامة قاله مالك وإن أوصى لك جبنني 
ومات املوصي وأعتقه وجىن عليه واستهل بعد الوضع ففيه عقل حر وكذلك املوهوب له قال ابن يونس والصواب 

قاله مالك ألنه لو كان نصرانياً فاسلم مث مات لوارث اإلسالم ووارثوه إال أن يكون اجلرح  مراعاة يوم املوت كما
أنفذ مقاتله الثاين يف الكتاب إذا أعتق حامال عتق جنينها وإن مل يذكره ألنه كعضو منها قال ربيعة وإن استثناه كان 

صيت مث وهبت أمة آلخر وأعتقها هو او وارثه بعد حراً وال ينفعه استثناؤه الثالث يف الكتاب إذا وهبت اجلنني او أو
موته عتق اجلنني تبعاً لقيمتها وسقطت القيمة وغريها وإن وهبت عبداً او أخدمته لرجل حياته مث أعتقته قبل احلوز 
نفذ العتق وبطل سواه علم املعطي باهلبة أم ال ألن هذه األمور مشروطة ببقاء امللك فتبطل لبطالن شرطها كما لو 

ات يف النكت قال ابن القاسم إذا تصدق بأمته على رجل وجبنينها على آخر فوضعت أخذ كل منهما ما وهب له م
فإن أعتقها املتصدق عليه هبا قبل الوضع عتقت هي وجنينها وقال حممد إمنا يكون للمتصدق عليه باألم حىت تضع 

قال ابن القاسم وكذلك إن أعتق صاحب الولد فال ويبطل عتقه واختاره حممد ألنه ال تصري له األم إال بعد الوضع 
عتق له حىت تضع فتتم حريته قال ابن يونس إذا تصدق بالرقبة على رجل وباجلنني على آخر ففلس صاحب الرقبة 

بيعت مبا يف بطنها او صاحب اجلنني مل يبع حىت تضع وقال حممد ال تباع يف دين صاحب الرقبة حىت تضع ألهنا 
كما لو استثىن خدمتها سنة وليس كسيدها األول ولو جنت فافتداها صاحب الرقبة مل يكن لصاحب يومئذ تتعني له 

اجلنني شيء وإن أسلمها رقت مع جنينها كان قد اعتق اجلنني صاحبه أم ال ولو أعتقها صاحبها مث جنت اتبعت 
مبا يف بطنها لضعف عتق اجلنني  باألرش ومن أعتق جنني أمته وعلم غرماؤه بعتقه وقاموا قال أبو عمران تباع هلم

ألهنا تباع يف الدين املستحدث مع جنينها وإن بيعت يف الدين املستحدث جبنينها مث ردت بعيب وقد ولدت ال يباع 
الولد اآلن ألنه اآلن مستقبل ال يبيعها أوالدها كعضو منها الرابع يف الكتاب إذا أعتقه وله على السيد دين رجع 



ه السيد أو يستثين ماله ألن العبد يتبعه ما له يف العتق قال ربيعه علم السيد مبال العبد أم ال قال عليه إال أن يستثني
أبو الزناد تنفعه مبا له يف العتق سرية أولدها بإذن السيد أو ال وولدها منه رق للسيد وإن كان بعض العبد حرا ليس 

املبتاع يف املال حمل البائع وإن مات فاملال للمتمسك بالرق ملالك بقيته انتزاع ماله ويوقف بيده وله بيع حصته وحيل 
خاصة ألنه ال يورث حىت تتم حريته وقال األئمة إن أعتق العبد فماله لسيده لنا ما رواه أمحد وغريه أن النيب قال من 

قاله ابن  أعتق عبدا وله مال فاملال للعبد إال أن يشترطه السيد خرجه صاحب االستذكار ورواه ابن وهب وألنه
عمر وعائشة رضي اهللا عنهما وقال وقول الصحايب حجة وألن املكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن مل يشترطه والكتابة 

سبب العتق والعتق أوىل وألنه خيرج من ملك حلاجة فمن املناسب أن يتبعه ماله سدا خللته احتجوا بقول النيب أميا 
فماله لسيده وألن العبد وماله كانا للسيد فيستصحب ملكه وعن الثالث  رجل أعتق عبده أو غالمه ومل خيربه مباله

الفرق بأنه يف البيع خرج من غىن نفقة سيد إىل غىن نفقة سيد فال حاجة للمال ويف العتق خرج من غىن إىل فقر قال 
إال أن يشترط املبتاع  ابن يونس إذا كان العبد بينكما ال ينتزعان ماله إال باجتماعكما وال جيوز ألحدكما بيع حصته

ماله كعبد بعضه حر إال أن يبيعه من شريكك قاله سحنون وإذا أذن أحدكما لشريكه يف أخذ حصته من املال وأبقى 
اآلخر حصته جاز وإن باعه واستثىن املبتاع ماله بينكما نصفان ال حياص هذا مبا زاد املال يف مثنه ألنه ال حصة له من 

قول ابن القاسم يف دين العبد ففي كتاب املكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه أن الثمن قال اللخمي اختلف 
ذلك ليس بسلف بل انتزاع ووعد باإلعادة واملعتق بعضه إذا باع املالك حصته واستثىن نصف ماله قال مالك مل جيز 

ولو كان موقوفا حىت يسأل ورد البيع إال أن يسقط شرطه أو يرضى العبد به ألنه ماله أعطاه لسيده ويفسد البيع 
عن احلكم لفسد البيع أيضا وأما منافعه فيخدم السيد يوما ويوما له أو على ما يتراضيان من عدد األيام إىل مخسة 

أيام وأجاز ابن عبد احلكم شهرا لشهر وإن كان عبدا حازه اقتسما األجرة خبالف ما يكسبه من غري خراجه 
أو أجرة يف يوم يف تلك الصنعة ويأخذ السيد نصف ما حيصله يف منجز القراض  وللسيد أن يقول يعمل يل يوما بيوم

من ربح وإن جتر مبال لنفسه مل يأخذ ألن األول منافعه والثاين من ماله وإن قال السيد أجرك يومي فله ذلك فإن 
ذهب إليه إن أحب السفر به فله ذلك يف القريب وإن كان بعيدا كتب القاضي كتبا بشهوده من العمل الذي ي

خاف البيع او الظلم هناك وإن كان سيده غري مأمون منع من اخلروج به وقال أشهب خيرج به وإن مل يكن مأموناً 
ألنه شريك معه يف نفسه وليس ألحد الشريكني السفر بالعبد دون رضا اآلخر ألنه ملكه ال يتصرف فيه إال بإذنه 

وقال أصبغ يرجع على سيده بأجرة مثله وحريته قال وهذا أشبه إال  وإذا سافر سيد العبد به ورجع مل حياسبه بشيء
أن يكون ذلك لصنعة يعملها يف احلاضرة وال تويف إجازة فال يكون له أن خيرج به إال أن يغرم نصف الذي حيصله 

بيده فينفق منه  يف حضرة وال يتبع املعتق ولده ألنه عبد حر مثله قاله مالك يف املوطأ قال اللخمي واملعتق بعضه ماله
ويكتسي ألنه شركة بينهما والنفقة والسكوت مفصوصة عليهما وإن مل يكن له مال انفق السيد النصف ونظر العبد 
لنفسه يف النصف وكذلك الكسوة نظائر قال العبدي يتبع العبد يف ماله يف ثالثة العتق والكتابة واجلناية وال يتبعه يف 

ة واهلبة والصدقة ويف النكت يتبع يف العتق دون البت والصدقة والفرق وإن كان البيع إال بشرط واختلف يف الوصي
اجلميع معروفاً أنه يف الصدقة خرج من مالك إىل مالك فهو أشبه بالبيع من العتق اخلامس قال البصري يف تعليقه 

لكافر لنا أن العباس أعتق العتيق يف دار احلرب يقع عتقه قاله مالك و ش وقال ح ال يقع ألنه عرضة للسيب فأشبه ا
عبده مبكة فنفذ رسول اهللا عتقه يف دار احلرب وأن حكيم بن حزام عتق رقيقه يف اجلاهلية فقال له أسلمت على ما 
اسلفت من األجر وألن النسب يثبت يف دار احلرب فيثبت الوالء وألنه إعتاق من مسلم فينفذ كدار اإلسالم وأما 

نه لو أعتق يف دار اإلسالم مل يثبت له الوالء السادس يف الكتاب إن أجره او أخدمه القياس على الكافر فال يصح أل



سنة فأعتقه قبل السنة مل يعتق حىت متضي السنة لتعلق حق الغري وإن مات السيد قبل السنة مل تنقص إجارته وخدمته 
تحق اإلجارة او اخلدمة حقه فيجعل لصحة التصرف فيها حالة احلياة ويعتق بعد السنة من رأس املال إال أن يترك مس

العتق قال اللخمي إذا استدان قبل حوزها أخذها الغرمي ألهنا شرع بعد الدين كالعتق وإذا كان الدين قبل العتق 
وهو يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع الغرمي او ال يستغرق ويف قيمة اخلدمة كفاية الدين بيعت به ومضى العتق إىل 

ال تويف وإن بيعت الرقبة كان فيها فضل مل بيع وإن ويف ثالثة أرباع اخلدمة وربع الرقبة وجل وكان أجله وإن كانت 
ثالثة أرباع الرقبة عقيقاً عند األجل الركن الثالث الصيغة ويف اجلواهر صرحيها التحرير واإلعتاق وفك الرقبة 

ن القاسم بذلك اسقين املاء وادخل الدار وحنوه والكناية اذهب واعزب وحنو ذلك فال تعمل إال بينة العتق وأحلق اب
إذا نوى العتق ولو قال حال املساومة هذا عبد جيد حر مل يلزمه شيء لصرف القرينة إىل ملدح قال صاحب القبس 

إذا قال لعبده هذا أيب هو كناية إن أراد به العتق عتق وقال ش ال يعتق وإن نوى ألهنا نية بغري لفظ وقال ح يعتق 
ن العبد أكرب منه سناً لنا قوله األعمال بالنيات قاعدة الصريح يف كل باب ما دل على الشيء بالوضع وإن كا

يف الكتاب العزيز ويف السنة من أعتق شركاً له يف عبد العتق والكناية ) فتحرير رقبة ( اللغوي او الشرعي كما جاء 
مل الذهاب عن امللك وهو عتق من البيت وليس هي كل لفظ صح استعماله يف ذلك املعىن جمازاً حنو اذهب فيحت

عتقاً وهذان القسمان وافقنا فيهما األئمة من حيث اجلملة وخالفنا ش فيما ال يصح استعماله البتة وعندنا بعيد أنه 
وضع هذا اللفظ اآلن وهو مينع أن أجعل مثل هذا من املكلف سبب العتق وحنن نقيسه على الوضع األصلي وجعل 

وحنن نقول كل ما كان صرحياً يف باب ال ينصرف إىل باب آخر بالنية وقاله ح ومل يثبت العتق لنا أن  ش أنت كناية
الصريح يف باب نقله إىل باب آخر نسخ بالكلية خبالف الكناية ألنه أحد حمتمليها والنقل اخلاص حنو اسقين ألنه 

ق القيد ومنه لفظ مطلق ووجه طلق وحالل مطلق ليس إبطاالً بسبب شرعي وهم نقلوا عنا العتق به ألنه إزالة ملطل
وامللك أحد أنواع القيد فيزول فيعتق وقاله صاحب اجلالب وغريه منا فهو مستثىن من القاعدة يف صرف الطالق 

للعتاق كما تقدم ووافقنا ش وابن حنبل يف ال سلطان يل عليك ويف أنت هللا إذا نوى به العتق ألنه يقبله جمازاً ومنع 
ألول يقتضي عنده ال خدمة يل عليك ولو صرح بذلك مل يعتق والثاين لو قاله المرأته مل تطلق واجلواب منع ح ألن ا

احلكم يف اجلميع ووافقنا ح يف وهبت منك نفسك وقال ش إن قبل يعتق وإال فال ألنه إجياب ال بد فيه من القبول 
ألنه إذا ملكه نفسه فقد عتق والتعبري بالالزم عن امللزوم لنا أنه لفظ يقبل استعماله فيه جمازاً فيصح كسائر الكنايات 

  جماز عريب 

  ويف الركن سبعة وعشرون فرعا

األول يف الكتاب تعليق العتق خبالف تعليق التدبري فال حنث يف العتق عليها إال أن جيعل حقيقة بعد موت فالن او ) ً 
به خبالف الوصية به فيجوز الرجوع فيها ترغيباً يف خدمة العبد إىل أجل فكما قال واليمني بالعتق جيب الوفاء 

القربات عند املمات وإذا حنث يف ميني عتق بالقضاء ويف النذر يؤمر من غري قضاء ألن النذر قربة تفتقر إىل النية 
واحلرب منعها وإن قال إن ملكتك او اشتريتك فأنت حر فإن اشتراه او بعضه عتق عليه مجيعه ويقوم عليه نصيب 

كه ألنه مدخل للعيب على شريكه بتعليقه وإن اشتراه شراء فاسداً عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كمن باع شري
عبدا بثوب فأعتقه مث استحق الثوب فعليه قيمة العبد وإن قال إن بعتك فأنت حر فاشتراه عتق على البائع ألنه 

البيع قال يف النكت العتق قد ال بني فيه فحنث بعد  مرهتن بيمينه وقد صار عتيقاً بنفس املوت وهذا الوصية ونفس
املوت وتارة يكون معلقاً على موت وإن حنث بعد املوت هو مثل التدبري ولكن التدبري ال يكون إال بعد املوت فلما 



ر والتدبري نشأ به أشار إىل الفرق وفرق آخر أن املدبر ال يباع يف احلياة يف الدين واملعلق عتقه يباع ألنه قادر على امل
أقوى لعجزه عن حله وهذا يقدم إذا ضاق الثلث بعد املوت وقوله إذا أعتقه مث استحق الثوب عليه قيمة قبل قيل 
إمنا رجع بقيمة العبد إذا كان دافع الثوب قد تقدمت له فيه شهبة ملك وأما إن تعدى على ثوب رجل فباعه بعد 

عليق على البيع باملوت أنه باملوت فيصري للوارث ومل مينع ذلك فينتقض عتق العبد وياخذ عبده ووجه تشبيهه الت
العتق كذلك البيع يصري للمشتري فال مينع ذلك العتق قال سحنون ومال العبد هاهنا للبائع ألن العتق ورد بعد 

والبائع مل يبقه  تقريره له بالبيع قال عبد احلق وإن استثىن املشتري ماله بيد العبد ألن شراء املشتري قد انتقض بالعتق
لنفسه فإن قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه مل ينقض البيع خبالف العتق ألن الصدقة ال جيرب على إخراجها 
وإن كانت على معني او على املساكني ألهنا ميني خبالف العتق فإنه يقضى به قال ابن يونس قال ابن القاسم من قال 

ن شاء حبسهم وال جيرب على عتقهم ألهنا عدة جعلها هللا تعاىل وإمنا يعتقهم اإلمام هللا علي عتق رقيقي هؤالء فليف وإ
الذي حلف له بعتقهم وأما التدبري والوعد فيؤمر هبما من غري جرب وقال أشهب يف هللا علي عتق رقيقي يؤمر فإن مل 

ث وال غريه قال أبو اسحق مكانه يفعل قضي عليه وإن قال أنا أفعل ترك وذاك فإن مات قبل أن يفعل مل يعتقوا يف ثل
عنده أوجب على نفسه الفعل كما أوجب هبة ملعني فإنه جيرب على إنفاذها وال يكون اإلجياب عند ابن القاسم إال 

بأن يعتق وأما هللا علي فعدة ال إجياب وهو يقول هللا علي أن أصوم غداً جيب عليه صيامه وال يقضى عليه قال مالك 
ك إن قدمت من سفري فهو وعد وأري أن تعتق ملا هني عنه من إخالف الوعد قال حممد وال ومن قال لعبده ألعتقن

يقضى عليه قال سحنون إن قال إن بعتك فأنت حر فباعه باخليار ال حينث حىت يقطع اخليار ويتم البيع وقال عبد 
حتقق الشرط وإال مل يعتق لعدم  العزيز بن أيب سلمة إن قال إن بعتك فأنت حر فباعه ال يعتق ألنه يف ملك الغري إن

حتقق الشرط ويؤكد قول مالك الوصية فإن له الرجوع فيها ما دام حيا وال يعتق عليه إال بعد زوال ملكه باملوت 
وألن عقد العتق تقدم عقد البيع فيقدم أثره عليه وألن السبب قد ينقطع عنه أثره ملانع كما إذا قال إن ملكته فهو 

فهي طالق فإن العصمة وامللك ينتفيان ملا تقدم التزامه فإن باع نصفه ومل يستثن املشتري اآلن  صدقة أو إن تزوجتها
ماله فنصف مال العبد قد انتزعه البائع ببيعه إياه كما يكون انتزاعا جلميعه إذا باع مجيعه والنصف الثاين باق يف 

ف املال الذي بقي على ملكه ألنه مل يطرأ عليه ملك العبد فإذا عتق عليه النصف الذي مل يبعه حبكم تبع العبد نص
انتزاع قاله أبو عمران قال سحنون إن قال ان انتزعت شيئا من مالك فأنت حر فباعه من عبد مأذون له يف التجارة 
ئع فإن العبد األعال حوز األسفل ومجيع مال العبد األعال للسيد ألن احلنث إمنا وقع بعد البيع ومال العبد إذا بيع للبا
ولو حلق البائع دين ال تنقض بيعه إذا مل جياب ألنه إذا رد بيع للغرماء فالبيع ال بد منه وألنا إمنا نقضنا بيعه حلرمة 
العتق وإذا بطل العتق مضى البيع قال ابن القاسم إذا حلف حبرية عبده ال باعه فباعه وملك الثمن رد البيع وعتق 

وفاء الثمن وإن كانت أمة فاولدها املبتاع عتقت على البائع ورد الثمن على ويتبع املبتاع بالثمن ألنه عتق وعنده 
املشتري ويقاصه فيه بقيمة الولد قال حممد ال مثن على املبتاع فيها ألن البائع حنث فيها حني محلت فصارت حرة مبا 

حامال ال قيمة له يف يف بطنها من يوم استقرت النطفة وكذلك من اشترى جارية فحملت واستحقت فأعتقها سيدها 
ولدها وإن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد البيع بسنة فباعه قال حممد رد بيعه وعتق عليه إىل سنة وإن كان البيع 
واحلرية وقعا معا فالعتق أوال وقيل ال يلزمه العتق قال حممد ولو كانت أمة فوطئها املشتري ومحلت قبل رد البيع وال 

على سيدها إىل سنة كما لو باعه معتقه إىل سنة فأولدها املبتاع قال حممد وإن قال غالمي حر  قيمة عليه للولد وتعتق
إن بعته وغالمك حر إن اشتريته فباع غالمه بغالمك عتقا عليه وعليه قيمة غالمك وإن بعت عبدي ميمونا فهو حر 

حلف ليبيعن فالنا احلر فباعه رد بيعه مث حلف حبرية آخر ليبيعن ميمونا فباع ميمونا عتق عليه وبريء اآلخر كمن 



وعتق عليه وسائر رقيقه ألنه هاهنا حلف على البيع النافذ قال ابن القاسم إن قال عبدي حر إن بعته وحلف آخر 
أن امرأته طالق ليشترينه فباعه منه حنث البائع واملشتري إن كان املشتري عاملا بيمني البائع إذا مل يتم البيع وهو 

تقدم وعلى ما تقدم ال حينث املشتري ألنه قد اشتراه الشراء الذي يرجعه إىل حرية وإن مل يعلم باليمني خمالف ملا 
حنث إتفاقا وإن حلف حبريته إن باعه فباعه بيعا فاسدا حنث وهو أحوط ألن الضمان فيه من املشتري ويف بيع 

حر قال حممد وقع البيع والعتق معا فقدم  اخليار الضمان من البائع قال اللخمي اختلف يف تعليل إن بعتك فأنت
العتق قاله حممد وقاله القاضي إمساعيل بل معناه فأنت حر قبل البيع وقال سحنون باإلجياب قبل القبول وهل يفتقر 
عتقه إىل حكم ألنه موضع خالف قوالن واإلفتقار اجيز بقوة اخلالف الثاين يف الكتاب كل مملوك يل حر تعليقا أو 

ين به القن واملكاتب واملدبر وأم الولد وكل شقص يف مملوك ويقوم عليه بقيمته إن كان مليا وأوالد عبيده تنجيزا يع
من إمائهم ولد بعد ميينه أو قبل وأما عبيد عبيده وأمهات أوالدهم فال يعتقون ألهنم ملكهم دونه ويكونون هلم تبعا 

ماليك وهو أحد قويل سحنون وعنه خيتص بالذكور ألنه يقال يف التنبيهات يلزم من هذا أن اإلناث يدخلن يف لفظ امل
مملوك ومملوكة قال ابن يونس قال حممد إمنا يعتق ما ولد لعبيده بعد اليمني يف ميينه ألفعلن ال يف مي خيت ال فعلت 

د من إمائه بعد وإليه رجع ابن القاسم ألنه يف ميينه ألفعلن على حنث حىت يرب فإذا فاته الرب ولزمه العتق لزمه ما ول
اليمني ألن األمهات مرهتنات باليمني ال يستطيع بيعهن وال وطئهن كن حوامل يوم اليمني أو بعده وأما ال فعلت فهو 

على بر فإن كن حوامل يوم اليمني دخل الولد وأما بعده فقوالن وقوله كل شرك يف عبد قال ابن القاسم معناه له 
رجل فيقتسمون فما كان للحالف يعتق عليه قال ابن يونس وهذا إمنا جيري يف كل عبد شرك أما عبيد بينه وبني 

على قول ابن املواز وهو خالف الكتاب وقيل إمنا جيري على قول أشهب يف أرض بيد رجلني يبيع أحدمها طائفة 
القاسم هاهنا ال  بعينها منها فإهنا تقسم فإن وقع املبيع يف حظ البائع مضى البيع وال نقض ومنع ابن القاسم قال ابن

يعتق عبيد عبيده ويف كتاب األميان حلف ال يركب دابة فالن فركب دابة عبده حينث فقيل اختالف وقيل الفرق أن 
األميان راعي فيها املنت وهي يف دابة احمللوف عليه وال فرق بني كل مملوك حر ومما يكى أحرار فيختلف يف اندراج 

قا ويف عبيدي ال يعتق إال الذكور وإن كان له إماء حوامل عتق ما أتني به من اإلناث ويندرجن يف قوله رقيقا اتفا
غالم ألقل من ستة أشهر من يوم قوله إذا مل يكن ظاهرا والزوج مرسل عليها واال عتق ما أتني به خلمس سنني قال 

فاندرج اإلناث ) بيد وما ربك بظالم للع( اللخمي الصواب اندراج اإلناث يف عبيدي لوجهني أحدمها قوله تعاىل 
وثانيهما أنه من مجع التكسري وهو يشمل الفريقني ومل يوجب مالك اندراج عبد العبد هاهنا خبالف إذا حلف ما 

ميلك عبد أو جلاريته عبد أنه حينث ألن مقصود احللف يف هذا عدم القدرة على التصرف يف عبد الثالث يف الكتاب 
تق عليه ا وإن أجاب سيده للبيع ألنه مل يعلق والتخيري إمنا يقع يف اململوك أو قال لعبد غريه أنت حر من مايل مل يع

ألمة غريه إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها ووطئها مل تعتق عليه إال أن يريد إن اشتريتك فوطئتك قال ابن يونس قال 
أو هو حر يف مايل بقيمته فرضي عبد امللك إن قال غالم فالن حر فقال فالن هو لك مبائة دينار أو بقيمته مل يلزمه 

بذلك صاحبه عتق عليه بالقيمة كبيع فاسد فات بالعتق قال ابن القاسم وإن قال هو حر يف مايل خبمسني فقال سيده 
رضيت عتق وال خيار للمبتاع كمن اشترى عبدا بإجياب العتق مثل إن وطئتك فأنت حرة قوله للحرة إن وطئتك 

ن يريد إن تزوجتك وقال أشهب قوله حممول على الشراء والتزويج وإن مل يذكره ال فأنت طالق ال يلزمه شيء إال أ
على الوطء احلرام ألنه خالف ظاهر املسلم ويف املدونة إن ضربتها فهي حرة يف األمة أو طالق يف احلرة ال شيء 

لشراء أو التزويج قال عليه إن اشترى أو تزوج فضرب إال أن يكون يف خطبة أو سوم فإنه ظاهر يف التعليق على ا
حممد إذا رد بالعيب فحلفت بعتقه ما به عيب ال شيء عليك ألنه يف ملك غريك الرابع يف الكتاب كل مملوك أو 



جارية أو عبد اشتريته فهو حر يف غري ميني أو ميني حنث فيها ال شيء عليه فيما يشتريه أو كان عنده يوم احللف إال 
كقوله من احلبس أو مصرا أو وايل ثالثني سنة كالطالق ويف التنبيهات إن خلص أن يعني أو حيبس جنسا أو بلدا 

ميينه لإلستقبال حبرف استئناف كقولك أملك فيما يستقبل أو غدا أو وأبدا او اكتسبه أو أستفيده أو اشتريته أو 
تص باإلستقبال أم ال يدخل يف ملكي فال يتناول املستقبل واختلف يف أملكه الشتراكه يف احلال واإلستقبال هل خي

قال والعموم أشبه بأصوهلم واختلف جوابه يف الكتاب فمرة سوى بينه وبني اشتريته ومل يلزمه فيما ميلكه يف احلال 
ومثله قوله فيما إذا قال إن كلمت فالنا فكل عبد من الصقالبه حر مل يلزمه مملوكا يف احلال وخالفه يف قوله إن 

حر ال حينث إال فيما ميلكه يوم احللف فقيل خالف قاله سحنون ويف املوازية هو  دخلت الدار فكل مملوك أملكه
وفاق وأن مسألة الصقالبة مل يكن عنده يوم حلف صقليب أو أنه نوى خصوص اإلستقبال و ش وغريه خيالفنا يف 

ومن الضرر ) رج وما جعل عليكم يف الدين من ح( إسقاط اليمني إذا عمم لنا أنه من احلرج فينفى لقوله تعاىل 
فينفى لقوله ال ضرر وال ضرار احتجوا بأنه لو قال علي هللا عشرون حجة لزمه ذلك مع بعد الدار وهي أشد حرجا 

من عدم خدمة الرقيق وترك الزواج للمشتري قال ابن يونس قال ابن القاسم إن قال إن كلمت فالنا أبدا فكل 
ما ملكه منهم وفيما ميلكه يوم ميينه إذا مل تكن له نية فإن اشتراه مملوك أملكه من الصقالبة حر فكلمه عتق عليه في

بعد ميينه وقبل حنثه عتق إذا حنث إال إن ينوي ما ميلكه بعد احلنث إن جاء مستفتيا ومل تقم بينة قال حممد إن قال 
لقوله أبداو إن اشتراه إن كلمته فكل مملوك أملكه من الصقالبة أبدا حر لزمه يف املستقبل دون ما ميلكه يوم احللف 

له عبده عتق عليه ألنه اشتراه بأمره وال يدين يف هذا إال أن يكون له نية وإن أمره بشراء عبد ومل يقل صقالبيا 
فاشترى صقالبيا عاملا بيمينه فله رد شرائه كما إذا اشترى له من يعتق عليه وكذلك إذا حلف بالطالق من قوم 

قبله من واهب للثواب عتق عليه حني قبوله مسى ثوابا أم ال ألن هبة الثواب بيع  فزوجه منهم قال ابن القاسم وإن
ويلزمه ما مسى من الثواب فإن مل يسم فعليه قيمته أو لغري الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه مل يعتق 

لذلك األجل وال يلزمه ما ملك قبل ذلك  عليه إال أن يريد بالشراء امللك وإمنا يلزمه يف ثالثني سنة إذا أمكن أن حييا
وإذا وردت بعضه عبد قال ابن القاسم ال يقوم عليه نصيب أصحابه ألنه ملك قهري وقال أشهب يقوم عليه ألنه 

باحللف عتق عليه واتفق على التقومي إذا اشترى فإن اشترى مكاتبا أو ورث أخاه وهو مكاتب مل يعتق انه إمنا ملك 
اسم مث رجع يف اآلخر وقال سحنون إذا اشترى كتابة حنث إن عجز املكاتب قبل مضي األجل أو ماال قاله ابن الق

بعد األجل مل يعتق ويف العتبية يعتق ألن أصل شرائه يف السنة وهذا كله خالف املدونة قال اللخمي جعل كل عبد 
ة مث قال كل عبد لزمه األول دون أو كل جارية يف املدونة تعميما وقال عبد امللك كله صنف واحد فإن قال كل أم

الثاين ألنه خلى لنفسه ومالك يقول ال لسد أحدمها مسد اآلخر خبالف الثيب واألبكار يف الطالق والعادة شاهدة 
بذلك وإن عمم يف التسري فقال كل جارية اشتريها ففي املوازية تلزمه ألنه أبقى الزوج وقال سحنون ال يلزمه 

هن للخدمة اخلامس يف الكتاب إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر فدخلها مل وعلى األول ال ميتنع ملك
يلزمه العتق إال يف ما ملك يوم حلف وإن مل يكن له يومئذ مملوك فال شيء عليه ملكه قبل احلنث أم ال اشهب إن 

ن قرينة األبد حتاصله دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر فدخلها مل يقض عليه فيما ميلكه اآلن أل
لإلستقبال كما لو قال كل مملوك أملكه أبدا حر وكل أمرأة أتزوجها أبدا طالق السادس يف الكتاب إذا باع العبد 
أو باعه عليه اإلمام يف فلس مث كلمه احمللوف عليه مث ابتاع العبد مل حينث بذلك الكالم بل بكالم بعد شرائه لعدم 

العتق وإن ورثه مل حينث مطلقاً ألنه ملك قهري وقال غريه شراؤه بعد بيع احلاكم كاملرياث مصادفة األول حمالً يقبل 
الرتفاع التهمة يف البيع قهراً وإن قبله هببة او صدقة فكالشراء وإن كاتبه مث كلمه عتق عليه ألن الكتابة ال متنع فإن 



أ عتقه وإن اشتراه من تركة موروثه وهو قدر كاتبه مع غريه كتابة واحدة مل يعتق إال برضا صاحبه كما لو ابتد
مرياثه فأقل او أكثر عتق عليه كله لتحقق الشراء اإلختياري وإن حلف بعتق شقص له فاشترى باقيه مث حنث عتق 

عليه ولو حنث قبل الشراء عتق شقصه وقوم عليه باقيه مع املال وعتق عليه وإن باع شقصه من غري شريكه مث 
فعل ذلك مل حينث وهو كعبد آخر قال عبد احلق قال ابن بكري إذا باع عبده احمللوف  اشترى شقص شريكه مث

بطالقها ثالثاً جبامع زوال امللك والفرق أن الطالق احمللوف به وقع يف الزوجة مثله ومل يقع مثل احلرية احمللوف هبا يف 
مل تعد اليمني لعقد التهمة فهذا شبه العبد ولو أعتقه املشتري والعبد نصراين فذهب ألرض احلرب مث ملك سيده 

املسألة ال ما قاله ابن بكري بل بيع العبد يتكرر فهو كطالق املرأة واحدة او اثنتني فإن الطالق ميكن عوده وتعود 
اليمني قال حممد إذا حلف بشقص عبده مث اشترى بقيته فحنث عتق عليه شقصه باحلنث وال يعتق عليه الشقص 

ن باب من أعتق شركاً له يف عبد قال حممد وإمنا يصح قول ابن القاسم بعدم احلنث إذا باع اآلخر باحلكم ألنه م
شقصه مث اشترى شريكه إذا باع من غري الشريك وأما إذا اشترى نصيب شريكه قبل بيع نصيبه مث باع نصيبه من 

عاً ال يتميز كما كان أوال وعن غريه مث حنث عتق عليه ما بيده وقوم عليه باقيه ألن الذي باع بعد ملك مجيعه مشا
ابن القاسم إذا باع نصيبه من شريكه بدنانري مث اشترى نصيب شريكه او بادله نصيبه بنصيبه حنث وعن أصبغ إذا 

باع شقصه بشقص شريكه مث حنث فال يلزمه عتق قال ابن يونس قال بعض كبار أصحاب مالك إن شراؤه بعد بيع 
ى أنه قد خيفي ماله ويظهر العدم ليباع عليه مث يرجتعه قال حممد ولو باعه اإلمام السلطان كمرياثه وابن القاسم ير

عليه بعد احلنث مث اشتراه زالت عنه اليمني وقاله مالك وأصحابه إال أشهب ألهنا قضية ترد العتق وقال أشهب قبل 
عبده مث يرد ذلك بوصية فيبقى بيده وبعد يزيل اليمني لرفع التهمة ونقض ذلك بقوله املوىل عليه البالغ حنث مل يعتق 

حىت يرشد أنه يسترقه ولو كان إمنا فيه عقد ميني فإن ميينه تلزمه يريد إن اشتراه بعد أن باعه عليه وليه قال أبو 
عمران إذا قال إن اشتريته فهو حر فجىن على احلالف فأسلم إليه فذلك كاملرياث قيل له فإنه يقدر على ترك اجلناية 

قال وكذلك يقدر على ترك املرياث وقال إذا زوج أمته فباعها اإلمام يف فلسه قبل دخول الزوج فعن وال يأخذه 
ابن القاسم نصف الصداق للبائع خبالف بيعه هو بنفسه وعنه ال شيء عليه وإن حلف حبرية عبده إن كلم فالنا 

ابن القاسم تعود عليه اليمني وحينث  فحنث فرد غرماؤه عتقه وبيع عليه مث ابتاعه بعد ذلك او تصدق به عليه قال
إن كلمه خبالف الرجوع مبرياث قال وهو مشكل ألن احلنث ال يتكرر وقد حنث أوالً احلق أنه ال يعود إال أن يريد 
أن الغرماء ردوا عتقه وباعوه من غري رفع حلاكم والفرق أن بيع الغرماء حيتمل أنه أخفى ماله واحلاكم يكشف عن 

الكشف وال ينقض حكمه خبالف الغرماء زيف ألف وقال ابن القاسم إن حلف حبرية فباعه مث حنث ذلك وحيلفه بعد 
فرد بيعه عتق ألنه نقض للبيع خبالف لو اشتراه ولو دفع قيمة العبد مل حينث وكذلك لو قال له اذهب فبعه فما 

 اشترهتا حنثت واستثقل مالك نقص من مثنه فعلي وإن حلفت حبرية جاريتها إن تزوجت فالنا فباعتها وتزوجت مث
شراءها قال ابن القاسم ال بأس به عندي قال حممد إمنا استثقله قبل البناء أما بعده فال قال ووجه احلنث وإن كان 
الزواج مما ال يتكرر أنه كره مقارنة تلك الزوجة واملقارنة تتكرر قال حممد إن ذهب احمللوف حبريته لولده الصغري 

و وهبه المرأته ال ينفعه ذلك للقدرة على الرد وعن ابن القاسم تنفعه الصدقة احملوزة عنه خبالف أن الذي يف واليته ا
يبينها بنفسه او جيعل من حيوزها وعن ابن القاسم إن حلف حبريته إن باعه فتصدق به على ابنه يف حجره فباعه له يف 

وهو ممن يتهم مبواطأة املشتري عادت اليمني وإن كان  مصاحله يعتق عليه ويغرم القيمة البنه قال اللخمي إذا اشتراه
من أهل الدين او تداولته األمالك مل تعد السابع يف الكتاب إن كلمت فالنا او يوم أكلمه فكل مملوك يل حر مث 
ن كلمه عتق عليه ما عنده من عبيده يوم حلف دون ما يشتريه بعد ميينه ألنه إمنا التزم ما هو ملك له يوم احللف فإ



مل يكن عنده يوم حلف عبد فال شيء عليه وكذلك الطالق والصدقة الثامن يف الكتاب إن فعلت وال فعلت علي بر 
ال حينث إال بالفعل وال مينع من بيع وال وطء وإن مات مل يلزمه وال ورثته شيء وإن مل أفعل وألفعلن على حنث مينع 

الرقيق يف الثلث ألنه حنث وقد بقع املوت ألن احلنث ملا  من البيع والوطء دون اخلدمة وإن مات قبل الفعل عتق
كان بالفعل دل على تقدم الرب وحصول الرب بألفعل يدل على تقدم احلنث فهذا من الفرق بني الصنيع قال ابن 

يونس قال ابن كنانة ال يطأ إن كان مما ميكن احلنث فيه حالة احلياة كضرب العبد ومل يضرب أجال الحتمال موته 
لة احلياة خبالف ال يسافرن فإنه ال حينث إال باملوت فله الوطء ألهنا كاملدبرة ال تعتق إال باملوت وسؤال صمع حا

وخالف ابن كنانة قال ابن القاسم وما ولد لألمة دخل يف اليمني وإن ضرب أجال فله الوطء ألنه على بر وله وط 
بعد األجل عتقت وابنتها وإن مات قبل األجل مل حينث ب إماث األم وأم البنت وال يتبع واحدة منهما وإن حنث 

باملوت ألنه علي رب األجل وإن فلس قبل الفعل بيعت يف الدين تقدم ميينه أم ال خبالف املدبرة لقدرته على الرب 
ويرتفع العتق وعجزه عن رفع التدبري قال ابن القاسم واحلالف إن فعلت له البيع والوطء فإن حنث وعنده األم 

ت واختلف قول مالك فيما ولدها بعد اليمني هل يدخل أم ال ورجح ابن القاسم الدخول ومل يعب القول اآلخر عتق
ورجع إىل عدم الدخول وإن حلف حبريته ال عفا عن فالن مل ينفعه بيعه مث يعفو ألن معىن ميينه ال عاقبته قاله أشهب 

ن مل يفعل فالن فعبدي حر أو امرأيت طالق منع البيع التاسع يف الكتاب إن مل تفعلي كذا فأنت حرة او طالق وإ
والوطء وال يضرب المرأته أجل اإليالء بل يتلوم له بقدر ما يرى أن أراه من األجل يف تأخري ما حلف عليه ويوقف 

دار او لذلك املرأة واألمة واألجنيب فإن مل يفعلوا عتق عليه وطلق إال أن يريد اكراه األمة على ما جيوز له من دخول 
غريه فله إكراهها وبر ولو مات يف التلوم مات على حنثه وعتقت األمة يف الثلث وترثه الزوجة وقال أشهب ال يعتق 
مبوته يف التلوم كموته يف أجل ضربه لنفسه ويضرب له أجل اإليالء يف ليفعلن ويتوارثان قبل الرب ألنه ال يطلق ميت 

الف بعتقه ليضربنه ضرباً يباح له الرب واالعتق عليه مكانه ألن وال يوصي ميت بطالق العاشر يف الكتاب احل
االمتناع الشرعي كاملنع احلسي وليضربنه مائة سوط ال يبيعه حىت ينظر أببيعه أم ال ويف ألف سوط يعجل عتقه ومينع 

ألن تأخري  يف الضرب املباح حىت يفعل ألنه على حنث وإن باع نقض البيع وإن مل يضر به حىت مات عتق من ثلثه
الرب إىل املوت يدل على إرادته العتق بعد املوت والعتق بعد املوت من الثلث وألن عتق املريض يف الثلث وهو قبل 

املوت فأوىل هذا ولشبهه بالتدبري قال ابن دينار ينقض البيع ويضيق عليه وال تنقض صفقة مسلم إال لعتق ناجز وإن 
ىل أجل منع من البيع دون الوطء ويرد البيع وإن رضيت به ألن العتق حق هللا حلف بعتقها ليفعلن إىل أجل ليفعلنه إ

تعاىل وعن مالك مينع من الوطء كالبيع لزلزلة امللك باحللف فإذا انقضى األجل ومل يقع احمللوف عليه عتقت إال أن 
ل ابن يونس يصدق يف أنه يكون عليه دين فهو كاملديان إذا عتق وإن مات يف األجل مل يعتق مبوته ألنه على بر قا

أراد إكراه األمة وقوله عتق مكانه قال سحنون يقضي اإلمام قال ابن القابسي إمنا ميكن يف الضرب اجلائز إذا كان 
قد أجرم وأما بغري جناية فال ألن أذيته حرام مطلقا إال بسبب وقال أبو عمران ميكن من يسري الضرب قال وهو 

ضربنه مائة سوط فقد أساء ويترك وأباه وأكثر من ذلك مما فيه نقد تعجل عتقه فإن ظاهر الكتاب قال عبد امللك لي
فعل قبل ذلك مل يعتق إال أن يلحقه أمر فظيع قد اشرف منه على اهلالك فتعني عليه وقال أصبغ املائة تعد ويعجل 

منه مثله شديدة مثل ذهاب حلم  عتقه قال ابن القاسم وليضربنه ثالمثائة سوط ففعل فأهنكه ال يعتق عليه إىل أن يبلغ
وتآكله حىت يبقى جلد على عظم فيعتقه مثل قطع عضو وإن حلف على ضرب جيوز فضرب بعد أن كاتبه بر وعن 
مالك ال يرب وميضي على كتابتها ويوقف ما يؤدي فإن عتقت باألداء مث فيها باحلنث وأخذت ما أدت وإن عجزت 

ما أخذ والعبد إمنا عتق اآلن وخراج العبد ال يرد وألنه يعتق يف الثلث إن ضرهبا إن شاء قال ابن الكاتب كيف يرد 



تأخر الرب يدل على أنه قبل ذلك رقيق وألن املستحق من يده ال يرد اخلراج فهذا أوىل وجوابه أن املكاتب مشروط 
حمملها عتقت عليه ويسقط له أن ال ينتزع ماله واملستحق وغريه مل حيز ماله فإن مات السيد ومل يؤد الكتابة وبينه 

عنها باقي الكتابة وكان ما وقف رداً عليها وإن كان عليه دين حميط مباله مضت على الكتابة وللغرماء النجوم فإن 
ردت عتقت وإن عجزت فهي وما أخذ منهما يف الدين قال عبد امللك وإن حلف حبرية أمته ليضربنها مائة سوط 

السلطان ويعتقها عليه فإن ضرهبا قبل أن تضع بر يف ميينه وإن حلف ليضربنها فحملت ال يضرهبا وهي حامل ومينعه 
فباعها قبل الضرب مث ضرهبا قال أشهب بر وإن نقصها ضرهبا غرم النقصان وإن محلت من املبتاع مل يرب بضرهبا 

مل يصدقه املشتري وال ويلزمه العتق لفواهتا باحلمل ويرجع املشتري بالثمن وال حياسب بقيمة الولد قاله مالك فإن 
شهدت بينة فهي له أم ولد وينتظر البائع بالثمن تصديق املبتاع فإن أفلس جعل مثنها يف رقبه يعتقها قال ابن القاسم 
محلها فوت وهي أم ولد للمبتاع صدقه يف ميينه او قامت به بينة وال تعتق وهي كاملدبرة تباع فتفوت باحلمل وهذا 

إن مل حتمل فال يرب بضرهبا عند املبتاع حىت يرد فيضرهبا يف ملكه خبالف قضاء الدين وهي إن مل توقت لفعله أجال و
عند املبيتاع وكذلك إن ضرب أجال فقضاه قبل األجل وهي عند املبتاع لرب قاله عبد امللك قال أصبغ إن ضرب 

مل يضرب أجال قال أشهب كما  لضرهبا أجال فباعها قبله فأولدها املشتري عتقت على البائع بغري قيمة ولدها فإن
تقدم وقيل أهنا كاملدبرة حتمل من مشتريها فتمضى أم ولد فيتحصل من اخلالف أنه إن باعها قبل الضرب قيل ينقض 

البيع ويضرهبا وقيل ينقض وتعتق عليه وإن مل ينقض البيع حىت ضرهبا عند املبتاع ففي الرب قوالن وإن كاتبها قبل 
 الكتابة وقيل حىت يضرهبا بعد العجز وإن أحبلها قيل يرب بضرهبا حامال وعلى قول أشهب الضرب قيل يرب بضرهبا يف

ال يرب يف الكتابة ويعجل عليه عتقها وقد أحبلها املبتاع ألنه يضرهبا ويعتق إن صدق املبتاع يف ميينه او قامت بينته 
ا جاز الضرب اليسري ألن العبد ال خيلو من ورد إىل هذا مثنه وقيل بل ذلك فوت وتكون هلذا أم ولد قال اللخمي إمن

التقصري وإن جىن أجاز له الضرب بقدر جنايته وزيادة يسرية ومينع من الزيادة الكثرية وإن مل جين وميينه يفور ملكه 
مل ميكن من ضربه وإن قل وإن مكن من اليسري وإن ضرب أجال وقال بعده ضربته صدق السيد مع ميينه ألن 

ه قاله مالك وليس عليه إحضار شهود يف هذا وكذلك إن حلف الزوج ليضربن املرأة فإن مات األصل بقاب ملك
السيد قبل أن يذكر أنه ضرهبا ألن األصل عدم الضرب وترث املرأة زوجها قال حممد ال يعجبين قوله من الثلث 

بل انقضائه احلادي عشر يف ألنه ضرب أجال فإن مات قبله مل يكن عليه شيء او عتق من رأس املال إىل أن ميرض ق
الكتاب إن أعتق إىل أجل البد منه منع من البيع والوطء وينتفع بغري ذلك ألن الوطء إىل أجل معلوم يشبه نكاح 

املتعة كالشهر وموت فالن او إذا حضت وال يلحقه دين وإن مات السيد عتق من رأس املال بعد خدمة الورثة بقية 
رة فله وطؤها كل طهر مرة قال حيىي بن سعيد وغريه ال يطأ اليت وهب خدمتها األجل وإن قال إن محلت فأنت ح

إىل أجل قال ابن يونس قال حممد إن أعتق أم ولده إىل أجل تعجل عتقها ألنه مل يبق فيها غري الوطء وقد حرم قال 
لك إن كان أجال يتجاوز مالك يف أمته إن قال هي حرة بعد سبعني سنة إن رأى اإلمام بيعها معجالً فعل قال عبد امل

عمرها بيعت كأنه أعتقها بعد موته قال عبد امللك هي كاملدبرة إذا كان األجل ال يبلغه عمره وال عمرها يعتق يف 
الثلث وإن قال ذلك يف الصحة فله وطؤها دون بيعها كاملدبرة ويف العتبية عمل على هذه الدابة فإذا ماتت فأنت 

أس املال وإن مات السيد قبل الدابة عتق من الثلث كالقائل أخدم فالنا ما عشت حر فماتت قبل السيد عتق من ر
أنا فإن مات قبلي فأنت حر او مت قبله فأنت حر إىل موته فمات قيل هو عتيق من الثلث قال أصبغ ليس نظريه 

دابة يعتق من رأس  ألن ذلك استثناء قيد بعضه ببعض فاعترب ثنياه وهذا أعتق إىل أجل وال فرق بني موت إنسان او
املال عاش السيد او مات قال ابن القاسم وللورثة بيع الدابة مبوضع ال يغاب عليها فإن قتل العبد الدابة خطأ تعجل 



عتقه او عمداً أخدم إىل مقدار ما يرى أنه عمر الدابة وكذلك إن بيعت وغيب عليها وإن قتلها أجنيب عمداً او خطأ 
غالم فوق طاقتها فماتت او قتلها عمداً عتق مكانه كأم الولد تقتل سيدها فيعفى عنها عتق قال سحنون فإن محلها ال

فإهنا تعتق وليس على العبد قيمة الدابة على قول سحنون وعلى قول ابن القاسم يف املدبر واملعتق إىل أجل جيين على 
كلما زاد عليه يوماً أطلق للسيد سيده خيتدمه يف ذلك وإن قال أنت حر قبل مويت بشهر قيل يوقف له خراج شهر ف

مثله فإن وافق الشهر مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث او صحته فهو من رأس املال قال ابن القاسم إن كان 
السيد ملياً أسلم إليه خيتدمه فإن مات وحل األجل وهو صحيح فمن رأس ماله ورجع بكراء خدمته او مريض فمن 

خبدمة الشهر قال ابن يونس خبالف من حلف حبريته ليفعلن وإن مل يفعل إىل أجل  ثلثه وحيلفه الدين وال رجوع له
فله الوطء لقدرته على حل بالفعل ففارق نكاح املتعة ويرد البيع حيث منع فلو مل يرد حىت مضى األجل ومل يفعل ما 

ع من الرب واحلنث وعن مالك حلف عليه مل يرد البيع ألنه مبضي األجل حنث وليست يف ملكه والرد إمنا هو ملا يتوق
املنع من الوطء كالبيع ولو مات يف األجل مل يعتق ألنه على بر الثاين عشر يف الكتاب أحد أحرار ومل يبني معيناً خري 
فيهم خبالف الطالق وقد تقدم تقريره يف الطالق سؤاالً وجواباً وكذلك واس منهم يف السبيل او املساكني خيري فيهم 

صدق يف نيته بغري ميني ولو فسر وهو مريض يعتق من رأس املال لتقدم التصرف يف الصحة أي أن  وإن نوى معيناً
تكون قيمته أكثر من قيمة اآلخر فالفضل من الثلث إن فسر يف املرض الختصاص هذا األمر باملرض وقال غريه بل 

قضي عليه فإن أىب أعتق عليه من رأس املال نظرا لوقت التصرف قال ابن يونس قال حممد إن شهد عليه فأنكر 
أدناهم ألن األصل بقاء ملكه وكذلك ورثته بعد موته فإن كان يف الشهادة أنه أراد أحدمها ونسيه حكم بعتقهما معا 

عليه وعلى ورثته إن قال ذلك يف صحته وعن ابن القاسم إن قال أحدهم حر وشهد عليه وهو ينكر عتقوا عليه 
امرأيت خري فيهما وإن مرض فإن أختيار العتق فمن الثلث او الطالق ورثته امرأته كالطالق وإن قال غالمي حر او 

وإذا قال احدكما حر قال سحنون يصدق مع ميينه نفيا للتهمة فإن نكل عتقا عليه هذا بإقراره وهذا بنكوله وإن 
سر يف املرض وكانت قال مل أنو شيئا حلف على ذلك واختار أيهما شاء وإن قال نويت ونسيت عتقا عليه وإذا ف

الزيادة يف الثلث فهي مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة اليت فرط فيها وحيتمل التبدئة على التدبري يف الصحة 
ألنه أمر عقده يف الصحة وحيتمل تقدمي التدبري لوقوعه فعلى التفسري يف هذه الزيادة فإن مل خيري حىت مات قال ابن 

حق مايل كان ملوروثهم وعنه يقرع بينهم كالعتق يف املرض فإن كانوا ثالثة عتق ثلث قيمتهم  القاسم خيتار ورثته ألنه
وعنه يعتق أثالثهم ويشرع العتق يف مجيعهم لعدم املرجح وعن مالك يعتق ثلثهم بالسهم وإن كانوا أربعة فربعهم 

لقاسم إن اختلفوا عتق األدىن وإن قال قال حممد خيتار الورثة كقول ابن القاسم فإن اختلفوا فقول مالك وعن ابن ا
يف مرضه أحدمها حر فمات عتق نصف قيمتها بالسهم إن محله الثلث فإن استوت القيمة عتق من أخرجه السهم او 
أخرج السهم الكثري القيمة عتق منه مبلغ نصف قيمتها او السهم القليل عتق كله وعتق من اآلخر متام نصف قيمتها 

ال املغرية قال سحنون وكذلك احلكم إن قال يف مرضه زيد حر وله عبدان امسهما زيد مث مات قاله مالك وأصحابه إ
قال املغرية يعتق نصف كل واحد منهما إن محله كذلك الثلث وإال فيقدم ما محل قال عبد امللك إن قال عند موته 

لسهم كان أكثر من نصف أحدكما حر عتق نصف قيمتهما بالسهم وإن قال زيد او عمرو عتق مجيع أحدمها با
قيمتهما أو أقل ألن هذين معرفتان واألول نكره وكذلك إن قال أسهموا بني عبيدي فاخلارج أعتقوه وإن قال 

أحدكما حر فلم خيتر حىت مات أحدمها عتق الباقي وكذلك إن مل خيتر الوارث حىت مات أحدمها فالباقي حر من 
داً قتل قاتله حراً كان او عبداً ويف اخلطأ ديته على عاقلة احلر وإن قتل رأس املال فإن مات أحدمها مث قتل اآلخر عم

أحدمها عتق الباقي وإن مل خيتر حىت جىن أحدمها فله اإلختيار فإن اختار اجلاين فليس له ذلك إال أن حيمل عند اجلناية 



ق مؤتنف ويورث اآلخر مكانه او واآلخر فله فداء اجلاين وإسالمه فإن مات اجلاين قبل اخليار فالثاين حر بغري عت
مات غري اجلاين عتق اجلاين واتبع باجلناية لنفوذ عتق معقود قبل اجلناية كاملدبر جيين مث ميوت السيد والثلث حيمله 

قال سحنون إذا قال أحدكما حر فلم خيتر حىت مات أحدمها او استحق حبرية عتق اآلخر وعنه إن مات أحدمها او 
الصحة بينة بذلك يسأل وقال أردت امليت حلف وإال عتق احلي او أردت احلي عتق من مرض السيد وعليه يف 

رأس ماله بعد ميينه او قال مل أرد معيناً عتق احلي يف رأس املال وإن أقر هبذا يف مرضه أنه قاله يف صحته فال يعتق 
تل قيمة عبد ودية حر او قتل واحد احلي يف ثلث وال غريه او قاله يف الصحة فلم خيتر حىت قتال مجيعاً فعلى القا

والباقي حر او قطعت يد أحدمها ومات اآلخر ففي اليد دية حر ألن موت صاحبه صريه حراً وال تقطع يد اجلاين 
وإن تعمد قال أشهب إذا استحق أحدمها حبرية أصلية ال شيء يف الباقي قال حممد ولو قال لعبده ملحد أحدكما حر 

رة بذلك احلر يف املسألتني ويف املوازية قال يف صحته ملبارك وميمون أحدكما حر وقال فال شيء عليه أصدق العبا
مليمون وزيد أحدكما حر فإن أختار عتق الذي وقع له القول مرتني وهو ميمون رق الباقيان او اختار رقه عتق 

حد منهما وامتنع اخليار ملوته وإن الباقيان وإن مات ميمون قبل األختيار يعتق األول والثالث ألنه كان قريناً لكل وا
اختار مباركاً او زيداً فال بد من أختيار عتق الباقيني قال ابن القاسم فإن مات قبل أن خيتار ورثته ألنه من عتق 

الصحة وقيل يقرع بينهم فإن خرج ميمون رق الباقيان او أحدمها زيد اقرع بني اآلخر وبني ميمون ومن خرج أعتق 
ن رأس املال قال سحنون إذا قال ملكاتبه وعبده أحدكما حر يسأل من أراد بعد ميينه وقيل ال والعتق يف ذلك م

خلف وإن قال مل أرد معيناً عتق من شاء منهما وحلف فإن مل يسأل حىت وديت الكتابة وقال أردت املكاتب رد 
ا حبرية او موت قال سحنون وإن عليه ما أخذ منه من يوم أعتقه وإن قال مل أعتق عتق القن كما إذا استحق أحدمه

قال يف صحته ملدبره وعبده أحدكما حر سئل فإن أراد هذا حلف وصدق وإن مل يعني اختاره وإن مات قبل أن 
يسأل ومحل املدبر الثلث عتقاً مجيعاً هذا من الثلث فيما ترك سوى القن واآلخر من رأس املال كما إذا استحق 

نه ما محل وخري الورثة بني عتق باقي املدبر وعتق القن قال حممد فإن قال ذلك عند أحدمها حبرية فإن مل حيمله عتق م
موته او يف وصيته أسهم على نصف قيمتها فإن خرج املدبر عتق وإن بقي من نصف قيمتها شيء جعل يف الباقي إن 

اكثر من نصف قيمتها فيعتق محله الثلث وإن خرج القن بريء املدبر مث عتق القن إن محله الثلث إال أن تكون قيمته 
منه قدر نصف قيمتها يف الثلث وإن كان املدبر قدر الثلث عتق كله وبطلت الوصية قال سحنون وإن قال يف 

صحته ألم ولده وأمته خيري وحلف كاملدبرة واملكاتبة وإن مات عتقتا من راس املال كاستحقاق أحدامها حبرية او يف 
س املال واألمة من الثلث وأما ما محله وإن قال أقرعوا بينهما فمن خرج مرضه مث مات عتقت أم الولد من رأ

فأعتقوه أقرع فإن خرجت أم الولد رقت األمة او األمة عتقت يف الثلث وأم الولد من رأس املال وإن قاله لعبدين 
لورثته اخليار فإن أحدمها موصى بعتقه فيهما كاملدبر والقن أحدمها قن واآلخر موصى به لرجل ما مل ميت يف هذا ف

أعتقوا املوصى بعتقه فمن رأس املال وبطلت الوصية او اآلخر عتق من رأس املال وبقيت الوصية وإن قاله يف مرضه 
مث مات نظر إىل نصف قيمتهما وأسهم بينهما فعتق من خرج يف نصف قيمتهما إن محله الثلث فإن اجتمعت مكاتبة 

قاله يف صحته خري فيهن وحيلف فإن مات عتقت أم الولد يف رأس ردت ومدبرة وأم ولد ومعتقة إىل أجل وأمة و
املكاتبة وحل أجل املعتقة فلتعتق األمة من رأس املال كما لو قال اللخمي يف الطالق والعتاق عند عدم النية ثالثة 

هاتني الدارين  أقوال خيري فيما يعم الطالق والعتاق خيري يف العتق دون الطالق الثالث عشر يف الكتاب إن دخلت
فأنت حرة فدخلت إحدامها عتقت ألن جزء الشرط كجزء احمللوف عليه واحلنث عندنا يقع باجلزء كما تقدم يف 
األميان وإن قال ألمتيه او زوجتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان او طالقتان فدخلت واحدة منهما فال شيء 



ة فقط قال ابن يونس عن ابن القاسم حينث فيها بدخول إحدامها ألنه عليه حىت يدخال مجيعاً قال أشهب تعتق الداخل
حد احمللوف عليه قال ووجه قوله األول أنه كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت ميينه فال حينث بإحدامها 

كل من لعدم االجتماع ورأى أشهب أنه حلف على كل واحد منهما فلم يتحقق الشرط ال يف إحدامها كأنه قال 
دخلت فهي حرة الرابع عشر يف الكتاب قال لعبده او امرأته إن كنت دخلت الدار فأنت حر او طالق فقاال دخلنا 
او أن دخلت فقال دخلنا او مل يقر او مل يعلم صدقهما او قال لعبده إن كنت تبغضين فأنت حر فقال أنا احبك وإن 

متين او إن مل تصدقين فقال صدقتك وهو مل يدر أمر يف ذلك كنت حتبين فقل أبغضك او سأهلما عن خرب وقال إن كت
كله بالعتق والطالق ومجيع ما يلتزمه من غري قضاء ألنه شاك يف الرب واحلنث قال ابن يونس إن صدقهما يف احلنث 
و لزمه بالقضاء وإن رجعت عن إقرارها اخلامس عشر يف الكتاب إن قال ألمته وامرأته أدخلي الدار يريد العتق ا

الطالق لزمه وإن أراد أن يقول أنت طالق او حرة فقال أدخلي الدار مل يلزمه شيء حىت ينويه بذلك اللفظ قبل أن 
يتكلم به ألن الكالم النفساين البد معه من اللساين وإن قال ألمته أنت برية او خية او باين او بتة او كلي او اشريب 

لجارية إذهيب وقال أردت العتق صدق ألنه من كنايات العتق قال يريد احلرية عتقت وإن قال وكذلك يف العتق ل
اللخمي قال أشهب إذا أراد بقوله أدخلي الدار العتق او الطالق ال يلزمه وقد تقدم تقريره السادس عشر يف 
ذا الكتاب يدك حر عتق عليه مجيعه يف القضاء والفتيا واليوم عتق أبدا ألن العتق ال ينقضي وال يتوقف وحر يف ه

اليوم من هذا العمل وقال أردت عتقه من العمل دون الرق صدق مع ميينه واستحسن عمله فقال ما أنت إال حر 
ومل يرد العتق ال يعتق يف القضاء وال يف الفتيا للقرينة وإن مر عليه عاشر فقال هو حر ومل يرد العتق فال شيء عليه 

ع الظلم قال ابن يونس قال سحنون إن قيل له عبدك يزعم أنه حر يف القضاء وال يف الفتيا إن علم أن السيد أراد دف
فقال هو صادق فسأل العبد فقال نعم أنا حر فقال السيد ظننت أنه يقول احلق فال حرية له كمن رضي بشهادة 
ال رجل فله مناكرته قال ابن القاسم إن سئل عن عبده فقال ما له رب إال اهللا او قيل له ألك هو فقال ما هو يل ف

شيء عليه وحيلف قال وإن شتم عبد حراً فشكاه لسيده فقال هو حر مثلك فهو حر ألن املقصود التسوية يف احلكم 
ولن يستوي إال باحلرية قال سحنون وإن قال تصدقت عليك خبراجك او عملك او خدمتك ما عشت أنه عتق 

ر فهو كأم الولد ولو قال تصدقت مكانه ألن هذه صفة احلر ولو قال تصدقت عليك خبراجك وأنت من بعدي ح
عليك خبراجك او عملك ومل يزد على هذا عتق مكانه قاله ابن القاسم قال مالك وإن قال تصدقت عليك بعتقك 
عتق وإن وهبه نصفه عتق كله ووالؤه لسيده وكذلك إن أخدمته عوضاً قال اللخمي ومعىن قوله فيما تقدم يكون 

إذا قال له معاش ونوى العتق لزمه ألن اإلكراه ال يتعلق بالنية إن كان ذاكراً أن كأم الولد أن يعتق من رأس املال و
له أن ال ينويه وإن مل ينو عتقت على القول بأن اإلكراه ال يكون إال يف املال السابع عشر يف الكتاب قال لعبده أنت 

كالعاشر وحنوه وال سبيل يل عليك او حر او المرأته أنت طالق وقال نويت الكذب لزمه ذلك وإمنا ينوى يف احملتمل 
ال ملك يل عليك عتق إال أن يعلم أنه جواب لكالم قبله فيصدق وإن قال ألمته هذه أخيت او لعبد هذا أخي ومل يرد 
احلرية فال شيء عليه الثامن عشر يف الكتاب أنت حر إن شئت فذلك له وإن قاما من اجمللس كالتمليك يف املرأة إال 

ة من وطء او مباشرة وتوقف ليختار العتق او الترك مث قال ال أرى بعد اجمللس شيئاً إال أن يكون شيئاً أن متكنه األم
فوضه إليها التاسع عشر عبيدي أحراراً إال فالنا ذلك له دون االستثناء مبشيئة اهللا تعاىل خالفاً ل ش وتقدم يف 

إال أن أرى غري ذلك فذلك له خبالف إال أن يشاء اهللا  األميان تقريره وعبدي حر إن كلمت فالنا إال أن يبدو يل او
وقد تقدم إشكال كثري وجوابه يف كتاب األميان متعلق هبذا قال اللخمي أنت حر إال أن يشاء أيب قيل يعتق وإن كره 

قال أبوه وقيل حىت يرضى ألن معناه أنت حر إن يشأ أيب وإال أن يبدو يل إن بدا له مل يلزمه شيء وإال لزمه وإن 



أنت حر إال أن أرى غري ذلك عتق ألن العتق ال يرتفع بعد وقوعه العشرون يف الكتاب قلت يا ناصح فأجابك 
ميمون فقلت أنت حر تظن ناصحا وقامت بذلك بينة عتقا مجيعا بالقضاء مرزوق بالبينة وناصح باإلقرار وال يعتق يف 

القضاء والفتيا وال عتق لناصح ألن اهللا تعاىل حرمه قال  الفتيا إال ناصح ألنه املقصود وقال أشهب يعتق مرزوق يف
ابن يونس قال أصبغ يعتقان مجيعاً يف القضاء والفتيا كموقع الطالق على إحدى امرأتيه يظنها األخرى وقال ابن 

سحنون ال يعتق واحد منهما احلادي والعشرون يف الكتاب عبد بينكما فقلت إن دخلت البيت أمس فهو حر وقال 
خر إن مل يكن دخل البيت أمس حر إن أدعيتما علم ذلك دينتما او ظننتما عتق بغري قضاء وقال غريه بالقضاء اآل

قال ابن يونس حيلف كل واحد على قال ابن القاسم إذا شهد أحدمها أن شريكه أعتق حصته فقال مرة هو وغريه 
ملشهود عليه موسراً عتق نصيب الشاهد ألنه أقر ال يعتق منه شيئ ألنه متهم يف جر الوالء وقال مرة يعتق إن كان ا

أنه إمنا له على املعتق قيمة فعلى هذا القول إن كان احلالفان موسرين عتق عليهما إن أدعيا اليقني ألن كل واحد اقر 
قع إمنا له قيمة وأن اآلخر حنث وحكى هذا القول حممد وعابه وقال العتق إمنا يكون بقبض القيمة بعد التقومي ومل ي

هاهنا الثاين والعشرون يف الكتاب أنت حر إذا قدم أيب ال يعتق حىت يقدم وكان ميرض بيعه وأجاز ابن القاسم البيع 
والوطء كالطالق وإن جئتين او مىت جئتين بألف فأنت حر فإن فعل عتق وإال فعبد ويتلوم له وال ينجم عليه وال 

يرى األمام كمن قاطع عبده على مال إىل اجل ميضي األجل قبل  يطول لسيده وال يعجل بيعه إال بعد تلومه بقدر ما
أدائه يتلوم له فإن دفع املال أجنيب جربت على أخذه ألنه كفداء األسري وعتق او دفعه العبد من مال كان بيده قلت 

وأنت حر هو يل فليس لك ذلك ألنه كاملكاتب ومتنع من كسبه أيضا ويف النكت إذا قال املرض أد إيل وزييت ألفا 
تنجم عليه خبالف الصحيح فيفترقان يف التنجيم ويستويان فيما عداه من تصرفهما فيما بأيديهما وسقوط نفقتهما 

عن السيد وقال ابن يونس إن قدم أيب صرح بإجازة البيع خبالف إذا قدم أيب ألن إذا للمعلوم و إن للمشكوك فال 
مث رجع فقال مها سواء ألن الناس يف العادة يسوون بينهما تقول سافر إن طلعت الشمس وتقول إذا طلعت الشمس 

يف غالب التعليق قال أبو عمران جيب أن ميرض يف الوطء كما ميرض يف البيع قال ابن القاسم إذا قدمت مصر فأنت 
 حر مث بدا له أن ال يسافر يعتق إىل مثل ذلك القدر الذي يبلغ فيه وكذلك سر معي إليها وأنت حر إال أن يكون

قال إن خرجت أنا فال شيء عليه قال سحنون يف اخرج معي إىل احلج وأنت حر وإن بلغت معي إىل احلجج فأنت 
حر فليس له بيعه خرج أم ال ويعتق إىل أجل من رأس املال وإن مات قبل اخلروج وهو من بعيد اخلدمة عتق إذا 

اها فانت حر فلما بلغا مر الظهران أراد بيعه له مات السيد قال املغرية إن قال له ومها متوجهان إىل مكة إن دخلن
ذلك ما مل يدخال مكة ألنه أجل قد يكون وقد ال كقدوم فالن وعن ابن القاسم قال ألمته إن محلت فأنت حرة فإن 
كانت حامال فهي حرة وإن مل ينب ذلك حيل بينه وبينها ووقف خراجها إن تبني محلها عتقت وأعطيت ما وقفت من 

مل حتمل بيعها وقال سحنون ال تعتق هبذا احلمل وقيل يطؤها يف كل مدة مرة قاعدة عشر حقائق ال  خراجها وإن
تتعلق إال مبعدوم مستقبل األمر والنهي والدعاء واإلباحة والشرط وجوابه والوعد والوعيد والترجي والتمين فهذه 

ن وهلذه القاعدة احتاج العلماء يف قوله القاعدة يشكل قول ابن القاسم باعتبار احلمل الظاهر ويتجه قول سحنو
إىل تقدير فعل مستقبل تقديره إن يثبت كوين قلته وإذا قال له إن وديت يل كذا ) إن كنت قلته فقد علمته ( تعاىل 

فأنت حر فوضعه عنه السيد عتق ألن اإلبراء كالعطاء جلامع حتقق الرباءة وإن قال له إن أعطيتين اليوم فال بد من 
عد اليوم إذا مل يعطه الثالث والعشرون يف الكتاب أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين يف بطن عتق أوهلما التلوم ب

خروجا فإن خرج ميتا مل يعتق الثاين ألنه إمنا أعتق األول وقال ابن شهاب يعتق ألنه ال يقع على امليت عتق وإن قال 
بيعها ملا يتعلق بذريتها من حق العتق قال ابن القاسم  يف صحته كل ولد تلدينه حر عتق ما ولدت واستثقل مالك



وأنا أرى بيعها لعدم وجود شيء لعتق إال أن تكون حامال حني التعليق او محلت بعد قوله او يقول ما يف بطنك او 
او  إذا وضعته فهو حر فال يباع حىت تضع إال أن يرهقه دين فتباع ويرق ألن األجنة تابعة ولو ولدته يف مرض السيد
بعد موته وال دين عليه وقد أشهد على قوله يف صحته عتق من رأس املال كمعتق إىل أجل هذا إن كان احلمل يف 
الصحة فإن كان يف ولدته فيه او بعد موته عتق من الثلث ألن عتق املريض إىل اجل من الثلث واألول كمن قال 

موته عتق من رأس املال قال ابن يونس قال ابن  لعبده إذا وضعت فالنة فأنت حر ووضعته والسيد مريض او بعد
القاسم يف أول ولد فوضعت ولدين سواء كانا غالمني او جاريتني او غالما وجارية وإن مل يعلم األول فهما حران 

بالشك قال مالك إن قال إن وضعت غالما فأنت حرة فوضعت غالمني فاألول حر ألن الشرط ال يتكرر او 
يف بطن لزمه عتق الغالم او غالمني لزمه عتق األول وأوهلما ميت عتق احلي خبالف قوله وضعت جارية مث غالما 

أول ولد تلدينه وشهادة النساء يف السبق بينهما جائزة قال حممد إذا مل يعلم األول فالقياس أن يعتق من كل واحد 
قال إن ولدت جارية فأنت حرة  نصفه ويتم باقيه بالسنة فيعتقان مجيعا قال ابن القاسم يعتق بوضع امليت وإن

فولدت جارية عتقت األم ورقت اجلارية ألن عتق األم متأخر عن الوالدة ألن املشروط متأخر عن الشرط او ولدت 
جاريتني فاألم والثانية حرتان بالشك لتأخرها عن سبب احلرية او وضعت غالما مث جارية عتقت دون الولدين 

خراً عتق هو مع األم ورقت اجلارية لتقدمها وإن قال إن ولدت جارية فأنت حرة لتقدمهما على عتقهما او الغالم آ
او غالما فزوجك حر فولدهتا عتق األبوان وإن ولدت اجلارية او ال عتق الغالم او الغالم او ال رق الوالدان فإن 

ل يف بطنها شيء ال الغالم حر وإن قال أول بطن تضعينه فوضعت توأمني عتقا وإن قال ما يف بطنك حر وأشكل ه
يعتق إال ما تضعه ألقل من ستة أشهر من يوم القول فإن كان احلمل بينا فهو حر وإن مل تضعه إال إىل مخس سنني 
الرابع والعشرون يف الكتاب إذا أعتقها على أن تتزوج به او بغريه فامتنعت عتقت وال يلزمها ذلك وكذلك إن 

ا فال يلزمها وتلزمك األلف يف النكت قال حممد إال أن يبني أنه زاد على أعطيته ألفا على أن يعتق أمته ويزوجك هب
قيمتها للنكاح فريدا الزائد ورأى مالك الكل سواء واإلستناء ال ينفع يف العتق كما لو قال له خذ ثالثني دينارا على 

منا مل يلزم األمة الشرط ألهنا أن يعتقها واستثن يل عليها خدمة عشر سنني فال خدمة ا له ا وال رجوع على املعتق وإ
إذا عتقت سقط اجبار السيد عنها فهي أسقطت حقها قبل سببه كمسقط الشفعة قبل البيع قال اللخمي ولو كان 

السيد جيهل فيعتقد أن األلف قيمتها وصداقها هلا وأن الصداق له قضي األلف على قيمتها وصداق املثل وينظر إىل 
ع للملك وكذلك إذا قال أعتقها وزوجنيها على األلف فسقطت األلف خبالف قوله قيمتها بشرط العتق وعلى البي

ولك ألف وإذا أسقطت رجع للدافع الزائد على النية اخلامس والعشرون يف الكتاب أنت حر اآلن وعليك مائة إىل 
اسم ال شيء عليه ويعتق أجل كذا عتق اآلن واتبع باملائة وإن كره قاله مالك ألن لك اتباع ماله وعتقه وقال ابن الق

ألنك ليس لك أن تعمر ذمته بل لك انتزاع املوجود وأنت حر على أن يدفع إىل مائة مل يعتق إال بأداءها وله أن ال 
يقبل ذلك ويبقى رقيقاً ذكرت أجل املال أم ال ولو قال على أن يدفع إيل مائة إىل سنة فقيل ذلك ومل يقل حر 

بأداء عند األجل ويتلوم له عند حمله فإن عجز رق وقوله إن اتيتين بكذا إىل اجل كذا الساعة وال اراده مل يعتق إال 
فأنت حر من القطاعة وناحية الكتابة ويتلوم له وليس له بيعه وإن قال إن وديت إيل مائة إىل سنة فأنت حرة فما 

أدت ألن كل ذات رحم  ولدت يف هذه املدة مبنزلتها إن ردت عتقت وعتق وكذلك إن مل يضرب أجال فولدت مث
فولدها مبنزلتها إال ولدا األمة من سيدها وكل شرط كان يف امة فما ولدت بعده وكانت حامال به يوم الشرط فهو 
مبنزلتها يف ذلك وكذلك أنت حرة إن مل أفعل كذا إىل أجل كذا فتلد قبل األجل ميتنع بيعها وبيع ولدها ومل يؤد ال 

سائل مخس أنت حر وعليك كذا أنت حر على أن عليك كذا أنت حر على أن تدفع يتلوم له يف التنبيهات هذه امل



إيل كذا أنت حر على أن تؤدي إيل كذا اخلامسة أنت حر إن أديت إيل كذا او دفعته او إذا أديته او جئت به او 
ثة هلا ثالثة أعطيته او مىت جئت به او أديته فمعظم الشراح واملختصرين أن مذهب مالك يف هذه اخلمس أنه ثال

أجوبة ترجع إىل جوابني يف احلقيقة األول عليك وعلي أن عليك هم سواء يعتق على هذا وإن كره الثانية أنت حر 
على أن تدفع إيل كذا ال يعتق حىت تدفع ألنه مل يبتل عتقه إال بعد الدفع ومل خيتلف املذهب أنه باخليار يف القبول ألهنا 

أن يكون مثله على أن يؤدي إيل او يعطيين او جييء الثالثة إن أديت إيل او إذا او  كتابة وكذلك ينبغي على مذهبه
مىت فهو شرط ال يعتق إال باألداء غري أنه نوع من القطاعة والكتابة وهلذا منعوه من البيع حىت يتلوم له األمام فيؤدي 

أن يؤدي هذا مذهب مالك ومذهب ابن  او يعجز وهو باحلقيقة يرجع إىل اجلواب يف قوله على أن يدفع إيل او على
القاسم عند اجلمهور أهنا أربع هلا أربعة أجوبة يوافق مالكاً منها يف الفصل الثالث والرابع من اخلمسة املذكورة 

وخيالفه يف اآلخرين فيلزمه العتق يف قوله وعليك وال يلزمه املال إذا كان بغري رضا العبد وإال لزمه وأما علي أن 
لزمه مال وال عتق إال برضا العبد وقيل هي ثالثة مسائل عند ابن القاسم هلا ثالثة أجوبة وكل جواب عليك فال ي

قوالن األوىل وعليك له قوالن ما تقدم عنه وله قول موافق ملالك الثانية على أن عليك او على أن تدفع هبذا أن عند 
أن عليك ما تقدم ويف علي أن تدفع خيري العبد  هذا القائل مسألة واحدة البن القاسم فيها قوالن فقال يف علي

كقول مالك الثالثة على أن تؤدي إيل فال يعتق إال باألداء اتفاقاً وله أن ال يقبل وتذكر اخلالف مفصالً فتقول املسألة 
ن األوىل أنت حر وعليك ورضي العبد فيها ثالثة أقوال قول مالك إلزام السيد العتق معجالً والعبد املال إن كا

موسراً وإال بقي ديناً ومشهور ابن القاسم إلزام العتق واسقاط املال وقال عبد امللك اخليار للعبد املسألة الثانية أنت 
حر على أن عليك فيها أربعة أقوال إلزام العتق واملال خيري العبد وال يعتق إال باألداء البن القاسم اجبار العبد وال 

ثالثة أنت حر على أن تدفع إيل ثالثة أقوال خيري العبد فإن قبل فال يعتق إال باألداء يعتق حىت يدفع الصبغ املسألة ال
ملالك وابن القاسم وخيري العبد يف الرضا بالعتق معجالً ويلتزم املال ديناً ويرد فريق البن القاسم واختار العبد على 

 فال يعتق إال باألداء وله الرد املسألة اخلامسة إن املال بناء على إجباره على الكتابة املسألة الرابعة على أن يؤدي إيل
أديت او اعطيت وجئتين فظاهره أنه مثل على أن يدفع وعلى أن يؤدي فال يلزم العتق إال برضاه ودفعه وله الرد 

قال ابن يونس أنت حر وعليك ألف إتباعه باملال عند مالك وهو قول أصحابه وأهل املدينة وكأنه باعه نفسه وهو 
ه فيلزمه كما يزوجه كارهاً وينتزع ماله كارهاً وكما يلزمه ذلك بغري حرية وابن القاسم يرى أنه من باب كار

اإلستسعاء بعد احلرية وملخص قول مالك وابن القاسم يف قويل أنت حر الساعة وعليك وعلي أن عليك مائة او 
وأما على أن يدفع فهو باخليار وال يعتق إال على أن تدفع يعتق الساعة وتدفع وإن كره وكذلك إذا مل يقل الساعة 

بالدفع ألنه جعل له دفعاً وكسباً واختيار اخلالف وعليك إلزام بغري اختيار قال اللخمي إذا قبل العبد العتق يف قوله 
إال أنت حر على أن تدفع إيل حيل بني السيد ومال العبد وخراجه وقال عبد امللك يف إن جئتين مبائة إىل سنة له بيعه 
أن يقيم بيده حىت يأيت باملائة ويف املنتقى إن اشترط عليه عمالً حنو أنت حر على أن ختدمين سنة قال ابن القاسم 

ذلك عليه إن كان قبل العتق وال يلزمه إن كان بعده وأنت حر على أن ال تفارقين قال حممد ال يلزمه ألنه اشترط 
لشرط ألن العتق مبين على التغليب والسراية والعمل خبالف املال ألن شيئاً من الرق بعد العتق فينفذ العتق ويبطل ا

املال يف الذمة ليس من أحكام الرق ألن الديون على األحرار أكثر من العبيد وإن قال هلا أنت حرة على أن تسلمي 
فيمضي العتق  قال اصبغ إن امتنعت ال عتق هلا كقوله إن شيئت وليس كقوله أنت حرة على أن تنكحي فالنا فيمتنع

والفرق أهنا إن رضيت بنفس العتق تكون مسلمة كقوله علي أن عليك مائة والنكاح اشتراط عمل بعد العتق ألنه 
يطول السادس والعشرون يف الكتاب إذا قال أعتقه أمس على مال وقال العبد ا على غري مال صدق العبد مع ميينه 



ق السيد مع ميينه ألنه قال أنت حر وعليك مائة ا لزمه خبالف كالزوجة ألن األصل براءة الذمة وقال أشهب يصد
قوله للمرأة أنت طالق وعليك مائة يلزم الطالق دون املال وإن أقر أن شريكه أعتق نصيبه فإن كان املشهود عليه 

ذلك سواء موسرا أعتق نصيب الشاهد إلقراره أنه مل يبق له إال القيمة او معسرا مل يعتق من العبد شيء وقال أشهب 
ألهنا شهادة لنفسه بالقيمة ال يعتق شيء ألنه ال يعتق حصة شريكه إال بتقومي ودفع القيمة وقاله سحنون وهو أجود 
وعليه مجيع الرواة قال اللخمي املعتق على ثالثة أوجه إن كان مع غيبة العبد صدق السيد لتعذر املكارة او حبضرته 

حر على أن عليك أما إن قال أعتقتك وجعلت عليك مائة مبراضاة منك فهو موضع اخلالف إن أدعى أنه قال أنت 
فريجتح قول العبد مل أرض بشيء ألن األصل عدم الرضا ويصدق السيد ألن األصل بقاء ملكه وال خيرج إال بعوض 

دها إذا أكل قاعدة إذا دار امللك بني أن يبطل بالكلية او من وجه فالثاين أوىل ألنه أقرب لبقاء امللك وهلا صور أح
املضطر الطعام ووجبت ازالة ملكه عنه للضرورة فهل بغري عوض وهو سقوطه بالكلية او بعوض وهو السقوط من 

وجه وإذا أدى ماالً عنه ونازعه يف التربع به صدق يف عدم التربع ألنه إسقاط للملك من وجه وتصديق العبد 
قال أنت سائبه قال ابن القاسم إن أراد به العتق فهو حر إسقاط له من كل وجه السابع والعشرون يف املقدمات إن 

ووالؤه جلميع املسلمني وهو مكروه لنهيه عن بيع الوالء وهبته ومل يكره أصبغ كعتق عبده عن زيد ويعتق أراد 
ال سائبة ما جعل اهللا من حبرية و( احلرية أم ال لصراحته يف العتق وقال عبد امللك حيرم عتق السائبة لظاهر قوله تعاىل 

أي مل يشرع فإن فعل فالوالء له إن عرف فإن ما بقي منه إن كان له مال ويف الكتاب إذا أعتق امللئ شقصاً له يف ) 
عبد فليس لشريكه التمسك بنصيبه وال عتقه إىل أجل إمنا له أن يبتله او يقوم على شريكه فإن أعتق حصته إىل أجل 

ال أن يبتله قال غريه إن كان األول ملياً بقيمة نصف نصيب املعتق إىل أجل او دبره او كاتبه رد ذلك إىل التقومي إ
قوم ذلك عليه وبقي ربع العبد معتقاً وقال غريه إن كان األول ملياً وأعتق الثاين إىل أجل فقد ترك التقومي ويعجل 

سر يلزمه أن يؤدي قيمة عليه العتق الذي الزم نفسه واستثىن من الرق ما ليس له وقال ش قولني أحدمها أن املو
العبد فإذا أدى عتق فاللفظ وجب األداء وباألداء عتق وهو ظاهر قول مالك والثاين يعتق بالسراية وتكون القيمة يف 
ذمة الشريك وقاله ابن حنبل وقال ح يتخري شريك املوسر بني ثالث بني أن يعتق نصيبه او يقوم على شريكه املوسر 

فإذا أداها عتق ويتخري مع العسر يف العتق واالستسعاء وقال صاحباه العتق يقع جزماً او يستسعى العبد يف قيمته 
وإن كان موسراً إذ القيمة واالستسعاء للعبد لنا يف بطالن االستسعاء ما تقدم من قول النيب وإال فقد أعتق منه ما 

اهللا فأقرع بينهم فأعتق إثنني وأرق أعتق وما يف الصحيح إن رجالً أعتق ستة أعبد ال مال له غريهم فدعاهم رسول 
أربعة فلم يلزمهم االستسعاء و ح يعتق من كل واحد بعضه ويستسعيه يف الباقي وألنه ال جيزيه على الكتابة فنقيس 
عليه ألهنا عتق بعوض وألنه لو أوصى املريض بعتق عبده وال مال له غريه عتق ثلثه واستسعى يف الباقي فيؤدي إىل 

ى له على حق الوارث مع أن الوارث مقدم فيما عدا الثلث احتجوا مبا خرجه البخاري وغريه أن تقدمي حق املوص
النيب قال أميا عبد كان بني رجلني فأعتق أحدمها نصيبه فإن كان موسراً قوم عليه وإال استسعى العبد غري مشقوق 

روا السعاية فضعف نقلها قال عليه وجوابه قال صاحب االستذكار روي احلديث مجاعة واحلفاظ منهم مل يذك
صاحب القبس وإال فقد عتق منه ما عتق يف احلديث األول وإال استسعى العبد من كالم الراوي فتيا من قبل بنفسه 
قاله علماء احلديث سلمناه لكن ليس يف اللفظ ما يقضي اجلرب على ذلك فيحمل على أنه برضا العبد والسيد على 

ويؤكده قوله غري مشقوق عليه وهو يدل على األختيار وعدم اجلرب وإال حصلت سبيل الندب ألنه توسل للعتق 
املشقة او حيمل على إثبات السعي للسيد يف يوم الرق ليال يظن السيد أن استخدام العبد بعد ذلك ميتنع ملشاركة 

ق فأصل التعلق به جلناية احلرية وقاسوه على الكتابة على القول باجلرب عليها والفرق أن هاهنا حصلت جناية من املعت



فقد وجد املزاحم فسقط اإلجبار على العبد لتعني الغري خبالف الكتابة ولنا على عدم العتق بالسراية حىت يقوم ما يف 
احلديث املتقدم وكان له مال يبلغ مثنه فهو عتيق والفاء للترتيب فدل على أن العتق إمنا يكون بعد حتقق ذلك 

حاديث إذا كان العبد بني اثنني فأعتق أحدمها نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة عدل بالكشف والتقومي ويف األ
وال لبس وال شطط مث يعطى صاحبه مث يعتق وهو يدل أن العتق توقف على تسليم القيمة ألن مث للتراخي وألن 

ه تلف بالعتق وألنه يروى من التقومي يدل على أن املقوم مال ألحد احتجوا بأن التقومي يعتمد اإلتالف فدل على أن
أعتق شركا له يف عبد فهو حر له واجلواب عن األول قد يكون التقومي فيما هو يف حكم التالف كما إذا غصب 
عبدا فأبق منه فإنا نقومه عليه وهذا يف حكم التالف بتفريق اخلدمة ونقصان الثمن بقلة الرغبات فيه وألنه إلزالة 

ال بعد قبض املال كالشفعة وألنه لو أعتق نصيب شريكه ابتداء مل يعتق منه شيء الضرر عن الشريك فال يزول إ
فدل على أن النصيبني كالعبدين ولو أعتق أحد العبدين مل يعتق اآلخر وعن الثاين أنه يتعني أنه آئل إىل العتق كله 

ء ومن بعض العتق باختياره او لسببه بالتقومي مجعا بينه وبني ما ذكرناه تفريع يف التلقني ال جيوز تبعيض العتق ابتدا
لزمه تكميله كان باقي املعتق له او لغريه ويريد بسببه شراء حر ممن يعتق عليه او يقبله يف هبة او صدقة او وصية او 

نكاح ويف الكتاب يقوم النصيب يوم القضاء ويعتق على املعسر غري حصته وإن كان مليا ببعضها قوم ذلك عليه 
وار بيته والكسوة ذات البال دون ما ال بد منه وعشرة االيام فإن كان مليا وأعتق اآلخر نصف ويباع عليه يف ش

نصيبه عتق باقي حصته عليه ألنه قد اتلف نصيبه بعتقه لبعضه وال يقوم على األول إذا قيم عليه والعبد غري تالف 
عتق لنصف نصيبه قبل أن يعتق عليه ما فلو مات قبل التقومي مل يلزمه شيء ألنه مات على ملك سيده وإن مات امل

بقي بقيمة على املعتق األول قال ابن يونس إذا مل ينظر يف أمره حىت ايس قوم عليه ألن العربة حبال احلكم ال يوقعه 
الرفع إىل احلاكم وأمجع أصحابنا أنه بتقومي اإلمام حر بغري إحداث حكم ألنه الوارد يف احلديث وكذلك لو دبر 

شريكه وأنكر على عبد امللك أنه ال يكون مدبراً إال باحلكم وقالوا إن أعتق بعض عبده ال يعتق إال فقوم عليه ل
باحلكم ألن األول وارد يف لفظ احلديث قريب فيه العتق على التقومي ولتعني ضرر الشريك وهاهنا مل يضر نفسه ويف 

يكن للمعتق مال ظاهر سئل عنه جريانه ومن يعرفه العتق باملسألة قوالن وعتق القرابة مبجرد امللك قال سحنون وإن 
فإن مل يعلموا له ماالً أحلف وال يسجن وإن كان للعبد جيرب بدفع قيمته مبوضعه وال جيلب إىل غريه وإن قال هو 

سارق وشريكي يعلم ذلك وأقر به قوم سارقاً او أنكر فال ميني له عليه ويقوم سليماً إال أن تقوم بينة او شاهد قال 
شهب حيلف معه فإن نكل أحلف شريكه فإن كان الشاهد غري عدل مل حيلف معه وتوجهت اليمني على شريكه أ

وقال حممد غري العدل ال يوجب شيئاً قال اللخمي لو تراضى الشريك والعبد بترك التقومي مل يصح حلق اهللا تعاىل يف 
م قال واألحسن أن ال يكون إال بعد احلكم لقوله العتق وللملك يف عتق املقوم هل بنفس املعتق األول او بعد احلك

قوم عليه وأعتق فهو أمر بإيقاع العتق واألصل بقاء الرق حىت يتيقن زواله فإن مل ينظر فيه حىت خرج او قذف فهو 
على أحكام العبيد وقيل إنه بنفس التقومي يعتق وهو وهم ألن التقومي حيصل حق الشريك ويبقى حق اهللا تعاىل يفتقر 

 حكم حتققه وإذا قوم على الشريك صار له كله واملعروف من املذهب إذا كان كله ال يعتق إال بعد احلكم وإذا إىل
اختار املتمسك أن يعتق مث انتقل للتقومي مل يكن له ذلك إال إذا رضي شريكه ألنه أسقط حقه عنه فإن اختار التقومي 

ريه وقال ابن حبيب له ألنه أوىل بالتقريب مللكه وقاله ابن مث انتقل للعتق قيل له ليس لك ذلك لتعني الوالء لغ
القاسم وحممد قال حممد ويقوم على أنه ال عتق فيه ألنه كذلك عينه ويقوم مل يسو القيمة يوم احلكم على أن نصفه 

عيب  حر ألنه أذن يف العيب وال شيء له إن كان معسراً ولو تأخر اإلستكمال حىت يغري سوقه فلمن مل يعتق قيمة
العتق يوم أعتق وقيمة النصف معيناً يوم احلكم فإن مات العبد قبل االستكمال او أراد الشريك العتق او املعتق 



معسراً بيع بقيمة العيب يف ذمته فإن رضي الشريك بالتقومي مع العسرر ليكمل العتق قال حممد ذلك له ألن تأخري 
مة شريكه بغري رضاه واحلديث مل يرد فيه قال وهو أحسن وإذا أخذ القيمة بسبب اإلعسار حق له وقيل وال يشغل ذ

أعسر مث أيسر او قال كنت معسراً او علم أن الذي يف يده فائدة لكان القول قوله يف اإلستكمال ألن هذه فائدة 
م وال يقوم عليه إذا شك هل كان له مال أم ال والقيمة أصلها احللول كسائر قي) من أعتق وله مال ( واحلديث 

املتلفات فإن تراضيا بالتأجيل امتنع ألنه ربا وفسخ دين يف دين وإن تراضيا بالتأجيل مع العسر جاز ألنه بيع باختيار 
ويف اجلواهر يترك للمقوم عليه عيشة األيام وكسوة ظهره كما يف الديون وقال أشهب ال يترك له إال ما يواريه 

املفلس وإن كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر ويقوم كامالً ال  لصالته وقل عبد امللك يترك له ما ال يباع على
عتق فيه وقيل على أن نصفه حر وعلى األول اتفاق األصحاب ويقوم بصنعته وماله وما حدث له من ولد بعد العتق 

دمها قال ابن أو مال مال وتقوم األمة بولدها وماهلا ولو تقاوم الشريكان العبد واألمة فبلغاه أضعاف مثنه فأعتقه أح
القاسم نزلت باملدينة بني رجل وامرأته فاستحسن مالك أن ينادي عليه فإن زادت عليها وإال لزمه الزوج فلو بقيت 
قبل التقومي قوم بعينه قال صاحب املنتقى يف حتليفه إذا مل يوجد له مال قوالن التحليف كاملفلس للتهمة وعدمه ألهنا 

شيء واألول عليه اجلمهور فإن كان له مدبرون او معتق إىل اجل فال حكم هلم يف ميني لو نكل عنها مل يستحق هبا 
القيمة وتقوم ديته على مايل حاضر وأمد قريب ويتبع يف ذمته دون أسري او على غائب قاله عبد امللك ويف املوازية 

أبو حممد يعتق ذلك  شطر ديته ومينع شريكه من البيع وشطر فيه وإن كان ماله يبلغ بعض احلصة فروى القاضي
فيبقى الباقي رقا ملالكه وقاله سحنون إال يف التافه قاعدة حق اهللا تعاىل أمره وهنيه وحقوق العباد مصاحلهم فقد تنفرد 
فاألميان حق اهللا تعاىل والقيم واألميان حقوق العباد وقد جتتمع ويغلب حق اهللا إمجاعا فال يتمكن العبد من االسقاط 

حق العبد إمجاعا كالدين وما من حق للعبد إال وفيه حق هللا تعاىل وهو أمره بإيصال ذلك احلق  كالسرقة وقد يغلب
وقد خيتلف العلماء أيهما يغلب كاحلد يف القذف فمن غلب حق اهللا تعاىل منع العفو او حق اآلدمي جوزه والعتق 

ه وطاعة ربه وحق اهللا تعاىل يف ازالة اجتمع فيه حق الشريك فتنقيص ماله بعيب العتق وحق العبد بتخليصه الكتساب
  االصمة عن ابن آدم املكرم من خالقه وتوجه تكاليفه عليه وحق اهللا تعاىل فيه مغلب 

  فرع

يف الكتاب إذا أعتق املسلم نصيبه قوم عليه كان العبد مسلما او ذميا حلق الشريك والعبد او أعتق الذمي حصته 
وأجرب على عتق مجيعه ألن اإلسالم ال يعلوه الكفر او كافر مل يقوم ألن الذمي  والعبد مسلم قوم عليه ألهنا جناية منه

ال يلزمه العتق ولو أعتقه كله وقال غريه يقوم عليه حصة املسلم ألنه حكم بني مسلم وكافر قال ابن يونس هذان 
ى أن يقومه عليه ويكمل أبان النصراين املعتق عن نفسه حىت لو أراد رده يف الرق مل يكن له ذلك جرب املسلم عل

عتقه وإال فال تقومي إال أن يشاء املسلم ونصراين بني نصرانيني ال تقومي فيه إال أن يرضوا حبكمها او بني حر وعبد 
فأعتق احلر حصته قوم عليه او لعبد فال عتق له إال باذن سيده فيقوم على سيده كان للعبد مال أم ال ألن السيد هو 

سحنون وتباع يف قيمته وقيمة العبد وغريها من مال السيد قال حممد وكذلك إن كان بغري إذنه  املعتق يف املعىن قال
  فأجاز 

  فرع



يف الكتاب إذا وهبت لعبد نصفه او أخذت منه دنانري على عتق نصفه او على بيع نصفه من نفسه عتق كله ووالؤه 
ووردت وجه العتاقة عتق عليك كله وغرمت لك وإن أعتقت نصيبك من العبد املشترك على مال أخذته من العبد 

حصة شريكك ورددت املال إىل العبد ألن من أعتق نصيبه من العبد املشترك واستثىن شيئا من ماله عتق كله ورد ما 
استثىن للعبد وإن علم أنك أردت الكتابة فسخ ذلك وبقي العبد بينكما وأعطيت نصف املال لشريكك ويف املنتقى 

  فسك فيه قال مالك يقوم عليك ألندراجه يف احلديث إذا وهبت العبد ن

  فرع

يف الكتاب أعتق أحدكم نصيبه مث اآلخر وأنتما مليان مل يقوم الثالث إال على األول ألنه الذي أعاب العبد فإن كان 
وىل من عدميا مل يقوم على الثاين ألنه مل يعبه فإن أعتقتما معا قوم عليكما إن كنتما موسرين ألنه ليس أحدكما أ

اآلخر وإال قوم امللي منكما ال قال ابن يونس مجيع األصحاب على عدم التقومي على الثاين إذا أعسر األول إال ابن 
نافع قال يقوم على الثاين إن كان مليا ألن األول يقدمه يف حني العدم وألنه لو امتنع املتمسك من التقومي فللعبد 

للمتمسك أن يقوم على أحدمها وإن رضي املقوم عليه ولو جاز ذلك جاز له طلبه قال عبد امللك إن أعتقا معا ليس 
بيعه من أجنيب على أن يعتقه وقال إذا اعسر أحدمها ال يلزم امللي إال حصته إذا قوم عليهما ا ألهنما ابتدآ الفساد 

تهما معا معا وعن مالك إن كان ألحدكم نصفه ولآلخر ثلثه ولآلخر سدسه فاعتق صاحب الثلث والسدس حص
فليقوم عليهما بقدر ملكهما كالشفعة يف اختالف األنصباء فإن أعدم أحدمها فاجلميع على املوسر كما إذا أسلم 

أحد الشفعاء نصيبه مل يأخذ اآلخر إال اجلميع او يسلم وقاله املغرية مث رجع التقومي نصفني كما لو قتلناه وروي عن 
هما عن بعض ذلك أنه يتم على اآلخر قال اللخمي يقوم على األول يف مالك شاذا وقاله ش واتفقوا أن من عجز من

مسألة الكتاب إال أن يرضى الثاين بالتقومي عليه وال مقال لألول ألن اإلستكمال حق للعبد ال حقه وإذا جاز 
تقاوما يف  اإلستكمال على املتمسك جاز على األوسط تنبيه قال ش و ح إذا أعتقا معا يقوم عليهما نصفني لنا أهنما

اآلجال الضرر فتقاويان يف التقومي احتجوا بقوله من أعتق شركاً له يف عبد احلديث وظاهره يقتضي تقوميه على كل 
واحد منهما كما لو ادعاه اجلميع كالمها وألنه لو انفرد كل واحد منهما عتق عليه اجلميع فقد استوى السدس 

جناية واملشتركان يف اجلناية ال يشترط تساوي إتالفهما بل أصل والنصف وألن الفرق بينه وبني الشفعة أن هذا 
اإلشتراك يف الفعل والشفعة مال فيعترب قدر املالية كاستحقاق كسب العبد واجلواب عن األول أن الشفعة لو انفرد 

م أن صاحب السدس أخذ اجلميع وعند اإلجتماع جيب التفاوت وعن الثاين ما تقدم يف األول وعن الثالث ال يسل
العتق اتالف وإال مل اسقطت القيمة عن املعسر بل يتبع يف الذمة مث إن الشريكني إذا اغرمنامها ألزالة الضرر فقد 
نفعنامها بثبوت الوالء هلما فليس إتالفا مطلقا نظائر قال أبو عمران ثالثة مسائل تعترب فيها األنصباء دون الرؤس 

فعة وستة على الرؤس دون اآلنصباء أجرة القاسم وكنس املراحيض التقومي يف العتق والفطرة عن العبد والش
وحراسة أعدال املتاع وبيوت الغالت واجرة السقي وحارس الدابة والصيد ال يعترب فيه كثرة الكالب زأد العبدي 

  كنس السواقي فتكون سبعة 

  فرع



رر مع ضرر الشريك وداعية إىل عتق يف الكتاب ال جيوز ألحدكما مكاتبة نصيبه بغري إذن شريكه او بإذنه ألنه غ
البعض بغري تقومي وأما إن دبره بإذنه جاز وبغري إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبري مجيعه ألنه بعيبه وال 

  يتقاوماه وكانت املقاواة عند مالك ضعيفة ألن احلكم تعيني يف جهة املدبر واملقاواة تبطله وينقل الوالء 

  فرع

ق معسر مث قام عليه شريكه عند يسره قال مالك يقوم عليه مث قال إن كان يوم العتق يعلم الناس يف الكتاب إذا أعت
والعبد واملتمسك بالرق أنه إمنا ترك القيام ألنه ال يقوم عليه وأما لو كان العبد غائبا فلم يقم حىت أيسر ليقوم عليه 

يه يف عسره فال يقوم عليه ألن املعترب يف التقومي حالة خبالف احلاضر ألن الغيبة مانعة وإن أعتق يف يسره مث قيم عل
احلكم فان أعتق يف يسره فقال الشريك أقوم عليه مث قال أعتق مل يكن له إال التقومي قال ابن يونس قال حممد ال 
ته يقوم الغائب وال املفقود قال ابن القاسم يقوم الغائب الذي جيوز يف اشتراط النقد فيقوم إن عرف موضعه وصف

ويفتقر التقومي جلواز البيع قال ابن حبيب ال يقوم حىت يعرض على املتمسك فإن أعتق فذلك له ألنه أوىل بنفع ملكه 
قال أشهب إذا أعتق موسرا فقلت أقوم عليه فلما قمت وجدته معدما فهو عتيق عليه ويتبعه بالقيمة ألنه ضمنته يف 

ه وقال ابن القاسم تأخذ نصف العبد لعسره قال اللخمي وقت لك تضمينه كمن أعتق وعليه دين عنده وفاء ب
التقومي جيب إذا كان املعتق واملال والعبد والشريك حضورا فإن غاب أحدهم غيبة قريبة أخر التقومي حىت يقدم 

املعتق او العبد او املال ويكاتب الشريك الذي مل يعتق فيعتق او يقوم وميتنع الشريك من البيع فإن وقع فاألحسن 
عدم النقض وإن غاب الشريك غيبة بعيدة قوم العبد وال مقال له إذا قدم فقال أنا أعتق لتقدم احلكم بالتقومي وإن 

  فلس املعتق بيع للغرماء وال يكمل العتق 

  فرع

يف الكتاب إذا دبر أحدمها جنني أمتهما تقاوياه بعد الوضع فإن أعتق اجلنني او دبره وأعتق اآلخر نصيبه من اجلارية 
  قومت عليه وبطل تدبري اآلخر وعتقه للجنني 

  فرع

يف الكتاب إذا أعتق موسر مث باع اآلخر نصيبه نقض البيع وقوم فإن كان املعتق معسرا والعبد غائب فباع املعسر 
حصته على الصفة وتواضعا الثمن فقبضه املبتاع وقدم به واملعتق مليء او مل يقدم به إال أن العبد علم موضعه 

 موضعه واملعتق قد أيسر فإن البيع ينقض ويقوم على املعتق قال ابن يونس يريد كان مبوضع قريب جيوز فخاصم يف
  فيه النقد 

  فرع

يف الكتاب إن أعتق صحيح فلم يقوم عليه حىت مرض قوم يف الثلث وكذلك أعتق نصف عبده قال غريه فيهما ال 
يعلم بذلك إال بعد موته فال تقومي ألنه قال املال والفلس  يقوم ألنه اليدخل حكم الصحة يف حكم املرض قاال وإن مل

كاملوت قال ابن يونس قال أصبغ إذا أعتق يف صحته ومل يعلم به حىت مرض حكم اآلن عليه بالتقومي ويوقف املال 



ث حلياته او بعد موته وينفذ احلكم عليه يف ذلك فإن صح لزمته تلك القيمة او مات فمن الثلث او ما محله الثل
ويبدأ على الوصايا قال ابن عبد احلكم ال يقوم على املرض ويوقف أبدا او إن أضر ذلك بشريكه حىت ميوت فيعتق 

ما بقي من ثلثه او يصح فمن رأس ماله إال أن يعتق معه الشريك قال مالك وإن مل يعلم بذلك إال بعد املوت او 
ك قوم يف رأس املال ألنه حق لشريكه مل يفرط فيه وإن الفلس مل يعتق منه إال ما عتق قال أشهب إن مات بقرب ذل

فرط مل يعتق يف ثلث وال غريه وقاله مالك قال سحنون ال يقوم وإن مات بقرب ذلك وعن مالك إن أعتق بعض 
  عبده يف صحته فلم يتم عليه حىت مات مكانه او أفلس مل يعتق منه إال ما عتق قال سحنون وهو قول أصحابنا مجيعا 

  فرع

الكتاب إذا أعتق املعسر ورفع لإلمام فلم يقوم لعسره مث أيسر فاشترى حصته لشريكه مل يعتق عليه لبطالن حق يف 
الشريك مع تقدم احلكم ولو مل ينظر يف أمره بعد الرفع لقوم قال ابن يونس أمجع أصحابنا أن معتق الشقص يكون 

  العبد بتقومي اإلمام عليه حرا بغري إحداث حكم 

  فرع

تاب أعتق بعض عبده او أم ولده عتق باقيهما ألنه إذا استكمل عليه ملك غريه فأوىل ملك نفسه فإن فقد مل يف الك
يعتق باقيه يف ماله ووقف ما رق منه كماله إىل أمد ال حيىي إىل مثله فيكون لوارثه يومئذ إال أن يثبت وفاته قبل ذلك 

ن فقد بقرب العتق قوم عليه يف ماله احلاضر ألنه يتهم يف فيكون لوارثه يوم يصح موته قال ابن يونس وعن مالك إ
الفرار وإن تباعد مل يقوم عليه لقيام الشك يف حياته وقال حممد يتلوم يف املفقود بأجل خيترب فيه حاله فإن مل يظهر 
فقد  مكن املستمسك من حصته للبيع او غريه فإن جاء او علمت حياته وله مال حاضر نقض البيع وقوم عليه ولو

العبد او كان غائبا يعلم مكانه مل يغرم إال حبضرته خبالف بيع الغائب على الصفة ألن ذلك ال جيوز النقد فيه وعتق 
هذه على الصفة إمنا هو على النقد ال بد منه ألن عتقه كالقبض فال يعتق أبدا إال بدفع القيمة وإن فقد املتمسك 

  يضر فقده وقوم وضمت قيمته مع سائر املفقود بالرق والعبد واملعتق حاضران قال حممد ال 

  فرع

يف الكتاب إذا أعتق املريض بعض عبده او نصيبه من عبده وماله مأمون عتق عليه اآلن مجيعه وقوم نصيب شريكه 
لوجود سبب ذلك او غري مأمون مل يعتق عليه نصيبه ونصيب شريكه إال بعد موته فيعتق عليه مجيعه يف ثلثه ويقوم 

كه ألنه ال يعلم خروجه من الثلث وإن مل حيمله الثلث عتق مبلغه ورق ما بقي فإن عاش لزمه عتق نصيبه نصيب شري
ليبني زوال احلجر ولو أوصى املريض بعتق نصيبه بعد املوت مل يقوم عليه نصيب شريكه وماله مأمون او غري مأمون 

ه مأمون عجل عتقه او غريه مأمون وهو خيرج من إلنتقال املال للوارث وهو مل يعتق وألن بتل عبده يف مرضه ومال
ثلثه وقف عتقه حىت يقوم بعد املوت يف الثلث وما املال املأمون إال العقار واألرض والنخل وعن مالك يف املبتل يف 
املرض قول ثان أنه عبد حىت يعتق بعد املوت يف الثلث ألنه جيري جمرى الوصايا وهي ما تعترب بعد املوت مث رجع 

إىل ما تقدم يف التنبيهات عن مالك قول ثالث إذا بتل شقصه يف مرضه يقوم عليه له مال مأمون أم ال وظاهره  عنه
يقوم عليه اآلن وال يعتق إال بعد املوت وعنه قول رابع ال يعتق عليه إن مات إال شقصه فقط إال أن يصح فيقوم إال 



لتقومي وقبض الثمن ويبقى كله للمعتق موقوفاً فإن مات أن يكون له مال مأمون فيقوم وخامس خيري الشريك بني ا
عتق عليه يف ثلثه او ما محله ويرق الباقي للوارث وإن شاء متاسك الشريك حىت ميوت شريكه فيقوم يف ثلثه قال 

اللخمي إن كان املرض بفور العتق يف االستكمال ثالثة أقوال فعن مالك من رأس املال أعتق بعض عبده او نصيباً 
عبد مشترك ومن رأس املال عند أشهب يف املشترك دون ما هو مجيعه له وال يف رأس املال وال ثلث قاله الغري يف  من

املدونة وأعتق شقصاً منه يف مرضه كما عليه وبقي األمر موقوفاً إن صح فمن رأس املال او مات ففي الثلث قال 
ىت يصح وإن مات مل يقوم عليه وإن محله الثلث ألن التقومي عبد امللك إذا أعتق نصيبه يف مرضه بتال ال يقوم عليه ح

ال يلزم إال فيما يفضي إىل حرية ناجزة او أجل قريب ال يرده دين وهذا يرده الدين إال أن تكون أمواالً مأمونة 
و فيقوم حينئذ ويعجل العتق وإن أوصى بعتق بعض عبده بعد املوت قال مالك ال يقوم إلنتقال املال للوارث ول

أعتقه اآلن وأوصى بتكميله لزم شريكه وإن أىب اآلن التكميل ويف اجلالب قول أنه يكمل عليه يف ثلثه وإن مل يوص 
  به 

  فرع

يف الكتاب إذا مل يقوم حىت مات العبد عن مال فهو للمتمسك فال رق ألنه رقيق وال يقوم بعد العتق ألنه ال يقبل 
در ملكهما فيه قال يونس قال مالك إذا أعتق أحدهم وكاتب الثاين ومتاسك القيمة فإن كانا اثنني فاملال بينهما بق

الثالث بالرق فمات العبد فماله بني املتمسك واملكاتب ويرد ما أخذ من الكتابة ألنه رقيق هلما قال ابن القاسم إن 
فإن أعتق املتمسك  أعتق أحدمها معسرا فولد العبد من أمته ولد فهو مبنزلته نصفه حر ونصفه للمالك نصف ابيه

حصته من الولد مث مات الولد عن مال مل يعتق أبوه فوالؤه وماله بني الشريكني ويف كتاب ابن سحنون لو أعتق 
العبد املعتق نصفه عبدا بإذن مالك نصفه فمات العبد عن مال فما له بني السيدين دون العبد الذي نصفه حر وعن 

  ابن القاسم أنه للمتمسك بالرق خاصة 

  رعف

يف الكتاب إذا أعتق نصيبه إىل أجل قوم عليه اآلن وال يعتق حىت حيل األجل ألنه مقتضى لفظه قال غريه إن شاء 
تعجل القيمة او أخرها وإن مات العبد عن مال او قتل فقيمته وماله بينهما ألن عتق النصف ال يتم حىت ميضي 

الوضع وإن جىن عليه فألقي ميتاً ففيه ما يف جنني األمة األجل وإن أعتقت جنني أمة بينكما موسراً قوم عليك بعد 
وهو بينكما دون إخوته األحرار ألنه رقيق قبل الوضع قال اللخمي إذا أعتق إىل اجل ومل يوجد له اآلن شيء 

فللشريك البيع وغريه قال ابن سحنون ولو قيل ال يقوم إال عند األجل مل اعبه إن قرب األجل او يف بعدوعن مالك 
ري املتمسك او التقومي او التماسك إىل األجل فإذا حل كان كمن ابتدأ عتقاً يعمل فيه بسنة التقومي وقال عبد خي

امللك خيري بني التقومي الساعة ويأخذ القيمة للضرر الذي أدخل كله ويعتق كله إىل األجل باحلكم او يتماسك تغليباً 
يباً حلقه وال يبيع قبل األجل إال من املعتق ألن بيعه من غري عذر حلقه لعدم تعني العتق مبوت املعتق قبل األجل تغل

وإن أتى األجل وهو موسر فله القيمة او معسر أخذ نصف العبد ولو أعتق األول إىل سنة والثاين إىل ستة اشهر مل 
اآلن وعدم اخليار  يقوم على واحد منهما الستوائهما يف العتق كما لو بتال فإن أعتق الثاين إىل سنتني فعلى التقومي

غري الثاين يف إسقاط السنة الزائدة فيصري عتقه إىل اجل صاحبه وإال رد عتقه وعلى القول باخليار بني تعجيل التقومي 
وتأخريه إىل السنة ال يؤخر إىل حلوهلا فإن حلت واألول معسر نفذ عتق الثاين إىل السنتني او موسر خري حينئذ بني 



األول وإن أعتق األول إيل سنة والثاين إىل موت فالن وقف األمر فإن مات فالن عتق  إسقاط السنة او يقوم على
نصيب الثاين ويقف عتق الثاين إىل متام السنة أو انقضت السنة قبل موته فأما إن تعجل الثاين عتقه أو يقوم على 

إن مات فالن قبل السنة فأما أن األول وإن أعتق األول إىل موت فالن والثاين إىل سنة مضى العتاق اآلن شرطهما ف
يعجل الثاين عتق نصيبه أو يقوم أو انقضت السنة قبل عتق نصيب الثاين بقي األول إىل موت فالن وإمنا يراعى يف 
هذا يسر األول وعسره عند ذهاب العتق يف نصيبه قبل نفاذ عتق الثاين دون حالة يوم العتق فإن أعتق األول إىل 

وت عمرو ومات عمرو عتق ما علق عليه وبقي اآلخر حىت ميوت زيد وإن مات زيد األول موت زيد والثاين إىل م
عتق نصيب األول والثاين إما أن يعجل عتق نصيبه او يقوم فإن أعتق أحدمها إىل موت نفسه واآلخر إىل موت فالن 

اآلخر إما أن تعجل عتق  فمات فالن أعتق نصيب من علق العتق مبوته مث ينظر فإن كان املشترط مبوته او ال قبل
نصيبك او قوم على شريكك وإن كان التدبري قبل ومحل الثلث ذلك النصيب عتق ويقف اآلخر إىل موت فالن ألنه 
ال تقومي على ميت فإن كان على امليت دين يرقه قوم نصيب امليت على احلي وإن مل يكن عليه دين ومل حيمله الثلث 

على اآلخر ألنه أعتق من سبق فيه العتق من غريه وإن مات فالن قبل والتدبري عتق ما محله الثلث فاستكمل نفسه 
سابق أعتق من علق ال لتقومي مبوته مث خيتلف يف نصيب املدبر هل ينتقض التديرب ويكمل على املعتق او ال ألن العتق 

وم خدمته إىل سنة فتؤخذ من آكد من التدبري ويف اجلواهر إن أعتق األول إىل سنة وعجل الثاين قال ابن القاسم تق
الذي عجل مث رجع فقال يقضى عليه بعتق نصفه اآلن وبنصفه إىل سنة وال يؤخذ من هذا قيمة خدمته ووالئه فإن 
بتل األول وأجل الثاين قال ابن القاسم يفسخ ويضمن للشريك حصته ويدفع له القيمة ويتنجز العتق وقال الشيخ 

  تب او دبر وشريكه موسر مل يكن له ذلك وإن كان معسراً فله ابن القاسم إن أعتق الثاين او كا

  متهيد

يف اجلواهر إذا أعتق نصيبه ففي عتق نصيب شريكه بالسراية او باحلكم روايتان وللتقومي ثالثة شروط اليسار 
م ويف واملريض موسر يف قدر الثلث وامليت معسر مطلقاً وإن رضيت باتباع املعسر مل يكن لك ذلك عند ابن القاس

كتاب حممد لك ذلك وإن يعتق باختياره فلو ورث نصف قريبه مل يقوم خبالف اهلبة والشراء ويف املنتقى إن وهبت 
له فقبله كمل عليه وإن مل يقبله عتق احلر وحده قاله مالك ألن القبول سبب يف الضرر وقال عبد امللك ال يقوم 

ار بالقبول ويف عدم القبول باملرياث ومل حيك غري ذلك ويف مطلقاً ويعتق ذلك احلر مطلقاً ألن ترك القبول اضر
اجلواهر سواء بني اهلبة مطلقاً وبني شراء قال يف اجلواهر الشرط الثالث إن توجه العتق إىل نصيب نفسه او اجلميع 

ودفع حق بتوجه العتق لنصيبه ولو قال أعتقت نصيب شريكي لعا واظهر الروايتني أن العتق إمنا حيصل بالتقومي 
القيمة للشريك ويتفرع على الروايتني زمن اعتبار القيمة فعلى أظهرمها يوم احلكم إذا قصد عتق نصيبه فإن عم يف 

مجلة العبد فيوم العتق وقال عبد امللك يوم احلكم كاملعتق نصيبه خاصة ويتفرع عتق الشريك لنصيبه ينفذ على 
بالسراية ال ينفذ وكذلك بيعه حلصته وعلى املشهور يقوم  االضح أن العتق باحلكم ومل يوجد وعلى رواية العتق

  للمشتري كما يقوم للبائع وكذلك مجيع أحكامه تتخرج على الروايتني من جنايته وحدوده وغري ذلك 

  فرع

يف اجلواهر إذا أعتق بعض عبده إىل اجل قال مالك يقوم عليه اآلن فيعتق إىل أجل اخلاصية الثانية عتق القرابه ويف 
واهر من دخل يف ملكه أحد عمودي النسب أصوله وفصوله االباء واألمهات واالجدأد واجلدات وآباؤهم اجل



وأمهاهتم من قبل االب واألم وإن علوا وفصوله العمود االسفل الولد ولد الولد ذكورهم وإناثهم وإن سفلوا أعتقوا 
ن أي جهة كانوا دون أوالدهم وهم أهل عليه دخلوا قهراً باالرث او أختيار وكذلك أجنحة إخوته واخواته م

الفرائض يف كتاب اهللا تعاىل قاله يف الكتاب قال عبد احلق ومراده االخوة ألن اجلد الم يعتق وال يرث وكذلك 
أوالد البنات وروى ابن وهب العم خاصة وروي كل ذي رحم حمرم عليه بالنسب وهو كل من لو كان امرأة 

روي ال يعتق إال األصول والفصول خاصة وهو مذهب ش قال داود ال يعتق حرمت عليه وقاله ح وابن حنبل و
أحد بامللك وال يلزم لقول النيب ال جيزي ولد والده إال أن جيده رقيقاً فيشتريه فيعتقه وألن األصل عدم العتق 

قهما ومشتر نفسه وجواب األول أن الفاء هاهنا للسببية أي يعتقه بسبب ملكه لقوله الناس غاديان فبائع نفسه فموب
فمعتقها ومل يرد مباشرة باللفظ بالعتق بالتسبب بالطاعة وعن الثاين أن األصل تقدم امللك فيعتق مث أنه معارض لقوله 

فأخرب بعد الولدية الجل ثبوت العبودية فدل على أهنا ) وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ( تعاىل 
الوا اختذ الرمحن ولداً لقد جئتم شيئاً إدا إىل قوله إن كل من يف السموات واألرض إال آيت وق( متنافيان وقوله تعاىل 

ويف الترمذي قال رسول اهللا من ملك ذا رحم فهو حر ولنا على ح أنه إمنا يتمسك بظاهر احلديث ) الرمحن عبداً 
رق أهنما اختصا بأحكام من رد املتقدم من ملك ذا رحم وهو مطعون عليه وبالقياس على األصول والفصول والف

الشهادة واحلجب يف اإلرث والتعصيب وجيب من االب واالبن واالخ ما ال جيب لغريه إمجاعاً ولنا على ش أن 
االخوة حيجبون األم فأشبهوا الولد وألهنم يرثون بالفرض ويرثون مع اجلد احتجوا بأهنم ال بغضية بينهم ترد هبا 

فال يعتق كابن العم وألن االخ متردد بني العمودين وبني ابن العم فيلحق بأقرهبما إليه الشهادة وال جتب هبا النفقة 
واألب مع اإلبن ميتنع القود بينهما ودفع الزكاة إليه والنفقة ومنع الشهادة وليس بني األخ وأخيه شيء من ذلك 

العتق ألن علل الشرع خيلف بعضها فاحلاجة بابن العم أوىل واجلواب عن األول ال يلزم من عدم البغضية عدم سبب 
بعضاً والفرق بينه وبني ابن العم ما تقدم واجلواب عن الثاين أنه قد تقدم أن لالخ مع أخيه أحكاما حنو حجب األم 

  واالرث مع اجلد وفرض الواحدة النصف كالبنت فرده إىل االب هبذه األحكام أوىل من ابن العم 

  تفريع

يعتق عليه ممن ميلك مجيعه او ممن ملك بعضه بإذن من له بقيته او بغري إذنه او قبله يف الكتاب إذا اشترى بعض من 
من واهب او مرض او متصدق او ملكه بأمر لو شاء دفعه عن نفسه فعل فإنه يعتق عليه ما ملكه ويقوم عليه باقيه 

ما عتق منه ويوقف ماله يف يده إن كان ملياً وإال فما ملك وخيدم مسترق باقيه بقدر ما رق منه ويعمل لنفسه بقدر 
وإن اتبعت مع أجنيب أباك يف صفقة جاز وعتق عليك وضمنت لألجنيب قيمة نصيبه وإن ورثت شقصا منه فال يعتق 

إال ما ورثت ألنك ال تقدر على دفع املرياث وإن وهب لصغري أخاه فقبله اخوه جاز ذلك وعتق على االبن وإن 
ورثه فقبل ذلك أبوه او وصيه فإمنا يعتق عليه ذلك وال يقوم على الصيب بقيته  أوصى لصغري ببعض من يعتق عليه او

وال على االب وال الوصي وإن مل يقبل ذلك االب او الوصي فهو حر على الصيب لوجود سبب العتق وكل من جاز 
يبعه إال بإذن سيده وال بيعه وشراؤه على الصيب فقبوله له اهلبة جائز وإذا ملك العبد املأذون من يعتق على احلر مل 

يتبع ام ولده إال بإذن سيده لتعلق حق السيد مبا يف يده وإن عتق ويف يده من يعتق عليه عتق عليه وتبقى ام ولده 
امة له لصحة امللك فيها وإن اشترى املأذون قريب سيده الذي يعتق على سيده لو ملكه والعبد ال يعلم بذلك عتق 

ى املأذون دين يغترقهم ويف التنبيهات قال سحنون معناه اشتراهم بإذن سيده ويف لوجود السبب إال أن يكون عل
مراعاة علمه قوالن فعن ابن القاسم يعتقون علم او ال يف النكت إمنا افترقت مسألة من اشترى هو وأجنيب أباه من 



يف العبد قبل بيع الشريك مسألة من اعتق شركا له من عبد وهو موسر مث باع صاحبه نصيبه أن التقومي جيب هاهنا 
لدخول املشتري على فساد ألنه ال يؤدي مثنا ليأخذ قيمة جمهولة ومسألة االب ال جيب التقومي قبل الشراء إال أنه ال 
يلزم العتق إال بثبوت الشراء قال سحنون كيف جيوز هذا الشراء واألجنيب ال يدري ما حيصل له هل نصف األب 

على االبن قال عبد احلق وحيتمل قول ابن القاسم أنه مل يعلم أنه أبوه فلم يدخل على او نصف قيمته اليت رجع هبا 
الفساد وعلل منع املأذون بيع أم ولده إال بإذن سيده بأهنا قد تكون حامال ومحلها ملك السيد فال يبيعه إال بإذنه او 

يفسخ إن مل يظهر هبا محل وإن باع من يعتق ألهنا تكون له ام ولد إذا عتق على قول قائل فإن باع بغري إذنه قيل مل 
عليه بغري أذن سيده فسخ بيعه ألنه يعتق عليه إن بقي يف يده حىت يعتق قال وعلى ما علل به أم الولد ال يتبع أمته 

اليت يطأها إال بإذن سيده وفرق ابن مناس بأن أم الولد أوقفها األوالد خبالف األمة قال ابن يونس يف كتاب أمهات 
والد إذا أوصى له ببعض أبيه فقبله قوم عليه باقيه اورده بطلت الوصية وقال ابن القاسم يعتق ذلك الشقص فقط األ

وقاله مالك ألن رده بالقريب من غري فائدة قال مالك إن اشترى بعض ما بقي بعد اإلرث مل يعتق إال ما ورث 
بن نافع قال يقوم عليه الباقي واملدبر واملعتق إىل واشترى وكذلك لو وهب له بعض الباقي قاله مالك وأصحابه إال ا

أجل إذا ملك أباه يبيعه إال بإذن سيده ما مل ميرض سيد املدبر أو يقرب اجل املعتق فيمتنع إذن السيد ألنه ال ميلك 
د يدخل حينئذ انتزاعه وليس له بيع ما ولد وللمدبر او املعتق إىل اجل بعد عقد ذلك فيهما وإن أذن السيد ألن الول

يف العقد متأخراً عنه قال حممد واملعتق بعضه يشتري ذلك بإذن السيد فال يبيعه وإن أذن السيد وإن اذنت للمكاتب 
يف شراء من يعتق على احلر فإهنم يدخلون معه يف الكتابة وقيل ال يدخل إال الولد والوالد وإذا اشترى من يعتق على 

أذون دين حييط مباله عتقوا ويغرم سيده الثمن ألجل الدين فإن كان غري سيده قال غري ابن القاسم إن كان على امل
مأذون فال يعتقون ويرد الشراء قال ابن القاسم للمكاتب ملك أبوي سيده وبيعهما ووطء األم فإن عجز عتق من 

نتزاع ماله قبل بيده ممن يعتق على سيده قال اللخمي اختلف هل يعتق القريب بامللك او احلكم وعلى الثاين هل له ا
العتق فعن مالك يعتق بامللك قال واألحسن يف االبوين عتقهم بنفس امللك التفاق فقهاث األمصار على عتقهم 

  خبالف االخوة للخالف فيهم 

  فرع

يف الكتاب إن اشتريت اباك باخليار إن كان للبائع مل يعتق إال بعد زوال اخليار قال ابن يونس قال مالك إن اشترى 
من اشتراه من ذوي حمارمه من الرضاعة او الظهارة يتبعهم إن شاء قال عبد امللك إن اشترى من يعتق عليه  ال يعتق

بيعا حراما مل يفسخ شراؤه وعتق عليه ألن العتق اإلختياري يفيت البيع ألفاسد فاإلضطراري أوىل وقاله ابن القاسم 
ن القيمة او الثمن وعتق الباقي ألن القيمة إن كانت اقل فإن مل يكن دفع الثمن وال مال له غريه بيع منه باألقل م

فهي اليت وجبت لفساد البيع او الثمن فالزائد من القيمة إمنا يلزم بعد العتق فهو دين طرأ بعد العتق فيتبع به يف 
يه قال ابن الذمة قاله ابن القاسم قال عبد امللك إن اشترى اباه على عهدة اإلسالم فهو حر بعقد الشراء وال عهدة ف

القاسم وإن حبس البائع االب بالثمن فهلك فهو حر بالعقد وإن اشتراه وعليه دين بيع يف دينه وكذلك إن ورثه 
وعليه دين عند ابن القاسم ألن الدين مقدم على اإلحسان إىل القريب خبالف اهلبه والصدقة ألنه مل يبدل فيهما بفتح 

قال ومل خيتلف املذهب أن ازالة عضو منه وإن قل كالظفر مثله إال يف السن امليم وسكون التاء وهو التمثيل والنكال 
الواحدة وإن شوهه من غري تنقيص حنو كي الوجه فأصلهم العتق وعليه ما يف الكتاب او حرق بالنار ومل يشترطه يف 

له فيهم واختلف يف ألفرج واألشبه أن قوله يف ألفرج تفسري ووفاق وراعى املدنيون حلق الرأس يف العلي ألنه مث



حلق شعر املرأة هل يطلق به ام ال وسجله بفتح السني املهملة وزنباع بكسر الزاي وسندر بفتح السني املهملة 
وسكون النون وفتح الراء املهملة ومعىن موىل اهللا ورسوله أي عتق حبكمهما وقيل ناصراه على من فعل ذلك قال 

ه او ارنبته او سنه او بعض جسده عتق عليه وعوقب قال أشهب ويسجن ابن يونس قال مالك إن قطع امنلته او اذن
قال مطرف او خزم انفه او سود أذنه قال اصبغ من جلل األسنان او األضراس قال ابن وهب إذ عرف باإلباق 

 فومسه يف بعض جبهته أنه عبد فالن عتق عليه ولو ومسه مبداد او ابرة عتق خالفا ألشهب قال ابن وهب ويؤدب يف
حلق الراس واللحية قال حممد وال يعتق باملعض يف اجلسد ولكن يباع عليه قال أشهب ما مل يقطع بذلك شيئا من 

جسده يبني منه قال مالك وال يعتق باملثله إال بعد احلكم خالفا ألشهب وعنه املثله املشهورة ال تفتقر حلكم خبالف 
ومل يقل هو حر وعلى هذا إذا مات ال يعتق على الورثة وإذا  ما يشك فيها ويف طريق احلديث من مثل بعبده فأعتقوه

رفع لإلمام وعليه دين حميط به بيع وإن فلس او مات قال سحنون ال يعتق لسيب وقال سحنون وإن ضرب رأسه 
عليه فنزل املاء يف عينيه فليس مبثله وإذا عتق تبعه ماله وقال اصبغ إن استثناه عندما مثل او بعد املثله قبل احلكم 

بعتقه وقبل أن يشرف على احلكم فذلك له وأما عند احلكم فال ألنه قبل احلكم يورث بالرق ويدركه الدين قال 
سحنون إذا فقأ عينه وقال خطأ وقال العبد عمدا صدق العبد على السيد واملرأة على الزوج خبالف الطبيب ألنه 

قال اللخمي يعترب العبد وإال زالت او شني وإن املمثل  مأذون له مث رجع فقال يصدق السيد والزوج ألهنما عازمان
بالغ صحيح العقل وهي ثالثة اوجه ويف األول أربعة أقسام يعتق يف واحد للعمل على وجه العذاب دون اخلطأ 

وعمد املداواة وشبه العمد كحذفه بسيف فيبني عضوا قال ابن دينار إال أن يقصد املثله يف مثل ما يقاه من ابيه ألن 
الغالب شفقة اإلنسان على ماله وقد يريد هتديده دون التمثيل وإذا احتمل احلف وترك وكذلك ال يعتق بضرب 
الرأس إن نزل املاء ألنه قد ال يقصد نزول املاء ويصدق السيد إال أن يكون معروفا باجلرأة وإن زال الشني وبقي 

تق ألنه ال يستحق كثري شيء ويعتق بإبطال الكف اليسري ال يعتق وإن ابطل أمنلة او اصبعا فلم يبنهما مل يع
واستحسن اصبغ العتق بإزالة سنني من الثنايا ألهنا سبق خبالف ضرسني ويف املوازية يعتق بقطع طرف االذن 

واألحسن العتق بإزالة اللحية إذا كان شيء ال يعود معه ويعتق على املمثل بستة شروط أن يكون بالغاً عاقالً حراً 
لماً ال دين عليه ألن عمد الصيب واجملنون كاخلطأ واختلف يف أربعة السفيه واملديان واملريض وذات رشيداً مس

الزوج فأعتق أشهب على السفيه واملديون ألهنا جناية حدها العتق وقال ابن القاسم ال يعتق عليهم كابتدائهم العتق 
وج يف ثلثها او ما محله وعلى اصل أشهب من رأس وقال يف املريض ميثل العتق عليه إن مات يف ثلثه وعلى ذات الز

املال يف املريض وذات الزوج والعتق على العبد أبني ألن السيد ملكه فتجري عليه أحكام األموال كاحلر قال ابن 
مثل القاسم ال يعتق على الذمي كابتدائه العتق وأعتقه أشهب ألنه من التظامل ويعتق باملثله املدبر واملعتق إىل اجل وإن 

بعبد معتقه إىل اجل قبل قرب األجل او عبد مدبره وام ولده يف صحته عتق عليه ألنه انتزاع امواهلم خبالف قرب 
األجل قاله مالك وال يعتق عند ابن القاسم إال مبا يعتق به املعتق إىل اجل وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه مث يكون 

بد املدبر وام الولد إذا كان يف مرضه فهما سواء عند مالك وابن احلكم ألن له انتزاع ماله ما مل يعتق وكذلك ع
القاسم وهو كعبد األجنيب وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه مث يكون احلكم فيهما كمثلته بعبد فيختلف هل يعتق من 

 املرض وله مدبر رأس املال أو الثلث فمن جعله من الثلث قدم املدبر على املمثل به ألنه عزره مبثله اهلند أي عتقاً يف
ومن قال من رأس املال قدمه على املدبر وإن سقط التدبري وإذا قدم املدبر مل يعتق املمثل إال أن حيمل الثلث قيمتهما 
قال ابن يونس قال ابن وهب يعتق على السفيه ويتبعه ماله كاإلتالف قال مالك وإذا أعتق ام ولده تبعها وقال ابن 

  ه ماله مث قال ال يعتق عليه ومن ال ينفذ إعتاقه ال يعتق عليه باملثله القاسم يعتق عليه وال يتبع



  فرع

يف الكتاب أن مثل مبكاتبه عتق عليه وعليه يف تلك اجلناية ما على األجنيب ألنه خارج نفسه وماله ويقاص باألرش يف 
رش عليها اتبع املكاتب سيده الكتابة فإن ساواها عتق وإن نافت عليها الكتابة عتق وال يتبع بنفسها وإن ناف األ

بالفضل وعتق وإن مثل بعبد مكاتبه مل يعتق عليه وعليه ما نقصه ألن املكاتب حاز ماله إال أن يكون مثله مفسدة فله 
تضمينه كاألجنيب ويعتق عليه وكذلك عبد امرأته مع العقوبة يف العمد قال اللخمي إن كان األرش اقل حاسبه به 

  اجلرح سواء وقال اصبغ ال يتبع سيده لعدم خلوص حريته وحوزه حالة اجلناية من آخر جنومه واملثل و

  فرع

قال اللخمي مثلته بعبد ولده الصغري كعبد نفسه الستيالئه على ماله إن كان موسراً بقيمته او فقرياً مل يقوم عليه 
ة وهاهنا حبكم القهر الشرعي ومثلته فجعل ابن القاسم متثيله ابتداء قال وليس بالبني ألنه إذا اعتق الزم نفسه القيم

  بعبد ولده الكبري كاألجنيب إال أن يكون الولد سفيهاً يف واليته فيعتق عليه عند ابن القاسم 

  فرع

قال إذا مثل بعبد أجنيب ومل يبطل الغرض الذي يكتسب ألجله فعليه ارش اجلناية وإن ابطلته اجلناية فثالثة أقوال 
مل يقم بذلك السيد مل يعتق ألنه حقه وقيل يقدم خيار السيد إن اختار الرجوع باألرش يقوم على اجلاين حراً وإن 

صار العبد إليه يغرم القيمة ألن احلديث إمنا جاء يف مثلته بعبد نفسه وألن العتق يسرع السادات إىل ذلك واألجنيب 
  ال يسرع ملال غريه 

  فرع

سم ال يعتق عليه ألن احلديث وارد يف املسلم وهو قاصر عنه قال ابن يونس إن مثل بعبده النصراين قال ابن القا
وقال أشهب يعتق قياساً على املسلم نظائر قال ابن بشري شروط العتق باملثله ستة أن يكون املمثل بالغاً عاقالً مسلماً 

يف صحته وعليه دين حراً رشيداً مدياناً اخلاصية الرابعة امتناع العتق حلجر املرض او الدين ويف الكتاب إن أعتقهم 
يغترقهم ال مال له سواهم مل جيز عتقه ألن الدين مقدم على التربع او ال يغترقهم بيع من مجيعهم مبقدار الدين 

باحلصاص ال بالقرعة لتعلق حق اجلميع بالعتق وعتق ما بقي وإمنا القرعة يف الوصايا وعتق املرض وال جيوز ملن احاط 
صدقة وإن بعد أجل الدين إال بإذن غرميه ألن املال تعني لقضاء الدين وهو مقدم على الدين مباله عتق وال هبه وال 

التربع وجوزه ش ألن الدين متعلق بالذمة وجوابه ال فائدة يف الذمة إذا عدم املال ولذلك شرع التفليس وال يطأ امة 
نه وشراؤه جائز ألنه ال خيل باملال بل رد عتقه فيها ألن الغرمي إن أجاز عتقه او ايسر قبل أن تباع عتقه وبيعه وره

لنميه وإن باع عبدك سلعتك بأمرك مث استحقت بعد عتقه وال مال لك فال رد للعتق ألنه ديت حلقك بعد العتق 
وإذا أعتقت وعليك دين ولك عرض او مال غري العبد يفي بالدين فلم يقم الغرماء حىت هلك العرض فال يردوا 

يباع هلم إال ما كان يباع هلم يوم العتق بعد إدخال املال الكائن يومئذ وكذلك التدبري  املعتق وإن مل يعلموا وال
لتقدمه على حقهم فلم يصادف حجراً خبالف اخلالف ألنه ال يكاتب بعض عبد ويباع يف الدين إال أن تكون الكتابة 



إن وطئ جارية رد الغرماء عتقه فيها إن بيعت وبعضها كفافاً لدين فباع وال يرد الكتابة قال ابن يونس قال سحنون 
او وطئ جارية اوقفها احلاكم للبيع فحملت إن عذر باجلهالة ال شيء عليه وال أدب وإن وضعت ومل يعد ماالً بيعت 
هي وولدها حر ألنه سبب قد تقدم الدين عليه ومنع احلاكم والولد على احلرية ألنه ولد السيد من أمته وكذلك إن 

ق وقبل العتق إذا وطئها قبل العتق فحملت ال تباع إال أن يكون احلاكم انتزعها ووقفها للبيع وطئها بعد اإلنفا
فوطئها فحملت فهاهنا تباع قال والصواب التسوية بني إيقاف الغرماء والسلطان ألن ضماهنا منه يف الوجهني قال 

على قوله فإهنا تباع بعد الوضع لتسببه يف وكذلك عندي لو تشاور الغرماء يف تفليسه فقال أنا اقفها بالوالدة وشهد 
اتالف امواهلم كبيع العامل املرياث قال ابن القاسم إن تصدق او أعتق مث قام الغرماء وأثبتوا أنه ال وفاء عنده حني 

الصدقة فإن مل يعلموا بالصدقة ردها الغرماء وأثبتوا أنه ال وفاء عنده ال ألفضل عن دينهم وال يرد العتق إن طال 
مانه ووارث األحرار قال مالك وترد الصدقة وإن طال الزمان إال أن يسري خالل ذلك وال يرد إن اعدم بعد ز

ذلك قبل قيامهم قال اصبغ والتطاول يف العتق الذي رمبا أتت على السيد اوقات أيسر فيها وينزل الغرماء على أهنم 
م علمهم فرد عتقه ولو أولد له سبعون ولداً قال ابن عملوا لطول الزمان ولو تيقنا بشهادة قاطعة عدم اليسار وعد

عبد احلكم إن قاموا بعد ثالث سنني وهم يف البلد صدقوا يف عدم العلم وإن قالوا علمنا العتق دون عجزه عن 
الوفاء ميضى العتق بقدر دين من علم العتق باحلصص قال مالك إن أعتق وله ما يفي بنصف دينه وأفاده بعد العتق مث 

رد من العتق بقدر متام دينه ألنه متعلق احلجر دون غريه قال حممد وإن افاد بعد تلف هذا املال مبا يفي بنصف  ذهب
دينه أيضا فلم يقم الغرماء حىت ذهب فلم يرد من العتق شيء وقاله ابن القاسم وإن أعتق عبدين معاً وعليه دين مثل 

ما كان باع منه لو مل يفت اآلخر وكذلك لو اعور أحدمها ألنه نصف قيمتهما فمات أحدمها فال يباع من الثاين إال 
مقتضى السبب السابق ولو أعتق واحداً بعد واحد ويف األخري كفاف الدين عتق األول او اقل من الدين بيع من 
او  األول ببقية الدين وإن مل يبع اآلخر حىت نقصت قيمة اآلخر حبوالة سوق او نقص بدن مل ينظر لذلك وعتق األول

ما كان يعتق منه يوم العتق قاله كله ابن القاسم قال حممد إن حالت قيمته بزيادة مث نقصت فليحسب املفلس لدفع 
قيمته بلغت اآلخر وإن أعتق عبده وعليه ما يغترق نصف قيمته يوم العتق مل ينظر إال ما زاد بعد ذلك او نقص من 

غي يف الزيادة إال تباع إال بقدر الدين وذلك يزيد يف عتقه قال القيمة وينبذ عتق مالك احلصة أما النقص فعم وينب
اصبغ أعتق جارية قيمتها ألف وعليه تسعمائة فإن بيع منها للدين مل يكن يف بعضها وفاء وإن بيعت كلها بيعت 

ائة ولو اكثر بأكثر منها قال تباع كلها ومينع مبا بقي من مثنها بعد قضاء الدين ما شاء وإن يئس أن يباع منها بتسعم
من تسعة اعشارها ليبيع وعتقت ألفضلة ولو تأخر بيعها حىت حال سوقها فال تساوي تسعمائة فإمنا يباع منها اليوم 

ما يباع قبل ذلك ويتبع بالباقي يف ذمته او بزيادة مل يبع إال كفاف الدين حبصول املقصود وعن مالك إذا بعضه مل 
كله كان اكثر من الدين يباع كله ويستحب جعل ألفضل يف حرية قال ابن عبد يوف بالدين لتعينه باحلرية إذا بيع 

احلكم إن أعتق عبدين قيمة كل واحد مائة وعليه مخسون وإن بيع من كل واحد جزء مل يكف الدين لدخول احلرية 
مثنه ما شاء  وإن بيع كل واحد منهما كان مثنه اكثر من الدين فيقرع بينهما فيباع اخلارج بالقرعة ويصنع بفضل

ويعتق اآلخر قال ابن عبد احلكم وكذلك إن مات عن مدبر قيمته مائة وعليه عشرون وإن بيع جزء بالدين مل يبلغ 
الدين فيباع كله ويقضى الدين ويفعل الوارث بالفاضل ما شاء ألنه مال أذن إليه االحكام ال عتق فيه قال سحنون 

رين فيقال زيد اخذ ربعه ويقول أخرجه حىت ينته فهو العدل قال حممد يباع على التبعيض فيقال من يشتري منه بعش
إن أعتقهم وعليه دين حييط ببعضهم فلم يعلم الغرماء حىت أدان ما حييط ببقيتهم قال ابن القاسم ال يباع إال قدر 

ه إذا دخل الدين األول بفلسه ألنه الذي تقدم العتق وقال أشهب يباعون كلهم حىت يستويف األول واآلخر ألن



اآلخر مع األول مل يستوف األول حىت يستوعب اجلميع والصواب ال يباع األول ويدخل اآلخر قال ابن القاسم إن 
دبره وعليه دين حييط ببعضه مث أدان ما يغترقه بيع بقدر الدين األول ما حده الدين األول وال يدخل فيه اآلخر وال 

السيد وإن ابتاع بيعا فاسدا وأعتق قبل دفع الثمن وقيمته اكثر وليس له يباع له شيء وقد بقي له ما يباع بعد موت 
غريه قال أشهب يرد منه قدر الثمن ألن القيمة حتددت بعد العتق وقاله ابن القاسم قال اللخمي إذا بيع اجلميع ألن 

يف الصحة بيع يف الدين  البعض ال يويف منه بالدين لتعينه باحلرية وجب جعل ألفضل يف عتق وإذا كانوا عددا والعتق
باحلصص وال مقال للعبيد يف العتق وفيمن يباع إال أن يكون مىت يبع باحلصص ال يفضل للعتق لعيب العتق فيقرع 

فيمن يباع للدين ويعتق الباقي وإن بتل يف املرض او وصى بالبيع للدين حسب ما كان العتق إذا ضاق الثلث ومل جيز 
اء الدين بالقرعة وإذا وقع بالقرعة للبيع عبد وبعض آخر مل يبع البعض حىت يقرع على الورثة فيباع بالقرعة بعد قض

نفسه فإن خرج للعتق بيع على أن بقيته حر وللورثة فعل ذلك نفيا للغرريف البيع فإن بيع قبل علم املشتري فإن 
وىل إذا ذهب مجيع ذلك ميضي بقيته حر او رقيق فسد البيع وإن كان معه مائة مث ذهب للذي أفاد وذهب املائة األ

العتق حلصول كمال اليسار بعد العتق ويف املوازية إذا أفاد بعد ذهاب األول مبعىن العتق فإن أراد العتق وأفاد بعد 
قبل البيع او بعده قال مالك ينفذ العتق وإن وقع قبل انفاذ البيع ألن بيع اإلمام باخليار ثالثاً وقال ابن نافع رد اإلمام 

العتق وإن أفاد ماالً ويف خمتصر الوقار إن أفاد بالقرب عتقوا وإال فال وإن مل يرد العتق حىت مات العبد عن مال مينع 
وله ورثة أحرار او مات له ولد حر وخلف ماالً مث أجاز الغرماء العتق مل يورث ومل يرث باحلرية ويف هذا خالف 

وخيري قال ابن يونس قوله أول ألفرع إذا استحقت السلعة  الشهب واألول يف الكتاب ألنه عبد حىت يعلم العلماء
بعد العتق ال يرد العتق هذا إذا كان الثمن بيد السيد حني أعتق أما إن تلف أو أنفقه قبل العتق رد العتق ألن السلعة 

املبتاع السلعة مل يكن له مال ولو كان له رجوع بالثمن على أحد مل يرد العتق حىت يوئس من الثمن ولو كان إمنا قام 
بعيب فقد هلك الثمن وال شيء للبائع مل ينقص من العتق إال قدر قيمة العيب ردها بقيمتها او فاتت وأخذ األرش 
وال يقبل يف ذلك إقرار البائع وال يقبل العيب إال بالبينة ويتبع حبصة العيب ديناً إن أقر قاله حممد وهو تفسري لقول 

وهذا خبالف ما يف كتاب الرهن إذا زوج أمة وقبض صداقها مث أعتقها الزوج قبل ابن القاسم قال بعض القرويني 
البناء يرجع بنصف الصداق فوجد السيد عدمياً ال يرد العتق لوجوب نصف الصداق بعد العتق بالطالق ولو شاء 

جها تزوجياً جيب الزوج مل يطلق ولو طلق قبل مث أعتق السيد بعد معدماً رد من العتق بقدر نصف الصداق ولو تزو
فسخه قبل البنا مث أعتقها قبل الفسخ مث فسخ فوجد السيد عدميا رد العتق ألن الصداق من حني قبضه دين عليه 
لفساد النكاح قال حممد إن حلف حبرية عبده فباعه وقبض مثنه وأتلفه وال شيء له غريه عتق ويتبع لوقوع احلنث 

ن العتق إمنا يتم فيه باحلكم فقد حلقه الدين قبل إنفاذ العتق ولو فالعتق قبل إتالف الثمن قال ويشكل قوله أل
استحلفته يف بيع حبرية عبده ليدفعن لك الثمن إىل اجل كذا حينث وال شيء له غري العبد فلك رد عتقه لتقدم الدين 

ديان ليس له وال قاله اصبغ وقال ابن وهب ال يرده استحسانا كان التحليف تسليماً للعتق ورضا به وإذا أعتق امل
للغرمي البيع دون اإلمام فإن باعوا بغري إذنه مث رفع لإلمام وقد ايسر رد البيع وإمنا ينظر يف ذلك ليسره يوم الدفع 

فلو تقدر إليسار ويوم الدفع هو معسر ومل يعلم الغرمي حىت ايسر نفذ العتق ولو باعهم األمام مث اشتراهم بعد يسره 
قاعدة كل ما هو مفتقر إىل فحص وختليص وختتلف فيه األحوال ال يقع إال حبكم حاكم  مل يعتقوا ألنه حكم حاكم

وال يكفي فيه وجود سببه وال حيتاج للحاكم فطالق املعسر حيتاج لتحقيق اإلعسار وتقدم الدين واحلالف ليضربن 
وهل جناية العبد مبيحة ام ال  عبده ضرباً مربحاً حيتاج العتق عليه لتحقيق أن ذلك الضرب من قبيل ما يباح او حيرم

يفتقر مجيع ذلك للحاكم وهكذا إذا مل حيتج لتلخيص لكن اخلالف فيه قوي كاإلعتاق على الشريك أما إن ضعف 



اخلالف واستغين عن التلخيص اكتفي بالسبب كمن حلف إن مل يشرب اليوم مخراً فامرأته طالق او عبده حر او 
  عليه صدقة لزمه ذلك عقيب تلطفه 

  عفر

قال ابن يونس قال مالك إذا بتل يف مرضه عتق عنه مث مات السيد وله اموال مفترقة خيرج من ثلثها فهلك العبد 
قيل مجيعها ال يرثه األحرار ألن عتقه إمنا يتم بعد مجيع املال وخروج العبد من ثلثه قال بعض املشايخ إن اشتريت 

البيع نفذ العتق واملرياث وغريه وإال بطل اجلميع قال والفرق  عبداً فأعتته وورث وشهد مث استحق إن أجاز املستحق
بينه وبني عتق املديان أن عتقه عدوان على الغرماء ولو كنت تعلم أن العبد ليس ملك البائع كنت متعدياً واستوى 

األحكام احلكم وال مرياث بالشك قال ابن يونس وإن مل يعلم الغرماء املديان حىت ورث مث أجازوا العتق لنفذت 
كاملشتري وقد قال مالك وابن القاسم إن عتق املديان على األجازة حىت يرد ويف الكتاب إن بتله يف مرضه وقيمته 

مائة ال مال له غريه فهلك العبد قبله وترك ابنته حرة وترك ألفا فقد مات رقيقاً وماله لسيده ولو كان له مال مأمون 
وورثته ابنته والسيد نصفني وقيل ال ينظر لفعله إال بعد موته له مال مأمون ام كالعقار خيرج العبد من ثلثه نفذ عتقه 

  ال من أعاد للطوارئ البعيدة 

  فرع

يف الكتاب إذا بتل املريض عتق رقيقه وعليه دين وعنده وفاء فلم ميت حىت هلك ماله فالدين يرد عتقه خبالف 
اغترقهم الدين رقوا وفيهم فضل اقرع بينهم ايهم الصحيح ألن فعل املريض موقوف وكذلك وصيته بعتقهم فإن 

يباع للدين مث يقرع بينهم فيمن يعتق يف ثلث بقيتهم فإن خرج أحدهم وقيمته اكثر من الدين بيع منه بقدره وأفرع 
للعتق فإن خرج بقية هذا وفيه كفاف الثلث عتقت بقيته وإذا كثر عتق منه بقدر الثلث وباقيه للورثة وإن مل تف 

أعتقت بقيته وأعيدت القرعة حىت يكمل الثلث يف غريه وكذاك يعاد يف الدين إن خرج من ال يكفي الدين  بقيته
  حىت يكمل الدين وإن بيع بعض عبده مث يقرع للعتق كما تقدم 

  فرع

د بيعه قال إن اشترى أباه وعليه دين يغترقه بيع يف دينه ألن الدين مقدم على بر الوالد أو ليس عنده إال بعض مثنه ر
قاله مالك وقال ابن القاسم يباع منه ببقية الثمن ويعتق ما بقي مجعا بني احلقني وقال غريه مينع يف السنة أن ميلك أباه 

إال للعتق فإذا كان عليه دين يرده فهو خالف السنة إن متلكه فيباع يف دينه يف التنبيهات غريه هو املغرية واختلف 
له يرد البيع يف الثاين قاله القابسي وقال أبو حممد مها خمتلفان وال يرد يف األول هل ملك أو ال ال يعتق عليه كقو

ويباع يف الدين خبالف الثانية قال واألول الصحيح وقد بينه مالك يف املبسوط وقول املغرية حجة ملالك ولذلك أتى 
ع مجيع مثنه وال حجة للبائع إذا به سحنون قال ابن يونس ألفرق عند مالك بينهما أن يف األول ليس له شراؤه ودف

قبض مجيع مثنه وال عليه إذا باع مجيع ما جيوز له ويباع يف دين االبن إذا تلف مثنه مال غرمائه ويف الثاين مل يدفع مجيع 
الثمن فللبائع نقض البيع إذ لو بيع عليه يف بقية الثمن لدخل عليه غرماء إن كانوا للولد واحتاط ابن القاسم للعتق 

ير للبائع حجة إذا قبض بقية والدين أمر طارئ فال يعترب به وهو القياس قال حممد وإن ورث اباه او وهبه او  ومل



تصدق به عليه وعليه دين قال أشهب يعتق وباعه ابن القاسم يف املرياث للدين دون اهلبة والصدقة ألن مقصود 
للخمي نقض البيع يف متايل الكتاب ظلم ألن البائع باع الرافع العتق على الولد وقال حممد ال يباع يف اجلميع قال ا

ما جيوز له بيعه ممن جيوز شراؤه وقد قال ابن القاسم إذا باعه اخاه على أنه اخوه يعتق عليه وتقاصاه يف الثمن فلم 
  جيد غري االخ قال يباع عليه يف الثمن إال أن يكون فيه فضلة فال يباع ألنه كان ظاهره اليسر 

  فرع

كتاب إذا اشترى املريض حماباة فأعتقه فالعتق مبدأ على احملاباة ألهنا وصية والعتق مبدأ على الوصية وإن كانت يف ال
قيمة العبد كفاف الثلث سقطت ومل يكن للبائع غري قيمة العبد من رأس املال لسقوط الوصية فإن بقي بعد قيمة 

ة ألن املبيع ال يتم إال هبا فكأنه أمر بتبديتها يف الثلث فإن بقي العبد شيء من الثلث فهو احملاباة وقد قال تبدأ احملابا
بعدها من الثلث شيء فهو يف العبد امت ذلك عتقه ام ال قال ابن يونس قال سحنون وهذا القول احسن من األول 

ل ورق الباقي قال مالك ولو مل حياب جلاز عتقه وشراؤه إن حيمله الثلث وإن كره الورثة وإن مل حيمله الثلث فما مح
قيل كيف جيوز هذا البيع والبائع ال يدري ما حصل من الثمن او قيمة العبد واجلواب أن هذه املسألة وإقالة املريض 
من طعام فيه حماباة وشبهها إمنا وقع البيع فيه على املناجزة وهذا طارئ بعد اإلنعقاد فلو قيل هلما يف عقد البيع إن يف 

  املريض وصية من الثلث وال تدري أيها البائع ما حيصل لك مل جيز البيع  هذا البيع حماباة وحماباة

  فرع

يف الكتاب إن بتله يف مرضه وقال قيمته ثالمثائة ال مال له غريه فهلك العبد قبله وترك ابنة حرة وألف درهم فقد 
ثلثه جاز عتقه وورثته ابنته مات رقيقاً وما ترك لسيده بالرق دون ابنته وإن كان للسيد مال مأمون خيرج العبد من 

وسيده قال غريه ال ينظر يف فعل املريض إال بعد موته كان له مال مأمون ام ال ألن الطوارئ إمنا يتعني احنسأمها بعد 
املوت قال ابن القاسم ولو احتمل املامون نصف العبد مل يعجل عتق شيء منه الحتمال الطواريء وإمنا يعتق إذا كان 

  ضعاف قيمته املال املأمون ا

  فرع

قال يف الكتاب إذا عتق ما يف بطن أمته يف صحته فولدت يف مرضه او بعد موته فذلك من رأس ماله كعتيق إىل اجل 
حل جنيناً خبالف احلانث يف مرضه بيمني تعقدها يف صحته لتنجز السبب يف األول يف الصحة وهاهنا احلنث يف 

  املرض وقد حاىب او شرط 

  فرع

عتق ما يف بطنها يف صحته ال تباع وهي حامل ليال يباع احلر إال يف قيام دين استحدثه قبل عتقه او بعده قال اليت ال ي
فيباع تبعاً ألمة إذا مل يكن له غريها ويرق جنينها تبعا إذ ال جيوز استثناؤه فأما قيام الغرماء بعد الوضع والدين حدث 

ة ولدته يف مرض السيد او بعد موته وتباع األم وحدها يف الدين بعد العتق عتق الولد من رأس املال لعتقه يف الصح



وال يفارقها وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن مل يفت األم ألن تقدمي الدين مبطل للتربع ولو جىن عليه 
  الولد حني احلمل بعقل جنني امه خبالف جنني ام الولد من سيدها ألن جنني األمة ال يعتق إال بعد الوضع ويف ام 

  فرع

قال إن أخدمه سنتني مث هو حر فاستدان السيد قبل قبضه من املخدم فالغرماء أحق باخلدمة ألهنا تربع يؤاجر هلم فإن 
مل يقوموا حىت بتل اخلدمة فال سبيل هلم على اخلدمة والعتق يف الوجهني نافذ إىل أجله ال سبيل للغرماء عليه وكذلك 

قع الدين بعدمها وقبل القبض فالغرماء أوىل قال ابن القاسم قال عبد امللك والفلس كاملوت الصدقة واهلبة وإذا و
وقال اصبغ الصدقة تقدم على الدين احلادث بعدها وإن مل يقبض نظراً ألصل العقد وهو ليوم العقد ال ليوم القبض 

الفلس وهو كما إذا أعتق وله مال ما دام حياً إذ لو حتم عليه أخذت منه ما مل ميرض او ميت وليس كذلك حدوث 
يفي بدينه مل يضر ذلك ما مل حيدث من الدين قال ابن حبيب ألفرق أن املعتق قبض والصدقة مل تقبض حىت حدث 

  الدين 

  فرع

يف املنتقى إذا أعتق املريض شقصاً قال مالك يقوم عليه يف ثلثه مىت عثر عليه قبل املوت او بعده تعجيالً ملصلحة 
عبد امللك حىت يصح فيقوم يف ماله او ميوت فيعتق ما أعتق يف ثلثه وال يقوم عليه نصيب صاحبه وإن  العتق وقال

محله الثلث ألن التقومي ال يلزم إال يف عتق يتعجل او يتأجل أجال قريباً ال يرده دين وهذا قد يرده الدين إال أن 
وت وقال ابن القاسم يوقف فإن مات ففي الثلث او تكون له اموال مأمونة فيقوم عليه ويتعجل له العتق قبل أن مي

  ما محله وإن كانت له اموال مأمونة قوم فيها 

  فرع

قال إن أعتق عبده يف مرضه فلم حيمله الثلث وأجاز بعض الورثة حصته فال تقومي عليه والوالء للميت قاله مالك 
ك إن أعتق بعض عبده يف صحته ويتم عليه وهو ألن الوارث إمنا أجاز فعل امليت فلم يدخل ضرراً يف املال وعن مال

مريض فإن صح عتق عليه كله وإن مات فالباقي يف ثلثه لوجود السبب متقدماً وقال عبد امللك إن قيم عليه يف 
مرضه فال تقومي إن مات حلصول احلجر وإن قلنا يتم على املريض عهده قال اصبغ يقوم عليه نصيبه غريه إذا أعتق 

ف اآلن حىت يعتق منه ما محل من الثلث من تلك القيمة اليت كانت يف املرض إن مات مبدأ على شقصه اآلن ويوق
الوصايا وما أعتق أوال فمن رأس ماله فإن صح لزمته القيمة وقاله مالك ألن القيمة إمنا تلزم يوم احلكم لكنه حكم 

كم ال تقومي يف املرض وليوقف أبدا حىت متوقع فيه الصحة فإن صح لزمته القيمة يف مجيع ماله وقال ابن عبد احل
ميوت فيعتق ما بقي يف ثلثه او يصح فيكون من رأس ماله إال أن يعتق الشريك ألنه إذا مل ينفذ احلكم اآلن فال معىن 

لتعجيل التقومي اخلاصية اخلامسة القرعة وحملها ويف الكتاب إذا أوصى بعتق عبيده او بتلفهم يف املرض مث مات عتقوا 
له الثلث وإال تبلغه بالقرعة وإن مل يدع غريهم قبلهم بالقرعة وقاله ش وابن حنبل وقال ح ال جتوز القرعة يف إن مح

األوىل ويعتق من كل واحد ثلثه ويسعى يف باقي قيمته للورثة حىت يؤديها فيعتق لنا ما يف املوطأ أن رجالً أعتق عبيداً 
يد قال مالك وبلغين أنه مل يكن لذلك الرجل مال غريهم ويف غري له عند موته فأسهم رسول اهللا وأعتق ثلث العب



املوطأ من الصحاح أعتق ستة ممالك يف مرضه ال مال له غريهم فدعاهم النيب فجزاهم فأقرع بينهم وأعتق اثنني ورق 
ن سريين أربعة وألن اإلمجاع يف حصر التابعني عليه عن عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان واب

وغريهم ومل خيالفهم من حصرهم أحد ووافقنا ح يف القرعة يف قسمة األرض لعدم املرجح وهو هاهنا وألن يف 
االستسعاء ضرراً على العبيد بااللزام وعلى الورثة بتأخري احلق وتعجيل حق املوصى له والقواعد تقتضي تقدمي حق 

تق يف العبد ليتفرغ للطاعات والكسب وجتزئة العتق متنع من الوارث ألن له الثلثني وألن مقصود املوصي كمال الع
ذلك وقد ال حيصل الكمال أبدا احتجوا بقول النيب ال عتق إال فيما ميلك ابن آدم واحد جاز والبيع يلحقه الفسخ 

جيمع ذلك يف والعتق ال يلحقه الفسخ فأوىل لعدم القرعة ألن فيها حتويل العتق وألنه لو كان مالكاً لثلثهم فأعتقه مل 
اثنني منهم واملريض مل ميلكه غري الثلث فال جيمع ألنه ال فرق بني منع التصرف وعدم امللك يف نفوذ العتق وألن 

القرعة يف مجيع احلقوق إمنا تدخل فيما جيوز التراضي عليه ألن احلديث حال الصحة ملا مل جيز التراضي على اسقاطها 
جيوز التراضي فيها فدخلت القرعة فيها واجلواب عن األول أن العتق ما وقع  مل تدخل القرعة فيها وقسمة األموال

إال فيما ميلك وما قال العتق يف كل ما ميلكه فإذا نفذ العتق يف عبدين وقع العتق فيما ميلك وعن الثاين أنه قضية يف 
وعن الثالث لو كان عني لتمهيد قاعدة كلية كالرحم وغريه ولقوله حكمي على الواحد كحكمي على اجلماعة 

العتق شائعاً لبطلت القرعة واتفاقهم يف القيمة او إثنني سهم له متعذراً عادة ال سيما اجللب ووخش الرقيق وعن 
الرابع أن امليسر هو القمار وميسر احلقوق ليس قماراً وقد اقرع رسول اهللا بني ازواجه وغريهم واستعملت القرعة 

إذ يلقون اقالمهم ايهم يكفل ومرمي ( و ) فساهم فكان من املدحضني ( لقوله تعاىل  يف شرائع األنبياء عليهم السالم
وليس فيها نقل احلديث ألن عتق املريض مل يتحقق ألنه إن صح عتق اجلميع وإن طرأت ديون بطل وإن مات وهو ) 

وعن اخلامس الفرق بأن خيرج من الثلث عتق الثلث فلم يقع يف علم اهللا تعاىل من العتق إال ما اخرجته القرعة 
مقصود اهلبه والوصية التمليك وهو حاصل يف امللك الشائع كغريه ومقصود العتق التخليص للطاعات واالكتساب 
وال حيصل مع التبعيض وألن املالك شائعاً ال يؤخر حق الوارث وهاهنا يتأخر باالستسعاء وعن السادس أن البيع ال 

وصية وال حتويل للعتق كما تقدم وعن السابع أنه إذا ملك الثلث فقط مل ضرر فيه على الوارث كما تقدم يف ال
حيصل تنازع يف العتق وال جريان من تناوله لفظ العتق وعن الثامن أن الوارث لو رضي تنفيذ عتق اجلميع فهو 

وقضاء امللك يدخله الرضا متهيد اإلقراع عند تساوي احلقوق ودفع الضغائن واألحقاد والرضا مبا جرت به األقدار 
اجلبار وهي مشروعة بني اخللفاء إذا استوت فهم اهلية الوالية واألئمة واملؤذنني والتقدم للصف األول عند الزحام 

وتغسيل األموات عند تزاحم األولياء وتساويهم يف الصفات وبني احلاضنات والزوجات يف السفر والقسمة 
  واخلصوم عند احلكام 

  تفريع

ثهم أحرار او نصفهم عتق ذلك بالقرعة إن محله الثلث وإال فما محله مما مسى وإن قال يف مرضه يف الكتاب إن قال ثل
عشرة منهم وهم ستون عتق سدسهم اخرجت القرعة اكثر من عشرة او اقل ولو هلكوا أال عشرة لعتقوا إن محلهم 

عشر عتق عشرة أجزاء من أحد الثلث وإن كثرت قيمتهم وإن مل حيملهم الثلث عتق مبلغه بالقرعة وإن بقي أحد 
عشر سهماً بالقرعة إن محله الثلث او عشرون عتق نصفهم بالقرعة يف الثلث او ثالثون فثالثهم وإن مسى حراً فقال 

سدسهم مل يعتق إال سدس من بقي ولو بقي واحد وإن قال رأس منهم ومل يعينه عتق بالقرعة إن كانوا مخسة يوم 
م خرج اقل من واحد او اكثر توفية بلفظه وإذا انقسموا على اجلزء الذي يعتق التقومي فخمسهم او ستة فسدسه



او نقص وأعيدت  منهم جزؤا بطاقة وأقرعت بينهم فمن خرج امسه وقيمته مبلغ اجلزء الذي يعتق عتق مبلغه فقط
القرعة لتمام ما بقي من جزء الوصية فما وقع لذلك عتق عبد او بعض عبد وإن قال عند موته اثالث رقيقي او 

انصافهم أحرار او ثلث كل رأس او نصف كل رأس عتق من كل واحد ما ذكر إن محل ذلك الثلث وال يبدأ 
فيما مسى باحلصص من كل واحد بغري قرعة ألنه عني بعضهم على بعض ألنه عني العتق لكل واحد او ما محل ثلثه 

العتق لكل واحد يف التنبيهات القرعة تتكرر يف املناظرات وهي غري معلومة للفقهاء وحتقيق مذهب مالك عند 
اكثرهم على ما دل عليه ظاهر لفظه يف الكتاب وقيل مذهبه يف الكتاب مع ضيق املال وأنه مل يترك سواه وأما مىت 

اه فإنه يتلف يف العدد حىت يستكمل من الثلث عشرة وإن كان نوى ثلث مجيع تركته من العبيد وغريهم كان له سو
عن مالك إذا قال أحد عبيدي حر يف الوصية عتق واحد كامل او ثالثة عتق واحد بالسهم وإن كانوا اقل من الثلث 

ل عبد امللك يقرع بينهم مسى ام ال قال ابن وقوله ومل يعينه يدل على أنه لو عينه عتقوا باحلصص وقاله سحنون وقا
يونس اختلف يف الرجل الوارد يف اخلرب فقيل بتلهم وقيل أوصى بعتقهم فحملنا القرعة عليهما عند ضيق الثلث 

دون تصرف الصحة ألهنا رخصة ال يقاس عليها وقال املغرية إمنا القرعة عند من أعتق عبيده عند موته وال مال له 
غرية ولو قال يف وصيته أحد عبيدي حر وهم مخسة أعتق مخس كل واحد وقال اصبغ يف املبتلني يف غريهم قال امل

املرض ال حيملهم الثلث يعتق من كل واحد بغري سهم وإمنا السنة بالسهم يف الوصية قال ابن يونس وإن قال ميمون 
يقرع بينهم واملذهب ألفرق بني التسمية ومرزوق حران حتاصا عند ضيق الثلث ألنه ملا مسى فقد قصد له العتق وقيل 

وغريها فيحصل إذا بتل عبيده او أوصى فقد مسي ام ال ومل حيمل الثلث ففي كل وجه قوالن فالقرعة واحملاصة قال 
مالك ومما تكون فيه القرعة يف الصحة أن يعتق نصف رقيقه او جزءا يسميه فإن ذلك يف الصحة واملرض ويف 

رج إىل مبلغ قيمة احلر الذي مسى فإن فضل من قيمة نصفهم او اجلزء الذي مسى فضلة الوصية سواء فيعتق من خ
حىت يقع ذلك يف بعض عبد فإن كان يف وصية رق باقيه ا او يف صحة كمل عتقه قال حممد وإن قال انصافهم او 

محل ذلك الثلث يف أثالثهم ال يسهم يف ذلك يف الصحة وال يف الوصية لكن يعتق اجلزء الذي مسى من كل رأس إن 
الوصية وتكمل النفقة يف الصحة وقال ابن الكاتب يف قول املريض اثالث رقيقي مل يرد تكميل عتق أحدهم وأما 

املوصي إذا مل حيمل الثلث وقال ثلثهم فما زاد متام احلرية فيميزوا بالقرعة ليحصل مراده خبالف من أوصى بثلثهم 
امه قال أشهب إذا قال رأس منهم حر ومل يعينهم وهم مخسة يعتق من كل لرجل فإنه يكون شريكاً ألنه إقامه مق

واحد مخسة قال ويعتق مخس قيمتهم خرج رأس او بعضه قال حممد وهو قول مالك وأصحابه قال أشهب وإن 
أوصى بذلك عن رقبه ظهار او بتل فيسهم بني كل من يصلح للرقاب الواجبه فمن خرج عتق كله ألن التبعيض يف 

رة ممتنع وال عتق ملن بقي وعن مالك إن قال عند موته رأس من رقيقي وأحد عبيدي حر وهم ثلث فأقرع الكفا
بينهم فخرج أحدهم وهو اكثر من ثلث قيمتهم عتق كله إن محله الثلث قال ابن يونس وأصحاب مالك كلهم على 

ال وإن قال الصحيح أثالث رقيقي خالفه وأما الصحيح فيختار واحداً منهم فيعتقه او ورثته إن مات من رأس امل
عتق عليه ثلث كل رأس وكمل ألنه أعتق بعض عبده او مريض فمات عتق ما مسى وكمل يف ثلثه باقيهم وإن عاش 
امتوا يف راس املال ماله ألن املريض تصرف يف حال ال ميلك إال الثلث فإذا عاش ملك مجيع ماله وإن قاله يف وصيته 

ألنه اوقعه يف حال ما وماله لورثته وإن قال الصحيح نصف عبيدي أحرار قال سحنون  عتق من كل واحد ثلثه فقط
حيلف أنه مل يرد واحداً بعينه خالفاً البن القاسم وقال حممد يعتق بالسهم نصف قيمتهم فإن وقع النصف يف بعض 

مرضه او وصيته عشرة  عبد كمل ألنه صحيح واملرض والوصية يعتق نصف قيمتهم بالقرعة قال اللخمي إذا قال يف
من عبيدي أحرار وهم مخسون فخمسة أقوال رقيق مخسهم بالقرعة خرج مخسة او مخسة عشر وعن مالك إن خرج 



اكثر من عشرة عتقوا او اقل اقرع بني الباقني حىت تكمل عشرة ما مل جياوز ثلث امليت وخري أشهب بني العتق 
امليت أما إن أوصى بقيته أن يعتقوا عنه خريوا بينهما وعن مالك بالسهم او احلصص وقال املغرية باحلصص إن أعتق 

يف رأس منهم جزء وهم ثالثة فعتق ثلثهم بالقرعة مث مل يرد امليت إال عتق واحد فيقرع بينهم فإن خرج واحد وهو 
لعدل بني العبيد أدىن من الثلث عتق ومل تعد القرعة او اكثر عتق إن محلهم الثلث فاعترب يف األول مخس قيمتهم ألنه ا

والورثة ألن اعالهم او أدناهم ظلم بأحد الفريقني ومن رضي باألدىن قيل له للميت حق يف عتق األعال او خص 
الوسط بامل األعال واألدىن لفوات العتق قال سحنون إن قال نصفكما حر أعتق أيكما شاء او نصفا كما أعتق من 

ق يف املسألتني فإن عدمت النية فالتجزئة أشبه لذكر النصف كل واحد نصفه قال اللخمي وأرى أن يسأل ويصد
وإن قال يف صحته عشرة من رقيقي أحرار فمات أربعون فقيل العشرة الباقية أحرار لتعني الصيغة وقيل ال عتق هلم 
ن ألن السيد كان قبل موت من مات منهم باخليار وكان يعتق غري هؤالء فإن كان يف وصية قال ابن القاسم يعتقو
ألن العربة بيوم احلكم يف الثلث ال يوم املوت وقال عبد امللك يعتق مخس الباقي ألن العربة بيوم املوت وإن أما 

فولدت لكل واحدة منكن ولداً والتصرف يف الصحة اختار عشراً من األمهات مع أوالدهن ألن الولد يتبع أمه او 
وم كل واحد بولدها ويتبعها يف احلرية والرق او يف وصية يف املرض يعتق مخسهن الذي كان يعتق قبل الوالدة ويق

وعينهن فقال هؤالء اخلمسني رق ما ولد يف جناية وال يدخلون يف القرعة ويدخل املولود بعد ذلك فيعتق مخس املائة 
ل وتقوم كل امة مبا ولدت ويتبعها إن عتقت وال يقرع عليه بانفراده وإن قال عشرة ممن يكون يوم اموت ومل يق

هؤالء دخل مجيع الولد يف العتق ولد قبل او بعد وختتلف صفة العتق فما ولد قبل قوم بانفراده وقد يعتق دون أمه او 
أمه دونه إن وقعت عليها وما ولد بعد قوم مع أمه يتبعها يف العتق والرق لتعليقه العتق بالكائن عند املوت فاملولود 

ثي مل يدخل املولود يف احلياة لقوله من هؤالء ودخل يف العتق من ولد بعد قبل كعبد اشتراه وإن قال يوم ينظر يف ثل
ألنه بعد موته كاملعتقة إىل اجل فموته أثبت له عقد العتق وسقط ختيري امليت وإن قال عشرة ممن يكون يف ملكي يوم 

كل واحد بانفراده وكان ينظر يف ثلثي ومل يقل من هؤالء دخل مجيع األوالد ولد يف احلياة او املمات واقرع على 
املعتق يف عشرة من مائة ومخسني إن ولد لكل واحد قبل وبعد فإن حصلت القرعة ملن ولد قبل او بعد او األم 

وحدها عتق ألنه علق العتق مبجهول ممن يكون يوم احلكم تنبيه إذا أعتق يف مرضه عبيداً ال مال له غريهم فمات 
ني وال يدخل الذي مات وقال ش يدخل فإن خرجت قرعته عتق من يوم بعضهم قبل موت السيد اقرع بني الباق

أعتقه وإن خرجت له قرعة رق او خرجت على أحد الباقني قرعة حرية بطلت وصار كأنه مل يكن ووقعت القرعة 
بني من بقي فإن كانوا ثالثة فخرجت للميت رق األحرار او خرج هلم سهم الرق اقرع بني الباقني وبطل حكم 

ويعتق ثلث ما بقي كمذهبنا لنا أن عتق املريض موقوف على الثلث بعد املوت كالوصية بعتقهم فلم يتقرر امليت 
حكمه إال بعد املوت ومل يؤجل حينئذ إال األحياء وألنه ال حيصل للوارث شيء إال بعد حصول الثلث للميت على 

إذا حسبنا امليت حصل مقصود الوارث دون الوجه الذي رمسه وإمنا كان قصده حصول احلرية يف عبد فتتم خدمته ف
املعتق وألنه يؤدي إىل إخراج الثلث قبل موت املوصي فيلزم ملك الوارث الثلثني قبل موته وألهنا حرية موقوفة على 
موته لنفسها على الوصية إذا مات أحدهم احتجوا بأنه إذا وقعت على امليت قرعة احلرية حصل للمعتق ثواب املعتق 

بالعتق ال يطول حياة العتيق او قرعه الرق بطل حكمه ومل حيسب عليهم كما لو أوصى وله مال غائب ألن ثوابه 
فهلك ال حيسب ذلك املال ألنه مل يثبت عليه هلم يد وألن العبد املوصى به إلنسان إذا تلف بعد موت املوصي وقبل 

عن األول ال يسلم حصول ثواب العتق قسم التركة مل يكن للموصى له يف التركة شيء فكذلك املعتق واجلواب 
لعتق لعدم تقريره وموت العبد رقيقا بدليل منع شهادته وكما ال حيسب املال الغائب على الوارث فكذلك ال حيسب 



على املوصى له وعن الثاين أن مثاله عتق عبد معني يف مرضه فيموت يف مرض سيده فإنه ال يعتق من تركته بدله وأما 
  يكون املوت قبل موته من التركة ألن الثلث جيوز بعد املوت هاهنا يف الثلث ف

  فرع

يف الكتاب إن قال يف صحته إن كلمت فالنا فرقيقي أحرار فكلمه يف مرضه مث مات عتقوا إن محلهم الثلث او ما 
السبب  محله بالقرعة ورق الباقي كمن بتلهم يف املرض ألن االعتبار حبال احلنث ال حبال التعليق ألنه حال كمال

وألنه عتق يف حال املرض كاملثل وقاله ابن حنبل وقال يعترب من رأس املال نظرا حلالة احللف وإن قال إن مل افعل 
فمات ومل يفعل عتقوا إن محلهم الثلث او مبلغه من مجيعهم باحلصص بال قرعة ويدخل معهم كل ولد ولد هلم بعد 

دبرين وإن قلت يف صحتك لعبدك إن دخلت هذه الدار فأنت حر اليمني من إناثهم فيقوم معهم يف الثلث وهم كامل
وإن )  ١٧٩( فدخلها يف مرضك مث مت منه عتق يف الثلث وكذلك املرأة يف الطالق إذا دخلت يف املرض وترثك 

انقضت عدهتا كما لو طلقتها يف مرضك ملا تقدم قال ابن يونس وكانت ميينه يف املرض إن مل افعل فمات قبل الفعل 
  يل يعتق باحلصص كاملديون وقيل بالسهم كاملبتلني ق

  فرع

  يف اجلواهر إذا أعتقت املريض على ترتيب بديء السابق ألن تقدم السبب يعني املسبب له 

  فرع

ال يتعني للقرعة الورق بل اخلشب وغريه وميتنع اخلطر حنو إن طار غراب فالن يتعني للحرية وحنوه وصورة التجزئة 
اء متساوية يف القيمة فإن مل يتساو عددهم خري اخلسيس بالتفليس فإن مل يكن كما إذا كانوا مثانية قسمتهم ثالثة أجز

اعبد قيمة كل واحد مائة اقرع بني مجيعهم فمن خرج سهمه الذي يليه حىت ينتهي إىل كمال الثلث بواحد او ببعضه 
  فإن خيرج اوراق الربع واحد بعد واحد 

  فرع

  يتني وقلنا جتزأت فوطيء أحدامها تعينت للبقاء وكذلك اللمس بالشهوة إذا اهبم العتق بني جار

  فرع

قال إذا قال إن أعتقت غامناً فسامل حر فأعتق غامناً وكل واحد ثلث ماله عتق غامن وال قرعة ألنه رمبا خترج على سامل 
و ممدود من الوالية بفتح الواو فيعتق من غري وجود الصفة اخلاصية السادسة الوالء ويف التنبيهات الوالء بفتح الوا

وهو من النسب والعتق وأصله الوالء وهو القرب وأما من اإلمارة والتقدمي فبالكسر وقيل بالوجهني فيهما والوالء 
لغة يقال للمعتق واملعتق وابنائهما واملناظر وابن العم والقريب والغاصب واحلليف والقائم باألمر وناظر اليتيم 

  راد به هاهنا والية اآلنعام والعتق والنافع احملب وامل



  والنظر يف سببه وحكمه فهما نظران

النظر األول يف سببه ويف اجلواهر هو زوال امللك باحلرية فمن زال ملكه باحلرية عن رقيق فهو مواله سواء جنز او 
السيد كافراً والعبد علق او دبر او استولد او كاتب او أعتق بعرض او باعه من نفسه او أعتق عليه إال أن يكون 

مسلماً او عبداً أعتق بإذن سيده يف حالة جيوز له فيها التربع فإن كان السيد كافراً فاسلم العتيق فمىت اسلم السيد 
فوالؤه عليه باق وإن مات العتيق قبل إسالمه ورثه اقرب الناس للكافر من املسلمني وأما العبد فال يرجع الوالء إليه 

الف للمكاتب وإن أعتقه بغري إذن سيده ومل يعلم حىت عتق العبد فالوالية له دون السيد أبدا وإن عتق وهو حم
وحقيقة الوالء أنه حلمه كلحمة النسب فإن العتق سبب لوجود العتيق بإحياء عباداته وواليته املناصب وصدق 

ه حىت جيده رقيقاً فيشتريه اكتسابه عليه كما أن االب سبب وجود االبن وإليه االشارة بقوله لن جيزي ولد والد
  فيعتقه أي يوجده حكماً اوجده حساً وكذلك او شرط لغري املعتق مل يصح كالنسب 

  فرع

يف الكتاب إن أعتق عن غريه بأمره ام ال فالوالء للمعتق عنه او سائبة هللا فوالؤها للمسلمني وعليهم العقل وهلم 
ه كعبد أعتق عبده بإذن سيده مل أعتقه سيده فالوالء له وقال املرياث او عن عبد رجل فالوالء للرجل وال جيده غري

أشهب يرجع إليه اللوالء ألنه يوم عقل عتقه ال أذن سيده فيه وال رد يف النكت هني النيب عن نقل الوالء وعن هبته 
ل وهذا مل والعتق عن الغري كذلك وألنه معروف فال جيد بقوله قال واجلواب عن األول أنه هني عن والء تقرر األو

يتقرر ابتدأ إال ملعتق عنه وعن الثاين أن احلق فيه له وملن بعده ممن يدور الوالء له فليس له ابطال حق الغري قلت 
األوقاف واألموال تنتقل للغري ومع ذلك القبول شرط بل اجلواب أن العتق غلب فيه حق اهللا تعاىل بدليل أهنم إذا 

بعض القرويني فيمن أعتق عن عبد غريه إن ابن القاسم أراد أن سيد املعتق عنه اتفقوا على عدم التقومي ال يصح قال 
علم بذلك فلذلك كان الوالب له ومل يعد لعبده إن أعتق فيصري كعتق العبد بإذن سيده أما إن مل يعلم حىت عتق 

ميتا او حيا وقد أعتق مجاعة  العبد فالوالء للمعتق عنه كالعبد يعتق عبدا والية السيد حىت يعتق والوالء ملن أعتق عنه
من الصحابة سوائب فلم يرثوهم وكان مرياثهم للمسلمني وقال عمر رضي اهللا عنه مرياث السائبة لبيت املال وألن 

معتقها أعتق من املسلمني والسائبة املنهي عنها إمنا هي عتق اآلنعام والسائبة أن يقول له اذهب فأنت سائبه يريد 
 عتق الوصي عن امليت أن والءه للميت ويف املوطأ أن سعد بن عبادة قال يا رسول اهللا إن امي احلرية ومل خيتلفوا يف

هلكت وليس هلا مال اينفعها أن أعتق عنها فقال النيب نعم فأعتق عنها ويف حديث آخر أعتق عنها وتصدق فإنه 
ة بعد موته وكان والؤهم ملن يرث سبب هلا وأعتقت عائشة رضي اهللا عنها عن عبد الرمحن ابن أىب بكر رقابا كثري

هي الرقبه تعتق من الزكاة فوالؤها للمسلمني قال حممد وإن أعتق ) ويف الرقاب ( الوالء عن أخيها وقوله تعاىل 
عبده بشرط أن والءه لفالن بطل الشرط وهو للمعتق إال أن يقول أنت حر عن فالن وإن قال أنت حر عن فالن 

لمعتق عنه وإن قلت ملدبرك أنت حر عن فالن عتق ووالؤه للمعتق عنه وإن قلت ووالؤك يل بطل الشرط وهو ل
ملدبرك أنت حر عن فألن عتق ووالؤه لك ألنه تابع لعقد التدبري قال ابن القاسم وإن بعت مدبرك بشرط العتق 

ممن يعتقها  فأعتقه املشتري فوالؤه للمشتري وإن أعتقت ام ولدك عن رجل نفذ العتق ووالؤها لك وكذلك بيعها
كما لو اعطاه ماال على عتقها وقال سحنون يبطل العتق وترد إليك تبقى أم ولد وإن بعتها بغري شرط العتق فأعتقها 
املشتري قال حممد ينقض العتق وترجع ام ولد سيدها ويرد الثمن خبالف املدبر لتأكد عتقها قال اللخمي بيع الوالء 



ل ال يتبع بارثه وغريه ام ال وأما اهلبه فألهنا هبه ملا بعد موت املعتق فهي هبه ال جيوز للحديث وألنه غرر ال يدري ه
مللك الغري وختتلف هل يصح فيما يكون يف حياة الواهب ألنه وهب ما يكون من املرياث يف صحته كما لو وهب يف 

ور والوالء للمعتق صحته ما يرث من ابيه وقد اختلف فيه وإن وهب ذلك يف مرض املوىل صحت اهلبه على املشه
وأعتقه عن نفسه وإن يكون املعتق كأصل احلرية ليس مدبرا وال مكاتبا وال معتقا إىل اجل وال معتقا بعضه 

والتساوي يف الدين فيكونان مسلمني او نصرانيني فإن اخنرم أحدمها مل يثبت له الوالء وعن مالك ال يعتق أحد سائبه 
بن القاسم مينع ابتداء فإن وقع فالوالب للمسلمني ويتخرج على هذا العتق لنهيه عن بيع الوالء وعن هبته وعن ا

عن احلي او امليت وعن عبد امللك الوالء للسيد دون املعتق يف املقدمات منشأ اخلالف يف املسألة فاملنع ألنه هبته 
القاسم مراده فكرهه ابتداء للوالء والقائل باجلواز فهم أن مراده جعل الوالء للمسلمني ابتداء ومل يتحقق عند ابن 

ولو قال أنت حر عين ووالؤك للمسلمني ومل خيتلف أن الوالء له دون املسلمني او أنت حر عن املسلمني ووالؤك 
يل مل خيتلف يف جوازه وأن الوالء للمسلمني متهيد قال ش و ح والء السائبه للمعتق لنا ما تقدم وألن املعتق ملكهم 

و كالوكيل عنهم كأرباب الزكاة وألن الوالء كالنسب وملا كان له أن يتزوج ويتسرى ملك املسلمني يف عتقه فه
فيدخل النسب على عصبته بغري أختيارهم فكذلك الوالء والوالء يرجع للمرياث واإلنسان يتزوج فيلد من يرثه 

ه ال والء يل عليك مل املسلمون احتجوا بأن العرب كانت تسيب األنعام والعبيد فنهوا باالية وألنه لو صرح بقول
يبطل والؤه وأوىل يف قوله أنت سائبه وعتق اإلنسان عن ابيه إمنا جاز ألن النسب قد يلحق بأبيه فكذلك يعتق عنه 
واملسلمون يرثون بالدين ال بالنسب ولقوله الوالء ملن أعتق واجلواب عن األول أنه مل يعرف عنهم يف العبيد وعن 

ال والء يل عليك يكون والؤه للمسلمني وعن الثالث أن النسب يلحق أيضا باملسلمني الثاين أنا نلتزمه فإذا قال 
ألهنم عصبه من ال وارث له وعن الرابع أن الوارث يرث بالدين ال بالنسب ألنه لو كان كافرا ما ورثه املسلم وعن 

ل ش إن أعتق عن الغري بأمره اخلامس أنه مطلق يف األعيان فحمله على من أعتق عن نفسه وإال لزم عتق الوكيل وقا
فالوالء ملن أعتق عنه او بغري أمره فالوالء للعتق وقال ح ملعتق مطلقا لنا ما تقدم احتجوا بقوله األعمال بالنيات وإمنا 
ألمريء ما نوى وألنه إذا أعتق بأمره كأنه مالكه وأعتق عنه بالوكالة واجلواب عن األول أنه لنا ألنه نوى أن يكون 

لمسلمني واجلواب عن الثاين أن االذن ليس شرطا ألنه لو أعتق عن حمجور عليه وقيل وليه ذلك صح الوالء ل
فيفرض من أعتق عن املسلمني بإذن اإلمام فإنه ال ضرر على املسلمني يف ذلك وإذا صح ذلك صح يف مجيع الصور 

ما يلزمه ووالية اإلمام عامة قلنا يلزمكم  ألنه ال قليل يقوت فإن قيل والية اليتيم خاصة ألنه يتبع ماله وخيرج مجيع
انكم وافقتم إذا مات وعليه كفارة فأعتق عنه ولده وقع العتق وكان الوالء للمعتق عنه وال أذن للميت قاعدة 

التقديرات الشرعية إعطاء املوجود حكم املعدوم كما تدعو إليه الضرورة من اجلهالة والغرر يف العقود والنجاسات 
غيث ودماء اجلراح يف العبادات وتقدير عدم العصمة إذا قال هلا أنت طالق اليوم إن قدم زيد غدا فإن من دم الربا

االباحة حاصلة اليوم إمجاعا فإذا قدم زيد غدا قدر رفعها وكذلك إذا اشترى امة ووطئها سنة مث ظهر على عيبها 
يقدر عدمها واعطاء املعدوم حكم املوجود  فردها وقلنا الرد بالعيب فسخ للعقد من اصله فإن االباحة السابقة

  كتقدمي ملك الدية للمقتول خطأ حىت تورث عنه فإن املرياث 

  فرع

امللك وامللك بعد املوت حمال وقبله يف احلياة يف الدية حمال ألن سببها زهوق الروح وكتقدير امللك للمعتق عنه 
أذن له فيكون ذلك اإلذن توكيال يف نقل امللك والعتق  فيقدر أنه ملكه وأعتق عنه بطريق الوكالة وهوسحه فيما إذا



او أعتقه عن كفارته بغري إذنه فإن كوهنا واجبة عليه وظاهر حاله يقتضي القيام بالواجب فهو كاإلذن يف العتق فإن مل 
فرع (  ياذن فهو مشكل يف التطوع أي أن يالحظ تغليب حق اهللا تعاىل يف العتق عن املسلمني من الزكاة وعن امليت

يف الكتاب إن اعطيته ماال على تعجيل عتق عبده ومدبره لزمك املال والوالء له ألنك معني ال معتق وإن كان ) 
العتق إىل اجل امتنع كأخذ املال على الكتابة او التدبري ألنه غرر وإن أعتقت العبد عن امرأته احلرة فوالؤه هلا وال 

ل لك ألنه شراء وسوى أشهب قال ابن يونس قال حممد فإن وقع الغرر يف يفسخ النكاح ألهنا مل متلكه إال بدفع ما
العتق إىل اجل او التدبري او الكتابة فريد ما اخذ من املال و ال يكون له من مثنه شيء لفساد العقد وقال أشهب 

تاع او يعتقه إىل اجل ميضي ذلك كله ويأخذ املال ألن الفاسد يثبت بالعتق قال ابن القاسم إن باعه على أن يدبره املب
امتنع ألن مقصود العتق قد ال حيصل مبوت السيد او العقد او حدوث الدين فإن فات بالعتق بذلك فالوالء للمبتاع 
لتقرر امللك له بالقرب وللبائع األكثر من القيمة يوم القبض او الثمن ألنه رضي أن يأخذه بذلك وكذلك إن بعتها 

خمي يف دفع املال ليدبر وحنوه قال سحنون يوقف املال فإن حصلت احلرية أخذه على أن يتخذها ام ولد قال الل
وإال رده وقول أشهب حسن ألن هذا يراد به املعروف والتعاون على القرب دون املكايسة ولذلك خيتلف إذا دفعه 

الزوجية باقية ألهنا مل على الكتابة وإذا دفعت الزوجة ماال لسيد زوجها على أن يعتقه ومل تقل عين فالوالب للسيد و
متلكه او قالت عين فالوالء هلا وانفسخ النكاح عند ابن القاسم ألهنا ملكته وال ينفسخ عند أشهب ألهنا مل تسره 

وإمنا اعانت حروفا وإن قالت أعتقه ومل تقل عين فالوالء له والنكاح باق وإن سالته أن يعتقه عنها فالوالء هلا 
القاسم ألهنا استوهبته دون أشهب وإن أعتق عنها بغري أمرها فالوالء هلا والنكاح  وينفسخ النكاح على قول ابن

  ثابت قوال واحدا 

  فرع

يف الكتاب إن أعتق عن ابيه النصراين فال والء له ووالؤه للمسلمني ألنه ال مرياث مع اختالف الدين وإن كان 
م وللسيد وارث مسلم رجل كاب واخ وابن عم العبد نصرانيا فوالؤه البيه وإن أعتق النصراين نصرانيا فأسل

فوالؤه له وإن كان العبد حيا وال حيجب وارثه كما لو مات ولد النصراين مسلما ورثة عبته املسلمون فإن اسلم 
السيد يرجع إليه الوالء وإن أعتق نصراين عبدا قد اسلم او ابتاع مسلما فأعتقه فالوالء جلماعة املسلمني وال يرجع 

سلم فإن أعتق نصراين نصرانيا إىل اجل او كاتبه فأسلم العبد قبل األجل بيعت الكتابة واجل املؤجل فإذا إليه إن ا
حل األجل وأدى املكاتب عتق ووالؤه للمسلمني ملنع الكفر من التوارث فإن اسلم رجع إليه لزوال املانع وألنه 

او إىل اجل وكاتبه مث اسلم السيد قبل األجل أو أدى عقد له العتق وهو على دينه فإن كان العبد مسلما فأعتقه بتال 
الكتابة او بعد ذلك فإن أعتق العبد فوالؤه للمسلمني وإن أسلمت ام ولده فعتقت عليه فوالؤها للمسلمني فإن 

اسلم رجع إليه قال ابن يونس إذا أعتق نصراين من العرب من بين تغلب عبدا نصرانيا مث اسلم فمرياثه لعصبة السيد 
سلمني وجناية العبد بعد إسالمه يعقلها من تغلب وقال أشهب إذا أعتق النصراين الذمي نصرانياً فأسلم العتيق مث امل

جىن وسيده نصراين ال يلزم ذلك ورثة السيد املسلمني وال قرابته وال سيده إن اسلم بل بيت املال ألنه لو اسلم 
عصبته وقومه شيء بل بيت املال خبالف القرىب وإذا دبر سيده مث جىن خطأ يبلغ ثلث الدية فأكثر مل يكن على 

النصراين نصرانياً ومات السيد على النصرانية عتق يف ثلثه ووالؤه للمسلمني إال أن يكون هلذا النصراين ورثة 
مسلمون فإن محل الثلث نصفه رق باقيه وإن كان ورثته نصارى بيع عليهم ما رق ووالب ما عتق للمسلمني وإن 

مسلمني فما رق للمسلمني ألن ورثته ال يرثونه وإن مل يكن له وأرث فما رق للمسلمني والفرق بني ما تركه كانوا 



النصراين من املوايل وما تركه من مال أن املوايل كولد حدث له فاسلم ألن الوالء كالنسب فاخوته املسلمون يرثونه 
ن شرط التوارث احتاد الدين وإمنا كان بيت املال يرث فكذلك يرثون املوايل واملال يورث عنه إن كان على دينه أل

ما تركه النصراين من ولده املسلمني ألن السنة مضت أن يرثه عصبته املسلمون فصار كمن ال وارث له وإذا أعتق 
ه جيوز له الكافر املسلم ال يرجع إليه الوالء إذا اسلم ألنه يوم أعتق مل يكن له والء وإن أعتقه على دينه فوالؤه له ألن

ملكه فريجع إىل االباء باإلسالم وإن أسلمت أمته فأولدها بعد إسالمها عتقت عليه ووالؤها للمسلمني وال يرجع 
إليه ألنه أولدها بعد إسالمها وميتنع عليه ملكها ولو اسلم قبل أن تعتق عليه لبقيت يف ملكه وتعتق من رأس ماله 

ده او كاتبه بعد إسالمه فلم يؤجل املدبر وال بيعت كتابه املكاتب حىت بعد موته ووالؤها للمسلمني كما لو دبر عب
اسلم السيد فإهنما يبقيان على حاهلما بيده فإذا عتقا فوالؤمها للمسلمني ألنه عقد هلما ذلك وهم مسلمون وقال ش 

أعتق وجوابه منعنا من و ح إن اسلم العبد فأعتقه قبل بيعه عليه فوالؤه له ألنه أعتق قبل زوال ملكه والوالء ملن 
بيعه عليه بعتقه ليبقى له الوالء فيمنع من الوالء كامللك وإذا أعتق املسلم نصرانياً قال مالك يرثه ولده الذي على 
دينه دون أخيه وغريه ألن الولد موىل من عتق أبوه وعنه ال يرثه ورثته الكفار بل املسلمون وعنه يرثه ابنه وأبوه 

خوته قال ابن القاسم يرثه كل وارث من القرابه وقال املخزومي ال يرثه مواله أبدا بل ولده دون غريه وعنه يرثه إ
وإال فبنوا عمه وإال فمن اخذ مرياثه من النصارى فإن مل يطلب مرياثه أحد اوقفناه يف بيت املال وال يكون فيئاً 

اصة البيه وابنه هلما وألخوته لكل من يرث فتلخص إن مل يترك ورثة ثالثة أقوال ماله للمسلمني دون الورثة لولده خ
من القرابه وهو مذهب املدونة قال ابن القاسم إذا كاتب املسلم عبده النصراين وكاتب املكاتب عبداً له مث اسلم 
األسفل او جهل بيع الكتابة حىت أديا مجيعاً فعتقا فوالء األعال لسيده وال يرثه الختالف الدين بل املسلمون وإن 

رثة السيد عند عدم القرابة ووالء األسفل للسيد األعال ما دام سيده نصرانياً ولو ولد للمكاتب األعال ولد أسلم و
بعد العتق فبلغ وأسلم مث مات ورث موىل ابيه وإن أعتق عبيداً مسلمني وماتوا ورثهم بيت املال ألن والاهم مل يثبت 

ا بعد العتق ورثهم السيد سيد موالهم او ولد مسلم إن كان هلذا النصراين حني أعتقهم فيجره إىل سيده فإن اسلمو
هلذا املكاتب النصراين وكل من ال يرجع إىل النصراين والؤه إذا اسلم فليس لسيده من ذلك الوالء شيء فكل والء 

فله  إذا اسلم رجع إليه فذلك الوالء ما دام نصرانياً لسيده الذي أعتقه قال اللخمي إذا أعتق النصراين نصرانياً
  والؤه ويعقل عنه أهل جزيته فإن مات معتقه مث مات العتيق ورثه من له الوالء عند أهل دينه 

  فرع

يف الكتاب ميتنع عتق املكاتب والعبد وتدبريمها بغري أذن السيد وللسيد رد ذلك ألنه تنقيص ملاله فإن ردهم يلزمهما 
والوالء هلما لعدم ألفسخ إال أن يستثين السيد مال عبده إذا أعتقا ألن رد السيد فسخ وإن مل يعلم حىت عتقا نفذ 

عند العتق ويرد فعل العبد ويرجع معتق العبد رقيقاً للسيد وما أعتقا بإذن السيد جاز والوالء للسيد ألنه كاملعتق يف 
إليه الوالء وأم الولد املعىن بإذنه وإذا أعتق املكاتب رجع إليه الوالء ألنه ليس له انتزاع ماله وإن عتق العبد ال يرجع 

يف العتق كالعبد ألهنا رقيق وله انتزاع ماهلا قال ابن يونس قال حممد إذا علم السيد ومل يرد هو كعدم علمه كاألخذ 
بالشفعة والرد بالعيب وأصل مالك أن من له انتزاع ماله فؤاله من أعتق بإذنه ومن ال فال كاملكاتب فإن أعتق املدبر 

لسيد بإذنه فقال اصبغ الوالء هلما لتعذر نزع املال حينئذ وقيل للسيد ألنه لو صح انتزع وقاله وأم الولد يف مرض ا
أشهب يف املعتق بعضه يعتق بإذن سيده وال يرجع وإن امتنع النزع وخالفه ابن القاسم وقال حممد عتق املدبر وأم 

يب عن امتناع النزع وجوازه وكذلك الولد بإذنه يف املرض موقوف إن مات فالوالء هلما وإال فله لكشف الغ



املكاتب يعجز مث يعتق ال يرجع إليه الوالء النكشاف الغيب عن امكان النزع فإن أعتق عبد مشترك فيه عبداً بإذن 
أحد الشريكني ومل يعلم اآلخر حىت أعتقاه أن والء ذلك العبد له دون سيديه ما بقي العتيق او عصبته األحرار لتعذر 

ل على السيد دون اآلخر قاله ابن القاسم ويف العتبية إن أعتق املعتق بعضه بإذن من له فيه الرق فالوالء النزع يف املا
بني املعتق لبعضه واملتمسك نصفني فإذا عتق رجع إليه وإن أعتق نصفه فله رد عتقه قال مالك إن أعتق املدبر او 

قه فإن خرجا منه انعدما أعتقا او جنياً بعتقه وإن املوصى بعتقه بعد موت السيد وقبل التقومي يف الثلث وقف عت
خرج البعض رد العتق كله لتعيني احلج قال ابن القاسم يف الكتاب إن أعتق املكاتب عبده على مال العبد امتنع ألن 
ه له انتزاعه وإال جاز على وجه النظر ألن له مكاتبة عبده على وجه النظر وإن كره السيد فإذا أدى املكاتب كتابت
فله وملكاتبه وإال فللسيد ويف الكتاب قلت للمكاتب أعتق عبدك على ألف ومل تقل عين جاز إن كان األلف مثن 

العبد او اكثر والوالء للمكاتب إن عتق وإال فللسيد وال شيء لك ألنك معني ال معتق وإن حاىب املكاتب املشتري 
ذلك او يرده او ينقض العتق والفرق وأنه إذا قال أعتقه عين حني قال له أعتقه ومل يقل عين مل يكن للسيد إال أجازة 

فكأنه اشتراه وأعتقه فوجب عليه غرم احملاباة وإن مل يكن له مال رد من عتق العبد بقدر ذلك ألنه دين قبل العتق 
أنك اشترطت  وإذا مل يقل عين فإمنا دفعت املال ليعتقه عن نفسه فهو كعتقه فإما جييزه السيد او يرده وأما رغبة يف

عليه الوالء لك وأنك قلت له عين صدق مع ميينه فإن نكل حلفت ولك الوالء قال اللخمي وإن أعتق العبد بغري 
إذن سيده فعلم به فأجازه فهو كالعتق بإذنه وإن علم ومل يرد فقوالن وقيل إذا مل يعلم حىت عتق العبد فالوالء للسيد 

عجز واألداء ورثها السيد األعال إن مل يكن له نسب دون نسب املكاتب وال وإذا أعتق املكاتب فمات العتيق قبل ال
  جير الوالء حىت يستكمل احلرية فإن بعد األداء وموت املكاتب الذي هو سيده األدىن ورثه الولد الذين كانوا معه 

  فرع

األسفل فلم تقع الكتابة  يف الكتاب إذا كاتب املسلم عبده النصراين وكاتب املكاتب عبداً له نصرانياً مث اسلم
وجهل ذلك حىت أديا مجيعاً فعتقا فوالء األعال لسيده وال يرثه إلختالف الدين ويرثه املسلمون ولو اسلم كان مرياثه 

لسيده ووالء األسفل للسيد األعال ما دام سيده نصرانيا وإن ولد للمكاتب األعال بعد العتق ولد فبلغ واسلم 
بيه وأما إن أعتق عبداً مسلماً ومات عن مال ورثه املسلمون ألنه مل يثبت له والؤه فيجره ومات فوالؤه لورثة موىل ا

للسيد وإن تأخر إسالم العبد بعد عتقه ورثه سيده او ولده املسلم إن وجد هلذا املكاتب النصراين وكل من ال يرجع 
  إىل النصراين من والئه شيء إذا اسلم هو فليس لسيده الذي أعتقه 

  فرع

ل إذا أعتق حامال من زوج حر فوالء جنينها للسيد ألنه املعتق وقال عطاء بن أىب رباح مرياثه ألخيه قال ابن قا
يونس قال حممد إذا أعتق أمته احلامل من العبد ووضعته بعد العتق مث محلت بآخر ولدته فمرياث الولدين ملعتق األب 

  عده ورث األول موىل األم والثاين موىل األب واألم يرثهما مجيعاً بالنسب فإن مات قبلها مث مات ب

  فرع



يف الكتاب قال حيىي بن سعيد إن تزوج أمه بغري أذن سيده فأولدها فعتق الولد قبل ابويه مث عتقا فريثاه ما بقيا قال 
حلرة وأما مالك فإن مات فوالء الولد ملن أعتقه وال جير الوالد والء ولد لسيده وإمنا جير إليه والء ولده من زوجته ا

األمة فوالؤهم ملعتقهم لقوله إمنا الوالء ملن أعتق قال ابن يونس قال مالك وما ولد للمدبر او املكاتبة من زوج حر 
او مكاتب فمنزلتها والؤه لسيدها دون سيد االب قال ابن القاسم وكذلك لو وضعته املكاتبة بعد األداء إذا مسه 

الولد بدليل الرق للحرية وإذا مات مكاتب وترك ولداً من زوجة حرة وولداً  الرق يف بطنها ألن األم أقوى يف تبعية
آخر حدثوا يف الكتابة من أمته وترك وفاء الكتابة او مل يترك فأدى عنه ولده احلادث يف الكتابة فال جير إىل سيده 

تابة إىل السيد والء إخوهتم قال وال ولده األحرار يف الوجهني ألنه مات قبل متام حريته وال جير الولد احلادث يف الك
مالك فإن كاتب املكاتب عبداً له مث هلك املكاتب األول وترك ولداً حدثوا يف الكتابة او كاتب عليهم وولداً 

أحراراً فأدى ولده الذين يف الكتابة كان والء املكاتب األسفل إذا أدى لولد املكاتب األول الدين يف الكتابة دون 
ل ماله قال عبد امللك وال األسفل للسيد األعال دون ولد املكاتب الذين أدوا بقية الكتابة بعد ولده األحرار كفاض

موت ابيهم ألن اباهم مات قبل متام حريته قال ابن القاسم وإن أدى املكاتب األسفل قبل األعلى مث أدى املكاتب 
  له ونفسه األعال لرجع إليه والء مكاتبة األسفل عند مالك ألنه كان حائزاً ملا

  فرع

قال اللخمي إن دبر العبد أمته بغري أذن سيده فأجاز او أذنه فذلك انتزاع والوالء للسيد األعال ويعتق من رأس ماله 
والعتق معلق حبياة العبد وحيرم عليه وعلى السيد وطؤها فإن مل يعلم حىت عتق العبد فعلى القول أن الوالء للعبد 

وجيوز له وطؤها وإن دبر املعتق إىل اجل قبل قرب اجله بإذن سيده فهو انتزاع وهو يكون يعتق من ثلثه والوالء له 
عتق إىل اجل وإن قرب األجل وامتنع نزع ماله فهو تدبري فإذا انقضى األجل عتق مبوته من ثلثه وإن دبرت ام الولد 

او يف مرضه فهو مدبر معتق من يف صحته بإذنه فهو معتق إىل اجل من رأس مال السيد األعال والعتق معلق حبياهتا 
ثلثها وأعتقت بعد موت سيدها مث مات املوىل فوالؤه لولدها دون ولد سيدها فإن مل يكن فلولد سيدها ألن ولدها 

يرث بالنسب وولد السيد بالوالء وإن دبر املكاتب خري سيده بني اإلجازة والرد وإن أجاز املكاتب من الوطث 
 اجل فال حيل لواحد منهما فإن أديا كتابته كانت مدبرة يعتق من ثلثه وال مينع عنها خوفا أن يعجز فيكون معتقه إىل

وإن دبراملعتق بعضه بإذن من له فيه رق فهو مدبر المتناع نزع ماله وجيوز له الوطء فإن مات عتقت من ثلثه وأخذ 
موضع يصح فيه التدبري يكون  املتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان ألنه مات املعتق بعضه قبل متام حريته وكل

  الوالب فيه للسيد األسفل وإال فمعتق إىل اجل والوالء لألعال 

  فرع

يف الكتاب إذا اسلم عبد احلريب وخرج إلينا واسلم بعد خروجه فهو حر ووالؤه للمسلمني لزوال امللك عنه 
أما إن أعتقه ببلد احلرب مث اسلم العبد باخلروج وإن اسلم سيده بعده وقدم مل يرده يف الرق ومل يرجع إليه الوالء ف

وخرج إليها مث خرج سيده فأسلم رجع والؤه إليه إن ثبت عتقه إياه بشهود مسلمني لثبوت امللك وقت العتق وإن 
قدمت جاريته بأمان فأسلمت فوالؤها للمسلمني فإن سيب أبوها بعد ذلك فعتق واسلم جر والؤه ملعتقه ألنه ميلك 

م فيها او يف ابنتها وقال سحنون ال جير األب والءها ألنه قد ثبت للمسلمني قال ابن يونس إن والءها احرورة تقد
قدم التاجر فأسلم فقدم أبوه بعده وشهد مسلمون أنه أبوه حلقه نسبه قال أشهب عتق احلريب يف دار احلرب باطل 



بتركته إليه ألن القاعدة أن عتق النصراين وال والء له به وإمنا أعتق هذا العبد خروجه إلينا ولو مات عندنا بعثنا 
باطل إال أن يسلم أحدمها وإمنا يصح كالم أشهب إذا اسلم العبد بعد خروجه وعليه يدل كالم حممد أما قبل 

خروجه فينتفي الوفاق عليه ألن أشهب جيعله حرا بإسالمه وإن مل خيرج إلينا ومل يعتقه سيده فكيف إذا أعتقه فيكون 
ألنه أعتقه وهو على دينه فإذا قدم مواله فأسلم رجع إليه والؤه يف قول ابن القاسم وأشهب وإن اسلم والؤه ملواله 

عبد احلريب بيده قال ابن القاسم ال حرية له إال أن خيرج قبل سيده فيكون حرا خبروجه فإن جاء سيده فال ملك له 
ك لو تقدم معه يوم يبيعه من مسلم إن مل يسلم وال والء له او جاء سيده قبله كافرا او مسلما كان له رقا وكذل

وذلك أنه خرج قبل سيده فقد غنم نفسه كما لو غنم غريه وإن اسلم سيده قبل خروج العبد الذي اسلم لبقي 
ملكه عليه وإن خرج العبد قبله وجعله أشهب حرا بإسالمه قال لو صح ذلك ما كان والء بالل أليب بكر رضي اهللا 

بل إسالمه فاضطر أشهب إىل أن قال مل يكن والؤه أليب بكر وقد قال مالك بلغين أن بالالً طلب عنهما وقد أعتقه ق
اخلروج إىل الشام يف اجلهاد فمنعه أبو بكر رضي اهللا عنهما فقال له بالل إن كنت أعتقتين لنفسه فاحبسين او 

لو اسلم سيده بعده بساعة ما كان له أعتقين هللا فخل سبيلي فقال له خليتك وهو يؤيد قول ابن القاسم قال أشهب 
والؤه حىت يسلم قبله او معه واتفق ابن القاسم وأشهب إن دخلنا دار احلرب وقد اسلم العبد وحده أنه بذلك حر 

قال ابن القاسم وذلك استحسان واليته خلروجه إلينا قال ابن القاسم إن اسلم ولد الذمي قبل ابيه فلحق األب بدار 
ىب ويباع ويعتقه املبتاع ويسلم ال جير والء ولده إىل معتقه ألنه ثبت للمسلمني وهو شبه قول احلرب ناقضاً فيس

سحنون يف احلربية اليت قدمت بأمان قال وحيتمل ألفرق وعند ابن القاسم أن ملك ابن احلربية ملك جممع عليه فإذا 
و حر ميتنع استرقاقه وإن والء ولده أعتق قوي يف جر الوالء وملك الذمي الناقص خمتلف فيه ألن أشهب يقول ه

  قائم للمسلمني 

  فرع

يف الكتاب إذا أعتق الذمي عبداً له نصرانياً فأسلم وحلق السيد بدار احلرب ناقضاً للعهد فسيب مث اسلم رجع إليه 
هو يف الرق والؤه وال يرثه ملا فيه من الرق بل املسلمون إال أن يعتق قبل موته وال يرثه سيده الذي استرقه ما دام 

وال يشبه ذلك املكاتب األسفل يؤدي قبل األعال مث ميوت عن مال هذا يرثه السيد األعال ألنه قد أعتقه مكاتب هو 
يف ملكه وهذا أعتق هذا وهو حر قبل أن ميلكه هذا السيد فإن عتق فوالؤه له وال جيره إىل معتقه اآلن وإمنا جير إليه 

بل فأما ما تقدم له فاسلم قبل أن يؤسر فال جير والءه ملعتقه ألنه ثبت للمسلمني والء ما يعتق او يولد له من ذمي ق
ولو صار هذا حني سيب يف سهم عبده الذي كان أعتقه فأعتقه مث اسلم هو أيضا فوالء كل واحد منهما ومرياثه 

ان أعتق قبل حلوقه بدار لصاحبه قال ابن يونس قال حممد يف عتق الذمي مث يهرب أنه جير والء من أعتقه ووالء ما ك
احلرب وهو خالف املدونة كجوابه يف احلربية ومها سواء مل ميلك والاهم أحد وإن هرب ثانية لدار احلرب وجاوب 
فسيب وبيع فأعتقه مشتريه فوالؤه ملعتقه آخراً وال جيره إليه وال ما أعتق قبل حلوقه الثاين لدار احلرب وال والء ولده 

وال ولكن ما أعتق من اآلن او ولد له ويف املدونة إن أعتق املسلم عبده النصراين فنقض العهد ألن والءهم ملعتقهم أ
بغري عذر وسيب واشترى فأعتق فوالؤه للثاين وما تقدم من ولد من حرة او أعتق من عبد قبل نقضه فوالؤهم لألول 

لعبد يتزوج حرة فيولدها واألمالك ألن الوالء نسب ثابت وهؤالء مل ينقضوا العهد فينتقض والؤهم وحريتهم كا
تتداوله حىت يعتق فؤالء أوالده ملعتقه وقال أشهب ناقض العهد يرد معه إىل حريته إال والء أوالده والفرق عند ابن 
القاسم بني هذا وبني القادمة بأمان فتسلم فيصري والؤها للمسلمني مث يسىب أبوها ويعتق أنه جير والؤها ألن هذه مل 



ها أحد مسه عتق ولو سيب أوال فعتقت لبقي والؤها وال من أعتقت كمعتقها وال منتقل إىل معتق أبيها ميلك والا
وإذا قلنا مبا يف الكتاب إذا سباه عبده فأعتقه وصار والء كل واحد لصاحبه قال حممد إن مات أحدمها ورثه الباقي 

مته وله والء مواله وعلى القول األول جير إىل ومرياث الباقي للمسلمني وقال أشهب يرجع األول حراً ويرد إىل ذ
معتقه اآلن والء ما تقدم له من عتق او ولد من حرة إن مل ميس رقبته وال عتق أما لو مسه فال جير ما تقدم له من 

  والء عتق او ولد إىل معتقه أحداً 

  فرع

هو فسيء فإن عتق فوالؤه ملعتقه أخرياً يف الكتاب إذا أعتق املسلم نصرانياً فلحق بدار احلرب ناقضاً للعهد فسيب و
فإن أعتق فصار قبل حلوقه او تزوج حرة نصرانية فولدت منه أوالداً مث اسلموا فوالؤهم ملواله األول ألن ذلك قد 

  ثبت له ووالؤه هو ووالء ما تولد له او يعتق من اآلن ملواله الثاين وال جير إليه ما قبل الرق الثاين 

  فرع

ردت شهادته بالعتق مث اشتراه أوصى ابنه بعد موته أنه أعتق عبداً يف وصيته مث ورثه عنه مباشرة او يف الكتاب إذا 
اقر بعد الشراء أنه حر او أن البائع أعتقه والبائع منكر او قال كنت بعت عبدي منك فأعتقته وأنت حتجد عتق 

ار او اقر أهنا أم ولد لبائعها له حرم عليه وطؤها العبد يف ذلك كله بالقضا ووالؤه ملن يزعم أنه أعتقه مؤاخذة باإلقر
وال يعجل عتقها حىت ميوت البائع إذ لعل البائع يقر بذلك فتعود له يف التنبيهات قال أشهب إن اقر أنه باعه من 

له فالن فأعتقه ال يعتق عليه إال أن يقر بعدما اشتراه حينئذ يكون إقراراً على نفسه ويف النكت إذا اقر أن بائعه 
أعتقه والبائع منكر عتق على املشتري إلقراره زاد ابن يونس ووالؤه للذي قضي عليه بالعتق وإذا مات العبد عن 
مال فللمشتري منه مقدار مثنه وباقي املال يكون للبائع إن ادعاه وإال كان موقوفاً فإن ترك اقل من الثمن فليس له 

لعبد ومل يترك البائع ماالً فليس للمشتري من مال العبد شيء ألنه غريه فإن مات البائع او ال قبل العبد مث مات ا
يورث بالوالء ومل يظلمه الوصية وال الثمن يف ذمة من ظلمه والثمن على البائع إمنا يلزم تركته ومل يترك ماالً فال 

ما ترك البائع قال ابن  شيء له فإن ترك البائع مقدار الثمن مل يأخذ الورثة ما ترك العبد حىت يرثوا الثمن او مقدار
يونس إن قال الشاهد كنت شهدت بباطل قال أشهب ال أعتقه عليه بعد حتليفه فإن نكل عتق عليه ووالؤه 

للمشهود عليه وإذا مات املشهود بعتقه بعد املشهود عليه ال يرثون الوالء كالنساء ويرثه املسلمون وال شيء 
انوا يرثون الوالء وترك العبد من يرثه بالنسب فال شيء للشاهد للشاهد من تركة امليت ألنه منكر وكذلك إن ك

من التركتني وإذا اشترى عبداً فأقر أن بائعه أعتقه وتركه املعتق قبل موت املشهود عليه او بعده كما تقدم فمن 
الثمن مل ردت شهادته لعتقه مث اشتراه وإذا قال كنت بعت عبدي هذا ابن فالن فأعتقه وهو جيحد واملشتري مليء ب

يسترقه البائع وحيكم عليه بعتقه او معدماً وال فضل يف قيمته فال بأس باسترقاقه وإذا اقر أهنا أم ولد للبائع فماتت 
عن مال قبل موت البائع اخذ هذا منه قدر الثمن والباقي للبائع إن اقر وإال وقف وإن مات قبلها فما تركت ملن 

عبد قال بعض شيوخنا نفقتها يف اإليقاف إن عجزت عن نفقة نفسها على يرث الوالء عن البائع كما تقدم يف ال
البائع ألهنا وقفت له فإن أىب عتقت عليه وكذلك أم ولد الذمي إذا وقفت له قال ابن يونس وعندي أن نفقتها على 

ظامل يف شرائها والظامل املشتري ألهنا يف ضمانه فهو يدفع بإقرارها النفقة عن نفسه ورد مثنها فال يقبل منه فيها وألنه 
أحق أن حيمل عليه خبالف أم الولد الذمي فإن نفقتها كانت على سيدها وليست مبتعدية يف إسالمها وملكه باق 



عليها قال اللخمي إذا كان ورثة البائع رجاالً ونسات فللمشتري األقل من ثلث ما خلفه العبد او الثمن او ما 
مجيع الثمن إلقرارهم أن الذي أخذه السيد أخذه بغري وجه واملرياث مؤخر ينوب الذكور من املرياث وقيل يأخذ 

عن الدين فإن كان وارث الوالء عصبة او بنون ومل يترك للبائع ماالً فلعصبته مجيع ما خلف الويل وال شيء 
شهد للمشتري وإن كان ورثة السيد نسات واحطن جبميع تركته وورث الوالء عصبته مل يكن للمشتري شيء وإن 
أحد الشريكني على اآلخر أنه أعتق نصيبه من العبد وهو موسر قال ابن القاسم يعتق وقال غريه ال يعتق قال 
  اللخمي إمنا يصح العتق على القول بالسراية دون القول أنه ال يعتق بالقيمة ألنه ال يعتق نصيبه إال بعد أدائها 

  فرع

د امتنع ألنه قادر على انتزاعه وإن مل يكن له جاز على وجه النظر يف الكتاب إذا أعتق املكاتب عبده على مال العب
  فإن كره الس فإن أدى فله وال مكاتبه او عجز فالوالء لسيده 

  فرع

  قال إن قلت ملكاتبك او املأذون له أعتق عبدك هذا عين ولك ألف درهم جاز ألنه بيع وبيعهما جائز 

  فرع

مكاتب لغري سيدها مثلها يف الرق واحلرية ووالؤه لسيدها دون سيد األب  قال ولد املدبرة واملكاتبة من زوج حر او
وكذلك إذا وضعته بعد األداء إذا مسه الرق يف بطنها ألن من أعتق أمته وهي حامل من زوج عبد فولدته بعد العتق 

  أن ولدها حر ووالؤه لسيدها 

  فرع

للمسلمني الختالف الدين او نصرانياً فنصف  قال عبد مسلم بني مسلم وذمي فأعتقاه معاً فوالب حصة الذمي
جنايته على بيت املال ال على املسلم ألنه ال يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه وإن اسلم العبد 
بعد العتق مث جىن فحصة الذمي على املسلمني ألهنم ورثوا حصته والنصف على قوم املسلم ألنه صار وارثاً حلصته 

اسلم الذمي رجع إليه والب حصته مث تكون جناية اخلطأ نصفها يف بيت املال ونصفها على قوم املسلم يف منه فإن 
النكت قيل يف املشترك بينك وبني الذمي عليه نصف اجلزية وهو النصيب الذي خيص النصراين قال ابن يونس يريد 

  يف اجلناية إهنا تبلغ ثلث ديته او ثلث دية اجملين عليه 

  فرع

إن عتق العبد من الزكاة فوالؤه ووالء ولده من احلرة للمسلمني لعتقه من ماهلم وعقل موايل املرأة على قومها قال 
ومرياثها إن ماتت لولدها الذكور وإن مل يكن فلذكور ولدها الذكور دون اإلناث وينتهي موليها إىل قومها كما 

يها لعصبتها الذين هم اقعد هبا يوم ميوت املوىل دون كانت هي تنتهي فإذا انقرض ولدها وولد ولدها ورثتها موإل



عصبة الولد قاله عدد من الصحابة قال ابن يونس ما أعتقه عن كفارته فوالؤه له ألنه استحدث ذلك على نفسه 
فهو كإحداث العتق والزكاة أوجبها اهللا للفقراء ويكتب املعتق من الزكاة او سائبة يف شهادته فالن موىل املسلمني 

ن فألن وال يكتب فالن بن فألن موىل املسلمني ليال يدخل اباه يف والء املسلمني قال مالك يف الكتاب ومن اسلم اب
وكان والؤه للمسلمني فتزوج أمرأة من العرب او من املوايل معتقة فولدت فوالء الولد للمسلمني والولد هاهنا تبع 

كل معتقة او حرة من العرب تزوجها حر عليه والب حر لألب فإن مات األب مث مات ولده فمرياثه للمسلمني و
ولده منها ملواليه ويرث ولده من كان يرث األب إن كان األب قد مات ويف املوازية إذا مات أبوه ورثته أمه 
  وأخوته ألمه لألم السدس وألخوته الثلث والباقي لبيت املال إن كانت امة عربية او ملوالها إن كانت معتقة 

  فرع

زوجت احلرة عبدا فولدت منه فوالء الولد ملوايل األم ما دام األب عبدا فإن عتق األب جر والئهم ملعتقه كولد إذا ت
املالعنة ينسب ملوايل أمه يرثونه ويعقلون عليه فإذا اعترف أبوه وأنتقل الوالء ملوالية فإن كان لولد العبد من احلرة 

لد ملعتقه قال ابن يونس قال حممد لو أن ولد هذا من احلرة كرب عبد جد او جد جد قد عتق قبل األب جر والء الو
فاشترى ابواه فشق عليه لكان والب هذا األب ألبنه جيره ملوايل أمه كما لو اشتراه غري األبن فأعتقه فجر والءه 

لعصبتها وعقلهم ملواليه فوالء األب هاهنا ووالء ولده ملوايل أم ولده اليت أعتقها قال اللخمي مرياث موايل املرأة 
على قومها هذا مع عدم الولد واختلف يف مرياث ولدها منهم قاله مالك ومنعه ابن بكري ألن علي بن أىب طالب 

رضي اهللا عنه قاله وسنة الصحابة والتابعني والء ولد احلرة املعتقة إذا كان زوجها عبداً ملوايل أمه ما دام أبوه عبداً 
 يكن له اب فمعتق ابيه فإن مل يكن فاملسلمون قاله ابن القاسم يف الكتاب وقال حممد فإذا عتق جره إىل مواليه فإن مل

إذا عدم املوايل فموىل األم بيت املال عند مالك وقال حممد معتق األم فهذا جواب الوالء فيمن أعتق وأما من أعتق 
وأمة مث أعتق ذلك العبد املعتق او األمة  من أعتقن فلهن والء املعتق األسفل ذكراً او انثى وأما ولده فإن أعتق عبداً

عبداً او امة فوالؤهم لألعال فإن عدم فلألسفل فإن كان األسفل عبداً جر والء أوالده ملعتق معتقه ذكورهم وإناثهم 
  وإن كان االسفل امة فوالء ولدها ملعتق زوجها ذكورهم وإناثهم وال جيرهم ملعتقها وال ملعتق معتقها 

  فرع

إن اشترى بنتان ابامها فعتق عليهما ورثتا منه بالنسب الثلثني والثلث بالوالء إن مل يكن عصبة فإن ماتت يف الكتاب 
إحدامها قبله فماهلا ألبيها فإن مات بعد ذلك فلإلبنة األخرى النصف بالفرض ونصف ما بقي مبا أعتقت منه فإن 

األب ورثه االب واالبنة للذكر حظ اآلنثيني فإن  كانت واحدة واشترى األب بعد عتقه ابناً له فعتق عليه مث مات
مات االبن ورثتا النصف بالنسب والنصف بالوالء ألن االبن موىل من أعتقت قال ابن يونس قال مالك ابن وابنة 

اشتريا ابامها مث أعتق االب عبداً مث مات االب مث مواله فمرياث االب بينهما على الثلث والثلثني ومرياث املوىل 
ن وحده وكذلك لو كانت البنت معتقة األب كله ألنه إمنا يورث بالوالء إذا عدم النسب وولد الرجل يرث لإلب

مواليه دون من أعتق اباه فإن اشترى اإلبن واجنيب األب فأعتقاه فمات عن مواليه فمرياث اإلبن وحده دون 
إلبن أوال فورثه أبوه مث مات عن موايل فللبنت األجنيب ألنه ال يورث بالوالء مع النسب فإن مات يف املسألة األوىل ا

من أبيها النصف ونصف النصف بالوالء ألهنا أعتقت من األب النصف والربع الباقي ألخيها فهو موىل ابنه وموىل 
ابيه هو وأخته فلها نصف ذلك الربع فيصري هلا سبعة امثان والثمن الباقي ملوايل أم أخيها إن كانت امة معتقة وإن 



عربية فلبيت املال فإن مات موىل أبيها فلها منه النصف والنصف الباقي ألخيها فهو ملوىل ابيه وموايل ابيه هو كانت 
وأختها فلها نصفه يصري هلا ثالثة أرباع مرياث املوىل وملوايل أم أخيها الربع قال حممد وإن اشترى ابنتان ابامها 

رحم ونصف النصف بالوالء مبا جر إليها االب والربع الباقي فماتت إحدامها وال يرث غري اختها فلها النصف بال
ملوايل أم أختها وعن ابن القاسم تأخذ سبعة امثان ما تركت النصف بالرحم والربع بشركة الوالء والثمن جبر الوالء 

يل اختها فإن إليها قال عبد امللك وهو غلط فإن ماتت الثانية وال وارث هلا فنصف مرياثها ملوايل أبيها والنصف ملوا
ماتت أحدامها مث مات األب وترك الثانية فلها ستة امثان املرياث النصف بالرحم ونصف الباقي بعتق ابيهما وألخيها 

نصف يكون ملوايل أبيها وهم هي وإخوهتا فتأخذ احلية نصفه ويبقى الثمن ملوايل أم امليتة وإن كانت عربية فلبيت 
ائله أن يقسم ملن يرث بالنسب فإن استكمل فرعت املسألة وإن مل تستكمل املال فضابط هذا الباب على كثرة مس

كما لو ترك بنات او اخوات فيورث أوىل بالنسب مث يقول وما بقي ملواليه فإن كانوا احياء اخذوه وكملت القسمة 
يتة ونصيب امليتة ملوايل وإن كانوا اثنتني وأنت إحدامها أخذت احلية نصيبها والباقي ملوايل أيب امليت فتأخذ احلية وامل

  أبيها فالقسمة أبدا على أربعة رتب النسب مث املوايل وما بقي ملوايل أمه 

  فرع

يف اجلواهر إذا أعتق ابن وابنة ابامها ومات اإلبن أوال عن بنت مث البنت عن ابن مث هلك األب عن مال وموال 
لنصف الباقي والثمن الباقي يف موايل أم أخيها البن فلبنت البنت النصف بالرحم النصف والبن البنت ثالثة أرباع ا

البنت ما ألمه من الوالء وهلا نصف والنصف ألخيها جير هلا االب نصف وألخيها فورث ابنها نصف نصيبه أيضا 
فإن اشترى ابنتان ابامها مث اشترت إحدامها مع األب أخاها هو ابن االب فعتق عليها مث ماتت مشتراة االخ فماهلا 

ها مث مات األب فماله بني االب والبنت اثالثاً بالنسب ال بالوالء فإن مات االخ فألخيه النصف بالنسب والباقي البن
ملواليه وهم هي وأبوه امليت بينها نصفان صار هلا ثالثة أرباع املال ولألب الربع فهو ملواليه وهم ابنتاه هذه وامليتة 

ال وللميتة قبل األب نصف مثن يكون ملوايل ابنها وتصح املسألة من ستة قبله بينها نصفان صار هلذه سبعة امثان امل
عشر فقد ورثت هذه االخت مرة بالنسب وثالث مرات بالوالء مرة بصريح عتق أبيها ومرة بصريح عتق أخيها 

رت األم مع ومرة جر إليها أبوها من والء اختها وإن اشترت إحدامها وأبوها أما هلا فأعتق االب نصيبها منها مث اشت
اليت اشترهتا اخاً هلما وهو ابن إال واألم فماتت اليت مل تشتر غري االب فورثها أبوها ألمها السدس والبنها ما بقي مث 
مات االب فماله البنه وابنته للذكر مثل حظ االنثنيني بالنسب وال شيء للزوجة ألن نكاحها انفسخ مبلكه بعضها 

تها للذكر مثل حظ اآلنثيني بالنسب مث مات االخ فألخته النصف بالنسب وما بقي مث ماتت فمرياثها بني أبيها وابن
ملواليه ومواليه اخته هذه وأمه فيصري لالخت ثالثة أرباع املال ولألم ربعه وهي ميتة فهو موروث عنها ملواليها 

من فهو موروث عنه يكون ومواليها ابنتها هذه وزوجها فهو بينهما نصفان صار هلذه سبعة امثان املال ولألب الث
ملواليه ومواليه ابنته هذه وامليتة قبله فهو بينهما نصفان صار هلذه سبعة امثان املال ونصف مثنه ويف يدي امليتة نصف 

مثن فهو موروث عنها ملوايل أبيها وهم هي نفسها وأختها فيصري للحية سبعة امثان املال وثالثة أرباع الثمن وربع 
اثنني وثالثني بينهما للميتة فهو يورث عنها ملوايل أمها وهم اختها هذه وأبوها بينهما نصفان الثمن وهو واحد من 

فتصري من أربعة وستني فللبنت الباقية ثالثة وستون ولألب سهم فتجره إذ من يده خرج وإليه رجع فيصري مجيع 
واثنني باجلر والصريح عتق اختها والثانية املال للبنت الباقية فقد ورثت بالنسب ومخس مرات بالوالء ثالثاً بالصريح 

  بصريح عتق أبيها والرابعة مبا جر إليها أبوها من الوالء من أخيها واخلامسة ما جرت إليها أمها من أخيها 



  فرع

يف اجلعدية األب جير والء ولده ملن حاز والؤه كان والؤه ملوايل ابيه او أمه او املسلمني ألن األب أوىل من األم يف 
الوالء وإمنا جير اجلد والء ولده واجلد جر أما إذا مات مث ولد ألبيه ولد آخر فإن والؤه ملوايل أمه ما دام األب  جر

  عبداً ووالء الولد األول ملوايل اجلد ما مل يعتق األب فينتقل ملواليه 

  متهيد

 يتوارثون وهم املسلمون املتناسبون يف املقدمات املوايل أربعة ال يتوارثون وهم املسلمون الذين ال يتناسبون وموايل
ويرثون وال يورثون وهم املعتقون وعكسه والثالث ثالثة واملعتق ومعتق األب ومعتق األم فريث املعتق وإال فمعتق 
ابيه وإال فمعتق جده وإن عال فإن مل يكن يف آبائه جر معتق ورثه بيت املال دون موىل األم إن كان يف اآلباء عتيق 

عتق وعصبته فبيت املال دون موايل األم فإن كان منقطع النسب ولد رقاً ومنتفياً باللعان او آباؤه كفار فانقرض امل
وعبيد فوالؤه ملوايل األم إن كانت معتقة فإن كانت حرة مل يعتق فموايل اجلد أيب األم فإن كانت منقطعة النسب ابنة 

لوالء ملوايل اجلدة أم األم على هذا الترتيب ومجيع هذا الوالء رقاً او منفية اللعان او أبوها عبداً او كافراً كان ا
يورث به وال يورث ألنه يكون ألقرب املعتق يوم مات املوىل املوروث وال ملن ورث املوىل املعتق وإذا عدم املوىل 

العصبة مث الذي أعتقه وهو معتق اسفل الوالء ملواله مث ملن جيب له ذلك بسببه كولده بعده وأخيه وعمه ومجيع 
بعدهم ملوىل مواله مث ملن هو يرثه بنسبه على ما تقدم فإن تعذر ذلك فموىل أبيه مث ملن جيب له ذلك بسببه على ما 

تقدم فإن تعذر ذلك فموىل أمه وملن جيب له ذلك بسببه فإن تعذر ذلك فموىل أبيها ومن جيب له ذلك من سببه فإن 
املال وكل ولد يولد للحر من حرة فوالؤه ملوىل ابيه وإال فلجماعة  تعذر ذلك فموايل ام مواله فإن تعذر فبيت

املسلمني إن كان حراً وال يرجع والؤه ملوايل أمه أبدا إال أن تعتق وهي حامل فيكون والؤها ملعتقها وملن جيب ذلك 
سيد أمها ولدته يف بسببه ألن الرق قد مسه يف بطن أمه إن كاتبت او دبرت او أعتقت إىل اجل فوالء ما يف بطنها ل
  الكتابة او بعد أدائها او ولدته املدبرة يف حياة السيد ام ال واملعتقة إىل اجل قبل األجل او بعده 

  فرع

يف املنتقى قال مالك ابن العبد من احلرة إذا اشترى اباه فعتق عليه فوالؤه له وجيره ملوايل أمه وقاله مجيع االصحاب 
  ألن اإلبن ال جير  إال ابن دينار قال هو للمسلمني

  متهيد

وافقنا األئمة إذا تزوج عبدك مبعتقة غريك فأتت بولد أن الولد تبع ألمه يف الرق واحلرية فإن أعتقت العبد اجنر والء 
الولد من موايل األم ملوايل العبد ملا يف املوطأ وغريه أن الزبري مر مبوال لرافع بن خديج فاعجبوه لطرهبم ومجاهلم فقال 

ء فقالوا هؤالء موال لرافع بن خديج أمهم لرافع بن خديج وأبوهم عبد لفالن رجل من احلرقة فاشترى ملن هؤال
الزبري اباهم فأعتقه مث قال انتم موايل فاختصم الزبري ورافع إىل عثمان رضي اهللا عنهم فقضي عثمان بالوالء للزبري 

يل األم لعدم الوالء من جهة الوالء كولد املالعنة وألن الوالء فرع النسب والنسب معترب باالب وإمنا يثبت ملوا



ينتسب لألم لعدم األب فإذا اعترف األب عاد الوالء إليه ويف املنتقى اتفق الصحابة والتابعون وتابعوهم أن ولد 
العبد من املعتقة والؤهم ملوايل أمهم ما كان أبوهم عبدا فإذا عتق جر الوالء ملواليه وإن كانت عربية فوالؤهم 

للمسلمني حىت يعتق أبوهم قال مالك جيره األب بغري حكم لوجود السبب كإقرار اب ابن املالعنة قيقدم األب على 
األم يف جر الوالء إال أن ميس الولد الرق فيعتقه سيد األم فيقدم لكونه مباشراً للعتق واملباشر مقدم واملنعم على 

نصرانياً فمات نصرانياً مل يرثه املسلم وورثه ش ملا أن الوالء الولد مقدم على املنعم على ابيه وإذا أعتق مسلم 
أضعف من النسب لتقدمي النسب واختالف الدين مينع يف النسب فأوىل يف الوالء قال القاضي عبد الوهاب يف 
قاله االشراف إذا جر األب او اجلد والء الولد عند موايل األم مث عدم هو وعصبته مل يعد الويل إىل موايل األم و

األئمة ألن الوالء إذا استحق على وفق األصل مل ينتقض كولد املعتقة ال يرجع إليها الوالء بعد اعتراف األب قال 
فإن تزوج حر ال والء عليه مبعتقة فولدها حر ال والء عليه وقاله ح و ش إن كان مجيعاً ثبت الوالء على ولده وبناه 

األوثان دون العرب لنا أن االستدامة يف األصول أقوى من االبتداء مث على اصله يف جواز استرقاق العجم من عبدة 
ابتداب احلرية يف االب يسقط استدامه الوالء ملوايل األم فألن مينع استدامة احلرية يف االب ابتداء الوالء ملوايل األم 

ب وقال ش ثبت املال لنا أن أوىل وقياساً على العريب جبامع حرية األصل وإذا عدم املوايل وعاهتم ورث موايل األ
موايل األب ثبت هلم الوالء على األب فينجز على ولده كاجلد ووالء املواريث ال يورث خالفاً ل ش و ح لنا قوله 
إمنا الوالء ملن أعتق وهذا مل يعتق وقياساً على ما إذا اسلم على يده وخالف ابن حنبل إذا اسلم على يده لنا احلديث 

اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد الكرمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً وعليهم املتقدم فارغة بسم 
  امجعني 

  كتاب التدبري

ويف التنبيهات مأخوذ من إدبار احلياة ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباث وضمها واجلارحة بالضم ال غري وأنكر 
ألنه يعتق يف دبر حياة السيد وقيل ألن السيد دبر أمر دنياه مبلكه بعضهم الضم يف غريها قال غريه مسي العبد مدبراً 

له يف حياته وأمر آخرته بعتقه مبوته وهو يف الشرع تعليق عتق الرقيق باملوت وأصله الكتاب والسنة واإلمجاع 
ه قربة والنظر يف وحنوه والسنة قوله املدبر من الثلث وإنعقد االمجاع على أن) وافعلوا اخلري ( فالكتاب قوله تعاىل 

  الكاتب وأحكامه فهذان نظران 

  النظر األول يف أركانه

وهي اللفظ واألهل الركن األول اللفظ وهو ينقسم إىل الصريح والكناية ففي اجلواهر صرحيه دبرتك وأنت مدبر 
ته على اإلطالق وأنت حر عن دبر مين وأنت حر بعد مويت تدبرياً وأنت عتيق عن دبر وحنوه مما يفيد تعليق عتقه مبو

ال على وجه الوصية خبالف تقييده بوجه خمصوص كقوله إن مت من مرضي هذا او سفري هذا فهذا وصية ال تدبري 
وكنايته أنت حر بعد مويت ويوم اموت فهو وصية إال أن يريد التدبري وحنوه ويف الكتاب إن قال يف صحته أنت حر 

صدق او التدبري صدق ومنع البيع قال ابن القاسم هي وصية حىت يوم اموت او بعد مويت يسأل فإن أراد الوصية 
يبني أنه أراد التدبري وقال أشهب إن قال هذا يف غري إحداث الوصية لسفر امتثاالً للسنة يف األمر بالوصية فهو تدبري 

أن يقيده مبا إن قال ذلك يف صحته يف التنبيهات مىت نص على لفظ التدبري او هو حر عن دبر مين فهو تدبري إال 
يريده عن حكمه كقوله ما مل أغري ذلك او ارجع عنه او انسخه بغريه او احدث فيه حدثاً فهو وصية ومىت كان 



العتق بلفظ الوصية ومل يذكر التدبري فليس له حكم التدبري وإذا مل يقل ذلك فله نيته وابن القاسم يراه وصية إذا مل 
ل ابن القاسم إن قيد التدبري بقوله إن مت يف سفري او من مرضي او يف يقيد حىت يريد التدبري وعكسه أشهب وقا

هذا البلد فهو مدبر هذا وصية له الرجوع فيه إال أن ينوي التدبري وعنه هو تدبري الزم قال ابن يونس ظاهر قول 
ولو قصد اليوم ابن القاسم التسوية بني أنت حر بعد مويت كان اليوم مل يزد وحيمل على الوصية حىت ينوي غريها 

لكان معتقاً إىل أجل على اصلهم يف البطالن كالقائل أنت حر قبل مويت بشهر وقد سوى مالك بني أنت طالق يوم 
اموت وقبل مويت بشهر فعجل الطالق فيهما وحيتمل ألفرق بني الطالق والعتاق يلزمه إذا اوقعه إىل اجل ويعجل 

حيتمل أن يقع منه الطالق وأن ال يقع ألن اصلنا التحرمي باألقل والعتق  وال يلزم إذا اوقعه بعد املوت فلما اتى بلفظ
حيتمل أن يقع قبل املوت وبعده ومنه ما يرجع فيه فإذا احتمل رجع فيه لقولك ولذلك الزمه أشهب التدبري كما 

يء عليه ألنه الزمه يف الطالق للطالق ألنه اشهد عليه وقال أشهب يف أنت طالق يوم اموت وقبل مويت بشهر ال ش
أمر ال يكشفه إال املوت وكذلك قال يف العتق اليعتق إال من الثلث وقال ابن القاسم يف العتق إذا قال أنت حر قبل 

مويت بشهر والسيد ملي اسلم إليه خيدمه فإذا مات نظر فإن حل األجل والسيد صحيح فهو من رأس املال ورجع 
ض فهو من ثلثه ويلحقه الدين وال رجوع خبدمة وإن كان السيد غري لكراء خدمته بعد األجل يف رأس ماله او مري

ملي خورج العبد ووقف له خدمة شهر فإذا زاد على الشهر يوم اطلق للسيد مثله من املوقوف هكذا حىت ميوت 
فإن وافق صحته فمن رأس ماله ويف النكت مل جيب يف الكتاب يف أنت حر يوم اموت بشيء وإمنا ذكر أنت حر بعد 

ويت ومل يرد أهنا مثلها وسوى ابن أيب زيد يف خمتصره بينهما والقائل أنت حر قبل مويت بشهر او بسنة وحل األجل م
وهو مريض فهو من ثلثه فإن كان علي ملي خورج ووقف خراجه فإذا مضت السنة وشهر بعدها أعطي السيد 

لما مضى شهر من هذه السنة أعطي خراج شهر من أول السنة املاضية بقدر ما ينوب كل شهر من اخلراج فك
خراج شهر من تلك وهكذا يعمل فيما قرب من األجل او بعد وعلى هذا يتخرج قول القائل ألمته إذا محلت فأنت 
حرة إن وطئها مرة يف طهر يوقف خراجها فإن صح احلمل عتقت وهو مردود عليها وإن كان السيد مليا مكن من 

كالقائل أنت حرة قبل مويت بشهر وال ينفق عليها من خراجها بل على  خراجها مث إن وجب عتقها رجعت عليه
  السيد ألهنا أمته وإن محلت فهو ينفق على ولده كاحلامل البائن 

  فرع

يف الكتاب أنت حر بعد مويت وموت فالن عتق من الثلث كأنه قال إن مات فالن فأنت حر بعد مويت وإن مت أنا 
ت فالنا فأنت حر بعد مويت فكلمه لزمه عتقه بعد موته من ثلثه ألنه يشبه فأنت حر بعد مويت وإن قال إن كلم

التدبري وإن قال أنت حر بعد مويت بيوم او شهر فهو من الثلث ويلحقه الدين قال ابن يونس يريد يف أنت حر بعد 
أن من مات مويت وموت فالن ال رجوع له فيه لذكر األجنيب وهي كمسألة الرقىب كعبد بينكما اجتمعتما على 

منكما أوال فنصيبه خيدم الباقي حياته فإذا مات فهو حر ومل جيزها مالك إال أنه الزمهما العتق إىل موت أحدمها ومن 
مات أوال خدم نصيبه ورثته دون صاحبه فكذلك يلزمه هاهنا وال رجوع له وقيل له كما لو أعتقه بعد موته بشهر 

معىن املعاوضة فبطلت لفسادها ولزم العتق الذي التزماه قال ويرد عليه والفرق بينه وبني الرقىب أهنا خرجت على 
أهنا إذا بطلت وجب أن ال توجب حكما بل إمنا لزمهما العتق لدخول األجنيب فهو عتق إىل اجل ويريد يف قوله أنت 

عبدي حر حر بعد مويت بشهر أهنا وصية له الرجوع فيها وعن ابن القاسم إن قال يف مرضه إن مت من مرضي ف
مدبر هو تدبري الزم ال رجوع له فيه وقال اصبغ هذا إن أراد التدبري وإن أراد أنه مدبر على الوارث فله الرجوع 



ويصدق يف دعواه قال ابن القاسم إن قال مريض عبدي مث رجع وقال أردت بعد مويت ومل ابتل صدق وقال اصبغ 
يف مرضه هو مدبر على أيب لزمه وال يرجع إن كان منه على  إال أن يرى أنه أراد البتل قال ابن القاسم وإن قال

البتل دون الوصية وخيدم األب ورثته حياة االبن والوالء لإلبن وإن كانت امة مل يطأها األب وال اإلبن كاملعتقة إىل 
ألب إال أن اجل وعن ابن القاسم يف أنت مدبر على أيب هو مدبر على نفسه وال يعتق إال مبوته من الثلث ال مبوت ا

يقول هو مدبر عن أيب او أنت عن دبر عن أيب فينفذ ذلك عن ابيه قال حممد ذلك سواء وهو معتق إىل اجل حياة 
ابيه والوالء البيه وإن كان أبوه ميتاً عتق مكانه والوالء البنه وعن ابن القاسم سواء قال كذا ولعلها وإن قال مدبر 

ق إال بعد موت اإلبن ال بعد موت األب إال أن يقول أنت حر عن دبر من أيب عن أيب كان األب حياً او ميتاً ال يعت
فإن كان األب ميتاً عتق الساعة حلصول املعلق عليه او حياً فإذا مات أبوه فوالؤه لألب وإن قال مريض جارييت 

عن دبر أيب  مدبرة على ولدي إن مت مث صح فال شيء عليه وال تكون مدبرة عن ولده وال خالف إن قال أنت حر
أنه يعتق مبوت األب واختلف إن قال مدبر على أيب فقال كاألول وهو األصوب وقيل عن نفسه قال اللخمي يف 
أنت حر بعد مويت وموت فالن فمات السيد أحدمها ومل حيمله الثلث عتق ما محله او مات السيد أوال خري الورثة 

عتق ما محله الثلث ويرق الباقي وإن قال أنت حر بعد مويت وإن بني األجازة وتكون هلم اخلدمة حىت ميوت فالن او أ
مات فالن فأنت حر توجد له العتق بأحد الوجهني من رأس املال إن مات فالن كان السيد صحيحاً او مريضاً او 
مات السيد قبل عتق من الثلث او ما محله ورق الباقي من الثلث وأنت حر بعد موت فالن فإن مت أنا فأنت حر 

وجد عتق بالشطرين فإن مات فالن قبل عتق من رأس املال او السيد قبل ومل حيمله الثلث عجل ما محل الثلث ت
ويعتق الباقي إذا مات فالن واختلف فيما جيعل يف الثلث فقيل الرقبة ألنه ظاهر اللفظ وقيل اخلدمة ألنه باللفظ 

د مويت إال أن ميوت فالن إال أن اموت أنا فأنت حر األول عتق منه إىل اجل ال ميلك منه سوى اخلدمة وأنت حر بع
فقيل هو كقوله إن مت أنا فأنت حر وقيل إن مات السيد أوال ومل حيمله الثلث فهو رقيق قال واألول أبني وليس 

قصده بقوله إال أن اموت أنا الرجوع عن األول وأنت حر آلخرنا موتاً هو كقولك بعد مويت وموت فالن وإن قال 
موتاً عتق بأحد الوصفني فإن مات فالن عتق من رأس املال او السيد فمن الثلث ورق ما عجز عنه الثلث ألولنا 

وإن كان عبد بينكما فقلتما هو حر ألولنا موتاً يف عقد واحد بغري كتاب او يف كتاب واحد فمات أحدكما فنصيب 
 يقوم الذي عجز عن احلي وإن قلتما آلخرنا احلر من رأس املال ونصيب امليت من الثلث فإن عجز نصيبه عن ثلثه مل

موتاً فنصيب امليت أوىل من ثلثه فإن محله خدم ورثته حياة احلي وإن مل حيمله الثلث خري الوارث بني اإلجازة ويكون 
له خدمة ذلك النصيب حياة احلي او يعتق ما محله الثلث معجالً وال يقوم ما بقي منه على اآلخر فإن مات اآلخر 

ه يف ثلثه ويعجل عتقه إن محله الثلث او ما محله وإن جعلتما ذلك يف عقدين فقلت هو حر ألولنا موتاً مث قال فنصيب
اآلخر مثلك فمات القائل عتق نصيب احلي من رأس املال ونصيب امليت من الثلث وما عجز منه مل يقوم على الثاين 

وم على الثاين ويصري كمن مل يعتق سواه فإن مات القائل ألنه مل يبتدئ عتقاً فإن كان على األول دين فوق نصيبه ق
أوال أخرياً عتق نصيب احلي من رأس املال وامليت من الثلث وما عجز عن الثلث قوم على احلي ألنه املبتديء بالعتق 

منهما  وإن قال هو حر آلخرنا موتاً يف عقدين مث قال مث مات القائل أوال ومحل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة احلي
فإذا مات عتق وإن مل حيمله الثلث مل يستتم على احلي وإن مات أوال القائل آخراً ومل حيمله الثلث ومل يعجز ورثته 
عجل ما محل الثلث وكمل الباقي على احلي ألنه مبتديء العتق فإن قلت هو حر ألولنا موتاً وقال اآلخر آلخرنا 

ثلثه فإن محله خدم ورثته حىت ميوت اآلخر وإن مل حيمله ومل جيز  موتاً عتق نصيب احلي من رأس ماله وامليت من



ورثته عجل عتق ما محله هذا إذا كان األول فقرياً وإال كمل عليه كالعتق بتالً مث يعتق اآلخر إىل موت فالن فإنه خيري 
  الثاين بني تبتيل العتق والتقومي على األول 

  فرع

موته بشهر عتق من رأس املال إىل األجل وال يلحقه دين ألنه أعتق يف يف الكتاب أنت حر بعد موت فالن او بعد 
الصحة وإن مات السيد قبل فالن خدم الورثة إىل موت فالن او إىل بعد موته بشهر وعتق من رأس املال فإن قال 

الوصية او  ذلك يف مرضه عتق من ثلثه إىل اجله وخدم الورثة إىل األجل وإن مل حيمل الثلث خري الوارث يف انفاذ
عتق حممل الثلث ناجزاً وإن قال إن خدمتين سنة فأنت حر فمات السيد قبلها خدم العبد ورثته فإذا متت السنة عتق 

فإن وضع السيد عنه اخلدمة عجل عتقه وإن قال أخدم فالنا سنة وأنت حر فمات فالن قبل السنة خدم الوارث 
سنة وأنت حر فيموت املخدم قبل السنة فإن أراد احلضانة  بقية السنة وعتق وأما أخدم ولدي وأخي وابن فالن

والكفالة عجل عتق العبد مبوت املخدم او اخلدمة خدم العبد ورثة املخدم بقية السنة وعتق وإن قال أنت حر على 
دمة أن ختدمين سنة وأراد العتق بعد اخلدمة فال يعتق حىت خيدم او ينوي تعجيل العتق وشرط عليه اخلدمة عتق وال خ

عليه وإن قال أنت حر بعد سنة او إذا خدمتين سنة قال هذه السنة بعينها او مل يقل فهو سواء وحتسب السنة من 
يوم قوله فإن ابق فيها العبد او مرض فصح بعد زواهلا عتق وال شيء عليه ألن من اكرى داره او دابته او غالمه 

ه السنة قال ابن يونس قال حممد إذا قال أخدم فالنا سنة سنة فقال اكريتها سنة إمنا حيسب من يوم قوله قال هذ
وأنت حر فمات العبد قبل السنة وترك ماال فهو لسيده او لورثته ألنه رقيق ابن القاسم إن قال أخدمين سنة وأنت 
 حر فإن أبقت فيها فال حرية لك أو عليك قضاء ما ابقت فيه فله شرطه قال غريه وإن دبره وشرط عليه إن ابق فال

حرية له نفعه شرطه ألن العتق إىل اجل أقوى من املدبر فإذا نفع الشرط فيه فاملدبر أوىل وليس كاملكاتب يشترط 
عليه إن ابقت فال حرية لك ألن املقصود منه إذا املال فال يقدح فيه االباق إذا أدى فإن عجز فسوى ابق ام ال 

نهما اخلدمة واالباق خيل فيهما وقد سوى بينهما قال وهو غلط يعجز بعد التلوم واملدبر واملعتق إىل اجل املقصود م
وقيل يف املعتق إىل اجل يأبق يف األجل ويأيت بعده وقد اكتسب ماال يف إباقه أن للسيد أخذه قال واألول احب إلينا 

ال أشهب وإن قال أخدم فالنا حيايت فإذا مت فأنت حر قال ابن القاسم هو حر من الثلث ألنه عتق بعد املوت وق
من رأس املال ألنه خرج من ماله يف صحته وإنقطع ملكه عنه وكل من خرج يف الصحة ال يرجع إليه وال لورثته 

بعده بوجه فهو من رأس املال وإن كان اليعتق إال مبوت صاحبه فهو من ثلثه وأصل ابن القاسم أن كل عتق يكون 
ىل سيده وال إىل ورثته أبدا وإن كان عتقه مبوت غري السيد مبوت السيد فال يكون إال من الثلث وإن كان ال يرجع إ

من خمدم او غريه فلم خيتلف فيه قول مالك وأصحابه أنه من رأس املال فإن قال أخدم فالنا حياته فإذا مت أنا فأنت 
مات سعيد حر فاتفقا أنه من الثلث او قد يرجع للسيد إن مات املخدم قبله وإن قال أخدم عبد اهللا حياة زيد فإذا 

فأنت حر فهو من رأس املال فإن مات زيد قبل سعيد رجع العبد إىل سيده او إىل ورثته إن مات سعيد وإن مل ميت 
زيد أخدمه عبد اهللا وورثته حىت ميوت سعيد فيعتق وإن قال أخدم فالنا حياته وأنت حر فإن مت أنا فأنت حر فهو 

لورثته وعند ابن القاسم ينبغي إن مات األجنيب قبل سيده فمن  عند أشهب من رأس املال ألنه ال يرجع للسيد وال
رأس املال أو السيد قبل األجنيب فمن ثلثه فإن عجز الثلث عن شيء منه فرق كان ما رق منه خيدم األجنيب حياته مث 

ري اخلدمة وإن يعتق قال حممد وإمنا جتعل يف ثلث سيده خدمته حياة املخدم على الرجاء واخلوف ألنه مل يبق فيه رق غ
قال أخدم فالنا وأنت حر إال أن اموت أنا فأنت حر فمات األجنيب أوال ومل يستحدث السيد ديناً يوم قال ذلك 



عتق عند أشهب من رأس املال او حلقه دين فالدين أوىل به وإن ما السيد أوال عتق يف ثلثه فإن عجز رق باقيه لورثته 
اموت وأنت حر إذا غابت الشمس إال أن دخل الدار فأجل فيها فالنا فالرق ألنه استثىن عليه رقاً بقوله إال أن 

يلحقه إذا دخلها قبل املغيب واسقط اجل مغيب الشمس وقد ابقى الرق موضعها باستثنائه هذا او مىت كان فيه أبدا 
بلها فإن موضع الرق حلقه الدين وإن مات سيده عتق من الثلث وكذلك أنت حر إىل عشر سنني إال أن اموت ق

حلت السنني وال دين عليه عتق من رأس املال او مات السيد قبل ذلك عتق يف ثلثه او ما محله ورق الباقي وسقط 
عتق األجل قاعدة الصريح من اللفظ ما وضع للمعىن لغة كالطالق يف إزالة العصمة او عرفاً كاحلرام يف ازالة 

ق اإلحتمال واجملاز ال بالصريح فاجملاز كالذهاب يف الطالق والعتق العصمة والكناية هو اللفظ الدال على املعىن بطري
واملتردد مع أنه حقيقة كقوله أنت حر بعد مويت فهو صادق على الوصية والتدبري حقيقة وال يتعلق إال بالنية على 

فذ من املميز وال ينفذ من اخلالف املتقدم الركن الثاين األهلية ويف اجلواهر ال يصح التدبري من اجملنون وغري املميز وين
السفيه ألنه تربع وجوزه ش ألنه باق على ملكه على اصله يف جواز بيعه وبعد املوت وهو مستغن عن املال وتصرفه 

يف التربع بعد املوت جائز كالوصية ووافقنا ش و ح يف الصيب ألنه ليس من أهل العقود والسفيه من أهلها وينفذ 
ا سوى ما دبرت قال ابن القاسم ألنه ال خيرج من يدها شيء خبالف العتق ومنعه من ذوات الزوج وإن مل يكن هل

سحنون إال بإذن زوجها قال ابن يونس قال ابن القاسم ال يلزم املوىل عليه تدبري إال بعد رشده كعتقه قال ابن 
رأس املال وال يلحقها دين القاسم إذا دبر العبد أمته بإذن سيده ال ميسها السيد وال العبد وهي معتقة إىل اجل من 

ووالؤها للسيد وإن عتق العبد فإن وطئها العبد فحملت أوقفت هي وولدها حىت ميوت العبد فتعتق فإن وطئها 
السيد فحملت حلق هبا الولد ألن له اإلنتزاع وال يقرهبا وتعتق إما مبوت العبد او السيد ايهما مات أوال عتقت 

جل عتقها حني محلت لصح إذ ال خدمة فيها وال وطء كولد اخته من الرضاعة لوجود أحد السببني قال لو قيل تع
قاله عيسى قال ابن القاسم وال يطأ الرجل مدبرة ملدبرته وال ألم ولده وال املعتقة إىل اجل وهي كاملعتقة إىل اجل 

دبر املكاتب فعلم السيد  ألهنا تعتق مبوت من دبرها وليس ألحد من هؤالء تدبري إال بإذن السيد قال ابن القاسم إن
ومل ينكره حىت عجز فال تدبري له إال أن يكون أمره سيده بذلك وليس سكوته بشيء قال اصبغ وإن دبر بإذنه مل 

  يطأها حىت يؤدي مجيع الكتابة إذ قد يعجز فترجع األمة إىل السيد معتقة إىل اجل 

  فرع

مث يعتق عليه عند ابن القاسم ألنه مجع بني عزة اإلسالم يف اجلواهر يصح تدبري الكافر األصلي لعبده بعد إسالمه 
  وأحكام امللك 

  النظر الثاين يف أحكام التدبري

ويف الكتاب التدبري الزم انشاء وتعليقاً فإن قال إن اشتريته فهو مدبر فاشترى بعضه فذلك البعض مدبر ولشريكه 
يتماسك ألنه يقول ال اخرج عبدي من يدي إال  مقاواته ملا دخل عليه من العيوب قال سحنون او يقدم عليه او

بعتق ناجز قال ابن يونس إمنا أمر بالتقومي فيمن تكمل حريته ويشهد ويوارث وليس التدبري كذلك ومل يرد الشريك 
إال خروج العبد من يد الشريك ومتلكه دونه ويقضي به دينه ويستمتع هبا إن كانت امة قال اللخمي إذا دبر أحد 

صيبه قال مالك خيري شريكه بني تدبري نصيبه املقوم على شريكه او يدبر مجيعه كالعتق وعنه خيري بني ما الشريكني ن
تقدم او التمسك به رقيقاً او يقومه فيدبر على الشريك ومل يذكر املقاواة يف الوجهني ورأى أن الوالء قد ثبت وهي 



يقومه او يقاوي شريكه وال يتمسك به رقيقاً وعنه  تؤدي لنقض التدبري واثبتها مرة وخريه بني تدبري نصيبه او
  التخيري بني األربعة واملقاواة ميل إىل بيع املدبر 

  فرع

يف الكتاب إذا مات وترك مدبرين دبرهم واحداً بعد واحد يف صحته او مرضه او يف مرضه مث صح فدبر فهو سواء 
سبب يعني االستحقاق او يف كلمة واحدة يف صحة او يقدم األول فاألول إىل مبلغ الثلث ويرق الباقي ألن تقدم ال

مرض عتق مجيعهم إن محلهم الثلث وإال فض عتقهم بالقيمة فيعتق من كل واحد حصة وإن مل يدع غريهم عتق ثلث 
كل واحد لتساويهم يف السبب وال يسهم بينهم خبالف املبتلني يف املرض ويبدأ املدبر يف الصحة على املبتل يف املرض 

حلجر يضعفه ويعتق املدبر يف الثلث او ما محل منه وقاله األئمة لقوله املدبر من الثلث وإن مل يدع غريه عتق ألن ا
ثلثه وإن كان على السيد دين ال يغترقه بيع منه الدين ويعتق ثلث بقيته وإن اغترقه رق ألن الدين مقدم على العتق 

اة فإن بيع فيه فطرأ للميت مال نقض البيع وعتق يف ثلثه وما هلك إذا تقدم عليه وهو يف احلياة وعتق املدبر بعد الوف
من التركة قبل تقومي املدبر مل حيسبه وكأنه مل يكن ولو مل يبق إال املدبر مل يعتق إال ثلثه وإال كان املدبر من الثلث 

اىل ويف املنتقى قال ابن الهتام السيد أن يستخدم عبده حياته ويعتق من رأس ماله فيمنع املرياث الذي قدر اهللا تع
القاسم إذا كتب وصية فبدأ بعبد مث قام ليشتغل مث عاد فكتب اآلخر هذا فصل ويقدم األول قال املخزومي إذا دبر 
مث اغمي عليه مث افاق فدبر آخر يتحاصان ورآمها سواء وإن قال يف مرضه ألنه جعل اجلميع يف ثلثه خبالف اإلقرار 

بن القاسم إذا كان عليه دين بيع فيه املدبر اآلخر فاآلخر إن دبرهم مرتني قال حممد بالبتل قال ابن يونس قال ا
املدبر يف الصحة يقدم على كل وصية من عتق واجب او زكاة او بت يف املرض وصداق املريض ويدخل فيما علم 

 املرض يدخل فيما مل يعلم به امليت وما مل يعلم وفيما يبطل من إقرار بدين لوارث قال ابن القاسم وكذلك املدبر يف
به خبالف املبتل يف املرض وزكاة يوصي هبا قال ابن القاسم إذا اجتمع ما يدخل يف الطارئ وما ال يدخل قدم املدبر 

يف الثلث احلاضر فإن مل يف كمل من الطارئ وقال عبد امللك يعتق يف املالني باحلصص قال بعض فقهائنا إذا بتل 
احد حتاصوا عند ضيق الثلث فما ناب املدبرين عتقوا فيه باحلصص او املبتلني فبالقرعة قال ودبر يف املرض يف فور و

اللخمي إذا بتلهم يف كلمة او نسقاً بيعوا يف الدين باحلصص وعتقوا بعد قضائه باحلصص وعن ابن نافع إذا قال 
ورق اآلخر وهو الصواب ألنه  رقيقي مدبرون وال مال له غريهم يقرع بينهم كاملبتلني يف املرض فمن خرج عتق

كله عتق بعد املوت وإذا ضاق وللسيد دين على حاضر بيع بالنقد على غائب قريب الغيبة وهو حال استوى بالعتق 
حىت يقبض الدين او بعيد الغيبة أو حاضر يقدم بيع املدبر للغرماء اآلن فإن قبض الدين والعبد بيد الورثة عتق يف 

فإن خرج عن ايديهم بيع قال ابن القاسم ال يعتق وقال اصبغ يعتق منه قال وهو ظاهر ثلث ذلك بعد قضاء الدين 
املدونة واألول اقيس ألن البيع ال ينقضه الغرماء يف احلي وإذا طرأ مال مل يعلم به نقض البيع إن كان يف الثلث او 

ملال كما تقدم لو علم به وإن بيع املدبر قريب الغيبة وخيتلف يف بعيد الغيبة يف موضع لو علم به لبيع ومل ينظر ذلك ا
ماله عند ابن القاسم ألنه بيع له وقال حيىي بغري مال قال وهو الصواب إن مل يرج للسيد مال وإال فعلى القول بأنه 
ال ينقض البيع مىت طرأ ذلك املال بيع بغري مال وعلى النقض يباع مباله وقاله سحنون فيمن دبر امة فولدت أوالداً 

ول مث مات السيد وعليه دين حييط برقبة األمة وال مال له يباع للغرماء وال ينتظر األوالد فإن اتوا بعد ذلك نظر فالق
الدين فإن كان حييط بأثالثهم وثلث األم بيع من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي من األم والولد وخيري مشتريها 

ن انتزع وكثرته محله قال ابن القاسم ال تنتزع ويعتق منه ما محل بني الرد والتمسك فإن مل حيمل الثلث وبيده مال أ



على أن ذلك بيده وقال ابن وهب ينزع ويعتق قال مالك فإن دبره يف صحته واستثىن ماله جاز وقال ابن القاسم 
لفة ليستبد به بعد املوت يقوم بغري مال وحيسب ما يف يده من مال سيده فإن مات عن مدبرة يف يدها اموال خمت

فيختلف يف النحل واهلبات كما تقدم والغالت واخلراج واجلنايات للورثة محلها الثلث ام ال ويكثر هبا مال املعتق إن 
مل حيملها الثلث فيعتق فيه قوال واحدا وأما مهرها قال ابن القاسم يقوم به وقيل للورثة ألنه مثن نقص منافعها وبعض 

نه يف معىن اهلبه ألن كال الزوجني يستمتع بصاحبه وما اغلب يف حياة السيد رقبتها واألول يرى حق الزوج فيه او أل
او بعد موته او جين عليها يف حياة السيد او بعد موته سواء ذلك للورثة وإمنا يعترب ما حيمل املدبر من مال سيده يوم 

راج إليه كما يتضرر بالنقص ينظر فيه ال يوم املوت وإن كان ال حيمله ومل ينظر فيه حىت زاد باخلراج اضيف اخل
ينتفع بالزيأدة فإن تغريت قيمة املدبر بزيادة حوالة سوق او نقص بعيب فال يعتق إال ما محله الثلث يف الزيادة ويعتق 
مجيعه يف النقص وإن ولدت املدبرة بعد موت السيد وقبل أن ينظر يف الثلث قال مالك تقوم بولدها ويعتق منهما ما 

كان الولد معها يوم املوت فمات واألم قبل النظر يف ذلك حيمل الثلث الباقي منهما عتق مجيعه فإن  حيمله الثلث وإن
حاز الورثة بعد موت السيد املال ألنفسهم على وجه التصرف فيه والثلث حيمل العبد مث هلك املال فمصيبته منهم 

ونة عتق مبوت السيد قبل النظر والتقومي فإن ويعتق مجيع العبد خبالف إيقاف املال قال حممد وإن ترك امواال مأم
هلكت بعد ذلك األموال مل يرد العتق ويف املنتقى إذا كان للسيد مال حاضر ومال غائب ولن يف احلاضر باملدبر 

قال مالك يوقف املدبر مباله ومبا خيرج من خراجه ألن حريته متعلقة باملالني فإن كان له دين مؤجل لعشر سنني 
ابن القاسم يباع الدين مبا جيوز بيعه خبالف املال الغائب لتعذر ذلك فيه وإن كان الغرمي معدما او بعد وحنوها قال 

غيبته سقط واعترب غريه ويف اجلواهر والدين على غائب قريب ينتظر فإذا حضر بعد ذلك البعيد الغيبة او ايسر 
خرج من ايديهم بيع قال ابن القاسم يف العتبية ما املعدم والعبد بيد الورثة عتق يف ثلث ذلك بعد قضاء الدين فإن 

قضي من الدين دون قال الشيخ أبو حممد املعروف عن مالك وأصحابه يف كل ديوان أنه يعتق منه حيث كان ألن 
  عقد التدبري اقتضاه قال اللخمي وهو ظاهر الكتاب واألول اقيس 

  فرع

  تق إال بعد املوت يف الكتاب املدبر كالرقيق يف خدمته وحده ألنه ال يع

  فرع

قال ابن يونس إذا وجد الدين حميطا بالسيد فبيع مث طرأ للسيد مال وقد أعتقه املشتري عتق عن امليتة إن محله الثلث 
بعد رد مثنه وإن مل حيمل إال بعضه عتق ما محل منه وخري املبتاع إن مل يكن أعتقه بني الرد والتمسك حبصته من الثمن 

باقيه عليه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه عن امليت ومن قيمة العيب الذي دخله من إن أعتقه مضى عتق 
العتق بقدر ما فوت بالعتق فإن قيمته غري عتيق ستون ومعتقا ثالثة وثالثون فبني القيمتني ثالثون فيقبض على ما عتق 

قاله اصبغ قال ابن يونس هو مشكل ألنه عبد منه عن املبتاع عشرون ويرجع هبا املبتاع يف مال امليت ألنه اخذ مثنه 
دخله استحقاق نفسه وفات رد مجيعه بعتق املشتري فالصواب ان يقال كم قيمة مجيعه يوم البيع فتكون ستني وقيمته 

على أنه معتق ثالثة وثالثون فقد نقصه عتق ثلثه نصف قيمته فريجع املبتاع بنصف ما دفع كان اقل من قيمته او 
سيده يف صحته فأعتقه املبتاع بعد موته والثلث حيمله او نصفه لنقص ذلك على ما تقدم خبالف عتق  اكثرفإن باعه

املبتاع يف حياة البائع ميضي عتقه ألنه مل يكن أصابه من عتق البائع شيء بعد فإن بيعت املدبرة بعد املوت لدين 



لها الثلث باملال الطارىء بعدما عتق ألن إجازة فأولدها املشتري مث طرأ مال قال أبو عمران ترد لعتق السيد إن مح
البيع نقل الوالء وولدها جيري على اخلالف يف ولد املستحقة فإن محل ثلث الطارىء بعدها عتق منها ما محل الثلث 
فالتدبري وعتق باقيها على مستولدها لتعذر الوطء وجيري يف الولد يف النصيب املعتق من أمه اخلالف وعن سحنون 

ترك زوجا وأخاها ومدبرها قيمتها مخسون مل تدع غريها وهلا على الزوج مائة ومخسون وهو عدمي يعتق ثلثها فيمن 
ولألخ ثلثها يؤخذ منه ذلك للمدبرة ولالخ فيعتق بذلك نصفها يصري لالخ فإن باعه االخ مث ايسر الزوج رد حىت 

مل يبني لالخ حني باعها أن على الزوج دينها إن افأد يعتق مجيعها او بقدر ما أفاد فإن أفاد عند ذلك حىت حيمل وإن 
يوما ماال أعتقت منه وال يكون ذلك عيبا ترد به ألن الفائدة غري حمققة الطريان كاإلستحقاق فإن أفاد الزوج ما ال 
 يعتق فيه بعضها فليس للمشتري الرد إن كان الذي أعتق يسريا وإال رد قال سحنون مثل أن يبقى من الصفقة يسري

  كاالستحقاق 

  فرع

يف الكتاب ولد املدبرة واملدبر من أمته بعد التدبري قبل موت السيد او بعده مبنزلتها واحملاصة بني اإلماء واألبناء يف 
الثلث ويعتق حممل الثلث مجيعهم بغري قرعة وإن دبر حامال فولدها مبنزلتها وولد أم الولد من غري السيد واملعتقة 

من أمته او املخدمة إىل ستني مبنزلتهم وولد املوصى يعتقها واملوصى بعتقه من أمته قبل موت  واملعتق إىل اجل يلد
سيده رقيق وما ولد هلم بعد موته مبنزلتهم يعتق من مجيعهم حممل الثلث وإذا مل يدع غري املدبريعتق ثلثه فولد له من 

بن يونس روى ابن وهب عن علي وعثمان وزيد أمته مث مات وترك ماال ام ال عتق من ولده مثل ما عتق منه قال ا
وجابر بن عبد اهللا وابن عمر وغريهم رضي اهللا عنهم أن ولد املدبرة مبنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها وألن شأن 

الولد التبعية يف الدين والنسب ومراده يف الكتاب سواء محل املدبرة قبل التدبري او بعده أما ولد املدبر من أمته حتمل 
ه بعد التدبري فهو مبنزلته خبالف قبله ويرق لسيده وما وضعت لستة اشهر فأكثر من يوم التدبري فهو مبنزلته او ألقل ب

فهو رقيق وما ولدت املدبرة قبل التدبري فهو رقيق قال اصبغ فإن استحدث السيد دينا حميطا فال يباع الولد وهو 
مع أمه وكذلك لو كان الصغري هو املدبر دوهنا ويعين أيضا أن  صغري ويوقف إىل حد التفرقة او ميوت السيد فيباع

املوصى بعتقه إن محلت أمته بعد موت سيده فولدها مبنزلتها او قبل موته رق واملوصى بعتقها سواء محلت بعد 
وولد الوصية يف حياة السيد فولدته بعد موته او كانت حامال يوم الوصية فولدها مبثلها والفرق بني ولد املدبرة 

املدبر من أمته أن أمته ليس فيها عقد تدبري وإمنا عقد يف سيدها فما يف ظهر املدبر من ولد قبل التدبري فخروج 
النطفة من املدبر كوالدة املدبرة ووالدة املدبرة كحمل امة املدبر وهو الفرق بني املوصى بعتقه وبني ولد املدبر أن 

قد أثرها باملوت واملدبرة واملعتقة إىل اجل انعقد عتقهما من حني اللفظ ال املوصى بعتقها له الرجوع فيها وإمنا ينع
  يستطيع السيد نقضه 

  فرع

يف الكتاب عقل املدبرة وعملها وغلتها لسيدها وأما مهرها وماهلا وما كسبت منه قبل التدبري او بعده فموقوف 
وفا وينزع مال املعتق إىل اجل ما مل يقرب األجل بيدها ولسيدها انتزاعه وانتزاع أم ولد مدبره ما مل ميرض مرضا خم

فإن مل ينزع مال املدبرة حىت مات قومت يف الثلث مباهلا ألنه تبع هلا فإن محل الثلث بعضها اقر املال بيدها كاملعتق 
ا مباهلا بعضه بتال قال ابن يونس قال مالك قيمة املدبرة مائة والتركة مائة يعتق نصفها ويقر ماهلا بيدها ألن قيمته



مائتان وثلث السيد مائة وهو نصف املائتني اليت هي قيمتها مباهلا فقد محل الثلث نصفها فإن كانت القيمة مائة وماهلا 
مائتان ومل يترك السيد شيئا عتق ثلثها وأقر ماهلا بيدها وعن حيىي بن سعيد جيمع ماهلا مبال امليت فإن خرجت من 

ث الرقبة وبعض املال وعتقت وهلا من ماهلا ما محل الثلث مع رقبتها فإن مل يدع الثلث اقر هلا ماهلا وإن محل الثل
غريها وما هلا وقيمتها مائة وما هلا مثامنائة عتق املدبر وله من ماله مائتا دينار وهكذا حيسب قال وكذلك املوصى 

اجل أهنا قرب األجل وليس بعتقه وله مال ومالك وأصحابه على األول ومل ير مالك أن سنة من اجل املعتق إىل 
للغرماء اجبار املفلس على انتزاع ام ولده او مدبره بل له إن شاء ألنه جتديد مال كما ال جيربونه على الكسب وال 

  ينزع يف املرض ألنه ينزع لغريه 

  فرع

إال أن يشاء  يف الكتاب إذا دبر أحد الشريكني امة تقاوياها فإن صارت ملن دبرها كانت مدبرة او لآلخر رقت كلها
غري املدبر تسليمها للمدبر ويتبعه بنصف قيمتها فله فإن كانوا ثالثة فأعتق الثاين ومتاسك الثالث واملعتق علي قومت 
عليه وعتقت كلها ألنه ابتدأ عتقا او معسرا فالتمسك مقاواة املدبر إال أن يكون املعتق قبل التدبري واملعتق عدمي فال 

يرا عتق بعد مقدم مل يكن عليه تقومي وإن كان مليا وجيوز تدبري أحدكما بإذن شريكه فإن  يلزم املدبر مقاواة ألنه
رضي سقط حقه وللمستمسك بيع حصته إذا بني أن نصفه مدبر وال مقال للمبتاع مع املدبر ألنه تنزل منزلة البائع 

قوم عليه حصة شريكه فإن مل وإن دبراها معا او واحدا بعد واحد فإن مات أحدكما عتقت حصته يف ثلثه وال ي
حيمل الثلث حصته فما محل ويرق الباقي للوارث وليس له مقاواة الشريك ألنه مبنزلتك فإن مات الثاين عمل يف 
حصته كاألول فإن دبر أحدكما مث أعتق اآلخر او أعتق حصته من مدبر بينكما قوم على املعتق حصة اآلخر قيمة 

واملدبر وأم الولد واملعتق إىل اجل يف جراحهم وأنفسهم قيمة عبد قال ابن يونس  عبدا ألن التدبري انفسخ كما تقدم
كانت املقاواة عند مالك ضعيفة وإمنا هي شيء جرت يف كتبه وقال مرة بغريها وقال يقوم عليه ألن فيها إبطال 

لك وقال إن كان املدبر عدميا الوالء وعن عبد امللك ال بد من املقاواة حلق العبد أعتق الشريك بإذنك ام ال وقاله ما
تقاواه فإن وقع عليه بيع من نصيب صاحبه يريد فما عجز عنه بيع له وال يباع من نصيبه الذي دبر شيء وقال ابن 

القاسم ال مقاواة فيه وقال سحنون تدبريه باطل إن مل يرض شريكه ألنه ال جيد ما يغرم باملقاواة خبالف املبتل ألن 
اغتفر إعادة وعن ابن القاسم إن أراد املتمسك مقاواة املعدم على أن يتبعه إن وقع عليه فله مصلحة العتق حتققه ف

ذلك وإن قاواه وال يعلم بعدمه مث علم بعد أن وقع عليه فله فسخ املقاواة قال اصبغ ال ينفسخ ويباع منه كله بقدر 
ر وعليه دين وهو القياس واإلستحسان ال ما عليه ألهنا كالبيع وال يفسخ بعدم الثمن وما بقي فهو مدبر كمن دب

يباع له إال قدر ما يباع ففي تدبري أحدكما ثالثة أقوال التقومي واملقاواة والتخيري بني التمسك والتقومي واملقاواة 
ومعىن املقاواة تقوميه قيمة عدل ويقال للذي مل يدبر يزيد عليها ويسلم هكذا حىت يصري إىل أحدكما وعن سحنون 

املتمسك إلزامه املدبر بالقيمة يقوم عليه صار مدبرا كله فالتقومي دون ائتناف حكم ثان وقال عبد امللك ال إن شاء 
يكون النصف املقوم إال حبكم جديد وقاس األول على املعتق ألنه بالتقومي حر وال فرق ولورثة غري املدبر مقاواة 

ى أنه ترك املقاواة خبالف العتق وهذا على القول بتخيري املدبر كموروثهم إال أن يعلم بالتدبري بعد سنني وما تر
الشريك وعلى تعيني املقاواة للوارث وإن طال ألنه حق للعبد وإذا أعتق أحدكما مث دبر اآلخر عتق نصيبه ألنه ليس 

مدعى  له إال أن يعتق ناجزا ويقوم فلما ترك التقومي لزمه التخيري فإن قال دبرت أوال وقلت بل أعتقت أوال فأنت
عليك وتصدق مع ميينك ألنك مدعى عليه استحقاق التقومي فإن نكلت حلف ووجبت لك القيمة فإن نكل فال 



شيء له ويعيق عليه نصيبه فإن كنتما يف بلدين وال علم عند أحدكما يدعيه وال بينة فال شيء عليك ويعتق عليه 
ك وابن القاسم فإن على املعتق القيمة ألنه إن حصته لنكوله عن اليمني وهذا على غري مذهب مالك وأما عند مال

كان أوال فالتدبري بعده باطل ويقوم عليه او ثانية قوم عليه فعند اجلهل يلزم التقومي قال اللخمي على أحد قويل ابن 
نه القاسم إن التقومي حق هللا دون الشريك ال جيرب على التقومي وإن دبر بإذنه وختلف صفة التقومي فإن كان بغري إذ

قوم على أنه ال تدبري فيه او بإذنه قوم على أن نصفه مدبر لدخوله على العيب فإن مل يقوم ومتسك او دبر والتدبري 
األول بغري إذن الشريك اتبعه اآلخر بعيب التدبري وبإذنه مل يتبعه بشيء وإذا دبرت مث أعتق اآلخر يقوم حصة املدبر 

وال يبطل التدبري وعلى األول يسقط عيب التدبري لسقوطه ويقوم على  على املعتق قاله يف املدونة وعنه ال يقوم
املعتق على أنه غري مدبر وال معتق وعلى عدم التقومي يرجع املعتق على املدبر بعيب التدبري فإن أعتق احدكم معسرا 

بري ورق نصيب مث دبر الثاين قوم على املعتق نصيب شريكه او املعتق معسر قضى املعتق يف نصيب املعتق والتد
الثالث على قول ابن القاسم وعلى قول ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على املدبر إن شاء وإن تقدم التدبري مث املعتق 

واملعتق معسر فثالثة أقوال قول املدونة يقوم املدبر واملتمسك على املعتق وعلى قول اآلخر ال يقوم املدبر ليال ينتقل 
املدبر ألنه مبتد للفساد وال يقوم على املعتق وعلى قول ابن نافع يقوم على املعتق ألنه الوالء ويقوم املتمسك على 

احملقق للعيب بالعتق فإن كان معسرا قوم الثالث على املدبر او يقاويه وهو قول ابن القاسم ويف كراهة مالك لتدبري 
  ل ثلثه نصيبه فإن نزل مضى أحدكما قوالن ألنه يؤدي للعتق من غري استكمال إذا مات أحدكما ومل حيم

  فرع

  يف املنتقى من دبر بعض عبده كمل عليه تدبريه كالعتق وقاله ح و ش 

  فرع

يف الكتاب جيوز رهن املدبر واملرهتن بعد موت السيد أحق من الغرماء وإن مل يدع غريه بيع املرهتن ألنه حازه ولو مل 
ن كان يف اصل البيع أما بعده او يف قرض يف العقد او بعده يقبضه بيع جلميع الغرماء قال اللخمي منع أشهب رهنه إ

  جاز ألن الغرر جيوز فيه ألن املشتري ال يدري مىت يقبض دينه عند حلول األجل لدينه او بعد موت السيد 

  فرع

رفه الدين يف الكتاب ال يباع املدبر يف حياة السيد يف فلس وال غريه إال يف دين قبل التدبري ويباع بعد املوت إذا اغت
تقدم التدبري او تأخر وال بصدقة المرأة يف مهرها ألهنا بيع وإذا بيع فسخ بيعه فإن تعيب عند املبتاع فعليه ما نقصه 
ووافقنا ح وجوز ش وابن حنبل بيعه لنا أن رسول اهللا قال ال يباع املدبر وال يشترى وهو جزء من الثلث وهني عن 

املوت فيمتنع البيع كأم الولد وألنه آكد من املكاتب لعتقه مبوت مواله فيمتنع بيع املدبر وألنه يستحق العتق بعد 
بيعه كاملكاتب وألنه يعتق باملوت اتفاقا فأما أن يكون عتقا معلقا بشرط فلدخول الدار او عتقا مستحقا قبل املوت 

ال يسلم أنه فرع النسب احتجوا واألول باطل ألن املعلق يبطل باملوت فتعني أنه مستحق قبل املوت كاإلستيالد قيل 
ويف مسلم أن رسول اهللا باع ) إال أن تكون جتارة عن تراض منكم ( وبقوله تعاىل ) وأحل اهللا البيع ( بقوله تعاىل 

مدبرا وهو معىن مشتركا بني املدبرين ويروى أن رجال أعتق غالما له عن دبر منه ومل يكن له مال غريه فأمر رسول 



ة او بثمان مائة ويف بعض األخبار أنه قال هو أحق بثمنه ويف بعضها من يشتريه منه فاشتراه رجل اهللا فبيع بتسعمائ
منه بثمامنائة درهم فدفعه إليه وألنه عتق معلق باملوت فيجوز بيعه كاملوصى بعتقه وألن عائشة رضي اهللا عنها دبرت 

عا واجلواب عن األول والثاين أهنما خمصوصان مبا جارية هلا فسحرهتا فباعتها وال خمالف هلا من الصحابة فكان إمجا
رويناه وعن الثالث أنه حر عني فما تعني موضع اخلالف فأما خيري بني مدبرين إن دبر وعليه دين او يلحقه دين بعد 
ي املوت ولعله منها او باع خدمته مدة ولو مل يتعلق به حق مل يتعرض اإلمام لبيعه فدل على أنه باعه يف دين وقد رو
أنه باعه يف دين وهو ظاهر بيعه له دون صاحبه وألن خربنا يفيد احلظر وخربكم يفيد اإلباحة واحلظر مقدم عليها 
ومحل خربكم على مذهبنا ومحل خربناعلى مذهبكم متعذر وعن الرابع الفرق بأن املوصى بعتقه يستأنف فيه العتق 

او ألهنا سحرهتا لتموت فسألتها فقالت أردت أن اتعجل  واملدبر تقرر عتقه يف احلياة وعن اخلامس أنه مذهب هلا
  العتق فقد استحقت القتل والنزاع يف البيع مع العصمة 

  تفريع

يف الكتاب ال بأس أن يأخذ ماالً على أن يعتق مدبره ووالؤه له وال احب بيعه ممن يعتقه ومن باع مدبره فمات بيد 
مة أن لو كان حيل بيعه على رجاء العتق له وخوف الرق عليه املبتاع ضمنه وأمسك البائع من الثمن قدر القي

كمستملك الزرع يغرمه على الرجاء واخلوف والفاضل بيد البائع يشتري هبا مدبراً وإال اعان به يف رقبة وإن أعتقه 
وبطل التدبري املبتاع بعد العتق ووالؤه للمبتاع ومجيع الثمن للبائع وإن وطئ املبتاع املدبرة فحملت فهي أم ولد له 

ألن اإلستيالد أقوى ألنه يعتق من رأس املال وال يرجع على البائع مبا بني قيمتها مدبرة وغري مدبرة قال ابن يونس 
إذا أعتق املبتاع نفذ العتق يف أحد قويل مالك قال ابن القاسم ال يرجع املبتاع بشيء إذا أعتقه علم بالتدبري حني 

قال مالك وليس على البائع يف الثمن شيء فإن عمي خربه فال يدري أمات او عتق الشراء ام ال النفساخ التدبري 
قال ابن القاسم جيعل الثمن كله يف مدبر قال والقياس إذا استقصى أمره وأيس منه جعل ميتاً كاملفقود وإن مل يعلم 

ن مل يدع غري مثنه أعتق ثلثه ببيعه حىت مات سيده وقد احاط الدين مباله مل يرد لعدم الفائدة وال دين عليه رد فإ
وللمبتاع رد الثلثني للضرر بالعتق إال أن يكون علم حني البيع بالتدبري قال أبو عمران إذا غاب اشترى عليه وجعل 
مثنه يف عبد مدبره فوجد األول انتقض البيع ويغرم الثمن ملشتريه وميضى التدبري يف العبدين كاهلدي الواجب يضل 

 فيجد األول فينحرمها مجيعاً والفرق بني موته فيجعل فضل مثنه كله أن امليت علم أنه ال يدركه فيبدله ويشعر الثاين
عتق وفضل مثنه كعضو بقي منه والغائب مل ينفسخ تدبريه فهو مدبر تام كاهلدي يضل والفرق بني موته وموت 

 يكن له مال ظاهر فرضاه ببيعه رضا املكاتب بعد البيع أنه يسوغ له مجع الثمن أن املكاتب له تعجيل نفسه إذا مل
بالفسخ وال جيوز للمدبر فسخ تدبريه قال ابن القاسم إن باعه الورثة بعد موت السيد لغرض فتغري املقرض يف سوقه 
او اخذ قيمة ذلك العرض يف فوته حلصول العتق باملوت او ال مال لسيده مأمون ومات املدبر حلدثان بيعه قبل النظر 

فهو من املبتاع وينفذ بيعه وإن مات بعد طول الزمان وعرفانه كأن خيرج من الثلث فمصيبته من يف مال امليت 
الورثة ويأخذ املشتري قيمة عرضه ألنه بيع فاسد اتصل به التغيري فيمضى بالقيمة فإن خرج بعضه يف الثلث رجع 

ن رقبة واجبة أجزأك عند ابن القاسم بقدر ذلك ومصيبته ما رق من املشتري وإذا باعه مدبراً ومل يعلم فأعتقته ع
النفساخ التدبري والوالء لك وال يرجع لشيء وال جيزئ عند أشهب وينفذ العتق وال شيء لك وإن باعك بشرط 

العتق رد ما مل يفت بالعتق فينفذ والوالء للبائع النعقاده له أوال وكذلك املكاتب وإن بيع املكاتب ومل يشترط عتقه 
ذ عتقه عند ابن القاسم وأشهب والوالء للمشتري عند ابن القاسم وقاله أشهب إن بيع بعلم فأعتقه املبتاع نف



املكاتب ورضاه على أنه عبد ألنه رضي بالعجز وإال فالوالء للسيد ورد عبد امللك بيعه ونقض عتقه ورده لكتابته 
ثلثاه لك قاله ابن القاسم ولذلك ألنه حمرم وإن وهبك مدبره يف صحته فحرمته فمات وال مال له غريه عتق ثلثه و

إذا تصدق به على ابنه الكبري وحازه يف صحة ابيه ولو كان االبن صغرياً لعتق ثلثه ورق ثلثاه للورثة وال تكون 
حيازة األب يف مثل هذا حيازة ألنه فعل يف املدبر ما حيرم وألنه لو نازع الغرماء اإلبن الكبري يف تقدم الدين الصدقة 

ء البينة ويف الصغري تقدم الدين حىت يثبت بأجرة قاله مالك وقال ابن القاسم يرد الصدقة وإن قبضت من ألزم الغرما
األجنيب او الولد يرد يف حياة السيد وكذلك املكاتب واملعتق إىل اجل قال اصبغ إن مل يعثر على هذا حىت مات 

بن القاسم املتصدق واملشتري ويل مبا رق منه السيد عتق يف ثلثه وما مل حيمله رق للورثة لبطالن الصدقة وعن ا
لكشف الغيب عدم العتق يف البقية فإن مات املتصدق به عليه وقد أوصى بعتقه فال وصية له ويرد مدبر السيد 
وكذلك لو أعتقه يف صحته خبالف املشتري يعتق او يوصي بعتقه فيعتق يف ثلثه ويرق الباقي للبائع ألنه ضمنه 

لف فيه قاله اصبغ قال والقياس إذا عتق بوجه ما جيوز عتقه حلصول مقصود التدبري فال يرد إىل بالشراء وبيعه خمت
الرق ألمر موهوم قال حممد إذا وهبه مث مات وقد استحدث ديناً بعد اهلبة رق للموهوب إن احاط به الدين او ما 

م واملتأخر واملتقدم درهم واملتأخر يغترق بقيته رق منه إن مل حيط به او الدين قبل اهلبة فالدين أوىل فإن اجتمع املتقد
بيع كله للمتقدم قاله أشهب وقال حممد يباع بقدر املتقدم فقط ويدخل معهم فيه اآلخرون ويرق باقيه للموهوب له 
قاله ابن القاسم وإذا اشهده قبل النكاح صحيح ويرد إىل سيده وللزوجة قيمته عبداً كاإلستحقاق وإن مات السيد 

رك غريه عتق ثلثه ورجعت بقيمة ثلثه وخريت يف إمساكها رق ورده ويرجع بقيمة مجيعه وإن علمت أنه مدبر مل يت
فسد النكاح وفسخ قبل البناء وثبت بعده ألن الصداق غري مقصود يف النكاح وهلا صداق املثل وعتق يف ثلثه فإن 

القرض يشترى شرات فاسداً فيفلس البائع  كان عليه دين يرقه فأمسكته املرأة ألجل صداقها فيجري اخلالف يف
وميسك الثمن قال اللخمي إذا ولدت املدبرة من املشتري ردت وأخذ من املشتري الثمن وهل عليه قيمة الولد إذا 
غره البائع ومل يعلم بالتدبري خالف وغرم القيمة احسن وإن كاتبه املشتري مث مات البائع والثلث حيمله عتق عليه 

وإن كان عليه دين يرقه مضى البيع والكتابة وإن مل خيلف غريه عتق ثلثه ومضت الكتابة يف الثلثني  وردت الكتابة
فإن مل ميت السيد وأدى الكتابة عتق على أحد قويل مالك وإن مل ينظر فيه حىت عجز وإذا استولدت ومل يرد حىت 

بقيت وأم ولد للمشتري وإن مل خيلف غريها  مات البائع والثلث حيملها عتقت على البائع وإن كان عليه دين فرقها
بقي ثلثاها أم ولد للمشتري وخيتلف يف عتق الثلثني لتعذر الوطء بالشركة وإذا أخدم املدبر عشر سنني وحازه 

املخدم مث مات السيد وخرج من الثلث سقطت اخلدمة او ال مال له غريه عتق ثلثه واملخدم أوىل مبا رق منه إىل متام 
و للورثة وإن كان دين يرقه فاملخدم أوىل به إىل األجل ولو مل يكن الدين إال دينار واحد مل يبع منه شيء األجل مث ه

إال بعد اخلدمة فإن اجره سنة وقبض األجرة ومات بقرب ذلك ومل خيلف إال املدبر قال ابن القاسم إن احاطت 
ال حييط به بيع من مجيعه بثلث األجرة ويستخدمك  األجرة به مل يبع حىت تقتضي اإلجارة فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه او

ملستأجره فيعتق ثلثه ويرق ثلثله أو ال حييط به بيع من مجيعه بثبث األجرة ويستخدم ثلثه فإن فضل منه اكثر من ثلثي 
جرة الرقبة وخيدم ثلثاه مدة اإلجارة فإذا مضت عتق متام ما بقي بعد الدين ورق ثلثاه ويرجع ما بيع منه عن ثلث األ

إىل املستأجر وينفسخ منه ثلث اخلدمة قال حممد إن مل حتط األجرة برقبته فأحب إيل أن ال يباع منه شيء قال ابن 
القاسم إذا كانت األجرة تسعة وقيمته ثالثون وال مال له غريه فضت التسعة على قيمته فينوب الثلث املعتق ثالثة 

مستأجر ثلث اخلدمة وثلثها بني العبد والذمي اشتري منه بثالثة فإذا مت فيباع منه هبا ويعتق بقية الثلث وهو تسعة ولل
اجل اإلجارة رجع للورثة فيقول أكملوا إيل ثلث املائة فيجمع عشرين وما صار للعبد وهو سبعة وذلك سبعة 



ثة وعشرون فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة ومراد العبد ديناران فإن كان على السيد دين مخسة أضيف إىل ثال
العتق ألن ثلثي الورثة ال سبيل ألصحاب الدين عليه ألن املستأجر أحق به والدين األجنيب أوىل من التدبري فيباع من 

  العبد بثمانية فإذا انقضت اإلجارة ودفع العبد للورثة رجع عليهم فيعتق منه متام الثلث 

  فرع

 ثلثه ويقوم مباله يف الثلث ويسقط عنه باقي الكتابة يف جتوز كتابه املدبر فإن أدى عتق وإال عتق بعد موت السيد يف
وإن مل حيمله الثلث فما حبا ويقر مباله بيده عتق عنه ثلثه ويوضع عنه ثلث كل جنم بقي عليه بقدر ما عتق ألنه 

 للعدل إن مل يدع غريه عتق عنه ثلثه ووضع عنه ثلث كل جنم بقي عليه وال ينظر إىل ما أدى قبل ذلك ألن العتق مل
يصادفه ولو مل يبق عليه إال جنم حط عنه ثلثه ويسعى فيما بقي عليه فإن أدى عتق كله وإن مات سيده وعليه دين 
يغترق قيمة رقبته تبع فيه كتابه فإن أدى فوالؤه لناقدها او عجز رق ملبتاعه ألنه شأن بيع الكتابة او اغترق بعض 

يبع من كتابته وحط من كل جنم ثلث ما مل يبع من ذلك النجم فإن رقبته بيع من الكتابة بقدره وعتق قدر ثلث ما مل 
وىف عتق ووالؤه للميت او عجز فبقدر ما بيع من كتابته رق ملبتاعه وما عتق منه ال سبيل ألحد عليه وباقي رقبته 
هتما بعد أدى عتق منه برق الورثة ولك مكاتبة عبدك مع مدبرك كتابة واحدة فإن مت مضت الكتابة على قدر قو

على األداء يوم الكتابة وعتق املدبر يف الثلث وسقطت حصته عن صاحبه ويسعى العبد يف قيمة حصته وحده وال 
يسعى املدبر معه ألنه إمنا دخل معه على أن يعتق مبوت سيده فال حجة له خبالف عتق السيد ألحد العبدين يف كتابة 

ثلث عتق حممله وسقط من الكتابة قدر ذلك ويسعى يف باقي واحدة ألنه مل يدخل على هذا وإن مل حيمل املدبر ال
الكتابة وهو صاحبه وال يعتق بقيته إال بصاحبه وال صاحبه إال به فإن عتقا رجع من ودى منهما على صاحبه مبا 

ودى عنه إال أن يكون ذو رحم ال ميلك أحدمها اآلخر فال تراجع بينهما ألن أحد العرض فرع قبول مالك املعرض 
ل أشهب ال جتوز مكاتبة العبد مع املدبر احملض على العبد معتق املدبر يف النكت إذا اغترق الدين رقبته تباع وقا

كتابته يريد ال فضل يف الكتابة وقوله إذا اغترق بعض الرقبة يباع من الكتابة بقدر الدين يريد ويف الكتابة فضل قال 
بقدر الدين مث يعتق ثلثه الباقي ويسقط من الكتابة بقدر ذلك وإن  حممد إن اغترق الدين قيمة رقبته بيع من الكتابة

كان الدين حييط بالكتابة وحدها ويف الرقبة فضل فقيل البد من تعجيزه حىت يباع من رقبته قدر الدين مث يعتق ثلث 
ثلث ما يفضل  ما بقي قال ابن القاسم يترك على كتابته يؤديها يف الدين على جنومه منه فيعتق وإن عجز عتق منه

بعد قضاء الدين فإن اغترق نصف الرقبة وثلث الكتابة فإن بيع ثالثة أرباع الكتابة فيعجز فريق ثالثة أرباعه او يباع 
نصف رقبته أوىل اجاب بعضهم بأهنا كمسألة حممد إذا كان الدين حييط بالكتابة وحدها ويف الرقبة فضل فعلى قول 

باع منه شيء ويؤدي على جنومه فإن عجز فهو كمدبر ال كتابة فيه يباع منه بقدر ابن القاسم ال بد من تعجيزه وال ي
الدين ويعتق ثلث الباقي وإمنا يباع من كتابته مبقدار الدين إذا اغترق من الكتابة مثل ما اغترق من الرقبة او اقل أما 

اجل مث فلس وعليه دين حييط بأضعاف من الكتابة اكثر فعلى ما تقدم قال ابن يونس قال حممد إذا كوتب املعتق إىل 
قيمته ال تباع كتابته ويؤديها للغرماء فإن وداها قبل األجل عتق او سبق األجل عتق وسقط ما بقي عليه قل الدين 

او كثر فإن ودى وبقية من الكتابة باقية فهي لسيده او لورثته أو حل األجل قبل وفاء الدين وبقي الكتابة عتق 
وبقي على سيد البقية دينه قال ابن ميسر هذا إذا كان العتق قبل الدين وجيوز تقدمي التدبري على  وسقط باقي الكتابة

العتق إىل اجل وتأخريه فإن مات السيد قبل األجل قوم يف الثلث اخلدمة بقية األجل وقيل إن تقدم التدبري قومت 
ثي املوت فهو يعتقه إىل متام األجل فتظلم رقبته وهو ضعيف ألنه يستوعب الثلث يف عتقه وما عجز عنه فهو من ثل



الورثة ال يقوم يف الثلث ما ال ميلكه ألنه لو كان على السيد دين حييط به مل يزل العتق إىل اجل وإن كان التدبري قبل 
 ومل يبع من رقبته له شيء يف دينه وينقض الدين التدبري ومل ينقض عتق األجل فكان للغرماء خدمته فنسوا إىل األجل

وليس للميت مال غري خدمته تقدم التدبري أم تأخر فإن كان معتقاً إىل األجل مث فلس او مات وعليه دين حييط 
برقبته استدانه بعد عتق األجل فال تباع كتابته ويؤديها للغرماء على النجوم وإن ودى الدين ودى الباقي للورثة 

ها وإن مل يود حىت حل األجل سقط عند الباقي منها ومل وإن وداها قبل األجل عتق وقضي الدين او ما بقي منه من
يتبع بشيء من دين سيده عتق باألداء او حبلول األجل وإن كان الدين قبل عتق األجل فالدين أوىل به قال ابن 

القاسم إن كاتب مث دبر جعل يف الثلث األقل من قيمة الرقبه او قيمة الكتابة او دبر مث كاتب فقيمة الرقبه خاصة 
ألن السنة يف املدبر إذا مل يكاتب أن يف الثلث قيمة رقبته اليت كان ميلكها قبل التدبري وهو عتق التزمه بعد املوت 

فإذا كاتب مل ينتقل عن ذلك ألنه لو عجز عاد مدبراً وإن تقدمت الكتابة فقد صار ال يتغري ما ميلكه منه إذ قد يعجز 
ا دبر جعل يف الثلث األقل مبا كان قد صح له احتياطاً للعتق بتدبريه إياه فتملك رقبته او يؤدي فتصح له الكتابة وإذ

كإيصائه بعتقه هذا إذا كاتبه يف الصحة مث دبره بعدها يف صحة او مرض أما إن كاتبه يف املرض مث دبره فيه فيجعل 
قبة ألهنا من ناحية العتق ويف يف الثلث قيمة الرقبة ألن الكتابة يف املرض إذا مل يقبض إمنا جتعل يف الثلث قيمة الر

التدبري جتعل قيمة الرقبة فاتفقا فلذلك جعلت قيمة الرقبة قاله ابن القاسم وقال حممد سواء بدأ بالتدبري ام ال فال 
يقوم إال باقلهما ألن من أوصى بعتق مكاتبه جعل يف الثلث األقل من قيمة رقبته او من قيمة كتابته وال فرق بني 

ب او تدبريه قال ابن القاسم إذا كاتبهما كتابة واحدة مث دبر أحدمها فإن أديا عتقا او عجزا لزم الوصية باملكات
السيد تدبري من كان دبر وإن مات السيد قبل عجزمها واملدبر حيمله الثلث وهو قوي على السعي حني مات السيد 

  مل يعتق إال برضا صاحبه حلق الكتابة اليت التزمها معه 

  فرع

ب مدبرة بينكما وطئها أحدكما فحملت قومت عليه وتصري له أم ولد ألنه أقوى هلا وقال غريه إن كان يف الكتا
الواطئ معسراً خري شريكه بني اتباعه بنصف قيمته وتصري أم ولد له وبني التمسك حبصته ألجل عسره واتباعه 

ئ عدمياً عتق عليه نصيبه من رأس ماله بنصف قيمته الولد يوم استهالكه مث ال يقوم عليه أن ايسر فإن مات الواط
ألنه من أم ولد وبقي نصيب املتمسك مدبراً او مات غري الواطئ وقد كان متسك بنصيبه وعليه دين يرد التدبري 

بيعت حصته ألنه شأن التدبري فإن ابتاعها الواطئ ليس حدث له حل له وطؤها وإن مات فنصفها رقيق ونصفها حر 
ونس قيل يقوم على الواطئ الولد خاصة وتبقى هي على حاهلا وإن مات غري الواطئ عن من رأس ماله قال ابن ي

نصفها يف ثلثه فإن مل يترك وفاء قومت على الوطيء وبقيت له أم ولد وقوله يتبع بنصف قيمة الولد يوم استهالكه 
كم والفرق أن وطء الشريك يريد وكذلك إذا تأخر احلكم حىت كرب الصيب وقيل يف ولد املستحقة فيه القيمة يوم حي

عدوان فلزمته القيمة يوم التعدي وإمنا تكون القيمة يوم احلكم باستحقاق أمه قال اللخمي إن كان من ثلث املدبر 
ونصيبه عتق بالتدبري وأعتق نصيب الواطئ لتحرمي الوطئ عليه وكذلك إن محل الثلث بعض نصيبه وعن مالك يقوم 

واطئ منها فإن مات املدبر وترك وفات أعتق نصفه وإن مل يتركه وفات قومت على نصيبه من الولد وحده ومينع ال
الواطئ وبقيت أم ولد ألن الوالء قد ثبت بالتدبري فال ينتقل وقوله إمنا تكون ام ولد إمنا يصح على القيمة تكون يوم 

زم قيمة الولد اليوم او يوم ولدت محلت وتسقط القيمة املأخوذة من الواطئ يف الولد وتعاد له او حتاسب هبا وإن الت
مل تكن ام ولد وإذا كان الواطئ معسراً ال خيري املدبر على هذا القول وال ينتقض التدبري ويرجع بنصف قيمة الولد 



وإذا مل يقوم على الواطئ للعسر او ملنع نقل الوالء على أحد قويل مالك فال يعتق نصيب الذي أولد عند أشهب 
  ده بعض أم ولد ويتبعه وال يكون عن

  فرع

يف الكتاب إذا دبر جنينها حرم بيعها دون رهنها كما لو أعتق ما يف بطنها قال ابن يونس قال أبو عمران إمنا يرهنها 
  يف دين قبل احلرية وقبل التدبري وأما ما حيدث فيباع ما يف بطنها فيه وال يتعرض هو به للبيع 

  فرع

احلرب استتيب فإن مل يتب قتل وإن تاب مل يقسم يف املغنم ورد لسيده إن يف الكتاب إذا ارتد املدبر وحلق بدار 
عرف فإن جهل أنه مدبر حىت قسم فلسيده فداؤه بالثمن ويرجع مدبراً فإن مات السيد وقد تركه يف يد من صار يف 

ثلث فما وسع ورق سهمه خيتدمه يف مثنه فمات السيد قبل وفاء ذلك عتق من ثلثه واتبع بباقي الثمن فإن مل يسعه ال
باقيه لوارثه ألن سيده اسلمه قال غريه إن محله الثلث عتق ومل يتبع بشيء او بعضه مل يتبع حبصة البعض العتيق 

خبالف اجلناية اليت هي فعله وإن رهن السيد فما مل حيمل الثلث منه فرق وال خيار للوارث ويف اجلناية خيري الورثة 
لث ال حيمله والسيد قد اسلمه فيها والفرق أن املشتري قد أخذه يف األصل على فيما رق منه إذا سلمه ومات والث

مالك رقبته واجملين عليه إمنا أسلمت له خدمته فهي اضعف يف التنبيهات اختلفت الروايات فوقع سيده الغيبة وسقط 
ده تركه يف يد من بعينه يف بعضها وهو الصحيح وهو أنه إذا عرف أنه مدبر او حر قال ابن يونس إن أراد سي

حسب عليه خيدمه يف ذلك فإن وىف واملدبر حي رجع مدبراً او هلك قبل وفائه خرج من ثلثه واتبع بباقي الثمن قال 
عبد امللك اتباعه حبصة ما عتق إمنا هو فيما اشتري من يد العدو وأما ما وقع يف الغنائم فال كاحلر يقع يف املقاسم ال 

قال حممد والقول ما قال عبد امللك وكذلك املكاتب واملعتق إىل اجل ال يتبع إال مبا يتبع يتبع وإن باعه العدو اتبع 
فيه احلر وجعل ابن القاسم أبا قر لدار احلرب جبناية فعلها إال يف قوله إذا مل حيمله الثلث رق باقيه ملشتريه وإن اريد 

ه فيعتق بعد موته كما يوقف مال األسري وإذا السيد وحلق بدار احلرب دون املدبر ففي الكتاب يوقف مدبره ملوت
وقف انفق عليه من مال سيده وكذلك أم ولده خبالف صغار ولده ألن الولد ال يرثه إن قل على ردته قال اللخمي 
إذا مل يعرف سيد املدبر الواقع يف املقاسم مل يبع وخدمته للجيش فإن افترقوا بيعت شيئاً بعد شيء وعن ابن القاسم 

يقاً ملشتريه ويبطل تدبريه وقال حممد ملشتري خدمته حياة السيد وإن كثرت وملالك يف خيار الورثة إذا يكون رق
اسلمه قوالن ومها جيريان يف الغرماء أن يدفعوا له باقي مثنه ويباع هلم والقول اآلخر احسن واملبيع يف املقاسم أقوى 

خذ الباقي وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح أن ال يتبع ألن من اجلاين ألن العبد القن ال يباع منه بقدر الثمن ويؤ
املستحق منه بعد القسم مالك وحرية باملالك ال ينزع إال بالثمن واملدبر قادر على أن يبني أنه مدبر فلم يفعل فهو 
ن أنه كاحلر يقع يف املقاسم فيغر من نفسه وإن اشترى من ارض احلرب مدبر وأخرج مث ثبت أنه مدبر وهو كان يظ

عبد وأسلمه سيده مث مات ومحله الثالث ال يتبع بالباقي خبالف األول ألن من اخرج حراً من ارض احلرب له أن 
يتبعه مبا اشتراه ولو قدم حريب مبدبر وأسلم عليه مل ينزع منه وكان له فيه ما لسيده فيه وهو اخلدمة ألن احلريب ميلك 

له عتق ووالؤه ملدبره وإن مل يكن له غريه عتق ثلثه ورق باقيه للحريب مال املسلم فإن مات الذي دبره والثلث حيم
  وإن كان على السيد دين يرقه رق كله له 



  فرع

يف الكتاب إذا اسلم مدبر نصراين او ابتاع مسلماً فدبره أجزناه له وقبض اجرته ومل يتعجل رقه بالبيع فقد يعتق 
ه عبده وله والؤه فإن مل يسلم حىت مات عتق يف ثلثه ووالؤه مبوت سيده فإن اسلم النصراين قبل موته رجع إلي

للمسلمني ألن الكافر ال يرث املسلم إال أن يكون للنصراين ولد وأخ مسلم ممن جير والؤه إليه فريثه هذا إن اسلم 
ألنه يوم عقد  املدبر بعد التدبري أما إن دبره والعبد مسلم فوالؤه للمسلمني ال يرجع إليه إن اسلم وال ولد له مسلم

التدبري مل يكن له عليه والء وال ملك مستقر خبالف تدبريه كافراً وإن عتق يف الثلث نصفه والورثة نصارى بيع 
عليهم نصفه من مسلم وإن مل يكن له ورثة رق للمسلمني وقال غريه ال جيوز للنصراين شراء مسلم ألن اإلسالم ال 

نه معنا من ابيعه بتدبريه ويف التنبيهات قول بعض الرواة إن اشترى مسلماً يعلى عليه فإذا اسلم عبده مث دبر عتق أل
ودبره ال جيوز الشراء ألنا لو اجزناه لبعناه عليه بال فائدة وقال ابن أيب زمنني معناه أن البيع والتدبري يفسخان وقيل 

ه او كاتبه بيعت كتابته عليه نفياً يعجل عتقه قال ابن يونس قال عبد امللك إذا اسلم عبده فأعتقه إىل اجل عجل عتق
لسلطان الكفر على املسلم قال ابن يونس وإذا اجزنا املدبر عليه وقبض األجرة واتلفها ومات قبل أن خيدم العبد 

من اإلجارة شيئاً ومل يترك غريه فإن رضي العبد أن خيدم مدة اإلجارة لرغبته يف عتق ثلثه فله ذلك ويعتق ثلثه وخيدم 
باع ثلثاه على الورثة وال كالم ملن استأجره وإن امتنع العبد من اخلدمة ومل يرض املستأجر أن خيدم ما رق املدة مث ي

منه الستحقاق بعض ما استأجر بيع من مجيعه بقدر اإلجارة وعتق ثلث ما بقي وبيع على الورثة ما بقي وإن رضي 
وعتق ما بقي من ثلثه وخيدم املستأجر ثلثه فإذا متت املستأجر أن خيدم ما رق منه فليبع من ثلثه قدر ثلث اإلجارة 

اإلجارة بيع على الورثة ما رق هلم إال أن يسلموا قبل ذلك فيبقى هلم قال اللخمي اإلسالم إما قبل التدبري او بعده 
 مل يبع قوالً او قبل الشراء واخلالف يف الثالثة فإن اسلم بعد التدبري قيل يبقى مدبراً وقيل يباع وإن اسلم قبل التدبري

واحداً وهل يواجر إىل موت سيده او يعجل عتقه قوالن واملسلم قبل الشراء والتدبري فيه ثالثة أقوال ميضى تدبريه 
يعجل عتقه يبطل الشراء نفسه وقال عبد الوهاب إذا اسلم بعد التدبري يتخرج فيه قول أنه يباع ويرفع مثنه 

ى من املدبر قال ابن وهب هذا صواب ويباع ألن العقد املتقدم كان بني للنصراين كإسالم أم ولده ألن حريتها أقو
كافرين والعتق فيه حق هللا وهبة لسيد العبد وهبة للكافر ال يلزم ألفروع حالة كفره خبالف العتق البتل إذا حوز 

كاتبه عبداً ال كتابة نفسه فإن الرجوع بعد احلوز تظامل ولذلك قال مالك مرة يف أم ولد النصراين إهنا تباع ويتبع م
  فيه والكتابة أبني ألنه جوزه نفسه 

  فرع

  يف الكتاب إن أدعى أن سيده دبره او كاتبه مل حيلف السيد إال أن يقوم شاهد كالعتق 

  فرع

قال ابن يونس قال مالك جيوز وطب املدبرة واملوصى بعتقها ألنه ال يزيدها إال خرياً فتصري تعتق من رأس املال 
ملكاتبة واملعتقة إىل اجل واملعتقة بعضها واملخدمة واملشتركة لتزلزل امللك يف اجلميع وتوقع العتق يف حياة وميتنع يف ا

السيد خبالف غريهن ال يعتقن إال بعد الوفاة وأم الولد لضعف امللك جداً وجيوز وطؤها لتأخر عتقها بعد املوت 
  بطال احلوز يف اخلدمة ويرد عليه عتق املستأجرة ويالحظ فيهن شبه نكاح املتعة لتوقع العتق يف احلياة وإ



  فرع

يف املنتقى ولد املدبرة مبنزلتها قال حممد إن دبرها على أن ولدها رقيق فهو مبنزلتها ويبطل الشرط كما لو قال أنت 
  حرة على أن ما تكسبه يل 

  فرع

اله كما مينع من انتزاع مال مدبره عند قال إن دبره واستثىن ماله جوزه مالك كالعتق ومنعه ابن كنانة وقال يتبعه م
  موته قال ابن القاسم وإذا استثناه يف التدبري قوم بغري مال وحسب ما بيده من مال السيد فيقوم املدبر دوهنا 

  فرع

يف املنتقى إذا اخرج املدبر غريه خري سيده فإن اسلمه اسلم إليه خدمته لتعلق التدبري بالرقبة ويقاصه من دينه خلراجه 
إن أدى عند سيده رجع لسيده مدبراً وإن افتكه سيده رجع أيضا وإن جنت حامل على رجل قال ابن القاسم خيري ف

سيدها إذا وضعت فإن أسلمها بغري ولدها ومل يؤد حىت مات سيدها وخرجت هي وولدها من الثلث اتبعت بقية 
حبصته من ذلك وخيري الورثة يف إسالم ما  األرش وإن ضاق الثلث عتق منها ومن ولدها باحلصص ويتبع ما عتق منها

رق منها او ما فداه مبا عليه وإن مات السيد مديناً بيع منها ومن ولدها بقدر الدين ومنها خاصة بقدر اجلناية فإن 
كان مدبراً فمات سيده وال مال له غريه عتق ثلثه وقسم اجلرح اثالثاً ثالثة على ما عتق والباقي على ما رق خيري 

ة فيه بني إعطاء ثلثي العقل وأمسكوا الثلثني او اسلموه فإن كان على السيد دين مع اجلناية بيع من املدبر بقدر الورث
عقل اجلرح وقدر الدين ويبدأ بالعقل مث الدين مث يعتق ثلث الباقي ويرق ثلثاه للورثة لتعلق اجلناية بعني العبد والدين 

عتق كله وكانت اجلناية ديناً عليه وإن كان العقل ديته عت لة إذا مل  بذمة السيد وإن كان يف ثلث سيده ما حيمله
يكن على سيده دين ألن تأثري الدين يف بيع املدبر أقوى من اجلناية ألن الدين ليس له غري ذمة السيد وليس له غري 

املوازية ال يعتق يف ثلث مال العبد واجلناية تتعلق بالرقبة تارة وبالذمة تارة وباخلدمة تارة فإن قتل سيده عمداً ففي 
وال دية ويباع وال يتبع بشيء ألنه استعجل ما اجله اهللا فيؤخذ بنقيض قصده وال يتبع ألن العبد فيما جىن او أخطأ 

عتق يف املال دون دية الدية ألنه ال يعجل بقتل اخلطأ فمنع الدية لوجوهبا عليه وإن جرح جنينا فأسلم لسيده مث مات 
ال له غريه فقال الورثة نسلمه للمجروح وقال صاحب الدين ازيد على ذلك فهو أوىل وحيط عن وعليه دين ال م

السيد قدر زيادة الغرمي على دية اجلرح فإن مل يرد مل يأخذ العبد واجملين عليه أوىل به ألنه حمل اجلناية والدين يف الذمة 
دة عن السيد ويأخذ الغرمي العبد وإذا جرح املدبر إال أن يريد الغرماء فيعظى من ذلك األرش للمجروح وحيط الزيا

وله مال وامتنع سيده من فدائه فللمجروح اخذ مال املدبر يف جرحه فإن ويف بقي املدبر لسيده وإال استعمل املدبر 
فيما ويف اجلواهر إذا اسلم خدمته مث عتق من ثلث سيده قيل ال يتبع مبا بقي من ارش فإن جرح اثنني حتاصا يف 

ته فإن جرح واحدا فأسلم إليه مث جرح آخر حتاصا ببقية جناية األول ومحله جناية الثاين خبالف القن ألنه ميلكه خدم
اجملين عليه إذا اسلم إليه وإذا جىن خري هذا الذي ملكه كما خري األول ويف املدبر يأخذ اخلدمة أوال فأوال وال يكون 

ر على القن فإن افتكه اختص خبدمته او اسلمه بطل حقه فإن جىن أوىل باملستقبل وخرج الشيخ أبو القاسم املدب
املدبر الصغري الذي ال يعمل روى أشهب ال يسلم حىت يبلغ اخلدمة لعدم ألفائدة فإن مات قبل سقطت اجلناية 

وكذلك املدبرة اليت ال عمل عندها قيل قد ميوت سيدها او يصيب ماال وقال ح ال تسلم خدمة املدبر كأم الولد 



وعلى السيد األقل من ارش اجلناية او قيمة الرقبة وقال ش يسلمه ألنه عنده عتق إىل اجل وكل عتق إىل اجل متعني 
الوجود ام ال له الرجوع فيه ويف اجلالب إذا اسلم خدمته للمجين عليه فمات السيد وخرج من ثلثه عتق وبقيت 

ناية للخدمة أوال دون الرقبة فال يتغري متعلقها وإذا جىن على اجلناية يف ذمته ألنه اجلاين وقيل ال شيء عليه لتوجه اجل
واحد بعد واحد يتخرج فيه قول إن عزا اجملروح األول يف افتكاكه وإسالمه فإن افتكه اختص خبدمته او اسلمه بطل 

له ابن حقه من خدمته وإن جىن على سيده وبطلت خدمته بالتدبري واختدمه باجلناية وقامه من اجرهتا بأرشها قا
القاسم وقيل ال يضمن لسيده ارش جنايته ألنه لو فداه من أجنيب مل يتبعه مبا فداه وإن خرج السيد مدبره مل يضمن 
له ارش جراحه وإن قتله فال ضمان عليه ألنه لو ضمان شيئا ألخذه فال فائدة فيه وإن قتل املدبر سيده عمدا بطل 

  اخذ بنقيض قصده كالوارث او خطأ مل يبطل تدبريه تدبريه ألنه أراد أن يعجل ما اجله اهللا فيؤ

  فرع

يف اجلواهر التدبري يرتفع بقتل السيد عمدا وباستغراق الدين له وللتركة ومبجاوزة الثلث يرفع كمال احلرية متهيد 
التدبري  خالفنا ح إذا مات السيد عليه دين يغترقه قال يستسعى للغرماء فإذا أعتق على قاعدته يف املعتق بعضه لنا أن

يف معىن الوصية والدين مقدم عليها وإحالة الغرماء على سعاية قد ال حيصل مفسدة عليهم وإلزام العبد ما مل جيز ظلم 
عليه وافقنا ش يف محل املدبرة إذا وضعته ألقل من ستة اشهر بعد التدبري أنه يتبعها يف العتق وإذا ملك السيد املدبر 

ن يف ملكه بالتمليك فعلى القول بعدم امللك الولد ملك للسيد وإال فالولد ملكه وال امة فوطئها فأتت بولد فله قوال
يعتق عليه عبده ألن ملكه غري تام وله يف تبقيته يف التدبري قوالن بناء على أن العبد ال يتبعه ولده يف الرق واحلرية 

  ى أم الولد يتبعها ولدها من غري السيد عنده وإمنا أمه وله يف بيع ولد املدبرة من نكاح او زنا قوالن لنا القياس عل

  كتاب الكتابة

كتب عليكم الصيام كما كتب على ( ويف التنبيهات هي مشتقة من األجل املضروب والكتابة األجل لقوله تعاىل 
م والعبد الز) كتب ربكم على نفسه الرمحة ( أي التزمتم الصيام كما التزمه الذين من قبلكم و ) الذين من قبلكم 

نفسه املال او من الكتابة ال يقع مبكتوب ويقال يف املصدر كتاب وكتابة وكتب ومكاتبة وقال غريه من الضم ومنه 
مسي اجليش كتيبه لضم بعضه لبعض والنجوم يضم بعضها لبعض وكانت العرب ال تعاين احلساب وتعرف األوقات 

ها اإلسالم وأصل جوازها الكتاب والسنة واإلمجاع بطلوع النجوم فسميت األوقات جنوماً وكانت يف اجلاهلية فأقر
واخلري قيل الدين ) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا ( فالكتاب قوله تعاىل 

ت ليتخلصوا لطاعة اهللا تعاىل وقيل املال ليتم العقد والسنة قوله املكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم وأمجع
  األمة على جوازها 

  النظر يف أركاهنا وأحكامها

النظر األول يف األركان وهي أربعة الركن األول الصيغة وفيه ستة فروع األول يف اجلواهر هي أن تقول كاتبتك 
على مخسني يف جنم او جنمني فصاعدا كل جنم كذا وإن مل يقبل أن أديت حرة قال ش ال جيوز إال على جنمني وال 

وال احلالة ملا روي عن عثمان رضي اهللا عنه أنه غضب على عبده فقال ال عاقبتك وال كاتبتك على جنمني جيوز جنم 



فدل على أنه ال جيوز اقل من ذلك وال يعاقبه بالتضييق به وعن علي رضي اهللا عنه أنه قال الكتابة على جنمني 
تجوا باألثر السابق وألنه يعجز عن أدائه فينفسخ واإلتيان من الثاين ووافقه ابن حنبل على منع احلال ووافقنا ح اح

العقد ويبطل املقصود فيمتنع كالسمك يف املاء والطري يف اهلواء خبالف بيعه من نفسه فإنه ال ينفسخ بالعجز 
واجلواب عن األثرين أما أثر عثمان رضي اهللا عنه فإنه يدل على أن ذلك تضييق على ذلك العبد لقصور قدرته على 

أما أثر علي رضي اهللا عنه فهو أمنا يدل على نفي احللول مبفهومه ال مبنطوقه وهو خرج خمرج الغالب فال احللول و
مفهوم له وأما التعجيز فذلك غري الزم يف مجيع الصور فال حتصل هذه الدعوى من هذا الدليل ويؤكد ما قلنا القياس 

ر على مال وقال ش كاتبتك على كذا ليس صرحياً على البيع وسائر املعاوضات وبالقياس على ما أدى قال أنت ح
فال يعتق باألداء حىت يقول السيد نويت إن أدى فهو حر لدوران كاتبتك بني الكتابة وخمارجة العبد والكتابة بالقلم 

فال تنصرف ألحدمها إال بالنية ووافقنا ح واجلواب أنه مشتهر يف العرف يف الكتابة املخصوصة فتنصرف إليه من 
ية كاملخالعة حتتمل خلع الثياب وغريها وهي تنصرف لزوال العصمة وإن مل يقل إذا دفعت العوض فأنت طالق غري ن

الثاين يف اجلواهر أنت حر على ألف قيل يعتق يف احلال واأللف يف ذمته ألن له انتزاع ماله وعتقه ولو باعه من نفسه 
 من شاء ألن السيد هو املعتق فله اخذ ماله من غري صح وله الوالء وكذلك إن دس من اشتراه او اشترط أن يوايل

بيع الثالث يف الكتاب إن اشترط أنه إن عجز عن جنم رق وإن مل يؤد جنومه إىل اجل كذا فال كتابة له مل يكن له 
تعجيزه مبا شرطت ويعجز السلطان بعد أن جيتهد له يف التلوم بعد األجل فإن رجاه وإال ألنك تتهم يف تعجيزه 

طاعة كذلك قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إن شرطت عليه إن شرب مخراً او حنوه فهو مردود للرق ففعل ال والغ
يرده يف الرق خبالف العتق إىل اجل فيشترط عليه إن ابق فال حرية له والفرق أن الثاين ضرر عليك الرابع إن 

ىل اجل على أن يطأها وقال ش و ح الكتابة شرطت وطئها مدة الكتابة بطل الشرط دون الكتابة كما لو أعتقها إ
فاسدة ملناقضته له ألن شأن الكتابة حوز النفس وجوابه أن ذلك اشترط منفعة من منافعها وذلك ال يناقض العقد 

كما لو شرط أن يزوجها من غالمها ويستخدمها او شرط اميا ولدت يف كتابتها رق لك ألهنا ال تنفسخ بالغرر كما 
ا شرط وطئاً قال ابن يونس ويكون الولد املشترط تبعاً ألمه وال جيوز استثناء ما يف بطنها ويبيعها تنفسخ بالبيع إذ

وعن مالك يف هذا كله تفسخ الكتابة إال أن يرضى السيد بإسقاط الشرط وقال أشهب تنفسخ ولو بقي منها درهم 
عها الولد وقال حممد ة إذا أدى ولو جنماً إال أن يرضى السيد بإسقاط الشرط فإن مل يعلم هبا حىت أدى املكاتب تب

بطل الشرط وصحت الكتابة وقيل ذلك خيري السيد بني إبطال الشرط والكتابة قال ابن القاسم وأشهب لو كان 
الشرط من املكاتب إن مات له زوجته وهي امة السيد وهو معه يف الكتابة فذلك جائز فإن باعها السيد او وهبها مل 

ذلك يف الكتابة قال حممد وإن كاتب السيد امرأته على حدث سقط شرط الزوج يف ولدها يدخل ما تلد بعد 
املولود بعد كتابتها ويعتق الولد مع أوهلما عتقاً ويسعى معهما معونة هلما ويرث من مات من ابويه قبل العتق وإذا 

الشرط ففي كتابتها خاصة اخلامس يف أعتق مع أوهلما مل يبق له مع الثاين سعاية وال موارثة وما ولدته بعد إسقاط 
الكتاب إن كاتبه على خيار أحدكما شهراً او يوماً كان كالبيع وباألوىل ألهنا مبنية على املساحمة وما ولدت يف اخليار 

دخل يف كتابتها إن امضاها من له اخليار وإن كرهت يدخل يف البيع ما ولدت املبيعة يف اخليار وولد املكاتبة يف 
بني وقال غريه ال تدخل ألنه مل تتم الكتابة إال بعد الوالدة وكذلك الولد يف البيع للبائع وال ينبغي للمبتاع أن اخليار أ

خيتار الشراء للتفرقة قال ابن يونس قال أشهب الولد للسيد وال يدخل يف الكتابة وكذلك ارش جنايتها وما وهب 
ي أن خيتار البيع للتفرقة فإن فعل فإما أن يضم املشتري الولد إىل هلا والولد يف بيع اخليار للبائع وال ينبغي للمشتر

أمه او يأخذ البائع األم فيجمعان يف حوز أحدمها وإال نقضت البيع قال ابن القاسم اهلبة والصدقة يف ايام اخليار 



رى أن اإلختيار للبائع خبالف الولد وهو رجوع ألشهب يرى يف اخليار أن العقد يوم وقع االختيار وابن القاسم ي
مضى للعقد األول فكأنه مل يزل منعقداً والفرق عنده بني اهلبة والولد أن مال العبد للبائع فحمل ما طرأ له للبائع 

والولد مل يكن له قال ابن القاسم ارش ما جىن عليهما يف ايام اخليار ويف عهدة الثالث للبائع ألهنا يف ضمانه وعليه 
خليار وإن بعد وهو عند ابن القاسم خبالف البيع ألن اخلوف يف البيع من بيع معني فتأخر نفقتها قال اللخمي جيوز ا

ضمانه على البائع فيزيد يف الثمن ملكان الضمان ويف الكتابة الضمان من السيد قبل الكتابة وبعدها وليس للسيد 
إال أن يريد الكتابة او حدث من خراجه  انتزاع ماله يف زمن اخليار بل اخليار يف العقل واملال أربعة متقدم ال ينزع

حممل يده فيننت او حدث من غلة ثالث حببلته او عبيده فال ينتزعه واختلف يف اهلبه والصدقة قال وأرامها للسيد إال 
أن يقصد الدافع العون يف الكتابة وإن مل ميض الكتابة من له اخليار فللواهب واملتصدق رده السادس يف املنتقى إذا 

ليه أن ال يسافر صح العقد والشرط وأبطل ح الشرط دون العقد وجعل له السفر وعندنا مينع من سفر شرط ع
بعيد حيل فيه جنم إال بإذن سيده وهو سوى بني السفرين وعند ش يف السفر والشرط قوالن لنا قوله املكاتب عبد ما 

على ذلك واألصل بقاؤه وألن السفر غرر بقي عليه شيء والعبد ال يسافر إال بإذن سيده والتقوى قبل الكتابة 
وخطر ورمبا اتلف امواله فيه او حلت الكتابة له احتجوا بأنه مالك التصرف فيما يتوصل به إىل األداء ومنه السفر 

  وجوابه أن امللك السيد والغالب أنه ال ميلكه اخلطر بشهادة العادة 

  تفريع

إال بإذنه فإن فعل فله إبطال كتابته قال مالك إبطاهلا إن فعل إن شرط أن ال يسافر وال ينكح وال خيرج من أرضه 
ويرفعه للسلطان وليس له أن يفعل ذلك إال بإذنك شرطه عليه ام ال ألنه قد يضيع ماله يف الصداق وغريه وكذلك 

لو شرطت والؤه لغريك بطل الشرط دون العقد والرفع للسلطان لينظر هل لك منعه من ذلك أم ال ال تنفسخ 
كتابة وال يتزوج املكاتب إال بإذن سيده وقاله ش ولك إجازته وفسخه كالقن والزوجة بعد الدخول مبا استحل به ال

وهو ربع دينار فإن أديت له ومعه غريه يف الكتابة قال أشهب ليس لك إجازة ذلك إال بإجازة من معه إال أن يكونوا 
ر شرطه أن يكون ديناً منجماً ومؤجالً قال ابن القصار يف صغاراً فيفسخ بكل حال الركن الثاين العوض ويف اجلواه

تعليقه التأجيل والتنجيم ظاهر قول مالك وشيوخنا وقال القاضي يف اإلشراف ليس عن مالك نص صريح يف احلالة 
  وأصحابه جييزوهنا وهو وأصحابنا جوزوا احلالة وقاله ح وقال ش البد من جنمني وتقدم البحث يف الركن األول 

  الركن سبعة فروع ويف

األول يف الكتاب جيوز على وصف محران او سودان من غري وصفهم وله الوسط من ذلك اجلنس كالنكاح ووافقنا 
ح وابن حنبل وقال ش ال بد من ذكر اوصاف السلم لنا أن العتق معىن ال يلحقه ألفسخ فجاز أن يكون العبد 

إلجارة وجوابه ألفرق بأن الكتابة مبنية على املساحمة ألنه بيع ماله املطلق عرضاً كالغرة احتجوا بالقياس على البيع وا
مباله ومقصودها املهم العتق فال يضر الغرر يف املالية خبالف البيع مقصوده املإلية واملكايسة ويف الكتاب إن أوصى أن 

قيمته ومنعه ح للجهالة يكاتب عبد كوتب بكتابة مثله يف أدائه وإن كاتبه على قيمته جاز وينجم عليه الوسط من 
لنا القياس على الوصف او ألهنا معلومة غالباً وجيوز على عبد فالن خبالف النكاح ألنه ال جيوز خلوه عن العوض 
خبالف العتق وميتنع على لؤلؤ غري موصوف لتفاوت اإلحاطة بصفته يف التنبيهات قيل قوله يف الؤلؤا خمالف جلواز 

م يوصف وهاهنا غري موصوف فيتعذر ضبط وسطه الختالف اجناس وسطه وايسر السلم فيه والفرق أنه يف السل



تفاوته عظيم خبالف الوصف او سوى غريه بينهما واتفق مجاعة منهم إذا مل يسم عدد اللؤلؤ او وزن مجلته امتنعت 
ال ابن يونس إن مل الكتابة واختلفوا إذا مل يسم عدد الوصف فقيل متتنع الكتابة وقيل جتوز وله كتابة مثله وصفاً ق

يصف اجلنس ويف البلد سودان ومحران من غري غلبة أحدمها اعطى النصف من كل جنس كالنكاح قال بعض 
أصحابنا إذا مل يذكر عدة الوصف فله عليه كتابة مثله وصفاً ما مل ينقص عن وصفني وكذلك قول غريه يف اللؤلؤ ما 

ب ومل يسم ما يكاتب به وقيل ال جيوز ذلك يف الصحة وجيوز يف مل ينقص عن لؤلؤتني وجعله مثل إذا أوصى أن يكات
الوصية لتعذر مراجعة امليت يف إرادته ويف الكتاب إن كاتبه على ألف درهم ومل يذكر أجال جنمت عليه وشأن 

الكتابة التأجيل وكذلك إن أوصى أن يكاتب بألف درهم ومل يضرب أجال ومن هاهنا قيل إن ظاهر املذهب منع 
بة احلالة قال سحنون وإن كاتبه على عبد فالن ومل يصل إليه فعليه قيمته ومنعه أشهب للخطر وتفسخ الكتابة الكتا

قال حممد وإن مل يشترط ودى قيمته وال يفسخ وقال ابن ميسر ال يتم له شيء إال بعبد فالن كما قال ابن القاسم 
ال اللخمي وكره أشهب البعري الشارد وحنوه وقول ابن إذا كاتبه على عبد آبق او بعري شارد ومل يأت به فقد عجز ق

القاسم احسن ألن له انتزاع ذلك منه بغري عتق فإذا أعتقه عليه فقد تفضل عليه وجوزها ابن القاسم على إتيانه 
بعبده اآلبق ألن له إجباره على طلبه وجيوز على أن يغرس أرضه ودياً فإذا بلغت فهو حر واختلف يف هذا األصل 

ي كتابة فتثبت عند ألفلس واملوت او عدة فتبطل قوالن البن القاسم ومنه تربية البقر حىت يصري عدد كذا هل ه
وإذا كاتبه بقيمته قوم باحلال ألنه اصل القيم مث ينجم وإن مسى النجوم ومل يسلم ما يؤدي فيها جعل عليه ما 

عيباً رده واتبعه مبثله وال يرد العتق وكذلك النكاح يستطيعه الثاين يف الكتاب إن أعتق باداء العبد املوصوف فوجد م
ألن العبد يف الذمة وإن كاتبه على طعام مؤجل فله مصاحلته على دراهم معجلة وال يبيعه من أجنيب ألنه بيع الطعام 

قبل قبضه وجيوز فسخ العني او العرض حل ام ال يف عرض نقدا او مؤجال خمالفا للعرض الذي عليه او من صنفه 
الف البيوع ألنه فسخ دين يف دين وال تبعه من أجنيب إال بثمن معجل وجيوز أن يضع عنه ويتعجل او يؤخر خب

ويزيدك وتفسخ الدنانري يف دراهم إىل اجل ويعجل عتقه ألهنا ليست بدين ثابت ألنه ال حياص هبا يف ألفلس وال 
بأقل فأنت حر ولك مقاطعته مبا عليه يف عمل املوت إمنا هي كمن قال إن جئتين بكذا فأنت حر مث قال إن جئتين 

يعمله او حفر بئر طوهلا كذا فائدة يف التنبيهات القطاعة بفتح القاف وكسرها ألنه قطع طلب سيده عنه مبا اعطاه 
او قطع له بتمام حريته بذلك او قطع بعض ما كان له عنده وجوزها مالك مبا جيوز بينك وبني غرميك عجلت العتق 

او اخرته بتأخري بعضه عجل قبض ما قاطع عليه او اخره ومنعها سحنون إال ما جيوز بينك وبني  بذلك القبض
غرميك األجنيب وقاله ش قياسا على البيع فائدة ألفعالة بفتح ألفاء السجايا اخللقية كالشجاعة وألفسالة والنجابة 

الة وألفصالة والنحالة والزبالة وهذه وبكسرها الصنائع كالنجارة واخلياطة والصياغة وبضمها ملا يطرح كالنخ
اإلستعماالت لغة لكثرته غري مطردة والقطاعة هي بيع الكتابة بشيء آخر فهي حنو من الصناعة والتجارة فالكسر 
فيها انسب قال ابن يونس قال سحنون إذا كانت القطاعة يعملها سيده امتنع ألن كل خدمة تبقى بعد عتقه فهي 

ينا عاش او مات جازت تعجل العتق وإال امتنع وكان دينا بدين وقد كره مالك الربا بني ساقطة وإن كانت عليه د
العبد وسيده قال ابن القاسم وإذا احل لك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه مثل ما على األعال امتنع إال 

ألعال بشيء ألن احلوالة كالبيع أن يثبت اخت عتق األعال فإن عجز األسفل كان رقا لك وال يرجع على املكاتب ا
وقد متت حرمته ومنع ابن القاسم احلمالة بالكتابة إال على تعجيل العتق وأما احلوالة على من ال دين له قبله فيمتنع 

ألهنا محالة او على من له عليه دين حال او مل حيل جاز إن حلت الكتابة ويعتق مكانه وكذلك إن حل عليه جنم ويربأ 
م وإن كان آخر جنومه عتق مكانه وإن مل حيل النجم مل حيل امتنعت احلوالة وإن حل الدين ألنه فسخ من ذلك النج



دين مل حيل يف دين حال او مل حيل وكره مالك بيع الكتابة من أجنيب بعرض او غريه إىل اجل ألنه دين بدين ووسع 
ق مكانه ألهنا ليست بدين ثابت وكأنه عجل فيه بينك وبني مكاتبك وجوز أشهب احلوالة وإن مل حتل الكتابة ويعت

عتقه على دراهم نقد ومؤجلة والكتابة دنانري مل حتل فمن قال إن جئتين بدراهم فأنت حر مث قال إن جئتين بعشرة 
دنانري فأنت حر وإمنا كرهه ابن القاسم فيما ال تعتق به كله مكانه الثالث يف الكتاب إن كاتبه على خدمة شهر جاز 

وال يعتق حىت خيدم شهرا ألنه ظاهر الشرط وقال ابن القاسم إن عجل عتقه على خدمة شهر بعد العتق  عند أشهب
بطلت اخلدمة وهو حر ألنه استثىن من احلرية اخلدمة واحلرية ال يستثىن منها وكما لو قال على أن اطال وإن أعتقه 

ترطها بعد أداء الكتابة بطلت او يف كتابة بعد اخلدمة لزمت العبد اخلدمة لوقوعها يف زمن الرق وكل خدمة اش
فأدى الكتابة قبل متامها سقطت يف النكت قال بعض شيوخنا إذا كاتبه على خدمة شهر ال خيتلف ابن القاسم 

وأشهب إال يف وجه واحد إذا عجل قيمة اخلدمة فيتعجل عتقه عند أشهب كتعجيل الكتابة وال يتعجل عند ابن 
ملكاتب إىل مدة خيدمها معلومة له حكم املكاتب ألن املعتق إىل اجل إلشعار لفظ الكتابة القاسم قال بعض شيوخنا وا

بإرادة السيد لذلك فيحوز ماله وينفق عليه نفسه وقوله إذا عجل الكتابة سقطت اخلدمة إمنا يصح يف اخلدمة 
إذا ادان له حكم املكاتب ال املعتق اليسرية ألهنا يف حيز التبع فإن كان األقل ماال واالكثر خدمة فال قال ابن يونس 

إىل اجل ينبغي أن يكون له التعجيل قيمة اخلدمة وإمنا ميتنع إذا قال أخدمين شهرا وأنت حر ألنه معتق إىل اجل قال 
مالك وإن كاتبه وشرط عليه اسفارا وضحايا فأدى الكتابة وعجل الضحايا عتق وسقطت األسفار وعنه إذا مل حتل 

تها عتق والقيمة على أهنا حالة وعن ابن القاسم إن شرط عليه خدمة أربعة ايام كل اسبوع مدة الضحايا وعجل قيم
الكتابة فقط واألضحية ما عاش لزمه فإن أدى الكتابة قبل حملها او بعده سقطت اخلدمة ويعمر املكاتب وتؤدي قيمة 

اسم يؤدي القيمة حالة إىل اجلها قال ابن الضحايا يف تعمريه معجلة وال يعتق حىت يؤديها قاله مالك وقال ابن الق
القاسم وإن شرط أن ال خيرج من خدمته حىت يؤدي ال يفسخ بذلك ولزم الشرط قال حممد سقطت اخلدمة إذا 

بقيت بعد األسفار ألهنا بقيت من الرق وقد أمر الشرع بتكميل العتق على معتق بعضه حىت ال يبقى فيه شيء من 
بعد أداء اخلدمة واألسفار فيلزمه وال يعتق حىت يفعل ذلك او يعجل قيمته وعن مالك ابن الرق إال أن يشترط العتق 

يل هذه الدار وأنت حر فمرض فله أن يأيت مبن يبين وإن كره السيد قال امحد ابن ميسر هذا يف العمل املفهوم 
قة اليت يف الثلث بني اخلدمة كالبناء خبالف اخلدمة إال أن يرضى السيد ألنه معتق إىل اجل قال ابن يونس التفر

  اليسرية وغريها خمالفة للتعليل حممل ببقاء الرق فإن الرق يكمل
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لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

حريته وإن بقي األكثر قال اللخمي إن كاتبه على خدمة هذا الشهر فمرض او ابق مل يعتق خبالف املعتق إىل اجل 
ألنه مكاتب مل يؤد ما عليه فإن اعطى قيمة ذلك الشهر عتق استحسانا وإن قال علي خدمة شهر فمرض بعد العقد 

شهرا على سنة الكتابة فإن اعترف أنه أراد تعجيل العتق عتق وسقطت اخلدمة ويف املوازية إذا اشترط مع املال 
اسفارا فأدى ال يعطيه مكان األسفار شيئا وعلى هذا يعطيه قيمة اخلدمة الرابع يف الكتاب إن كاتب على ألف على 

ه مائة قال ابن يونس قال حممد وسعه باملال وال حياص به أنه إذا أدى وعتق فعليه مائة جاز كمن أعتقه على أن علي
الغرماء قال سحنون قول مالك أنت حر وعليك او أنت حر على أن عليك سواء وهو حر وعليه ما مسي وقال ابن 
ل القاسم خيري العبد يف على أن عليك يف العتق واإلتباع بذلك او يبقى رقا اخلامس يف املقدمات ميتنع بالغرر واجملهو

إال أن يستخف فإن كان حقهما او حق السيد حنو الكتابة إىل موت فالن بكذا او إىل اجل معلوم بالشارد واآلبق او 
جنني يف بطن أمه لفالن فيمتنع اتفاقا او يف حق املكاتب خاصة كاملكاتبة إىل اجل معلوم على عبد فالن او يأتيه 

فقوالن اجلواز البن القاسم واملنع ألشهب وأما إن كان اآلبق  بعبده اآلبق او إن بلغت البقرات كذا إىل اجل كذا
للعبد وبدأ إليه منه اآلن فهو حر واآلبق للسيد وجده ام ال ألنه أعتقه وانتزعه منه السادس قال البصري يف تعليقه 

زير وقاله ش إذا كاتبه على ميتة او موقوذة ودفع العبد ذلك رجع السيد عليه بالقيمة كما يقوله يف اخلمر واخلن
قياسا على اخلمر واخلنزير وكاخللع والنكاح وقال ح ال يرجع يف امليتة ألهنا شرط ال عوض لعدم قبوهلا للعوض 

خبالف امليتة واخلنزير له ماله عند الذمة السابع قال إذا وجد العوض معيبا وليس معه ماله رد عتقه وقاله ش وقال 
ق كما إذا كاتبه على عوض فلم يؤده احتجوا بأنا قد حكمنا بالعوض فال ح ال يرد لنا أن العوض مل حيصل فال يعت

يرد جوابه حكمنا به ظاهرا ال باطنا فريد كما لو حكمنا مث ظهر كذب البينة يف اجلواهر إن كاتبه على أن يشتري 
م البيع منه شيئا بنصف الكتابة مل يلزمه الشراء وإن كاتبه وباع شيئا على عوض واحد دفعة واحدة صح ولز

والكتابة كالبيع واإلجازة الركن الثالث املكاتب ويف اجلواهر شرطه أن يكون مكلفا اهال للتصرف ألهنا عقد وال 
يشترط اهلية التربع ألنه مل يتعني بل رمبا اخذ اضعاف قيمة العبد وهو الغالب ويف الركن ستة فروع األول يف 

حدمها على حصته إال بإذن شريكه ألنه تصرف يف املال املشترك الكتاب إذا كاتب الشريكان معا امتنعت مقاطعة أ
فإن أذن له فقاطعه من عشرين مؤجلة يف حصته على عشرة معجلة مث عجز املكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما اخذ 

مات  املقاطع خري املقاطع بني أن يؤدي لشريكه ما اخذ ويبقى العبد بينهما او يسلم حصته من العبد إليه رقيقا وإن
املكاتب عن مال فلآلخر أن يأخذ منه مجيع ما بقي له من الكتابة بغري حطيطة حلت ام ال ألن املوت يوجب احللول 
واملالك ماله بينهما على قدر حصتهما يف املكاتبة ألنه مات رقيقا وإن حل جنم فقال آتوين به وخذ املستقبل ففعل مث 

ه سلف منه لك ويبقى العبد بينكما وال خيار للمقتضي خبالف عجز عن النجم الثاين رددت نصف ما قبضت ألن
القطاعة وهو كاملال منجم بدأ أحدمها بنجم على أن يأخذ اآلخر النجم الثاين ففلس الغرمي يف الثاين رجع على 

صاحبه وإن اخذ أحدمها من املكاتب مجيع حقه بعد حمله بإذن صاحبه وأخذه صاحبه مث عجز املكاتب فال رجوع 
ي اخره على املقتضي ويعود العبد بينهما كقبض أحدمها من غرميهما حظه بعد حمله وأخذه اآلخر مث فلس الغرمي للذ

فال رجوع على املقتضي بشيء ألنه مل يسلفه شيئا بل اغر غرميه وإن تعجل أحدمها مجيع حقه من النجوم قبل حمله 
اعة وقيل كالقطاعة ويعد ذلك سلفا من املكاتب بإذن شريكه مث عجز املكاتب عن نصيب شريكه فهذا يشبه القط



املعجل والقطاعة اليت أذن فيها أحدمها لصاحبه كالبيع ألنه باع حظه على ما تعجل منه ورأى أن ما قبض أفضل له 
من حظه يف العبد إن عجز قال ربيعة قطاعة الشريك خبالف عتقه لنصيبه بل كشراء العبد نفسه يف التنبيهات إمنا 

ملقاطع بإذن شريكه إن احب أن يرد ما أخذ ويكون العبد بينهما قائما يرد ما اخذ حىت يتساوى مع الذي مل قال يف ا
يقاطع ولو كان اآلخر قبض اقل مما قاطع اآلخر فإنه يرد عليه بقدر ما يشتري معه وهو نصف ما فضل به يف النكت 

خر فهو مثل عجزه ال كموته ألن القيمة املأخوذة إذا قاطعه بإذن شريكه مث قبل املكاتب قبل أن يؤدي الشريك اآل
من القاتل عوض من رقبته فإن حصل من قيمته مثل ما قبضه املقاطع فال مقام ملن يقاطع او أقل او أكثر فهو كما 

قاله يف الكتاب يف عجزه قال ابن يونس قال حممد إن قاطعه على عرض او حيوان من العشرين اليت له نظر إىل قيمة 
قدا يوم قبضه مث رد فضال إن كان وأخذ حصته من العبد وإن قاطعه على مثلي رد مثله ورد اآلخر كل ما ذلك ن

قبض يكون بينهما نصفني مع رقبة العبد إال أن يشاء أن يتماسك مبا قاطعه به ويسلم حصته وإذا قاطعه بإذن شريكه 
مل يرجع املقاطع على املستمسك بشيء مما عنده من فاقتضى املتمسك اكثر مما اخذ املقاطع او مثله مث عجز املكاتب 

ألفضل ولو مل يأخذ املقاطع مجيع ما قاطعه عليه حىت مات ومل يترك إال اقل مما بقي عليه من الكتابة حتاصا فيه مجيعاً 
يقاطع مبا بقي من القطاعة والكتابة فإن مل يقبض املقاطع شيئاً وقبض الذي مل يقاطع مث عجز قبل أن قبض الذي مل 

عند حلول كل جنم فال رجوع للمقاطع عليه ألنه رضي بتأخري املكاتب وترك لصاحبه ما اخذ وإن تعجل قبل 
احللول اخذ املقاطع نصف ما اقتضى قال ابن يونس وأرى إن اقتضى جنماً مما حل عليه فللمقاطع حماصته فيه بقدر 

صان فيه بقدر ما حل لكل واحد وإن عجله قبل حمله ما قاطعه واملتمسك بقدر النجم احملال ألنه حل هلما فيتحا
فللمقاطع أن يأخذ منه قدر ما قاطعه عليه وما فضل للمتمسك ألن حق املقاطع قد حل وحق اآلخذ مل حيل فتعجيله 
هبة للمقاطع رده وهذا إذا مل يكن له مال غريه وال اخذ املقاطع منه حقه ومت لآلخر ما عجل له فإن قاطعه بغري إذن 

يكه وعلم بذلك قبل عجز املكاتب وموته ما قبضه املقاطع بينهما إال أن يسلمه له شريكه ويتمسك بالكتابة شر
فيصري كأنه قاطعه بإذنه فإن مل يرض فله نصف ما اخذ املقاطع ألن العبد وماله بينهما فليس ألحدمها أن يأخذ منه 

ال حممد فإن قاطعه بغري إذن شريكه مث عجز املكاتب أو شيئاً إال بإذن شريكه ولذلك امتنعت املقاطعة إال بإذنه ق
مات وقد استوىف املتمسك مثل ما اخذ املقاطع او ترك امليت ما يأخذ اآلخر منه ما بقي له او مثل ما اخذ فال حجة 
م للمتمسك قاله ابن القاسم وأشهب واختلف إذا عجز ومل يأخذ املتمسك إال اقل مما اخذ املقاطع فخري ابن القاس
املتمسك بني الرجوع على البائع بنصف ما فضله به ويكون العبد بينهما او يتماسك بالعبد وال يكون للمقاطع 

نصف رد ألفضل وأخذ نصيبه يف العبد خبالف املقاطع بإذن شريكه ورواه عن مالك وقال أشهب إذا متاسك هذا 
ل مالك إن قاطع املكاتب أحدمها على نصف بالعبد رجع اخليار ملقاطعه فله رد نصف ألفضل وله نصف العبد قا

نصيبه على مائة واملكاتبة مثامنائة وأبقى الربع اآلخر مكاتباً بإذن شريكه جاز فإن عجز قبل أن يستويف املتمسك شيئاً 
خري املقاطع بني رد نصف ما قاطع به على شريكه ويبقى العبد بينهما ويبقى له ربع العبد ولآلخر ثالثة أرباعه فإن 

بض منه املتمسك مثل ما اخذ املقاطع وذلك مائة خري املقاطع يف عجزه بني سالمة ما اخذ املتمسك وله نصف ق
العبد ويأخذ ثلث املائة وله ربع العبد ولآلخر ثالثة أرباعه وكذلك إن قبض املتمسك مائتني فللمقاطع ثلثها وربع 

ون العبد بينهما نصفني فإن قبض املتمسك ثالمثائة العبد ويأخذ مخسني نصف ما فضله به فيستويان يف األخذ ويك
اخذ منه املقاطع ما بقي هلما من العبد مكاتباً وبقي العبد بينهما نصفني الستوائهما يف األخذ وإمنا خري املقاطع إذا 

ملكاتب قبض مائتني فأقل ألنه مل يقبض غري ما قاطع عليه وحقه أن يأخذ الثلث من كل ما يقتضي ألن له ربع العبد ا
ولشريكه نصفه فإن شاء اخذ ذلك وله التمسك مبا قبض وله ربع العبد او يرد ما فضل به صاحبه ويكون له نصف 



العبد قاله حممد قال ابن يونس ينبغي إذا عجز قبل أن يستويف املتمسك أن خيري املقاطع لشريكه نصف ما فضله به 
لثاه ألنه ابقى ربع العبد مكاتباً ولآلخر نصفه مكاتباً فله مثل ما ويبقى العبد بينهما او يبقى له ثلث العبد ولآلخر ث

له فيكون بينهما اثالثاً كما لو كان من ثلثة لواحد نصفه ولآلخر الربع فيقاطع صاحب الربع بإذن شريكه مث عجز 
ا كما كان او يبقى العبد قبل قبض املتمسك شيئاً خري املقاطع بني أن يدفع لشريكه ما فضلهما به ويبقى العبد بينهم

العبد بني شريكه اثالثاً لصاحب الربع ثلثه ولصاحب النصف ثلثاه وكذلك إن كان بينهما فقاطع أحدمها نصف 
نصيبه ألن املقاطع ملا رضي مبا قاطعه به فقد سلم ذلك الربيع لشريكه ألنه اخذ عوضه قال حممد فإن قاطعه أحدمها 

ئة مث زاد اآلخر يف النجوم على أن يزيده املكاتب على حصته مائة ورضي بإذن شريكه من األربعمائة حصته على ما
شريكه جاز وال جيوز على ما بني سحنون ألنه مل يتعجل عتقه قال حممد فإن عجز قبل أن يأخذ املزاد شيئاً خري 

أخذ املقاطع  املقاطع بني نصف ما فضله به ويكون العبد بينهما او يتماسك ويسلم العبد وإن قبض املزاد مثل ما
واخذ مجيع حقه األول بال زيادة بقي العبد بينهما نصفني وإن قبض اكثر الزيادة رد نصف ذلك للمقاطع وبقي 

العبد بينهما نصفني فإن مات العبد قبل أن يأخذ املزاد شيئاً وترك ماالً فليأخذ منه املزاد مجيع ما له عليه من حقه 
وإن مل يترك شيئاً مل يرجع املزاد على املقاطع بشيء فإن قتل العبد قال أبو  األول والزيادة والفاضل بينهما نصفان

عمران قيمته مثل تركته ال كرقبته ألهنا مال ومن جنس ما اخذ املقاطع والرقبة تقع الرغبة فيها فلذلك خريناه وقيل 
واب يف عجزه قال واألول هي كالرقبة فإن كان فيها مثل ما اخذ املقاطع أخذه املتمسك او اقل او اكثر فكاجل

أصوب فاملكاتبان يقتل أحدمها فقيمته كرقبته وإن كان املكاتب بني ثالثة قاطع أحدمها بإذن صاحبه ومتسك الثاين 
ووضع الثالث مث عجز العبد قال ابن القاسم إن رد املقاطع نصف ما قاطع للمتمسك فالعبد بني الثالثة بالسواء وإن 

اضع نصفني ألن املتماسك احل اخذ والواضع وضع حقه من املال دون الرقبة ألن العبد أىب فهو بني املتمسك والو
لو أدى مل يكن له منه شيء وإن مل يقاطع وإن عجز فهو على حقه من الرقبة وإذا حل جنم فغلب بدأ به وخذ 

ي قبل عجزه فتعذر املستقبل فعجز او مات قبل حلول الثاين عليه ال يرد نصف ما قبضت قاله مالك فإن حل الباق
عليه وانتظر ملا يرجى له فعلى الشريك أن يعجز لشريكه سلفه ويتبعان مجيعاً املكاتب بالنجم الثاين وعن ابن القاسم 
إذا تقدمه بنجم فحل جنم بعده فقال له تقاص أنت وأنا واقضي ما أسلفتك فليس ذلك عليه وال له قبله شيء إال أن 

ومل حيل إال نصفه فقلت ائتوين وانظر أنت املكاتب او سأله املكاتب ذلك فهو  يعجز املكاتب فلو حل عليه جنم
انتظار يف الوجهني وال يرجع عليك إن مات او عجز ويكون العبد بينكما إذا مل يكن فيما جاء به زيادة على حق 

الزيادة ألهنا الذي مل أحدمها فإن كانت فيه زيادة فأخذهتا بإذن الشريك واشترطت إنظار املكاتب مل يلزم ذلك يف 
يقتض وهي حمال هبا فيما مل حيل فإن مل يدفعها املكاتب رجع هبا الشريك وإمنا اإلنظار فيما مل حيل وإن سأل املكاتب 

أحدكما قبل حمل يف التأخري حبصته كلها حىت يتم اقتضاء اآلخر فرضي لزمه خبالف ما احضره املكاتب ألنه 
ن كانت القطاعة على عشرين فقبض عشرة فعجز العبد فهو كمن قاطع على بإحضاره وجب هلما قال اللخمي إ

نصف نصيبه واختلف فيه فقيل خيري األول بني رد مخسة ويبقى العبد بينهما نصفني او ال يرد ويكون له من العبد 
طعته على ربعه وللمتمسك ثالثة أرباعه وقيل الربع بينهما اثالثاً مفضوضاً على ما بقي لكل واحد منه وإن قا

عشرين نقداً واآلخر قاطعه على مائة إىل اجل وتراضيتما بذلك جاز قال حممد إذا كانت زيادة الثاين بعد قبض 
األول ألنه ليس له أن يضعفه حىت يستويف األول فإن عجز قبل قبض الثاين شيئاً قيل لألول إن شئت فرد لشريكك 

ثر مما قبض الزيادة اليت زادها فعليه رد نصف الزيادة قال نصف ما عندكم من الزائد ويكون بينهما وإن قبض اك
والقياس أن ختتص هبا ألهنا مثن لذلك التأخري قال وأما قول ابن املواز ليس له أن يضعفه حىت يستويف األول فغلط 



ن ألن الثاين أخره عن األجل فكيف يقبض الثاين قبل األول وإن اخذ األول نصيبه وهو عشرون فمات املكاتب ع
غري شيء فال رجوع للثاين عن األول فإن خلف ما ال حل عليه باملوت وما فضل بينهما نصفان وإن مل يأخذ األول 

شيئاً فما خلف بينهما أسباعاً والفاضل عن احلقني بينهما نصفان خبالف املعتق فإن التركة للمتمسك بالرق وإذا 
اآلخر قال ابن القاسم هو كالقطاعة إن شاء متسك مبا  عجل املكاتب قبل احللول نصيب أحدكما من الكتابة فرضي

قبض وله نصف العبد وقيل سلف من العبد فله الرجوع على شريكه فكلما عجز عن جنم رجع بقدره فإن عجز رق 
مل يرجع إال على النجوم ألنه رضي الثاين متتنع كتابة املأذون وعتقه إال بإذن سيده ألنه حمجور عليه إال يف املتجر 

ذي أذن له فيه فإن فعل بإذنه وعلى املأذون دين يغترق ماله امتنع إال بإذن الغرماء ألن ما له هلم وكتابته نوع من ال
العتق إال أن يكون يف مثن الكتابة إن بيعت كفاف الدين او لقيمة الرقبة فتباع الكتابة للغرماء فيعجل هبا إن شاء 

رق بني املأذون وبني الوصي يكاتب عبد من يلي عليه أن الوصي اقيم وكذلك املديان احلر يكاتب قال ابن يونس ألف
مقام األب واملأذون مل يقم مقام السيد بل أذن له يف املتجر وسوى أشهب بينهما وبني املكاتب تغليباً للتجارة ومنع 

عكسا قوليهما ومنعها مقال الغرماء وجوز مكاتبة احلر املديان من غري حماباة وإن كره الغرماء واختلف يف املريض ف
سحنون فإن كاتب املديان وعلى العبد جناية قبل الكتابة فقيم عليه فقال العبد أؤدي عقل اجلناية والدين وأثبت 
على الكتابة قال مالك ذلك له قال أبو عمران ألفاسي وحياسب سيده يف الكتابة ومل يكن للمكاتب منه شيء بل 

اية ألهنا لو طرأت مل يكن على السيد منها شيء ويقوم هبا املكاتب او يعجز قال تباع كتابته بالدين وال حياسب باجلن
ابن القاسم إن كاتبها املديان فولدت من غريه فللغرماء فسخ الكتابة ويرقها الدين وولدها إال أن يكون يف مثن 

بعد بيعت الكتابة وال شيء الكتابة إن بيعت مثل الدين او قيمة رقبتها فتباع الكتابة فإن فلس السيد بدين حلقه 
للغرماء غري الكتابة وإن كثر الدين الثالث يف الكتاب للوصي عند املوصى عليه على وجه النظر وميتنع عتقه على 
مال إلمكان اإلنتزاع وجيوز من األجنيب على عتقه كبيعه إن كان نظراء ولألب مكاتبة مدبر ابنه نظراً له كما يبيع 

عبد ابنه الصغري واألب ملي وإال مل جيز قال غريه إال إن تيسر قبل النظر يف ذلك فيتم عتقه ويشتري له نظراً ويعتق 
ويقوم عليه قال ابن يونس قال مالك وإن مل يكن األب موسراً يوم أعتق فرفع للحاكم رد عتقه إال أن يتطاول زمانه 

يته فريد عتقه لعبده كاألجنيب قال حممد وإن وجتوز شهادته ويتزوج األحرار فيتبع بقيمته وأما الكبري اخلارج عن وال
أعتق عبد ابنه الصغري عن اإلبن امتنع وإمنا يلزمه ويقوم عليه إذا أعتقه عن نفسه وقاله ش و ح ال جتوز مكاتبة األب 

قد  وقوله وإمنا إلمرئ ما نوى ومها) وال تبطلوا أعمالكم ( وقوله تعاىل ) أوفوا بالعقود ( والوصي لنا قوله تعاىل 
نويا الكتابة وألن هلما البيع ومها يف معىن البيع احتجوا بأهنا عتق بغري عوض ألن هلا اخذ اليسري بغري عتق وألن فيها 

تغريراً مبال الصيب ألن املكاتب حيوز ماله فقد يتلف ويعجز واجلواب أن النظر قد يؤدي إىل ذلك فإن خيف افاته 
 يكون له كسب فيحتاجون للكتابة بكسبها وحيصل يف الكتابة اضعاف قيمته كما له بيعه بالثمن اليسري نظراً وقد ال

الرابع يف الكتاب ميتنع مكاتبتك شقصاً لك بإذن شريكك او بغري إذنه للذريعة إىل عتق النصيب بغري تقومي ويفسخ 
ذلك بينكما إذا  ويرد ما أخذت فيكون بينكما مع رقبة العبد قبضت الكتابة كلها او بعضها قال غريه إمنا يكون

اجتمعتما قسمة ومن طلب رد العبد فذلك له ألن مال العبد املشترك ال يأخذ أحدكما منه شيئاً إال بإذن صاحبه وال 
ينزع ماله حىت جيتمعا وإن كاتبت حصتك مث كاتب اآلخر حصته ومل يتساويا امتنع ذلك إذا مل يكاتباه مجيعاً كتابة 

خمتلف ألن كل واحد يقتضي دون اآلخر قال غريه إن تساويا يف األجل واملال  واحدة كاتبتماه على مال متفق او
جاز ذلك وأما إن أعتق هذا او دبر مث فعل اآلخر مثله ومل يعلم صاحبه جاز قال ابن يونس وقيل إن كاتبه إىل سنتني 

وكأهنما كاتباه معاً وإن ابق قيل مبائتني واآلخر مبائة إىل سنة فإن حطه صاحب املائتني مائة وخريه مبائة إىل سنة جاز 



للمكاتب اترضى أن تزيد صاحب املائة مائة وتؤجلها إىل سنة ليتفق األداء فإن فعل جاز وإال فسخت الكتابة قال 
اللخمي إن اتفقت يف القدر والنجوم والعقد مفترق امتنع فإن وقع قال ابن القاسم يفسخ وأمضاها غريه وأبطل 

حداً وإذا فسدت ومل يعلم حىت أدى جنماً او صدراً من الكتابة ففي ألفسخ قوالن الشرط ويكون اإلقتضاء وا
ويسقط الشرط إن امضيت وإن أدى اجلميع عتق قوالً واحداً وقاله ش ألفوت إن كان الفساد بإمكان اإلفتراق يف 

باق إال أن يسمي العبد االتصال واختالف النجوم أما اختالف األداء فإن اخذ أحدمها مائة واآلخر مائتني فالفسخ 
اآلخر مائة او يرضى السيد أن تكون الدنانري والعروض بينهما وإن كاتبه على مائة إىل سنة واآلخر على مائة إىل 
سنة والثاين مبائة إىل سنة فسخت فإن أدى جنما او صخرا فإن رضي من له ألفضل والعبد بلحوق األعال او رضيا 

كتابة وإال مضت على أحد األقوال ويكون اقتضاؤمها واحدا ويفسخ على بأن يكون اإلقتضاء واحدا مضت ال
القول اآلخر ما مل يؤد جنما او صدرا وإن كاتب نصيبه وحده ففي الكتاب يفسخ وعنه حيلف السيد ما علم أنه يعتق 

ل إن حلف رد عليه إذا أدى فإن حلف مل يقوم عليه وإال قوم وظاهر قوله إنه ال يرد عتق ذلك النصيب ألنه مل يق
عتق النصيب الذي أدى وخيتلف على هذا إذا مل يكن فيه شرك ففي املدونة يرق ما كوتب منه وإن أدى وعلى 
القول اآلخر حيلف فإن نكل عتق كله إال أن يكون عليه دين يغترق ما مل يكاتب منه فيمضي ما كاتب يف نصفه 

او فات ما قبضه وهو معسر والذي اقتضاه مثل ما ينوبه  للخالف أهنا بيع او عتق فإن كان فيه شرك وفات باألداء
من مال كان بيده او من خراجه مضى عتق ما كاتب منه ألن الرد إما لإلستكمال وهو معسر او حلق الشريك فيما 

يأخذه وهذا مل يأخذ فوق حقه إن كان من خراجه وإن مل يكن أذن وإن كان من غري اخلراج مضى إن كان بإذنه 
لعبد معتقا نصفه جاز مكاتبة بقيته وخيتلف يف كتابة نصف البقية فعلى القول بأنه ليس بزيادة فساد جيوز فإن كان ا

وإن كان نصفه مدبرا جازت كتابة اآلخر إذا كان يسعى يف كتابته يف يوم من مل يدبر وإن كانت السعاية من مال 
كذلك إذا أعتق األول وهو معسر او أولد ألن بيده قسم فكان للمدبر نصيبه ويسعى يف اليوم واآلخر للكتابة و

املقال يف قسمة املال للثاين ألن بيعه مباله أفضل قال ابن وهب إن أعتق أحدهم وهو معسر ودبر اآلخر وكاتب 
الثالث يؤدي من ثلثي املال الذي يف يده او ثلثي ما يكسبه وال يؤدي من اجلميع ألن للمدبر اخذ ثلث ماله وخدمته 

الكتاب إذا كاتب النصراين عبدا لنصراين جاز وال مينع من بيعه وال فسخ الكتابة ألنه من املظامل وإن اخلامس يف 
كاتب مسلما ابتاعه او كان عنده او اسلم مكاتبه بيعت الكتابة من مسلم فإن عجز رق ملشتري الكتابة او أدى 

رجع إليه والؤه إن اسلم ألن يوم العقد عتق ووالء الذي كوتب وهو مسلم للمسلمني دون مسلمي ولد سيده وال ي
مل يكن ممكنا منه ووالء من اسلم بعد الكتابة ملن يناسب سيده من املسلمني ولدا او عصبة إلستيالئه يوم العقد فإن 
تعذر فللمسلمني فإن اسلم رجع إليه والؤه لتسويته له عند العقد ألنه كان على دينه وإن أسلمت أم ولد الذمي 

وت او يسلم فيحل له لبقاء حق الوطء مث رجع إىل أهنا تعتق وال شيء عليها من سعاية وال غريها وقفت حىت مي
لبطالن الوطء بإسألمها ووالؤها للمسلمني إال أن يسلم سيدها بعد عتقها عليه فريجع إليه ووالؤها له لثبوته له يوم 

مني وال يرجع والؤها إن اسلم قال ابن يونس االستيألد فإن أولد أمته بعد أن أسلمت عتقت عليه ووالؤها للمسل
قوله إال أن يسلم يريد فتلزمه كتابته وعتقه وله يف العتبية إن اسلم وبان عنه حىت صاركحال األحرار فال رجوع له 
ن فيه وإن كان هو خمتدمه على حاله فله الرجوع فلم يعترب اإلسالم إال بالبينونة مع أن البينونة عندنا متنع الرجوع وإ
مل يسلم وإال فرق بني الكتابة والعتق وظاهر املدونة أن اإلسالم كاف ألنه حكم بني مسلم وكافر قال سحنون إن 
كاتبه خبمر فأسلم العبد بعد إداء نصفه فعليه نصف قيمته نصفه عبداً قنا ونصف كتابة مثله يف قوته على السعي 

الولد بعد إسالمها وقبل أن يعتق فهو أحق هبا أم ولد له وكذلك إن اسلم السيد قال ابن القاسم إن اسلم سيد أم 



وإن طال ما بني إسالمها ما مل يقض هبا اإلمام وإن أولد أمته بعد أن أسلمت عتقت عليه ووالؤها للمسلمني ال 
لى يرجع إليه قال اللخمي اختلف يف الكتاب يف فسخه للكتابة بنات على أنه من التظامل ام ال قال وأرى إن كاتبه ع

ما يقارب اخلراج فهو عتق وباهبا اهلبات فله الرجوع او على اكثر من اخلراج بكثري فهو من باب البيع فيحكم عليه 
وإذا اسلم املكاتب قال القاضي إمساعيل يباع عبد خالف املدونة قال وهو على ما تقدم إن كاتبه على اكثر من 

ن بيعه عبداً غري مكاتب او على حنو اخلراج بيع مكاتباً على حنو ما اخلراج بالكثري بيع مكاتباً ألنه لو مل يسلم منع م
عقد له إال أن يرجع يف الكتابة فيباع عبداً السادس يف الكتاب إذا كاتب املريض من قيمته اكثر من الثلث وامتنع 

سقط الشفعة بعد الوارث من اإلمضاء عتق مبلغ الثلث فإن حاز الوارث الكبري قبل املوت لزمه ذلك بعده كما لو ا
الشراء وقبل األخذ او عفا عن القصاص بعد اجلرح وإن قبض الكتابة يف مرضه ومل حياب ومات جاز كبيعه وحماباة 

يف البيع يف ثلثه ومتتنع كتابة املديان من ناحية العتق خبالف املريض وقال غريه الكتابة يف املرض من ناحية العتق 
ت والثلث حيمل جازت الكتابة ولألخري الورثة يف اإلجارة او بتل حممل الثلث مبحاباة ام ال ويوقف خبدمة فإن ما

فمنه مبا يف يديه من الكتابة وإن كاتبه يف صحته وأقر يف مرضه بقبض الكتابة جاز وال يتهم إن ترك ولداً وإن ورث 
قه وقال غريه إذا اقسم فامليل كاللة والثلث ال حيمله مل يصدق إال ببينة وإن محله الثلث صدق ألنه لو أعتقه جاز عت

واحملاباة له مل جيز إقراره محله الثلث ام ال وال يكون يف الثلث إال ما اريد به الثلث وإن كاتبه يف مرضه واقر بقبض 
الكتابة يف مرضه ومحله الثلث وعتق ورثته ولداً وكاللة وإن مل حيمله الثلث خري ورثته يف إمضاء كتابته او عتق حممل 

قال غريه توقف جنومه ألن الكتابة يف املرض عتاقة من الثلث ال من ناحية البيع ألن املؤدى من جنس الغلة الثلث و
وإن كاتبه يف املرض بألف وقيمته مائة وأوصى بكتابته لرجل ومحل الثلث رقبته جازت الكتابة والوصية كالوصية 

ورثة عتق منه حممل الثلث وبطلت الوصية بالكتابة لتبدية بأن خيدم فالنا سنة مث هو حر وإن مل حيمله الثلث ومل جيز ال
العتق عليها قال يف النكت قال بعض شيوخنا إذا كاتبه يف املرض وحاىب وقبض الكتابة جعل يف الثلث قيمة الرقبة 

جاز وال كلها خبالف حماباته يف البيع تعجل احملاباة خاصة ألن الكتابة يف املرض عتق وإذا حاىب والثلث حيمل رقبته 
يغرم يف النجوم املقبوضة وال يضاف للمال امليتة وإن مل حيمله الثلث ردت النجوم املقبوضة ليد العبد وأعتق منه مباله 
حممل الثلث ألن الثلث إذا محل اخذ املال الورثة فال يكثر مال امليت امليت به قال بعضهم فيما إذا كاتب يف الصحة 

ثلث حيمله إمنا يصح إذا كان الثلث مل يؤمر فيه بشيء وإال فمراده تنفيذ وصاياه وأقر يف املرض بقبض الكتابة وال
وخيرج العبد من رأس ماله فهو كالقائل أعتقت عبدي يف صحيت فال يعتق وقيل سواء أوصى ام ال جيوز إقراره إذا 

من ناحية العتق ألنه وإن  كانت وصاياه يقدم عليها هذا العبد قال اللخمي إن كانت كتابة املريض مبثل اخلراج فهي
مل حيابه ال يقدر على اكثر من ذلك وله اخذ ذلك من غري كتابة وأكثر من اخلراج باألمر البني فهي مبايعة وينظر هل 

فيها حماباة ام ال على اجملنون او ألنه أحد طريف العقد فال يصح من الصيب كالطرف اآلخر واجلواب عن األول أن 
ة البيع عامة فيقدم اخلاص وعن الثاين أن املسألة مبنية على إجبار العبد فتكون املكاتبة أدلة الكتابة خاصة وآي

كاملعاقبة ال تفتقر إىل تكرر ألفعل من عاقبة اللص وطارقة ألفعل مع أن تكرر ألفعل أن يفعل كل واحد مثل فعل 
عرض وهذا حمال وعن الثالث أن اآلخر وهذا منفي إمجاعاً وإال لزم أن كل واحد منهما يوجب ويقبل ويستحق ال

كتابة اجملنون عندنا جائزة على كراهة قاله ابن القصار خترجياً على رواية اجلر وقد يتصدق عليه باألداء ويف اجلواهر 
إذا فرعنا على قول أشهب يف منع كتابة الصغري فعنه حده عشر سنني ألنه حد الضرب على الصالة والتفريق يف 

يكره ش كتابة األمة غري املكتسبة لنا ما روي عن عثمان رضي اهللا عنه أنه قال ال تكلفوا األمة القوة على العمل ومل 
الكسب فإهنا تكسب بفرجها وروي مرفوعاً الثاين يف الكتاب متتنع كتابة بعض عبده وإن أدى مل يعتق منه شيء 



ب ال تكاتب أم الولد وتفسخ إن أدركت ككتابة شقصه ألنه ذريعة إىل عدم استكمال العتق بالتقومي الثالث يف اجلال
قبل فوهتا فإن فاتت باألداء عتقت وال ترجع على السيد مبا أدت قال األهبري واللخمي اصل مالك جواز إجازهتا 
برضاها وإذا جاز ذلك جازت الكتابة برضاها وأوىل باجلواز مبصلحة العتق قال بعض ألفقهاء ينبغي إذا كاتبها يف 

بركته إذا مات من ذلك املرض ويكاتب املدبرة وإن مات قبل األداء عتقت يف الثلث  مرضه أن يرجع على
وسقطت الكتابة وإال عتق ثلثها الركن الرابع العبد املكاتب ويف اجلواهر له شرطان قدرته على األداء واختلف يف 

حلصول اإلستقالل أما األول الصغري إذا مل يكن له مال ومكاتبة العبد كله إال من نصفه حر فتجوز مكاتبة بعضه 
فليحصل مقصود العقدا وأما الثاين فألنه ذريعة لعقد البعض من غري تقومي ويف الركن أربعة فروع األول يف الكتاب 

جيوز كتابة الصغري ومن ال حرفة له وإن كان يسأل وقال غريه ميتنع إال أن يفوت باألداء او يكون بيده ما يؤدي 
ترك له فيتلفه ويرجع رقيقاً وكره كتابة األمة ال صنعة بيدها وال هلا عمل معروف قال ابن عنه فيؤخذ من يده وال ي

القصار منع مالك كتابة الصغري وعنه إجازهتا لنا على اختالفه هل يكون إسالمه إسالما ام ال وعلى الروايتني يف 
تاج إىل قبوله وعلى عدم اإلجبار ال إجبار السيد عبده على الكتاب فعلى اإلجبار تصح كتابة الصغري ألنه ال حي

يكاتب إال بالغاً عاقالً وقال ح جيرب املراهق كإحدى الروايتني عن مالك يف أن إسالمه إسالم ومنع الشافعي إال من 
وقوله األعمال بالنيات وإمنا إلمرئ ) وال تبطلوا أعمالكم ( وقوله تعاىل ) أوفوا بالعقود ( بالغ عاقل لنا قوله تعاىل 

والقياس على التدبري والعتق إىل اجل وعلى الشرط احتجوا على جواز بيعه بقوله ) فكاتبوهم ( نوى وقوله تعاىل ما 
يقتضي املفاعلة من ) فكاتبوهم ( وجيب الوفاء لعقد البيع ملا ذكرمت من النصوص وألن قوله ) وأحل اهللا البيع ( تعاىل 

قياساً وسقط ثلثا الكتابة الرابع يف اجلواهر فاسد الكتابة يساوي ما  اجلانبني كاحملاصة وحنوها والصيب ال يصلح لذلك
اجتمعت شروطه يف أنه حيصل العني باألداء ويفارقه يف أنه إذا اخذ ما علق به العتق رده إن كان مما ال يصح متلكه 

  كاخلمر ورجع على العبد بالقيمة لفساد العوض 

  النظر الثاين يف احكام الكتابة

ليها وقاله األئمة خالفاً البن عباس واهل الظاهر ألهنا سبب العتق والعتق مندوب غري واجب فوسيلته وهي مندوب إ
أوىل بعدم الوجوب وألنه عقد حظر لبيعه ماله مباله وهذا جوابنا عن صرف األمر يف االية إىل الندب عن الوجوب 

قد ملقصوده ويستحب عند ابن حنبل ألنه الذي متسكوا به ويكره عند ش يف العاجز عن األداء لعدم إفضاء الع
حيصل قال اللخمي الكتابة أربعة مندوبه ومباحة من وجه ومندوب إليها من وجه ومكروهة وممنوعة حبسب دينه 
وقوته على األداء والوجه الذي يؤدي منه فكتابه الدين على مثال اخلراج والسعي من وجه جائز مندوب وعلى 

ري رخصة ومباحة من جهة احلصر ومندوبه ملا فيها من العتق ومكرهة يف الشرير ألنه اكثر من اخلراج بالشيء الكث
  يتسلط عن الناس حبريته وحمرمة فيمن يسعى بالسرقة وحنوها 

  فرع

يف الكتاب االيتاء مندوب وهو أن يضع من اجر كتابته وقد وضع ابن عمر رضي اهللا عنه مخسة االف من مخسو 
أيب طالب رضي اهللا عنه ربع الكتابة ووافقنا ح على الندب وقال ش بالوجوب لنا أن وثالثني ألفا ووضع علي بن 

اإليتاء من باب اإلبراء من الديون وهو غري واجب ولقوله املكاتب عبد ما بقي عيه شيء وقياساً على إذا ما أعتق 
العبد من ملكه بغري الكتابة على مال وسائر عقود املعاوضات وألنه عقد يشترط يف رضا املالك وهو مل يرض خبروج 



واألمر ) وآتوهم ( وألنه ال جيب عليه عند املخالف قبل قبض الكتابة فنقيس على ما قبل القبض احتجوا بقوله تعاىل 
للوجوب وألنه إمجاع الصحابة أمر به مجاعة منهم وفعلوه من غري خمالفة واجلواب عن األول أن مال اهللا تعاىل ظاهر 

) وآتوهم من مال اهللا ( ه والتصدق باملال غري واجب ومل يقل يف اآلية اسقطوا من الكتابة بل قال فيما يتقرب به إلي
وقد قال ليس يف املال حق غري الزكاة وعن الثاين أهنم امجعوا مسلم لكن على الندب فلم قلتم إهنم امجعوا على 

وية وألنه جمهول وغري مقدر بالعرف فال الوجوب وألنه عطف على الكتابة وهي غري واجبة واألصل يف العطف التس
يكون واجبا ألن األصل يف الواجب أن يقدر أما نصا كالزكاة او عرفا كالنفقات ويؤدي قوهلم إىل خالف قوهلم 
فإن الساقط جمهول فالباقي من الكتابة على العبد جمهول وهم ال يقولون به وعبد املكاتب عبد ما بقي درهم فإن 

عليه فقد ترك قوله او مما بعد الوضع فيتعني اإلحاطة به حىت يعلم زمان العتق وهو الحيدده  كان درهم مما كاتبه
وأيضا إذا مل يكن حمددا فأمكن أن يكون دانقا من عشرة آالف درهم ومحل أمر اهللا تعاىل على مثل هذا مع أعتقاد 

  الوجوب بعيد جدا 

  فرع

وهو ظاهر املدونة ألنه جعل لك أن تعتقه على مال جتعله عليه يف املقدمات عن مالك لك إجبار عبدك على الكتابة 
بعد العتق والكتابة أوىل وهو ظاهر قول ابن القاسم يف كتاب املكاتب ألنه جعل له أن يكاتبه على نفسه وعلى عبد 

قيل غائب ولزم الغائب وخالف قوله يف كتاب العتق يف قوله إذا قلت أنت حر وعليك كذا إن ذلك خبرية العبد و
فجعلها منوطة خبريهتم وألن السيد يتهم على ) والذين يبتغون الكتاب ( ليس للسيد أن جيرب عبده لقوله تعاىل 

إسقاط نفقته وقاله ش وجوابه أن للسيد أن يؤجره سنني وجيربه على ذلك بغري عتق فأوىل مع العتق وألن العتق حق 
له أشهب وابن القاسم قال اللخمي له جربه على مثل اخلراج هللا تعاىل فيجرب عليه قال ابن يونس عدم اإلجبار قا

  وحنوه وال جيربه يف الزيادة الكثرية ألنه ضرر به ويذهب سعيه باطالً 

  فرع

يف الكتاب املكاتب كالرقيق يف املرياث والشهادة واحلدود وغريها حىت يؤدي او يعجز وقاله األئمة وقال ابن 
الباقي بعد عتقه وعن علي رضي اهللا عنه إذا أدى نصف ما عليه وأتبع  مسعود إذا أدى قدر قيمته عتق وضمن

  بالباقي لنا قوله املكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم 

  فرع

يف الكتاب ولد املكاتب من أمته وولد املكاتبة بعد الكتابة مبنزلتهما يرق برقهما ويعتق بعتقهما وإن شرط يف الكتابة 
  دون العقد كما لو شرط الوطء بعد العتق ألن الولد كاجلزء منها فيتبعها او العتق اجلنني بطل الشرط 

  فرع

اآلية وهي عامة ) فكاتبوهم ( يف الكتاب جيوز كتابة مجاعة كتابة واحدة وعند ش قوالن ووافقنا ح لنا قوله تعاىل 
أنه ملا كان العامل متعدداً من غري تفصيل وألن البدل معلوم والعقل بالتفصيل كما لو باعهم يف عقد واحد احتجوا ب



صارت يف معىن الصفقات واجلهل بكل صفقة جيب فسادها كما لو باعهم لثالثة من غري تفصيل لكل واحد عقل 
فإن العقل يفسد وألن ما يلزم كل واحد جمهول فال يدري مبا كوتب واجلواب عن األول أن السيد واحد وهو 

ربهم على الكتابة على الصحيح وألنه لو باع من ثالثة داراً وأحدث املعتق البائع مال نفسه مبال نفسه ولذلك ج
بثمن واحد فإنه جيوز وإن كاتب صفقات ولو باع ثالثة اعبد مستوية من ثالثة جاز عندنا او خمتلفة وتراضوا بتسمية 

ألفاسدة فيعتق كل عبد منهم لكل واحد فإنه جيوز نقله ابن القصار مع أن ألفرق أن الكتابة يعتق فيها بالكتابة 
باجملهول وألن مقصوده املبايعة بالثمن ففسد باجلهالة ومقصود الكتابة العتق فال يضر باجلهل كاإلنكاح واخللع 

  واجلواب عن الثاين أنه يوزع بقدر القوة 

  تفريع

العتق  يف الكتاب يضمن كل واحد منهم عن بقيتهم وإن مل يشترط ذلك خبالف محالة الديون ألن املقصود يف العقد
فيبالغ يف التوسل إليه وال يعتق أحد منهم إال بإداء اجلميع وللسيد أخذهم بذلك واخذ املليء باجلميع وال يوضع 

منهم شيء ملوت أحدهم ألهنم كالرجل الواحد ويرجع املؤدي على املؤدى عنه حبصته بعد قسمة الكتابة بقدر القوة 
ال يرجع على من يعتق عليه أن لو ملكه احلر ألن األصل ال ميلكه على األداء يوم الكتابة ال على قيمة الرقاب و

فكذلك بدله الذي هو العوض فإن أدى حاالً رجع حبصصهم على النجوم ألهنم إمنا التزموا ذلك وإن زمن أحدمها 
له فيه  فأدى الصحيح رجع عليه حبصته مبا ينوبه يوم العقد ولك عتق الزمن قبل األداء فأنكره الصحيح ألنه ال نفع

وتبقى مجيع الكتابة على الصحيح وإن أدى وعتق مل يرجع بشيء عليه ألنه مل يعتق باألداء تربعاً منك وليس لك 
عتق قوي على السعي ويرد إن فعلت ألن فيه تعجيزاً هلم فإن أدوا عتقوا او عجز فألزمت ما صنعت من العتق كمن 

او املؤاجر فإذا متت املدة عتق وكمن رد غرماؤه عتقه مث ايسر أخدم عبده او آجره مث أعتقه فلم جيز ذلك للمخدم 
قبل بيعه فأدى الدين فإن أجازوا عتقك وهم اقوياء على السعاية جاز ويوضع عنهم حصة للمعتق ألنه موجب العقد 

ت ويسعون فيما بقي فإن أجازوا على أن يسعى املعتق معهم امتنع العتق وسعوا كلهم يف مجيع الكتابة وإن دبر
أحدهم بعد الكتابة مث عجز وألزمت تدبريك ولزمت قبل العجز والثلث حيمله وهو قوي على األداء حني مت مل 
يعتق إال برضا أصحابه وإن كان زمنا عتق يف الثلث وال يوضع عن أصحابه شيئا ألن من ال قوة له من صغري او 

مل جيرب واعتق القوي وأدوا مل يرجع املعتق عليك  زمن جيوز عتقه وإن كرهوا وال يوضع عنهم شيء يف الثلث قيل إذا
بشيء ألنك اخرته بوجه جائز ولو كان يرجع عليك سقط على املكاتبني أوال وقال بعض شيوخنا إذا أعتقت زمنا 
ال حجة هلم بأهنم إذا أدوا رجعوا عليه ألن نفقة الذين تلزمهم ورفها بالعتق انفع هلم من اتباعه فإنه قد ال يتيسر له 

شيء قال ابن يونس قال حممد ولك كتابة كل عبد بكتابة ويتحمل بعضهم ببعض وال يتبع كل واحد منهم وال 
تنقضي كتابته وال يعتقه بغري أذن صاحبه وإسقاط ضمانه قال أبو حممد يعين أن ذلك يف عقد واحد ويلزم على ما 

تحمل عبدك مبكاتبك خبالف األجنيب وقال قال أن يؤدي واحد قبل اآلخر وال يعتق حىت يؤدي اآلخر وجيوز أن ي
عبد امللك يقسم الكتابة باحلصة على العدد ال حبسب القوة كما قال ابن القاسم وكذلك إن استحق أحد أربعة 

سقط الربع وقال ش على قدر القيمة دون القوة والعدد لنا أن وضع عقد الكتابة القدرة والكسب وإن السادات 
والكسب ال بكسب القيمة وإذا كان هو املقصود دون غريه احتجوا بأن الكتابة جتري يوصفون اخلراج والكتابة 

جمرى البيع واألمثان تتبع القيم وجواهبم أن مقصودها العتق ال البيع لثبوت الوالء ودخول الغرر وبيع ماله مباله 
م على النجوم يريد على والعتق يف فسادها كصحيحها قال ابن يونس وقوله إذا أدى أحدهم الكتابة رجع حبصصه



ما يقع على كل واحد منهم من الكتابة يوم العقد وجيري فيه اخلالف املتقدم وعن ابن القاسم يرجع على قدر قوهتم 
وقال أشهب على قيمتهم يوم كوتبوا وقال اصبغ على قدر قيمتهم يوم عتقوا وعنه يوم كوتبوا وحاهلم يوم عتقوا 

ل أشهب إن كان فيهم صغري فبلغ السعي قبل أن يؤدوا فعليه بقدر ما يطيق يوم أن لو كانت حاهلم يوم كوتبوا قا
وقعت الكتابة على حاله قال حممد على حاله يوم احلكم لو كان هذا يوم الكتابة وقال على قدر طاقته يوم بلغ 

بة قد حلت رجع بذلك السعي أن لو كان هبذا احلال يوم الكتابة قال حممد إذا أدى الكتابة وعتقوا فإن كانت الكتا
حاال وإال رجع به على النجوم واحلمالة باقية عليهم للسيد قال ابن القاسم وإن فلس أحدهم حاص مبا أدى عنهم 
غرماؤه ألنه سلف أخرجه عنهم من ماله خبالف السيد يف الكتابة والقطاعة قال حممد وإمنا يرجع عليهم إذا أدى 

ون به فال يرجع بذلك عليهم إال بعد العتاقة ألن أحدهم قبلها يضعفهم قال مجيع الكتابة وعتقوا وأما ما ال يعتق
اللخمي قال مالك إذا مات أحدهم ال حيط عنهم والقياس احلط عن كل واحد ما ينوبه ألن واحدا اشترى نفسه مبا 

عقد على غري  ينوبه من تلك الكتابة وإن استحق أحدهم حبرية او مبلك سقط ما ينوبه عنهم ألنه تبني أن السيد
مالك وال تلزمهم احلمالة مبلك الغري وإن غاب بعضهم او عجز مل يسقط عن الباقي شيء فإن عجز البعض وأدى 

اآلخر مجيع الكتابة قال مطرف يرجع بقيمتهم يوم عتقوا وقال أشهب يوم كوتبوا قال والقياس مبا كانوا يؤدونه لو 
الذي كانت احلمالة به وإن كان أحدهم صغريا ومضت الكتابة  مل يعجز على صفة القبض األول قبل العجز ألنه

وهو غري قادر على السعي مل يتبع بشيء فإن قوي بعد مضي بعض النجوم قال أشهب عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت 
 الكتابة على حاله وقال حممد يوم احلكم لو كان يوم الكتابة بالغا وقال اصبغ على قدر طاقته يوم بلغ السعي لو

كان حباله تلك يوم وقعت الكتابة ألنه يومئذ وقعت عليه محالة الكتابة وإن ولد بعد الكتابة للمكاتب من أمته او 
املكاتبة مث بلغ السعي قبل انقضاء الكتابة فال سبيل هلم عليه يف السعاية وال يف املال الذي يف يديه إذا كانت األم أو 

اخذو املال من يده وقيل تفض الكتابة عليه وعليهم كاملوجود يوم العتق  األب يف كتابة فإن احتاجوا سعى معهم او
وإن كان الصغري قارداً على السعي يوم الكتابة فض عليه كما يفض على الكبري على قدر قوته فللصغري ثالثة 

يسعى وال يؤخذ  أحوال يعتق بعتقهم وال يتبع وال يسعى معهم والثانية أن يسعى معهم ويفض عليه واحلالة الثالثة ال
ماله إال أن حيتاج إليه والزمن كالصغري يف احواله إن كان زمناً يوم العقد واستم مل يتبع وإن بقيت الزمانة قبل األداء 

وكانت يوجادها هبا حني العقد فعليه السعي وخيتلف فيما حيمل عليه كما تقدم يف الصغري وإن كان مما ال يرجى 
ه شيء إال أن حيتاج إىل معونة وإىل ما يف يديه وعلى القوة اآلخر بعض الباقي عليه وصار ذا قوة ومال مل يكن علي

وعليهم وكذلك إن كان فيهم شيخ ال يقدر على السعي عتق بعتقهم وإن وهب له مال بعد ذلك مل يتبع بشيء وإن 
ك لعبدين ال شركة وهب له قبل أن يصري للعتق جرى على اخلالف إذا حدث الولد بعد الكتابة وال جتوز كتابت

ساداهتما فيهما فإن ترك هل ميضي ويفض عليهما وتسقط محالة أحدمها عن اآلخر او يفسخ ما مل يؤد جنماً اوصل 
رامن الكتابة على اخلالف يف الشروط ألفاسدة يف الكتابة إذا استثىن ما يولد او شرط الوطء وإن كاتبت عبديك 

ا يف السعاية جاز وسقط عن الباقي نصيب املعتق او اقوامها او مسا فأعتقت أحدمها ورضي اآلخر واملعتق أدنامه
وأجازه ابن القاسم إذا امن العجز ومنعه غريه ألنه وسيلة للعجز والعبد ممنوع من الرضا بالعجز وإن قويا وزمنا 

 يعتق إال برضا فأعتقت القوى فعلى القولني وإن كانا كبرياً وصغرياً والصغري يبلغ السعي قبل انقضاء الكتابة مل
صاحبه وحيط ألجله وإن ولد بعد العقد وبلغ او صار له ما مل يعتق إال برضا من معه ألن ماله قوة هلم إن احتيج إليه 
وال حيط ألجله شيء ألنه مل يكن عليه عند العقد شيء وإن أعتقت األب قبل بلوغ الولد السعي رد عتقك ألنه يرق 

نه وحنوها فريق اإلبن إذا مل يكن يف يد األب مال او كان له من املال ما ال يفي اإلبن إال أن يكون عتقه بعد زما



بالنجوم إال أن يبلغ اإلبن السعي فإن كان له ما يفي بالنجوم أديت عنه وهل يقبضها السيد او يوقف خالف قال 
كتابة قال أبو عمران يرجع ابن يونس إذا زمن أحد املكاتبني فأدى اآلخر عنه وعن نفسه فأعتقت الزمن قبل متام ال

عليه ألنك اسقطت عنه باقي الكتابة وما أداه كدين لزمه قبل العتق قال ابن حبيب إذا أعتقت أحد املكاتبني ومل جيز 
الباقون قيل جيري فيه القوالن فيمن آجر عبده مث أعتقه أنه إذا قال أردت عتقه اآلن كانت بقية اإلجارة للعبد 

عتقه للوقت فما أخذه منه يرده على العبد قال سحنون يف عتق أحد املكاتبني ينبغي أن  فكذلك املكاتب إذا قصد
ينظر إن أذهنم للسيد انفع هلم ام ال والضعيف ينبغي أن يعترب اذهنم فيه خبالف القوي وإن دبرت أحدمها مث مات 

ه من بقية الكتابة وقيل إن دبرت من السيد مل يعتق إال برضاء اآلخر ويكون يف الثلث األقل من قيمته او ما يقع علي
ال سعاية فيه جعل قيمة الرقبة دون الكتابة لعجزه عنها وقيل مها سواء ألن الكتابة قائمة ورفقاؤه يؤدون عنه قال 

وهو الصواب وإن كاتبت ثالثة فأبق أحدهم وعجزهم السلطان فقدم اآلبق قوياً والسلطان الذي عجزهم قائم قال 
ق على كتابته إن عتق هو واملكاتبون معه ويرجع عليهم مبا أدى وقيل إمنا ذلك إذا مل يعلم الغائب او املغرية القادم با

جهل وجه احلكم فعجز أصحابه دونه فوجب نقض احلكم أما لو علم وتلوم له مث عجز اجلميع مضى احلكم عليه 
ن ألنه يقنع يف توقيفه وكذلك وعلى أصحابه قال حممد وإذا زمن أحدمها فقلت له إن عجزت فأنت حر عتق اآل

  الصيب 

  فرع

يف الكتاب له تعجيل املؤجل عليه ويلزمك أخذه كالدين ويعجل عتقه قضى به عمر وعثمان رضي اهللا عنهما وإذا 
عجل وضعت عنه ما عليه من سفر او خدمة ألنه من آثار الرق فيأباه احلديث يف النكت إمنا يصح قوله إذا كانت 

  الكثرية فإهنا ليست تبقى ألن األقل مال وهي املقصودة فال يسقط اخلدمة يسرية أما 

  فرع

يف الكتاب إن كاتبه على نفسه وعلى عبد لك غائب لزم الغائب ألن هذا يؤدي عنه ويتبعه إن مل يكن يعتق عليه 
ه صغري بامللك أن لو كان حراً كمن أعتقه على أن عليه كذا فيلزمه املال وكالعبد يكاتب عن نفسه وعن اخ ل

ووافقنا ح ومنع ش انعقادها يف الغائب دون احلاضر لنا القياس على التدبري وهلم القياس على ما لو افرده بالعقد 
وال يبعد ابنها يلتزم افراده بنات على إجباره على الكتابة ويف التنبيهات إلزام الغائب وإن كره دليل إجبار العبد 

خالف يف النكت إذا قدم الغائب فكره لزمه واجره املكاتب اآلخر ويعطيه على الكتابة وهو قول ابن القاسم وفيه 
من األجرة مقدار نفقته والزائد على نفقته وإن أديا الكتابة وبقيت منه بقية فهي للذي كره الكتابة وإن بقي على 

القاسم ال يرجع الذي كره الكتابة درك طالبه صاحبه بعد العتق مبا جيب له عليه على قول مالك وعلى قول ابن 
عليه بشيء بعد العتق وهو خالفهما إذا أعتقت عبدك على أن عليه كذا فابن القاسم يسقطه ومالك يثبته قال ابن 
يونس قال حممد إن كاتبت احلاضرين كرها على كذا يف كل جنم فرضي أحدمها وكره اآلخر لزمه عند ابن القاسم 

لى الكتابة إحسان مع حتصيل مصلحة العتق ألن لك اخذ املال بغري ويرجع عليه كما لو كان غائباً فإن اإلجبار ع
  عتق 

  فرع



يف الكتاب ميتنع مجع عبديكما يف كتابة واحدة وكل واحد محيل مبا على صاحبه للغرر إذ لو هلك أحدمها اخذ سيد 
ثابت وإن مات العبد او اهلالك من مال اآلخر باطال وهو يشبه الوقف وميتنع محالة األجنيب بالكتابة إذا ليست بدين 

عجز مل ينتفع احلميل مبا أدى يف النكت إذا نزلت محالة األجنيب وفاتت بالعتق رجع احلميل على املكاتب وحتاصص 
غرماؤه مبا أدى عنه وال يرجع على السيد قال ابن يونس ومعىن الرقىب اليت شبه هبا دار بينكما حبستماها على 

صيبه حبس على الباقي فيأخذه بالباطل قال سحنون إذا نزلت الكتابة لزمت انفسكما على أن من مات منكما فن
ألن احلمالة ال تبطل الكتابة وأما عبد بينكما او ثالثة اعبد بني ثالثة لكل واحد ثلث عبد منعه أشهب ألن كل عبد 

وعلى كل واحد  حتمل لغري سيده حبصة لغري سيده وينقض إال أن يسقط احلمالة فتكون كتابة كل واحد على حدة
ما يلزمه قال ابن ميسر إمنا يقبض كل واحد عن ثلث الكتابة فلم يقبض عن غري ماله شيئا فيصح قال أشهب وإذا 
كاتبت عبديك ال تبع كتابة إحدمها وال تتبع نصفهما وال نصف أحدمها ألن النصف املبيع يتحمل عن من ال ميلكه 

رجل يتحمل على من ال ميلكه وإن اسقطت احلمالة امتنع ألنه  سيده ولك بيعهما من رجل ال من رجلني ألن كل
يضعفهم عن األداء وجوز حممد بيعهما من رجلني ومن رجل نصف كتابتهما ولو ورثهما رجال جاز لكل مبيع 

نصيبه وقد أجاز ابن القاسم وأشهب بيع املكاتب او جنما بغري حينه قال وأكره لكل من اشترامها وللورثة قسمهما 
هذا مكاتبا وهذا مكاتبا وجيوز قسمة ما عليهما ومنع ابن القاسم ما على املكاتب إال عند انقضاء كل جنم ألنه  يأخذ

  ليس دينا ثابتا وجوز حممد كتابة رجلني عبديهما كتابة واحدة 

  فرع

ب املكاتب يف الكتاب إذا غاب أحد املكاتبني او عجز احلاضر مل يعجزمها إال السلطان بعد التلوم وكذلك إن غا
وحلت جنومه فأشهد السيد أنه يعجزه مث قدم فهو على كتابته وال يعجزه إال السلطان وإذا كان املكاتب ذا مال 

ظاهر فليس له تعجيل نفسه فإن مل يظهر له مال فذلك له دون اإلمام وكذلك إن عجز نفسه قبل حمل النجم باأليام 
لذي يريد سيده تعجيزه بعد حمل ما عليه وهو يأىب العجز ويقول اؤدي او بالشهر وإمنا الذي ال يعجزه إال السلطان ا

إال أنه مطل فإن عجز نفسه وهو يرى أنه ال مال غريه فظهر مال غائب اخفاه أو طرأ له فهو رقيق وال يرد ما رضي 
ه مال ظاهر به قال ابن يونس قال ابن كنانة إن عجز نفسه وهو يكره الكتابة وأشهد بذلك رجع مملوكا وإن كان ل

وفيه ثالثة أقوال ال يعجزه إال السلطان على كل حال وله تعجيز نفسه على كل حال وله إن مل يكن له مال ظاهر 
وإال فال قال حممد إمنا له تعجيز نفسع وال مال له إذا كان وحده وإن كان معه ولده فال تعجيز له ويلزمه السعي 

سيد إىل فسخ الكتابة فللمكاتب اإلمتناع من ذلك حلقه يف العتق وإن وإن تبني لرده عوقب قال اللخمي إذا دعا ال
رضي فللسيد املنع حلقه يف املال والوالء وثواب العتق فإن رضي فهو موضع اخلالف قال حممد إن كان مانعا ال مال 

منعه والرضا له تعجيز نفسه وقال سحنون ليس له إال عند اإلمام فإن كانت مناعته قائمة وهو قادر على الوفاء 
مطلقاً قياساً على البيع إذ ا رضيا باإلقالة واملنع ملا يتعلق بالعصبات البعيدة من حق الوالء وحق اهللا تعاىل يف العتق 
وعلى املنع إذا رضي ومل ينظر يف ذلك حىت فات ببيع او عتق من املشتري فقيل البيع فوت كالبيع ألفاسد وقيل ال 

وت وينقض العتق كبيع املعتق وألفوت بالعتق يف الكتاب وقال ح العقد الزم وليس يفوت إال بالعتق وقيل ليس يف
له الرضا بتعجيز نفسه ويلزمه احلاكم باألداء وال جيربه على الكسب إذا مل يكن له غري اكتساب بغري مال ظاهر 

س على البيع فإن املشتري وقال ش هو عقد جائز من قبل العبد فله اإلمتناع مع قدرته على املال والكسب لنا القيا
جيرب على دفع الثمن وكما لو أعتقه على مال برضاه احتجوا بأنه شرط ال يلزم العبد لو مل يعلق عليه العتق فال يلزمه 



عند التعليق كما لو كان الشرط دخوله الدار وألنه مال ال يصح ضمانه فال يلزم كاجلعالة وغريها من العقود 
م كالبيع واجلواب عن األول أن للسيد إجباره على دخول الدار وحنوه حتصيالً ملقاصد اجلائزة عكسه ما يضمن يلز

  العتق وعن الثاين أنا مننعه فإن ضمان اجملهول عندنا جيوز يف اجلهالة وغريها 

  فرع

يف الكتاب له تعجيل كتابته وأنت غائب ال وكيل لك يدفعها لإلمام ويعتق كالدين وإن حال جنم وله عليك مثله 
قاصداً إال أن يفلس فيحاص غرماءك إال أن يقاصد قبل قيامهم وال يأخذ غرماؤه ما دفع لك إال أن يكون من 

امواهلم فيأخذوه ويرق وإن مل يعلم ذلك عتق فإن قاطعك على ما بقي عليه بعبد فظهر مسروقاً رجعت عليه بقيمته 
باً كاملبيع يستحق مثنه وقال أشهب ال يرد عتقه إذا كالنكاح قاله مالك وقال ابن نافع إن مل يكن له مال عاد مكات

متت حريته ويتبع بذلك قال مالك وإن قاطعك على وديعة فاعترف يرد عتقه قال ابن القاسم وغريه إن غّر سيده مبا 
 مل يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه وإال مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك ديناً وإن كان مدياناً فليس له مقاطعة سيده

ويبقى ال شيء عليه ألن الغرماء أحق من السيد فإن فعل مل جيز قال ابن يونس اختلف يف قوله إن علم أنه من 
امواهلم هل يريد امواهلم بعينها او دفع وقد استغرق ما كان بيده والذي أرى إن دفع وهو مستغرق الذمة فلهم رده 

وإذا استغرقت الدين فكذلك مينع من عتق نفسه وقد  ألنه تولد عن امواهلم ولذلك منع احلر من العتق والصدقة
منعه من املقاطعة حلق الغرماء وقيل إذا مل يعلم ذلك من امواهلم ام ال مل ينقض العتق ولو اعترف بذلك السيد 

فالقياس نفوذ العتق ويرجع الغرماء على السيد مبا قبض إلقراره أهنم أوىل منه قال سحنون فإن زعم أن كل ما 
كاتب من عمل يده قبل عجزه فإنه للغرماء ألنه احرزه عن سيده ويف الكتاب إذا مات وترك ماال فغرماؤه كسبه امل

أحق به وال حياصهم السيد مبا قاطعه كما ال حياص بالكتابة وإن عجز املكاتب وعليه دين بقي دين الناس يف ذمته 
يسرياً بدأ بقضائه قبل الكتابة او كثرياً تؤخر جنومه  دون رقبته ألنه مل يأذن فيه السيد وإن كاتبته وعليه دين كتمه

خريه يف فسخ كتابته وتركها حىت يؤدي دينه مث يستقبل جنومه قال اللخمي إذا استحق ما أخذه السيد من كتابة او 
بة إن قطاعة واملكاتب موسر غرم مثل ما اخذ من السيد له فيه شبهة ام ال او معسراً وال شبهة له فيه أجرب رد الكتا

رجي له مال وإال رق وسقطت وال يفعل احلق بالباطل أوله فيه شبهة اتبع يف ذمته وال يرد الكتابة قاله ابن القاسم 
وحممل ذلك على أن السيد أعتقه عند دفع ذلك إليه وإال رد عتقه ورق إن كان ال يرجى له مال إال أن يكون 

  اإلستحقاق بعد أن طال أمره وواره األحرار 

  فرع

ل اللخمي له إعطاء كتابته من خراجه من ربح جتارته وهباته وحنو ذلك فإن كان صانعاً حيتاج لرأس مال فال قا
يقضي إال من ألفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعة وإن نقص رأس املال ال يؤدي من الربح حىت جييز 

تابة وإن مل يقصد الواهب شيئاً خري بني الوضيعة وإن وهب هبة وقصد الواهب أن يويف منها كتابته جعلها للك
  الكتابة وغريها 

  فرع



يف الكتاب ليس له التزوج وإن رآه نظراً او يسافر بغري إذنك فيبدل إبطال كتابته ففعل فذلك اإلمام لتعلق حق اهللا 
م ال وإن تزوج فرق تعاىل بالعتق قال ربيعة ليس لك فسخ الكتابة يف بعيد السفر إال باإلمام ليجتهد يف كونه بعيداً ا

بينهما وانتزع ما اعطاه منها قال اللخمي أما إن كان صانعاً او تاجراً قبل الكتابة فلك منعه ألن مقصودك أن 
يوفيك من الذي حدث به عادته فإن بارت الصناعة او التجارة واحتاج للسفر فلك منعه إال أن يأيت حبميل باألداء 

كان شأنه الكسب بالسفر قبل الكتابة مل مينعه وال يلزمه محيل وإن احب السفر من الباقي من كتابته او قيمته وإن 
  إىل موضع حيل النجم قبل رجوعه منع وإن كان يسود قبل ذلك وهو مبهم فتعدى ويج هنالك منع 

  فرع

إال أن يف الكتاب يتبعه ماله من رقيق وعرض وعني ودين ليال يتعذر الوفاء بالكتابة وليس له أخذه بعد الكتابة 
يشترطه عند العقد فهو لك وال يتبعه ولد متقدم وإن كتمه ألنه ملكك ولن يتناوله العقد وال محل أمته وال امة تبع 

له ألهنا ماله وألنه إذا فلس اخذ ماله دون ولده وكذلك البيع وقال ابن يونس واملكاتبة إذا كوتبت حامال تبعها 
أم ولده كتابة واحدة او مفترقني جاز وحيرم على املكاتب أمته ألهنا ولدها قال حممد وإن كاتب عبده عليه وعلى 

ووالؤها للسيد وإن مات املكاتب بيعت وحدها ألهنا يف عقد الكتابة وإن ترك وفاءه عتقت فيه واتبعها ولدها منه 
زوجها امليت قال  وإن تزوجها املكاتب بعد أن كاتبها السيد فال يرجع عليها السيد وال الولد مبا أدى عنها من مال

اللخمي إن كان له مال فكتمه قال مالك للعبد واألحسن أن يكون للسيد إن ظن أن السيد لو علم به ال ينزعه قبل 
الكتابة مث يكاتبه وإن علم أنه يتركه يف يده ويزيد يف كتابته ويعلم بذلك قبل أن يؤدي الكتابة فإن رضي العبد بتلك 

   أن يرضى العبد بتسليم ذلك املال وإن اشكل األمر صدق العبد فيما يقوله من ذلك الزيادة وإال فسخت الكتابة إال

  فرع

يف الكتاب إن أعانه قوم مبال يؤدي منه كتابته وفضلت فضلة ردها عليهم باحلصص إن قصدوا فك رقبته ال الصدقة 
نوه لفك الرقبة فلم يفك عليه وإن عجز مل يرد عليه مع قبضه منه قبل العجز من كسب او صدقة عليه فإن اعا

بالكتابة رجع كل مبا اعطى إال أن حيلل منه املكاتب فيكون له وإن اعانوه صدقته ال على ألفكاك فعجز حل لك 
ذلك قال ابن يونس قال أشهب إن اعانوه على ألفكاك وعجز فعرفهم رده عليهم وإن مل يعرفهم جعله يف مكاتبني 

لعتق قال سحنون إن مل يعرفهم وقف املال بيده أبدا ألهنم إمنا قصدوا اإلحسان او يف رقاب ألن مقصود الدافع قربة ا
إليه خاصة وهذا املال كالوديعة قيل يعمل صاحبها ويتصدق هبا فإن قالوا أردنا فكاك الرقبة وقال السيد بل الصدقة 

لفضلة وأخذ املال من محل على عرف البلد فإن كان معهم صدقوا مع أمياهنم قال اللخمي إذا كان احلكم رد أ
رجلني ومل يدر ايهما هي حتاصا من فكاك ألفضل فإن عرفت من أي املالني هي كانت لصاحبه اعطى أوال او آخراً 
وإن اعطاه ذلك من زكاة ومل يوف انتزع من السيد إال أن يكون فقرياً وإن فضلت يف يد العبد جاز له حبسها إن 

 ويف كل منهما كفاف أمر أن يؤدي من األول ويرد الثاين فإن أدى من الثاين كان ممن جيوز له الزكاة وإن اخذ مالني
  خري األول بني اخذ ماله بعينه او يدفعه للثاين ويبقى له اآلخر 

  فرع



يف الكتاب إن أعتقت نصف مكاتبك يف صحتك يف غري وصية فهو وضع مال فيوضع عنه نصف كل جنم وال يعتق 
املشتري او أعتقها وضع لك من كل جنم فإن عجز رق لكما وإن مات عليك إن عجز او وضعت حصتك من 

مكاتباً اخذ املتمسك مما ترك ما بقي له وما ترك بينكما ولو كان عتقاً لكان للمتمسك خاصة ويقوم على املعتق ما 
هن ال يرثن بقي من الكتابة ولكان من ترك مكاتباً وورثه بنون وبنات فأعتق البنات حصتهن أن هلن والء نصيبهن و

من والء املكاتب شيئاً وإن أعتقن نصيبهن وإمنا يرث والؤه ذكوراً ولد السيد او عصبته من الرجال ولو كان لك 
مكاتب فأعتقت نصفه مل يعتق عليك النصف الباقي إال باداء بقية الكتابة وإن أعتق املريض بعض مكاتبه وضع حصة 

ثه ألنه وصية للعبد قال ابن يونس قال حممد إن قلت لعبد إن ذلك من كتابته وإن عجز عتق ذلك الشقص من ثل
كلمت فالنا فنصفك حر فكاتبته مث كلمت فالنا وضعت عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم الكتابة وإن عجز رق 

كله وال يلزمك حنث كمن أعتق نصف مكاتبه وكذلك حنث أحد الشريكني بعد أن كاتباه وإن حلفت حبرية مجيعه 
ه مع آخر مث حنث عتق إن عجز وال يعجل عتقه حىت يعجز وهو كمن أعتق أحد مكاتبيه فإن أعتقت عضواً مث كاتبت

من مكاتبك عتق مجيعه ألنك قاصد للعتق هاهنا ال وضع الكتابة خبالف عتق احلر قال ابن سحنون إن قلت أخدم 
صف سنة فهو كذلك او متليك سيده فالنا وأنت حر فوضع عنه املخدم نصف اخلدمة فإن أراد أنه ترك له خدمة ن

وإن شركه فيها عتق املكاتب كله كمن وهب لعبده نصف خدمته ألن اخلدمة كالرقب فكأنه وهب نصف رقبته 
ومن علق العتق على اخلدمة فعجل العتق عتق وسقطت اخلدمة واملكاتب إمنا ميلك فيه ماالً يعتق نصفه وضع مال 

غري عينه وهي عند املوت ثالثة وضع عنه من كل جنم ثلثه فإن أدى عتق وإن فقط قال ابن القاسم إن وضعت جنماً ب
عجز عتق ثلثه وإن أوصيت بالنجم األول اعتربت قيمته لو بيع قرب حمله فإن كانت عشرة وقيمة بقية النجوم على 

ذلك النجم فأي حمل آجاهلا عشرة فالوصية بالنصف من رقبته فيجعل يف الثلث األقل من نصف قيمة رقبته او قيمة 
ذلك محله الثلث عتق نصفه ووضع عنه ذلك النجم بعينه وكذلك يعمل يف النجم اآلخر واألوسط فإن مل يدع غري 
املكاتب خري الورثة بني وضع ذلك النجم وعتق نصفه او يعتقوا ثلثه ويوضع عنه من كل جنم ثلثه قال اللخمي إن 

  ثه فإن عجز عن األداء يف النصف الباقي كان نصفه عتيقاً قلت إن مت فنصف مكاتيب حر عن ذلك النصف من ثل

  فرع

يف الكتاب ميتنع وطؤها فإن فعلت درئ احلد بالشبهة اكرهتها ام ال ويعاقب إال أن يعذر باجلهل وال صداق هلا وال 
دها وهي ما نقصها إن طاوعته وإن اكرهها فما نقصها وعلى األجنيب أرشها بكل حال إذ قد يعجز فترجع معيبة لسي

بعد وطء سيدها على كتابتها فإن محلت خريت بني أن تكون أم ولد ومتضي على كتابتها وإن جىن على جنينها ففيه 
ما يف جنني احلرة موروث على فرائض اهللا تعاىل ألنه من السيد كجنني أم الولد قال ابن يونس قال سحنون إمنا 

سها وترجع أم ولد وهلا مال كثري وقوة على السعي قال مالك ينقصها إذا كانت بكراً وهلا إذا محلت أن تعجز نف
وإن اختارت الكتابة فنفقتها على سيدها يف احلمل ما دامت حامال كاملبتوتة فإنه ينفق على ولده وقال اصبغ نفقتها 

  على نفسها الختيارها الكتابة واملكاتبة نفقتها عليها حىت تعجز 

  فرع

ها بنتاً أخرى فزمنت البنت العليا فأعتقها جاز وبيعت األم مع السفلى وبيعت يف الكتاب إذا ولدت بنتاً وابنت
السفلى ولو ولدت السفلى فولدها حر وال خيرج من الكتابة وتسعى هي معهم إال أن ترضي هي وهم بإسالمها إىل 



رضاه قال ابن السيد وحيط عنهم حصتها وتصري حينئذ أم ولد لك قال سحنون إن كان معها يف الكتابة من جيوز 
يونس وإن كان يف قوهتا ممن يرجى جناهتم هبا وخياف عليهم إذا رضوا بإجارهتا العجز امتنع إذ ليس هلم أن يرقوا 

انفسهم وقال بعض الرواة ميتنع وإن رضوا ورضيت وإن كانت قوهتم مثل قوهتا ألن حاهلم قد يتغري ويبقى معهم إن 
ف ما خيصها من الكتابة بأن يعرف كم يلزمها حني بلغت السعي أن لو عتقوا عتقه وإن عجزوا كانت أم ولد ويعر

كانت هكذا يوم عقد الكتابة فيحط عنهم قدر ذلك على القول جبواز ذلك قال حممد وإذا كاتب املكاتب أمته بإذن 
ا عتق مع السيد مث وطئها املكاتب فحملت فال خيار هلا يف التعجيز وإن أدت عتقت وولدها وإن أدى املكاتب قبله

ولدها وسعت فيما بقي عليها إن شاءت او عجزت نفسها وبقيت أم ولد وإن مات يف كتابته قبل خروجها وترك 
وفاء كتابته عتقت مع ولدها وإن بلغ الولد قبل عتقها سعى مع اقرهبما عتقا وعتق وإن كان معه ما يؤدي عن ابويه 

 وتركت ماال اخذ املكاتب من ماهلا ما بقي عليه وعتق هو اخذ من ماله ما يؤدي عنهما وعتقوا وإن ماتت هي أوال
وولدها وورث الولد ما بقي من ماهلا فإن مل يكن فيه وفاء فللولد أخذه والسعاية فيه وإن مل يدع شيئا فإن أدى عتق 

كون أم فإن كان سيد املكاتب هو الذي وطيء هذه املكاتبة فحملت قال ابن القاسم هلا اخليار يف تعجيز نفسها وت
ولد للسيد الواطىء ويغرم قيمتها للمكاتب وال شيء عليه يف الولد وليس للسيد أن حيسب بالقيمة املكاتبة يف 
كتابتها إال أن يشاء املكاتب وإن اختار البقاء على الكتابة غرم قيمتها يوم وطئها قيمة امة توقف خيفة أن يعدم 

قت وأخذ الواطيء القيمة او عجزت فالقيمة لسيدها املكاتب الواطىء عند العجزا وولده حر مكانه وإن أدت عت
وهي أم ولد السيد الواطيء وإن ماتت قبل األداء فالقيمة لسيدها املكاتب وعنه إن ماتت قبل األداء اخذ من القيمة 

بة غرمت املوقوفة قيمة الولد فدفعت للمكاتب ورجع باقيها للواطيء وإن اشتريت امة فأولدهتا فاستحقت ألهنا مكات
قيمة الولد ويأخذه السيد وحيسب ألمته من آخر كتابتها ألن هذه ترجع لرق الكتابة وال تكون أم ولد الواطيء 

فولدها مبنزلتها فلذلك غرم األب قيمته ولوال السنة اليت جرت حبريته لكان مكاتبا مع أمه وإمنا فداه أبوه عن 
م الكتابة وعتقت مل يكن عليك قيمة ومن وطيء مكاتبة ابنه قال الكتابة ألنه لو تأخر احلكم عن األب حىت أدت األ

ابن القاسم إن محلت خريت بني أم الولد والكتابة فإن ولدت عتقت او عجزت قومت عليه وقال سحنون ليس له 
ا أم نقل الوالء إال بعجز وإذا عجزت خري اإلبن يف تقوميها على ابيه واملعروف ألصحابنا البد أن يقومها عليه ألهن

ولد له قال ابن القاسم إن اختارت البقاء على الكتابة وقفت القيمة او عجزت أخذها اإلبن وصارت أم ولد وإن 
جىن عليها قبل عجزها ما يبقى عقله بعتقها عتقت ورجعت القيمة إىل الواطيء وإال بيعت فيما بقي عليها فإن أدت 

دمتها فيما عليه من القيمة وإن أصاهبا ذلك بأمر عتقت او عجزت حوصص واطؤها مبا اخذ سيدها من مثن خ
  مساوي مث عجز اخذ اإلبن القيمة باإلحصاص 

  فرع

يف الكتابة ال يباع املكاتب وإن رضي لثبوت الوالء لعاقد الكتابة ويرد البيع إال أن يعتقه املشتري فيمضى والؤه له 
املدبر فأعتقه املبتاع رد بيعه مث قال ال يرد ألن  إن كان العبد راضياً كأنه رضي بالعجز وكان مالك يقول إن بيع

املقصود هو العتق وقال غريه عقد الكتابة قوي فريد وينقض العتق وقال أشهب هذا إذا مل يعلم املكاتب بالبيع وافقنا 
  يف منع بيع املكاتب ح و ش يف أحد قوليه لنا هنيه عن بيع الوالء وعن هبته 

  فرع



ب عبداً له فبيعت كتابة األعال تبعه مكاتبه ألنه ماله وأدى األسفل لألعال فإن عجز يف الكتاب إن كاتب املكات
األسفل رد لألعال وإن عجز األعال رقا معاً للمشتري وإن عجز األعال وحده أدى األسفل للمبتاع وعتق فوالؤه 

عتق األعال بعد عجزه مل يرجع للبائع وإن مل يبع الكتابة وعجز األعال وأدى األسفل للسيد األعال فوالؤه له وإن 
إليه وال األسفل وال شيء مما أدى للسيد ألنه بالعجز رجع رقيقا وماله وما على مكاتبه للسيد وكتابة املكاتب عبده 

البتغاء ألفضل جائزة وإال امتنعت ألنه من باب العتق وكذلك قوله لعبده إن جئتين بكذا فأنت حر إال أنه يتلوم 
بيع كتابة املكاتب إن كانت عينا بعرض نقدا او عرضا بعرض خمالف له او بغري نقد وما تأخر  للعبد يف هذا وجيوز

كان دينا بدين ويتبعه يف بيعها ماله قال ابن املسيب املكاتب أحق بكتابته إذا بيعت بالثمن ومنع ش و ح بيع الكتابة 
وألهنا ملك للسيد وبيع اململوك جائز احتجوا بنهيه )  أوفوا بالعقود( وقوله تعاىل ) وأحل اهللا البيع ( لنا قوله تعاىل 

عن بيع وألن املشتري ال يدري احيصل له النجوم او الرقبة فهو كما لو باعه ثوبا فإن مل جيده اخذ عبده وهو باطل 
 إمجاعا وألن سعايته للمشتري ال يدري ايأخذ جنوما او بعضها او رقبة وألنه قد ميوت قبل النجوم فيذهب الثمن

باطال واجلواب عن األول أنه خمصوص مبا يف مسلم أن عائشة رضي اهللا عنها جاءهتا بريرة تستسعيها يف كتابتها ومل 
تكن قبضت من كتابتها شيئا فقالت عائشة رضي اهللا عنها ارجعي إىل اهلك فإن احبوا أن اقضي عنك كتابتك 

فسمع رسول اهللا فسألين فأخربته فقال اشتريها ويكون والؤك يل فعلت فذكرت ذلك فانتهرهتا وقلت الها اهللا 
وأعتقيها واشترطي هلم الوالء فإمنا الوالء ملن أعتق مث قام رسول اهللا هللا فقال ما بال الناس يشترطون شروطاً ليست 

  يف كتاب اهللا عز وجل من اشترط شرطاً ليس يف كتاب اهللا فليس له وإن شرط مائة مرة شرط اهللا أحق وأوثق 

  فوائد

ال صاحب املفهم ظاهر احلديث فسخ الكتابة وبيع املكاتب وقاله بعض العلماء شاذا وتأوله اجلمهور فإن الكتابة مل ق
تكن انعقدت ومعىن كاتبت اهلي أي راودهتم على الكتابة يف اجلها ومبلغها والظاهر خالفه وقيل بيع الكتابة وهو 

ي وقيل عجزت فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة وإمنا فاسد ألمن أجاز بيع الكتابة مل حيصل الوالء للمشتر
يصح إذا قلنا إن التعجيز غري مفتقر إىل حكم حاكم وهو املعروف من املذهب خالفاً لسحنون ألن احلي ال يعدرمها 

ق او يالحظ أن فيها حقاً هللا وأهنما يتهمان عليه ويدل على العجز قوهلا ومل تقض من كتابتها شيئاً يف بعض الطر
وقضاء احلق إمنا يكون بعد استحقاقه وجاءت تستعينها وذلك عجز ظاهر وقوهلا الها اهللا مبدها حيتمل أنه من قول 

بريرة أي ال استسفهك او من قول عائشة أي ال اشترط هلم الوالء وقوله واشترطي هلم الوالء مل يروها اكثر الرواة 
هلم يف الغرر وباخلديعة وذلك كله حمال على النيب وأجيب بأن وهي مشكلة من جهة أمره باشتراط ما ال جيوز وإدخا

أي عليهم او معىن األمر ) أولئك هلم اللعنة ( أي عليها وقوله تعاىل ) وإن أسأمت فلها ( هلم مبعىن عليهم كقوله تعاىل 
كان مشتهراً فال اإلباحة والتنبيه على عدم النفع أي اشترطي او ال تشترطي فإنه ال ينفعهم او إن عدم نفع ذلك 

ويريد أنه بدأ ) وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ( غرر وأطلق األمر أي هم يعرفون أن ذلك ال ينفع لقوله تعاىل 
باإلنكار ولو كان احلكم جمهوالً لبدأ بالتعليم وقيل اشترطي هلم أي اظهري هلم حكم الوالء واإلشتراط اإلظهار لغة 

أي اظهر نفسه ملا أراد أن ) وألقى بأسباب له وتوكال ** ا نفسه وهو معلم فأظهر فيه( أيضا قال اوس بن حجر 
أي عالماهتا اليت تعلم بقرهبا وهذا للخطايب والثالثة األول ) فقد جاء أشراطها ( يفعل ويقرب منه قوله تعاىل 

وعن الثاين أن املبيع للمالكية فهذه أربع تأويالت وقوله كل شرط ليس يف كتاب اهللا أي ليس فيه امجال وال تفصيل 
يف احلال أمنا هو الكتابة كبيع الديون والرقبة أمر تؤدي إليه األحكام كمن اسلم يف موصوف فيتعذر عند األجل 



فيأخذ الثمن وهو جائز إمجاعاً وملالك توقع اإلستحقاق والرد بالعيب يرد فيه الثمن ويفارق بيع أحد عبدين خمتلفني 
  نا معني وعن الثالث أنه يف السلم ال يدري أيأخذ بعض املسلم فيه او كله او الثمن ألن املبيع ليس معيناً وهاه

  تفريع

قال ابن يونس قال مالك املكاتب أحق بكتابته إذا بيعت ألنه اخف للغرر وأعذر من األجنيب إن بيعت كلها حىت 
ملشتري إذا مات كاسترقاقه يعتق وليس أحق ببيع بعضها لعدم العتق يف الكل بل يف البعض قال مالك ويرثه ا

وكذلك يف اهلبة والصدقة وإن كان املتروك اكثر من الكتابة وإن وهبت كتابته فعجز قال ابن القاسم يرق املوهوب 
له كالبيع وعنه يرجع للواهب ألن اهلبة مل تتناول الرقبة والفرق أن الثمن بدل يرجع يف مبدله عند التعذر واهلبة 

ر ابن عبد الرمحن إذا اشترى الكتابة وظهر فيها عيب وأدى فال رجوع للمشتري ألنه قد البدل فيها وقال أبو بك
حصل له ما اشترى او عجز رق له وله رده بالعيب ويرد مجيع ما اخذ من الكتابة وال يكون ذلك كالغلة ألنه لو 

س املشتري ال الغلة املشتري اقتضى تسعة اعشار الكتابة مث عجز فرد بالعيب يكون له ما اقتضى ألن الكتابة هي نف
وقيل ال يرد كالغلة وقيل له رده وإن مل يعجز فحجته أنه بالعجز رق وال يرد ما قبض وألن األمر كان فيه مترقبا 

هل حتصل الرقبة بالعجز او الكتابة فإذا عجز كأنه إمنا اشترى رقبة فالكتابة علة وال يبيع أحد الشريكني حصته وإن 
ن يبيعاها مجيعا وال يشتري املكاتب نصيب أحدمها ألن بيع أحدمها كالقطاعة وجوز أشهب بيع أذن له شريكه إال أ

نصف الكتابة او خدمته او جيوز بغري عيبه ألنه يرجع إىل خدمته قال اللخمي منع عبد العزيز بيع الكتابة مطلقا قال 
عبد امللك بيع أحد الشريكني حصته وهو اقيس للغرر وجوزه سحنون عند الضرورة كالفلس دون اإلختيار وأجاز 

وال يباع جنم بعينه ال غرر إن عجز بعد أن اقتضى ذلك النجم اخذ ما ينوبه من الرقبة فكان املبيع النجم او الرقبة 
وال يأخذ املكاتب بيع بعض كتابته إال بإذن سيده ألن ذلك يضعف ما يف يديه وألنه يؤدي إىل أن يعطي منه عن 

الشريكني مل يكن أحق بنصيب الشريك إال بإذن الشريك الذي مل يبع ألن للذي مل يبع حقا يف  مجيعه وإن باع أحد
املال الذي يدفعه للبائع فإن أذن وعجز عن أداء الباقي منه عتق اجلزب املشترى خبالف وضع السيد ويف املنتقى إمنا 

باإلبتياع كما ال جيوز كتابة بعضه ألنه يؤدي عن  امتنع بيع اجلزء ألنه يؤدي أدائني خمتلفني للسيد بالكتابة واملشتري
أحد النصفني باخلراج وعن اآلخر بالكتابة وتشترط املخالفة يف الثمن والكتابة إذا بيعت من أجنيب خبالف املكاتب 

ألنه له نقله عن ذهب إىل ورق ومن عرض إىل جنسه ألنه ليس معاوضة بل ترك ما عليه ووضع غريه وإذا أدى 
والؤه لعاقد الكتابة وقال ش وابن حنبل للمشتري لنا أن الوالء ملن أعتق واملعتق عاقد للكتابة وال للمشتري ف

ينتقض ذلك إال بالعجز والبيع إمنا تعلق مبا عليه دون الوالء واحد العبد بيع الكتابة من املشتري ليس من باب 
  تق واملشتري رمبا افضى أمره إىل اإلسترقاق الشفعة بل من باب تقدمي العتق على امللك ألنه إذا اشترى نفسه ع

  فرع

يف الكتاب إذا كاتبته وعليك دين وعليه جناية فقيم عليه بذلك اآلن فقال اؤدي عقل اجلناية والدين وثبت الكتابة 
فذلك له وإن كاتب أمته وعليه دين يغترقها فولدت يف كتابتها فللغرماء رد ذلك ويردها الدين وولدها إال أن 

يف مثن الكتابة إن بيعت بنقد مثل الدين فال تفسخ الكتابة وتباع الكتابة وإن فلس بدين حدث بعد الكتابة مل تكون 
  يكن للغرماء غري بيع الكتابة لتأخر الدين عن سبب العتق 



  فرع

ام كرها  يف الكتاب إن اسلم أحد مكاتيب الذمي يف كتابة واحدة بيعت كتابتهما مجيعا وال يفرقا كعقد احلمالة رضيا
  وكذلك إن اسلم ولد مكاتبه واملكاتب نصراين بيعت كتابتهما 

  فرع

قال إذا غنمتما مكاتبا ملسلم او ذمي إليه او اسدلك اهللا إن عرف سيده غاب او حضر وال يقسم توفية بعقد الكتابة 
رق ملن صار إليه كالبيع  وإن مل يعرف بيعت كتابته يف املغنم وتؤدى ملن صار إليه فيعتق ووالؤه للمسلمني فإن عجز

يف النكت إن اتى سيده اجملهول وقد قبض املشتري بعض الكتابة فأحب افتكاكه قاصص املشتري فيما قبض وال 
يبدأ يف هذا املوضع املكاتب بالتخيري فيقال أد وإال عجزت ألنه مل يقسم على أنه عبد وإمنا بيعت الكتابة وخيري إن 

كاتب وامتنع سيده فيقال له أد ما اشتراك به املشتري وإال عجزت فإن عجز خري قسم على أنه عبد مث علم أنه م
  سيده بني إسالمه رقيقا وافتكاكه كما إذا جىن 

  فرع

يف الكتاب إذا تنازعتما يف حلول جنم صدق املكاتب كمن أكرى كاره سنة او باع بدنانري إىل اجل بسنة فادعى 
سون يف عشرة اجنم وقلت يف مخسة صدق ويصدق عند تكافؤ البينتني حلوهلا صدق املكتري واملشتري وإن قال مخ

ألنه املطلوب واال قضى بأعدهلما قال أشهب وقاله غريه يقضى ببينة السيد ألهنا زادت ألنه لو قال الكتابة ألف 
أشبه  وقال املكاتب تسعمائة صدق املكاتب ويقضى ببينة السيد ألهنا زادت وإن قلت مائة وقال مثانني صدق إن

قوله ألن الكتابة فوت كمن اشترى عبدا فكاتبه مث اختلفا يف الثمن صدق املشتري مث رجع إىل أهنما يتحالفان 
ويترادان إن مل تفت السلعة حبوالة سوق فاعال وإن بعث بكتابته فأنكرت قبضها ومل يقم املرسول بينة فالدافع ضامن 

فهما يف عدد النجوم واختالفهما يف عدد الكتابة وتكافأت كمن بعث بدين او خلع يف النكت ألفرق بني اختال
البينتان ألن بينة السيد زادت يف اختالفهما يف النجوم فشهدت له بنفع قلة النجوم ونفعت بينة العبد بالتأخري فيقابل 

يف ستة مواضع  النفع فال مزية وبه يظهر ألفرق بني ماله هاهنا وبني ما استشهد به الغري قال اللخمي اختالفهما يقع
القدر واجلنس واحللول والقطاعة هل كانت على أحد الوجوه السابقة او أنه ال يكون حرا إال بأداء ما قاطعه عليه 

مث يعجل وخيتلفان فيما قاطعه وعجل عتقه عليه وإن اختلف يف القدر فقد تقدم وعلى اصل أشهب يتكالفان 
كتابة املثل ما مل يزد على دعوى السيد او ينقص عن دعوى العبد  ويتفاسخان ما مل يؤد جنما فيتحالفان ويرجع إىل

وهو اصله يف البيع أهنما يتحالفان مع فوات السلعة ويرد القيمة ما مل تزد او تنقص وكل هذا إذا اتيا مبا يشبه وإال 
ب او زيت فعلى فالقول قول مدعي األشبه من سيد او عبد اختلفا هل جنم او بعده فإن اختلفا يف اجلنس هل هو ثو

اصل قول ابن القاسم الكتابة فوت ويتحالفان وعليه كتابة مثله من العني فإن نكل أحدمها صدق احلالف فإن قال 
دنانري وقلت دراهم ومها يف العدد سواء اخذ ما قاله العبد واشترى به ما قاله السيد ومل يتحالفا وإن اختلف قدرمها 

عروضا صدقت ألهنا غالب الكتابة إال أن األشبه يف قدره ويصدق العبد يف  فاجلواب ما تقدم وإن قلت عينا وقال
التنجيم ألنه سنة الكتابة إال إن يأيت باألشبه من كثرة النجوم حنو عشرين سنة ويصدق السيد يف حلول القطاعة ألنه 

تابة يف قدرها إىل مثل اصلها إن كانت القطاعة اقل من الكتابة وقال اصبغ وإال فالقول قول العبد إنك قسمت الك



ذلك األجل او دونه او أكثر منه إذا اتى مبا يشبه إن عجلت له العتق وإال حتالفتما وتفاسختما وعادت الكتابة فإن 
اختلفتما يف جنس ما قاطعه به حتالفتما وتفاسختما وعادت الكتابة ان مل يعجل له العتق وإال صدق العبد ألنه مدعى 

لفا يف مال الكتابة وقال ش يتحالفان ويتفاسخان ويرجع رقيقا لنا القياس على ما إذا أعتقه عليه ووافقنا ح إذا اخت
يف احلال على مال فإنه يصدق مع ميينه اتفاقا وألنه خرج من يد مواله بالكتابة فال يكون كما إذا كاتبه املشتري 

ت فيه التحالف كما إذا قال إن جاء رأس واختلفا يف الثمن مل يتحالفا خلروجه عن اليد وألهنا عتق بشرط فال يثب
الشهر فأنت حر وأدعى العبد أن الشرط دخول الدار وإذا سقط التحالف كان القول قول من عليه البدل 

كاملتبايعني إذا سقط بينهما التحالف فيحلف من عليه البدل احتجوا بأهنا عقد يلحقه ألفسخ فأشبه البيع وألنه لو 
ألف وشهد آخر أنه كاتبه على مائة مل حيكم بالكتابة كما ال حيكم بالبيع فهي كالعقود شهد شاهد أنه كاتبه على 

يدخلها التحالف واجلواب عن األول الفرق بأن الكتابة تثبت مع نوع من اجلهالة وال يفسدها الشرط الذي يفسد 
لف مع شاهد األلف قاعدة البيع ألهنا موضع مساحمة وعتق فال يفسخ بالتحالف كالبيع وعن الثاين أن السيد حي

املدعي الذي عليه البينة من قوله على خالف أصل أو عادة واملدعى عليه الذي يصدق من واث اصال كمدعي 
القلة والرباءة او عادة كمدعي األشبه ورد الوديعة وقد قبضها ببينة او إتفاق ما مل يوافق العادة على اليتيم وعلى 

  كلها وليس املدعي هو الطالب بل قد يكون املطلوب كالوصي واملودع هذه القاعدة تتخرج فروع الدعاوي 

  فرع

يف الكتاب إذا أخذت منه رهنا ميلكه فغاب عليه فضاع بيدك ضمنت قيمته فإن ساوى الكتابة عتق مكانه وإن 
فلس او فلست او مت واشترطته يف عقد الكتابة فهو انتزاع ال حياصص به العبد عن مالك وإن وجد رهنه بعينه يف 

موت فال شيء له فيه وال حماصة له به وال لغرمائه وإن كان الرهن بعد عقد الكتابة لنجم حل او حنوه فللمكاتب 
أخذه إن وجده بعينه او احملاصاة بقيمته إن مل جيده فما صار له قاص به عاجل عليه وما بقي له من قيمة الرهن ففي 

ال غريه وهو أشهب ليس ذلك انتزاعا رهنه يف العقد او بعده ويضمنه ذمة اليسد يقاص به املكاتب فيما حيل عليه ق
السيد إن مل تقم بينة فإن كانت القيمة دنانري والكتابة دنانري تقاصا ألن يف وقف القيمة ضررا عليهما إال أن يتهم 

طعاما وقفت القيمة السيد بالعدوان على الرهن ليتعجل الكتابة فتوقف القيمة بيد عدل وإن كانت الكتابة عرضا او 
رجار خصما عليه عند حمله وحياص الغرماء بالقيمة يف املوت والفلس وميتنع الرهن من غري املكاتب كاحلمالة ألنه 

محالة يف النكت قيل إن كان الرهن انتزاعا فال ينتفع به املكاتب فلس السيد ام ال او ليس بانتزاع فيحاص به غرماء 
ده بعد وفاء الكتابة وذلك كاهلبة يقوم هبا عليه ما مل يفلس قال ابن يونس قال حممد سيده قيل هو انتزاع ووعده بر

حيث حياصص املكاتب غرماء سيده وما صار له يف احملاصة حوصص به فيما حل عليه قال حممد فيأخذه الغرماء مث 
رهنه وإذا بيعت كتابته فله أن  يباع هلم بقية الكتابة فإن أدى كان حرا او عجز رق للمشتري كله واتبع املوىل ببقية

حياص الغرماء يف مثنه كما حياصهم فيها بيده فإن نابه اكثر مما حل عليه حسب ذلك من أول جنم مث مما يليه وإن كان 
فيه كفاف ما عليه من الكتابة عتق مكانه وال يدفع ذلك للمكاتب حىت حتل النجوم إال أن يأيت املكاتب برهن مثنه 

ى كتابته ويتبع السيد مبا بقي له من قيمة رهنه وإن كاتبه مبائة وقيمة الرهن مائتان فضاع وعلى ويأخذه ويثبت عل
السيد دين مائتا دينار ففلسه الغرمي فوجد بيد السيد مائتني حاصص املكاتب فيها بقيمة رهنه فإن شاء املكاتب 

مائة ويتحاصان يف املائة الثانية فيقع ملكاتب  تعجل العتق مبا يقع له قال له الغرمي عليك مائة فأخذنا من املائتني
مخسون فيأخذها وخيرج حرا ويتبع السيد خبمسني بقيمة رهنه فإن شاء املكاتب اخذ ما يقع له يف احلصاص ويأيت 



برهن مكاتب ويؤدي على جنومه حتاصا يف املائتني فيقع له مائة ويأيت برهن قيمته مائة ويأخذ املائة ويؤدي على جنومه 
 أن يكون حل عليه شيء منها فيأخذ الغرمي من املائتني مثل الذي حل على املكاتب ويتحاصان فيما بقي ويأيت إال

املكاتب برهن مثل ما يقع له يف احلصاص قال حممد للمكاتب احملاصة وإن كان يف اصل الكتابة ألنه وإن شرطه رهنا 
صاص ال يتعجله السيد لنفسه وال لغرمائه ويكون رهنا فهو مال املكاتب مل يشترطه السيد لنفسه وما نابه يف احل

وكذلك إن كاتبه على أن يسلفه او يبيعه سلعة اجلها لبعد الكتابة ففلس السيد حاص بقيمتها حالة ويقبضها إال أن 
ابة حيل عليه فيقاصص وإن رهن العبد ماال يف ملكه ومل يعلم السيد بطل كحمالة األجنيب فإن أراد السيد إمضاء الكت

بال رهن فله ذلك وإال نقض الكتابة قال حممد إال أن يؤدي جل الكتابة فال يفسخ ويفسخ الرهن قال ولو علم 
السيد أن الرهن ليس لعبده فسخ الرهن دون الكتابة قال اللخمي الرهن إذا ارهن بعد العقد فله احكام الرهان وإن 

يمته إن فات يف ألفلس فإن كان يف اصل العقد فجعله ابن فلس السيد او مات فاملكاتب أحق بالرهن إن وجده او بق
  القاسم انتزاعا وخالفه غريه ويلزم على قول ابن القاسم جواز الربا بني السيد وعبده ألن الزائد انتزاع 

  فرع

يف الكتاب إن زوجتها من رجل على أن يضمن لك كتابتها فولدت منه بنتا مث هلك الزوج فاحلمالة باطلة وتبقى 
تابة على حاهلا وابنتها منه ال ترثه ويرثه اقرب الناس إليه قال ابن يونس إذا مل يؤد احلمالة حىت مات وترك ماال الك

كثريا فال يؤخذ ذلك من ماله بعد موته قاله حممد ألنه شيء مل حيكم عليه به يف حياته إال أنه لو أدى ذلك حىت يعتق 
  ورجعت هي عليه بصداق مثلها يوم وقع النكاح فيتقاصان  ويفوت ذلك جاز للسيد ويرجع به الزوج عليهما

  فرع

يف الكتاب إذا ورثته مع أخيك ألبيك مكاتباً هو اخوك ألمك وضعت عنه حصتك ويسعى ألخيك يف نصيبه وخيرج 
حراً فإن عجز بيعت حصتك وال يقوم عليك بقيته فإن وهب لك نصفاً او أوصى لك به فقبلته وال مال ظاهر 

و خمري يف أن يعجز ويقوم باقيه عليك ويعتق إن كان لك مال وإال عتق منه نصيبك ورق باقيه وإن شاء للمكاتب فه
بقي على كتابته فإن ثبت عليها حطت عنه حصتك وإن أدى فوالؤه لعاقد الكتابة وليس له تعجيز نفسه إن كان له 

إن كنت ملياً وعتق وإال عتق منه نصيبك مال ظاهر للتقومي عليك فإن متادى يف كتابته مث عجز قوم باقيه عليك 
ورق باقيه قال ابن يونس ألفرق بني من وهب بعض مكاتب ممن يعتق عليه فقبله وبني من أعتق حصته من مكاتب 

بينه وبني آخر أن عتق هذا وميع مال وأنه إن عجز ال يعتق عليه حصته وال يقوم عليه حصة صاحبه ومن يعتق عليه 
رق أن من يعتق عليه ال يستقر عليه ملكه إن عجز فال بد من عتقه فجعلنا قبوله ملا وهب له يقوم عليه بقيته فألف

قصداً للعتق يف تلك احلصة قيل البن القاسم فلم أدى مثله ومل يعجز لتوضع عنه حصته وهو مل ميلك منه رقاً ولو 
يقوم عليه األخ بقيته ووىل هذا  أدى لكان والؤه لعاقد كتابته قال ألنه إن عجز وصار له عتق عليه وإذا عجز

النصف املوهوب للواهب ألنه لو وهبه مجيعه لعتق وكان والؤه للواهب فكذلك هبة نصفه وأما النصف الذي عتق 
  على األخ فوالؤه له ألنه عتق عليه بعد أن صار رقاً 

  فرع



يوعهم وقسمتهم بغري أذنه إن يدخل يف كتابته ولده من أمته إن محلت به بعد الكتابة وإن بلغت أوالده جازت ف
كانوا مأمونني وما ولدته له بعد الكتابة او كوتب وأمته حامل منه ال يدخل معه لتأخر العقد عنه وال يشتري ولده 

أو ابويه إال بإذنك فإنه ينقص ماله فإن اشترى ممن يعتق على احلر دخل معهم وجاز بيعهم وشراؤهم وقسمتهم بغري 
زه فإن عجز وعجز وأرقوا كلهم وإن ابتاعهم بغري إذنك مل يفسخ وال يدخلون معه وال إذنه وال يتبعهم يف عج

يتبعهم إال أن خيشى عجزاً وال بيع هلم وال شراء وال قسم إال بإذنه ويعتقون بأدائه وكذلك أم الولد ليس هلا أن 
رمني القرابات بإذنك ام ال مل يدخلوا تتخري إال بإذنه وال له بيعها إال أن خياف العجز وإن ابتاع من ال يعتق على احمل

يف كتابته وله بيعهم وإن مل يعجزوا وال فعل هلم إال بإذنه قال أشهب يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذنك دون 
األخ وقال ابن نافع ال يدخل يف الكتابة بالشراء بإذنك إال الولد ألن له أن يستحدثه قال ابن القاسم إن كان مدياناً 

بتاع ابنه مل يدخل ألن الدين مقدم على العتق وإن أذنت له حىت يأذن غرماؤه ومن دخل له حكم من كوتب فإن فا
مات املكاتب أدوا على تلك النجوم وما ولد للمعتق إىل اجل او للمدبر من أمته بعد العتق مبنزلته وما ولد قبل 

ك مل يدخل معه ويباع إن اذنت يف ذلك إال أن ذلك او كانت حامال حني العقد رق وإن اشترى وما ولد قبل ذل
يقرب اجل العتق اىل األجل او يأذن للمدبر وأنت مريض وامنا يعترب أذنك حيث يكون لك اإلنتزاع وإن مل ياذن ومل 

ينتزعهم حىت عتقوا تبعوهم كأمواهلم ويعتقون عليهم وما ولدت املكاتبة بعد الكتابة مبنزلتها ال سبيل لك عليه يف 
اية ما دامت على جنومها وهلا استسعاؤه فإن أىب وأجرته فال تأخذ من إجارته وال مما بيده إال ما يتقوى به على السع

األداء والسعي فإن ماتت وتركت ولدين حدثا يف كتابتها سعياً فيما بقي فإن از من أحدمها سعي الصحيح وال 
من أمته ولدان اختذ كل واحد منهما أم ولد فأولدها يوضع عنه ملوت أمه وال لزمانة أخيه شيء وإن ولد للمكاتب 

وأهلك أوالدها مث مات اجلد فالوالدان مع أمهما يسعون فإن أدوا اعتقت معهم وإن مات أحدهم قبل األداء ومل 
يدع ولداً وترك أم ولده بيعت ويعتق اخوه يف مثنها وال يرجع السيد عليه بشيء وإن ولد للمكاتب ولد من أمته 

تابة فأعتق السيد األب مل جيز عتقه إال أن يكون األب زمناً فإن كان لألب مال يفي بالكتابة وال سعاية يف بعد الك
الولد أدى منه عن الولد حاالً وعتقوا قال غريه هذا إن ارتضى العبد العتق وإال امتنع الهتام السيد يف التعجيل قال 

هم إال أن يبلغوا السعي اخذ وأدى جنوماً إىل أن يبلغوا السعي ابن القاسم وإن مل يكن يف مال إال قرر ما يؤدي عن
وال يؤخذ حاالً إذا لو ماتوا قبل بلوغ السعي كان املال ألبيهم وإن مل يكن يف مال األب ما يبلغهم السعي مضى 

ولدان يف عتق األب ورقوا قيل فإن كانوا يقوون على السعي يوم عتق األب وله مال قال مالك يف املكاتب يولد له 
كتابته فيعتق السيد األوالد وهو قوي على السعي رد عتقه وإال جاز ومل يوضع عمن بقي شيء وال يرجع املؤدي 
على أخيه قال غريه إن كان لألب الزمن مال والولد قوي على السعي امتنع عتقه ألن ماله معونة كبدنه قال ابن 

ام ال فإنه يدخل معهما قال مالك إن خافت العجز مل يتبع  يونس عن ابن القاسم إن كاتب أمته وهبا محل علم به
ولدها احلادث يف الكتابة إال بإذن السيد قال أشهب وكذلك املكاتب يف بيع ولده من أمته قال حممد واألب واألخ 

ولد وال ال يبيعه وإن عجز إال بإذن السيد ألن السيد تبع الولد مع العجز نفسه وإذا أذن ألبيه يف بيعه فال حجة لل
لألخ ألهنم قد وقفوا على العجز كلهم والرجوع إىل الرق وال فرق بني مالك السيد هلم وال مالك غريه فلم يكنت 

هلم حجة يف بيعهم قال حممد وأما أم ولده فله بيعها عند العجز بغري إذن سيده يف املوضع الذي لو مل يبعها لعجز 
بد امللك إذا كاتب عن نفسه وأمته فعجز عن بعض جنومه فأذن فمنع السيد من يبعها ضرر واستدعاب رق وعن ع

السيد يف بيعها امتنع إال أن يعجزه السلطان فإن ترك وأتت بولد من مشتريها فال يرد ألهنا ال ترجع ألحسن من 
العبد ذلك وإن بقي بيد أبيها فضل فما أدى من مثنها من الكتابة ملكه كما لو قتلت وقوله قال غريه هذا أن ارتضى 



بالعتق تفسري وإن مل يرض األب بالعتق متادى على الكتابة مث عجزوا وقال ولد وعتق األب بالعتق األول كمعتق 
أحد مكاتبيه فرده أصحابه مث عجزوا عتق بالعتق األول وليس كمن جعل عتقه يف يديه فرده ألن هذا إمنا رده لعلة 

اب وفيه نظر هل هو كمعجل عتق مكاتبه على تعجل كتابته استعجل املال فهو كرد أصحابه عتقه قال بعض األصح
فيافا من ذلك ويتمادى على كتابته مث يعجز فإنه يرق لعدم رضاه مبا طلبه السيد قال اللخمي محل املكاتبة يدخل 

خبالف محل امة املكاتب إال أن يشترطه وإن اشترى امة حاملة بإذن سيده دخل احلمل إن ولد يف كتابته وإن يأذن 
  السيد وأجازه ابن القاسم ألن له الشراء بإذن سيده ويولد 

  فرع

يف الكتاب إن أوصى مبكاتبه او مبا عليه او أوصى بعتق مكاتبه او بوضع ما عليه جعل يف الثلث األقل من قيمة 
قيمة الكتابة  املكاتبة او قيمة الرقبة على أن عبد مكاتب يف إدائه وجزائه كما لو قتل وقال اكثر الرواة ال ينظر إىل

بل الكتابة أي ذلك محل الثلث جازت الوصية إذا وهب املريض جنماً للمكاتب او تصدق او أوصى له به مث مات 
قوم ذلك النجم مع بقية النجوم بالنقد بقدر آجاهلا فيقدر حصة النجم منهما فيعتق اآلن يف رقبته ويوضع عنه النجم 

بني أجازة ذلك او بتل حممل الثلث وحيط عنه من كل جنم بقدر ما أعتق  بعينه إن محله يف الثلث وإال خري الوارث
منه ال من النجم املعني ألن الوصية قد حالت عن وجههما المتناع الوارث قال ابن يونس إمنا جعل يف الثلث األقل 

فإن كان الربع فمقابله  من قيمة النجم او ما قابله من الرقبة كما لو أوصى له جبميع الكتابة بأن ينظر ما قيمة النجم
من الرقبة فينظر لقيمة الربع الرقبة وقيمة النجم قال أشهب فإن مل يكن للسيد مال غري املكاتب وقد أدى له بالنجم 

األول فسخ الوارث عليه فإن خرجت قيمته من قيمة باقي الكتابة من الثلث جاز ذلك على الوارث وضع النجم 
عنه بقدر ما حيمل الثلث فإن عجز عتق منه بقدر ذلك وال خيري الوارث يف ذلك بعينه وإال عتق منه حممله ووضع 

لقدرهتم على منع سائر الكتابة وخيري قال مالك وإن وهب الصحيح نصف الكتابة يعجز فله نصف الرقبة يف البيع 
اسم إن وهبه جنماً وكذلك بقية األجزاء وقال ابن القاسم بل مجيع الرقبة للواهب كهبة ذلك للمكاتب قال ابن الق

شاركه يف النجوم كلها بقدر ذلك كبيعه فإنه يكون للمشتري مخس كل جنم إن كانت مخسة وإن عجز فله من 
الرقبة اخلمس قال حممد كان ذلك يف صحة السيد ام ال وإن وهبه جنماً بعينه يف صحته فال يكون له شيء من الرقبة 

بنجم بعينه لرجل فعجز فله حصته من الرقبة وألفرق بني الصحة  وإن عجز ألنه وهبه ماالً قال حممد وإن أوصى
والوصية أنه يف الوصية أشرك بينه وبني الورثة على قدر ما أوصى له من نفسه او لرجل وليس أحدمها أوىل من 
نجوم اآلخر والصحيح إمنا أعطي ماالً فإن اقتضى املوصى له ذلك النجم املعني او بعضه مث عجز وقيمته من بقية ال

نصف الكتابة فله نصف نصف رقبة العبد وال يرد مما اخذ شيئاً قاله أشهب وقال ابن القاسم إن رد ما اخذ العبد 
رجع نصيبه يف رقبة العبد وإن مل يرد كان العبد للورثة قال واألول هو الصواب وإن مل يقبض املوصى له النجم حىت 

جنمه والورثة جنومهم على عدد املال ال على عدد القيمة ألن  مات املكاتب وترك ماالً كثرياً اخذ صاحب النجم
النجوم قد حلت مبوته واستوى املتقدم واملتأخر فما فضل بعد ذلك بني الورثة وبني صاحب النجم نصفني بقدر ما 

قيم  كان يقع له من رقبة العبد لو عجز وإن مل يترك ما يفي بالكتابة حاص املوصى له والوارث يف ذلك بالعدد ال
األجنم قال ابن القاسم إن قال الوارث أدفع لك جنماً كما أوصى لك به وامتنع املوصى له لعله يعجز فيكون له يف 

الرقبة حق قدم املوصي له إن مل حيل النجم وإال قدم الوارث قال حممد إن أوصى بالنجم األول مث بالثاين آلخر 
ر فضل قيمة جنمه على الثاين وللثاين بقدر قيمة جنمه فإن قبض وخرج املكاتب من الثلث عجز فلألول من رقبته بقد



األول جنمه مث عجز قبل قبض الثاين فرقبته بينهما على ما تقدم واألول ما اقبض وال يرجع عليه الثاين بشيء وإن 
لنجم األول كان مث جنم ثالث للورثة فقبض صاحب النجمني جنميه مث عجز فالعبد بينهما وبني الورثة على قدر قيمة ا

والثاين وال يرجع الورثة عليهما بشيء وعن ابن القاسم إن ردا ما أخذا للمكاتب رجعا فيه بانصبائهما وإال فنصيبه 
منه للورثة قال والصواب ما تقدم فإن أوصى بالنجم األخري قبل أن ينادى من الكتابة شيء فأخذ الورثة جنومهم 

ه وللورثة بقدر قيمة جنمه من قيمة جنومهم ألهنم كانوا له فيه شركاء وسلموا املكاتب للموصى له فعجز فرقبته ل
خبالف أن لو كان السيد أخذ جنوماً إال النجم اآلخر فينقد له فعجز والرقبة كلها هلم وكأنه أوصى له جبميع الكتابة 

  إذا كان ما بقي عليه مل يعتق ألجله وال شركة ألحد فيه 

  فرع

 مرضه جازت وصيته يف ثلث ما بقي من ماله وإن مات قبل دفعها او أمر بدفعها فلم يف الكتاب إذا أدى كتابته يف
تصل إليك حىت مات فال وصية له قال ابن يونس قال أبو عمران إن بعث هبا لسيده يف مرضه فلم يقبلها حني 

   وصوهلا ال يعتق حىت يقضى بذلك إال أن يكون مبوضع ال حاكم فيه فتكون الشهادة عليه كاحلكم

  فرع

إذا كوتب وقد ولدت أمته قبل ذلك مل تكن بذلك أم ولد او بعد ذلك فهي أم ولد وال يبيعها إال أن خياف العجز 
قال ربيعة او لعدمه لدين عليه قال ربيعة وإن مات حديثا مديانا فأم ولده يف دينه وأوالده منها رق لك قال ابن 

إن ابتاعها بغري إذنك مل يدخل جنينها معها يف الكتابة وال تكون هي القاسم وشراء زوجته احلامل منه وال مينعه ألنه 
أم ولد وإن ابتاعها بإذنك دخل محلها يف الكتابة وكانت به أم ولد إنن مات وترك أم ولد وولداً منها او من غريها 

لد ولداً منها ومل يدع ماالً سعت مع الولد وسعت عليهم إن مل يقووا وقويت وكانت مأمونة عليه وإن ترك أم و
حدث يف الكتابة فخشي الولد العجز فلهم بيعها وإن كانت أمهم وإن كان لألب أمهات أوالد سواها فخشي الولد 
العجز فلهم بيع من فيها جناهتم كانت أمهم او غريها قال ابن القاسم وأرى أن ال يبيع أمه إن كان يف بيع غريها ما 

عجز فباع أم ولده حامال منه فولدت عند املشتري فإن كان املكاتب حباله مل يعينه قال ابن يونس إن خاف املكاتب ال
يعتق ومل يعجز رد بيعها ليعتق بعتقه او يعجز فيتبعها دون ولدها وإن كان األب قد عتق بإدائه او عجز فرق مضى 

ثر على ذلك حىت أعتقها البيع بالقيمة على أن جنينها مستثىن ورد اجلنني فكان حبال ابيه من عتق او رق فإن مل يع
املبتاع وولدها فسواء عجز األب او أدى او بقي على كتابته ميضي العتق يف األمة وعليه قيمتها على أن جنينها 

مستثىن فريد عتق الولد وسبيله سبيل أبيه من عتق او رق او كتابة وليس كمن باع مكاتبه فأعتقه املبتاع ألن هذا 
أم الولد املكاتب مبنزلتها قبل والدهتا فيبيعها اختياراً يف الكتابة وبعد عتقه او  باعه غري سيده قال اللخمي هذا

كأمهات أوالده ال يبيعه إال إن كانت يف الكتابة إال أن خياف العجز وإن أدى كتابته وهي عنده عتقت مبوته إن 
بة مل تكن أم ولد قوالً واحداً او محلت بعد الكتابة قوالن ملالك مراعاة لعقد احلرية وإن وقعت الوالدة قبل الكتا

  خيتلف إذا كانت الكتابة وهي حامل قياساً على احلر يشتري األمة وهي حامل منه فرق 

  فرع



يف الكتاب إن مات وترك ما فيه وفاء الكتابة وترك أم ولد وولداً منها او من غريها عتقت مع الولد فيه ألنه باألداء 
ترك معه يف الكتابة أجنيب وترك ماالً فيه وفاخ بالكتابة فإن كتابته حتل مبوته  يعتق فترتب أحكام احلرية وكذلك إن

ويتعجلها السيد من ماله ويعتق من معه وليس ملن معه أجنبياً او ولداً اخذ املال وأداؤه على النجوم إن كان فيه وفاء 
كانت هلم أمانة وقوة على السعي ويؤدون الكتابة ملا فيه من الغرر فإن مل يف بالكتابة فلولده والذين معه أخذه إن 

جنوماً قال سليمان بن يسار فإن مل يكن الولد مأموناً مل يدفع له مال قال ابن القاسم وال يدفع املال لغري الولد 
ويتعجله السيد ألن ولد املكاتب عضو منه مبنزلته خبالف غريه والكتابة كالدين وصاحب الدين أوىل بالتركة إذا 

د سعوا يف البقية فإن أدوا عتقوا ويتبع السيد األجنيب حبصة ما أدى عنه من مال امليت وحياص به غرماءه تعجله السي
بعد عتقه وليس كاملعتق على أن عليه ماال بعد العتق وقال ربيعة ال يدفع املال لولد وال غريه وإن كانوا ذوي قوة 

السيد وحياصهم به من آخر كتابتهم وإن كانوا صغارا ال وأمانة ألنه ليس هلم أصله وال يؤمن عليه التلف ويتعجله 
قوة فيهم على السعي فهم رقيق وذلك املال للسيد وإن ترك أم ولد وال ولد معها وماال يويف الكتابة فهي واملال 

ملك للسيد ألنه مات رقيقا قال ربيعة وكذلك إن ترك ولدا فمات الولد قال ابن القاسم وإن ترك ولدا احدث يف 
ابته وماال يويف بالكتابة ويفضل اخذ السيد الكتابة ويرث ألفضل من معه يف الكتابة على فرائض اهللا تعاىل ألهنم كت

ساووه يف أحكامه بعقد الكتابة وال يرثه ولده األحرار الذين ليسوا معه يف كتابته وال زوجته وإن كوتبت معه وال 
تا فالباقي له دون أحرار ورثت املكاتب حلصول املخالفة يف الرق يكون للسيد ما فضل إال أن يكون الولد إبنا او بن

واحلرية عند املوت وإن مل يكن معه يف الكتابة أحد او ترك اجنبيا ووىف الكتابة تعجلها السيد والفضل له دون ورثة 
السيد بقية املال املكاتب األحرار وإن كان مع األجنيب ولد يف الكتابة أتبعه الولد مبا أدى عنه دون السيد وورث 

وإن ترك ابنتيه وابن ابن معهما يف الكتابة وتارك فضال عن كتابته فإلبنتني من الفضل الثالث والبن األبن وما بقي 
وإمنا يرث املكاتب من معه يف الكتابة من القرابة الولد وولد الولد واألبوان واجلدود واإلخوة دون أحرار ولده وال 

وغريهم من العصبة وال زوجة وإن كانوا معه يف الكتابة وضابطهم من ادى عنهم مل  يرثه غريهم من عم وابن عم
يرجع عليه إال الزوجة فإهنا ال ترثه وال يرجع عليها من يرثها وال السيد ويرجعون على كل من كان هو يرجع عليه 

لسيد على األخ مبا ادى إال الزوجة وإن هلك أحد األخوين يف كتابته وترك فضال فلألخ دون السيد وال يرجع ا
عنه من مال أخيه لو ترك امليت ولداً فأدى الولد من ذلك املال مجيع الكتابة مل يرجع عليه وإذا مات املكاتب بعد 
موت سيده وترك وفاء الكتابة ومل يدع ولداً فلورثة السيد يدخل فيه بناته وأمهاته وزوجاته وغريهن ألنه موروث 

أحد األخوين وترك أم ولد ال ولد معها فهو رقيق إال أن يدع ولداً منها او من غريها بالرق دون الوالء وإن هلك 
كاتب عليهم او حدثوا يف الكتابة فال ترق إال أن يعجز الولد وال تقوى هي على السعي عليهم او ميوت الولد قبل 

وإن كثر ما ترك إال أن يترك  األداء وإن كان معه يف الكتابة ولد فمات ولده عن أم ولد ال ولد معها رقت لألب
ولداً كما تقدم وإن كاتبه مث كاتبت امرأته كتابة على حدة فحدث بينهما ولد فهو يف كتابة األم بعتق بعتقها ال يعتق 

األب ونفقتهم عليها ووافقنا ح على أنه إذا مات وخلف وفاء مل ميت على الرق ووارث ويقول مات حراً مكاتباً 
فحكم تعاىل ببقاء دين امليت ) من بعد وصية ( وقال ش مات عبداً وال يورث لنا قوله تعاىل  حنن نقول مات مكاتباً

بعد موته وأوجب قضااه من ماله فالكتابة دين ويرث ألفضل ورثته ال بأي املواريث وألن املساواة إذا حصلت يف 
ية ويفارق العبد بأنه احرز نفسه الرق واحلرية والدين وجب اإلرث وهو هاهنا موجود ألهنم ساووه يف عقد احلر

وماله فتقرر ملكه وله عقد حرية ومل يلحق باحلر ألنه قد يعجز فال يرثه احلر وال العبيد وألنه عقد معاوضة فال يبطل 
باملوت كالبيع ويفارق النكاح ألنه ال يصح إال بشرط العوض والنكاح يصح تفويضاً وكالعتق على مال ال يبطل 



أحد املتعاقدين فال يبطل العقد مبوته كالسيد طرداً للباب كالبيع وال يشكل مبوته مفلساً ألن مبوت العبد وألنه 
املبطل العجز ال املوت احتجوا بأن املوت يبطل الشرط كما لو جعل الشرط دخول الدار هذا عمدهتم وألن املوت 

لعجز وألنه مات عندكم مكاتباً وأوالدا يبطل سبب اإلستيالد وهو أقوى لتعذر إبطاله فالكتابة أوىل ألهنا تبطل با
عتقوا باألداء فال مساواة فال أرث او مات حراً فريثه األحرار كلهم او تقولوا عتق باألداء فيلزمكم عتق املوتى وهو 

خالف اإلمجاع واجلواب عن األول أن عقد الكتابة ليس للولد احلادث يف الكتابة ويعتق بعتق ابيه كاتب عليه او 
فإذا مات الوالد بقي حق الولد كما لو قال له ولولده إذا أديتم ألف درهم فأنتم أحرار فما أحد منهم مث  حدث فيها

أدى الباقون األلف فإهنم يعتقون وال يبطل حقهم مبوت بعضهم وعن الثاين أن حكم أم الولد إذا ماتت قبل السيد 
مات مكاتباً ال حراً وال قناً فعدم خلوصه للحرية كما كان ويعتق مبوت سيده وكذلك ولد املدبر وعن الثالث أنه 

مينع ورثته األحرار وعدم خلوص الرق مينع وراثه السيد فلم يبق إال أوالده الذين معه يف الكتابة فاملكاتب اصل يف 
ح نفسه كأم الولد ال حرة فتجب ديتها وال امة فيجوز بيعها وال جتوز إجارهتا كالنكاح ال بيع وال إجارة وكالنكا

ألفاسد فيه شبه الصحيح يف حلوق النسب وسقوط احلد وشبه الزنا يف امتناع الطالق واملرياث وهذه قاعدة مىت 
كان للفرع اصل واحد حلق به ومىت كان بني أصلني فأكثر خيتلف العلماء بأيهما يلحق وأيهما ارجح ونظائره كثرية 

هبا القاضي إمساعيل حممد بن احلسن فإن قالوا ال يصح  يف الشرع فاملكاتب كذلك فال حجة فيه وهذه الطريقة ناظر
عقد الكتابة بعد املوت فال يصح بقاؤها كالنكاح وغريه قلنا قد خيالف اإلبتداء البقاء كالعدة واإلحرام ال تبقى املرأة 

ا امور ال معتدة بعد موهتا وال حمرمة وال معتكفة وتبقى زوجة وحرة ومؤمنة وابنة وغري ذلك من القرابات مع إهن
يصح ابتداؤها بعد املوت فاألوصاف ثالثة أقسام ما ال يثبت إال بعد املوت حنو كونه موروثا وال يثبت إال قبل املوت 
كالعدة واإلحرام وما يقبل األمرين كاحلرية والقرابات وإذا اختلفت األحوال فليس قياسكم على احدها بأوىل من 

  نه مات حرا أن يكمل ديته وملا مل يقل إال بالقيمة بطلت احلرية اآلخر ويلزم ح يف قوله إذا خلف وفاء أ

  تفريع

قال ابن يونس قال حممد إذا كان معه اب او اخ يف الكتابة وترك أم ولد ال ولد معها قال ابن القاسم رقت لألب او 
عليها بشيء وإن مل األخ وعن ابن القاسم إن مات عن أم ولد منها او من غريها وترك ماال عتقوا به وال يرجعون 

يترك ماال فسعوا هلم فعتقت بأدائهم كانوا ولدها ام ال وال يرجعون عليها قال مالك إن ترك ولدا ال سعاية فيه ومل 
يترك ماال رق إال أن يكون فيما ترك ما يؤدي على النجوم إىل أن يبلغ السعي او يترك ولدا فيمن يسعى فدفع املال 

م ولد لألب دفع إليها املال إن مل يكن فيه وفاء وهي مأمونة قوية على السعي وإال فإن إليهم فإن مل يقووا ومعهم أ
كان يف املال مع مثنها إن بيعت كفاف الكتابة بيعت وردت الكتابة وعتق الولد او يكون يف مثنها ما يؤدي إىل بلوغ 

ع للولد وغريه من قريب او أجنيب يف الولد السعي فإن مل يكن ذلك رقوا مجيعا وقال أشهب إذا مات وترك ماال يدف
كتابة واحدة إن كانوا مأمونني وليس ذلك كالدين الثابت حيل باملوت وهم كانوا يرتقبون باملوت وماله فأخوه 

يضعفهم وإن مل يكونوا مأمونني مل يتعجله السيد أيضا ويدفع ألمني يؤديه إىل السيد على أداء النجوم قال حممد فإن 
دته ومعه يف الكتابة ولده وأم ولده وترك وفاء الكتابة وفضلة عتق بذلك ولده وألفاضل للسيد ارتد وقتل على ر

وال يرثه الولد الختالف الدين وال يرجع السيد عليهم بشيء من مال األب ألن األب اليرجع ويرجع على 
رابته إذا ادعى عنه فعنه ال األجنبيني ألن السيد ورثه بالرق واختلف قول مالك فيمن ال يرجع عليه املكاتب من ق

يتبع كل ذي رحم منه وعنه كل ذي رحم يتوارثون هبا وعنه خيتص ذلك بالولد واإلخوة والوالد ومنشأ اخلالف من 



هو الذي يعتق عليه إذا ملكه واختلف فيمن يرثه ممن معه يف الكتابة فقيل ال يرثه إال من يعتق على احلر قاله ابن 
ر من عم وغريه من نساء او رجال وقول مالك األول أن امرأته ترثه ورجع إىل أهنا ال القاسم وعنه مبن يورث احل

ترثه ويعتق فيما ترك وال يتبع لشيء استحساناً كمن فدى زوجته من العدو وهو يعرفها فال يرجع عليها ألنه فدى 
نافع ال يرث املكاتب أحد إال الولد منافعه وقال عبد امللك ال ترثه وال يرثها وال يرجع أحدمها على اآلخر وقال ابن 

قال ابن القاسم إن مل يكن مع األجنيب ولد وال ولد للميت اتبعه السيد جبميع ما اخذ من باقي الكتابة من مال امليت 
حيط عنه مبوت امليت شيء ويتمادى منه على النجوم إن كان قبضها هو قبل حملها فإن كان معه ولد مل يتبعه إال 

ن مال ابيه إن كانت الكتابة بينهما نصفني ألنه الذي كان يتبعه به أبوه قال عبد امللك إن مات بنصف ما أدى م
أحدهم مل يسقط عن الباقني شيء وإن استحق أحدهم سقط عن الباقني جهته على العدد إن كانوا أربعة سقط ربع 

ثالثة أقوال قول ابن القاسم املتقدم  الكتابة وفيه خالف قال اللخمي إن مات عن مال ال وفاء فيه ففي سعي من معه
وقال أشهب يسعى من معه وإن كان اخاً او أجنبياً وقال ربيعة السيد أحق به من الولد وغريه وإذا كان السيد 

أخذه على قول مالك إذا مل يترك ولداً فيختلف هل حيسب هلم ذلك من آخر كتابتهم قال ابن القاسم حيسب من 
آخرها وال من وسطها وإمنا ينظر إىل املتروك إن كان هو الذي ينوبه من الكتابة أخذه عن  أوهلا وهو الذي ال اختار

امليت وعلى احلي السعي فيما عليه مما ينوبه من الكتابة فإن عجز فال يعجل عليه بفسخ الكتابة وحياسبه مبا تركه 
عنهما وإن مل يكن فيما تركه وفاء مبا امليت كما لو كان حياً يعجز عما ينوبه اخذ من يد صاحبه ذلك النجم وأدى 

ينوبه سعى هذا فيما ينوبه وحوسب السيد مبا خلفه عن أول جنومه فإذا ذهب من النجوم ما يقابل ما خلف أخذ 
حينئذ احلي باألداء عنه وإن كان فيما خلفه فضل عما ينوبه سعى هذا الباقي خاصة ألنه لو خلف وفاء عتق فيه 

ا ينوبه فإذا مل يبق إال ما يويف به الثاين فما خلفه امليت مما ينوبه عتق ألن احلمالة وإن حلت ومن حق السيد أن يبدأ مب
باملوت فإن التعجيل واألخذ هبا من حق السيد فله أن يقول إمنا آخذ مما ينوبك اآلن وال آخذ ما خلفه امليت عن 

لولد فيه وال يتبع مبا ينوبه وعنه سعي الولد فيما امليت إال أن يعجز واختلف إذا قتل بالردة قال ابن القاسم يعتق ا
  عليه وال يعتق فيما ترك أبوه 

  فرع

قال ابن القصار إذا زوج املوىل بنته مبكاتبه صح النكاح فإن مات املوىل وورثته ابنته انفسخ نكاحها وقاله ش وقال 
تتزوج عبدها امتنع إمجاعاً او اشترت ح ال ينفسخ لنا امللك مينع ابتداء النكاح فيمنع استدامته فلو ارادت أن 

زوجها انفسخ نكاحها احتجوا بأن املنتقل إليها مال يف ذمة املكاتب ال رقبته وينوب حقها يف ذمته ال يبطل نكاحها 
وألنه مكاتب أبيها دوهنا ألن الوالء يثبت له دوهنا وألن رقبة املكاتب ال تقبل امللك ألنه ثبت له حق احلرية فيمنع 

امللك بدليل تعذر بيعه واجلواب عن األول أن املنتقل ما كان للميت واملكاتب مملوك ما بقي عليه شيء  انتقال
لسيده فينتقل امللك للوارث وعن الثاين لو عجز لرق للوارث فدل على أن ما كان للسيد انتقل للوارث أال ترى 

ا فيمتنع أن تتزوجه ابنتها وإن كان الوالء ألمها أن املرأة ال تتزوج مبكاتبها فإذا ماتت انتقل ما كان هلا البنته
ويلزمكم أن تبتديء ابنة السيد بعد موته نكاح مكاتب أبيها ألنه ليس مكاتباً هلا وملا منع اإلبتداء منع اإلستدامة 
 وعن الثالث أنا مننع أنه ال يقبل امللك سلمناه لكن ينتقل للوارث ما كان للموروث والسيدة املكاتبة ال تنكح

  مكاتبها فينتقل ذلك البنتها وابنة املكاتب كاتبه املكاتبة 



  فرع

أوفوا بالعقود ( قال البصري يف تعليقه إذا أدى يف الكتابة ألفاسدة عتق وقاله األئمة خالفاً ألهل الظاهر لقوله تعاىل 
ن هلما إبطال صحيحة وإذا ابطال الكتابة ألفاسدة دون احلكم جاز وقاله ش وقال ح ال تبطل إال باحلكم لنا أ) 

فلهما إبطال فاسدة كسائر العقود ألنه عقد ال حيتاج إىل اجتهاد فال حيتاج إىل احلكم كاإلجارة نظائر قال صاحب 
اخلصال سبع خصال ليس للمكاتب أن يفعلها بغري إذن سيده الزواج والعتق واهلبة والصدقة واإلقرار جبناية اخلطأ 

يد حيل عليه جنم فيه فإن مل يرد السيد عتقه وال هبته وال صدقته حىت عتق بعد ذلك او جبناية يف رقبته والسفر البع
واليت له أن يفعلها بغري إذنه تسعة البيع والشراء والشركة والقراض ومكاتبة عبده وإن يامر من يعقد النكاح على 

على السيد فيه واإلقرار بالدين  أمائه وعبيده ابتغاا ألفضل يف ذلك كله والسفر القريب ال حيل فيه جنم وال كلفة
  وإسقاط شفعة واجبة له 

  فرع

يف املنتقى إذا كاتبهما بعقد واحد فحنث يف أحدمها بيمني لزمته قبل الكتابة ال يتعجل عتقه فإن عجز عتق باحلنث 
  ألن عتقه يعجز صاحبه وإذا عتق باألداء ال يرجع على سيده مبا أداه عن نفسه قاله أصبغ 

  فرع

وجب عليه عقل جرح أدى ذلك العقل قبل الكتابة فإن عجز عنه خري سيده بني أداء العقل ورق املكاتب قال إذا 
او اسلم العبد وقبل عجزه عنه هو على كتابته فإن كاتبه مجاعة فخرج أحدهم أجنبياً أدوا مجيعاً العقل وثبتوا على 

قل ويسترقهم او يسلم اجلاين وحده ويرجع كتابتهم وإن مل يؤدوا فقد عجزوا وخيري السيد حينئذ يف دفع الع
اآلخرون عبداً له ألن العقل مقدم على ملك العبد ألنه مقدم على امللك قبل الكتابة وخيري السيد يف إسالمه فبعد 
الكتابة أوىل ألهنا ال تنظر إال باألداء فإن عجز اجلاين عن أداء العقل فأداه اآلخر خوفاً من الرق مث عتقا بسعايتهما 

إنه يتبعه بأرش اجلناية الذي أدى عنه إن كان مما ال يعتق عليه بامللك كالكتابة فإن جىن أحدمها على اآلخر خطأ ف
ومها اجنبيان عقل اجلاين جنايته وبقيا على كتابتهما وحيتسب بذلك هلما مما عليهم من آخر جنومهم ويتبع اجملروح 

 رجع عليه بقدر ما ينوب اجلارح ألن ارش اجلرح تأدى عنهما اخلارج بنصف عقل اجلرح إن استويا يف الكتابة وإال
وعتقا به فإن عجز اجلارح عن أداء العقل فأدى اجملروح األرش كله خوفاً أن يرق بالعجز فكأهنما أديا الكتابة وبقي 

فإن كان اجلاين اخا ارش اجلناية على اجلاين وهذا إذا أديا عنه بعض اجلناية أما إن أديا مجيعا فريجع عليه باألرش كله 
للمجين عليه او ممن يعتق مل يرجع عليه بشيء قاله ابن القاسم ولو جين أحد األخوين على األجنيب فأدى الثاين ارش 

اجلناية خوف العجز فعجز أخيه راجع على أخيه وألفرق أنه مال أدي األجنيب ال يف شيء مما يعتقان به وإن جىن 
ليه مل يرجع عليه ألهنما يعتقان به وعن ابن القاسم إذا رجع عن الرجوع على أحدمها على صاحبه فأدى اجملين ع

أخيه يف حياته األجنيب ألنه افتك به من امللك كما لو اشتراه وهو مكاتب لعتق عليه ومل يتبعه فإن خرج املكاتب او 
وا انفسهم فيحاسبهم مبا اخذ ولده الذي معه يف الكتابة فعقلهم عقل العبيد وحيسب هلم يف آخر الكتابة ألهنم احرز

من عقلهم فإن زاد العقل على الكتابة وما بقي منها اخذ السيد الكتابة وعتق العبد وألفضل للمكاتب وال يدفع 
  للمكاتب عقل يستهلكه فيعجز فريجع لسيده اعور او مقطوع اليد 



  فرع

رجها عن ملكها لسيده فإن مات فلها قال إذا كوتب على نفسه وعلى أم ولده حرم عليه وطؤها كأنه بالكتابة أخ
  أن تسعى وإن مل ميت وعتقها باألداء مل يكن له عليها سبيل ووالؤها لسيد املكاتب قاله ابن القاسم 

  فرع

قال قال مالك للمكاتب تعجيل ما عليه وليس لك اإلمتناع كتعجيل الدين وإن كان مريضا وأراد ذلك لريثه ورثته 
إقراره فليس لك اإلمتناع من ذلك ويقول مريض ملاله إذا عقل كتابته يف الصحة األحرار وتتم شهادته ويصح 

وثبتت الدفع لك بينة إما بإقرار السيد يف مرضه وقال ابن القاسم إن محله الثلث جاء هتمة ام ال وإن مل حيمله الثلث 
قال أشهب إن مل يتهم بإنقطاع وورثك ولد نفذ إقرارك وإن مل يكن لك مل يقبل قولك إال ببينة قاله ابن القاسم و

  املكاتب إليك جاز كاألجنيب 

  فرع

قال إن أعتق بعض مكاتبه قال مالك هو وصية إال أن يريد العتق فهو حر كله والوصية بعتق بعضه او هو بينه وبني 
جز العبد اآلخر إال أن يريد العتق فهو حر وأعتق عند موته او وضع ذلك من كتابته فهو عتق ينفذ من الثلث وإن ع

  بعد ذلك وإن وضع بعض كتابته مث عجز عن الباقي رق مجيعه 

  فرع

قال إذا عتق مكاتب املكاتب باألداء واملكاتب األعال مل يؤد فمات األسفل ورثه اقرب الناس لألعال ملانع الرق يف 
  األعال 

  فرع

م وإن أذن له ومعه غريه يف الكتابة قال إذا تزوج بغري إذن سيده فأجازه السيد جاز وإن فسخه فللزوجة ثالثة دراه
  قال أشهب ليس للسيد ذلك إال بإجازة من معه يف الكتابة إال أن يكونوا صغارا فيفسخ بكل حال 

  فرع

قال قال مالك إذا أجاز سيده عتقه فالوالء للمكاتب إن عتقه وإن مات قبل العتق فالوالء للسيد وإن مات املعتق 
  كاتب وكذلك مكاتب املكاتب قبل عتق املكاتب ورثه سيد امل

  فرع



قال قال مالك إن مات رجل وترك مكاتبا وابنني وبنات فأعتق أحد البنني نصيبه مل يثبت بذلك من الوالء شيئا وإن 
عجز املكاتب مل يقوم على املعتق ألن عتقه ليس عتاقة بل اسقاط مال ومن السنة أن من أعتق شركا له يف مكاتب مل 

  الء ملن يعقد الكتابة وال والء لبنت السيد وإن أعتقت نصيبها من املكاتب بل للرجال يقوم عليه إمنا الو

  فرع

قال قال مالك إن أوصى رجل لك بربع مكاتبه وأعتق ربعه فهلك الرجل مث املكاتب وترك اكثر مما عليه فلورثة 
بالرق والذي للورثة ربعان  السيد ولك ما بقي لكم على املكاتب ولك ثلث ألفضل وهلم الثلثان ألنه إمنا ورث

  وللموصى له ربع 

  فرع

يف اجلواهر إذا قبض العبد املوصوف الذي كاتب عليه فوجده معيبا اتبعه مبثله او كاتبه عليه بعينه رجع بقيمته وال 
  يرد عتقه 

  فرع

  قال إذا قال السيد إن عجلت بعض النجوم ابرأتك من الباقي فعجل بريء وعتق 

  فرع

م أربعة اسباب األول العجز عنها او جنم واحد فيفرق بعد تلوم اإلمام له بعد األجل الثاين الغيبة قال لتعذر النجو
بغري أذن السيد وقت احللول فله الفسخ عند اإلمام وكذلك إن شرط عليه انك إن عجزت عن جنم فأنت رق ال 

ن ماله وال يفسخ الرابع املوت يرق إال بالسلطان والشرط يف ذلك باطل الثالث اإلمتناع مع القدرة فيؤخذ م
  فينفسخ إال أن يكون معه من يقوم هبا من ولد دخل معه بالشرط او مبقتضى العقد 

  فرع

قال إذا ادعى أنه أدى الشريكني النجوم فصدقه أحدمها وكذبه اآلخر وحلف فله مشاركة املصدق فيما أقر بقبضه 
دق واملكاتب ملا أخذه املكاتب من أحدمها ألن موجب قوهلما أنه وله مطالبة املكاتب بتمام نصيبه وال تراجع بني املص

ظامل ويثبت دعوى األداء بشاهد وأمرأتني ألنه مال وال تثبت الكتابة ولكن قبض النجم األخري ويتعلق به العتق كما 
  تقدم يف كتاب األقضية 

  فرع

 ولد ولدي صدقت األم ألن األصل قال مات املكاتب وله ولد من معتقه فقال السيد عتق قبل املوت وجرى إىل
  بقاء الوالء هلم 



  فرع

  قال ال يكفر املكاتب إال بالصيام وإن اشترى من يعتق على سيده صح فإن عجز رجع للسيد وعتق عليه 

  فرع

يف اجلالب ال يبتاع ولده إال بإذن سيده وإن ابتاعه بغري إذن سيده مل يدخل يف كتابته وإن ابتاع عتق الولد من 
رب فأذن سيده مل يدخل يف كتابته قاله ابن عبد احلكم وقال ابن القاسم يدخل كل من يعتق على إذا ابتاعه األقا

بإذن سيده قال سحنون إذا كان مع املكاتب غريه مل يدخل الولد معه وعن مالك يف املستخرجة ال يدخل معه إذا 
اهللا الرمحن الرحيم صلى اهللا على سيدنا وموالنا اشتراه بإذن سيده إال الولد ألن له استحداث الولد بالوطء بسم 

  حممد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم امجعني 

  كتاب أمهات األوالد

  والنظر فيما تصري األمة به فراشاً ومبا تكون به أم ولد ويف اإلستلحاق وأحكام أمهات األوالد فهذه أربعة انظار 

  النظر األول فيما تصري به األمة فراشا

ش معناه أن املرأة صارت حبيث يلحق بك ولدها ولذلك سببان العقد يف احلرة مع إمكان الوطث عادة ألفرا) ً 
ويف املوطأ قال عمر بن اخلطاب اميا وليدة ) ١(والوطء يف األمة واألصل يف ذلك قوله الولد للفراش وللعاهر احلجر 

فإذا مات فهي حرة وعنه ال تأتني وليدة يعترف  ولدت من سيدها فإنه ال يبيعها وال يهبها وال يورثها ويستمتع هبا
  خرجه مسلم وغريه  -١سيدها أنه أصاهبا إال احلقت به ولدها

وفيه مخسة فروع األول يف الكتاب إذا أقر بوطئها ومل يدع استرباء لزمه ما أتت به من ولد ألقصى ما تلد له النساء 
لد فيصدق يف اإلسترباء وال يلزمه ما ولدته إلكثر من ستة أشهر إال أن يدعي اإلسترباء حبيضة مل يطأ بعدها وينفي الو

من يوم اإلسترباء تنبيه معىن قول ألفقهاء ال يلحق إال ما ولد بعد ستة اشهر أن الولد تام وأما الناقص فيلحق يف اقل 
لطور او اكثر من ذلك فإن اجلنني ذو اطوار كل أربعني طور ملا جاء يف احلديث فمىت وضعته ناقصا يناسب ذلك ا

منه ففي احلديث جيمع احدكم يف بطن أمه أربعني يوما نطفة مث أربعني علقة مث أربعني مضغة مث ينفخ فيه الروح ونص 
ارباب التشريح على أن اجلنني يتحرك يف ضعف ما خيلق فيه ويوضع يف ضعفي ما يتحرك فيه فإن ختلق يف مخسة 

ن ختلق يف شهر حترك يف شهرين ووضع لستة اشهر وعلى هذا النسق وأربعني حترك يف ثالثة اشهر ووضع لتسعة وإ
وتعترب األطوار يف إحلاق الولد هبذه القرائن العادية فمىت جاء طور يف زمن اكثر حلق به او أقل مل يلحق به فإن اقر يف 

به أوالدهن وكن  مرضه حبملها وبولد آخر او بولد ثالث مل يدع استرباءها وأتت يولد يشبه أن يكون من وطئه حلق
أمهات أوالد وإن قال يف مرضه كانت هذه ولدت مين وال يعرف ذلك إال من قوله وال ولد معها ووارثه ولد 

صدق وعتقت من رأس ماله ألنه ال يتهم يف حرمان الولد من مثنها وإن مل يترك ولداُ مل يصدق وترق للتهمة إال أن 
س املال وعن مالك ال تعتق إن مل يكن معها ولد يف ثلث وال غريه ورثة يكون معها ولدها او ببينة تشهد فتعتق من رأ

ولد او كاللة كقوله أعتقت عبدين يف صحيت وقاله اكثر الرواة يف التنبيهات قوله يصدق يف اإلسترباء ظاهره بغري 



به الولد وال ترد ميني وهو مذهب املوازية ويف طالق السنة بيمني وقال حممد بن مسلمة إن اهتم حلف وإن نكل حلق 
اليمني وروي عن مالك واملغرية ال يرى نفيه باإلسترباء مجلة وقال عبد امللك ال تستربأ بأقل من ثالث حيض 

والرجل يتزوج املرأة فيطلقها فيزعم أنه مل ميسها فالطلقة بائنة وال ترجع إليه إال بعقد جديد فإن ظهر هبا محل فادعاه 
عقد وال صداق قال التونسي يصدق يف اإلسترباء بغري ميني قال وانظر هل حتد األمة حلق به وكانت له الرجعة بغري 

مع إقرار السيد بالوطث فإنه استرباء واحلامل ميكن أن حتيض مع قوله يف املطلقة حتيض ثالث حيض مث تلد ال ينتفي 
هو ضعيف قال فإن قيل اذا الولد إال باللعان ألن احلامل حتيض وعنه ال يلحقه إذا حاضت حيضة مستقيمة قال و

تزوجت زوجاً ثانياً بعد حيضة مستقيمة فالولد للثاين إن ولد لستة اشهر قيل الثاين أقوى ألن احليض على احلمل 
نادر وهو من الثاين غالباً فغلب ومحله على الولد عند عدم الثاين أوىل من إلزأمها الزنا ألن الشرع طلب الستر 

ة يف ملك الرجل ال ينتفع فيها باإلسترباء كما ال ينتفع يف احلرة بعد الطالق باإلسترباء إذا مل فجعل املغرية األمة الثاني
تتزوج غريه حىت ميضي ما ال يلحق فيه الولد وهو مخس سنني وإذا وطئها مث استربأها حبيضة مث ظهر هبا محل قبل 

ل على أن اإلسترباء وقع مع احلمل ألنه ال ثالثة اشهر من حني حاضت او حترك ألقل من أربعة اشهر لزمه الولد ومح
ميكن أن يظهر الولد ألقل من ثالثة اشهر او يتحرك ألقل من أربعة اشهر وقوله كنت أعتقت هذا العبد يف صحيت 
قيل إنه باطل وقيل إنه من الثلث وقيل إن محله الثلث جاز وإال بطل كله ألن محل الثلث له ينفي هتمته إذ لو شاء 

ثلث وإن كان عليه دين وقال ولدت مين مل يصدق كما لو قال كنت أعتقت واختلف إذا باعها فقال عينه من ال
ولدت مين وال ولد معها واألشبه أن ال يعتق ألنه ال يصدق يف العبد فأوىل يف األمة ألنه يستمتع هبا قال ابن يونس 

احلدود ال ميني ملدعيها ووجه اليمني أن  إمنا سقطت عن السيد اليمني ألنه كدعواها عليه العتق والطالق وكذلك
احلرائر يلزم فيهن اللعان فإن نكل عن اليمني دخله اخلالف إذا شهد واحد بالعتق فنكل أنه حيبس ام ال فأنه حيبس 

هاهنا على ذلك القول حىت حيلف وإن اقر بالوطء مع العزل حلقه ما أتت به وإن قال كنت افخذ وال انزل فيها او 
رج وال انزل مل يلحقه الولد قال حممد وإن قال كنت أطأ يف الدبر او بني ألفخذين محل على حلقه وال لعان أطأ يف ألف

له يف احلرة وألفرق بني ولدت مين وبني أعتقت يف صحيت أن الوالدة شأهنا اإلسرار والغالب يف العتق اإلشهار فلما 
نه مل يرد الوصية وإن كانت يف الصحة وأقر بقبض الكتابة يف مل يعلم إال من قوله يف املرض اهتم ومل يكن يف الثلث أل

املرض وورثه كاللة ومحله الثلث جاز يف أحد قوليه وألفرق بني ثبوت الكتابة يف الصحة وإقراره بالكتابة كوصيته 
ال ميني  بوضع الكتابة قال اللخمي مل خيتلف املذهب يف تصديقه إذا نفى الوطء كانت رائعة او من الوخش قال حممد
عليه ألهنا دعوى عتق قال وأرى اليمني يف الرائعة ألن العادة تصدقها وللوطء تشترى وألفرق أن العتق نادر 

والوطء غالب ولو قيل ال يصدق يف العلي وإن طال املقام لكان وجها وإن علم من السيد ميله لذلك اجلنس احلف 
ميينه إن ادعت عليه العلم وإن كان غائبا مل حيلف وقال  وإن اعترف لوطء وأنكر الوالدة وال ولد معها صدق مع

عبد امللك يقبل قوهلا مات السيد ام هو حي وإن باعها فإن شهدت امرأة بالوالدة فخالف او أمرأتان كانت أم ولد 
ت عند ابن القاسم ومنع سحنون إال أن يكون معها ولد وإن شهد رجالن على إقراره بالوطء وأمرأتان بالوالدة كان

أم ولد وثبت نسب الولد قال حممد يصدق قوهلا إذا صدقها جرياهنا او أحد حضرها وليس حيضر مثل هذا الثقات 
وإن شهد رجالن على الوطء وال بينة على الوالدة وال ولد معها مل يقبل عند مالك قوهلا وخيتلف إن كان معها ولد 

ا ولد وحلف على تكذيب الشاهد فخالف وإن شهد وإن شهد شاهد على الوطء وأمرأتان على الوالدة وليس معه
شاهدان على الوطء وامرأة على الوالدة حلف على تكذيب شهادة املرأة إن مل يكن معها ولد شهد وخيتلف إن كان 

معها ولد هل تصدق وحيلف او يقبل قوهلا وإن شهد رجل على الوطء وأمرأة على الوالدة ومعها ولد احلف على 



وإن مل يكن معها ولد ففي ميينه قوالن واليمني احسن ألهنا اقامت لطخا فإن حلف على تكذيب شاهد الوطء 
تكذيب إحدى الشهادتني مل حيلف لألخرى وإن اعترف بالوطء والوالدة ومل يدع اإلسترباء فال ميني إن أتت به ألقل 

صل بقاء ملكه وإن اعترف بالوطء من مدة احلمل او اكثرها إال أن خيتلفا يف وقت اإلصابه فيصدق مع ميينه ألن األ
يف الدبر او بني ألفخدين فقوالن وقال حممد إن كان املوضع يصل منه املاء إىل ألفرج حلق به الولد وقيل ال يلحق 
ألن املاء يفسد مبالقاة اهلواء قال واألحسن اللحوق ألن فساده باهلواء مظنون فال تبطل به األنساب وإن انزل بني 

قوال واحدا وإن قال بعد البيع ولدت مين قال مالك ترد إليه إال أن يتهم عليها وقال أشهب ال  شفري ألفرج حلقه
ترد إال أن يكون معها ولد وعن مالك يصدق يف ولدها دوهنا ألن إقراره بالنسب يبعد التهمة فيه بكثرة أحكامه 

بل البيع فترد مع الولد وإن كان معدما اتبع ويرد نصيبه من الثمن وبه قال ابن القاسم إال أن يثبت إقراره باملسيس ق
بالثمن وبه قال ابن القاسم إال أن يثبت إقراره باملسيس قبل البيع فترد مع الولد وإن كان معدما اتبع بالثمن وعن 
ابن القاسم ترد إليه إال أن يتهم بالعشق أو بزيادة أو إصالح حال ما يف نفسها وهو موسر وإال مل يقبل قوله لتقرر 

الوالء وعن عبد امللك إن مسع إقراره مبسيسها قبل بيعها ردت إليه يف مالئه وعدمه اهتم ام ال معها ولد ام ال عتقت 
ام ال كأم ولد بيعت قال وأرى تصديقه تقدم إقراره بالوطء ام ال ألهنا إن كانت من العلي فشأهنن الوطب أو من 

ن له هوى يف تلك األمة ويقبل اإلقرار بالولد إذا ولد لستة الوخش فإن ولدهن يكتم خشية املعرة إال أن يعلم أ
أشهر من يوم ملك أمه أقر عند قيام الغرماء أو يف مرضه أو ورثه كاللة أو باعه والورثة ولد واختلف إذا كان 

اعها كاللة مل يقبله مالك وقبله غريه إذا مل يعلم له نسب لغريه قال سحنون وعليه العمل الثاين يف الكتاب إن ب
فولدت لستة أشهر فأكثر وادعى البائع الوطء أو أقر بالوطء أو باعها حامال يف ادعى الولد بعد الوضع حلق إن مل 

يتهم ويرد البيع وصارت له أم ولد أو باعها ومعها ولد مث استلحقه بعد املوت بعد سنني كثرية حلق إن مل يتهم 
ولد عنده من أمته ومل يكن له نسب حلق به ويرد الثمن وتكون  بإنقطاع الولد إليه وهو ال ولد له وقال أشهب إن

له أم ولد وإن كان ورثته كاللة وقاله كبار أصحاب مالك قال سحنون هذا أصل قولنا كقول ابن القاسم يف املديان 
رواة يستحلف وال يلحق األمة الدين وكذلك أمهات األوالد ال يلحقهن الدين خبالف املديان يعتق وقاله مجيع ال

فهذا كان أوىل بالتهمة من املستلحق يف املرض إلتالفه اموال الناس إال أن استلحاق النسب يقطع كل هتمة قال 
أشهب إذا طلق أمرأته قبل البناء وادعى محلها جاز ارجتاعها بغري صداق وال عقد ألن الولد قاطع للتهم قال ابن 

ع أيضا اتفاقا وتكون أم ولد وال ترد عند ابن القاسم حىت يسلم يونس قال حممد إن كان مليا غري متهم هبوى رد البي
من هذين وإال رد إليه الولد خاصة مبا ينوبه من الثمن وقاله ابن القاسم إال أن يثبت إقراره باملسيس قبل البيع فريد 

لبائع وحجة مع ولدها ويتبعه بالثمن قال حممد إن ادعاه املشتري وقد ولد عنده لستة أشهر فهو أحق به من ا
سحنون على ابن القاسم باستلحاق املديان على استلحاق املريض ال يلزم من وجهني أن املديان استلحق ما يف ملكه 
خبالف املريض وأبقى ذمته لغرمائه خبالف املريض وجوابه أن املديان ميتنع تربعه واملريض يتربع يف بالثلث فهو املك 

ان ال أثر هلا وال يرضى هبا أحد ولو كانت شيئا معتربا للزم ذلك يف عتقه بل ملا يف يديه فتهمته اضعف وذمة املدي
العلة أن اإلستلحاق ال يتهم فيه ألن فيه ضياع مالية األمة والتزام نفقتها ونفقة الولد وقطع مرياث رمحه ودفعه 

قاسم إن أحاط الدين به ألجنيب وال سيما حالة املوت ولذلك ال يتهم املديان يف ضياع مال الغرماء قال ابن ال
وادعى أن ولد هذه األمة منه صدق يف األمة وفيه خبالف املبيعة ولو مل يكن هلا ولد مل يصدق مع الدين احمليط وال 

تصدق أهنا أسقطت إال أن تشهد النساب به أو فشا ذلك من قوله قبل دعواه الثالث يف الكتاب إن أقر بوطئها 
يشبه أن يكون من وطئه فأنكره البائع حلقه ورد البيع إال أن يدعي اإلسترباء وإن  وباعها قبل اإلسترباء وأتت بولد



أقر بوطء أمته وأنكر أن تكون ولدته فهو كقول مالك يف املطلقة تدعي اإلسقاط وانقضاء العدة وال يعلم ذلك إال 
يف التنبيهات قيل يصدق من قوهلا فال يكاد خيفى على اجلريان السقط والوالدة وهي وجوه تصدق النساء فيها 

حبضور الولد بكل حال وهو عن مالك وإن مل يعلم اجلريان محالً وال والدة وال طالقاً كان الولد للفراش إذا كان 
معها الولد وإال فال بد من شهادة امرأتني عدلتني وقيل إن ادعت على سيدها علماً احلفته وإال فال وقيل فرق ابن 

العترافه أنه اودعها الولد وهي تقول هذه وديعتك وإن مل تعترف بالوطء ال تصدق  القاسم إن اقر بالوطء صدقت
إال باملرأتني وقيل سواء على قوله اقر او قامت عليه بينة باإلقرار قاله سحنون وعن ابن القاسم ال تصدق يف الوالدة 

لوألدة إال أن يدعي استرباء وظاهره كما ال حيلف يف العتق إال أن يشهد رجالن على اإلقرار بالوطء وأمرأتان على ا
ال يصدق وإن كان معها ولد إال مبا ذكر وإذا مل يولد عنده وال عند املشتري فعن مالك وابن القاسم يلحق به إال أن 
يتبني كذبه وعنه إذا مل تكن الوالدة عنده او عند املشتري ال تنقض الصفقة وال يلحق النسب حلق املشتري يف العقد 

والد امتك مين زوجتنيها وأنكر ذلك السيد ثبت نسبهم منه وإن اشكل قول األب صدق عند مالك وإن قال أ
واختلفت الرواية فيما ظاهره كذب مع جتويز صدقه كادعائه مولوداً يف ارض الشرك ومل يعلم دخوله تلك البالد 

رق بينه وبني من مل تزل زوجته وجعله ومثله دعواه غالما مل تزل أمه ملكاً لغريه حىت ماتت وقال ال أدري ما هذا وف
مثل دعواه الوالدة يف ارض العدو وقيل تستوي املسألتان واحلرة واألمة إن مل يكن نسب معروف قال ابن يونس إذا 

  ادعى اإلسترباء ومل يلحق الولد هل حتد األمة توقف فيه األصحاب قال بعضهم ذلك شبهة تدرأ احلد 

  فرع

ولد رجل ولداً فنفاه جاز إن ادعى اإلسترباء هو إال حلقه وال ينظر إىل إقراره بالوطء  قال ابن يونس وإن ولدت أم
خبالف األمة ألنه جعلها امة ولده يستلحقه حىت يدعي استرباء وإن مات سيد أم الولد وأعتقها فأتت بولد ألربع 

صدق يف اإلسترباء قال اللخمي قال حممد سنني او ملا تلد له النساء حلقه إال أن يدعي احلي استرباء او ينفي الولد وي
امة معها ثالثة أوالد ادعت أهنم من سيدها فأقر بالوسط وقال مل تلد اآلخرين مين صدق يف األول ألهنا امة ال أم 

ولد وصدقت يف الثالث ألهنا صارت فراشاً إال أن يدعي استرباء وإن اعترف باآلخر صدق يف األولني وظاهر قوله 
في الوالدة وإن اعترف بالوطء وهو أحد القولني وإن أنكر الوطء فساوى األول والثالث الرابع يف أنه يصدق يف ن

الكتاب إذا زوج أمته بعبده أو بأجنيب مث وطئها السيد فالولد للزوج ألهنا فراشه إال أن يكون منعزال عنها مدة يربأ 
لد لستة أشهر وقد دخل هبا زوجها فسد نكاحه ألنه فيها الرحم فيعتق بالسيد ألهنا أمته وال حيد وكذلك إن أتت بو

تزوج حامال وحلق الولد بالسيد إن أقر بالوطء إال إن ادعى استرباء وإن وطيء امة مكاتبه حلق به الولد لشبهة 
امللك وكانت له أم ولد وال جيتمع احلد والنسب وعليه قيمتها يوم محلت دون الولد فإن كان عدميا والذي على 

كفاف القيمة عجل عتقه وقاص املكاتب سيده بذلك وإن زادت القيمة اتبع سيده بالزيادة وقال غريه ليس املكاتب 
للسيد تعجيل ما على املكاتب وتوقف القيمة يف مالئمه وتباع الكتابة لذلك يف عدمه فإن كانت كفافا كانت أم 

يشاء أن يأخذ ما بيع من كتابته لتعجيل عتقه  ولد للسيد وللمكاتب أخذ قيمة أمته معجال واألداء على جنومه إال أن
فذلك فإن كانت الكتابة نصف قيمة األمة بقي نصفها رقيقا ونصفها للسيد حبساب أم الولد واتبع السيد بنصف 

قيمة الولد فإن وطيء امة ابنه الصغري أو الكبري دريء عنه احلد ألن له ماله شبهة اإلنفاق واإلعفاف وقومت عليه 
محلت ام ال مليا أو معدما قال ابن يونس إذا وطئها السيد ليس للزوج نفيه إال باللعان كرؤية الزنا وأما يوم الوطء 

بوطء السيد فال قال أصبغ واإلسترباء يف هذا حيضة أو قدرها حنو الشهر فيلحق حينئذ بالسيد ويؤدب إن مل يعذر 



هلا اختيار نفسها والزوج عبد وال يقبل قول جبهل وترد األمة إىل زوجها إذا وضعت وإذا مات سيدها عتقت و
الزوج أن الولد منه وقال كنت أغشاها من موضع سرا إال ببينة ألن فيه ابطال الوالء والعتق على السيد باإلستيالد 

  وإن مات الزوح أو طلق رجعت السيد وحل له وطؤها قال حممد وطؤه ألمة عبده انتزاع هلا 

  فرع

ات عن امة حامل منه محال بينا متت حريتها يف الشهادة وغريها وتعجب من قول غريه ال يف العتبية قال مالك إن م
تتم حريتها حىت تضع وقال املغرية توقف أحكامها إلحتمال أن يكون رحيا أو مرضا قال ابن يونس حيتمل قول مالك 

غري ولزمته القيمة حل له وطؤها يف مقاصة املكاتب إن رضي املكاتب فيتفق القوالن قال حممد إن وطيء امة ابنه الص
قال سحنون بعد اإلسترباء وليس للولد أن يتمسك هبا إذا مل حتمل قاله ابن القاسم قال حممد وال له أخذها فيما ثبت 
له من القيمة قال مالك إذا وطئ أحد الشريكني فلآلخر التمسك بنصيبه إن مل حتمل خبالف اإلبن ألهنا حتل له وحترم 

ف أن يغيب عليها قال ابن القاسم إن كان اإلبن كبريا أو األب عقيما قومت عليه يوم الوطء وبيعت على اإلبن خيي
يف القيمة إن مل حتمل وكذلك املرأة حتل جاريتها لزوجها أو لغريه فتحمل غرم قيمتها مليا يوم أحبلها وبقيت أم ولد 

ا ومل حتمل بيعت عليه وإن مل توف بالقيمة اتبع بالبقية وال قيمة عليه يف ولده وإن مل حتمل فقيمتها يوم الوطء أو عدمي
وليس للمحل التمسك هبا وإن مل حتمل ألن رد ماله حتقيق لعارية ألفروج وخياف أن حيلبها ثانية وقال عبد امللك 

ذلك لإلبن التمسك يف عدم األب ومالئه إذا مل حتمل إن كان مأمونا عليها خبالف احمللل له ألن احمللل له تعمد 
فعوقب بأن ال تعود إليه وخوفاً أن حيبلها ثانية وذريعة لعارية ألفروج واإلبن مل يبح أمته فيخشى منه فإذا كان مأموناً 
ردت إليه كالشريك وإذا قومت على األب إن محلت وكان اإلبن قد وطئها قبل ذلك عتقت على االب ألنه حرم 

حل له بيعها دون وطئها قاله مالك قال عبد امللك وإن وطئها اإلبن عليه وطؤها وبيعها وحلق به الولد ولو مل حتمل 
بعد وطء األب سقطت القيمة عن األب مبصاب اإلبن وتباع على اإلبن فيعطى مثنها ما بلغ اقل من القيمة او اكثر 

اإلبن ألنه  وقال اصبغ يقوم على كل حال ويأخذ قيمتها يوم وطئها إن اختلفت القيمة ألنه يوم التفويت وتباع على
وطئها بعد لزوم قيمتها لألب يوم وطء األب وضمنها مث يتحاسبان فمن كان له فضل أخذه او عليه نقص أداه فإن 
وطئها يف طهر واحد فأحلق القافة ولدها باألبن فهو للواطئ أوال وتعتق عليه ولزم األب قيمتها له ألنه افسدها عليه 

يمتها لألب يوم وطئها األبن ويتحاسبان كما تقدم وإن احلقته بالثاين وكان وإن كان هو األب لزمته القيمة ويلزم ق
هو اإلبن حتاسبا او كان هو األب غرم قيمتها لإلبن على كل حال مبا افسدها قاله عبد امللك وإن وطئ اإلبن امة 

هنم آباء وإن مل تلزم األب حد وأما اجلد من قبل األب واألم فال حيد من وطء امة ابنه وال يقطع من سرقة ماله أل
نفقتهم ألن األب ال تلزمه نفقة ابنه الكبري او ابنته الثيب وال يقطع يف سرقته من ماهلما وال حيد يف جواريهما وقال 
أشهب حيد فيهما كاألجنيب وامنا جاء أنت ومالك إىل ابيك يف األب وألن اجلد ال نفقة له قال حممد إن وطىء اجلد 

فعليه قيمتها وال حيد وهي له أم ولد وإن كان معدما بقيت رقيقا لإلبن واتبعه بقيمة الولد  امة ولده العبد فحملت
بعد وضعه فإن عتق اإلبن وهي حامل بعد النظر فيها بقي األمر على ما كان فإن ايسر االب فاشتراها فله بيعها إن 

ط يف عدمه وعن ابن القاسم يضمن قيمتها شاء وإن أعتق اإلبن قبل النظر فيها كانت له أم ولد واتبعه بقيمتها فق
محلت ام ال وال يكون لسيد العبد خيار فإن كان مليا اعطى السيد العبد قيمته او معسرا اتبعه هبا إن محلت وبيعت 

إن مل حتمل ألنه افسدها بوطئه قال حممد فإن كان األب الرقيق مل تكن له أم ولد ألنه عبد وال يتبع بقيمتها ألنه ليس 
عىن العطب وال حد عليه للشبهة ولو قال اإلبن أسلمها إليه واتبعه بقيمتها ألنه حرمها على امتنع ألن ما يف من م



بطنها عتق على أخيه فإن سلمها بال مثن مل تكن له أم ولد وقال ابن القاسم ذلك جناية والقيمة يف رقبة العبد ألنه 
ارية للعبد والعبد للسيد وإن سلمه كان حرا على ابيه وتتبعه افسدها وإن شاء السيد فداه بقيمة اجلارية وتكون اجل

اجلارية وتكون أم ولد إن كانت حامال ألهنا من ماله والولد لسيد العبد اسلمه او فداه وال خيري اإلبن يف اخذ اجلارية 
وإن اسلمه عتق على  فإن ماتت قبل ختيري السيد ضمنها العبد يف رقبته كاخليانة فإن فداه السيد بقيمتها فهي للسيد

ابيه قال حممد ال يعجبين هذا وأي جناية يف حترميها على اإلبن وال قيمة للوطء كما لو رجع شاهد الطالق بعد 
احلكم مل يغرم شيئا قال ابن القاسم وإن وطىء األب أم ولد ابنه غرم قيمتها على أهنا امة وعتقت على اإلبن لثبوت 

إن وطىء زوجة ابنه مل حترم على اإلبن يف أحد قويل مالك خبالف أم الولد لعدم احلد الوالء وعتقها لتحرميها علهما و
يف أم الولد وثبوته يف الزوجة فإن ولدت أم الولد بعد وطء األب حلق به اإلبن إال أن يكون معزوال عنها قبل الوطء 

لقافة وإن مل يكن معزوال عنها ألنه مدة مثلها استرباء فيلحق باالب وقيل إن أشبه أن يكون من وطء األب دعي له ا
كوطء مالكني خبالف وطء السيد أمته وهي زوجة لعبده او ألجنيب والزوج مرسل عليها هذه يلحق الولد بالزوج 

ألن فراشه مقدم لصحته وإن ولدت امة ولداً فادعاه أبو سيدها قال حممد حلقه وقومت عليه وتكون له أم ولد أنكر 
ن يدعيه فهو أحق للفراش الصحيح قال ابن القاسم إن كان الولد عبداً مل حيد وقيمة أم ولد ذلك اإلبن ام ال إال أ

ابنه يف رقبته يفديه السيد او يسلمه وتعتق أم الولد على اإلبن لتحرميها عليه وال يتهم األب أنه أراد أن يكون عبداً 
ر عليه ما نقصها وال يلزمه من الثيب شيء قال إلبنه كما لو قطع له عضواً لكان يف رقبته وكذلك وطؤه ألمته البك

ابن عبد احلكم إن وطئ نصراين أم ولد ولده النصراين وأسلما عتقت على الولد لتحرميها عليه وال قيمة على الوالد 
ألن الولد لو وطئها بعد وطء ابيه مل ميتنع يف نصرانيتهما ولو كانت امة فأسلمت وهي حامل فليعتق ما يف بطنها 

خيه وال يقوم على األب وهي امة لإلبن ومن وطئ مدبرة ابنه فحملت ضمن قيمتها امة وتكون أم ولد األب على أ
وإن مل حتمل وقفت القيمة إن مات اإلبن ومحلها الثلث رجعت القيمة لألب وإن حلقه دين برقها كانت لألب 

ق الولد بالزوج بقيمته وال تكون أم ولد بالقيمة األوىل قال حممد وإن زوج أمته وقال هي ابنيت فولدت مل حيد وحل
بل زوجة إن شاء فارقها وعليه قدر ما يستحل به فرجها ورجع ببقية الصداق على سيدها ألنه غره او ثبتت على 
النكاح بالصداق املسمى وما ولدت قبل وتلزم قيمتهم وما ولدت بعد علمه ورضاه فرقيق للسيد ألن الولد يتبع 

ية وإن زوجه ابنته وأدخل عليه جاريته فولدت فهي له أم ولد وتلزمه قيمتها يوم احلمل دون أمه يف احلرية والرق
ولدها كمن احل جاريته وسواء علم الزوج قبل الوطء أهنا غري زوجته ام ال ال حيد وتلزمه قيمتها محلت ام ال 

ت ودفعت له هو زان وحيد وال وتكون ملكاً له قال حممد إن وطئ املوصى له املوصى هبا قبل موت املوصي مث ما
يلحقه النسب ألن الوصية ال متلك إال بعد املوت فإن وطئها بعد املوت والدين يغترقها فال حد عليه ويلحقه الولد 
وإن كان موسراً غرم قيمتها وكانت له أم ولد او معدماً بيعت بعد الوضع دون ولدها واتبع بقيمته كاإلبن يطأ من 

رقها ألن الدين ليس يف عني اجلارية واإلرث والوصية يف عينها قال اللخمي إذا زوجها السيد تركة ابيه والدين يغت
ووطئها هو والزوج قبل اإلسترباء وأتت بولد لستة اشهر فأكثر فثالثة أقوال تدعى له القافة قاله مالك وعن ابن 

حيح والثاين فاسد وإن صح النكاح القاسم هو الثاين وإن كان بني الوطئني يوم وقال ابن مسلمة لألول ألنه ص
لوقوعه بعد اإلسترباء وأصاب الزوج مث السيد يف طهر قال مالك حلق بالزوج وفرق بني تقدم امللك فتدعى له القافة 
او تقدم النكاح فهو لألول وإذا قلنا لألول ففي مقدار الفصل بني الوطئني شهر ألصبغ وللمغرية قدر ما ال حيمل له 

ئ امة عبده وعليه دين يغترقها غرم قيمتها للغرماء فإن كان معسراً وقيمتها وقيمة العبد سواء بيع النساء وإذا وط
العبد يف قيمتها وإن كان مثنه يفي بنصف قيمتها بيع هلم نصفها يف باقي الدين فإن وطئ مكاتبة عبده ومل حتمل بقيت 



والتعجيز وتكون أم ولد وخيتلف إذا وطئ أم ولد  على كتابتها وال حيد لشبهة امللك وإن محلت خريت بني الكتابة
ابنه يف عتقها على اإلبن وتغرمي القيمة وصفة القيمة فقيل ال تعتق وإن حرم الوطء وهو على اخلالف يف تزوجيها 

فمن أجازه مل يعتقها ألنه بقي له عوض البضع بالزواج وإن جىن عليها انتفع بقيمتها وإن ولدت حرمه ولدها فما 
ن التحرمي عدم النفع والصحيح العتق لندرة هذه األمور وإن وطىء معتقة إىل اجل لولده فلم حتمل مل يكن لزم مث

عليه شيء ألهنا حمرمة على اإلبن قبل الوطء كاملكاتبة وإن محلت فال شيء عليه ليال ينتقل الوالء ويعتق الولد على 
ه التمسك بنصيبه خبالف اإلبن إن كان اإلبن كبريا أخيه اخلامس يف الكتاب إذا وطىء الشريك فلم حتمل فلشريك

واألب عدميا قومت عليه يوم الوطء وبيعت عليه يف تلك القيمة إن مل حتمل وكذلك املرأة حتل جاريتها لزوجها او 
ابنها او أجنيب والفرق حلها للشريك وحترميها على اإلبن وإذا بيعت عليهم يف العدم فلم يوف الثمن بالقيمة اتبعت 
بالبقية وليس للمحل التماسك هبا وإن مل حتمل ألنه ال يؤمن عليها وإذا قومت امة اإلبن على األب وقد محلت منه 

وكان اإلبن قد وطئها عتقت على األب ألنه حرم عليه وطؤها وبيعها وحلق به الولد ومل حتمل من األب حل له بيعها 
متها وعتقت على اإلبن ال على األب لتحرميها عليهما ولثبوت وقد وطئها وإن وطئ األب امة ولد ابنه غرم البنه قي

  الوالء له او ال 

  النظر الثاين فيما تكون به أم ولد

يف اجلواهر من اقر بوطء أمته وولدت ملدة مل تزد على مدة احلمل وال تنقص عن ستة اشهر صارت به أم ولد أتت 
دعي استربات مل يطأ بعده فإن ادعت الوطء بعد اإلسترباء مل يكن به يف حياته او بعد وفاته او بعد أن أعتقها إال أن ي

هلا حتليفه كدعوى العتق وقال املغرية ال بد يف اإلسترباء من ثالث حيض وحتلف على ذلك وقال سحنون أصحابنا 
خملق  كلهم يقولون جتزىء حيضة لداللتها على براءة الرحم وال حتلف وما أتت به من ولد حي او ميت خملق او غري

مما يقول النساء إنه متنقل يف األطوار كالعلقة واملضغة فهي بذلك أم ولد وخالفنا الشافعي يف املضغة وإن قال النساء 
إنه مبدأ خلق ووافقنا فيما إذا كان فيها أصبغ او عضو ألن اللحم قد يتولد مما يسمي احليا معلوم عند األطباء 

يد والسالمة من األمراض ال سيما هذا املرض ويف املنتقى قال أشهب إذا واألصل بقاء امللك وجوابه الغالب التول
طرحت دما جمتمعا او غري جمتمع ال تكون به أم ولد فإذا صار علقة خرج عن الدم اجملتمع ألن الدم قد ترخيه الرحم 

يكون علقة أربعني يوما  من غري والدة وقول ابن القاسم يف املدونة وغريها تكون به أم ولد ملا يف الصحيح أن اجلنني
مث يكون مضغة أربعني يوما وقد تقدم يف النظر األول فروع من هذا النظر ونذكر هاهنا فرعني األول يف الكتاب أن 

اشتريت أمرأتك مل تكن أم ولد مبا ولدته قبل الشراء وتكون أم ولده إن اشتريتها حامال قاله ابن القصار وقال ح 
لشراء إذا اشتراه معها ومبا هي حامل به وقال ش ال تكون ام ولد باحلمل وال مبا تقدم تكون أم ولد مبا ولد قبل ا

وروي عن مالك لنا على ح قوله عليه السالم اميا رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عليه عن دبر منه عن دبر منه 
ألهنا ولدت منه وهي أمته ويف مفهومه إن ولدت وليست أمته ال تعتق عليه ومنطوقه أهنا أم ولد إن اشتراها حامال 

الصحيح عنه يف مارية أعتقها ولدها ملا ولدت إبراهيم والضمري يف قوله أعتقها يعود عليها بصفتها ومن صفتها أهنا 
أمته مفهومه أهنا لو كانت امة غريه مل يعتقها ولدها احتجوا بقوله أعتقها ولدها فجعل السبب يف عتقها ثبوت نسب 

 موجود يف الولد السابق وألهنا إمنا كانت أم ولد إذا أحبلها يف ملكه ألن نسب ولده ثابت منها ولدها منه وهو معىن
 فكذلك هاهنا وألن نسبه من ولده يثبت يف ملك الغري فكذلك اإلستيالد ألهنما حكمان تابعان للولد واجلواب عن

األول أن الضمري ميتنع عوده على الذات املشتركة بينها وبني غريها بل ال بد من معىن هو صفة مشتقة تناسب العتق 



وما ذاك إال كوهنا أمته واحلكم ينتفي إلنتقاء علته وعن الثاين أنه ينتقض بزواجه كافرة حربية او ذمية فيولدها مث 
ألفرق أنه إن أولدها يف ملكه محلت بولد حر فيناسب أن يفيد احلرية  ينسى فيشتريها فإهنا ال تكون به أم ولد وألن

هلا ويف ملك غريه رقيق فيضعف عن إفادة احلرية وعن الثالث ألفرق بأن قوة النسب أعظم من قوة كوهنا أم ولد 
عها وهي حامل ألن اإلبن إذا ملكه يعتق يف احلال وأم الولد ال تعتق يف احلال ولنا على ش إمجاعنا على امتناع بي

واألصل بقاء ذلك وألن النصوص املتقدمة عامة يف احلمل املفارق للشراء واملتأخر وألن وطئه او ملكه يف األم بأثر 
احلمل فيعتق ويكون كاملتأخر احتجبوا بقول جابر كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهللا وهو متقدم يف الولد 

لولد كان رقيقا وإمنا حصلت له احلرمة يف ثاين حال فأشبه من أعتق جنني أمته املتأخر فيبقى حجة يف غريه وألن ا
فإهنا ال تصري أم ولد وألن الولد الذي امجعنا عليه هو الذي ال ميكن اثبات والئه للغري وهذا ميكن إثبات والئه لبائع 

انت احلرية تنتشر النتشرت بشراء األمة بأن يغفل عن شرائها حىت تضعه وألهنا لو اشتراها أبوه تصر أم ولد فلو ك
اجلد ألنه كاألب ألنه يعتق عليه ابن اإلبن كما يعتق اإلبن واجلواب عن األول أن اإلحتجاج به موقوف على علم 
رسول اهللا هبم فيقرهم عليه وهو معارض بالنصوص املانعة من بيع أمهات األوالد وعن الثاين ألفرق أن معتق جنني 

لولد حىت يؤثر يف أمته حرية خبالف احلمل وعن الثالث أنه اعال رتبة من الولد السابق بإمجاع أمته مل يتصل نسبه با
بعض ختليقه مع ملك ابيه ألمه فلو الغي لتساوى موطن اإللغاء حيث امجعنا على اإللغاء فيتعني إضافة احلرية يف األم 

لك األم ألنه معىن مناسب فيصري يف مجيع للقدر املشترك بني احلمل والولد الالحق وهو اجتماع التخليق مع م
موارده وعن الرابع أن ملك اجلد اضعف ألنه ال جتب له النفقة وال حيجب اإلخوة وحيجبه األب فدل على أن األب 

  أقوى منه فال يلحق به اجلد 

  تفريع

 ألن األب لو أراد يف الكتاب إن ابتعتها حامال من ابنك مل تكن أم ولد وعتق احلمل على جده خبالف امة األجنيب
بيع أمته امتنع ألنه عتق عليه محلها خبالف األجنيب وقال غريه ميتنع شراؤها من والده حامال حلرمة احلمل على اجلد 
وإستثناؤه غرر مل يقابله من الثمن وال يتيقن وجوده قال ابن القاسم إن ابتاع زوجة والده حامال انفسخ نكاح األب 

تكون أم ولد األب وتبقى رقيقا لإلبن ويعتق عليه محلها وال يبعها حىت تضع إال أن يرهقه  لتعذر نكاح امة ولده وال
دين فتباع حامال وقال غريه ال تباع يف الدين حىت تضع ألنه عتق بالسنة ال باالفتراق قال ابن القاسم وإن كان 

قول غريه ال جيوز لالبن شراء  محلها من أخيك بنكاح فابتعتها فهي والولد رقيق لك والنكاح ثابت يف النكت
زوجته احلامل من ابيه ليس خبالف لقول ابن القاسم وإمنا تكلم ابن القاسم إذا فعل ذلك وفات أما اجلواز ابتداء فال 

ويلزم الولد قيمتها يوم قبضها بالشراء على أن محلها حر ألنه كبيع فاسد فات بالوالدة وقول غريه ال يرق جنينها 
ليس خبالف البن القاسم وليست كمسألة من ابتاع أمرأة والده حامال والفرق أن الولد خلق حرا وال يلحقه دين 

يف املسألة األوىل ويف عتق شراء الولد فأشبه العتق املبتدأ عند ابن القاسم فباعها يف الدين وسواء الغري ألنه كله عتق 
امل فوضعت ألقل من ستة اشهر مل تكن أم ولد سنة قال ابن يونس إن تزوج امة والده فمات األب فورثها وهي ح

به لعتقه على جده يف بطنها قبل اإلرث وال تكون أم ولد حىت متلك رقبتها مبا يف بطنها حىت يعتق اجلنني عليه ال 
على غريه فإن وضعته لستة اشهر فأكثر فهي به أم ولد إال أن يقول مل أطأها بعد موت أيب ويصدق بغري ميني قال 

اشترى امرأته بعد أن أعتق السيد ما يف بطنها جاز الشراء وتكون به أم ولد ألن عتق السيد ال يتم إال  حممد وإن
بالوضع وألهنا تباع يف فلسه ويتبعها ورثته قبل الوضع إن مل يكن عليه دين والثلث حيملها ويف اجلناية عليه ما يف 



جنني احلرة ووالؤه إن استهل ألبيه وال ينظر إىل عتق  جنني األمة ولو كان ذلك بعد أن استربأها لكان فيه ما يف
السيد إال أن يشتريها أجنيب بعد عتق جنينها قبل أن يرهقه دين ويرد إن فعل وشراؤه زوجة والده حامال خبالف 
وىل شرائه لزوجته احلامل وهي امة ابيه عند ابن القاسم مالك ال يرق جنينها وال يلحقه دين والفرق أن اجلنني يف األ

مل ميسه رق ويف الثاين مسه الرق يف بطنها وإمنا عتق بالشراء فأشبه العتق املبتدأ وغريه مل يفرق ألنه كله عتق سنة ويف 
املقدمات إذا اشترى امرأته حامال من ابيه او من يعتق عليه اجلنني فال تكون أم ولد اتفاقا لعتقه على من اشتراه منه 

اين يف الكتاب إذا اشترى املأذون امة بإذن سيده ام ال فعتق ال تكون أم ولد له مبا وإمنا اخلالف إذا عتق عليه الث
ولدت قبل عتقه وال حتمل جنني العتق ألنه رقيق لسيده إال أن ميلك املأذون محلها قبل الوضع وإن أعتقها بعد عتقه 

تق هي بالعتق األول وما ولد مل يتعجل هلا ذلك وحدودها حدود األمة حىت تضع فريق الولد للسيد األعال وتع
للمكاتب او املدبر من أمته مما محلت به بعد التدبري او الكتابة مبنزلته يعتق مع عتقه وتكون أم ولد بذلك هلما كان 

الولد األول حيا ام ال وعن مالك ال تكون بذلك أم ولد وقاله اكثر الرواة يف املدبر خاصة ألن للسيد انتزاعها 
م ولده يف حياة سيده إال بإذنه وإن مات عن ولد حدث يف تدبريه من أمته مث مات السيد فهي أم وليس للمدبر بيع أ

ولد وما ترك من مال السيد ألنه رقيق ويعتق ولده يف ثلث سيده بعد موته يف التنبيهات تأول أبو حممد وغريه أن 
يفوت بالوضع فتكون به أم ولد فقيل ينقص املدبر ملك احلمل هببة او مرياث ال بشراء لتعذر الشراء للغرر إال أن 

قبل الوالدة وقيل بتمام الشراء متت حريته ففات النقص وقيل جيوز الشراء هاهنا للضرورة ورفع التحجري وروى 
أشهب ال تكون به أم ولد مطلقا يف النكت إمنا مل ميض عتق املاذون الذي أعتقه السيد يف أمته احلامل ويعتق جنينها 

تق امة قد وهب جنينها لرجل ألن السيد ملك اجلنني ملكا اصليا فلم يبطل ملكه بعتق املاذون األمة خبالف من أع
وواهب اجلنني ليس له ملك اصلي قال التونسي إن وهب جنني امة لرجل ورقبتها لآلخر فأعتق املوهوب له األمة 

ا او أعتقها ورثته بعد موته وقيل عليه قيل عتقه ثابت وال شيء لصاحب اجلنني كما لو وهب جنينها لرجل مث أعتقه
قيمة اجلنني يوم تضعه وجيوز عتقه فيه وقيل عتقه األمة موقوف حىت تضع قال ابن يونس إذا اشترى املأذون زوجته 
حامال منه مث أعتقه السيد تبعه الولد وأمه ألنه كماله هاهنا ويعتق عليه وتكون له بذلك أم ولد خبالف الذي يولد 

ن هذا الولد كأمه ألنه من نكاح وأمه صارت بالشراء امة للعبد فكذلك ولدها أال ترى أهنما يباعان امة نفسه أل
عليه يف الدين وولد أمته كنفسه عند السيد قال أشهب ال تكون أم ولد مبا محلت بعد التدبري والكتابة وعتق األجل 

شك يف احلمل فإن ولدته ألقل من ستة اشهر من  وإن ولدته بعد متام احلرية يف األب إال أن للولد حكم األب وإن
متام عتق األب مل تكن له أم ولد ألن ما يف بطنها مل ميلكه األب وجرى لغريه فيه حرية وإن مات السيد عتق املدبر 

مع ولده وما يف بطن أم ولده باحلصص فإن خرجوا بقيت امة املدبر أم ولده على اخلالف وإن عتق بعضهم بقيت له 
وإن أولدها بعد ذلك مل تكن أم ولد ألن نصفه رقيق وإن أعتق باقيه وهي حامل منه مل تكن له أم ولد خبالف رقيقا 

املعتق إىل اجل يعتق وأمته حامل منه تكون له أم ولد ألنه كتمام األجل فيه وإن مات قبل األجل رقت وكان ولدها 
ل األجل كموت املدبر قبل سيده قال صاحب املقدمات معتقا إىل اجل فاألجل فيه كموت السيد يف املدبر وموته قب

يف املدبر واملكاتب واملعتق إىل اجل تلد إماؤهم هل يكن أمهات أوالد إذا افضوا إىل احلرية ثالثة أقوال ثالثها ألفرق 
فإهنن يكن  بينهما وبني املعتق وهو مبين على أن إماءهم هل هلن حرمة باإليالد منهم او ال قوالن وإذا قلنا هلن حرمة

أمهات أوالد مبا محلن به بعد هذه العقود إذا افضوا إيل احلرية وإن وضعن قبل اإلفضاء إتفاقا ومن محلن به قبل ذلك 
ووضعنه بعده بأن يطأ زوجة فتحمل قبل الكتابة او التدبري او العتق إىل اجل فيشتريها حامال بعد العقد فال تكون أم 

ر إذا اشترى امرأته حامال تكون به أم ولد وفيه قوالن وإن قلنا ال حرمة هلن فهن ولد إال على قول من يرى أن احل



كأمة العبد تلد من سيدها إال أن تنقضي هذه العقود وخيرجون للحرية وإماؤهم حوامل فيملكون ذلك احلمل عند 
كانت حامال او ال وإن قلنا  ابن القاسم خالفا ألشهب ويف املنتقى إذا قلنا حبرمة استيالد املدبر مل ينتزعها السيد

بعدم احلرمة انتزعها غري حامل وال ينتزعها حامال اتفاقا لدخول الولد يف التدبري وهذا اخلالف جيري يف أم الولد 
  للمعتق إىل اجل 

  النظر الثالث يف اإلستلحاق

  وفيه فروع ) ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا ( وأصله قوله تعاىل 

  فرع

باعه مث استلحفه بعد طول الزمان حلق ورد الثمن ولد عنده أوال إال أن يتبني كذبه قال التونسي  يف الكتاب إذا
وكذلك كل من ادعى أنه ولده وال ينسب له وال هو عبد غريه وال هو جملوب ويعلم عدم دخوله تلك البالد قاله 

ه وعبدا لآلخر فإذا أعتقه سيده فمات ابن القاسم وقال أشهب يصدق يف عبد الغري إذا مل ينب كذبه ويكون ابنا ل
ورث بالبنوة قبل الوالء قال سحنون إذا ادعى من ال يلحق به ال يعتق عليه إذا اشتراه ألنه تبني كذبه وقال ابن 

القاسم يعتق مؤاخذة له بإقراره قال ابن يونس األحوال ثالث حال يولد عنده او بعد بيعها ملثل ما يلحق فيه النسب 
ملبتاع وال زوج وال تبني كذبه فهذا متفق عليه وحال مل يولد عنده وال علم ملكه ألمة وال زواجه هلا وال ومل يطأها ا

تبني كذبه فيلحق عند ابن القاسم دون سحنون وحال يستلحق يف ملكه غريه او بعد عتق غريه فال يلحق عند ابن 
ون ولدا له وموىل للذي أعتقه عبدا ملن ملكه فإن القاسم إن اكذبه احلائز لرقه او لوالئه ويلحق عند أشهب به ويك

أعتقه ورث اباه وورثه قال سحنون وما علمت خالفا بني الناس أن اإلقرار بولد الولد او اجلد او األخ او غريهم 
من القرابات ال يثبت مع وارث معروف او مع غري وارث وإمنا يثبت اإلقرار بولد الصلب خاصة وال يثبت وإن 

 يكن له وارث معروف فريث من غري ثبوت نسب وعنه ال يرث وإن مل يكن له وارث معروف ألن ورثه إذا مل
املسلمني يرثونه قال اصبغ وإن اقر أن هذا وارثه وله وارث معروف فلم ميت املقر حىت مات الوارث ورثه املقر له 

ولد قاله أبو بكر بن عبد الرمحن كمن وكأنه اقر وال وارث له واختلف إذا اقر بعد بيعه هل يرجع املشتري بنفقة ال
طرح ولده فأنفق عليه رجل وقيل ال يرجع كالعبد يستحق باحلرية فال يغرم اجر خدمته وخدمته بنفقته فإن كان 

صغريا ال خدمة له فال نفقة ألنه ممن تكون له اخلدمة يف املستقبل وقيل إن كان فيه خدمة وأقر املبتاع أنه خدمة فال 
  صغريا فله النفقة لعدم املقابل قال وهو اعدل األقوال وروي عن سحنون نفقة وإن كان 

  فرع

يف الكتاب إن استلحق من ال يعرف له نسب حلقه إن مل يعلم أنه ملك امة بشراء او نكاح وكذلك إن استلحق 
و تشهد بينة بأن عبده او أمته إال أن يتبني كذبه او يكون له اب معروف او هو حممول من بلد يعلم أنه مل يدخلها ا

أمه مل تزل زوجة لغري املقر حىت ماتت فإن قالوا مل تزل امة فال أدري ما هذا فلعله تزوجها او تلد بعد شرائه بأيام 
فال يلحق به وال حيد ألنه مل يعترف بالزنا بل كذب يف النسب وإن كانت له زوجة مث ابتاعها حامال فتصح دعواه 

يف التنبيهات اختلفت الرواية يف احملمول من بالد فرواية علم عدم الدخول  وإن قصرت هذه املدة مدة الشراء



ورواية مل يعلم أنه دخلها فعلى هذه ال يصدق منع الشك كالعامل وقيل يف األمة والزوجة مل تزل للغري وال فرق إذا مل 
لحاق ويصدقون يكن نسب معروف قال بعض الشيوخ يؤخذ من مسألة احملمول أن احملمولني يصح هلم اإلست

ويكلفون البينة إذا ادعوا غري ذلك من القرابة ومنع القاضي عبد الوهاب وابن القصار قبول قول احلمالء يف الولد 
وغريه قال وهو ظاهر املدونة وإذا عتقوا وادعى بعضهم قرابة بعض فقيل ال يصدقون يف غري الولد وقيل بعدم 

لألب او اإلبن وإن مل يتوارثا مؤاخذة باإلقرار وترد شهادة بعضهم  ألفرق وأفىت القاضي ابن سهل بإلزام النفقة
لبعض ويف الواضحة إن اشترى اباه وهو مولود يف الشرك مل يعتق عليه وإن استحب وهو يعارض ما تقدم قال 
س التونسي مل يعمل ابن القاسم قول مدعي اللقيط إال أن يكون لدعواه وجه كمن ال يعيش له ولد فسمع قول النا

إذا طرح عاش وحنوه ويلزمه أن يقبل قوله ألنه ليس له نسب معروف ومل يتبني كذبه وإذا ادعى النصراين اللقيط يف 
بلد اإلسالم صدق إذا كان له وجه كما تقدم ويكون على دينه قال اللخمي إذا قال ملكت أمه قبل هذا امللك 

عليه قاله سحنون قال وأرى أن يعتق وتكون أم ولد  وشهد شاهدان أهنا حينئذ كانت ملك غريه مل يصدق وال يعتق
ألن الشهادة ال يقطع بصدقها وهو مكذب لبينته ومل يعلم هل ملكها ام ال صدق عند ابن القاسم ومل يصدق على 
قول سحنون ألهنا مل تبثت أهنا فراشه وإن كذبه سيدها مل يصدق وأصل مالك تصديقه يف كل موطن يشكل أمره 

  يف ذلك سواء إذا مل يكن له نسب معروف واحلرة واألمة 

  فرع

يف الكتاب إذا ولد عبدك فأعتقته فاستلحقته بعد طول الزمان حلقك وإن اكذبك وإن استلحقت صبيا يف ملك 
غريك او بعد أن أعتقه غريك فأكذبك احلائز لرقه او لوالئه مل يصدق إال ببينة لقوة خصمك باحلوز وكذلك ابن امة 

ا وأكذبك اليسد إال أن تشتريه فيلحق بك كمن رددت شهادته بعتق مث ابتاعه وإن اشتريت لرجل أدعيت نكاحه
األم مل تكن به أم ولد ألنك أولدهتا يف ملك غريك وإن أعتق السيد الولد قبل أن يبتاعه مستلحقه مل يثبت نسبه وال 

أنه أولدها إال ببينة قال يف النكت قال موارثته إال ببينة لثبوت الولد للسيد فإن باع امة فعتقت مل يصدق البائع 
بعض القرويني إذا مل يقبل قوله يف ولد األمة املبيعة حامال ومل يرد رد الولد مبا ينوبه بأن يقوم العبد على هيئته اآلن مث 

تقوم األم بال ولد فريد من الثمن حصة الولد قال ابن يونس قال أشهب إذا أعتقه السيد قبل اإلستلحاق حلق 
ستلحق وولده للسيد ومىت عتق ورث اباه وورثه أبوه وإذا مل يقبل قوله يف املبيعة بعد عتقها قبل يف الولد ويلحق بامل

به الولد ويرد الثمن إلقراره أنه مثن أم ولد ولو أعتق الولد خاصة لثبت الوالء ملعتقه وحلق الولد مبستلحقه وورثه 
ثمن وإن اهتم مل ترد له وقال أبو حممد وغريه ال يرد الثمن إذا اهتم هذا إذا وأخذ األم إن مل يتهم فيها بزناه هبا ورد ال

كان الولد يوم البيع محالً الزماً ألن البائع مل يأخذ له حصة فريدها واملشتري قد أعتقه فال حجة له ولو مل يعتقه لكان 
يف عتق الولد كعتق األم ويرد البائع له حجة ولو كان مولوداً بيع معها لرد حصته من الثمن وال حجة على املبتاع 

الثمن ألهنا أم ولد وإن أدعاه بعد عتق املبتاع األم مضى العتق وحلق به الولد وبقي الوالء للمعتق ويرد الثمن ملن 
استلحقه بعد موهتما وعن ابن القاسم إن باع من ولد عبده فأعتقه املبتاع مث استلحقه البائع صدق إن مل يتبني قال 

هذه املسألة اعدل يف هذا األصل وعن أشهب إن باعها وولدها وقد ولدت عنده او عند املبتاع ملا تلد له سحنون و
النساء ومل يطأها املبتاع وال زوج او باع الولد دوهنا فاستلحق الولد وهو وأمه عند املبتاع او أحدمها وقد احدث يف 

ك ورداً او أحدمها للبائع ويرد الثمن فإن كان عدميا فقيل يتبع أحدمها عتقاً او كتابة او تدبرياً او مل حيدث انتقض ذل
بالولد ديناً وقال مالك يرد إليه الولد خاصة حبصته من الثمن لثبوت نسبه وال ترد األم لتهمته يف ردها للمتعة بغري 



فال ترد إليه  مثن وقال سحنون إن استلحقه بعد أن مات وصدقه املشتري وقد أعتق األم او دبر او كاتب او أولد
وإن مل حيدث ذلك ردها وأخذ الثمن وإن كذبه مل يرجع بشيء واستحسن إن صدقه وقد اعتاا الرجوع بالثمن 

وتبقى على حاهلا ويف الكتابة تسأل هي فإن اقرت به انتقضت الكتابة وعادت أم ولد ورد الثمن وإال أدت الكتابة 
الثمن وما أدت من الكتابة وإن استلحق ولد امة عبد حلقه إن ولدته وعتقت ألن احلق هلا يف الكتابة ويرجع املبتاع ب

يف ملك عبده مل ينسبه العبد لنفسه وتكون أم ولد له وإن ولدته يف ملك غري العبد حلقه أيضا واألمة ملك للعبد إن 
ى السيد أنه كان تركها له السيد وكذلك امة مدبره ومعىن ولدته يف غري ملك العبد أن العبد اشتراها وولدها فأدع

تزوجها عند البائع من العبد وأما امة مكاتبه فإن مل يدعه حلق بالسيد وادى قيمة أمه للمكاتب وكانت به أم ولد 
وإن ولدته يف غري ملك املكاتب انتظر املكاتب إن عجز حلق الولد بالسيد وال تكون أم ولد وإن أعتق املكاتب 

لحق ولد امة ولده حلقه إن مل يدعه الولد ويغرم قيمة األم يف مالئه صدق سيده وحلق عند ابن القاسم وإن است
وعدمه وهي له أم ولد وإن ولدته يف غري ملك الولد فأمه امة الولد وعتق الولد على أخيه وأما امة والده فهي كأمة 

 يلحق بع إال أن األجنيب وإن استلحقه مبا جيوز وصدقه األب على عتق احلق وال تكون له أم ولد وإن مل تصدقه مل
ميلكه يوماً ما وإن استلحقه مبا ال جيوز به اإلستلحاق مل يلحق وحد إن ثبت على قوله فإن استلحق اجلد ولد امة ابنه 

فقيل كاألب يف احلرمة ودرء احلد وقيل ذلك يف األب وحده وإن بيعت امة فشهدت بينة أن البائع كان اقر قبل 
ولد إن حدث عند املبتاع فإن ماتت رجع بالثمن على البائع وأدى إليه قيمة الولد  البيع بإيالدها ردت إليه مع قيمة

ويتقاصان فإن مات البائع قبل موهتا عتقت من يوم موته فإن أصاهبا املبتاع بعد ذلك لزمه صداق املثل عند املغرية 
أم ولد ورد معها ولد العبد  دون ابن القاسم ويرجع بالثمن يف مال امليت وإن كان املشتري عبداً مأذوناً ردت

فيكون مبنزلتها وال يوطأ شيء من بناهتا مبلك اليمني ألهنن معتقات إىل اجل قاله سحنون قال انظر قوله ال يوطأن 
  مبلك اليمني ألهنن ميلكهن غري سيد أمهن وليس كذلك وهو ال يطؤهن ألهنن كالربائب املدخول بأمهاهتن 

  فرع

من أمته أحدهم ولدي ومات عتق الصغري جزماً ألن املستلحق إن كان الكبري عتق قال سحنون إن قال يف ثالثة 
األوسط والصغري او األوسط فالصغري حر او الصغري فالكبري واألوسط عبدان وعن املغرية يعتق الصغري وثلثا 

ري عتق وحده األوسط وثلث األكرب ألنه إن كان األكرب فاجلميع أحرار او األوسط فهو والصغري حران او الصغ
فيعتق األوسط يف حالني واألكرب يف حالة وقال ابن عبد احلكم يعتقون كلهم بالشك وإن اقر بإحدى بناهتا عند 

املوت ونسيت البينة والورثة امسها قال سحنون إن اقر الورثة بذلك عتقن وأخذن مرياث واحدة يقسم بينهن وال 
  يلحقه نسب واحدة منهن 

  فرع

مع ولدها او وحدها فولدت عنده ملا يلحق فيه النسب ومل يدعه وادعاه البائع حلقه ورد الثمن  يف الكتاب إذا بيعت
إن مل يتهم قال ابن يونس قال حممد ال هتمة يف هذا إن كان مليا والولد معها قال ابن القاسم قد يتهم مبحبتها فريد 

ن مالك يصدق فيها وإن اعدم ألنه ال هتمة يف الولد وحده حبصته وترد هي بشرط سالمته من العدم واحملبة فيها وع
  اإلقرار بالنسب وهذا مل يعرف مسيسه إياها إال بقوله اليوم أما إن اقر به قبل البيع فيصدق يف عدمه 



  فرع

يف الكتاب إن ادعى امللتقط اللقيط مل يصدق إال أن يكون لدعواه وجه بأن يعرف بأن ال يعيش له ولد وزعم أنه 
س إن طرح عاش وقال غريه ال تصدق فيه دعوى أحد إال ببينة لتعلق حق املسلمني مبرياثه فإن صدقه رماه لقول النا

اللقيط قال ابن القاسم أراه شاهدا وال جيوز مع اليمني يف النسب قال ابن القاسم وال يقبل فيه غري امللتقط إال كما 
كذبه كغري اللقيط قال ابن يونس خالف ابن القاسم  تقدم وقال أشهب تقبل دعواه كان امللتقط او غريه إال أن يتبني

وأشهب اصليهما يف اإلستلحاق لقول ابن القاسم إن استلحق من مل يولد عنده وال علم ملكه ألمه وال زواجه هلا 
وال تبني كذبه حلق به فيلزمه تصديق امللتقط ولقول أشهب ال يلحقه حىت يكون اصل احلمل عنده او بعد خروج 

ه ملثل ما يلحق به النسب وحيتمل أن يكون هذا من ابن القاسم على قوله الذي يوافق فيه أشهب يف أمة من عند
اإلستلحاق او الفرق بإن والء اللقيط للمسلمني فهو كالنسب اجملوز وأما أشهب فيحتمل أن يكون هذا منه على 

سيده ومىت عتق ورث اباه قال ابن القاسم قوله إن استلحق من أعتقه غريه او هو يف ملكه حلقه إال أن والء املعتق ل
ال تصدق املرأة يف اللقيط وإن جاءت مبا يشبه من العذر ألهنا تلحق بالغري وقال أشهب تصدق وإن قالت من زنا 

حىت يعلم كذهبا كالرجل قال حممد إن ادعته من زنا صدقت وحدت او من زوج فال إال أن يقربه الزوج فيلحق به 
بلغين إن كان هلا زوج حاضر حلق به إال أن ينفيه بلعان وإن قدما من بلد مل يقبل قوهلا إال أن قال حممد وأحسن ما 

  يقر به الزوج فيلحق به 

  فرع

يف الكتاب إن التقطه مسلم وادعاه نصراين وشهد له مسلمون صدق وهو على دينه إال أن يسلم قبل ذلك ويعقل 
ونصراين وعليه زي النصارى فهو حر مسلم تغليبا لشرف اإلسالم  اإلسالم قال ابن يونس قال حممد إن التقطه عبد

إال أن يلتقطه يف قرى الشرك فهو مشرك تغليبا للدار ويف كتاب تضمني الصناع إن التقطه النصراين يف قرى 
ين اإلسالم فهو مسلم او يف قرى الشرك فهو مشرك او يف قرية ليس فيها إال ثالثة او إثنان مسلمون وامللتقط نصرا

  فهو نصراين او مسلم فهو مسلم وقال أشهب بل هو مسلم مطلقا وإن التقطه مسلم يف قرى الشرك فكذلك 

  فرع

يف الكتاب إن كانت امة بني حرين او عبدين او أحدمها او ذمي ومسلم وطآها يف طهر وأتت بولد قال ابن يونس 
أحلقوه به حلقه فإن اشركومها فيه واىل إذا كربأيهما يريد لستة اشهر من يوم وطء الثاين وادعياه دعي له القافة فمن 

شاء قاله عمر رضي اهللا عنه فإن واىل الذمي حلق به والولد مسلم إلشتراكهما فيه وعن ابن القاسم ال يوايل ايهما 
شاء ويبقى ابنا هلما وال يزول النسب لشهوة الولد ويرث من كل واحد نصف املرياث وقال مطرف تلحقه القافة 

هلما شبهاً وال خيرب يف املواالة قال مالك والقائف الواحد العدل جيزيء وأجازه عمر رضي اهللا عنه وعن مالك ال باو
بد من اثنني كالشهادة فإن تعذرت القافة بعد اإلجتهاد واىل بعد بلوغه ايهما شاء وهو أوىل من قول من قال يوقف 

لك أما يف الزواج فهو لألول إال أن ينكح بعد حيضة فلآلخر إن حىت توجد القافة قال مالك وإمنا القافة يف وطء امل
وضعته لستة اشهر فأكثر والفرق أهنا إمنا حيكم هبا عند تساوي ألفراشني وهو يف اإلماء لتساوي امللك وكذلك 
امرأة  حكم به عمر رضي اهللا عنه يف اجلاهلية لتساويها وكذلك إذا وطئها البائع واملبتاع يف طهر واحلرة ال تكون



الثنني يف حالة واحدة وألن ولد احلرة ينتفي باللعان وولد األمة ينتفي بغري لعان والقيافة اجتهاد فقام مقام النفي 
مبجرد القول وعن مالك إحلاق احلرائر باإلماء ألن القيافة علم فال خيتلف وهو اقيس واألول احوط قال سحنون 

مث آخرون أبدا ألهنا دعيت له آخرون لتلحق ال لتنفي قال ابن فإن قالت ليس لواحد منهما طلب له األخرون 
القاسم وإن قالت القافة اشتركا فيه عتقت عليهما األمة مكاهنا ويوايل الصيب إذا بلغ من شاء وإن مات الولد حيث 

سلماً فإن مات قلنا باملواالة عن مال وهب له او ورثه فهو بينهما نصفني كانا حرين او عبدين او أحدمها او ذمياً وم
األبوان قبل بلوغه وقف قدر مرياثه منهما حىت يبلغ فيوايل من شاء ويرثه ويرد ما وقف لآلخر قال عبد امللك يبقى 

ال اب له وتعتق األمة عليهما وإمنا ورثهما منه ومل يورثه منهما ألهنما تداعيا مرياثه والتداعي ال بد فيه من القضاء 
واحد نصف مرياث ولد وهو توريث بالشك فإن مات أحدمها وقف مراثه للصيب خبالفه قال اصبغ يرث من كل 

فإن مات الصيب بعد موت أحدمها ومرياثه منه موقوف فمرياث الصيب لألب الباقي ويرد ما وقف من األول لورثته 
ثته يف قال ابن القاسم ولو دخل الباقي فيما يورث عن األب لدخل ورثته فيما يورث الصيب عن األب لدخل ور

مرياث الصيب وقال سحنون يف مال الصيب يرث الباقي ما ترك الصيب ونصف ما ورث الصيب من األول ويصبح 
للصيب من األول نصف ما وقف له وإن كان للوصي األول عصبة ورثت مع الباقي ما تركه الصيب قال سحنون 

موروث عنه لورثته من قبل ابويه مجيعاً لكل وإن وقف له مرياثه فمات الصيب قبل املواالة فنصف مرياثه من كل اب 
فريق نصف يراثه يقتسمونه على ألفرائض قال ابن القاسم إذا مات بعدمها ورد ما كان وقف له من مرياثهما إىل 

ورثتهما دونه ومرياثه ملن يرثه من األبوين مجيعاً اقعد الناس به منهما نصف لكل فريق منها على قدر تعددهم بالصيب 
ى بن دينار والنفقة عليه إىل حني بلوغه املواالة على الشريكني فإذا واىل أحدمها فال يرجع عليه الذي مل قال عيس

يواله بشيء وقال اصبغ ينفق املشتري حىت يبلغ فإن وااله فذلك او البائع رجع وقال ابن عبد احلكم ينفق 
ف على احلي فإن ماتا فله وأوقف له مرياثه الشريكان فإن مات أحدمها انفق عليه مما اوقف منه له النصف والنص

منهما فواالمها مجيعاً اخذ النصف من كل واحد وعصبة كل واحد النصف وقال عبد امللك إن مات قبل املواالة 
فماله بني األبوين نصفان او ماتا قبله بقي ال اب له ومل يرثهما قال سحنون إن مات الصيب وترك ولداً قبل أن يوايل 

فلولده أن يوايل او ولدين واليا مجيعاً واحداً وال يفترقا كما كان ألبيهما وقال ابن القاسم إن وضعت من ومها حيان 
وطئهما توأمني واليا من احبا ولكل واحد من اإلبنني أن يوايل من شاء من األبوين قال سحنون إذا قالت القافة يف 

ياً قومت عليه وهي أم ولد له ويغرم نصف قيمتها يوم التوأمني هذا من هذا واآلخر من اآلخر فإن كان األول مل
محلت ويرجع على الثاين بقيمة ولده وكانت له أم ولد وإن كان األول معدماً رجع عليه الثاين بنصف قيمة ولده 
وال يرجع هو على الثاين بشيء وقيل يرجع وتعتق عليهما األمة ألهنما استولداها قال سحنون إن كانا حراً وعبداً 

طاها يف طهر فاحلقت القافة الولد بالعبد فللحر أن يضمن للعبد قيمة نصيبه يوم الوطث او يتماسك ألهنا ال خترج فو
من رق إىل عتق كما لو وطئها أحد احلرين ومل حتمل وله نصف ولد العبد رقيقاً ويف العتبية إن احلقته القافة هبما عتق 

يه ويغرم لسيد العبد ويقوم عليه نصيب العبد من األمة ويصري له على احلر ألنه عتق عليه نصفه فيقوم عليه باق
نصفها رقيقاً ونصفها أم ولد وإن ولدها بعد ملكه جلميعها كملت أم ولد وإذا بلغ الصيب واىل ايهما شاء وإن واىل 

مة ونصيب العبد العبد فهو تنب له وهو حر فإن أعتق العبد ورثه فإن قالت القافة اشتركا فيه عتق نصيب احلر من األ
مقام أم ولد توفق بيده ال يطأها وال يبيعها إال بإذن السيد وتباع لغرمائه يف دينه فإن كرب الصيب وواىل احلر حلق به 

وغرم نصف قيمته لسيد العبد او واىل العبد حلقه وبقي نصفه رقيقاً لسيد العبد ونصفه حراً وال يقوم على احلر ألنه 
مه كما لو ورث نصفه وإن كان أحدمها مسلماً وأحلقته القافة به فهو على دينه واألمة أم ليس يعتق أبدا بل حكم لز



ولد له وغرم نصف قيمتها للكافر أو أحلقته بالكافر فهو على دينه واألمة أم ولد له ويغرم نصف قيمتها للمسلم 
ا فيه فاألمة أم ولد معتقة بينهما فإن كانت كافرة اقرت عنده أم ولد او مسلمة عتقت عليه وإن قالت القافة اشترك

والولد موقوف حىت يبلغ فيوايل املسلم فيكون على دينه او الكافر فهو ولده وال يترك على دينه فإن مات الكافر 
قبل بلوغ الصيب وقف له قدر مرياثه منه إن وااله أخذه او املسلم رد املوقوف لورثة الكافر فإن ماتا قبل بلوغه 

نهما ايهما واىل اخذ مرياثه وجرب على اإلسالم على التقديرين قاله كله اصبغ وهو استحسان ال وقف قدر مرياثه م
قياس فإن مات قبل موهتما وقبل البلوغ رد ما وقف لورثتهما فإن ورث ماالً وهب له او ورثه فنصفه لعصبة ابيه 

محلت مسلمة من ثالثة عبد ومسلم  املسلم بعد فرض ذوي ألفروض فإن مل يكن ألبيه وراث مسلم فلبيت املال فإن
وكافر واشركتهم القافة فيه عتقت على املسلم والنصراين وقوم عليهما نصيب العبد فإن كانت نصرانية عتق مجيعها 
على احلر املسلم وقوم عليه نصيبهما وإن نفته القافة عنهم دفع أبدا اىل غريهم فإن اقر اآلباب بالوطء يف طهر واىل 

ه بأمة إذا وضعته لستة اشهر من وطء أحدهم ادعوه أم ال او ادعاه أحدهم وأنكره غريه فيكشف ايهم شاء ويتبع
  عن وطء املنكر فإن كان وطؤه ميكن فيه اإلنزال اشتركوا فيه 

  فرع

يف الكتاب إن وطئها أحد الشريكني واآلخر يف طهر بعده فالولد لآلخر إن وضعته لستة اشهر من وطئه وغرم يف 
ه نصف قيمتها يوم الوطء وال قيمة يف الولد يف مالئه وإن كان عدمياً فنصف قيمة األم يوم محلها مع مالئه لشريك

نصف قيمة الولد وبيع عليه نصفها يف نصف قيمتها فإن كان مثنه كفافاً اتبعه بنصف قيمة الولد او انقص اتبعه مبا 
ف قيمتها وباقيها حبساب أم الولد واتبع بنصف نقص قال ابن يونس يريد او فيه فضل مل يتبع إال مبا بقي من نص

قيمة الولد والولد حر ال حق النسب ويف الكتاب إن وطئ أمته فباعها فوطئها املبتاع يف ذلك الطهر وأتت بولد 
ألقل من ستة اشهر من يوم البيع فهي أم ولد له او لستة اشهر فأكثر فادعياه دعي له القافة قال ابن يونس قال حيىي 

يد إن اسقطت عتقت عليهما وقضي بالثمن عليهما وجلدا مخسني مخسني وكذلك إن ماتت قبل الوضع بن سع
مصيبتها منهما وقال مطرف مصيبتها من البائع طال احلمل او مل يطل ويأخذ املبتاع ماله ويعاقب إن مل يعذر جبهل 

مل او قبل ستة اشهر فاملصيبة من البائع فإن اقر املشتري وأنكر البائع الوطء فأوقفها اإلمام فماتت قبل تبني احل
وبعد ستة اشهر يلحق املشتري ولدت ام ال ماتت او ال وال ينظر له القافة إذا مل يقر البائع بالوطء فإن وطئها يف 
طهر وماتت قبل تبني احلمل او بعده فهو من البائع خبالف األمة بني الشريكني يطآهنا يف طهر مث متوت بعد بيان 

قبله مصيبتها منهما فإن وضعت ألقل من ستة يف وطء املتبايعني يف طهر واحد فهي من البائع كان سقطاً  احلمل او
او تاما حياً او ميتاً وهو ولد له وهي أم ولد او لستة اشهر من وطء املبتاع او بعد نقصاهنا باألهلة تقارب الوطآن يف 

و تام أي من املبتاع والولد له وهي له أم ولد وال قافة يف ذلك أم ال او وطئ هذا اليوم وهذا غداً والوالد سقط ا
األموات وإن كان حياً دعي له القافة وقال سحنون إن مات بعد الوضع دعي له القافة ألن املوت ال يغري شخصه 

من وقال يف كتاب ابنه إذا وطئها الشريكان او املبتاعان ومتوت قبل الوضع فضماهنا منهما وعلى املشتري األكثر 
نصف قيمتها يوم وطئها او نصف الثمن وإن اسقطت قبل ستة اشهر او بعدها عتقت عليهما ويضمن املشتري 

األكثر وإن مات أحد األبوين قبل القافة فأحلقوه باحلي حلق قال عبد امللك وإال مل يلحق بامليت لعل القافة لو كان 
احلي للحصر وتعتق األمة مبوت األول على أهنا أم ولد  حياً نفته عنهما وقال ابن حبيب يلحق بامليت إذا برئ منه

فإن اشركته من احلي وامليت وورث من احلي نصف مرياثه إن مات قبل أن يواليه فإن بلغ ووااله فهو ابنه وله 



مرياثه كله وال يرث من امليت األول شيئاً ألهنا ال يلحق بابنه ميت ويف الكتاب إن وطئها املشتري بعد االسترباء 
حلق الولد إن ولدته لستة اشهر من وطئه او ال فال يلحق به وإن ادعاه لتبني كذبه وال حيد ويلحق بالبائع إال أن 

يدعي استرباء ويف الكتاب إن تزوجت املطلقة قبل حيضة حلق باألول ألن الولد للفراش والثاين فراشه فاسد أوبعد 
لشريكني فلم حتمل خري الشريك يف التمسك بنصيبه او حيضة حلق باآلخر أو وضعته لستة أشهر وإن وطئ أحد ا

ابتاع الواطئ بنصف قيمتها يوم الوطء ألنه حائز بالوطء لو ماتت محلت ام ال وال حد على الواطئ وال عقوبة 
للشبهة وكذلك إن متاسك وال صداق له وال ما نقصها ألن القيمة وجبت له فتركها وإن محلت قومت على الواطئ 

ن كان ملياً ألنه افاهتا باحلمل ملا دخل فيها من العتق قال حممد إن شاء قومها عليه يوم احلمل او يوم يوم احلمل إ
الوطء ويف الكتاب ال متاسك لشريكه إن كان الواطئ ملياً ويلحق الولد بأمه وهي به أم ولد فإن كان عدمياً فهي له 

بن القاسم يف أحد قوليه وبه آخذ أن يقوم نصفها يوم أم ولد ويتبع بنصف قيمتها وال قيمة عليه يف الولد قال ا
محلت ويباع عليه نصفها بعد الوضع فيما يلزمه ويتبعه بنصف ما بقي مع نصف قيمة الولد قال حممد يوم الوضع 
وقال سحنون ال شيء عليه يف قيمة الولد إن اختار قيمتها ألن الولد جاء بعد أن ضمنه القيمة قال ابن القاسم ال 

الولد وهو حر وإن شاء متاسك بنصيبه واتبعه بنصف قيمة الولد ألن نصيبه منه حر ويكمل عليه بقيمته يوم  يباع
الوضع واختلف قوله هل يتبع بنصف ما نقصها الوالدة من مثنها إن باع نصيبه باقل مما كانت تسوى بسبب ما 

ويف الكتاب يعتق عليه نصف األمة الذي  نقصها قال حممد وهو الصواب أوال يتبعه ألن القيمة وجبت له فتركها
بقي يف يديه لعدم انتفاعه به كما لو أولد امة فإذا هي اخت رضاعة حلقه الولد وال خدمة له فيها وعنه ال تعتق عليه 
لعله ميلك باقيها فتحل له واختاره حممد ويف الكتاب قال غريه إن ولدت من أحد الشريكني يعاقب إن مل يعذر جبهل 

ص وتقوم عليه أن كان ملياً او خيري الشريك بني التمسك بنصيبه ويتبعه بنصف قيمة الولد إن كان عدمياً ألنه عا
وليس كاملعتق شقصه من عبد ال يضمنه شريكه ألنه إمنا أعتق نصيبه وهذا وطئ النصيبني وإن متاسك بنصيبه وترك 

املتمسك مل يلزم املمتنع منهما قال حممد إن كان  تضمينه للواطئ لعدمه مث أراده بعد يسره او أراده الواطئ وأباه
الواطئ ابا أحد الشريكني فهو كالشريك نفسه يف مجيع ما تقدم غري أن ابنه يتبعه بقيمة نصيبه مع ما يتبعه الشريك 

من نصف قيمة الولد ونصف ما نقصتها والدته إن كان معدماً فإن أعتق أحد الشريكني حصته ومل يقوم عليه يف 
ر حىت أحبلها الثاين قال حممد عتقت ساعة محلت وحلق الولد بال قيمة وقيل يقوم على املعتق األول ويغرم له اليسا

هذا نصف ما نقصها ونصف قيمة الولد قال وهو وهم ووالء الولد ألبيه وقيل نصفه ملعتق نصف األم كنصف والء 
الء الولد شيء قال ابن القاسم إذا محلت من األم وهو وهم ألن املعتقة إذا محلت بنكاح ليس من املعتق من و

الشريك ووضعت يف عدمه فلزمه نصف قيمة الولد يوم وضعته ونصف ما نقصها وبقي نصفها حبساب أم ولد 
فوطئها الثاين فأحبلها عتقت مكاهنا يوم محلت وال يتبع الثاين يف الولد بشيء وإن كان ملياً وقيل إن ينظر يف الثاين 

كون على الثاين غرم نصف قيمة ولدها موسراً كان ام ال وقال عبد امللك إن حكم على األول حىت وضعت فإنه ي
فأحبلها الثاين فعليه قيمة الولد على أنه ولد أم ولد على الرجاء واخلوف ألنه نصفها لألول حبسب أم الولد وإذا 

الولد األول حىت أولد الثاين عتقت عليهما أحبلها الثاين غرم يف الولد قدر حصته من األم قال حممد وإن مل ينظر يف 
وال شيء على األول وال الثاين يف الولد وال غريه ألن األول يقول قوموا على نصيب صاحيب يوم وطئت حىت ال 

يلزمه للولد قيمة ويتعذر ذلك لفوهتا احلمل الثاين فتعتق عليهما وقال ابن القاسم إذا ولدت من األول فآولدها الثاين 
األول ملياً غرم نصف قيمتها فقط وبقيت له أم ولد وإن نكل ونكل الثاين أكثر وحلقه الولد قال سحنون  فإن كان

وعلى األول نصف قيمة الولد على أنه ولد أم ولد يقاص بذلك فيما لزمه من نصف قيمة األم قال ابن يونس 



ل قد لزمه نصف قيمة الولد يوم أحبلها والصواب أن على الثاين قيمة الولد كاملة على أنه ولد أم ولد ألن األو
ووطئ الثاين أم ولد األول قال ابن القاسم إن مل يكن لألول مال مل يقوم على واحد منهما وعتقت عليهما وحلق هبما 

أوالدها قال سحنون ويكون للثاين على األول نصف قيمة ولده على أنه ولد أم ولد وإن ولدت من األول مث من 
لم مث من الثالث وهو ال يعلم ضمنها األول وهي به أم ولد وعليه لشركائه ثلثا قيمتها يوم وطئ الثاين وهو ال يع

وعلى كل واحد من شريكيه له قيمة ولد أم ولد فيتقاصون فإن كان األول عدمياً عتق نصيبه وعليه ثلثا قيمة ولده 
ول ألن نصيبه من األمة يوم وطئ الثاين حر وفاء لشركائه وعلى الثاين ثلث قيمة ولده رقا للثالث وال شيء على األ

ويعتق نصيب الثاين والثالث عليهما وال شيء على الثالث يف قيمة ولده لألولني ألن بإستقرار نطفة الثاين عتق 
نصيب األول وال قيمة له يف ولدها من الثاين وعلى قول عبد امللك لألول على الثاين ثلث قيمة ولده على أنه ولد 

يه للثالث ثلث قيمة ولده على أنه ولد أم ولد وعليه للثالث قيمة ولده قال سحنون فإن مل يطأها الثالث أم ولد وعل
واألول مليء غرم لشركائه ثلثي قيمتها يوم الوطء وأخذ من الثاين قيمة ولده ولد أم ولد او األول عدمي عتق عليه 

كيه وعلى الثاين ثلث قيمة ولده الثالث الذي مل يطأ نصيبه ونصيب الثاين وعلى األول ثلثا قيمة ولده عبداً لشري
ويبقى ثلثها للثالث رقيقاً وإن ضمن األول قيمة األمة واتبعه بذلك فإن ضمنه عتق ثلثا األمة على األول وعتق 

نصيب الثاين عليه بالولد وغرم الثاين لألول ثلث قيمة ولد أم ولد من سبب هذا الثاين الذي قوم عليه وعلى األول 
للثاين ثلث قيمة ولده رقيقاً فيتقاصان وال يقوم الثالث على الثاين يف عدم االعال ألنه مل يبتدئ فساداً فإن كانت 
مدبرة فأحبلها أحدمها قومت عليه وبقيت له أم ولد فإن اعسر خري شريكه يف اتباعه بنصف قيمتها وتصري له أم 

هالله وال يقوم عليه إن ايسر فإن مات الواطئ عتق عليه ولد او التماسك ويتبعه بنصف قيمة الولد من يوم است
نصيبه من رأس املال وبقي نصيب اآلخر مدبراً او مات غري الواطئ وقد كان متسك وعليه دين يرد التدبري بيعت 
حصته للدين فإن ابتاعها الواطىء لسيد حد مثله حل له وطؤها فإن مات عتق نصفها من رأس املال ورق النصف 

فإن أولدها ثالثة اشراك وطئها واحد بعد واحد واألول مليء فعليه لشريكيه ثلثا قيمتها امة وتكون أم ولد  املشترى
ويرجع على كل واحد منهما بقية ولده وله مدبرة على رجاء أن تعتق او ترق ويعتق على الثاين نصيبه وعلى الثالث 

وإن مل يطأ الثالث قومت على األول يف مالئه وتكون له قيمة ولده ويعتق نصيب الثالث وال شيء عليه يف ولده هلما 
أم ولد ويغرم ثلثي قيمتها لشريكيه وعلى الثاين لألول قيمة ولده ولد أم ولد وإن كان عدميا عتق نصيبه وللثالث إن 

من شاء أن يقوم عليه ويتبعه فإن فعل عتق ثلثها على األول وكان لألول على الثاين ثلث قيمة ولده ولد مدبرة 
سبب هذا الثلث الذي يقوم عليه للثالث ويرجع الثاين على األول بثلث قيمة ولده ولد مدبرة ويعتق أيضا نصيب 

الثاين منهما وإن متاسك الثالث بنصيبه فليس له تقومي على الثاين وله على األول ثلث قيمة ولده وعلى الثاين كذلك 
ول على الثاين من قيمة ولده شيء ألن نصيبه فيها عتق قبل وطء ويكون للثاين على األول ثلثا قيمة ولده وليس لأل

الثاين وإن أولد معتقة إىل اجل ثالثة بوطء متفاوت ال يعلم أحد بصنيع من قبله عتقت عليهم كلهم لتعذر وطئها 
 اجل وإن كان األول مليا عتقت عليهم يف مالئهم وعدمهم وعلى األول لشريكيه ثلثا قيمة ولده على أنه معتق إىل

وعلى الثاين للثالث ثلث قيمة ولده كذلك وال شيء على الثالث وال شيء لألول ولو مل يولدها غري واحد مل تقوم 
عليه وعليه لصاحبيه ثلثا قيمة ولده ولد معتقة إىل اجل وقال كثري من أصحابنا إذا ولدت املعتقة إىل اجل يعجل 

اجل قال سحنون وكذلك إن أذن ملدبرة يف تدبري أمته مث أولدها  عتقها لزوال اخلدمة بالوالدة والوطء والعتق إىل
السيد عتقت ألهنا معتقة إىل اجل فإن مل يطأ أعتق نصيب الواطئني والثالث على كل واحد بثلث قيمة ولده والثاين 

ىء نصيبه على األول قيمة ثلث ولده ويبقى نصيب الثالث معتقا بيده إىل اجل وال شيء على الثاين لألول ألنه وط



وهو حر فلو كانت مكاتبة قال ابن القاسم إن كان األول مليا خريت يف تعجيز نفسها وتقوم على األول او تتمادى 
فإن قومت عليه غرم ثلثي قيمتها امة لشريكيه وصارت له أم ولد وإن متادت على كتابتها وأدت وأعتقت واألول 

واألول مليء فليس له تعجيز نفسها ولتتماد مكاتبته قال إن عدمي عتقت عليهم قال سحنون إن كان هلا مال ظاهر 
وطئ الشريك مكاتبته واختارت التمادي أخذت نصف قيمتها من الواطىء فوقفت فإن أدت ردت القيمة إليه وإن 
عجزت بقيت له أم ولد وأخذ األخر القيمة ويف املوازية إمنا يقف نصف القيمة من الكتابة قال اللخمي الوطآن إما 

ن نكاح أو ملك أو نكاح مث ملك أو عكسه أو نكاح مث زنا أو عكسه أو ملك مث زنا أو عكسه فهي مثانية فإن م
كان نكاح مث ملك فهما كالنكاحني فيه قوالن هل لألول او تدعى له القافة وعكسه كامللكني تدعى له القافة قوالً 

ك مث الزنا مللك اليمني ألنه فراش وال ينفيه إال بلعان لعدم واحداً اوالنكاح مث الزنا فالولد للزوج ألنه فراش او املل
الزوجية وال بالقافة ألن الزنا مع امللك ال قافة فيه لعدم التساوي ويف الزنا مث النكاح او ملك حلق األول كما إذا 

 من شاء قاله تقدم النكاح او امللك وتأخر الزنا وحيث دعيت القافة فاشركوهم فيه فأربعة أقوال قال مالك يوايل
عمر رضي اهللا عنه وقال عبد امللك يلحق بأقواهلم شبها ألن النسب ال يبطل بالشهوات وقال ابن مسلمة إن عرف 

األول حلق به لسبب تقدم احلمل منه فإن جهل فأقواهلما شبهاً والقافة تعرفه فهما كاجلنينني وإذا أتت بولدين يف 
ر األصغر صدقا من غري قافة او ادعيا أحدمها دعيت القافة فإن كان بطنني فادعى أحد الشريكني األكرب واآلخ

األكرب فاألصغر ولد من تقول األمة أنه منه التفاقهما باألكرب على أهنا صارت فراشاً وأم ولد وأم الولد مصدقة او 
ألمر كذلك وإن وزعتهما األصغر مل يقبل قوهلا يف األكرب او أتت بتوأمني فأحلقامها بأحدمها او قالت اشتركا فيهما فا

عليهما فقوالن قال عبد امللك يرق هلما وقال سحنون ال يرق فإن ايسر أوهلما وطأ فهي أم ولد له وعليه نصف 
قيمتها يوم محلت وله على الثاين قيمة الولد وله على الثاين مثل ذلك وقيل ال شيء له عليه وتعتق األمة عليهما 

وأمي املسبية واملغتصبة واملالعنة هل يتوارثان باألم واألب أو باألم فقط ففي لتحرمي وطئها عليهما واختلف يف ت
املدونة يف املرأة حتمل من العدو التوأمان شقيقان وقال املغرية يف املسبية واملالعنة يتوارثان باألم لعدم تيقن األب 

وطئ أحد الشريكني وهو معسر  وقال سحنون شقيقان ألن املسبية حتمل على أهنا وطئت بالنكاح او امللك وإذا
اختلف يف مخسة مواضع األول هل يكون كاملوسر وخيري الشريك على التقومي او خيري بني التقومي والتمسك والثاين 

إذا خري فاختار التمسك هل يتبع الواطئ بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصها الوالدة ام ال والثالث إذا خري فاختار 
ف قيمة األم ونصف قيمة الولد او نصف قيمة األم خاصة والرابع إذا ثبت التقومي هل يتبعه التقومي هل يكون له نص

بذلك يف الذمة وال يباع منها شيء او تباع واخلامس إذا بيعت هل يباع النصف او بقدر الدين وإن كان اكثر من 
لولد او يقوم وله نصف قيمتها النصف ورجع مالك إىل أنه ليس كاملوسر وخيري يف التمسك واإلتباع بنصف قيمة ا

ونصف قيمة الولد ويباع له نصفه خاصة فيها لزمه وقال ابن القاسم إذا متسك بيع بنصف قيمة الولد ونقص 
الوالدة وعن مالك خيري يف التمسك بغري شيء يف الولد او يقومها عليه ويتبعه يف الذمة وإن بيع له نصفها وعن 

اكثر من النصف ألنه ال يكون بعض أم الولد ويتبع الواطئ الباقي إن احب يف  أشهب يباع ما يويف الدين وإن كان
النكت إن بيع نصفها فبلغت قيمتها اكثر مما لزمه ال يباع منها من اجل نصف قيمة الولد اليت لزمته شيء ألن قيمة 

من اجلها يف التنبيهات إذا  الولد دين عليه فكما ال يقضي ديونه بثمنها ال يقضى قيمة الولد وإمنا يباع فيما لزمه
وطئها الثاين بعد األول يف طهر آخر فهل القيمة يوم الوطء او احلمل قوالن يف الكتاب وعند التخيري قال حممد 
التخيري إذا وطئها مرات وإال فيوم احلمل ألنه يوم الوطء قيل هذا تفسري للمدونة وقيل اختالف فيها وقع ويف 

اله هي أم ولد ويتبعه بنصف قيمتها دون قيمة نصف الولد ألنه جمبور على التقومي وروى املعسر أربعة أقوال أول اقو



ابن القاسم يباع نصفها فيما عليه فيها ويتبعه بنصف قيمة الولد او تلزمه القيمة يوم الوطء وال تباع له يف القيمة 
ب قال التونسي إن محلت وهو موسر خيري وال شيء له على هذا يف الولد والرابع أهنا تكون امة على حاهلا رواه أشه

يف وقت التقومي هل يوم احلمل او يوم الوطء إن اختلف الوطآن وليس بنص خالف ويشبه أن يكون خالفاً ألن 
نصف قيمة الولد قد وجبت مع وجوب القيمة عليه يف األم فلهذا قال ابن القاسم يف املعسر يباع نصف األمة فيما 

يمة الولد فجعل الدين واإليالد إذا وقعا ردا لدين اإليالد ألنه تعد خبالف إيالء املديان ألن لزمه فيها ويتبع بنصف ق
الغرماء عاملوه على ذلك وهاهنا تعدى على شريكه فيباع نصفها فيما لزمه ألجلها دون اإليالد ويتبه بنصف قيمة 

سك بنصف األمة ويتبعه بنصف قيمة الولد مع أنه قوم عليه األمة يوم الوطء قال وهو ضعيف والصواب أن يتم
  الولد او يتبعه بنصف قيمة األمة ويتم اإليالد ألن األمة والولد يف ضمانه باإليالد ووجبت به القيمة 

  فرع

قال ابن يونس إن أخدمها سنتني او عمراً فوطئها السيد فحملت وهو مليء فهي أم ولد وأخذت منه مكاهنا امة قيل 
ادم فإن ماتت األوىل وانقضت السنون وبقي من القيمة شيء أخذه السيد او نقدت تؤخذ قيمتها يوجر منها خ

القيمة واألوىل حية واملدية باقية فال شيء على السيد ألنه إمنا التزم خدمة األمة وقيمتها تقوم مقامها وقال عبد امللك 
متام األجل ومل جيعل ابن القاسم  يغرم له قيمة اخلدمة من عمري وأجل ألنه حية وإن كان عدمياً اخذ ولده وخدمت

وال غريه قيمة اخلدمة تلك السنني كمفسد العرض إلمكان موهتا قبل انقضاء األجل فيضمن ما ال يلزمه وإن قومت 
على الرجاء واخلوف أدى إىل اجل جعل يف خدمة والواجب يف التعدي املثل وأقرب شيء لذلك مثن اخلدمة كما 

لك يف قتل السيد العبد املخدم فإن وطئها املخدم واخلدمة كثرية كانت كالتعمري او تقدم وقول عبد امللك قاله ما
سنني كثرية ال حتد ويلحق به الولد وتكون أم ولد ويغرم قيمتها يوم الوضع على الرجاء واخلوف فإن كان عدمياً 

قليلة كشهر حد وال تكون له أم كانت لرهبا والولد ألبيه وإن ابتاعها بعد يسره مل تكن له ام ولد او يف اخلدمة ال
ولد لضعف الشبهة وال يلحق به الولد وقال ابن وهب حيد يف خدمة السنة إن كان عاملاً وإن عذر باجلهل عوقب 
وقومت عليه وإن وطئ السيد خدمت بقية السنة كما مل أعتقها واستحب حممد أن يغرم القيمة فيؤاجر منها من 

عنه قال اللخمي قال عبد امللك يف قتل السيد يغرم يف أول املسألة السيد  خيدم فما فضل رد إليه وما عجز حط
القيمة ألقصى عمر األمة او عمر املخدم إن اعمر إياها او سنني فاألقصى من عمر او السنتني وإن عسر اتبعه 

الف منافع املكايسة بالقيمة ألن األصل يف املنافع القيم ووجه القضاء باخلدمة مكاهنا أهنا على وجه املعروف فهي خب
النظر الرابع يف أحكام أمهات ( وقد قال فيمن تزوجت على عبد مث استلحق أن الزوج يغرم مثله خبالف البيع 

وفيه مخس عشرة مسألة األوىل يف التنبيهات أمهات األوالد ساداهتن األحرار هلن حكم األحرار يف ستة ) األوالد 
يف دين وال غريه وال يرهن وال يوهنب وال يؤاجرن وال يسلمن يف جناية وال  اوجه والعبيد يف أربعة اوجه فال يبعن

يستسعني وحكم العبيد يف انتزاع ماهلن ما مل ميرض السيد وجيربن على النكاح يف أحد القولني ويستخدمن اخلدمة 
ا او بعد موته او بعد أن اخلفيفة مما ال يلزم احلرة ويستمتع هبن كاألمة الثانية يف الكتاب إذا ولدت يف حياة سيده

أعتقها ملا تلد له النساء حلقه إال أن يدعي احلي استرباء وينفي الولد الثالثة إذا ارتد وحلق بدار احلرب او اسر فتنصر 
هبا وقف ماله وأم ولده ومدبروه وحترم على املرتد أم ولده يف ردته حىت يسلم فترجع إليه مع ماله ألن املنافع األذن 

إلستقرار احلياة وحياة املرتد مطلوبة األعدام وإن قتل عتقت من راس املال ومدبره يف الثلث مبقتضى فيها تابع 
العقود وتبطل وصاياه وماله للمسلمني قال ابن يونس قال أشهب يعتق بالردة كما تبطل عصمة الزوجة قال وهو 



ولده والردة اشد ألن من أسلمت امرأته  اقيس ألن القاعدة أن أم الولد إذا حرم وطؤها عتقت كالنصراين تسلم أم
هو املك هبا إن اسلم يف عدهتا وإذا ارتد ال حتل له إال بنكاح جديد بعد إسالمه وألنه أدخل الردة يف مدة اإليفاق 

خبالف ام ولد النصراين ألنه ال جيرب على اإلسالم وتبطل الوصية ألنه كان أوصى حال ردته ملا كان له الرجوع 
د باطلة للحجر عليه يف ماله قال اللخمي قال أشهب يف الزوجة إن مل يتب حىت انقضت العدة باتت ووصية املرت

وكان الطالق من يوم ارتد فإن تاب قبل انقضائها بقيت على الزوجية كإسالم املرأة فعلى هذا تكون أم ولد يف 
لردة الرابعة يف الكتاب إن أسلمت اإلسترباء إن تاب قبل فراغ احليضة حلت له وإال حرمت وكانت حرة من يوم ا

أم ولد الذمي قال مالك مرة توقف حىت ميوت او يسلم فتحل له ورجع إىل أهنا تعتق ووالؤها للمسلمني ألنه مل يبق 
فيها إال الوطء قد حرم وال يستسعيها يف قيمتها فإن اسلم بعدها قبل أن تعتق فهو أحق هبا وتبقي له أم ولد وإن 

ها وما ولدت من غري سيدها الذمي بعد أن أولدها ال تعتق بإسالمها ألن اإلبن يتبع األب يف الدين طال ما بني إسالم
وإن اسلم كبار الولد مل يعتقوا إال مبوت السيد وإن أسلمت أم ولد املكاتب الذمي وسيدها ذمي او مسلم وقفت 

إن أسلمت أم ولد الذمي عرض على فإن أدى الكتابة عتق وعتقت او عجز رقت وبيعت قال ابن يونس قال حممد 
سيدها اإلسالم فإن امتنع عتقت باحلكم قاله مالك وأصحابه قال ابن عبد احلكم إن اسلم قبل حيضة فهو أحق او 
بعدها عتقت كإسالم امرأته قال بعض الشيوخ إذا وقفت حىت متوت أو يسلم نفقتها على سيدها حيسبها له فإن مل 

ا قيل إن عجز املسلم عن نفقة أم ولده عتقت كما تطلق الزوجة وقيل يف العجز عن يكن له مال وال هلا عتقت كم
  النفقة بزوجها وهو ألفرق بينها وبني الزوجة وإن اسلم هو دوهنا بقيت له أم ولد 

  فرع

قال ابن يونس إن مات الذمي وحتاكم الوارث أم الولد إلينا قال ابن وهب منعناه من البيع وإن رضوا حبكمنا مل 
ميكنوا من الرجوع عنه وكذلك إن حلف بطالق امرأته وعتق عبده فرفعت املرأة او العبد ذلك للحاكم طلق عليه 
وأعتق قال سحنون وهو خالف مالك وأصحابه وإن جنت أم ولد الذمي جرب على افتكاكها خبالف لو جىن ولدها 

نها فإن مات السيد اتبع الولد ببقية اجلناية إن بقي مل جيرب بل يفديه بدية اجلناية او يسلم خدمته حىت يويف اجلناية م
شيء قال اللخمي على القول بالعتق هل يفتقر إىل احلكم ألنه خمتلف فيه ام ال قوالن ملالك وابن عبد احلكم 

اخلامسة يف الكتاب متتنع كتابة أم الولد خبالف عتقها على مال يتعجله وتفسخ الكتابة إال أن تفوت باألداء فتعتق 
ال يرجع فيما أدت ألن لك اإلنتزاع ما مل مترض والكتابة ال تزيدها خرياً فال تشرع وليس لك فيها خدمة وال و

استسعاء وال غلة بل املتعة وكذلك اخلدمة يف أوالدها من غريك ممن ولدته بعد والدهتا منك ألنك ال تطؤهم فلم يبق 
تقها على دين يبقى عليها برضاها قال حيىي بن سعيد فإن إال اخلدمة ويعتقون كأمهم بعد موت السيد ولك تعجيل ع

مات السيد اتبعت بذلك خبالف الكتابة لتحصيل ذلك املال تعجيل عتق وإن كاتب الذمي أم ولده فأسلمت عتقت 
وسقطت الكتابة قال ابن يونس قيل إذا كاتبها يف مرضه ودفعت إليه شيئاً ينبغي أن ترجع بذلك عليه وتطالب 

مات وقوله يف كتابة الذمي أم ولده فتسلم أهنا تعتق مبين إما على قوله يف إسالم أم ولده أهنا تعتق أما على تركته إن 
قوله توقف حىت يسلم او ميوت فتعتق بني التمادي على كتابتها فتعتق بإدائها او تعجز نفسها وتبقى موقوفة له 

تباع كتابتها وال يكون اسوأ حاالً منها قال اللخمي قال وعلى القول بأن أم ولده تباع إذا أسلمت ويدفع له مثنها 
األهبري إن رضيت أم الولد بالكتابة جاز وهو اصل مالك ألن احلر لو وهب منافعه وكسبه صح وهاهنا أوىل ألهنا 
تتعجل بذلك عتقاً فإن خريها وأدت عتقت ومل ترد وإن علم به قبل الوفاء فاختارت اإلمضاء صح وإال امتنع من 



بها وكذلك جيوز عتقها على مال يف ذمتها إن رضيت وإال فال يلزمها وميضي العتق بال مال وكذلك القطاعة وإن طل
مات السيد قبل وفاء الكتابة او القطاعة عتقت وسقط ذلك عنها وإن تعجلت العتق على مال يكون يف ذمتها 

وقاله األئمة ولبعض الشافعية وداود وبشر فمات السيد قبل وفائه مل يسقط عنها السادسة ميتنع بيع أم الولد 
املريسي جواز البيع لنا قوله اميا رجل ولدت أمته فهي معتقة عليه عن دبر منه وبقوله يف أم ولد إبراهيم أعتقها 

ولدها واحلر ال يباع وروى مالك قال عمر رضي اهللا عنه اميا وليدة ولدت من سيدها فإنه ال يبيعها وال يهبها وال 
ويستمتع هبا ما عاش فإن مات فهي حرة ويف الصحاح حديث أيب سعيد اخلدري خرجنا مع رسول اهللا يف يورثها 

غزوة بين املصطلق فأصبنا سبياً من سيب العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأجببنا الفداء فأردنا أن نعزل 
وانعقد اإلمجاع على منع بيعها حالة احلمل واألصل احلديث فقوله احببنا ألفداء يدل على أن احلمل مينع املعاوضة 

وحنوه وعن جابر كنا نبيع أمهات األوالد على عهد ) وأحل اهللا البيع ( بقاء اإلمجاع واملنع احتجوا بقوله تعاىل 
 رسول اهللا وعهد أيب بكر وصدر من خالفة عمر مث هنانا فانتهينا وألنه لو أعتق ولد أمة يف بطنها مل تصر حرة ومل
ميتنع بيعها فكذلك أم الولد ولو زوج أمته من ابنه فإهنا تعتق حبر ومع هذا ال يزول امللك عنها وال ميتنع بيعها 

واجلواب عن األول أن نصوصنا اخص من تلك الظواهر فتقدم وعن الثاين حتمل على بيعهن إذا ولدن من الغري 
ال ابن عمر كنا خنابر على عهد رسول اهللا حىت روى لنا توفيقاً بني األدلة او ذلك بغري علمه عليه السالم كما ق

رافع بن خديج هنيه عليه السالم عنها فانتهينا وإذا محل على الوالدة من األزواج يكون هني عمر على الكراهة وعن 
ن الثالث إذا أعتق محلها تكون علقت برقيق طرأ عليه العتق وهاهنا حبر اصالة فتسري إليها حريته وعن الرابع أ

  الولد خيلق مملوكاً والعتق على اإلبن ألنه اخوه 

  فرع

يف الكتاب إن أعتقها املبتاع نقض البيع والعتق وعادت أم ولد فإن ماتت بيده قبل الرد ضمنها ويرد الثمن وإن 
لقاسم إن ماتت بعد موت البائع او قبله او بقيت يتبع البائع بالثمن يف ذمته ملياً او معدماً قال ابن يونس قال ابن ا

جهل موضع املبتاع فعلى البائع طلبه حىت يرد إليه الثمن ماتت أم الولد او بقيت فإن أولدها املبتاع قال مالك حلقه 
الولد بغري قيمة فيه ألن البائع اباحه فرجها خبالف لو بيعت عليه بغري طوعه له وقال عبد امللك عليه قيمة الولد 

يعتق مبوت البائع فإن زوجها املبتاع لعبده فولدت منه ردت مع ولدها ولولدها عبداً وقال ابن عبد احلكم على أنه 
حكم ولد أم الولد وقال اصبغ ذلك سواء أولدها املشتري او زوجها ال قيمة للبائع يف ولدها ألنه اباحها قال اصبغ 

ا ال على أن يعتقها فإن باعها وإن باعها فشرط أهنا حرة مل ترد ووالؤها لسيدها ويسوغ له الثمن لعلم املبتاع بأخذه
على أن يعتقها املبتاع ال على أهنا حرة من حينها ردت مامل تفت بالعتق فيمضي والوالء للبائع ويسوغ له الثمن لعلم 
املبتاع ولو مل يعلم لرجع بالثمن قال اللخمي ظاهر املذهب إذا نقض البيع ال شيء على البائع من نفقة املشتري عليه 

خدمتها ألن اخلراج بالضمان وقال سحنون يرجع عليه بالنفقة واآلخر باخلدمة ألهنا غري مضمونة ولو  وال له قيمة
أخذها السيد ففاتت اإلجارة لكانت للسيد واختلف يف املستحق حبريته قال ابن القاسم ال شيء على املشتري من 

ليالً يعود لبيعها وال ميكن من السفر هبا فإن مل خراجه وخالفه املغرية ألنه غري مضمون وإذا رد إليه حتفظ منه عليها 
ميكن التحفظ عتقت عليه كقول مالك يف بائع امرأته السابعة قال ابن يونس قال اصبغ إن قال ألم ولده إن وطئتك 
ن فأنت حرة مل تعتق عليه لبقاء التلذذ بغري الوطء ولو كان ميلك اختها مل حتل له حىت حيرم فرج هذه بغري هذه األميا

الثامنة قال قال مالك إذا مات سيدها وبيدها حلي ومتاع فهو هلا ألن اليد توجب امللك إال األمر املستكثر وكذلك 



ما كان هلا من ثياب إن عرف أهنا كانت تلبسها يف حياة سيدها وعنه احللي واللحاف وألفراش والثياب هلا ومتاع 
الف احلرة وعنه إن وصى عند موهتا أهنا إن قامت على ولدها البيت حيتاج فيه للبينة وإن كان من متاع النساء خب

لدعوا هلا ما كان هلا من حلي وكسوة وإن مل تقم وتزوجت فخذوه فليس ذلك له بل هو هلا مىت مات وليس له يف 
قن مرضه انتزاع ما كان اعطاها وكذلك املدبرة التاسعة قال يف اجلواهر إن جنت فعلى السيد فداؤها قياساً على ال
الذي منع من بيعه لسبب قال وإذا قتلها فباألقل من ارش اجلناية عليها وعلى ولدها له وقيمتها يف جناية القتل 

وقيمتهم فإن مات قبل قبض األرش فهل هو لوارثه او يتبعها كماهلا روايتان يف املنتقى وإذا قومت يف اجلناية قال 
وقاله عبد امللك كاألمة القن فإن ماتت بعد اجلناية قال ابن القاسم ال مالك تقوم بغري ماهلا قال وأرى أن تقوم مباهلا 

شيء للمجروح من ماهلا ألهنا لو كانت حية لقومت بغري ماهلا وقال عبد امللك إن كان غنياً أدى منه األرش فإن مل 
كل جناية احلكم  يف مل يكن له غريه وإن كان عرضاً خري سيدها يف فدائه او إسالمه فإن تكررت جنايتها وتعقب

فيها فحكم الثانية وما بعدها حكم األوىل او تكررت قبل القيام عليها فعن مالك ليس عليه إال قيمتها جبميع 
اجلنايات كالقن إذا جنت جنايات وقاله ح وأحد قويل ش وال يرجع على أم الولد إذا عتقت بشيء من جناياهتا إذا 

تها دون ذمتها العاشرة قال صاحب اإلشراف ليس له إجارهتا خالفاً ل ح حكم على السيد بالقيمة ألهنا تتعلق بقيم
و ش قياساً على بيعها احلادية عشرة قال ابن القصار عن مالك له أن جيربها على الزواج وعنه البد من أذهنا وعنه 

يها من شائبة احلرية وال يأذهنا وهبذه الرواية قال ش وباجلرب قال ح كاألمة القن وكاملدبرة واشتراط اإلذن ملا ف
وقياساً على املكاتبة ووجه املنع لنقص امللك عن اجلرب ومل تكمل احلرية فامتنع التزويج كنقص العمر عن التزويج يف 

الصغرية وهي تكمل فامتنع تزوجيها وعلى املنع فهل ميتنع تزويج احلاكم قاله القاضي أبو احلسن ألنه نائب عنها 
جلالب يكره له أن يزوجها برضاها ألنه متكني غريه من فراشه وهو تأباه املروءة يف وكل واحد منهما ناقص ويف ا

املنتقى فإن زوجها قال ابن القاسم يف املدونة ال نفسخه الثانية عشرة قال الباجي يف املنتقى قال ابن القاسم ال يتبعها 
اخلدمة مع اإلستمتاع قال وهو األظهر يف اخلدمة وإن كانت دنية بل ختدم الدنيه فيما خف وقال ش و ح له فيها 

عندي استصحاباً للملك يف ذلك وقياساً على أوالدها الثالثة عشرة قال عليه اإلنفاق عليها فإن اعسر ففي عتقها 
عليه قوالن بناء على أهنا حتصل النفقة بالزواج قياساً على األمة إذا أعسر بنفقتها فإن غاب عنها ومل يترك نفقة فهل 

ه ألن تزوجيها مكروه او يزوجها احلاكم قوالن الرابعة عشرة قال حكمها بعد موته حكم احلرائر إن ولدت تعتق علي
قبل وفاته فإن مات وهي حامل فعن مالك متت حرمتها وقال املغرية يوقف أمرها الحتمال أن يكون رحياً قال 

على القول بأهنا تكون حرة بتبني احلمل صاحب املقدمات ايقافها يروى عن مالك وعليه تكون هلا النفقة وخيتلف 
هل هلا نفقة على اخلالف يف أم الولد احلامل هل هلا نفقة يف تركة سيدها ملالك قوالن ومل خيتلف قوله أن احلرة ال 

نفقة هلا من مال زوجها وإن حبسها املرياث اخلامسة عشرة يف اجلالب من احاط الدين مباله فحملت أمته منه مل تبع 
كاملريض يطأ فتصري ام ولد وتعتق وترد بالفعل أقوى من القول قال شارح اجلالب إال أن حيجر عليه قبل  يف دينه

الوطء فتباع يف الدين بعد الوضع مت كتاب أمهات األوالد وبتمامه مت اجلزء احلادي عشر يليه اجلزء الثاين عشر 
  وأوله كتاب اجلنايات 

  كتاب اجلنايات

والزنا والقذف والسرقة واحلرابة والشرب وأصلها من اجلين كأن من فعل أحدها فقد  البغي والردة: وهي سبعة 
  استثمر أخالقه كما جتين الثمرة من الشجرة 



  اجلناية األوىل يف البغي والنظر يف صفات البغاة وأحكامهم

  النظر األول يف صفاهتم

أي ما نطلب ويف اجلواهر خصصه الشرع ) ا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلين( وأصلها لغة الطلب قال اهللا تعاىل 
ببعض موارده وهو الذي خيرج على اإلمام يبغي خلعه أو ميتنع من الدخول يف طاعته أو مينع حقا وجب عليه بتأويل 

ووافقنا األئمة على هذا التفسري غري أهنم نصوا على اشتراط الكثرة احملوجة للجيش وأن العشرة وحنوها قطاع 
ملجم ملا جرح عليا رضي اهللا عنه قال للحسن إن برئت رأيت رأيي وإن مت فال متثلوا به فلم يثبت الطريق ألن ابن 

لفعله حكم البغاة واشترطوا التأويل مع الكثرة واخلروج على اإلمام فجعلوا الشروط ثالثة واختلفوا يف اخلوارج 
ومتأخرو اجلنايات هم بغاة ) ح ( و ) ش ( املكفرين لكثري من الصحابة املستحلني دماء املسلمني وأمواهلم فقال 

  وملالك يف تكفريهم قوالن فعلى تكفريهم يكونون بغاة 

  النظر الثاين يف أحكامهم

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احدامها ( وهي اثنا عشر االول وجوب قتاهلم لقوله تعاىل 
وفيها أربع فوائد األوىل أنه تعاىل مل خيرجهم بالبغي عن اإلميان ) يئ إىل أمر اهللا على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تف

ألنه تعاىل مساهم مؤمنني الثانية ثبوت قتاهلم ألن األمر للوجوب الثالثة سقوط قتاهلم إذا فاؤوا إىل أمر اهللا الرابعة 
كاة بتأويل وقاتل علي رضي اهللا عنه البغاة جواز قتال كل من منع حقا عليه وقاتل الصديق رضي اهللا عنه مانعي الز

الذين امتنعوا من بيعته وهم أهل الشام وطائفة خلعته وهم أهل القريوان ويف اجلواهر قال سحنون إذا خرجوا بغيا 
ورغبة عن حكم اإلمام دعاهم اإلمام إىل احلق فإن أبوا قاتلهم وجاز له سفك دمهم حىت يقرهم فإن حتققت هزميتهم 

وهتم فال يقتل منهزمهم وال يذفف على جرحيهم بالذال املنقوطة وهو ما يسرع به إىل قتله وقاله األئمة وأمنت دع
يا ابن أم ( فإن مل يأمن رجوعهم قتل منهزمهم وجرحيهم وروى عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أن النيب هللا قال 

يتبع مدبرهم وال جيهز بالرأس املقدمة على  عبد ما حكم من بغى من أميت فقلت اهللا ورسوله أعلم قال أن ال
فإن قالوها عصموا مين ( وألن العصمة لقوله عليه الصالة والسالم ) جرحيهم وال يقتل أسريهم وال يقسم فيئهم 

ويقتل الرجل يف قتاهلم أخاه وقريبه مبارزة وغري مبارزة وجده ألبيه وأمه كما يف قتال ) دماءهم وأمواهلم إال حبقها 
وال تقل ( ر ألنه قتال ضرورة وال أحب قتل األب وحده عمدا مبارزة أو غريها وإن كان كافرا لقوله تعاىل الكفا

ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني أن اشكر يل ( وقال تعاىل ) هلما أف وال تنهرمها 
فدل على أن الكافر اندرج ) س لك به علم فال تطعهما ولوالديك ايل املصري وإن جاهداك على أن تشرك يب ما لي

يف املوصى بربه ألنه ال يأمر بالشرك إال كافر وقال أصبغ يقتل أباه وأخاه وإذا امتنع أهل البغي وكانوا أهل بصائر 
رقهم وتأويل أو أهل عصبية من اإلمام العدل ينصب اجملانيق عليهم ويقطع مريهتم وماءهم أو يرسل املاء عليهم ليغ

كالكفار وإن كان فيهم النساء والذرية وال يرميهم بالنار إال أن ال يكون فيهم نساء وال ذرية فله ذلك إال أن يكون 
فيهم من ال يرى رأيهم ويكره بغيهم أو خيف أن يكون فيهم فال يفعل شيئا مما ذكرناه واختلف العلماء إذا حضر 

أحد قوليه ال يقتل ألن عليا رضي اهللا عنه هنى أصحابه عن قتل حممد  معهم من ال يقاتل فقال ابن حنبل والشافعي يف
وأشعث قوام ( بن طلحة السجاد وقال إياكم وصاحب الربنس وصف بذلك لكثرة عبادته فقتله رجل وأنشأ يقول 

) م فخر صريعا لليدين وللف** هتكت له بالرمح جيب قميصه ) ( قليل األذى فيما ترى العني مسلم ** بآيات ربه 



فهال تال ** يناشدين حاميم والرمح ساجر ) ( عليا ومن مل يتبع احلق يظلم ** على غري شيء غري أن ليس تابعا ( 
وكان السجاد حامل راية أبيه ومل يكن يقاتل فلم ينكر علي قتله وألنه مبارزة هلم أو يالحظ أن ) حاميم قبل التقدم 

فتوجه اخلالف وإذا استعان أهل التأويل بالذمة ردوا إىل ذمتهم  املؤمن معصوم الدم إال ما أمجعنا على ختصيصه
ووضع عنهم مثل ما وضع عن املتأولني وإن قاتل النساء مع البغاة بالسالح فلنا قتلهن يف القتال وإن مل يقاتلن إال 

مل يقتلن إال أن  بالتحريض ورمي احلجارة فال يقتلن إال أن يقتلن أحدا بذلك وإن أسرن وقد كن يقاتلن قتال الرجال
يكن قد قتلن قال الشيخ يريد يف غري أهل التأويل نظائر قال ابن بشري ميتاز قتال البغاة على قتال املشركني بأحد 

عشر وجها أن يقصد بالقتال ردعهم القهري ويكف عن مدبرهم وال جيهز على جرحيهم وال يقتل أسراهم وال تغنم 
عليهم مبشرك وال يوادعهم على مال وال تنصب عليهم الرعادات وال حترق  أمواهلم وال تسىب ذراريهم وال يستعان

عليهم املساكن وال يقطع شجرهم وقتال احملاربني قتال البغاة إال يف مخس يقاتلون مدبرين وجيوز تعمد قتلهم 
من اخلراج  ويطالبون مبا استهلكوا من دم ومال يف احلرب وغريها وجيوز حبس أسراهم السترباء حاهلم وما أخذوه

الثاين يف اجلواهر إن ولوا قاضيا وأخذوا الزكاة أو أقاموا حدا نفذ ( والزكوات ال تسقط عمن كان عليه كالغاصب 
   ٣) عبد امللك ذلك كله للضرورة مع شبهة التأويل وردة ابن القاسم كله بعدم صحة الوالية 

  فرع

انوا خرجوا بتأويل وأهل العصبية وخمالفة السلطان بغري قال وال يضمنون ما أتلفوه يف الفتنة من نفس او مال إن ك
تأويل يلزمهم النفس واملال قائما أو فائتا قال الطرطوشي وال يضمن املرتدون النفس واملال وهو خالف ما تقدم 
ه ألبن بشري قال وال خالف أن أهل العدل ال يضمنون وان ما أتلفته إحدى الطائفتني على األخرى يف غري القتال أن

ما أتلفه البغاة ال يضمن خبالف املرتد قبل الدخول بدار احلرب وبعد اللحوق بدار احلرب ) ح ( يضمن وقال 
قل للذين كفروا إن ( يف املسألتني قوالن لنا يف املرتدين قوله تعاىل ) ش ( يضمن ووافقنا ابن حنبل يف البغاة وعند 

وإمجاع الصحابة ألن الصديق رضي اهللا ) اإلسالم جيب ما قبله  (وقوله عليه السالم ) ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 
عنه قال للمرتدين مسيلمة وطليحة وغريمها تدون قتالنا وال ندي قتالكم فقال عمر وال يدون قتالنا وإمنا أصحابنا 

وإن ( ه تعاىل عملوا هللا تعاىل فأجرهم على اهللا فسكت أبو بكر ومل ينكر عليه أحد وكان إمجاعا ولنا يف البغاة قول
واإلذن يف القتال يسقط الضمان ) فقاتلوا اليت تبغي  -إىل قوله  -طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما 

كالسبع والصائل وقياسا على احلربيني وألنه ال يضمن احملق فال يضمن املبطل كاملسلمني على الكفار احتجوا 
كل واحد من أهل الضمان يف حق اآلخر يف إتالف العدوان فيضمن مطلقا  بالقياس على األموال الباقية العني وألن

كغري الباغي وقياسا على ما بعد القتال وقاطع الطريق وأهل العدل يف بعضهم وعلى اجلماعة اليت ال متتنع واجلواب 
. ئمة والغرامة يف التالفة عن األول بالفرق بأن املعني ال يتقرر يف الذمة خبالف التالف وألنه ال ضرر يف رد العني القا

واجلواب عن الثاين بالفرق بعدم العذر وحتقق القصد للفساد وهو جواب الثالث والرابع واخلامس وعن السادس 
أهنم إذا امتنعوا كانوا أضر على اإلسالم فيتالفوا بإسقاط التبعات إذا رجعوا الرابع قال يف اجلواهر ال تؤخذ أمواهلم 

سريهم ويؤدب ويسجن حىت يتوب وإن قتل أحدا قتل به إن كانوا بغري تأويل قال ابن حبيب وال حرميهم وال يقتل أ
إن كانت هلم فيه قائمة استعان اإلمام بسالحهم وكراعهم على قتاهلم إن احتاج إليه ويرد لربه إذا زالت احلرب وال 

م اخلامس قال إذا سأل أهل البغي يستعان بشيء منه إن مل يكن فيه قائمة ويرد إليهم أو ألهلهم عند األمن منه
اإلمام العدل التأخري أياما أو شهرا حىت ينظروا يف أمرهم أو يدلوا حبجة مل حيل أخذ شيء منهم وله تأخريهم تلك 



املدة ما مل يقاتلوا فيما أخذوا أو يفسدوا فال يؤخرهم حينئذ السادس يف النوادر إذا قتل البغاة أو الكفار رهائننا مل 
ئنهم ونردهم اليهم وكذلك فعله معاوية وقال عبد امللك نسترقهم وال نردهم السابع قال قتالنا يف القتال نقتل رها

كالشهداء وقتالهم يتركون إن صلى عليهم منهم أحد وإال دفنوا بغري صالة وعند سحنون يصلي عليهم غري اإلمام 
و أخاه من البغاة مل حيرم عليه مرياثه ألنه مل يتعجل ما الثامن ال يبعث بالرؤس لآلفاق ألنه مثله التاسع من قتل أباه أ

أجله اهللا تعاىل فيحرم العاشر قال إن أجلأونا إىل دار احلرب مل جيز أن يغزوا مبشركني عليهم احلادي عشر قال إذا 
قتال املشروع األخرى ألهنم غري منضبطني لل) فال نقاتل مع إحدامها ( اقتتل منهم طائفتان ال نقدر حنن على إحدامها 

الثاين عشر إن سبوا مشركني قد صاحلناهم حرم علينا شراؤهم منهم ونقاتلهم خلالصهم وكذلك من صاحلهم أهل 
البغي من الكفار خبالف لو استعانوا هبم ألن االستعانة ليس تأمينا تنبيه األصل يف اإلتالف إجياب الضمان واستثىن 

  ىل احلق واحلكام ليال يزهد الناس يف الواليات فتضيع احلقوق من ذلك صورتان البغاة ترغيبا يف الرجوع إ

  اجلناية الثانية الردة

يف حقيقتها وهي عبارة عن قطع : نسأل اهللا تعاىل العافية منها ومن غريها والنظر يف حقيقتها وحكمها النظر األول 
يف القاذورات ولكليهما مراتب يف  اإلسالم من مكلف ويف غري البالغ خالف إما باللفظ أو بالفعل كإلقاء املصحف

الظهور واخلفاء ولذلك ال تقبل الشهادة فيها إال على التفصيل والختالف املذاهب يف التكفري واألصل محله على 
) إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ( االختيار يف دار احلرب وغريه حىت يثبت اإلكراه فيسقط اعتبارة لقوله تعاىل 

األوىل يف اجلواهر روى ابن القاسم إن أسلم مث ارتد عن قرب وقال أسلمت عن : سبع مسائل ويف هذا الطرف 
ضيق إن عرف أنه عن ضيق ناله أو خوف وحنوه عذر وقاله ابن القاسم وقال أشهب ال يعذر ويقتل وإن علم أنه 

لم فيهم لعدم العهد أما ألن اإلكراه على اإلسالم مشروع كما يف احلربيني جوابه أنه مس) ش ( عن ضيق وقاله 
الذمي فعهده مينع اإلكراه فال يثبت منه إسالم حقيقي مع اختيار قال أصبغ قول مالك أحسن إال أن يثبت على 

اإلسالم بعد اخلوف قال حممد يف النصراين يصحب القوم يف سفر فيظهر اإلسالم ويتوضأ ويصلي ورمبا أمهم فلما 
نايت وحنو ذلك له إن أشبه ما قال ويعيدون ما صلوا خلفه يف الوقت وبعده أمن قال حتصنت باإلسالم ليال توخذ ب

وقاله مالك وقال سحنون إن كان يف موضع خياف على نفسه فدارى عنها وعن ماله فال شيء عليه ويعيد القوم 
ة اإلكراه صالهتم أو يف موضع هو فيه آمن عرض عليه اإلسالم إن أسلم مل يعيدوا صالهتم وإال قتل وأعادوا قاعد

مسقط العتبار األسباب كالبيع والطالق وغريمها والردة سبب اإلهدار واالسالم سبب العصمة فيسقطان مع 
وإال ال . اشترط اإلكراه على غري الذمي يقضي بإسقاطه فال بد أن يلزمه على الطالق ) ش ( اإلكراه غري أن 

لشيئ باخلوف على غريه وإن مل يقصده املكره له عد يسقط وكذلك سائر األسباب وحنن نالحظ املعىن فمىت أجلئ ل
إكراها فيه وهو مقتضى الفقه ألن املقصود وقوع التصرف على خالف الداعية واالختيار وأنه صار كاآللة وما فيه 
من الداعية منسوب للمكره ال له الثانية يف النوادر قيل لراهب أنت عريب عرفت فضل اإلسالم فما منعك منه قال 

سلما زمانا ومل أره خريا من النصرانية فرجعت إليها و قال عند اإلمام كنت كاذبا قال ابن وهب ال يعاقب كنت م
وال يستتاب إال أن يشهد عليه من رآه يصلي ولو ركعة الثالثة قال قال ابن القاسم إن قال أسلمت خمافة اجلزية أو 

معها فقال أنا مسلم واعترف أنه إمنا قال ذلك ملكاهنا  أمر أظلم فيه قبل منه وليس كاملرتد ولو اشترى مسلمة فأخذ
ال يلزمه إال األدب دون السبعني سوطا قاله ابن القاسم الرابعة قال إن ارتد ولد املسلم املولود على الفطرة وعقل 

الف اإلسالم ومل حيتلم قال ابن القاسم جيرب على اإلسالم بالضرب والعذاب فإن احتلم على ذلك ومل يرجع قتل خب



الذمي يسلم مث يرتد وقد عقل مث حيتلم على ذلك وفرق بينهما وليس كذلك املرتد وجعلهم أشهب سواء ويرد إىل 
ال تنعقد ردة الصيب واجملنون وال اسالمها وله يف السكران مبعصية قوالن ) ش ( اإلسالم بالسوط والسجن وقال 

قال تبني ) ح ( حنبل يصح إسالم الصيب وردته غري أن  يف السكران اإلسالم والردة وقال أصبغ وابن) ح ( ومنع 
أمرت أن ( امرأته ويزول ملكه وال يقتل وقال ابن حنبل يقتل بعد البلوغ بثالثة أيام لإلستتابة لنا قوله عليه السالم 

ى الصالة واحلج وقياسا عل) من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة ( احلديث و ) أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 
وهو إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم فأول الصبيان إسالما علي رضي اهللا عنه وهو ابن مثان وكذلك الزبري ابن مثان 

رفع ( وهو كثري وإذا صح إسالمه فكذلك ردته ألهنما معنيان يتقرران يف القلب كالبالغ احتجوا بقوله عليه السالم 
وأنه ال يصح إقراره وال ) وعن النائم حىت يستيقظ وعن اجملنون حىت يفيق  القلم عن ثالثة عن الصيب حىت يبلغ

طالقه وال عقوده فال تصح ردته وإسالمه كاجملنون واجلواب عن األول أن رفع القلم رفع اإلمث وحنن ال نؤمثه حينئذ 
الف غريها فإن قاسوا بل نعتربه شيئا يظهر أمره بعد البلوغ واجلواب عن الثاين أن هذه أعظم خطرا فاعتربت خب

على قتل اآلدمي فإنه ال يوجب عليه قتال بعد البلوغ قريبا بذلك ويؤكد ما قلناه أن األسباب العقلية معتربة من 
الصيب واجملنون كاالصطياد واالختطاف وإحبال اإلماء والكفر واإلميان فعالن للقلب فاعتربا قاعدة خطاب التكليف 

ية التكليف وخطاب الوضع ال يفتقر لشيء من ذلك يف أكثر صوره وهو وضع يفتقر إىل العلم والقدرة وأهل
األسباب والشروط واملوانع كالتطليق باإلعسار والتوريث باألسباب والضمان باإلتالف والزكاة مبلك النصاب 

لك وغري ذلك ومقتضى هذه القاعدة اعتبار اإلسالم والكفر من الصبيان ألهنما سببان للعصمة واإلهدار وكذ
الطالق والقتل والبيوع والعقود والتصرفات كلها ألهنا أسباب غري أن مث فروقا وأسرارا نذكرها يف أبواب الفقه يف 
هذه الفروع غري أن هذه القاعدة يف هذه املسألة معنا فننبه هبذه القاعدة على فروعها والسعي يف الفرق مما استثىن 

بين عليها فوات مصاحل يف األعراض واملعوضات فاشترط فيها رضاه املطابق عنها فإهنا جليلة تنبيه الطالق والعقود ين
للمصلحة غالبا وذلك إمنا يكون بعد البلوغ وكمال العقل املدرك لذلك فلم يعترب قبل البلوغ والكفر واإلميان حق 

ذا سرها من حيث اإلمجال اهللا تعاىل فلم يكن رضاه املعترب معتربا فيها إذ احلق لغريه كاجلنايات باإلتالف وغريه فه
   ٣والتفصيل يذكر يف مواضعه 

  فرع

قال ابن القاسم إن طلقت النصرانية وغفلت عن ولدها منك حىت احتلم على النصرانية ترك وكذلك إن أسلم 
وترك ولده الصغري حىت كرب قاله مالك وقال ابن القاسم وأشهب جيرب على اإلسالم لتعني إسالمه احلكمي بإسالم 

ال ابن عبد احلكم إال أن يكون وقت اإلسالم ابن اثنيت عشرة سنة الستقالله بالنظر حينئذ وإن مات أبوه أبيه وق
وقف مرياثه وإن ثبت بعد البلوغ نصرانيا مل يرثه وإال ورث وإن أسلم قبل البلوغ ورث أيضا إن كان وقت اإلسالم 

إىل البلوغ إن أسلم ورث وإال ترك ومل يرث  ابن ست فهو مسلم قال مالك إن أسلم والولد مراهق وقف املرياث
قال ابن القاسم وال يقبل منه قبل البلوغ إن قال ال أسلم وإن احتلمت وإن أسلم اآلن مل يعط املرياث للبلوغ 

واملرتد قبل البلوغ ال يصلي عليه وال توكل ذبيحته قال سحنون من رأى عدم الصالة عليه كانت ردته فرقة من 
واألول قول ابن القاسم يف الصيب والصبية وإن أسلم وعقل اإلسالم وارتد قبل البلوغ ومات ورثه  امرأته وإال فال

أهله لضعف إسالمه ألن مالكا يكرهه بالضرب وإن بلغ واملغرية يقتله إن متادى بعد البلغ وأما املرتد من أوالد 
نصرانية فلما بلغ أوالدها قالوا ال نسلم ال  املسلمني فأمجع أصحابنا على قتله إذا بلغ ومتادى قال مالك إن تزوجت



جيربون على اإلسالم وال يقتلون ألن اخلالف يف تبعهم ألمهم اخلامسة قال قال مالك وابن القاسم من سب اهللا 
سبحانه من اليهود والنصارى بغري الوجه الذي كفر به انتقض عهده خبالف نسبة الصاحبة والولد والشريك مما هو 

قروا عليه باجلزية ومن تزندق منهم ال يقتل خلروجه من كفر إىل كفر قاله مالك وقال عبد امللك يقتل دينهم الذي أ
ألنه دين ال يقر عليه باجلزية قال ابن حبيب ومل أعلم من قاله وال أخذ به قال ابن القاسم ومن سب اهللا تعاىل أو 

عليه السالم أو نقصه ألنه كالزنديق ال تعرف توبته  النيب عليه السالم من املسلمني قتل ومل يستتب وكذلك من عابه
فال ( واتفقا على أن حده القتل لقوله تعاىل ) ح ( و ) ش ( قال سحنون ومرياثه للمسلمني ألنه ردة وقبل توبته 

فأخرب ) وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 
 أن اإلميان ال جيتمع مع احلرج فالسب أوىل باملنافاة مث هذا القتل عندنا حد ال يسقط بالتوبة كتوبة القاذف تعاىل

ونعرض للكالم يف القذف فنقول هومعىن يراعى فيه اإلحصان فوجب أن يكون منه ما يعترب يف القتل كالزنا ومل 
خل يف القذف ألن قاذف العبد ال حيد وحرمته عليه السالم ألن احلرمة هلا مد( يتصور القتل إال يف حقه عليه السالم 

ال تساوي حرمة أمته فيكون حدها القتل احتجوا بأن حرمة اهللا أعظم وتوبته تقبل وألنه ال يزيد على الردة والتوبة 
ت الشاة تسقط حدها ويف الصحيح قال بعض اليهود له عليه السالم السام عليك ومل يقتله ومل يقتل اليهودية اليت مس

واجلواب عن األول أنا نلتزم التسوية أو نفرق بأن البشر قابل للنقص فكان التأثري فيه أعظم وذلك أن اهللا تعاىل 
النبوة ألن العقل يبطل األول دون ) الربوبية كالدجال ومل يظهرها على يد مدعي ( أظهر املعجزة على يد مدعي 

كفر وحقوق العباد ال تسقط هبا كالقذف واملال وهو اجلواب عن الثاين الثاين وألن حق اهللا تعاىل يسقط بالتوبة كال
فإنه حق اهللا تعاىل وهو كالقذف والردة مفسدهتما خاصة باملرتد ومفسدة هذا تتعدى لألمة وجيوز إقرار الذمي 

 يتم الدليل أو باجلزية على سب املعبود خبالف األنبياء واجلواب عن الثالث أنه مل ينقل يف اخلرب أهنم أهل عهد فال
كان يف أول اإلسالم حيث كانت املوادعة مشروعة وهو اجلواب عن الرابع مع أنه روى أهنا قتلت وإن قلنا قتله 

كفر مل تقبل التوبة من املسلم ألهنا ال تعرف تفريع ، قال أصبغ مرياثه لورثته إن كان مستترا أو مظهرا فللمسلمني 
ب الكافر إال أن يسلم قال سحنون ال يقال له أسلم ولكن إن أسلم فذلك قال ابن القاسم ومالك ال يقتل السا

قال مالك ) ال نفرق بني أحد منهم ( توبته قال ابن القاسم إن شتم األنبياء أو أحدا منهم أو نقصه قتل ومل يستتب 
حني كانت الكالب إن قال الكافر مسكني حممد خيربكم أنكم يف اجلنة فهو اآلن يف اجلنة فماله مل يغن عن نفسه 

تأكل ساقيه قال لو قتلوه استراحوا منه وأرى أن تضرب عنقه والفرق بني توبة املسلم ال تقبل خبالف الكافر أن قتل 
املسلم حد وهو زنديق ال تعرف توبته والكافر كان على كفره فيعترب إسالمه وال جيعل سبه من مجلة كفره ألنا ال 

لنا وأخذ أموالنا ولو قتل أحدنا قتلناه وإن كان من دينه استحالله قال سحنون نعطيهم العهد على ذلك وال على قت
ولو بذل احلريب اجلزية على إطهار السب لألنبياء عليهم السالم مل نقبله وحل لنا دمه فكذلك حيل دمه بالسب 

بالتوبة قال مالك إن الطارئ ويسقط القتل عنه يف السب بإسالمه وال يسقط القتل بقتلنا ألن حق اآلدمي ال يسقط 
قال رداء النيب عليه السالم وسخ يريد عيبه قتل وإن عري بالفقر فقال يعريون بالفقر وقد رعى رسول اهللا الغنم 
يؤدب ألنه عرض بذكره عليه السالم يف غري موضعه وال ينبغي إذا عوقب أهل الذنوب أن يقول قد أخطأت 

روا لنا كاتبا يكون أبوه عربيا فقال كاتبه قد كان أبو النيب كافرا فقال له األنبياء قبلنا وقال عمر بن عبد العزيز انظ
جعلته عليه السالم مثال ال تكتب يل أبدا قال سحنون إن خاصمته فأغضبته فقال صلى اهللا على النيب حممد فقال 

يه قال ال إذا كان هل هو كمن شتم النيب أو املالئكة الذين يصلون عل( الطالب ال صلي اهللا على من صلى عليه 
قال أصبغ ال يقتل ألنه إمنا شتم ) والضيق ألنه مل يكن مصرا على السب بل تكلم على وجه ( على وجه الغضب 



الناس وقال احلارث يقتل وسب املالئكة كسب األنبياء وعن ابن القاسم يف الكتاب أو اجملوسي يقول إن حممد مل 
نا موسى أو عيسى أو مل يرسل أو مل ينزل عليه قرآن وإمنا هو شيء يقوله يرسل إلينا بل إمنا أرسل اليكم وإمنا نبي

وحنو هذا يقتل قال مالك إن ناديته فأجابك لبيك اللهم لبيك جاهال ال شيء عليه قال سحنون يكره قولك عند 
قاسم إن قال التعجب صلى اهللا على النيب حممد وال يصلى على النيب عليه السالم إال على وجه التقرب قال ابن ال

ديننا خري من دينكم دين احلمري أو مسع املؤذن يقول أشهد أن حممدا رسول اهللا فقال كذلك يعظكم اهللا فيه األدب 
الوجيع والسجن الطويل وإن سب فقتلته غيظا وثبت أن قوله يوجب القتل فال شيء عليك وإال فعليك ديته 

ن نسبه للضالل والكفر قتل أو غري ذلك من مسافهة وضرب مائة وحبس سنة وإن سب أحد معاوية أو غريه فإ
الناس نكل نكاال شديدا وإن قال إن جربيل عليه السالم أخطأ يف الوصي استتيب فإن تاب وإال قتل وقيل من كفر 
صحابيا أوجع ضربا وعن سحنون إن كفر أبا بكر وعمر وعثمان وعليا قتل وينكل يف غريهم قال القاضي يف الشفا 

ه السالم أو عابه أو أحلق به نقصا يف نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه من سبه علي
بشيء على وجه السب أو االزدراء أو التصغري لشأنه أو الغض منه يقتل كالساب ويستوي التصريح والتلويح 

ول أو عريه بشيء ممما جرى من وكذلك من دعا عليه أو متىن مضرة له وكذلك إن نسب له سجعا أو هجرا من الق
البالء وبشيء من العوارض البشرية املعهودة لديه وهذا كله جممع عليه من الصحابة وغريهم وعن ابن كنانة خيري 

اإلمام يف الساب املسلم يف صلبه حيا أو قتله ويقتل من قال هو يتيم أيب طالب أو كان أسود وإن قيل لرجل ال 
 برسول اهللا كذا وكذا وذكر كالما قبيحا فقيل له ما تقول يا عدو اهللا فقال أشد من وحق رسول اهللا فقال فعل اهللا

األول وقال أردت برسول اهللا العقرب فقال ابن أيب سليمان صاحب سحنون يقتل وال يقبل التأويل لصراحة اللفظ 
قتل وأفىت فقهاء وأفىت ابن عتاب يف عقاب عشار قال لرجل أدي واشك للنيب وقال إن جهلت فقد جهل بال

األندلس بقتل ابن حامت املتفقه وصلبه لتسميته عليه السالم يف أثناء املناظرة باليتيم وخنت حيدرة وزعم أنه مل يكن 
قصدا قال ابن املرابط من قال إنه عليه السالم هرم يستتاب فإن تاب وإال قتل ألنه نقص ال جيوز عليه يف خاصته 

من نقصه بسهو أو سحر أو هزمية بعض جيوشه أو شدة من زمانه أو ميل لبعض  ألنه على بصرية من أمره ويقتل
نسائه ومن مل يقصد االزدراء وال يعتقده يف تكلمه بالسب أو اللعن أو التكذيب أو إضافة ما ال جيوز عليه أو نفي ما 

لة ضبط لسان وهتور جيب له مما هو نقص يف حقه وظهر عدم تعمده وقصد السب إما جلهالة أو لضجر أو سكر أو ق
يف كالمه فإنه يقتل وال يعذر أحد يف الكفر باجلهالة وال غريها وهو سليم العقل إال لإلكراه وبه أفىت األندلسيون يف 

علي بن حامت يف نفيه الزهد عنه عليه السالم وقاله ابن أيب زيد وابن سحنون وأبو احلسن القابسي ونظر إىل أن 
ده صاحيا وألنه حد ال يسقطه السكر كالقذف والقتل ومجيع احلدود وأما القاصد لذلك السكران إمنا ينطق مبا يعتق

املصرح فأشبه باملرتد ويقوى اخلالف يف استتابته أو مستترا فهو كالزنديق ال تسقط قتله التوبة ومن تنبأ وزعم أنه 
أشهب فإن كان ذميا استتيب إن أعلن  قال) وخامت النبيني ( يوحى إليه قال ابن القاسم هو مرتد لكفره بقوله تعاىل 

ذلك فإن تاب وإال قتل وقال ابن سحنون من شك يف حرف مما جاء به حممد عن اهللا فهو كافر قال أمحد بن أيب 
سليمان من قال أنه عليه السالم مات قبل أن يلتحي وأنه كان بتاهرت قتل ألن ذلك نفي له وتبديل صفته وموضعه 

ميكن محله على النيب عليه السالم وعلى غريه ويتردد يف حال املطلق هل أراده مكرها أم كفر واللفظ اجململ الذي 
ال فقيل يقتل رعاية حلماه عليه السالم وقيل ال يقتل محاية للدم وقال سحنون فيمن أغضبه غرميه فقال له صلى اهللا 

ومل يتضمن كالمه الشتم ألنه على حممد وسلم فقال ال صلى اهللا على من صلى عليه ليس كالساب ألجل الغضب 
إمنا شتم الناس دون املالئكة بل خماطبة فقط وقال احلارث بن مسكني وغريه يقتل وتوقف القابسي يف القائل كل 



صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا مرسال وشده بالقيود حىت يستفهم البينة عما يدل على مقصده هل أراد أصحاب 
ون أمره أخف لكن ظاهر لفظه العموم ويف متقدمي األنبياء عليهم السالم من الفنادق اآلن فليس فيهم نيب فيك

اكتسب املال فوقع التردد وقال ابن أيب زيد يف القائل لعن اهللا العرب ولعن بين إسرائيل ولعن اهللا بين آدم وقال إمنا 
ال ومن ( ل مل أعلم من حرمه أردت الظاملني منهم يؤدب باجتهاد السلطان قال وكذلك لعن اهللا من حرم املسكر وقا

قال ال بيع حاضر لباد ان عذر باجلهل أدب األدب الوجيع كأنه أراد من حرمه من الناس وكذلك يا ابن ألف 
خنزير مع أنه يدخل يف هذا العدد مجاعة من آبائه أساء فيزجر عنه وإن علم قصده األنبياء قتل وقد يضيق القول لو 

ولتمن قال له أتتهمين فقال األنبياء يتهمون فكيف أنت قال أبو إسحاق يقتل لبشاعة  قال هلامشي لعن اهللا بين هاشم
ظاهر اللفظ وتوقف ابن منظور الحتمال أن يكون خربا عمن اهتمهم من الكفار فأطال القاضي تصفيده واستحلفه 

اله عليه السالم حجة بعد ذلك على تكذيب ما شهد به عليه وأطلقه فإن مل يذكر نقصا وال عيبا بل ذكر بعض أحو
ومثال لنفسه وغريه لبعض حاله على طريق التأسي بل لرفع نفسه قصد اهلزل كقوله إن قيل يف املكروه فقد قيل يف 

النيب عليه السالم فإن أذنبت فقد أذنب وكيف أسلم من األلسنة ومل يسلم األنبياء وقد صربت كما صرب النيب 
  ) غريب كصاحل يف مثود ** أنا يف أمة تداركها اهللا  (وصرب النيب أكثر مين وكقول املتنيب 

وآخر البيت شديد وداخل يف ) غري أن ليس فيكما من فقري ** كنت موسى وافته بنت شعيب ( وقول املعري 
هو تشبيه بالنيب عليه السالم ) مل يأته برسالة جربيل ** هو مثله يف الفضل إال أنه ( اإلزراء والتحقري وكذلك قوله 

فصرب اهللا فؤاد رضوان ** فر من اخللد واستجار بنار ( فضيل عليه باستغنائه عن الرسالة وهو أشد وقول اآلخر أو ت
فهذه وحنوها إن درىء هبا القتل ففيها ) وحسان حسان وأنت حممد ** كأن أبا بكر أبو بكر الرضا ( وقوا اآلخر ) 

يف كونه معروفا بذلك أو ال ومل يزل املتقدمون ينكرون األدب والسجن حبسب شناعة املقالة وحال القائل يف نفسه 
وقال ) فإن عصا موسى بكف خضيب ** فإن يك باقي سحر فرعون فيكم ( مثل هذا فأنكر الرشيد على أيب نواس 

كيف ال يدنيك من ( له يا بن اللخناء أنت املستهزئ بعصا موسى وأخرجه من عسكره وأنكروا عليه أيضا قوله 
ألن حقه عليه السالم أن يضاف إليه وال يضاف وقال مالك إذا عري بالفقر فقال ) ل اهللا من نفره من رسو** أمل 

قد رعى النيب عليه السالم يؤدب ومنع سحنون أن يصلى على النيب عند التعجب بل على وجه التقرب وقال 
ه قصد بالذم املخاطب وإن أراد القابسي إذا قال يف قبيح الوجه كأنه وجه نكري أو عبوس كأنه وجه مالك يؤدب ألن

به كمالك يغضب لغضب اهللا فهو أخف أدبا وكل ما طريقه األدب إذا ندم قائله مل يؤدب وأما إن وقعت هذه 
األلفاظ حكاية عن الغري فإن كان للشهادة أو للنفي عن قائلها ألنه ممن خيشى اتباعه فحسن وإال فال حيكى فإن 

فيقتل وال ينفعه نسبته إىل غريه وحكي ( ولعا بذلك ورواية هجوه عليه السالم التفكه باألعراض حمرم ومن كان م
وكتابته وقد أسقط احملرزون لدينهم من أحاديث املغازي والسري ذلك وقد ) اإلمجاع يف حترمي هجوه عليه السالم 

إال الصحيح بل كره كره تعليم النساء سورة يوسف لضعف معرفتهن وال يروى من األحاديث احملتاجة إىل التأويل 
مالك وغريه رواية ما ليس فيه عمل ومشهور املذهب قتل العاب حداً ال كفراً ال تسقطه التوبة وال تقبل توبة 

خالف والساب املعتقد حله كافر اتفاقا ) ح ( الزنديق على املشهور خالفا للشافعي ووافقنا ابن حنبل وعند 
ن تاب حدا فإن مل تتم الشهادة على الساب بل شهد الواحد أو وكذلك إن كان السب كفرا كالتكذيب ويقتل وإ

لفيف الناس أو ثبت قوله إال أنه حيتمل أو تاب على القول بقبول توبته فيعزر بقدر حالة وقوة الشهادة من التضييق 
البينة وهي غري يف السحن وشدة القيود إىل غاية انتهاء طاقته حبيث ال مينعه القيام لضرورته وصالته فإن أثبت عداوة 

مربزة وهو غري متهم فال يعرض له وإال اجتهد يف تنكيله ومن سب النيب بغري ما به كفر قتل ووقع ألصحابنا كالم 



وظواهر ظاهرها أن جيري اخلالف فيما به كفر أنه يقتل ومذهب ابن القاسم ال يقتل وإن أسلم قبل سقط القتل ألن 
آلدمي ال يسقط بالتأويل بالتوبة واختلف يف القائل لقيت يف مرضي ما لو اإلسالم جيب ما قبله وقيل ال ألن حق ا

قتلت أبا بكر مل أستوجبه قيل يقتل ألنه نسب اهللا تعاىل إىل اجلور وقيل يبالغ يف تنكيله ألن مقصوده الشكوى ال 
إال قتلوا ألنه من السب وأكثر قول مالك وأصحابه واألشعري عدم تكفري أهل األهواء وإمنا قال مالك إن تابوا و

الفساد يف األرض ومجهور السلف على تكفريهم نظرا إىل أهنم إمنا قصدوا التعظيم مع االعتراف بالرسالة والتنقيص 
الزم ملذهبهم وال خالف يف تكفري من نفى الربوبية أو الوحدانية أو عبد مع اهللا غريه أو هو دهري أو مانوي أو 

لروافض أو اعتقد أن اهللا غري حي أو قدمي أو مصور أو صنع العامل غريه أو هو صابئ أو حلويل أو تناسخي أو من ا
متولد من شيء أو ادعى جمالسة اهللا تعاىل أو العروج إليه ومكاملته أو قال بقدم العامل أو بقائه أو شك يف ذلك أو 

صلحة أو قال يف كل جنس من قال بنبوة علي أو جوز على األنبياء الكذب وأهنم خاطبوا اخللق بالوعد والوعيد للم
أو قال ) وإن من أمة إال خال فيها نذير ( احليوان نذير فإن فيه جتويز اتصافه بوصف الكلية وحنوها حمتجا بقوله تعاىل 

بتخصيص الرسالة للعرب أو جوز اكتساب النبوة أو أنه يوحي إليه أو يصعد السماء أو يدخل اجلنة أو يأكل من 
الرجم وغريه من ضروريات الدين أو كفر مجيع الصحابة ألنه يؤدي إىل بطالن الدين أو يسعى مثارها أو قال بإبطال 

للكنائس بزي النصارى أو قال بأن الصالة طرقي النهار أو قال بسقوط العبادة عن بعض األولياء أو أنكر مكة أو 
 ذلك وهو ممن يظن به علم ذلك أو البيت أو املسجد احلرام أو قال االستقبال حق ولكن لغري هذه البقعة أو شك يف

خيالط املسلمني خبالف حديث اإلسالم أو جحد صفة احلج أو الصلوات أو جحد حرفا من القرآن أو زاده أو غريه 
أو قال ليس مبعجزة أو قال الثواب والعقاب معهودان وكذلك القائل األئمة أفضل من األنبياء وأما من أنكر ما ال 

وك أو وجود أيب بكر وعمر ال يكفر إال أن ينكر ذلك لتوهني نقل املسلمني أمجع فيكفر وأما يتعلق بالدين كغزوة تب
إنكاره اإلمجاع اجملرد الذي ليس طريقه التواتر عند التنازع فأكثر املسلمني من الفقهاء والنظار على تكفريه ملخالفة 

  اإلمجاع اجلامع للشرائط 
وبية إما باجلهل بوجوده أو صفاته أو بفعل كرمي املصحف يف القاذورات قاعدة ، الكفر هو انتهاك خاص حلرمة الرب

والسجود للصنم أو التردد للكنائس بزي النصارى يف أعيادهم أو جحد ما علم من الدين بالضرورة فقولنا خاص 
ء الكنائس احتراز من املعاصي فإهنا انتهاك وليست كفرا وأحلق الشيخ أبو احلسن األشعري بذلك إرادة الكفر كبنا

ليكفر فيها أو قتل نيب مع اعتقاد صحة رسالته ليميت شريعته ومنه تأخري إسالم من أتى يسلم وال يندرج يف ذلك 
الدعاء بسوء اخلامتة للعدو وإن كان إرادة الكفر ألنه ليس مقصودا فيه حرمة اهللا بداللة املدعو عليه واستشكل 

ولد يف أن األول كفر دون الثاين مع أن كليهما قصد به التقرب إىل بعض العلماء الفرق بني السجود للشجرة أو لل
مع أن القاعدة أن الفرق بني الكفر بالكبرية والصغرية إمنا ) ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى ( اهللا تعاىل لقوهلم 

ة اليت يعلمها ما يقتضي هو بعظم املفسدة وصغرها الشتراك اجلميع يف النهي وما بني هاتني الصورتني من املفسد
الكفر قال صاحب الشفا ولإلمجاع على تكفري من جحد أن اهللا تعاىل عامل أو متكلم أو غري ذلك من صفاته الذاتية 

فإن جهل الصفة ومل ينكرها كفره الطربي وغريه وقيل ال يكفر وإليه رجع األشعري ألنه مل يصمم على اعتقاد ذلك 
  وحديث السوداء فأكثر الناس لو كوشفوا عن الصفات مل يعلمها ) اهللا علي  لئن قدر( ويعضده حديث القائل 

إذا تزندق الذمي ال يقتل عند مال ألنه خرج من كفر إىل كفر وقال عبد امللك يقتل ألنه ال يقر : فرع يف الشفا 
  باجلزية عليه 

ربة به وما قااله يف حال امليز وإن فقد فرع قال السكران واجملنون ما علم أهنما قااله يف حال ال مييزان فيه فال ع



العقل املوجب للتكليف أدبا ويوايل أدهبما على ذلك كما يؤدبان على قبائح أفعاهلما استصالحا هلما كالبهائم تراض 
  قال القابسي إن قال السكران أنا اهللا إن تاب أدب وإن عاد لقوله طولب مطالبة الزنديق فإنه كفر املتالعبني 

أتى بسخيف القول غري قاصد للكفر واالستخفاف كالقائل ملا نزل عليه املطر بدأ اخلراز يرش جلوده  فرع قال إن
. أفىت مجاعة باألدب فقط ألنه عبث وأفىت مجاعة بقتله ألنه سب هذا إن كان يتكرر منه أما الفلتة الواحدة فاألدب 

ن كان جاهال وقاله سفها فال شيء عليه وقول بعض وأفىت ابن القاسم يف القائل لرجل ملا ناداه لبيك اللهم لبيك إ
وحنو ذلك ممن ) أنزل علينا الغيث ال أبالك ) ( قد كنت تسقينا فما بدا لك ** رب العباد مالنا ومالك ( اجلاهلية 

  ال هتذبه الشريعة والعلم فيعلم ويزجر 
يب أو ملك وإال مل ينته األمر اىل فرع قال وكل نيب أو ملك حكمه يف ذلك كما تقدم إن أمجعت األمة على أنه ن

القتل بل األدب بقدر حال املقول فيه كهاروت وماروت من املالئكة واخلضر ولقمان وذي القرنني ومرمي وآسية 
وخالد بن سنان املقول إنه نيب أهل الداسر وزرادشت الذي تدعي اجملوس واملؤرخون نبوته وأما إنكار نبوته وكونه 

املنكر عاملا مل يتعرض له ألهنا مسألة خالف أو جاهال زجر عن اخلوص فيه فإن عاد أدب إذ من املالئكة فإن كان 
ليس هلم الكالم يف مثل هذا قال القاضي وأمجع املسلمون أن املالئكة مؤمنون فضال وأن املرسل منهم معصوم 

ربمها عن رسول اهللا واختلف يف عصمة غري املرسل والصواب عصمة اجلميع وإن مل يرو يف هاروت وماروت وخ
شيء إمنا هو اختالف املفسرين قال الطرطوشي يف اآلية دليل على أن من املالئكة من يعصي ويستحق العقاب وال 

  حيمل على مجهورهم واملعصومني منهم وكالمه خيالف كالم القاضي ) ال يعصون اهللا ما أمرهم ( يعارض قوله تعاىل 
وذتان ليستا من كتاب اهللا إال أن يتوب وإن قال لعن اهللا التوراة بعد التأويل يف فرع قال ابن سحنون يقتل القائل املع

  صرفها للباطلة 
فرع قال مالك من انتسب إىل بيت النيب يضرب ضربا وجيعا ويشهر وحيبس طويال حىت تظهر توبته ألنه استخف 

 أسر ذلك أو أعلنه السابعة قال حبق الرسول عليه السالم السادسة يف النوادر قال ابن القاسم يقتل املتنيب
وابن حنبل وقال ) ش ( الطرطوشي للسحر حقيقة وقد ميوت املسحور أو يتغري طبعه وعادته وإن مل يباشره وقال 

إن وصل إىل بدنه كالدخان وحنوه جاز أن يؤثر وإال فال وقال القدرية ال حقيقة له لنا الكتاب ) ح ( أصحاب 
ويلزم صدور الكفر ) ال يعلم ( وما ال حقيقة له ) يعلمون الناس السحر ( فقوله تعاىل والسنة واإلمجاع أما الكتاب 

من املالئكة ألنه قرىء امللكني بكسر الالم أو ملكان وأذن هلما يف تعليم الناس ليفرق بني السحر واملعجزة ألن 
أي ال تستعمله على ) تكفر  فال( مصلحة اخللق كانت تقتضي ذلك يف ذلك الوقت مث صعدا إىل السماء وقوهلما 

أي يقع التعليم ال عن ) يعلمون الناس ( وجه الكفر كما يقال خذ املال وال تفسق به أو يكون معىن قوله تعاىل 
أنه عليه الصالة ( يدل على أن تعلم السحر كفر ويف الصحيحني ) إمنا حنن فتنة فال تكفر ( التسليم وقوهلما 

احلديث وقد سحرت عائشة رضي اهللا عنها ) خييل إليه أنه يأيت النساء وما يأتيهن  والسالم سحر فكان عليه السالم
جارية اشترهتا وخرب السحر ووقوعه كان معلوما للصحابة رضوان اهللا عليهم فهم جممعون عليه وألن اهللا تعاىل قادر 

) ليه من سحرهم أهنا تسعى خييل إ( على خلق ما يشاء عقيب كالم خمصوص أو أدعية خمصوصة احتجوا بقوله تعاىل 
وألنه لو كان له حقيقة ألمكن الساحر أن يدعي به النبوة فإنه يأيت باخلوارق على اختالف أنواعها واجلواب عن 

األول أنه حجة لنا ألنه تعاىل أثبت السحر وإمنا مل ينهض باخليال اىل السعي وحنن ال ندعي أن كل سحر ينهض إىل 
  كل املفاسد 

ثاين أن أن إضالل اهللا تعاىل للخلق ممكن لكن اهللا تعاىل أجرى عادته بضبط مصاحلهم فما يسر ذلك واجلواب عن ال



على السحرة فكم من ممكن منعه اهللا تعاىل من الدخول يف العامل ألنواع من احلكم إذا ثبت هذا قال مالك وأصحابه 
مد إن كان أظهره قبلت توبته قال أصبغ إن الساحر كافر فيقتل وال يستتاب سحر مسلما أو ذميا كالزنديق قال حم

أظهره ومل يتب فقتل فماله لبيت املال وإن استسر فلورثته من املسلمني وال آمرهم بالصالة عليه فإن فعلوا فهم 
أعلم ومن قول علمائنا القدماء ال يقتل حىت يثبت أنه من السحر الذي وصفه اهللا بأنه كفر قال أصبغ يكشف عن 

يقته وال يلي قتله إال السلطان فإن سحر املكاتب أو العبد سيده مل يل سيده قتله بل اإلمام وال ذلك من يعرف حق
يقتل الذمي إال أن يضر املسلم سحره فيكون نقضا للعهد فيقتل وال يقبل منه اإلسالم وإن سحر أهل ملته فيؤدب 

خالف قول مالك وإن ذهب ملن يعمل له إال أن يقتل أحدا فيقتل به وقال سحنون يقتل إال أن يسلم كالساب وهو 
سحرا ومل يباشر أدب هتديدا ألنه أمر مل يكفر وإمنا ركن للكفر وأما حقيقة السحر ففي املوازية إن قطع أذنا مث 

الصقها أو أدخل السكاكني يف جوف نفسه إن كان سحرا قتل وإال فال واختلف األولون فقال بعضهم ال يكون إال 
أن خيلق عنده افتراق املتحابني قال األستاذ أبو إسحاق بل يقع به التغيري والضىن ورمبا أتلف  رقى أجرى اهللا عادته

وأبغض وأحب وأوجب الصلة وفيه أدوية مثل املراءي واألكباد واألدمغة فهذا الذي جيوز عادة وأما طلوع الزرع 
يب ممتنع وإال مل يأمن أحد على ماله ونفسه يف احلال ونقل األمتعة والقتل على الفور والعمى والصم وحنوه وتعلم الغ

عند العداوة وقد وقع القتل والقتال بني السحرة ومل يبلغ أحد ما بلغ فيه القبط وقطع فرعون أيديهم وأرجلهم ومل 
يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم واهلروب والتبديل وحكى ابن اجملوسي أن أكثر علمائنا جوزوا أن يستدق جسم 

ج يف ا لكوة وجيري على خيط مستدق ويطري يف اهلواء ويقتل غريه قال القاضي وال يعق فيه إال ما الساحر حىت يل
هو مقدور للبشر وأمجعت األمة على أن السحر ال يصل إىل إحياء املوتى وال إبراء األكمه واألبرص وفلق البحر 

يمه كفر عند مالك وقال احلنفية إن اعتقد أن وإنطاق البهائم ولوال اإلمجاع جلاز هذا عقال إذا ثبت هذا فتعلمه وتعل
الشياطني تفعل له ما يشاء فهو كافر وإن اعتقد أنه ختيل ومتويه مل يكفر وقال الشافعية يصفه فإن وجدنا فيه ما هو 

كفر كالتقرب للكواكب أو يعتقد أنه تفعل ما يلتمس منها هو كفر وإن مل جند فيه كفرا فإن اعتقد إباحته فهو كفر 
الطرطوشي وهذا متفق عليه ألن القرآن نطق بتحرميه قال الشافعية إن قال سحري يقتل غالبا وقتلت به وإن  قال

إن قال قتلته بسحري مل ) ح ( كان الغالب منه السالمة فعليه الدية مغلظة يف ماله ألن العاقلة ال حتمل اإلقرار وقال 
وما ( ل ألنه سعى يف الفساد يف األرض لنا مفهوم قوله تعاىل جيب عليه القود ألنه قتل مبثقل وإن تكرر ذلك منه قت

وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون ( أي بتعليمه ) يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر 
ما هو عالمة  وألنه ال يتأتى إال ممن يعتقد أنه بقدرته على تغيري األجسام واجلزم بذلك كفر أو نقول) الناس السحر 

الكفر بإخبار الشرع فلو قال الشارع من دخل موضع كذا فهو كافر اعتقدنا كفر الداخل وإن مل يكن الدخول 
كفرا وإن أخربنا هو أنه مؤمن مل نصدقه قال فهذا معىن قول أصحابنا ألن السحر كفر أي دليل الكفر ال كفر يف 

ئس يف أعياد النصارى فنحكم بكفر فاعله وإن مل تكن هذه نفسه كأكل اخلنزير وشرب اخلمر والتردد إىل الكنا
كمن أراد أن يتعلم الزمر أو ضرب العود والسحر ال يتم إال ( األمور كفرا ال سيما وتعلمه ال يتأتى إال مبباشرته 

حتجوا كقيامه إذا أراد سحر سلطان لربج األسد واجلبابرة واألسود أسألك أن تذلل يل قلب فالن اجلبار ا) بالكفر 
بأن تعلم صريح الكفر ليس بكفر فالسحر أوىل ولو قال اإلنسان أنا تعلمت كيف يكفر باهللا ألجتنبه أو كيف يزىن 

وحيصن وال أفعله مل يأمث واجلواب ال نكفره به بل بأن صاحب الشرع أخرب أنه ال يتعلمه وألنه ال يتأتى علمه إال 
وقال عمر رضي اهللا عنه يقتل كل ) حد الساحر ضربه بالسيف  (مبباشرته كضرب العود وحنوه عنه عليه السالم 

ساحر وساحرة وقاله مجاعة من الصحابة تنبيه هذه املسألة يف غاية اإلشكال فإن السحرة يعتمدون أشياء تأىب قواعد 



ب الشريعة تكفريهم هبا منها أهنم يرمون الكلب باحلجر فيعضه الكلب فيجعل احلجر يف زير الشرب بعد أن يكت
عليه آية من القرآن على ما أنزلت فيحدث أثرا خمصوصا ومن هذا النحو كثري مما يعتمده املغاربة وكثري من الناس 
يف احملبة والبغضة والرحيل والعقد عن الوطء وغري ذلك آيات من كتابه تعاىل مضافة إىل تضميم الفاعل على تأثري 

ملخالة فال ميكن تكفريهم بالقرآن وال باعتقادهم أن اهللا ذلك وخاصية نفسه فتحصل تلك اآلثار ويسمونه علم ا
يفعل عندها ذلك فإهنم جربوه فوجدوه كالعقاقري وال خلواص نفوسهم ألهنا ليست من كسبهم وأما اعتقادهم أن 
ت الكواكب تفعل بغري قدرة اهللا فهي قريب من الكفر مع أن بعض العلماء قد أورد عليه اعتقاد املعتزلة أن احليوانا

كلها تفعل بغري قدرة اهللا تعاىل مع أن الصحيح عدم تكفريهم خبلق األفعال ومنهم من فرق بأن الكواكب يف جهة 
العلو وتبعد كثريا فيكون ذلك تقريبا من دعوى إالهية هلا خبالف احليوانات وورد عليه أن البقر عبد كثري وباجلملة 

ما قول األصحاب إنه علم على الكفر فمشكل ألنا نعلم أن حال والتكفري به ليس مشكال بل نكفر املعتزلة بذلك وأ
اإلنسان يف إميانه قبل السحر كحاله بعده والشرع ال خيرب على خالف الواقع فإن أرادوا اخلامتة فمشكل أيضا ألنا 

ن يتوقع بل لكل ال نكفر يف احلال بكفر متوقع يف املآل كما أنا ال جنعله مؤمنا يف احلال وهو يعبد األصنام ألجل إميا
حال حكم شرعي ألهنا أسباب شرعية وال يترتب احلكم الشرعي قبل سببه وإن قطع بوقوعه كما أنا نقطع بغروب 

الشمس وال نرتب أحكامه قبله من الفطر وصالة املغرب وغري ذلك وإمنا قضينا بكفر املتردد للكنائس وحنوه يف 
كون مسلما فافترق البابان فالذي يستقيم يف هذه املسألة ما حكاه القضاء دون الفتيا وبينه وبني اهللا تعاىل قد ي

الطرطوشي عن قدما ء أصحابنا أنا ال نكفره حىت يثبت أنه من السحر الذي كفر اهللا تعاىل به أو يكون سحرا 
 وما عدا ذلك فمشكل فتأمله فليس إراقة الدماء بسهل وال القضاء بالتفكري) ش ( مشتمال على كفر كما قاله 

وكثري من أصحابنا يتحسرون عليها ولقد وجدت عند بعض الطلبة يف بعض املدارس كراسا فيه احملبة والبغضة 
وحنومها مما تقدم وأنه يتعاناها فأفىت أصحابنا بتكفريه وهذا من غري تفصيل أمر عظيم يف الدين بل حترمي هذا الباب 

جني بآية من كتاب اهللا أو بغضة بني زانيني بقرآن يتلى مطلقا مشكل إال بعض تفصيل طال فمن سعى يف حمبة بني زو
  ينبغي أن جياب أو يندب إليه فضال عن التحرمي 

النظر الثاين يف األحكام يف نفسه وولده وماله وجنايته واجلناية عليه فهذه مخسة أحكام األول نفسه ففي اجلواهر 
ه برجوع املتظاهر عن التظاهر بل يظهر ضده من يهدر دمه إن مل يتب فإن تاب عصمها وتوبته رجوعه وتغري حال

اإلميان وأما الزنديق وهو الذي يظهر اإلميان ويسر الكفر أو ظهرنا عليه يف حال زندقته فأذعن فال يرجع مبجرد 
دعواه حىت يظهر صدقه ألنه بدعواه مل خيرج عن عادته من التقية ولذلك نقول ال تقبل توبته ألهنا ال تعرف وال 

تقبل فلو جاء تائبا قبل الظهور عليه ومل نعلم كفره إال من قوله قبلناه وعدم قبوهلا شاذ يف املذهب وكذلك نقول ال 
ش ( الساحر قال الطرمطوشي قال ابن القاسم سواء يف الزنديق ولد على ذلك أم ال وسواء الرجل واملرأة والعبد و 

كفر إىل كفر وقال عبد امللك يقتل ألنه دين ال يقر عليه ومن يزيد ومن يف الذمة ال يقتل قال مالك ألنه خرج من ) 
من بدل ( الروايتان لنا قوله عليه السالم ) ح ( ليه أم ال وعند ' وابن حنبل نقبل توبته ظهرنا ) ش ( جبزية وقال 
ذين كفروا قل لل( احتجوا بقوله تعاىل ) ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان ( و ) دينه فاقتلوه 

فإن تابوا وأقاموا الصالة وآبوا الزكاة فخلوا ( ومل خيص اجملاهر وبقوله تعلى ) إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف 
احلديث وقبل رسول اهللا إسالم عبد اهللا بن أيب ) فإذا قالوها عصموا مين دماءهم ( وبقوله عليه السالم ) سبيلهم 

قني والقياس على غريه من الكفار ويف مسلم قال قال رسول اهللا ألسامة يف مع علمه بزندقته وكذلك غريه من املناف
من لك بال إله إال اهللا قال فقلت يا رسول اهللا إمنا قاهلا فرقا من السالح فقال ( رجل قتله وهو يقول ال إله إال اهللا 



حبمله على اجملاهر مجعا بينه إشارة إىل تعلق احلكم بالظاهر دون الباطن واجلواب عن األول ) هال شققت عن قلبه 
أو على أحكام اآلخرة وهو اجلواب عن الثاين والثالث وعن ) فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا ( وبني قوله تعاىل 

الرابع انعقاد اإلمجاع اليوم على أن من علم نفاقه ال يقر فنقول عندنا وعندهم يستتاب وإمنا فعله عليه السالم ليال 
اس أن حممدا يقتل أصحابه ولو ثبت ذلك لقتلهم لقيام احلجة له عليه السالم كما كان يقتلهم يف الزنا يتحدث الن

وغريه لقيام البينة وعلمه هو وحده ويقر مع علمه فخاص به عندنا وعندكم وعن اخلامس الفرق بأن توبة هذا ال 
كراه على اإلسالم يف احلريب مشروع إمجاعا تثري ظنا ألنه حالته املستترة خبالف مظهر الكفر وعن السادس أن اإل

  ويثبت إسالمه مع اإلكراه خبالف غريه ال بد من اإلسالم من باطن القلب 
فرع يف اجلواهر عرض التوبة على املرتد واجب والنظر أنه ميهل ثالثة أيام فيكون اإلمهال واجبا أو مستحبا روايتان 

تعطيشا وأرى أن يقات من الطعام ما ال ضرر له معه وال عقوبة عليه إن قال مالك وما علمت يف استتابته جتويعا وال 
تاب كان حرا أو عبدا ذكرا أو أنثر ارتد عن إسالم أصلي أو طارئ قال الطرطوشي فإن قتله أحد قبل عرض 

مباشرة اإلسالم التوبة فال قصاص وال دية قال القاضي أبو احلسن يعزر عندي يف املرة الثالثة ألنه يف ردته الثانية بعد 
عرض التوبة ليس بواجب وإن طلب التأجيل وعن ش ) ح ( وانتفاء الشبهة باإلسالم الطارئ بعد املرة األوىل وقال 

قل ( وأمحد قوالن وقال عبد العزيز بن أيب مسلمة ال ميهل ويقتل وإن تاب دليل وجوب عرض التوبة قوله تعاىل 
واألمر للوجوب وألنه إمجاع الصحابة وألنه حيتمل أن تكون عرضت ) ف للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سل

إن الذين آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل ( له شبهة فتأول أو يزيلها عنه احتجوا بقوله تعاىل 
  وجوابه القول باملوجب فلعلهم املمتنعون عن التوبة ) يكن اهللا ليغفر هلم 

تقتل وحتبس إن كانت يف دار اإلسالم حىت تسلم فإن ) ح ( شافعي وأمحد على قتل املرتدة وقال فرع وافقنا ال
حلقت بدار احلرب استرقت أو كانت أمة جربها سيدها على اإلسالم إال أن تكون امللكة أو الساحرة وسابة النيب 

وألهنا ) من بدل دينه فاقتلوه ( ه السالم تقتل وأصل املسألة أن القتل حد للحرابة وهي تقاتل أو للكفر لنا قوله علي
من بدل ( تقتل بالزنا كالرجل فكذلك الردة وهي جترب على اإلسالم فتقتل كالرجل أجابوا عن قوله عليه السالم 

أن املراد به الرجل فقط ألنه مل يقل من بدلت وال دينها وال فاقتلوها ومفهومه إذ خصصه بضمري ) دينه فاقتلوه 
تقتل املرأة وأن الرجل جىن على اإلسالم ألنه كان عاصما لدمه واملرأة ال يعصم دمها اإلسالم ألهنا ال الرجل أن ال 

تقتل بالكفر األصلي وألنه عليه السالم ينهى عن قتل النساء وقياساً على كفرها األصلي وناقصة العقل فر تقتل 
من يعمل ( مذكر ويشمل الفريقني لقوله تعاىل كالصيب واجلواب عن األول أن الضمائر إمنا ذكرت للفظ من ألنه 

وعن الثاين النقض بالشيوخ والزمين فإهنم يقتلون بالردة دون الكفر األصلي وعن الثالث أن خربنا ) سوءا جيز به 
علق فيه احلكم باملعىن ويف خربكم باإلسم واملعىن أقوى فيقدم وعن الرابع الفرق بأن الردة بعد االطالع على حماسن 

  سالم فهي أقبح ولذلك ال يقر عليها باجلزية وعن اخلامس الفرق بالتكليف فيها دونه اإل
فرع يف النوادر إذا ارتد أهل مدينة وغلبوا عليها استتيبوا فإن مل يتوبوا قتلوا وال يسبوا وال يسترقوا قال سحنون 

ريب وإن حلق املرتد بدار احلرب يستتاب من بلغ من أوالدهم ويكره الصغار على اإلسالم وقيل يسىب من بلغ كاحل
وحارب فظفرنا به يستتاب وليس كاحملارب يظفر به قبل التوبة ألن أهل الردة قبلت توبتهم احلكم الثاين ولده ففي 

النوادر قال ابن القاسم يسترضع لولد املرتدة من بيت املال وتقتل فإن مل يقبل غريها أخرت وولد ولد املرتد كالولد 
ر احلرب ال يسىب بل يتحتم القتل أو التوبة لعظم جناية الردة وإن صاروا يف سهمني أحد أخذوا منه إذا أخذ من دا

وال يتبعوا بشيء قاله سحنون ورجع إىل سيب البالغ من الولد ألن كفره مل يتقدمه إسالم فهو كاحلريب قال ابن 



الردة يفء وكذلك ولده الصغار كولد  القاسم إذا ارتد وحلق بدار احلرب وارتد أهله هناك فولده احلادث بعد
احلريب وكذلك الزوجة مث رجع إىل أهنا ليست فيئا وإذا ارتدت ذات زوج حرة وحلقت بدار احلرب وتزوجت 

فولدت مث سبيت مع الكفار فأوالدها الكبار تبع آلبائهم يف الدين خبالف املأسورة املسلمة وال يكون زوج اليت تابت 
بد امللك إذا ارتد أهل قرية قتل الرجال والنساء وبالغو الذرية وال يسىب الصغار وال من الردة أحق هبا قال ع

يسترقوا وال تستحل نساؤهم وإن كانوا أهل ذمة فدراريهم وأمواهلم يف خ تبع لرجاهلم الندراجهم يف نقض رجاهلم 
من اإلسالم وكرب يضرب وال يقتل  العهد كفعله عليه السالم يف قريظة قال ابن القاسم إن ارتد وله ولد صغري امتنع

وإن ولد حال الردة وأدرك قبل احللم جرب على اإلسالم وإن بلغ ترك وال يكون كمن ارتد ألنه مل يتقدم له إسالم 
فعلي وال حكمي وعن ابن القاسم إذا اختذ األسري ببلد احلرب أم ولد فمات وغنم املسلمون األمة وولدها فهم معها 

ن محلت منه وهو مرتد فاجلميع فيئ ألهنا حالة ال يتقرر هبا تصرف قال حممد إن مل يعتقها حىت أحرار وماله يفء وإ
بلغ الولد الذي محلت به قبل الكفر مل جيربوا على اإلسالم وهم يفء وصغارهم أحرار مع أبيهم قال مالك وكل ما 

ويستتاب البالغ فإن مل يتب قتل ويف  ولد للمرتد بعد ردته هلم حكم املرتد وال يرق وجيرب الصغار على اإلسالم
اجلواهر من ارتد ال يتبعه ولده الصغري يف الردة ألن التبعة إمنا تكون يف دين يقر عليه فإن قتل الوالد على الكفر بقي 

الولد مسلما فإن أظهر خالف اإلسالم أجرب على اإلسالم فإن غفل عنه حىت بلغ ففي إجباره خالف اإلسالم أجرب 
م فإن غفل عنه حىت بلغ ففي إجبار خالف إذا ولد قبل الردة ويف اإلجبار بالسيف أو بالسود خالف على اإلسال

وإن ولد بعد الردة أجرب وأن بلغ وقيل إن بلغ ترك احلكم الثالث ماله ففي اجلواهر يوقف إن عاد أخذه لزوال املانع 
أسلم بعد الغنيمة وإن قتل على ردته ففيء إال أن كدمه وروى الشيخ أبو إسحاق أن ماله ال يعود إليه كاحلريب إذا 

يكون عبدا فلسيده ويف النوادر قال ابن القاسم يطعم من ماله زمن ردته وإن باع واشترى بعد حجر السلطان 
فلحقه دين فقيل مل يكن دينه يف هذا املال بل يف كل ما أفاد من حني حجر عليه هببة أو غريها ألنه انتقل للمسلمني 

باع أو عمل أو اجتر أو اشترى أو تصدق به عليه فدينه فيه حىت يوقفه السلطان للقتل فال يلحقه دين إن  وكل ما
قتل لعدم الذمة بعدم األهلية وإن رجع فدينه يف ماله وذمته قال ابن القاسم وإذا تزوج وبىن فال صداق هلا قال 

و يزوجه يف ذمته كما يبايع املفلس يف ذمته وإن باع سحنون ردته حجر وال حيتاج حلجر إال أن يتابعه أحد يف ذمته أ
شيئا تعقبه اإلمام فيمضي الغبطة ويرد احملاباة إن قتله وإن تاب كانت عليه وإن تزوج وبىن فإن قتل فال شيء هلا وإن 

ع بعد تاب فلها الصداق ويف املوازية ما باع أو اشترى أو أقر به قبل احلجر باطل خبالف نكاحه وما أقر به أو با
احلجر مل يدخل يف ماله إال أن يتوب ومن أظهر ردته فقتل فماله لبيت املال وتبطل وصاياه وهو مسلم إال ما ليس له 
فيه رجوع كاملدبر فهو من ثلثه يوم قتل أو ما خرج منه ومعتقه إىل أجل وأم ولده وبدينه حالة اإلسالم يلزمه ذلك 

قاله أشهب وقال ابن القاسم ( مات أو قتل وإن كان قبل احلجر  كله وما كان من ذلك بعد ردته فهو باطل إن
وينفذ إقراره وإن رجع اىل اإلسالم لزمه ذلك كله ويرجع إليه ماله إال أمهات ) تلزمه ديونه اليت أداهنا قبل احلجر 

ما أدان  األوالد ففيهن خالف قال ابن القاسم يرجعن يطؤهن وقال أشهب عتقن بالردة كامرأته وعن ابن القاسم
قبل الردة يلزمه أو بعد احلجر فهدر إن مات أو قتل والزم إن تاب قال حممد وهو أصح ما مسعت قال ابن القاسم 

ال ينفق من ماله على ولده وال على عياله ألنه معسر بالردة وال من قلنا يعتق عليه ولده املسلم عند ابن القاسم 
فلبيت املال وقال أشهب بل للمسلمني ألن الردة قطعت نسبة قال ابن كالكافر األصلي مع العبد املسلم وإن فقدوا 

القاسم ما اعتق يف ردته أو كاتب فردت كتابته فوالؤه للمسلمني ألنه ال يثبت له والء وال يأخذ بالشفعة ألن اهللا 
نه يرث بامللك تعاىل إمنا ملك لضرورة احلياة وهذا ميت شرعا ويرث العبد املرتد سيده وكذلك من فيه علقة رق أل



  ال بأسباب املرياث 
فرع يف املوازية إن شهد عليه واحد بالردة يف رمضان وأخر عليه هبا يف ذي القعدة ومات من يرثه يف شوال ورثه 

قال ابن القاسم إن مات للمرتد ولد . ألن الردة ال تثبت عليه إال يف ذي القعدة ألن النصاب مل يكمل إال فيها 
ب وال يرثه األب وإن رجع لإلسالم ألن الردة نقلت املرياث لغريه وقال أشهب يرثه إن رجع مسلم ورثه غري األ

لزوال املانع احلكم الرابع يف جنايته ففي النوادر جعله ابن القاسم مرة كاملسلم إذا رجع ومرة جعله كالنصراين 
لم إذا رجع وإال قتل وال يقام ورجع لألول وذلك فيما جرح أو جىن على عبد أو سرق أو قذف فيجرى جمرى املس

ذلك عليه إال الفدية وإن قتل حرا وهرب لدار احلرب مل يكن لوالة املقتول من ماله شيء وإن قتل عبدا أو ذميا 
أخذ ذلك من ماله وقال أشهب لوالة املسلم الدية من ماله إن شاؤا أو يصربوا حىت يقتلوه وعن ابن القاسم إن قتل 

ت املال ألن بيت املال يرثه وإن قتل نصرانيا أو جرحه اقتص منه ألنه دونه أو جرح مسلما مسلما خطأ فديته يف بي
مل يقتص منه وإن قتله قتل به قال حممد إن قتل مسلما عبدا ال أعجل القصاص حىت أستتيبه فإن مل يتب وقتل سقط 

للردة وإن قتل عبدا أو نصرانيا عمدا عنه ذلك إال الفرية ألهنا حق ذمي وإن تاب اقتص منه ألنه إذا مل يتب مستحق 
فذلك يف ماله قتل أو تاب فإن قتل املرتد أحدا عمدا قال ابن القاسم ديته يف ماله دية أهل الدين الذي ارتد إليه 

ألهنا سواء وقال سحنون ال يلزمه إال األدب ألنه مباح الدم وإمنا افتات على اإلمام فإن قتل مسلما بدار احلرب أو 
زىن مث يؤسر فلم يتب يقتل ويسقط القذف وإن تاب سقط عنه كل شيء فعله بدار احلرب كاحلريب ومن قذفه أو 

وجد معه ماله بعينه أخذه وإال مل يتبعه وإن كان مليا قال حممد إن قتل قبل أن يرتد جلد مائة وحبس احلكم اخلامس 
النوادر قال أشهب إذا قتلته فال قصاص وال دية  اجلناية عليه تقدم يف احلكم الرابع قول ابن القاسم وسحنون قال يف

أو خطأ ( أو قطعت يده فعاد إىل اإلسالم فدية يده له دية الدين الذي ارتد إليه قال ابن القاسم إن جرحه عمدا 
فال قود بل العقل قاله أشهب وما أصيب ) فعقل جراحة للمسلمني إن قتل وله إن تاب ولو جرحه عبد أو نصراين 

ه من جرح عمدا أو خطأ مث تاب اقتص له يف العمد من املسلم وإن كان نصرانيا أو عبدا مل يقتص له منهما به يف ردت
وذلك يف رقبة العبد ويف مال النصراين وإن كان الفاعل مرتدا مث تاب اقتص منه فإن تاب املفعول به دون الفاعل 

للمسلمني كمن سحن يف قتل فجين عليه فله القصاص  أتى العقل على عاقلته يف اخلطأ ألن ما أصيب به املرتد فعقله
وإن قذفت مرتدا فال حد تاب أم قتل قذفه مسلم أو كافر وكذلك إن قذف قبل ارتداده فال حد وإن تاب كمن 

ويف التنبيهات هو ميد ويقصر ) الزنا  -اجلناية الثالثة ( زىن بعد القذف ولو قذفه بأمه حد ألمه إن كانت مسلمة 
على أنه فعل من اثنني كاملقاتلة ومصدرة القتال وقصره ألنه اسم الشيء نفسه واشتقاقه من الشيء الضيق فمده بناء 

اآلية ويف السنة أحاديث الرجم ) وال تقربوا الزنا ( وأصل حترميه الكتاب والسنة واإلمجاع فالكتاب قوله تعاىل 
  وغريه وأمجعت األمة على حترميه 

على حترميها مجيع الشرائع واألمم حترمي الدماء واألعراض والعقول األنساب  الكليات اخلمس أمجع: قاعدة 
واألموال فيمنع القتل واجلراح والقذف واملسكرات والزنا والسرقة وإمنا اختلف يف القليل من اخلمر فعندنا حيرم 

  حترمي الوسائل وعند غرينا مباح والنظر يف حتقيق السبب املوجب ويف املوجب 
ل يف السبب ويف اجلواهر ضابطة انتهاك الفرج احملرم بالوطء احملرم يف غري ملك وال شبهة ويف التنبيهات النظر األو

له عشرة شروط البلوغ والعقل واإلسالم وعدم الشبهة يف املوطوءة مبلك أو نكاح ومعيب احلشفة يف قبل أو دبر 
رجم اإلحصان واحلرية أصاب آدمية حية يف سن وكوهنما غري مكرهني وال جاهلني بالتحرمي فهذه يف اجللد ويف ال

الرجل من يطيق الرجل واختلف يف مقارب البلوغ ويف النصراين ويف املصيب صغرية ال تطيق الرجل أو ميتة أو 



هبيمة واملكره واجلاهل بتحرمي الزنا ففي املدونة إن مل حيتلم وأنبت حيد وكرهه ابن القاسم لعدم التكليف واألول 
ريظة أن النيب جعل من ينظر اىل املوقوفني فمن أنبت جرى عليه حكم الرجال ويف املدونة حيد بالصغرية حلديث بين ق

إذا كان مثلها يوطأ وإال فال وقال ابن القاسم حيد وإن كانت بنت مخس سنني و يف كتاب الرضاع حيد بامليتة ألهنا 
وال خالف أنه ال صداق هلا وإن زىن بنائمة حد وهلا  آدمية حمرمة الوطء ويف الزاهي ال حيد ألهنا ال تشتهى غالباً

الصداق وال حيد بالبهيمة عند ابن القاسم لتعذر قياسها على اآلدمية بقيام الفارق ويف الثاين حيد ألنه فرج حمرم وعن 
هي مل حتد  مالك ال حيد النصراين ويرد اىل أهل دينه ويعاقب إن أعلنه وقال املغرية جيلد بكرا أو ثيبا وإن استكرهت

وإن أكرهته حدت ويف حدة قوالن وإن أكرها مجيعا مل حيدا وخيتلف فيه بناء على اإلكراه يتأتى معه الزنا أم ال 
والصحيح يتأتى ألن الزنا ال يتوقف إال على إيالج احلشفة يف الفرج وهو غري متوقف على االنتشار وألن اللذة 

نعهما اإلكراه كاللذة بالشم والذوق واإلكراه ال جيوز اإلقدام حلق املرأة واالنتشار طبيعتان عند مالقاة امللتذ فال مي
وإن كان بالقتل وإن فعل أمث وعليه الصداق وإن استكرهته هي بالقتل جاز اإلقدام ألهنا أباحت نفسها وأوجب يف 

على حمارم اهللا وإن الكتاب احلد على األعجمي وحديث اإلسالم واجلاهل بالتحرمي ومنعه أصبغ لعدم وجود اجلرأة 
كان أحدمها جمنونا أو صغريا حد العاقل البالغ وعوقب اجملنون والصيب استصالحا له كتأديب البهيمة إن مل يطبق 

اجملنون أو أحدمها نصراين حد املسلم ويف النصراين ثالثة أقوال يعاقب حيد ينتقض عهده وحيد املسلم باحلربية إن زىن 
أرض احلرب عند ابن القاسم خالفا لعبد امللك لعدم استقرار امللك يف أرض احلرب هبا يف أرض اإلسالم وكذلك 

ويف جارية من املغنم قوالن ويف هذا النظر ستة عشر حكما األول يف كتاب القذف إذا جهلت البينة املوطوءة حد 
له بذلك إال أن تقوم بينه إال أن يثبت إباحتها أو يكونا طارئني فال شيء عليه إذا قال هي امرأيت أو أمىت وأقرت 

خبالفه ألن األصل عدم املبيح وألن شأن النكاح اإلعالن قال ابن يونس قال مالك سواء وجد مع امرأة يطؤها أو 
أقر بذلك وادعى املبيح وال تقبل فيه شهادة أبيها وال أخيها إال أن يكون مسع وعرف فال حيد وال بد من جديد عقد 

لك إن قال وطئت فالنة بنكاح أو اشتريت أمة فالن فوطئتها ال يكلف بينة وإمنا يكلف بعد االسترباء قال عبد امل
إذا وجد معها يطؤها قال ابن حبيب وقاله علماؤنا وقد غلط فيه بعض من يشار إليه قال عبد امللك وإن رأوه يطأ 

غري ذي امرأة وال جارية صدق ومل يعلموا حاهلا فقال كانت زوجيت وقد طلقتها أو أميت وقد بعتها وهو معروف أنه 
وال تلزمه بينة ولو وجد معها كلف البينة إن مل يكن طارئا ألنه أحدث يف معنية نكاحا وملكا وهي تعرف بغري ذلك 

واألول ادعى جمهولة ولو مل يدع ذلك وقال كذب الشهود حد الثاين يف الكتاب اذا تزوج خامسة أو مبتوتة منه 
أخته من الرضاعة أو النسب أو ذات حمرم عاملا بالتحرمي حد وال يلحق به الولد لضعف ثالثا قبل أن تنكح غريه أو 

العذر فيهن أو امرأة يف عدهتا أو على خالتها أو عمتها أو نكاح متعة عوقب وال حد يف النكت ألنه حترمي بالسنة 
الواطئ أمة يدعي شراءها  وحيد يف اجلمع بني أخيت النسب لتحرميه بالكتاب وهو أصل يعتمد عليه والفرق بني

فيطالب البائع باليمني فينكل فيقسط احلد عن الواطئ إذا حلف وقضي له هبا وبني السارق يدعي على رب املتاع 
أنه يعلم أنه له فينكل أن القطع يتحتم وإن حلف السارف واستحق املتاع أن شأن الوطء الشهرة خبالف املتاع قال 

خطأ احلاكم يف ( وروى الثوري عن إبراهيم ) ادرأو احلدود بالشبهات ( سالم ابن يونس روي عن النيب عليه ال
ويريد ابن القاسم يف ذوات احملارم واملبتوتة واخلامسة وحنومها إال أن يعذر باجلهالة ) العفو خري من اخلطأ يف العقوبة 

ومل نشهد وحنن نشهد اآلن حد  فال حد عليه الثالث يف الكتاب إن ادعى نكاحها وصدقته هي ووليها وقالوا عقدنا
الرجل واملرأة إال ببينة غري الويل للتهمة وإن جلدا بعد انتفاء النكاح بغري اإلسترباء وإن ادعى شراء األمة فنكل 

البائع وحلف الواطئ درىء عنه احلد ألن الوطء شأنه الكتمان قاله ابن القاسم وقال أشهب إن كانت بيده مل حيد 



ف البائع ما باع ويأخذها ويتبعه بقيمة وإن مل تكن يف يده حد إذا مل يعف جبور وال يلحقه الولد وحلق به الولد وحيل
وحيلف السيد ويأخذها وما ولدت فإن نكل حلف الواطئ وبقيت له أم ولد وال يلحقه الولد ألنه حر وال يسترق 

ه ال يسقط احلد وال يسقط بشاهد مع الولد وال أمته إلقراره مبانع ذلك وال يسقط احلد بنكول السيد ألن تصديق
إقرار السيد ويسقط بشاهد وامرأتني استحسانا ألن ذلك يوجب امللك وخالفه ابن القاسم فقال إذا نكل السيد 

حلف الواطئ وصارت له ويسقط احلد وقال إذا أعتق عبد ومال فشهد رجل وامرأتان بدين يرد العتق وكذلك لو 
وطلب حتليف املعتق فنكل وحلف املدعي وكذلك إن تزوج أمة وأقام سيدها  حلف مع الشاهد أو مل يقم شاهدا

رجال وأمرأتني أن زوجها ابتاعها منه حرمت على زوجها مع امتناع شهادة النساء يف العتق والطالق الرابع يف 
نه بكر الكتاب ليسأل الشهود عن كيفية الرؤية والفعل فإن ظهرت ريبة بطلت الشهادة وإذا قبلت قبل قوله إ

فيدسه إال أن يشهد باإلحصان شاهدان فريجم ألن األصل عدم الزواج وال يقبل يف اإلحصان شهادة نساء معهن 
رجل أم ال قال ابن يونس ال يسأله أبكر هو حىت يكشف عنه فإن وجد علما وإال سأله وقبل قوله بغري ميني قال 

دة أو ماتوا أقيم احلد إن كانوا من أهل العلم مبا جيب به اللخمي قال حممد إن غاب الشهود قبل أن يسألوا غيبة بعي
ومل يسأله ) أبصاحبكم جنة ( قال الذي جاء يف احلديث ( احلد قيل البن القاسم إن أقر هل يسال كما تسأل البينة 

ن قال قال اللخمي هو كالبينة يسأل إن أشكل أمره ويف البخاري أن النيب سأل ماعزا بالنون والكاف قال حممد إ) 
إذا شهدت البينة أنا عبد وهو حمصن مل يصدق الهتامه بإيثار الرق على القتل وإن كان بكرا صدق كذلك يف القذف 

والشرب حيد حد العبد ألنه ال يتهم يف إرقاق نفسه قال اللخمي إن مل يكن طارئا مل يعجل رمجه إن كان ثيبا ومل 
بني كذبه محل على أحكام احلر أو صدقه فأحكام العبيد وإن يصدق إن كان بكرا وكلف بيان ملن هو مملوك فإن ت

كان طاريا وبلده قريب فكذلك أو بعيد ومث قرينة عجمة لسان أو تغري لون تقم أحكام األحرار وإن مل تكن قرينة 
وقال أسجن حىت يثبت أين عبد مل يرجم وكذلك اجلواب إن قال هو يهودي أو نصراين اخلامس يف الكتاب إن قالت 

نيت مع هذا وقال هي زوجيت أو وجدا يف بيت فاقرا بالوطء وادعيا النكاح ومل يأتيا ببينة حدا ألن األصل عدم ز
السبب املبيح وحيد واطئ الصغرية يوطأ مثلها واملرأة يطؤها صيب جيامع مثله وإن مل حيتلم وال حد عليها خبالف أن 

ل وحيد املسلم بالذمية وترد هي ألهل دينها وجيب احلد يطأها جمنون ألن اللذة حتصيل مقصود الوطء مع اإلنزا
والصداق يف اجملنونة والنائمة واملغصوبة قال ابن يونس قال حممد ال صداق للصغرية على البالغ قال ابن يونس وإن 

وحيد احلي  كان غري البالغ يلتذ به وتنزل املرأة جبماعة ينبغي أن يكون عليها احلد لنيلها ما ناله الكبري من الصغرية
بامليتة وال صداق كما لو قطع عضوا مل يلزمه أرش وآتى البهيمة يؤدب وال حيد وإن غصب امرأة فاحلد والصداق 

وقال أشهب إن أقرت أهنا زنت وقال أنا تزوجتها ال حد عليه ألنه مل يعترف بوطء إال يف نكاح وحتد هي خبالف إن 
ع عن نفسه وسوى بينهما ابن القاسم السادس يف الكتاب ال يعذر أخذ مع امرأة فادعى نكاحها ألنه أخذ فهو يدف

زنيت مبرغوس ( العجم بدعوى اجلهالة وال املرهتن باعتقاد احلل يف املرهونة عنده ومل يأخذ مالك مبا جاء يف احلديث 
ل اسم عبد أسود يف التنبيهات يقال بفتح امليم وسكون الراء والغني املعجمة وسني مهملة يعىن أسود وقي) بدرمهني 

مقعد وقيل قوله بدرمهني تفسري ملرغوس أي بدرمهني وهو ضعيف ألن عمر رضي اهللا عنه استفهمها وكانت نوبية 
معتقة حلاطب بن أيب بلتعة فقالت بدرمهني من مرقوص بقاف قال الشريازي يف طبقات الفقهاء وقعت يف خالفة عمر 

ه فقالوا عليها احلد وقال عثمان من بني اجلمع ال حد عليها ألهنا رضي اهللا عنه فاستشار عبد الرمحن بن عوف وغري
يظهر أهنا تعتقد أهنا ما صنعت مكروها واحلدود إمنا هي ملن يعتقد ذلك فأخذ عمر رضي اهللا عنه بقوله فهو أثر ال 

هر حترميه خبالف حديث قال ابن يونس العارية واملستاجرة كاملرهونة وإمنا ترك مالك احلديث ألن الزنا اليوم اشت



ذلك الزمان وأخذ أصبغ حبديث مرغوس ودرأ احلد عن اجلاهل للزنا كالسيب وحنوه السابع يف الكتاب إن اشترى 
من يعلم حبريتها حد إن أقر بوطئها وقال ابن القاسم ال حتد هي إن أقرت له بامللك وقال األهبري حتد إن علمت أهنا 

تدعي احلرية فلعله يصدقها أو يكف عنها فإن أكرهها فال حد عليها الثامن يف حرة ألهنا يلزمها أن متنعه نفسها أو 
الكتاب شروط الشهادة يف الزنا أن يشهد أربعة يف وقت واحد وعلى وطء واحد يف موضع واحد بصفة واحدة 

م اإلمام ألهنم مأمورون بالستر فحيث خالفوا شدد عليهم وألن الزنا فعالن فاحتاج كل منهما إىل شاهدين ويسأهل
فإن وصف ثالثة وقال الرابع رأيته بني فخذيها حد الثالثة للقذف وعوقب الرابع وإن مل يصفوا حدوا للقذف دون 

املشهود عليه وإن شهد اثنان أنه زىن هبا يف قرية كذا وقال اآلخران قرية أخرى حدوا كلهم للقذف وكذلك 
ى فعلني أو عن موطوئتني قوالن قال ابن القاسم ال ينظر بالفعلني املختلفني قال الطوطوشي إن شهد األربعة عل

القاذف وحيده ومن شهد معه بأن فعل فأتى القاذف بالشهود فشهدوا يف وقتني قبلت وحد الزاين قال حممد إن 
ادعى بينة بعيدة حد وإن جاء هبم بعد ذلك سقطت عنه اجلرحة وإذا وصف ثالثة دون الرابع قيل ال عقوبة على 

و شهد اثنان بالزنا يف زاوية بيت واثنان زاويته األخرى مل حيد وقال عبد امللك ال يضر االختالف يف األيام الرابع ول
وأمحد لنا إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم فإن عمر ) ح ( ووافقنا ) ش ( واملواطن أتوا جمتمعني أو مفترقني وقاله 

غرية بالزنا ولوال أن اإلمجاع شرط لكان ينتظر الرابع رضي اهللا عنه جلد أبا بكرة وصاحبيه حني شهدوا على امل
وذلك أن أبا بكرة وأصحابه كانوا يف غرفة فهبت الريح ففتحت الباب فرأوا اسفل الدار املغرية بن شعبة بني رجلي 

ينا منك ما املرأة فقالوا قد ابتلينا هبذا فلما خرجوا للصالة تقدم املغرية وكان أمريهم فقالوا ال ندعك تتقدم وقد رأ
رأينا فقيل إن هذا واليكم فاكتبوا فكتبوا فدعاهم عمر فشهد ثالثة فلما تقدم زياد قال عمر بن اخلطاب رجل شاب 
أرجو أن ال يفضح اهللا على لسانك رجال من أصحاب رسول اهللا فقال رأيت إستا يربو ونفسا يعلو ورجالن كأهنما 

 أكرب ودرأ احلد عن املغرية وحد الثالثة ومل يسأهلم عن رابع فلما أذنا محار وال أدري ما وراء ذلك فقال عمر اهللا
جلد أبا بكرة قال أشهد ألف مرة أنه زىن فهم عمر جبلده من الرأس فقال علي إن كنت تريد أن جتلده فارجم 

صاحبك وهذه قضية مبشهد الصحابة رضي اهللا عنهم وانتشرت ومل ينكر أحد ومعىن قول علي أنه إن كان هذا 
قذفا فاألوىل شهادة فقد كملت الشهادات أربعا وإن كان األول قذفا فهذا إعادته فما جتدد شيء بل أعاد األول 

وقد ترتب على ذلك موجبة وحيتمل إن جلدت هذا مع أنه ليس عليه جلد فارجم اآلخر وليس عليه رجم فإن قيل 
د على أصحابه وإمنا مل ينتظر رابعا ألن أبا بكرة كيف ساع له أن يلقنه ما يرجع به عن الشهادة مع أن فيه توجه احل

وأخاه نافعا وشبل بن معبد وزيادا واملغرية نزلوا يف دار فاألمر حمصور بينهم قلنا لإلمام عندنا أن يفعل ذلك وحيتال 
إىل  لسقوط احلد وهو كقوله عليه السالم ملاعز لعلك قبلت لعلك ملست والتحامل عليهم أوىل ألهنم كانوا مندوبني

الستر والقضية جرت بالبصرة وكتب هبا اىل املدينة فمن أين يعلم عمر أنه ليس مث خامس أو سادس مع أن احلد 
يدرأ بالشبهة وملا استحب التلقني استحب التأخري فلما جزم باحلد علم ما قلناه وألن اإلقرار بالزنا اختص بأمرين 

ن سائر الشهادات وألهنم إذا اجتمعوا ثبت الزنا فلم يتحقق التصريح وعدم الرجوع فتختص الشهادة مبا يؤكدها ع
ومل خيصص وبالقياس على سائر احلقوق واجلواب عن األول ) مث مل يأتوا بأربعة شهدا ( القذف احتجوا بقوله تعاىل 

املعىن أنه مطلق يف األحوال وقد أمجعنا على العمل به يف هذه الصورة فسقط العمل به يف غريها وألنا نؤكد ذلك ب
أن االجتماع ينفي الريبة خبالف االفتراق وألن األقاويل اليت يشترط بعضها يف بعض يعيدها افتراق اجمللس 

كالصرف وسائر الروايات وألن اجتماعهم خيرجهم عن القذف حلصول موجب الزنا دفعة وعن الثاين الفرق بأن 
عليه حد القذف فاشترط اإلمجاع دفعا حلد القذف  سائر احلقوق ال يتجه على الشاهد فيها شيء خبالف الزنا يتجه



عن الشهود وألن اإلفتراق يفضي إىل نقض حكم احلاكم فإنه إذا مل يكمل النصاب وقد مضى بأن األول شهادة 
فيصري قذفا وسائر احلقوق ال ينتقض فيها حكم وألنه لو قذف ثالثة مل يكمل عددهم مث جاء رابع مل تقبل شهادته 

  س شرط فعلم أن اجملل
  نظائر قال أبو عمران تقبل الشهادة مفترقة إال يف الزنا والسرقة 

تفريع يف الكتاب إذا شهدوا على شهادة غريهم فال بد من شهادة اثنني على كل شاهد وإال كانوا قذفة حيدون يف 
ولوا هو زان أشهد املقدمات إذا شهد أقل من أربعة على شهادة أربعة ففي الكتاب حيدون للقذف وقيل ال إال أن يق

فالن وفالن بذلك خبالف أشهدنا فالن وفالن وفالن بذلك قاله حممد ألهنم مل يصرحوا بنسبة الزنا إليه وعلى األول 
حيد الشهود على شهاداهتم إن أنكروا الشهادة وأتى هبا واحد منهم ولو كانوا أقل من أربعة على اخلالف يف سقوط 

امة احلد وهو مذهب ابن القاسم وعلى قول حممد حتد األصول بشهادة الفروع شهادة القاذف لتقدم القذف أو بإق
إن كانوا أقل من أربعة وأنكروا الشهادة أو واحد منهم إال أن يكون الفرع واحدا فال حيدون وحيد هو النفراده 

ثها ال حيدون إن كانوا وقيل ال حيد فيتحصل يف الفروع إذا كانوا أقل من أربعة أو نقلوا عن أقل من أربعة أقوال ثال
أكثر من واحد وإال حدوا ويف املنتقى قال عبد امللك يصح أن يكون الشهود هم القائمني بالشهادة وقال ابن 

القاسم إن تعلقوا به وأتوا السلطان مل جتز شهادهتم وعنه مثل األول ويف النوادر لو قال اثنان أكرهه او قال اثنان 
ف الصفة قاله ابن القاسم وال حد على الرجل واملرأة وال أدب وكذلك إذا زنت طاوعته حد الشهود دونه الختال

املرأة وعاينها اثنان وقال اآلخران ال ندري أهي أم غريها حدوا دونه قال يف املدونة وال يشترط يف اإلقرار أن يصف 
ر ألن رسول اهللا رجم به ماعزا خبالف الشهود إال أن يستعجل لقوة اإلقرار قال ابن يونس جيب احلد بالبينة واإلقرا

وباحلمل إذا جهل هل هو من زىن أم ال قاله عمر وعثمان وعلي وابن عباس رضي اهللا عنهم ومل يعلم هلم خمالف 
وال يأيت القاذف إال مبن تقدمت رؤيته ومل يقدح يف ) فإذ مل يأتوا بالشهداء ( وكتم الشهادة مندوب إليه لقوله تعاىل 

ال حيد باإلشارة لتعذر التفرقة ) ح ( وقال ) ش ( قدمات يعترب إقرار األخرس إن فهم عنه وقاله شهادته كتمه يف امل
هبا بني احلالل والزنا وهو ممنوع بل ميكن ذلك قال اللخمي يكفي من اإلقرار مرة واحة إذا صرح ومل يرجع قاله 

بل رجوعه ومنع مرة فإن جحد اإلقرار مالك فإن مل يأت بعذر وال رجع بل جرى اإلقرار مجلة فقال مالك مرة يق
أصال جعله مالك كالرجوع قال وليس بالبني ألنه رجوع عن القول دون الفعل ويقبل الرجوع يف مجيع حقوق اهللا 

تعاىل من السرقة وشرب اخلمر واحلرابة إذا أتى بعذر يعرف وإن مل يأت به خيتلف فيه فإن اجتمع حق اهللا تعاىل وحق 
إقراره بسرقة سلعة من فالن أو اغتصب فالنة أو حارب فالنا وأخذ ماله مث رجع لزمه حق آدمي يف اإلقرار ك

اآلدمي وإن أتى يف حق اهللا تعاىل بعذر قبل وإال حد وقيل يف السرقة إن مل يعينها قبل رجوعه وإال فال وأسقط ابن 
فيسقط حقه من احلد ولو كان اإلقرار القاسم عن قاذف الراجع عن الزنا خالفا ألشهب ألن اإلقرار ال يتعدى املقر 

األول بغصب امرأة مل يسقط الصداق ومل حيد بقذفها إن أنكرت ويسقط يف السرقة القطع دون الغرم ويشترط يف 
احلمل عدم الزوج والسيد فإن كانت طارئة صدقت واملقيمة إن ادعت الغصب وتقدم ذكر ذلك وادعته على من 

ذلك إال بعد ظهور احلمل حدت إال أن تكون معروفة باخلري فتكتم رجاء عدم  يشبه صدقت وإال فال وإن مل تذكر
احلمل وطلب الستر وفعله عمر رضي اهللا عنه يف امرأة قالت كنت نائمة فيا أيقظين إال الرجل فسأل قومها فأثنوا 

ال حتمل على الوطء وإن عليها خريا فلم حيدها وكساها وأوصى هبا أهلها فإن شهدت البينة برؤيته بني فخذيها قالوا 
وجدنا منيا ميكن وصوله مل حيمل احلمل عليه وحدت ألهنا تدعي اإلكراه قال مالك إذا غصبها وبات معها وقال مل 
أصبها صدق ولو تزوجها وبات معها وشهدت البينة من الغد بالزنا رمجت مع أن املسألتني سواء وإن كانت جتن 



وحتد األمة باحلمل وإن كانت ملكا المرأة أو لصيب فإن محلت وظهر فقالت أصابين ذلك حالة اجلنون صدقت 
فأنكره ومل تدع أنه منه أو ادعت حلف ما أصاهبا ولقد استربأهتا وال حتد ألن دعواها شبهة وله معاقبتها ألنه أمني 

ذا ادعت على على عقوبتها إلصالح ماله وحيدها على القول بأن له إقامة احلد عليها بعلمه وليس ذلك لإلمام ا
السيد ألن السيد قاطع دون اإلمام فإن كان مع امرأة ولد قالت مل ألده وشهد شاهدان على إقرارها بوالدهتا ال حتد 
كما لو شهدوا عليها بالزنا فجحدت فال بد من أربعة خالفنا األئمة يف احلمل لنا ما يف املوطأ قال عمر رضي اهللا عنه 

لى من زىن إذا قامت عليه البينة أو إذا كان احلبل االعتراف وهو قول منتشر يف الرجم يف كتاب اهللا تعاىل حق ع
الصحابة من غري خمالف فكان إمجاعا وفعله عمر جبارية وعثمان جبارية ولدت لستة أشهر فأمر هبا أن ترجم فقال 

والوالدات يرضعن ( عاىل وقال ت) ومحله وفصاله ثالثون شهرا ( علي رضي اهللا عنه ليس ذلك عليها قال اهللا تعاىل 
واغد يا أنيس ( فأمر هبا أن ترد وهو قوهلم رضي اهللا عنهم احتجوا بقوله عليه السالم ) أوالدهن حولني كاملني 

وهذه مل تعترف فال ترجم وبأن عمر رضي اهللا عنه أيت بامرأة تبكي حبلى ) على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها 
ىن قومها خريا فقال لو قتلت هذه خلشيت أن أدخل النار وعنه أنه سأل أخرى فقال مالك فقالت رجل ركبين وأث

وألن الغالب ) ادرأوا احلدود بالشبهات ( فقال لعلك استكرهت فقالت نعم وأنا نائمة فتركها ولقوله عليه السالم 
منع الصحة وعن  عدم الزنا فيحمل على الغالب واجلواب عن األول أن املفهوم معارض بظاهر احلال وعن الثاين

الثالث أنه حجة لنا يف أن ظاهر احلال يقضي بطلب الدفع له ولعلها كانت مستغيثة وعن الرابع أنا مننع أن هاهنا 
شبهة بل ظاهر احلال يقتضي الزنا وعن اخلامس أن البينة لو شهدت بالوطء ومها يدعيان الزوجية حدا ومل ينفعهما 

لى أن الرجوع عن اإلقرار يسقط احلد وعنه إن رجع اىل غري شبهة روايتان ذلك مع أنه الغالب ووافقنا األئمة ع
هال تركتموه يتوب فيتوب اهللا ( ألن ماعزا طلب وهو يرجم الرجوع للنيب عليه السالم فلم ميكن فقال رسول اهللا 

وأمحد ال بد من ) ح ( على أن اإلقرار يكفي منه مرة وقال ) ش ( وال معىن لذلك إال قبول رجوعه ووافقنا ) عليه 
ومل يقل أربعا بل ) فإن اعترفت فارمجها ( أن يغيب عن اجمللس يف كل مرة لنا قوله عليه السالم ) ح ( أربع واشترط 

اكتفى بأصل االعتراف ورجم اجلهنية وإمنا اعترفت مرة وقول عمر املتقدم ومل يشترط التكرار وكسائر احلقوق 
من األسلميني أتى رسول اهللا وهو يف املسجد فقال يا رسول اهللا إين زنيت أن رجال ( احتجوا مبا يف الصحيحني 

فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول اهللا إين زنيت فأعرض عنه حىت فعل ذلك أربع مرات فدعا به عليه 
يعرض عنه السالم فقال أبك جنون قال ال قال فهل أحصنت فقال نعم فقال رسول اهللا ارمجوه ولو وجب مبرة مل 

وهذا ) إنك قد زنيت أربع مرات قال نعم قال ومبن قال بفالنة ( لتعني احلد ويف أيب داود قال له عليه السالم 
التعليل دليل على أهنا املعتربة وروي أن الصديق رضي اهللا عنه قال له إن اعترفت الرابعة رمجك رسول اهللا فلوال أنه 

 عنه واجلواب عن األول أنه اعرض عنه لتوهم أنه جمنون ولذلك سأله حكم معلوم مل خيرب عليه الصديق رضي اهللا
عن اجلنون وكانت قرائن أحواله تقتضي ذلك مجعا بني األحاديث وقوله يف التعليل معناه أن وصوهلا إىل هذه الغاية 

ه لو حلق بالشهادة أضعف الريبة وهو معىن قول الصديق رضي اهللا عنه ألنه رآه قد قارب أمره اجلالء وعن الثاين أن
الشترط العدالة واحلرية وغري ذلك وهو باطل إمجاعا وعن الثالث أن املالعن يسقط عن نفسه حدا ويوجبه على 
غريه فاحتاج إىل قوة السبب التاسع يف الكتاب إذا قالت بعد الشهادة أنا بكر أو رتقاء ونظرها النساء فصدقنها 

إرخاء الستر وادعته وشهد النساء بالبكارة صدقت وال يكشف احلرائر حدت ألن زوج البكر إذا أقر بالوطء بعد 
عن مثل هذا قال ابن يونس ألن شهادة النساء ال تدفع احلد وتؤخر خوف هالك احلمل قال اللخمي أرى أن ال حتد 

  ألن شهادة النساء شبهة وألن شهادهتن توقف شهادة الرجال
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فقد قال ابن القاسم إن شهادة رجل وامرأتني تعدل شهادة رجلني يف األموال وينبغي أن ينظرها من النساء مجاعة 
حيصل بقوهلن العلم فلو قالت أنا انكشف ألربع رجال ألجيبت ألهنا ضرورة لدفع القتل فهو أوىل من الطبيب 

الشهادة العاشر يف الكتاب إذا ثبت زناها بعد أربعة أشهر والزوج غائب منذ أربعة ورمجت بعد الوضع فقدم و
الزوج وادعى اإلسترباء وكانت قالت قبل الرجم ليس الولد منه وقد استربأين أينقى بغري لعان كما لو ظهر باملرأة 

صدقه قبل الرجم فالبد من اللعان احلادي عشر يف محل قبل البناء فصدقته على نفيه وعلى عدم الوطء ولو مل ت
كتاب القذف ال حيد الشريك يف األمة ويؤدب إن مل يعذر جبهل ولشريكه التقومي عليه وال صداق هلا وال ما نقصها 

ألن القيمة وجبت له فتركها ومتسك بنصيبه ناقصا وإن محلت وهو ما قومت عليه يوم احلمل وال شيء عليه من 
تكون له أم ولد أو معسرا خري شريكه فإن متاسك اتبعه بنصف قيمة الولد وتبعه بنصف قيمتها يوم قيمة ولده و

محلت وتباع يف نصيب شريكه إن احتيج إليه ويتبعه بنصف قيمة الولد وإن نقص من نصف قيمتها يوم احلمل اتبعه 
يمة الولد قال ابن يونس يعاقب بالنقصان مع نصف قيمة الولد ، فإن ماتت قبل احلكم فنصف قيمتها مع نصف ق

الواطئ مائة قاله أبو الزناد وال يرد على ابن القاسم إذا أفسد الثوب فسادا كثريا أنه خمري يف التمسك ويغرمه 
النقص أو يضمنه القيمة ألن له فيه خالفا وجوابه يف األمة على القول اآلخر ويف يوم التقومي ثالثة أقوال يوم احلمل 

احلكم بناء على التفويت أو سببه وألهنا مسألة خالف والفرق بينها وبني املعتق يقوم عليه يوم احلكم يوم الوطء يوم 
مع أن احلمل يؤدي للعتق أن الواطئ متعد فاعترب يوم العدوان قال سحنون ال شيء له يف اإلعسار يف قيمة الولد إذا 

الشريك فيه شيئا قال ابن القاسم يعتق عليه النصف اختار قيمتها ألن الولد متأخر عن القيمة تقديرا فال يستحق 
الذي بقي له بيده لعدم انتفاعه به والنصف اآلخر رقيقا ملن اشتراه وقيل ال يعتق فلعله ميلك باقيها فيحل له وطؤها 

 وقاله ابن القاسم أيضا ومالك وحممد فإن اعتق أحد الشريكني حصته مليا فوطئها اآلخر قبل التقومي مل حيد ألن
حصته يف ضمانه وال صداق عليه إن طاوعته وال ما نقصها وإن أكرهها فنصف نقصها بال صداق قاله مالك فإن 

أعتق مجيعها قال ابن القاسم ليس لشريكه عتق حصته لتقدم عتق غريه وقال بقية الرواة له ذلك ألنه ملكه فإن 
ه وطئ حرة وقال ابن القاسم ال حيد ويلزم ابن وطئها اآلخر بعد علمه حد إن مل يعذر جبهل قاله ابن القاسم ألن

القاسم أن عليه القيمة يوم العتق ويلزم تركته ومل يقله فإن كان املعتق جلميعها معسرا مل حيده ابن القاسم فإن كان 
ئبا مليا ومل يطالب حىت أعدم وقد علم اآلخر به فتركه مع القدرة على القيام ومضى العتق واتبع هبا دينا وإن كان غا
ومل يعلم بالعتق فهو على حقه فاله ابن القاسم وهو خالف أصله يف هذه املسألة بل يلزمه عدم الفرق بني احلضور 
والغيبة ألهنا عتقت كلها ملا كان مليا الثاين عشر قال ابن يونس إن طلق قبل البناء والوطء وقال ظننت أن ال تبني 

باجلهالة وكذلك املطلق ثالثة ويطأ يف العدة وال صداق أو أم ولده  إال بالثالث فال حيد وهلا صداق واحد إذا عذر
بعد العتق إن عذر باجلهالة إذ قال ظننت احلل وإال حد أو وطئ أم ولده بعد الردة وهو يعلم أهنا حرام لشبهة امللك 

ذر جبهلة قال حممد أن أوطئ جموسية بامللك عاملا بالتحرمي خبالف لو تزوجها عاملا بالتحرمي لعدم الشبهة إال أن يع
وطئ من ذوات حمارمه من ال تعتق عليه كاخلالة ال حيد أو تعتق عليه حد كالبنت وال يلحق به الولد لضعف الشبهة 

أنت ( بعتقهن بالشراء إال أن يعذر جبهالة فال حيد ويلحق به الولد وال حيد األب بوطء أمه ابنه لقوله عليه السالم 
ها محلت أم ال ألنه حرم وطؤها على اإلبن فإن أعسر بيعت عليه بعد اإلسترباء إن مل ويغرم قيمت) ومالك ألبيك 



حتمل فإن نقص مثنها عن القيمة اتبع بالتمام وإن فضل فلألب وكذلك اجلد ألب أو ألم قاله ابن القاسم وخالفه 
ن يطأها فال حيد للشبهة أشهب فحدمها لنقص رتبتهما عن األب يف النفقة وغريها ومن أحلت له جارية ردت إال أ

كان جاهال أو عاملا وتلزمه قيمتها محلت أم ال وال يتمسك هلا رهبا بعد الوطء وإن مل حتمل خبالف الشريك ألن 
الشريك متعد فإن متاسك صح ما خيشى من عارية الزوج وال يؤمن أن حيلها ثانية فإن كان عدميا وقد محلت فالقيمة 

ه وله الفضل وعليه النقص قاله ابن القاسم قال األهبري وهذا كله إذا جهل التحرمي يف ذمته وإن مل حتمل بيعت علي
وإال حد وال يلحق به الولد لعدم امللك والنكاح وجهله التحرمي وهو خالف املدونة الثالث عشر قال الطرطوشي 

ني ويؤدب الكافر وإن يرجم الالئط الفاعل واملفعول أحصنا أم ال عبدين أو كافرين وقال أشهب حيد العبد مخس
وطئ اجنبية يف احملل املكروه ففي املدونة هو زىن يرجم احملصن وجيلد غريه ويغرب الرجل وقال القاضي أبو حممد 

وأمحد يف اجلديد ( ش _ حكم ذلك حكم اللواط وقال كثري من العلماء الشهادة على اللواط كالزنا أربعة وقال 
اقتلوا ( امنا فيه التعزير إال أن يتكرر فيقتل لنا قوله يف أيب داود ) ح ( ه وقال اللواط كالزنا يرجم احملصن وجيلد غري

أحصنا أو مل حيصنا واستشار فيه الصديق الصحابة فأشاروا بالقتل وكان أشدهم علي فأفىت فيه ) الفاعل واملفعول به 
وقال ابن وهب ال أرى حرقه إال  باحلرق فكتب الصديق خلالد باحلرق وألن الرجم هو العقوبة الواقعة بقوم لوط

بأنه ) ش ( بعد أن نقتله وألنه نوع من الفساد يف األرض وسعي يف سد باب النسل فيجب به القتل كاحلرابة احتج 
إيالج يف فرج آدمي حيرم فيكون زين كالقتل جوابه أن هذا أفحش ألنه سد باب النسل وقد جعل اهللا تعاىل للزنا 

بأنه ال يتعلق به إحصان وال إحالل فال يوجب احلد ) ح ( للواط سبيال فكان أقبح احتج سبيال بالنكاح ومل جيعل 
كاإليالج يف الفم وغريه واجلواب ألنه معارض بأنه يتعلق به الغسل واملهر عندنا وأما اإلحالل واإلحصان فمناطهما 

طوع وال إكراه وال يرجم املفعول  كمال الوطء ومل يوجد قال ابن يونس قال ابن القاسم وال صداق على الفاعل يف
به إن أكره ويرجم الفاعل الرابع عشر قال ابن يونس املرأة تأيت املرأة قال ابن القاسم ذلك الجتهاد اإلمام حبسب 
شنعه ذلك وخفته وعنه جتلدان مخسني مخسني وحنومها وعليهما الغسل إن أنزلتا يف التنبيهات الدارئة للحد ثالثة يف 

اد احلل كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته ويف املفعول حنو كون األمة مشتركة ويف الطريق كالنكاح الفاعل كاعتق
املختلف فيه كالزواج بال ويل أو شهود إذا استفاض قاله يف اجلواهر قال واختلف يف درء احلد يف نكاح املتعة 

فيعتمد ) ادرأوا احلدود بالشبهات (  واملذهب الدرء وليس كل اخلالف دارئا بل الضعيف ال يدرأ ومل يصح ما روي
على أن صور الشبهات قاصرة عن موطن اإلمجاع فال يلحق به اخلامس عشر يف اجلواهر إن استأجرها للزنا مل يدرأ 

احلد عنهما ونقض أسله مبا لو استأجرها للطبخ أو اخلياطة وحنوه ) ح ( وأسقط ) ش ( عنه عقد اإلجارة احلد وقاله 
وفرق بان النكاح ينعقد بلفظ اإلجارة وقوله بعد ذلك ألزين بك لغو كما لو صرحا بلفظ النكاح من األعمال حيد 

وال تكرهوا ( اآلية وقوله تعاىل ) الزانية والزاين ( مث قال ألزين بك فهو فساد ال يثبت مع احلد لنا قوله تعاىل 
إذا قال له ) ح ( وقد قال ) ا عرض احلياة الدنيا لتبتغو( وهو بعوض لقوله تعاىل يف آخر اآلية ) فتياتكم على البغاء 

زنيت بدابة ال يكون قاذفا أو بثوب فقاذف ألن التقدير مكنت دابة من نفسك وأخذت عوض الزنا ثوبا وألنه وطء 
جممع على حترميه ال ملك فيه وال شبهة والواطئ عامل بتحرميه فأشبه صور اإلمجاع وقياسا على إجارهتا للخدمة فإنه 

حد يف اإلجارة الصحيحة فأوىل يف الفاسدة ولو سقط هبا العقد لسقط باملعاطاة اليت ينعقد هبا البيع واإلجارة على  إذا
اخلالف واخلالف شبهة فإن التزموا هذا فالزنا يف الغالب ال يقع إال يف معاطاة احتجوا حبديث مرغوس املتقدم 

ك اجلارية عذرها عمر رضي اهللا عنه باجلهال بتحرمي الزنا والقياس على النكاح الفاسد واجلواب عن األول أن تل
ومسألتنا ليست كذلك وعن الثاين أن النكاح الفاسد ال بد أن خيتلف يف أصل جوازه وهذا متفق على حترميه 



السادس عشر يف اجلواهر إذا باع امرأته من اجلوع وأقرت له بالرق فوطئها املبتاع قال الن القاسم ال حتد وتعذر 
  جلوع وقال ابن وهب إن طاوعته وأقرت أنه أصاهبا طائعة حدت با

نظائر قال تسع نسوة ال حيد واطئهن األمة املشتركة واحملللة وجارية اإلبن وجارية األب وأجداد اآلباء واألمهات 
ية ختدم رجال كالوالد واألمة ذات احملرم كالعمة واخلالة وذات حمرم من الرضاعة ومن كان عاملا بالتحرمي عزر واجلار

  يطؤها واملتزوجة على عمتها أو خالتها أو يف عدهتا ويطؤها يف عدهتا 
نظائر قال صاحب اخلصال مخس نسوة ال يقام احلد عليهن املكرهة والنائمة واجملنونة والصبية اليت مل تبلغ وموطوءة 

ليه الصداق إال الصيب ال حيد الصيب الذي مل يبلغ ومىت قال لواحدة منهن يا زانية حد للقذف وحيد واطئهن وع
قاعدة كلما سقط احلد حلق النسب ومن حيد ال يلحق به النسب قال عبد احلق إال يف ست مسائل يشتريها ويقر أنه 
أولدها عاملا حبريتها أو ممن تعتق عليه أو يتزوجها ويقر أنه أولدها عاملا بأنه ذات حمرم بنسب أو رضاع أو صهارة أو 

ار ويقول أولدت هذه منهما بعد اختيار األخرى وترك هذه أو يقول أولدت املرأة عاملا بأن يل يشتري إحدامها خبي
أربعا سواها أو يقول اشتريتها والسيد منكر وال بينة فيحد هو واجلارية إن قام السيد على إنكاره النظر الثاين يف 

حصان واجللد مائة وما يضاف إليه وهو املوجب ويف اجلواهر هو الرجم واجللد والنظر يف الرجم وشرطه وهو اإل
  التغريب فهذه أربعة أطراف 

الطرف األول يف اإلحصان ويف اجلواهر هو مخس خصال التكليف واحلرية واإلسالم والتزويج الصحيح والوطء 
الوطء بل  املباح ويف احلقيقة ثالثة احلرية والتزويج والوطء وغريها معترب يف اصل الزنا ومل يشترط عبد امللك إباحة

حيصن وطء احلائض من زوجها وال حيصن وطء الشبهة يف النكاح الفاسد وتشترط اإلصابة بعد احلرية وال يشترط 
حصوله يف الوطئني بل إن أحصن أحدمها رجم وجلد اآلخر فائدة أصل هذه اللفظة املنع ومنه احلصن للبناء ألنه 

احملرمات واحلرية جتعل النفس أبية متتنع من القاذورات  مينع من فيه من العدو فالتكليف وازع مينع من تعاطي
اإلسالم مينع اإلقدام على املنهيات والتزويج يكمل النعمة فيصري من ذوي الرتب العليات ويعظم عليها املؤاخذات 

 فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من( واإلمجاع يف التكليف والوطء وأما احلرية فلقوله تعاىل 
على اإلسالم خالفا ) ح ( والوطء املباح ألنه الغالب فيحمل اللفظ عليه ألنه النعمة الكاملة ووافقنا ) العذاب 

جبامع تكامل النعمة وهو ) والقياس على القذف ) ال إحصان مع الشرك ( للشافعي وأمحد لنا قوله عليه السالم 
يضاعف هلا  -إىل قوله  -يب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت يا نساء الن( موجب لزيادة العقوبة بشهادة قوله تعاىل 

ألخذنا منه باليمني مث ( وقوله تعاىل ) إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات ( وقوله تعاىل ) العذاب ضعفني 
عادة أن فجعل تعاىل مؤاخذته ومؤاخذة أزواجه اعظم املؤاخذات ألهنم أكمل من غريهم وألهنا ال) لقطعنا منه الوتني 

جاءت اليهود إىل رسول اهللا فذكروا أن رجال وامرأة منهم ( مناقشة خواص امللك اعظم احتجوا مبا يف الصحاح 
زنيا فقال رسول اهللا ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم فقالوا نفضحهم وجيلدون فقال عبد اهللا بن سالم كذبتم إن 

م يده على آية الرجم مث قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد اهللا بن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحده
ويف ) سالم ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدقت إن فيها آية الرحم فأمر هبما رسول اهللا فرمجا 

ن واكمل النعم فيؤاخذ البخاري وكانا قد أحصنا ورسول اهللا ال حيكم بغري شرعه وألن الكافر يعتقد دينه أمت األديا
بذلك يف العقوبة وألن غريه من الشروط إذا عدم خلفه ضده يف عدم املنع ألن اجملنون والصيب ال ميتنعان والرقيق 
أجسر على الزنا وعدم الوطء يبعث على الزنا ليقف على حقيقته أما عدم اإلسالم فال ألن الكافر ميتنع من الزنا 

القذف أن الوطء ال يعترب يف القذف ويعترب يف الرجم ويعترب فيه العفاف دون الرجم  كاملسلم وألن الفرق بينه وبني



الثيب بالثيب رجم ( وال يعترب فيه إحصان احملدود ألن الذمي حيد يف القذف فهو حجة لنا لعموم قوله عليه السالم 
ب عن األول أن احلديث أو سبب للقتل على املسلم فيكون سببا يف حق الكافر كالقصاص واجلوا) باحلجارة 

صحيح إال تلك الزيادة ومها حمصنان وامنا رمجهم بوحي خيص اولئك لوجوه أحدها أنه عليه السالم ال يليق به وال 
مبن له أدىن دين أن يتصرف يف الزنا بغري أمر اهللا تعاىل وثانيها أن هذا القصة وقعت أول نزوله عليه السالم املدينة 

( عد ولذلك روى ابن عمر مفسرا قال وكان حد املسلمني يؤمئذ اجللد وثالثها قوله تعاىل ومل يكن حد الزنا نزل ب
وهذا يقتضي أنه إمنا حكم بوحي خيصهم ورابعها أنه روي يف اخلرب أنه رمجهم ) وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا 

ما تنبيه احلديث يشكل عليه بشهادة الكفار وأنتم ال تقولون به وألنه عليه السالم مل يسأل عن شرائط إحصاهن
مذهبنا ومذهب املخالف أما مذهبنا فألنا ندعي وحيا وختصيصا هبذين الشخصني بغري دليل مع أن الظاهر اقتضى 
االعتماد على التوراة ال سيما إذا مجعت طرق احلديث وأما مذهبهم فإن التوراة حمرفة وإخبار عبد اهللا بن سالم 

يف التوراة ألنه يرويها عن الصدور بال رواية يف كتب اإلسرائيليني لطول الزمان وكثرة وغريه إمنا يفيد أنه رأى ذلك 
اللعب واإلمهال واالعتماد على مثل هذا باطل إمجاعا وشرع من قبلنا إمنا يكون شرعا لنا إذا ثبت أنه شرع من قبلنا 

ألنه لو كان كذلك ملا سأهلم عليه  بوحي ثابت أو رواية صحيحة وال ميكن أن نقول إن حد املسلمني يومئذ الرجم
بل مفهوم ) ال تصدقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا ( السالم عن التوراة وال فحص ألنه هنانا عن ذلك وقال 

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم ( يأىب ذلك وقوله تعاىل ) وأن أحكم بينهم مبا أنزل اهللا ( القرآن يف قوله تعاىل 
ويف املنتقى حيتمل أن يكون أوحي إليه بصحة هذا من التوراة وعلم ذلك عند عبد اهللا ابن سالم وغريه ) ن الظاملو

على وجه يوجب العلم أو شرع من قبلنا شرع لنا وقد نبهت على ضعف الوجوه األخرية قال قال مالك مل يكونوا 
ة ألن الكافر لو قذف كافرا ال حيد وإن اعتقد أن أهل ذمة وعن الثاين أنه ال عربة باعتقاده ألنه نقمة أخرى ال نعم

املقذوف حمصن وعن الثالث أنه يبطل شهادته فإنه يعتقد حترمي الكذب وال تقبل شهادته وعن الرابع أن العفة عن 
الزنا ال تبقى مع القذف فاعتربت ويف اإلسالم مها سواء يبقى معها فاعترب فيهما واجلواب عن اخلامس أنه خيصصه 

  كرنا من األدلة واجلواب عن السادس أن القصاص ال يعترب فيه خبالف هاهنا مبا ذ
فرع يف املنتقى ال حيكم أحدنا اليوم حبكم التوراة وقال أشهب إذا طلب أهل الذمة الرجم وهو دينهم فلهم ذلك إال 

) سول اهللا هبما فرمجا فأمر ر( من كان رقيقا ملسلم فليس هلم فيه رجم وال جلد وال قتل لتعلق حق املسلم وقوله 
يف االعتراف يلزمه االبتداء بالرجم مث ) ح ( وقال ) ش ( يدل على أن اإلمام يلزمه مباشرة احلدود وقاله مالك و 

فلقد رأيت الرجل حيين على املرأة يقيها ( يتبعه الناس خبالف البينة لنا القياس على السرقة ويدل احلديث بقوله 
حيفر للمرأة ولو حفر مل يكن منحنيا عليها قال ابن ) ش ( وقال ) ح ( حيفر له قاله مالك و أن املرجوم ال ) احلجارة 

دينار يفعل اإلمام من ذلك ما يراه وقال أصبغ حيفر للمرجوم ويرسل له يداه يدرأ هبما عن وجهه إن أحب ويف 
ر نكلوا قال ابن يونس ألن احلد تطهري الكتاب إذا زىن الكافر مل حيد ورد إىل أهل دينه فإن أعلنوا الزنا وشرب اخلم

  للكافر وهو ليس من أهله خبالف القذف والسرقة واحلرابة ألنه من باب التظامل حق للذمي فيقام عليه وإن أسلم 
  فرع يف الكتاب يقبل قوله أنا بكر وجيلد وال يقبل يف اإلحصان النساء كان معهن رجل أم ال ألنه حكم بدين 

ه بعد الدخول فشهد عليه بالزنا فأنكر اإلصابة مل يرجم إال بإقرار أو ظهور ولد لعظم حرمة فرع قال إذا طال مكث
الدم خبالف الصداق يف النكت قال النكاح الثابت إذا أخذت تزين بعد إقامتها مع زوجها عشرين سنة حتد اختلف 

كما قاله حيىي بن عمر أو يفرق بأن اجلواب ألن الزوج مقر بالوطء أو حيتمل أن الطول فيها أكثر فهو اختالف قول 
العادة يف طول املدة إذا مل حيصل وطء تطالب املرأة به فلما مل يكن ذلك دل على حصوله وليس عادة الزوج إظهار 



الوطء قاله بعضهم وليس بشيء بل الفرق ينعكس يف الزوج إذا كان هو الزاين يقال له تركها القيام دليل الوطء 
مد إذا اختلفا يف الوطء بعد الزنا مل يقبل قول الزاين منهما ورجم ولو مل يكن خال هبا إال ليلة قال ابن يونس قال حم

أو أقل وإن اختلفا قبل الزنا مل يكن املقر حمصنا ولو أقام معها الدهر وقاله ابن القاسم والفرق بني قبل وبعد أن 
ا أقررت لتكون يل الرجعة واملقر بعد منهما أوجب الزوجة تقول قبل إمنا أقررت لتكميل الصداق أو يقول الزوج إمن

على نفسه وال عذر له فيكون اآلخر مثله إذ ال يكون الواطئ حمصنا دون املوطوء وال يسقط انكاره حداُ وجب قال 
اللخعي ال يكون حمصناً بالعقد وال بالدخول فيما يفسخ بعد الدخول فإن كان مما يثبت بعد الدخول كان به حمصنا 

عد بأول املالقاة فإن صح العقد وفسدت املالقاة مل حيصن عند ابن القاسم وال حيد خالفا لعبد امللك فيهما ألن مبا ب
إطالقات صاحب الشرع حتمل على املشروع ألنه عرفه وعند ابن دينار حيصن وال حيل قال ولو عكس لكان أشبه 

حصنان أو على نفيه فبكران وإن اختلفا حد املنكر ألن احلد يدرأ بالشبهة ومىت تصادقا يف اإلصابة قبل الزنا فم
واختلف يف املقر فقيل يرجم إال أن يرجع قبل اجللد فإن اختلف بعد الزنا فثالثة أقوال قال عبد امللك ال يقبل قول 
املنكر ويرمجان وهو قول أصحابنا وقال ابن القاسم يصدق الزوج والقول الثالث ما تقدم ذكره يف كتاب النكاح 

ا تقدمت حكايته يف الثالث وإذا غاب أحدمها أو مات قبل أن يسمع منه اقرار أو انكار مث أخذ األخذ ألين فيم
فاجلواب كما تقدم يف احلاضر الذي مل يسمع منه شيء يف املقدمات إذا خالفها وأقر بالوطء قبل الزنا أو بعده 

يصدقان عند ابن وهب وإن قرب إلينا وقال مجهور  فمحصنان وإن أنكراه بعد الزنا ومل يقرا قبله فثالثة أقوال ال
األصحاب يصدقان إال أن يطول الزمان جدا ويصدقان وإن طال الزمان وهو ظاهر املدونة يف كتاب الرجم والثاين 

  ظاهرها يف النكاح الثابت وإن أنكرا قبل الزنا صدقا اتفاقا 
د منهما حمصنا وهي غري بالغة وحدها حيصن دوهنا فرع قال اللخمي ومىت كان الزوج وحده غري بالغ مل يكن واح

ألن مقصود الوطء حيصل من الصغرية له وال حيصل للمرأة من الصغري وان كان إحدمها عبدا حيصن احلر منهما 
لوجود احلرية والزوجية وإن كان أحدمها جمنونا حيصن العاقل خاصة قاله مالك وابن القاسم وقال أشهب املعترب 

عاقال فال حيصن هو وهي أيضا إن زنت يف إفاقتها أو جمنونا مل يتحصنا معا وقال عبد امللك إن صح الزوج إن كان 
العقد منهما أو من وليهما حتصنا معا وإن كانا جمنونني يف حني البناء إذا وقع الزنا يف الصحة فإن كان الزوج مسلما 

نه إن تزوج وهي مسلمة كان فاسدا أو نصرانية فهي وهي نصرانية حيصن دوهنا أو مسلمة دونه مل يكن إحصانا هلا أل
غري خماطبة بالفروع يف املقدمات إن وقع الوطء قبل اإلسالم أو احلرية مل يعترب حىت يقع بعدمها ويعترب اجتماع 
قوله اإلسالم واحلرية أيهما تقدم وإذا انفرد اإلسالم فهو إحصان أو احلرية مل يكن إحصانا يعترب وهبذا جتتمع اآليات ف

واللذان يأتياهنا منكم فآذومها فإن تابا وأصلحا ( وقوله تعاىل ) فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت ( تعاىل 
فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من ( منسوختان إمجاعا وقوله تعاىل ) فأعرضوا عنهما 

من ( فالثاين معناه تزوجن قاله القاضي إمساعيل لتقدم قوله قرئ أحصن وأحصن بفتح الصاد وكسرها ) العذاب 
نصف ما على ( فيقتضي إن التزويج حال العبودية ال يوجب رمجا وال جلد مائة وقوله تعاىل ) فتياتكم املؤمنات 

  أي احلرائر املسلمات ال احلرائر املتزوجات ألن حدهن الرجم وهو ال يتبعض ) احملصنات من العذاب 
أربعة ال حيصن وال حتصن األمة الزوجة للحر حتصنه وحيصنها والكتابية والصبية اليت مل تبلغ ومثلها يوطأ ( نظائر 

الطرف الثاين الرجم يف التنبيهان للرجم عشرة شروط البلوغ والعقل واإلسالم وعدم الشبهة ومعيب ) واجملنونة 
حصان واحلرية ويف الكتاب مل يعرف مالك أن البينة احلشفة يف قبل أو دبر بني آدميني غري مكرهني وال جاهلني واإل

تبدأ بالرجم مث الناس ويف اإلقرار واحلمل يبدأ اإلمام بل يأمر كسائر احلدود وال يربط املرجوم وال حيفر له وال 



يونس  ولو كان يف حفرة ما حىن عليها قال ابن) رأيت الرجل حيين على املرأة يقيها احلجارة ( للمرأة ملا يف احلديث 
يرمى باحلجارة اليت يرمى مبثلها دون الصخور ويرمى حىت ميوت ومنع احلفرة الزم ألن ماعزا هرب من احلجارة ولو 
كان يف حفرة ما فر وألن املطلوب نيل احلجارة مجيع اجلسد قال الشيخ أبو إسحاق يرمى بأكرب حجر يقدر الرامي 

ور ألهنا تشوه والصفا ألهنا تطول وال ختتص بالظهر بل مقابل على محله قاله يف اجلواهر قال اللخمي جتتنب الصخ
الظهر وغريه ومن السرة إىل فوق وجيتنب الوجه للشرف والرجلني واليدين للتعذيب من غري مقبل وجيرد أعلى 
ا الرجل دون املرأة ألهنا عورة ويف املوازية حيفر له وهلا قال أشهب إن حفر له خليت له يداه وكذلك احملارب إذ

صلب ترسل يداه وقيل حيفر للمشهود عليه دون املقر ألنه إن هترب ترك وقد حفر رسول اهللا للغامدية دون ماعز 
اىل صدرها وأمر البينة بالتبدئة أحسن ألنه يؤدي للتثبت يف الشهادة ويعذر اإلمام يف اإلقرار عند عبد امللك 

جع ال يؤخذ إال بالبينة شهادة اثنني أو أربعة على وسحنون ألنه إذا رجع أخذه بعلمه عندهم وعند مالك إذا ر
  اخلالف ويستحب بداية اإلمام يف احلمل ألهنا مسألة خالف إن ادعت إنه بشبهة ومل تصدق 

  فرع يف الكتاب يغسل املرجوم ويكفن ويصلى عليه عند اإلمام ويدفن ألنه مسلم وينزجر اجلناة بعدم صالة األئمة 
بعة الشهود قبل احلد أو وجدا عبدا أو مسخوطا حدوا حد القذف لعدم ثبوت قوهلم فرع قال إذا رجع أحد األر

فإن رجع مجيعهم بعد الرجم حدوهم بإقرارهم بالقذف والدية يف أمواهلم ألهنم سبب قبله أو رجع واحد حد وحده 
يف عدالتهم خبالف وإن علم بعد احلد أن أحدهم عبد حدوا أو مسخوط مل حيد وإال شهادهتم متت باجتهاد اإلمام 

العبد فإنه من خطأ اإلمام وإن مل يعلم الشهود فالدية على عاقلة اإلمام لتفريطه أو علموا فعلى الشهود يف أمواهلم 
ألنه يف معىن العمد فال حتمله العاقلة وال شيء على العبد يف الوجهني وما أخطأ به اإلمام من حد اهللا فبلغ ثلث الدية 

دون الثلث ففي ماله وإن وجد بعد الرجم جمبوبا مل حيد الشهود ألنه ال حيد قاذف اجملبوب  فأكثر فعلى عاقلته أو
وعليهم الدية يف ماهلم واألدب وطول السجن من النكت إن رجع أحد مخسة فأكثر ال شيء على الراجع لثبوت 

قبل أحد األربعة مجاعة  احلد بالنصاب فإن رجع أحد األربعة غرم هو واألول ربع الدية بينهما نصفني فإن رجع
فذلك بينهم بالسواء مع الرابع فإن رجع آخر فعليه وعلى من رجع قبله نصف الدية بينهم بالسواء وعلى هذا وعن 

ابن القاسم أن على الرابع الزائد على األربعة احلد إلقراره أن الشاهدين معه مبطل ونقذفه وإمنا ال حيد قاذف 
كذلك الشهود ألهنم يقولون رأيناه يزين قبل جبه ولو قالوا بعد جبه مل حيدوا ألنه اجملبوب إذا جب قبل االحتالم و

هذيان فيفترق احلال فيهم وقيل املسألتان سواء وليس بصحيح قال ابن يونس إن قالت البينة تعمدنا شهادة الزور 
سن بن إبراهيم يقتلون وإن حىت قتل ال يقتلون قاله ان القاسم ألن غريهم املباشر وكذلك القطع والقصاص وعن احل

علم بعد احلد أن أحدهم نصراين أو أعمى وأو ولد زنا حد الشهود أمجع األحرار والنصراين مثانون والعبد أربعون 
وإن وجد أحدمها بعد القصاص يف اليد عبدا أو ممن ال جتوز شهادته مل يكن على متويل القطع شيء ألنه من خطأ 

أة أن أحدهم زوجها خلد الثالثة والعن الزوج فإن مل يلتعن جلد ألن الزوج خصم ال اإلمام فإن ظهر قبل رجم املر
تقبل شهادته فإن علم ذلك بعد رمجها العن الزوج فإن نكل حد دون الثالثة العن أم ال إال أن يعلم أنه تعمد الزور 

ا مل حتد البينة العن أم ال ألن ليقتلها وهو يعلم أن شهادهتم كذب وفال يرث وحيد ويصدق أنه مل يتعمد الزور وإمن
الشهادة قد متت والزوج كاملسخوط وكالراجع منهم بعد الرجم وعن أسبغ عن التعن بعد الرحم مل حيدوا وإال 

حدوا واألول البن القاسم قال ابن القاسم وليس على الزوج من ديتها شيء وال على الشهود وال على اإلمام ألنه 
حد بعد زنا الزوح حد وال ينتظر مالعنة الزوح قال حممد ترجم بذلك إن مل تدفعه ليس خبطأ صراح وإن قدفها أ

باللعان وإن قذفها بعد موهتا مل حيد ألن لعان الزوج واجب ذلك عليها ومل خيرج منه قال اللخمي إن رجعت البينة 



وهو ( اهلم ألن احلكم ال ينقض قبل احلد وبعد احلكم فثالثة أقوال قال ابن القاسم يقام احلد ويغرمون الدية يف أمو
يف معىن العمد وعنه ال يرجم حلرمة القتل وكذلك القطع وعن أشهب القوالن وعنه يقتصر على أدىن احلدين 

فيضرب ويغرب وال يقطع يف سرقة وال قصاص ويغرم العقل يف القصاص ألن الرجوع شبهة وألن العاقلة ال حتمل 
يب واعترفوا بالعمد فيختلف هل يضرب كل واحد مخسة وعشرين على االعتراف وإن رجعوا بعد اجللد والتغر

القول بالقصاص يف الرحم أن على القول اآلخر ويزاد يف عقوبتهم التغريب إال أن يرجعوا قبل أن يغرب ويضرب 
كل واحد القذف مثانني للقذف ألهنما حقان ورجوع أحدهم جيري على اخلالف املتقدم قال ابن القاسم إن رجع 

دون الثالثة وإليه رجع عن جلد مجيعهم وقيل يف ظهور عبد معهم ال شيء على احلاكم ( د احلد جلد وحجه بع
وعلى الشهود إذا مل يعلموا أنه عبد أو ذمي أو علموا وجهلوا رج شهادة العبد قال وإن علم العبد وحده أن 

م أرباعا الشتراكهن يف تعمد اجلناية وقاله أبو شهادته ال جتوز فهي جناية يف رقبته وإن علموا ذلك كلهم فالدية عليه
مصعب وإن وجد جمبوببا فالدية على عاقلة اإلمام قاله أشهب وإن قال زنيت وأنت جمبوب حد عند ابن القاسم ألنه 

  يستتر بقوله وأنت جمبوب كقوله زنيت وأنت نصرانية أو وأنت صغرية 
  أو غريه أقيد منه  فرع يف الكتاب إن أقر القاضي بتعمد القتل أوالقطع

فرع يف النكت ال متهل املرأة حىت تستربأ حىت يكون محال ظاهرا فحينئذ يؤخر الرجم إال أن يكون هلا زوج مرسل 
عليها فتستربأ ألن طالب النطفة قائم الطرف الثالث اجللد يف التنبيهات له مثانية شروط البلوغ والعقل واإلسالم 

ل أو دبر من آدميني من غري إكراه وال جهل بالتحرمي ويف الثالثة األخرية وعدم الشبهة ومغيب احلشفة من قب
ويف الكتاب يضرب يف احلدود ) الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( اختالف وأصله قوله تعاىل 

رأة وال جترد مما ال يقيها كلها على الظهر وجيرد الرجل يف احلد والنكال من الثياب ويقعد وال يقام وال ميد وتقعد امل
الضرب ألنه السنة يف الغامدية وغريها وينزع ما يقيها كاللبد وحنوه وأعجب مالكا أن جتعل يف القفة للستر وصفة 
اجللد يف احلدود والتعزير واحد ال مربح وال خفيف وال جيزئ يف احلد قضيب وال شراك وال درة بل السوط ودرة 

للتأديب وكانيجلد بالسوط وعليك طاعة اإلمام العادل العارف بالسنة يف القتل  عمر رضي اهللا عنه امنا كانت
أطيعوهم ما أطاعوا اهللا ( دون اجلائز لقوله ) وأويل األمر منكم ( واحلدود وإن مل تعلم ذلك إال من قوله كقوله تعاىل 

اإلمام بقطع يف خرابة باخلاء املعجمة إال أن تعلم صحة ذلك وعدالة البينة يف التنبيهات وقع يف الكتاب أمر ) فيكم 
وهي سرقة اإلبل خاصة واملهملة وهي احلرابة يف كل شيء قال اللخمي جيلد احلر واحلرة مائة والعبد ومن فيه علقه 

بسوط بني سوطني ال جديد وال بال بضرب ) فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب ( رق مخسني لقوله تعاىل 
اعترف رجل بالزنا على ( بني زمانني من رجل بني رجلني ال بالقوي وال بالضعيف ويف املوطأ بني ضربني يف زمان 

عهد رسول اهللا فدعى رسول اهللا بسوط فأيت بسوط مكسور فقال فوق هذا فأيت بسوط جديد مل تقطع مثرته فقال 
ل عضو حقه إال الوجه بني هذين فأيت بسوط قد ركب به والن فأمر به فجلد وال يضع سوطا فوق سوط ويعطى ك

والفرج قال ابن شعبان ومذهب الكتاب أظهر لقوله عليه السالم يف الصحيحني هلالل بن أمية ملا قذف زوجته 
وجتعل املرأة يف قفة هبا تراب وماء فإن حدث منها شيء خفي قال ) أربعة وإال حد يف ظهرك ( بشريك بن سحماء 

  للحدود ويف اخلفيف على ثيابه وفوق رأسه ابن القاسم وجيرد يف التعزيرات إذا بلغت 
فرع يف الكتاب جيمع عليه بني حد الزنا والقذف وشرب اخلمر إال أن خياف عليه فيجتهد يف التفريق وكذلك 

املريض إذا خيف عليه أخر كما يؤخر السارق للربد ويؤخر اجللد للربد واحلر ويبدأ حد الزنا على غريه ألنه ال عفو 
ل حىت تضع وتستقل من النفاس وتؤخر احملصنة حىت تضع وإن مل جيد الولد مرضعة فهي ترضع ملا فيه وتؤخر احلام



أن امرأة جاءت إىل رسول اهللا فأخربته أهنا زنت وهي حامل فقال اذهيب حىت تضعي فلما وضعته جاءته ( يف املوطأ 
تودعيه فاستودعته مث جاءت فأمر هبا فقال اذهب حىت ترضعيه لفما أرضعته جاءته فقال هلا عليه السالم اذهب فاس

وإن ادعت احلمل أو قالت البينة رأيناها تزين من ثالثة أشهر أو أربعة نظر إليها النساء فإن صدقنها مل ) فرمجت 
يعجل عليها وإال فال وتقدم حدود اهللا تعاىل على القصاص وإن كان فيه فضل أقيم عليه ما للناس وإن خيف عليه 

أ وإن سرق وزين وهو حمصن رجم ومل يقطع ألن القطع يدخل يف القتل وإن أقر أنه زىن بنسوة أو ملرض أخر حىت يرب
شهد عليه بذلك فحد واحد أو شهد عليه بالزنا وهو بكر مث زىن وهو حمصن أجزاه الرجم وكل حد هللا أو قصاص 

ر القذف إن مل جيلد قال ابن يونس اجتمع مع قتل أجزأ القتل إال يف حد القذف يقام قبل القتل حلجة املقذوف يف عا
قال عبد امللك إذا زىن وقذف ضرب أكثر احلدين مائة وأجزأه قال اللخمي اختلف إذا قذف وشرب أو قذف 

مجاعة هل حد واحد أم ال وإن سرق وقطع ميني رجل قطع للسرقة تقدمت أو تأخرت ألن حق اهللا تعاىل ال يدخله 
د األولياء ما وال دية ألنه لو قطع ميينه مث ذهبت ميني القاطع بأمر من اهللا العفو ولو قتل مث قتل وليس وليس ألح

تعاىل مل يكن للمقطوع يده شيء وإن ميينه من الرسغ وسرق وقطع قطع من الرسغ وسقط ميني املقطوع أو من 
ال األمل بالقطع املرفق مث سرق قطع من املرفق ودخل فيه القطع للسرقة ألن مقصود قطع السرقة النكال بني الناس 

وإن سرق وحارب ورأى اإلمام قطعه يف احلرابة دخل قطع السرقة فيها أو نفيه أقام عليه احلدين أو قتله مل يقطع 
للسرقة وإن سرق وقتل حبرابة أو عداوة قتل ومل يقطع وإن زىن وحارب أجزأ الرجم يف الثيب أو بكرا قتل بالسيف 

طعه أو نفيه أقام احلدين وإن زىن وقتل أجزأ الرجم وال مقال لألولياء وإن كان إن رأى اإلمام قتله للحرابة أو رأى ق
غري حمصن قتل ومل جيلد للزنا وإن قتل يف احلرابة وأخذ يف العداوة أو غيلة قتل للحرابة والغيلة ومل يكن لألولياء 

رية لتندفع املعرة مث قتل وإن قطع مقال يف عفو وال دية وإن زىن احملصن أو قتل يف حرابة أو افترى على رجل حد للف
ميني رجل يقتل للحرابة ومل يقطع قاله ابن القاسم قال وأرى أن يقطع مث يقتل ليستشفي بالقطع اجملين عليه وإن كان 
احملدود ضعيف اجلسم خياف عليه املوت سقط حد السرقة وعوقب وسحن ويف القصاص يرجع للدية وخيتلف هل 

ويف القذف يفرق الضرب عليه وقتا بعد وقت وكذلك الزنا والشرب ويبدأ حبد الزنا على  يف مال اجلاين أو العاقلة
القذف إذا اجتمعا وإن كان احلقان آلدمي كقذف هذا وقطع هذا اقترعا أيهما يقدم إن خيف عليه وإن كان يكمل 

 حيتمل إال حق اآلدمي ويؤخر أحدمها دون اآلخر أقيم عليه األدىن منهما من غري قرعة أو أحدمها هللا قدم غال أن ال
اآلخر لوقت ال خوف فيه وإن خيف عليه دائما وحق اهللا تعاىل جلد ابتدئ به مفرقا مث ما لآلدمي ومىت تقدم للمرأة 

أربعون يوما من يوم زنت انتظر محلها وإال حدت ألنه قبل األربعني مضغة ال حرمة هلا إال أن تكون ذات زوج مل 
حبقه يف املاء أو يسقط حقه فتحد قاعدة األصل أن يترتب على كل سبب مسببه فكل إيالجه  يستربئها خري يف قيامه

أو نقطة من اخلمر سبب للحد لكن أمجعت األمة على التداخل رفقا بالعباد وألهنا أمور مهلكة فهي أوىل بالتداخل 
باب أو اجتمعت كالغائط من غريها والتداخل واقع يف الشريعة يف ستة مواطن يف الطهارة إذا تكررت األس

واملالمسة واحلدث اًألغر مع اجلنابة واجلنابة مع احليض ويف الصالة كتحية املسجد مع الفرض ويف الصيام كصيام 
االعتكاف مع رمضان ويف الكفارات إذا وطئ يف هنار رمضان مرارا على اخلالف واحلج كطواف العمرة يف حق 

احد واختلف السبب لكن املسبب واحد كالشرب والقذف واألموال كدية القارن ويف احلدود إذا تكرر النوع الو
األعضاء مع دية النفس والصدقات يف وطء الشبهات ويدخل األول يف األخري كاجلناية مع احليض واألعضاء مع 

النفس واألخري يف األول يف وطء الشبهة والطرفان يف الوسط على اخلالف بني العلماء يف وطء الشبهة وقيمة 
( وهو مذهبنا و ( املغصوب إذا هلك هل يلزم احلالة املتوسطة إن كانت أعلى صداقا أو قيمة أو ال يلزم إال األول 



يعترب أفضل احلاالت ويندرج األقل يف األكثر كاألطراف مع النفس واألول يف األكثر كالعضو الواحد مع ) ش 
  ا النفس وهذا كله لطف من اهللا تعاىل لعباده وإال فاألصل م

فرع يف الكتاب يقيم السيد احلد على عبده يف الزنا والقذف والشرب دون السرقة ألهنا مثله وال يقيمه إال الويل 
فإن قطعه السيد والبينة عادلة وأصاب وجه القطع عوقب للتعدي وال حيد يف الزنا إال بأربعة شهود غري السيد فإن 

م لشهادة إال به رفعه ملن فوقه فيشهد عنده أو رفع ذلك لإلمام أو كان السيد أحدهم رفعه لإلمام واحلاكم إذا مل تت
لنائبه ويقيم اإلمام عليه حد السرقة بشهادة السيد مع آخر لعدم التهمة وال يقيم السيد حد الزنا على أمته وهلا 

خر فله زوج حىت يرفعه لإلمام وال على العبد قصاصا حىت يرفعه لإلمام فإن كان له عبدان جرح أحدمها اآل
القصاص مراجعة اإلمام وال يقيم احلدود والة املياه ألهنا مل تندرج يف والياهتم وجيلب لألمصار وال يقام يف مصر إال 

يف الفسطاط أو بأمر واليها قال أبو يونس حيضر السيد يف اخلمر والفرية رجلني ويف الزنا أربعة عدول قال مالك 
ه وامتنعت إقامته فللسرقة ألهنا ذريعة للتمثيل به ويدعي أنه سرق وال لعله يعتق فيحد من شهد عليه برد شهادت

حيكم السيد بعلمه كاحلكم وعنه جيلده بعلمه لعدم اهتامه يف إضراره مباله خبالف احلاكم وإمنا مينع الزوج يف األمة إذا 
يد قال أشهب إال أن كان حرا أو عبدا لغريه ألن له حقا يف الفراش وما حيدث من ولد خبالف الزوج عبد الس

يكون الزوج وغدا ال يلحقه عيب ذلك وكذلك املرأة يف عبدها وقد حدت فاطمة بنت رسول اهللا عليه وسلم 
احلديث قال اللخمي ال ) إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليحدها وال يثرب عليها ( مملوكها ويف الصحيحني 

ة الشهادة وال خالف أن له التأديب بعلمه وإذا قطع الذي حيدها إذا كان زوجها غري عبده إال أن يعترف بصح
التكاليف يف الناس قسمان : اقتص منه قال وأرى إن أنكر وشهد عدل ال يعتق ألهنا شبهة تنفي عنه التعدي قاعدة 

عام يف الناس كالصالة وغريها وخاص ببعض الناس كاحلدود والتعزيرات ختتص بالوالة والقضاة ألنه لوال ذلك 
حال الرعية بثوران بعضهم على بعض قال أمام احلرمني يف الغياثي فإن شغر الزمان من اإلمام انتقل ذلك  فسد

لنا ما تقدم وقوله ) ح ( وأمحد يف السيد وخالفنا ) ش ( وافقنا : ألعلم الناس وأفضلهم دفعا للحرج والفساد تنبيه 
نه ميلك توزجيه بغري قرشية فيحده كاإلمام وألنه يؤدبه وأل) أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم ( عليه السالم 

فيجده كاإلمام احتجوا بأنه حق هللا فال يتواله السيد خبالف التزويج وألنه ال حيتاج إىل اجتهاد اإلمام وأوضاع 
أنه  ومقادر يف العدد واهليئة فال يستقل به السيد ألنه ليس من أهل االجتهاد وقياسا على احلر واجلواب عن األول

وإن كان حقا هللا ففيه استصالح العبد وهو حق للسيد وعن الثاين أنه ينتقض بتعزير السيد عبده والزوج امرأته مع 
  احتياجه لإلجتهاد 

قال ابن القاسم اشتراها حامال فعلم أن البائع مل حيدها فهو فس سعة أن ال حيدها فإن : فرع مرتب قال يف النوادر 
ط قال مالك يقام احلد إال بالسوط قال ابن القاسم قال مالك إن ضربه بالدرة على ظهره زىن عبده حيده بغري السو

  أجزأ وما هو بالبني 
يف قوله يف الزنا أشد ألن مفسدته أعظم جوابه ) ح ( فرع قال احلدود كلها تعلن والناس فيها كلها سواء خالفا ل 

يستحب أن يقام قدام القاضي ليال يتعدى فيها وخيتار للجلد  أن زيادة العدد قبالة زيادة املفسدة قال ابن عبد احلكم
الرجل العدل ليال يستد يف الضرب أو يرخي قاله مالك وعن مالك خيفف يف حد اخلمر للخالف فيه ويف اجلالب 
له ينبغي لإلمام إحضار حد الزنا طائفة من املؤمنني األحرار العدول أربعة فصاعدا وكذلك السيد يف عبده وأمته لقو

  ) وليشهد عذاهبما طائفة من املؤمنني ( تعاىل 
الثيب بالثيب رجم باحلجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب ( التغريب وأصله قوله عليه السالم : الطرف الرابع 



ة ويف الكتاب ال تغرب النساء والعبيد وينفي احلر يف الزنا ويبقى يف املوضع الذي ينفى إليه سنة ويف احلراب) عام 
تغرب النساء وله يف اإلماء والعبيد قوالن لنا ما يف الصحيحني ) ش ( وأمحد وقال ) ح ( حىت تعرف ثوبته ووافقنا 

إذا زنت فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها مث ( قال عليه الالم ملا سئل عن األمة إذا زنت ومل حتصن فقال عليه السالم 
ري ولو كان تغريب لذكره عليه السالم ألن جوابه متهيد قاعدة إن زنت فاجلدوها مثن إن زنت فبيعوها ولو بضف

الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة ( وتأسيس حلكم ال يترك من شأنه شيئا ويف النساء معهن قوله تعاىل 
رجل لينقطع ومل يذكر تغريبا أمجعنا على ختصيصه باحملصن من األحرار بقي حجة يف غريه وألن التغريب يف ال) جلدة 

عن معاشه وتلحقه الذلة بغري بلده واملرأة ال معيشة هلا وجيب حفظها وضبطها عن الفساد ويف تغريبها إعانة على 
البكر ( فسادها وتعرضها للزنا يف الرقيق حقوق السادات يف اخلدمة فيتأذى بالتغريب غري اجلاين احتجوا حبديث 

واب أنه خمصوص مبا ذكرنا وألن املرأة إن غربت مع حمرم غرب من وهو عام واجل) بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
التغريب ) ح ( ومنع ) ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم ( ليس بزان أو مع غري ذي حمرم خولف قوله عليه السالم 

كان زيادة على مطلقا لنا عليه احلديث املتقدم احتج بأن القرآن أثبت احلدود بغري تغريب فلو ثبت التغريب بالسنة ل
النص والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن بالسنة غري جائز واجلواب منع أن الزيادة نسخ ويف النكت إمنا فرق 

بني الزنا واحلرابة ألن احملارب جاهر بالظلم وعظم ضرره فاشترطت توبته خبالف الزاين وحتسب السنة من يوم 
فسهما فإن أعدما فبيت املال قال ابن يونس قال مالك كان ينفى حبس ونفقة محله ومحل احملارب وحسبهما على أن

عندنا إىل فدك وخيرب ونفى رسول اهللا املخنثني قال وهو رأي قال حممد إىل املوضع القريب وال حيبس ويترك اليوم 
ينفى من بعد األيام للمسألة واملعاش وقال اللخمي كل من فيه بقية رق كأم الولد وحنوها ويف املنتقى عن مالك 

مصر إىل احلجاز قال ابن القاسم من مصر إىل أسوان ودون ذلك حيث يثبت له حكم االغتراب وال يكثر البعد ليال 
يتعذر وصول منفعة ماله وأهله إليه ويكتب إىل وايل البلد بسجنه سنة عنده ويؤرخ يوم سجنه قاله ابن القاسم ويف 

  اجلواهر إن عام املغرب أخرجناه ثانيا 

  ة الرابعةاجلناي

ويقذفون من ( القذف وأصله الرجم باحلجارة وحنوها مث يستعمل جمازا يف الرجم باملكاره فمن احلقيقة قوله تعلى 
  ) كل جانب دحورا 

  الباب األول يف ألفاظ القذف

  وهي قسمان قذف ونفي وكالمها قسمان صريح وكناية فهذه أربعة فصول 

  الفصل األول يف صريح القذف

الزنا أو اللواط قال بعض العلماء جيب احلد بذلك دون الرمي مبا هو أعظم منه من القتل والكفر ألنه ال وهو الرمي ب
يقدر أن يقيم بينة على عدم الزنا يف الزمان املاضي وليس بشئ ألنه مشترك اإللزام فال يقدر على إثبات نفي القتل 

يف ذلك الوقت فيقال له وكذلك يثبت أهنا كانت يف بلد يف الزمن املاضي إال أن يقول يقدر بأن يثبت أنه كان حيا 
آخر غري الذي قذفه بالزنا به إن قيده كما قيد القتل وإن تعذر يف الفصلني فاحلاصل أن تعيني هذين للقذف دون 



ا مث غريمها حيتاج إىل نظر ويف الكتاب إذا رماه بلواط أو وزنا حد أو ببهيمة أدب ألن آيت البيهمة ال حيد وإن قذفهم
أقام بينه أهنما زنيا حالة الصبا أو الكفر حد ألن هذا ليس بزنا وإن قال هلما وقد عتقا زينتما حال رقكما أو قال يا 

زانيا مث أقام بينة أهنما زنيا حالة رقه مل حيد ألنه يف الرق زىن فإن مل يقم بينه حد لكذبه ظاهرا ومن رمى واطئ أمة 
ضا حد القاذف ألن هذا ليس بزىن وإن قال المرأة يا زانية فقالت بك زنيت يلحقه بذلك النسب أو امرأته حائ

حدت للزنا وللقذف لالعتراف إال أن ترجع فتحد للقذف وال حيد الرجل ألهنا صدقته أو قال يا ابن الزانية وقال 
دق عليه انه ابن أردت جدة له ألمه وقد عرفت بذلك حلف ما اراد غريها ويعزر لألذية وال حيد ألن املقول له يص

جدته وكل من أدىن زانية نكل قال ابن يونس إن قال يا لوطي أو يا فاعل فعل قوم لوط حد وليس للقاذف حتليف 
املقذوف ما زىن وإن علم املقذوف من نفسه أنه زىن فحالل له أن حيده ألنه أفسد عرضه قال أشهب إن قال زنيت 

ن يقيم بينة ويف املوازية حيد وإن أقام بينة ألهنا ليست بذلك زانية ومن يف صغرك أو رقك يف غري مشامتة مل حيد إال أ
قذف مستكرهة حد وإن قال كنت يف نصرانيتك قذفتك بالزنا فإن كان إمنا سأهلا العفو أو أخرب به على وجه الندم 

وإن وطئ أمة له  مل حيد وإن مل يعلم له عذر حد وقال أشهب إن كان يف مشامتة حد وإال فال لعدم النكاية بذلك
جموسية فقذفه أحد بالزنا حد ألنه ال حيد من وطئ اجملوسية وإن قال جملنون حال جنونه يا زان حد قال حممد إال أن 

يكون جمنونا من الصغر إىل الكرب مل يفق ألنه ال يلحقه إمث الزنا حينئذ وإذا قال يا زانية فقالت بك زنيت قال أشهب 
اجملاوبة دون القذف واإلقرار بالزنا فيجلد الرجل وال جتلد هي لزنا وال قذف وقال أصبغ ال حتد إن قالت إمنا أردت 

حيد كل واحد لصاحبه وإن قالت ذلك ألن كل واحد قاذف اآلخر ال مصدق له وعن ابن القاسم إن قال ذلك 
ت زنيت فبك وال حد المرأته فقالت له بك زنيت ال شيء عليها ألهنا تقول أردت إصابته إياي بالنكاح أي إن كن

عليه هو وال لعان وإن قال له يا زان فقال له اآلخر أنت أزىن مين فعليهما احلد ويف اجلواهر قال أصبغ أزين مىن 
إقرار بالزنا وحيمله حممل الرد ملا قاله ويف النوادر يا ذا الذي تزعم املرأة أنه اغتصبها أو الصيب أنه نكحه إن قاله يف 

ك أو دبرك حيد وإن قال من يقول كذا فهو ابن زانية فيقول رجل أنا قلته فإن قامت بينة أنه مشامتة حد وزىن فرج
قاله حد له وإال فال قاله ابن القاسم قال مالك إن يكن فالن أصبح منك فأنت ابن زانية إن أقام بينة أنه أصبح منه 

ك فأنت ابن عشرة آالف زانية حد ألن نكل لألذية وإال حد للقذف قال سحنون إن قال إن مل يكن عبدي خريا من
العبد ال يكون خريا من احلر ويف املوازية يا ذا الذي جده نصراين فقال إن كان جدي نصرانيا فأنت ابن زانية فوجد 
جده نصرانيا حلف أنه أراده ويؤدب عال عبد امللك من شهد علي فهو ابن زانية فشهد عليه رجل حد القائل قال 

ن يرميه أحد من رماين منكم فهو ابن الزانية فرماه أحدهم مل حيد ويعزر وكذلك من لبس ثويب أو مالك إن قال قبل أ
ركب دابيت يريد من فعله يف املستقبل وإن أراد من قد كان فعله قبل قوله حد وإن كان قذفه مل يفعل مستقبال ما ال 

مة كدخول املسجد واحلمام وإن كان خاصا ميلك املقذوف منعه منه فإنه حيد قبل الفعل إن كان من األمور العا
  كركوب دابة فال حيد حىت يفعل أحد ذلك 

  فرع يف اجلواهر إن قال للرجل يا زانية بالتاء وللمرأة بغري تاء حد 
  فرع إن قال زىن فرجك أو عينك أو يدك حد عند ابن القاسم وقال أشهب ال حيد ألنه كذب إال على وجه اجملاز 

  تعريض بالقذفالفصل الثاين يف ال

قاعدة الصريح يف كل باب ما يتعني له وضعا والكناية ما حيتمله مع غريه ويف الكتاب إن قال يا خمنث حد إال أن 
حيلف ما أراد قذفا فيؤدب قال ابن يونس قال غريه هذا إن كان يف كالمه أو عمله أو بدنه توضيع وإال حد ومل 



يل وقد يكون صاحبه متقيا ومنه املخنث الذي يدخل على بيت حيلف الشتهاره يف الفاحشة وأصل التخنث امل
  ) وختنثه الصاننه ( رسول اهللا 

فرع يف الكتاب يا فاجر أو يا فاسق أو يا ابن الفاجرة أو الفاسقة ، حد أو يا خبيث حلف ما أراد قذفا لقلة ظهروه 
ملعروف باألذية يبالغ يف عقوبته يف القذف فإن مل حيلف سجن حىت حيلف فإن طال سجنه نكل على حسب حاله وا

والفاضل ذو املروءة يتجاىف عن حقيقته وخيفف يف أدب عظيمة ويا تاجر بفالنة حيد إال أن يقيم بينة على أمر صنعه 
معها من الفجور كجحد مال وحنوه وحيلف ما أراد إال ذلك ألنه حيتمل جامعت فالنة وإن قال باضعتها حراما أو 

جتها تزوجيا حراما أو قال ذلك عن نفسه وطالبته املرأة حد إال أن يقيم بينة على مراده وطئتها وقال أردت تزو
وحيلف ما أراد إال ذلك وكنت وطئت أمك وقال أردت النكاح إن أتى ببينة أنه تزوجها مل حيد وإال حد وإن قال له 

ينة على قول فالن وكذلك يقول ما أنا بزان أو أخربت أنك زان حد أو أشهدين فالن أنك زان حد إال أن يقيم ب
لك فالن يا زان أو جامعتها بني فخذيها أو أعكاهنا حد وقال األئمة ال حد يف التعريض غري أن مالكا قال حيد به إن 

) إنك ألنت احلليم الرشيد ( نوى به القذف كسائر الكنايات يف الطالق وغريه لنا قوله تعاىل عن قوم شعيب 
أن رجلني استبا على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا ع نه ( يف القرآن ويف املوطأ  ومرادهم ضد ذلك وهو كثري

فقال أحدمها واهللا ما أيب بزان وال أمي بزانية فاستشار عمر بن اخلطاب فقال قائلون مدح أباه وأمة وقال آخرون قد 
وألنه يفهم القذف فيحد به  )كان ألبيه وأمه مدح غري هذا فجلده عمر مثانني وقال محى اهللا ال ترعى حواليه 

كالصريح احتجوا بأنه حيتمل القذف وغريه فال يوجب كما إذا قال اسقين ماء وقال أردت القذف وهذا أبلغ ألنه 
صرح بإرادته القذف وألنه ملا احتمل األمر وجب أن يرجح اللفظ على املوجب كاألمة املشتركة وهذا أوىل للقطع 

ليس مبشترك ومع ذلك سقط احلد وألنه تعريض فوجب أن يلحق بالتصريح بوجود املوجب وهو النصيب الذي 
كاخلطبة يف العدة وألنه ال يكون قذفا مع عدم القرائن كقوله أنت مجيلة وأريبة واجلواب عن األول أن القرائن مع 

م أبلغ اللفظ تصريه كالصريح خبالف جمرد النية لذلك تقول العرب رب إشارة أفصح من عبارة والتعريض عنده
موقعا وعن الثاين الفرق بأن القرائن تنفي االحتمال اآلخر فيصري كوطء األجنبية وعن الثالث أن هذا الباب أحرج 

ألنه لو أراد بالتعريض القذف حرم إمجاعا ولو أراد النكاح عني اجل وعن الرابع منع احلكم إذا صريته القرائن 
  ق تصرحيا يف القذف وإال فعدم القرائن يعىن الفر

تفريع قال ابن يونس يف املوازية القائل يا قرنان لرجل جلد لزوجته ألنه عند الناس من امرأته تفجر قاله ابن القاسم 
وقال حيىي بن عمر ال حيد وجيلد عشرين ويأمر آخر وقال أشهب حيد قال حيىي بن عمر يا قحبة حيد ألن العرب 

ال والقبح يف الدية حىت صارت الفاجرة تسمى قحبة لغلبة كانت تدعو على الفاجرة بالقحاب واهلرثاء أي السف
االستعمال ويا مأبونا قال عبد امللك حيد ألنه من االبنة وهي داء يف الدبر يبعث على طلب ما حيك به ذلك املوضع 

و يا أمحق فقال وإن اشتهر يف اللواط يف املفعول به وإن قال له يا ابن الزانية فقال له أمك شر منها يف املوازية حيدان أ
اآلخر أمحقنا ابن الزانية حيد وعن ابن القاسم يف يا فاجر بفالنة حيلف ما أراد قذفا وكذلك يا خبيث ويا ولد إيش 
قال ابن القاسم حيد ويا ابن الفاسقة والفاجر حيلف فإن امتنع سجن وإن طال سجنه ومل حيلف أدب وخلي وقال 

ويف كالمه لني حلف وأدب وقال أشهب حيد يف زىن فرجك دون زنت عبد امللك يف هذا كله النكال ويا مؤنث 
رجالك ويا ابن منزلة الركبان حيد ألن املرأة يف اجلاهلية كانت على باب البغية راية تنبيه ضبط هذا الباب االشتهار 

وخيتلف ذلك  العرفية أو القرائن احلالية فمىت فقد احلف أو وجد أحدمها حد وان انتقل العرف فيقال األصل احلد
حبسب األعصار واألمصار وهبذا يظهر أن ذات الراية ومنزلة الركبان ال يوجب حدا وأنه إن اشتهر لفظ أحدمها ال 



  يوجب حدا إال يف القذف أوجب احلد 
فرع يف النوادر قال ابن القاسم إن قال رأيت فالنا مع فالنة يف بيت أو على بطنها أو قال يف حلاف أو قال رأيتك 

امرأة يف أثرها أو تقبلها أو اقتحمت عليه بيتها أو يف مقعد الرجل من املرأة ال حيد بل يؤدب ألن ذلك ال  تطلب
يتوقف على الزنا وحيلف ما أراد قذفا أو قال المرأته قد سرحتك من زنا حد وال طالق عليه قال مطرف إن قال 

ينة أنه تزوجها حد القذف وقال عبد امللك ال كيف تكلمين وأنا نكحت أمك وكانت زوجيت قال مالك إن مل يقم ب
ولو كان يف غري منازعة مل حيد وإن قذفه ) ولو كان قذفا مل جيرح إال بأربعة ( حيد ألنه لو أقام شاهدين بالزواج كفاه 

  رجل فشكاه مث خاصم آخر فقال له مسعت فالنا يقول لك يا زان فمالك اشتكيته أي موجدة عليك فيحد 
الك ال حيد األب بالتعريض بل بالتصريح كالقصد يف القتل وجيوز عفوه عن القذف وإن مل يرد سترا فرع قال قال م

ويف املنتقى وإن حده أسقطنا عدالة ) ح ( و ) ش ( عند اإلمام وقال أصبغ ال حيد األب أصال لعظيم حقه وقال 
احلد لقذف األم وقد كان فارقها فعفا االبن ألنه حقوق وإن قال لولده لست ابين فطلبت األم أو الولد من غريه 

ولده قال مالك حيلف ما أراد قذفا بل لو كان ولدي ما كان يصنع ما صنع قال وهذا يقتضي احلد إن مل حيلف وأنه 
ال يسقط بعفو بعض الولد إذا قام البعض فاحلد وغريه ال يلحق األب بل حيدون وال يعذرون يف الشتم إن كان على 

القاسم وأشهب جيوز عفوه عن جده ألبيه وإن بلغ اإلمام دون جده ألمه ألنه ال يديل يف  وجه األدب قال ابن
املرياث يهما وقال عبد امللك جيوز عفوه عن أمه وإن مل يرد سترا ألن اإلشفاق قد حيمله عند رؤيتها على االعتراف 

  بالزنا 
  قذف أمه  فرع يف اجلواهر يا بغل يوجب احلد وإن قال لنفسه أنا بغل حد ألنه

  الفصل الثالث يف صريح اللفظ والنفي

إذا قال العريب يا قبطي وقال أردت قبطي اللسان أو ) ح ( و ) ش ( النفي عندنا موجب للحد وقاله أمحد وقال 
الدار ألنه نشأ فيها صدق بعد ميينه أو قال أردت أنه ليس من أبيه حد إن كانت أمه حمصنة حيد قاذفها وإال فال ألن 

لنا قوله ) إن الذين يرمون احملصنات الغافالت ( تعاىل جعل سبب احلد يف القذف الزنا يف احملصن لقوله تعاىل اهللا 
( وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ) ال أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إال جلدته ( عليه السالم 

يقول هذا إال توقيفا وعلل صاحب املنتقى وغريه بأن النفي  وال) ال حد إال يف اثنني قذف حمصنة ونفي رجل من أبيه 
قذف وهو يبطل بأن األم قد تكون ال حيد قاذفها وقد تكون جمهولة ويف الكتاب إن قال ملسلم لست ألبيك وأبواه 

نصرانيان حد وكذلك إن قال لست ابن فالن جلده وجد أمه كافر أو لرجل من ولد عمر بن اخلطاب لست ابن 
وإن قال لست ابن فالن جلده وقال أردت لست ابنه لصلبه حد وإن قال أنت ابن فالن نسبة جلده يف اخلطاب 

مشامتة وغريها مل حيد وكذلك إن نسبه إىل جده ألمه ألنه كاألب حيرم عليه ما نكح فإن نسبه إىل عمه أو خاله أو 
وان كان موىل مل حيد بعد أن حيلف ما أراد  زوج أمه حد وان قال لعريب لست من بين فالن لقبيلته اليت هو منها حد

( ونكل وإن نكل مل حيد ونكل ويف النكت جيب احلد بالنفي ) أو قال لعريب يا قبطي حد وإن قاله ملوىل حلف ( نفيا 
عفوه أو مسلمان حران ) كان األبوان كافرين أو عبدين قال مالك وأصحابة فإن عفا وأبواه عبدان او كافران نفذ 

قيام باحلد وكذلك إن كان أبوه مسلما وأمه نصرانية أو أمة فال يثبت القيام ألنه محل إباه على غري أمه فلهما ال
بنسبة للزنا أو انعكس احلال بني األبوين قامت األم باحلد ألنه نسبها إىل الزنا وإن قال ذلك لعبد ال حيد له وأبواه 

ك إن كانت األم حرة مسلمة واألب عبدا ألنه رمى أمه أو عبدان أو كافران مل حيد وأبواه حران مسلمان حد وكذل



أمة أمه أو كافرة وأبوه مسلم حد قاله ابن القاسم وقال أشهب ال حد يف نفي العبد قال ابن يونس يف املوازية يا ولد 
عبدين أو  زنا أو أنت لزنية أو ولد زنية حد وإن كانت مملوكة أو مشتركة خبالف يا ابن الزاين أو الزانية إن كانا

كافرين ألن هذا قذف هلما واألول نفي وإن قال لست ولد فالن جلده وقال أردت لست لصاحبه حد كان جده 
مسلما أم ال قال أشهب هذا إذا كان والدة جده يف اإلسالم ومل يكن جمهوال وكذلك إذا نفاه عن أبيه دنية ألن 

العرب حد وإن كان والدة أبيه أو جده يف اجلاهلة وولد اجملهولني ال يثبت نسبهم وال يتوارثون هبا وإن كان من 
املقول له يف اإلسالم وإن قال لست من موايل فالن وهو منهم حد وكذلك لست من املوايل وله أب معتق خبالف 
لست موىل لفرن وفالن قد أعتقه ألنه مل ينفه من نسب ولسب ابن فالن وأمه ام ولد حد وليس بابن فالنة ال حيد 

علوم الوالدة منها فلم يؤثر ذلك يف عرضه وإن قال لعبد وأبواه حران مسلمان لست ألبيك حد السيد فإن ألنه م
  ماتا ومل يرثهما أجد أو ورثهما غريه فله حد سيده 

  الفصل الرابع يف التعريض بالنفي

ل لرببري أو رومي يا يف الكتاب قال لعريب يا فارسي أو حنوه حد أو قال يا بن األقطع واختلف عن مالك يف القائ
حبشي هل عليه احلد أم ال قال ابن القاسم وأرى عج احلد إال أن يقول له يابن األسود وليس يف آبائه أسود وان 
قال لفارسي يا عريب مل حيد أو لعريب يا فارسي أو ملصري أو يا مياين أو لعبسي يا كليب حد ألن العرب تنسب إىل 

ن األعجمي وليس أحد من آبائه كذلك حد أو يا ابن احلجام أو اخلياط وهو من آبائها وهذا نفي هلا أو قال ياب
العرب جلد احلد إال أن يكون ذلك يف آبائه أو من املوايل حلف ما أراد قطع نسبه ألن هذه الصفات يف املوايل أكثر 

ألعراب ألن هذه األعمال أعمال من العرب ويا ابن املطوق يعين الراية اليت جتعل يف األعناق ال جيد يف املوايل دون ا
املوايل وإن قال يا يهودي مل حيد خبالف يا ابن اليهودي إال أن يكون من آبائه يهودي قال ابن يونس يا ابن الرببرية 

وأمه عربية قال عبد امللك ال حيد ألنه ال نفي على األم وقال مطرف حيد إال أن يسميها بامسها ألنه نفي أمه من ابنها 
إن ( ل لرومي يا حبشي أو يا ابن احلبشي ال حيد وحيلف ما أراد نفيه وملالك يف احلد قوالن ويف النوادر وسواء قا

وإن قال األب ليس فالن أعتقك ) قال ملوىل ليس فالن اعتق أباك وهو الذي اعتقه حد ألنه نفاه عن أنه عتيق هذا 
يعاقب ويف اجلواهر وإن قال مالك أصل وال فصل فعن مل حيد وقال ابن وهب ال حيد فيهما ألنه نفي عتقا ال نسبا و

ابن القاسم ال حيد وقال أصبغ حيد بناء على قوله إنه أراد النفي أو الشتم وقيل إال أين كون من العرب فعليه احلد 
 فعل ال وإن قال البن أمة أو كتابية يا ابن الزانية مل حيد أو يا ابن زنية حد والفرق أن الثاين نفي نسب بإضافته إىل

يلحق الولد فيه واألول قذف ألمه وإن قال موىل لعريب أنا خري منك حد وكذلك لو قاله أحد ابين عم لصاحبه قال 
  أبو إسحاق يف املسألتني اختالف وهبذا أقول 

  الباب الثاين يف أحكام القذف

ف عافال مسلما حرا بالغا ويف التنبيهات للحد عشرة شروط ستة يف املقذوف وأربعة يف القاذف أن يكون املقذو
للتكليف إن كان ذكرا أو قدر الوطء إن كان أنثى وإن مل تبلغ التكليف وقيه خالف بريء من الفاحشة اليت قذف 

هبا معه إليها وأن يكون القاذف عاقال بالغا صرح بالقذف أو عرض به ميكن إقامة احلد عليه لصحته ويف اجلواهر 
طه منها العفة ومعناها أن ال يكون معروفا بالقيان ومواضع الفساد والزنا وال حيد احملصن وهو الذي اجتمعت شرو

يسقط احلد كونه معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب اخلمر وأكل الرببا ويسقط اإلحصان كل وطء يوجب 



و يف الصبا أ) واحملرمة بالرضاع وحنوه وكذلك وطء الشبهة ( احلد خبالف الذي ال يوجبه كوطء األمة املشتركة 
وأن الشروط يعترب استدامتها اىل حالة ) ح ( و ) ش ( ويسقط إحصان املقذوف بالوطء الطاريء بعد القذف وقاله 

إقامة احلد ألنه لو ارتد مل يقم احلد وألن طرؤه ينبه أنه تقدم منه وقال أمحد ال يسقط كما لو زىن بأمة مث اشتراها أو 
منع استدامة الشروط إال إىل حني توجه احلد ومىت سقط اإلحصان بالزنا مرة سرق عينا فنقصت قيمتها أو ملكها و

مل يعد بالعدالة بعده وروى عبد امللك إن قذف من حد بالزنا بعد أن حسنت توبته مل حيد تنبيه ينبغي أن يزاد يف 
 يف معروف وكون شروط املقذوف أن يكون معروفا فإن اجملهول ال حيد له لكن ترك ألن تلك الشروط ال تعلم إال

اإلحصان ال يعود بعد العدالة نقله صاحب النوادر وغريه ومستنده أن املراد بالعفاف العفاف املطلق بدليل قوله 
أي الاليت مل خيطر هلن الفساد وال يشعرن به قط فتحمل اآلية األخرى على هذه ألهنا مطلقة ) الغافالت ( تعاىل 

وهذا قد شهر بالزنا وفعله فال ) يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء  والذين( وتلك مقيدة وهي قوله تعاىل 
إن الذين يرمون ( يكون ممن حيج له واألصل عدم احلد بل يؤدب على القاعدة وأصل هذا الباب قوله تعاىل 

بعة معان العفاف ولإلحصان يف القرآن أر) احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة وهلم عذاب عظيم 
فإذا ( والثالث احلرية يف قوله تعاىل ) حمصنات غري مسافحات ( وهو املراد هبذه اآلية والثاين الزوجات يف قوله تعاىل 

ووافقنا األئمة على شروط اإلحصان غري أهنم قالوا البد من البلوغ قياسا على العقل ومل خيالف يف العبد ) أحصن 
والرق ) من أشرك باهللا فليس مبحصن ( رتبة اإلمجاع فال ينهض للحد وقوله عليه السالم إال داود لنا أنه قاصر عن 

من جرائر الكفر واألصل بقاء عدم اإلعتبار وأما شرائط القاذف فألن العقوبة تعتمد التكليف والقدرة على الوفاء 
  مبا وجب عليه 

األمة والذمي والذمية واحملدود يف الزنا نظائر قال صاحب اخلصال عشرة ال حد على قاذفهم الصيب والعبد و
  واملرجوم يف الزنا واملنبوذ ومن ليس معه متاع الزنا والولد يقذفه والده استبعد مالك حده 

فرع يف الكتاب املشهود عليه بالقذف إقامة بينة أربعة بأن املقذوف زىن فيسقط عنه احلد إلخنرام اإلحصان وعدم 
  الكذب عليه 

  ي للمسلم مثانني ألنه من باب العلم فيقام عليه خبالف الزنا فرع قال حيد الذم
  فرع قال ليس للقاذف حتليف املقذوف أنه زىن وإن علم من نفسه أنه زىن جاز له حده ألن الستر مأمور به 

  فرع قال إذا شهد عليه رجل أنه قذفه يوم اخلميس وآخر أنه قذفه يوم اجلمع حد كالطالق والعتاق 
وقال ) ح ( اعة يف جملس واحد أو جمالس حد واحد إن قام به واحد سقط كل قذف قبله وقال فرع لقذف اجلم

وأمحد ) ش ( الشافعي إن قذفهم بكلمات متفرقة فعليه لكل واحد حد وقاله أمحد أو بكلمة واحدة فقوالن عن 
مي فصح التعدد ويلزمه أن وبناها احلنفية على أنه حق هللا تعاىل فصح التداخل وبناها اآلخرون على أهنا حق آلد

يكون عندنا قوالن بناء على أنه حق هللا تعاىل أم ال وقد حكاه العبدي يف نظائره واللخمي وغريه لنا أن هالل بن 
فلم يقل حدان وجلد عمر ) حد يف ظهرك أو تلتعن ( أمية العجالين رمى امرأته بشريك بن سحماء فقال له النيب 

املغرية بالزنا حدا واحدا لكل واحد مع أن كل واحد قذف املغرية واملؤتى هبا  رضي اهللا تعال عنه الشهود على
وجلد رسول اهللا قذفة عائشة مثانني مثانني منهم حسان رواه أبو داود مع أهنم قذفوا عائشة وصفوان بن املعطل 

سائر احلدود فتتداخل  وقياسا على الزنا وألنه لو قذف ألفا فمات قبل إقامة احلدود وقد يسقط بالشبهة كما تسقط
مثلها احتجوا بأنه قذف مجاعة فال تداخل كما لو قذف زوجاته األربع العن أربع لعانات وألنه حق آلدمي فال 

يقاس على احلدود وألهنا ال تسقط بالرجوع فال تتداخل كاإلقرار باملال واجلواب عن األول أنه أميان واألميان ال 



بأنه ال يتكرر يف الشخص فلو غلب فيه حق اآلدمي لتكرر فيه كتكرر اإلتالف تتداخل خبالف احلدود وعن الثاين 
وعن الثالث أن اإلقرار ال يتداخل يف املتباينات ولو قاله له يا الئط يا زاين تداخل قاعدة مقابلة اجلمع باجلمع يف 

عني لكل فردج من اجلمع اآلخر أحد اجلم( اللغة تارة تتوزع األفراد على األفراد حنو الدنانري للورثة وتارة يثبت 
اجلمع وال حيكم على األفراد حنو احلدود للجنايات إذا قصد أن اجملموع ) حنوالثمانون جلدة للقذفة وتارة يثبت 

للمجموع وإذا اختلفت أحوال املقابلة بطل كونه حقيقة يف أحدمها ليال يلزم اإلشتراك أو اجملاز وبطل ختيل من 
يقتضي أن قذف اجلماعة له حد واحد ألنه قابل الذين وهو مجع ) الذين يرمون احملصنات و( اعتقد أن قوله تعاىل 

باحملصنات وهو مجع فيحصل أن اجلميع إذا رمى اجلميع جيل مثانون فقط خالفنا ذلك يف قذف اجلمع للجمع 
ه نظائر قال والواحد يبقى على مقتضاه يف قذف الواحد للجمع قاله الطرطوشي وغريه فيمنع كون ذلك مقتضا

العبدي التسوية بني الواحد واجلمع والقليل والكثري يف تسع مسائل من قذف رجال فعليه حد أو مجاعة فحد وقيل 
يتعدد وصاع يف املصراة الواحدة واجلمع وقيل يتعدد واحلالف بنحر ولده عليه هدي وكذلك اجلمع وقيل يتعدد 

كذلك السنون والواطئ يف رمضان مرة أو مرارا سواء اهلدي ومؤخر قضاء رمضان سنة عليه كفارة واحدة و
واحللف إذا تكرر كاملرة الواحدة كفارة واحدة واملتطيب يف احلج مرة عليه الفدية وكذلك املرار إذا احتد السبب 

  واحلالف بصدقة ماله مرة أو مرارا عليه الثلث ويغسل اإلناء من ولوغ الكلب وكذلك الكالب سبعا 
ا حد له مث قذفه حد له والفرق أنه إذا قذفه مرارا قبل احلد اجزأه حد انا بينا أن احلد السابق مل فرع يف الكتاب إذ

يف بكفه عن اجلناية خبالف إذا مل يتقدم وإن ضرب أسواطا فقذف آخر وقذف األول ابتدئت مثانون من حني 
متامه هلما أو بقي أيسره حنو ثالثة القذف وال يعتد مبا مضى قال اللخمي عن مالك إن مل ميض إال أيسره أجزأه إ

أكمل هذا واستؤنف اآلخر وقال أشهب العشرة قليل وإن قذفه فحد له مث قذفه بغريه حد له أو به بأن يقول 
صدقت عليك فاختلف قال حممد حيد له وقيل ال شيء عليه إال العقوبة وقد كان أبو بكرة بعد اجللد متماديا على 

قذف وهو يضرب يستأنف وهو على قوله حيد للجماعة حدا واحدا وعلى القول بالتعدد قوله وقوله يف الكتاب إذا 
يتم األول ويستأنف الثاين ويف النوادر قال املغرية إن قذف مجاعة فقاموا مجيعا فحد واحد أو مفترقني حد لكل واحد 

ن الشرب من حد القذف قال ابن القاسم إن قذفهم مث شرب مخرا فحد فيه أجزأه لكل ما تقدم من قذف وشرب أل
فإنه قام به مجيعهم فقيل ال حد ( مستخرج وإن قال جلماعة أحدكم زان أو يا ابن الزانية مل حيد ألنه ال يعرف املراد 

فإن قام أحدهم وادعى أنه أراده مل يقبل إال بالبيان فإن ) عليه لعدم التعيني فالنكاية يف العرض ضعيفة لعد التعيني 
حيده اإلمام إال بقيام املقذوف ومن قذف من ال يعرف الح حد عليه وإن قال يا زوج لزانية عرف من أراده مل 

وحتته امرأتان فعفت إحدامها وقامت األخرى حلف ما أراد إال الذي عقت فإن نكل حد ويف املنتقى عند أشهب 
أو بقى اليسري مل يستأنف  ثالثة أقسام إن ذهب اليسري متادى وأجزأ هلما أو النصف وما يقرب منه استؤنف هلما

للثاين وعند ابن القاسم قسمان إن مضى من احلد األول شيء استؤنف من حني القذف للثاين وال حيتسب باملاضي 
  وإن بقي اليسري متم األول واستؤنف الثاين 

  فرع يف املنتقى من قذف جمهوال مل حيد لعدم النكاية قاله حممد 
 ولو مسع اإلمام رجال يقذف مل يكن عليه تعريف املقذوف فإن قام به تعلق به فرع قال من شروط وجوبه قيام الويل

قال العلماء ) واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها ( حق اهللا وإال فال وعلى هذا قوله عليه السالم 
يفه عليه السالم ال على ليس اإلرسال حرصا على االعتراف ألمره عليه السالم وبالتستر بل أهنا قذفت فيكون تعر

سبيل الوجوب ويف التنبيهات مذهب ابن حبيب أن قيام الويل ليس شرطا وحيده وإن كان املقذوف غائبا ألنه حق 



  هللا 
فرع يف الكتاب ال عفو يف حد القذف إذا بلغ اإلمام أو صاحب الشرط أو احلرس إال أن يريد املقذوف سترا وجيوز 

اإلمام وإن صدر موجب التعزير من عفيف ذي مروءة وهي طائرة منه جتاىف اإلمام عنه العفو فيه والشفاعة إذا بلغ 
فإن عفا عن القاذف قبل بلوغ اإلمام ومل يكتب بذلك كتابا فال قيام له وكذلك النكول وجيوز العفو عن القصاص 

يف العفو عن القاذف  مطلقا وإن عفا على أنه مىت شاء قام وكتب بذلك وأشهد له فذلك ولورثته ويف التنبيهات
ثالثة أقوال جيوز وإن بلغ اإلمام وميتنع إن مل يبلغ اإلمام ومينع إذا بلغ اإلمام إال أن يريد سترا وقيل إن أراد سترا ال 

خيتلف يف جوازه وعلى املنع مطلقا يقوم به بعد العفو وقوله طائرة أي كلمة انفلتت منه ليس بعادة وجيايف اإلمام 
رواه ابن ) تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقد وجب ( قال ابن يونس قال رسول اهللا بعده عن عقوبته 

وهب قال حممد إمنا جيوز العفو إذا قذفه يف نفسه أما أحد أبويه وقد مات فال عفو بعد بلوغ اإلمام وإن أراد الستر 
له مالك وأصحابه إن قذفه يف نفسه وكذلك وقاله ابن القاسم وأشهب وجيوز عفو الولد عن األب عند اإلمام قا

حده ألبيه خبالف حده ألمه وإذا قال الشهود قذفك وقال مل يقذفين ردت الشهادة إال أن يكون القذف أمامهم 
وادعى ذلك مث أكذهبم بعد أن شهدوا عند اإلمام أو قال ما قذفين فإنه حد وجب وإذا هم اإلمام بضربه فأقر 

ثبت على إقراره حد للزنا ومل حيد اآلخر للقذف وإن رجع عن إقراره مل حيد وحد القاذف املقذوف بالزنا وصدقه و
قاله أصبغ وقال عبد امللك إن رجع عن إقراره بفور يدرأ عنه احلد وعن القاذف بإقراره ما مل يتبني أنه أراد إسقاط 

در ومعىن قول مالك أراد سترا أن احلد قال مالك ال جيوز أخذ مال على إسقاط احلد فإن فعل مل يسقط يف النوا
يكون ضرب احلد قدميا فيخاف أن يظهر ذلك عليه اآلن فأما إن عمل شيئا مل يعلمه أحد إال نفسه حرم عفوه قال 
أصبع فإن قال أردت سترا مل يقبل منه ويكشف ذلك لإلمام فإن خاف أن يثبت عليه أجاز عفوه وإال مل جيزه قال 

راد سترا أن مثله يفعل ذلك جاز عفوه ومل يكلف أن يقول أردت سترا ألن قول ذلك عبد امللك معىن قول مالك أ
عار وأما العفيف الفاضل فال جيوز عفوه ويف املوازية عن مالك للمقذوف أن يكتب كتابا بقذفه يقوم به مىت شاء 

أثبت ذلك عليه ومل  وكرهه مالك وقال ما هو من عمل الناس قال ابن يونس معىن أراد سترا أنه إن مل يعف عنه
يفصل بني حده قبل ذلك وال غريه وقااله يف املنتقى ومعناه قبل بلوغ اإلمام ألن بعد بلوغه يتعني إيقاعه قاعدة 

احلقوق ثالثة أقسام حق هللا صرف كاإلميان وللعبد صرف كاإلميان وحق خمتلف فيه هل يغلب فيه حق اهللا أو حق 
وهنيه ( صل باإلمام تعني حق اهللا التصاله بنائبه يف أرضه وحق اهللا تعاىل أمره العبد كالقذف فيفرق يف الثالث إن ات

ملستحقه لكن املعىن يف أنه ( بإيصال ذلك ) وحقوق العبد مصاحلة وما من حق للعبد إال وفيه حق هللا تعاىل وهو أمره 
ى من حق اهللا تعاىل إمث املخالفة احلق ويبق) غلب فيه حق العبد أن العبد مىت أسقطه حقه سقط حق اهللا بإيصال ذلك 

يف الغصب وحنوه فإن املغصوب منه إذا أسقط الطلب باملغصوب مل يأمر اهللا بعد ذلك بإيصاله لكن يؤاخذ على 
جرمية الغصب يف الدار اآلخرة أو يف الدنيا إال أن يعفو أو يترجح كون القذف حقا للعبد بتوقفه على قامي طالبه 

  تعلى ال يدخالن فيه وكونه يورث وحقوق اهللا 
فرع يف الكتاب ال يقوم باحلد إال املقذوف فإن أكذب املقذوف البينة ردت الشهادة وإن قالت البينة بعد وجوب 

احلد شهدنا بالزور سقط احلد وإن قذف ميتا فإلبنه وولد ولده وجلده ألبيه القيام وإن كان مث من هو أقرب منه ألنه 
وة مع هؤالء قيام إال عند عدمهم وللجدات القيام باحلد إال أن يكون له ولد فإن عيب يلزمهم وليس للعصبة واالخ

مل يكن للمقذوف وارث مل يقم به أجنيب لعدم تعلق الضرر به وأما الغائب فال يقوم ولد ال غريه بقذفه ألنه مل ينتقل 
غائب ظاهره أهنال يتعرض للقاذف احلق عنه وإن مات وأوصى بالقيام قام الوصي يف التنبيهات قوله ال يقوم أحد لل



وقال عبد امللك يسجن حىت يقدم من له عفو أو قيام قال ابن يونس يف املوازية ليس لإلخوة والبنات واجلدات قيام 
بقذف امليت إال أن يوصي به وقال أشهب ال يقوم إال األقرب فاألقرب وكذلك العفو ألنه مريان االبن مث ابن االبن 

 األم وكذلك القرابات من النساء األقرب فاألقرب وال حق للزوجه وال بنت البنت قال ابن مث االخ مث اجلد مث
القاسم وال يقام للغئب وإن طالبت غيبته وقيل لولده القامي يف الغيبة البعيدة دون القريبة ويكتب للمقذوف وقال 

ن مع شاهدين حده وإذا رفعه من مسعه لإلمام ابن القاسم ال يقوم للغائب إال الولد يف أبيه وأمه قال ولو مسعه السلطا
مسع شهادته فإذا كمل النصاب حد القاذف يف النوادر إذا قام املقذوف بعد طول الزمان حلف ما سكت تركا وإمنا 

يكون احلق لألولياء إذا مات املقذوف قبل طول الزمان أما بعد طوله فال ألنه ليس موجودا حىت حيلف والطول 
  قال أشهب هلم وإن طال قبل موته ألنه لو عفا مث قام كان ذلك له ظاهر يف الترك و

فرع يف الكتاب ال حيد القاذف حىت يبلغ باالحتالم أو بسن ال يبلغه إال حمتلم دون اإلنبات ومن فيه علقة رق فحده 
لم أو أسر مل حيد حد العبيد ويؤاخذ احملار اذا تاب مبا قذفه حال حرابته وحبقوق الناس فإن قذف حريب مسلما مث أس

فرع يف الكتاب إذا ارتد  ٣ألن القصاص موضوع عنه وإن قدم بأمان فقذف مسلما حد ألنه له عقدا كالذمي 
املقذوف أو قذف وهو مرتد مل حيد ولو رجع إىل اإلسالم كالزنا قبل احلد وبعد القذف فإن ارتد القاذف أو قذف 

ال تأىب أخذ احلقوق وتأىب أن تثبت لصاحبها حقوق لكوهنا وهو مرتد حد أقام على ردته أو أسلم ألن الردة 
مستصدر احلياة واحلقوق إمنا هي للحياة وكذلك ال شفعة له وإن قذف مالعنة التعنت بولد أو بغري ولد حد ألن 

ولد املالعنة يتوارثون فأهنم أشقاء ولو رجع األب ثبت النسب وإن قال لولدها لست ألبيك اختيارا مل حيد أو 
  متة حد وحيد قاذف اجملنون ألن عرضه ممنوع كماله ونفسه مشا

فرع قال إن خاصم يف القذف ومات قبل إقامة البينة قام الوارث به قاعدة الوارث ينتقل إليه املال باإلرث فينقل 
والقضاء  إليه كل ما يتعلق به من اخليار والشفعة والرد بالعيب وحنوه وال يرث النفس والعقل فال تنقل إليه اإلمامة

وما فوض إليه من خيار الغري وال اللعان وال نية اإليالء وال حنو ذلك ألهنا أمور متعلقة بالنفس والعقل ومقتضى هذه 
القاعدة أن ال ينتقل القصاص والقذف لكن ضررمها متعد للوارث فانتقال إليه هلذا السبب فهذا ضابط ما ينتقل 

  ينتقل  للوارث وما ال ينتقل فليس كل حق مات عنه
فعليهن ( فرع فيا الكتاب حد القذف واخلمر على العبد أربعون نصف حد احلر وحده يف الزنا مخسون لقوله تعاىل 

قال ابن يونس قال حممد إن أقيم عليه حد العبد مث علم أنه حر حينئذ كما ) نصف ما على احملصنات من العذاب 
  حد احلر 

هود عبيد صدق الشهود يف احلرية ألهنا األصل وكذلك القاذف فرع يف الكتاب إذا قال املشهود عليه الش
للمقذوف عبد فإن ادعى بينة قريبة أمهل وإال جلد وإن أتى هبا بعد ذلك زالت عنه جرحة احلد وال أرش له يف 

  الضرب 
حابه فرع يف اجلواهر إذا ادعى عليه وأقام شاهدا أنه قذفه أخلفه فإن نكل حسب أبدا حىت حيلف اتفق مالك وأص

أنه حيبس أبدا قاله حممد ويف النوادر يف املوازية إن طال سجنه خلي قال أصبغ ويؤدب إذا خلي إن كان يعرف بأذى 
  الناس وإال فأدبه حبسه وال يؤدب مستوجب األدب إال بعد اإلياس من ميينه وتوقف ابن القاسم يف التأديب 

ه يف احلد يف الزنا مل يسقط احلد عنه وحد الشاهدان معه وال فرع يف النوادر إن أقام القاذف شاهدين أن الوايل ضرب
  تنفعه إال أربعة على رؤية الزنا 

فرع قال إن قال للمنبوذ يا ولد زنا أو يا ابن الزانية ال حيد ألنه ليس له نسب ينفى عنه وال أمه معلومة فيحد هلا 



  خلالف يا زان 
البينة على نسبه إال أن يطول الزمان وينتشر عند الناس ويعرف به  فرع قال يف املوازية إن قذف الغريب فعليه إقامة

فيحد قاذفه قال مالك والناس على أنساهبم ألهنم حازوها وعرفوا هبا كاألمالك ومن ادعى غري ذلك كلف البينة 
قدم الرجل وإال حد ويف العتبية إن قال يا ابن ا لزانية للغريب الذي ال تعرف أمه وهو مسلم حد قاذفه قال وقد ي

  من خراسان ويقيم السنني فيحد قاذفه وال يكلف بينة أن أمه حرة مسلمة 
فرع قال ابن القاسم املعتق يف الوصية املأمونة يقذف قبل تنفيذه من الثلث ال حد له مث رجع إىل احلد إن أمن املال 

قبل ذلك مل خيتلف قول مالك ويرث ويورث واألمة احلامل من سيدها ميوت سيدها قبل الوضع ومل تكن ولدت منه 
  أنه حيد قاذفها ومل يراع أن احلمل ينقص 

فرع قال إذا أخذ يف الزنا أو الفرية أو اخلمر فقال أنا مملوك إن كان حمصنا رجم يف الزنا وجعل عليه حد اململوك يف 
يبة سئل من أقر له فإن الفرية واخلمر ألنه ال يتهم يف رق نفسه وقال حممد إن أقر بالرق لرجل حاضر أو قريب الغ

  ادعاه مل حيد يف اجللد إال يف حد العبد وأما الزنا والقطع والقتل فال يسقط إال بالبينة ألن األصل احلرية 
فرع قال قال ابن القاسم إن قال لعبده أو أجنيب قل لفالن عن فالنا يقول لك يا ابن الفاعلو ففعل حد اآلمر دون 

ا يعين العبد حيد مع السيد وحيد احلر دون اآلمر ألنه غري منحكم له ويف الواضحة حيد املأمور وإن قال له اقذف فالن
السيد والعبد أمره بالقذف أو بقوله له يا ابن الفاعلة وإن قال ألجنيب قل له يا ابن الفاعلة حدا معا قال ابن حبيب 

الفاعلة فدفعه إليه حد إن علم ما فيه ألنه  وهو أحسن ما فيه وفيه خالف ويف املوازية إن محل لرجل كتابا فيه يا ابن
  تعريض 

فرع قال كان مالك إذا سئل عن حد أسرع اجلواب وساس به وأظهر السرور بإقامة احلد وقيل حلد يقام بأرض خري 
  هلا من مظر أربعني صباحا 

 شهادهتن يف فرع يف املقدمات يف ثبوت القذف بشهادة النساء والشاهد مع اليمني خالف جار على اخلالف يف
جراح العمد ويف القصاص باليمني مع الشاهد واالتفاق يف اللفظ دون املواطن جازت الشهادة اتفاقا واختلف 

اللفظ واملعىن واتفق ما يوجب احلكم كشهادة أحدمها بالقذف واآلخر بنفي النسب ردت على الشهود أو اختلف 
  اجلميع مل يأتوا اتفاقا 

مث مل يأتوا بأربعة ( إن شهادة القاذف جائزة حىت حيد آلن اهللا تعاىل قال ) ح ( حابه و فرع قال قال مالك وأكثر أص
فرتبت عدم القبول على عدم اإلتيان بالشهادة وإذا مل ) شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا 

بل احلد شر منه بعده ألن احلد كفارة له وعبد امللك ال يقبل ألنه ق) ش ( حيد فهل تتأتى منه إقامة الشهادة وقال 
واالستثناء يف قوله ) وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ( لقوله تعاىل ) ح ( ومنعها ) ش ( وإذا تاب قبلت عند مالك و 

  يعود على التفسيق دون قبول الشهادة وهو باطل ألن سبب الرد التفسيق إذا زال قبلت ) إال اللذين تابوا ( تعاىل 

  ثالث يف التعزيرالباب ال

ويف اجلواهر والنظر يف موجبه وجنسه ومستوفيه أما موجبه فهو معصية اهللا تعاىل يف حقه أو حق آدمي وأما قدره فال 
حد له فال يقدر أقله وال أكثره بل حبسب اجتهاد اإلمام على قدر اجلناية ويلزم االقتصار على دون احلدود وال له 

ه فال خيتص بسوط أو حد أو حبس أو غريه بل اجتهاد اإلمام وكان اخللفاء النهاية إىل حد القتل وأما جنس
املتقدمون يعاملون بقدر اجلاين واجلناية فمنهم من يضرب ومنهم من حيبس ومنهم من يقام على قدميه يف تلك احملافل 



فإن كان القائل ممن ال  ومنهم من تنزع عمامته ومنهم من حيل إزاره ويعترب يف ذلك قول القائل واملقول له واملقول
قدر له أو عرف باألذى واملقول له من أهل فعقوبته أشد أو من أهل اخلمر فعقوبته أخف إال أن ختف اجلناية جدا 
فال يعاقب ويزجر بالقول إن كان القائل ممن له قدر معرفا باخلري واملقول له على غري ذلك زجر بالقول قال مالك 

ة من ذوي املروءة ويف الكتاب إن قال يا سارق نكل أو قال سرق متاعي واملقول فيه وقد يتجاىف السلطان عن الفلت
يتهم فال شيء عليه واألنكل وإن ناداه يا شارب اخلمر وحنوه نكل ويا برون أو يا محار أو مبا يؤذيه نكل وجيوز 

لإلمام واجلاين من أهل العفاف العفو والشفاعة يف النكال وإن بلغ اإلمام ألنه حق آلدمي صرف قال مالك اذا انتهى 
واملروءة ووقع ذلك منه فلتة جتاىف اإلمام عنه أو من أهل األذية فال يقله ولينكله قال األستاذ أبو بكر وظاهر هذا 
االطالقات يقتضي أن التعزير واجب إذا قام به صاحبه وإن مل يطالب مل يعزر ومل يفصل أصحابنا بني حق اآلدمي 

  م الوجوب عند عدم القيام وينبغي التفصيل وغريه بل أطلقوا عد
فرع قال واملعترب يف الدفع القرآن والعلم واآلداب اإلسالمية ويف الزناة اجلهل قاله األستاذ أبو بكر وأما املستويف 

للتعزير فهو اإلمام واألب والسيد ويؤدب الصغري دون الكبري ويؤدبه معلمه وصاحبه ويعزر السيد يف حقه وحق اهللا 
اىل والزنج يف النشوز ومخا يشبهه مما يتعلق مبنع حقه ألن التعزير لو جعل لعامة الناس ألدى لتواثب السفهاء تع

لألذية وكثرة اهلرج والفنت والتعزير جائر بشرط سالمة العاقبة فإن سرى ضمنت عاقلته خبالف احلد ألن التعزير 
النشوز إال بضرب خموف مل جيز تعزيرها أصال تنبيه قال أمام  باجتهاد واحلد مقدر ال مدخل له فيه فلو مل تترك املرأة

احلرمني مىت كان اجلاين ينزجر بالكلمة أو بالضربة الواحدة مل جتز الزيادة ألن األذية مفسدة يقتصر منها على ما 
الالئق به فإنه ال يفيد يدرأ املفاسد وإن كان ال ينزجر بالعقوبة الالئقة بتلك اجلناية بل باملخوفة حرم تأديبه مطلقا أما 
  فهو مفسدة بغري فائدة وأما الزيادة املهلكة فإن سببها مل يوجد والصغر والكبار يف تلك سواء 

ال جياوز به أقل احلدود وهو ) ح ( فرع يف املوازية قال حممد إذا بلغ التعزير قدر احلد ضرب عريانا تنبيه قال 
واجب ال جيوز لإلمام تركه إال إذا غلب على ظنه أن غري الضر أربعون حد العبد بل ينقص منه سوط والتعزير 

قوالن يف اجملاوزة به وهو عنده غري واجب على اإلمام إن شاء أقامه أو ) ش ( مبصلحة من املالمة والكالم وعند 
عنه  تركه لنا يف املسألة قضاء الصحابة رضي اهللا عنهم زور معن بن زائدة كتابا على عمر بن اخلطاب رضي اهللا

ونقش خامته مثل نقش خامته فجلده مائة فشفع فيه فقال أذكرين الطعن وكنت ناسيا فجلده مائة أخرى مث جلده 
والنازعات ( ويقول ) والذاريات ذروا ( بعد ذلك مائة أخرى وكان رجل يأيت الناس يف أسواقهم وجمالسهم فيقول 

ت ما الذاريات وكان يتهم باحلرورية فكتب أبو موسى إىل ما الذاريات ما النازعات ما الفارقات ما احلامال) غرقا 
عمر رضي اهللا عنهما فيه فأمر بإقدامه عليه فقال له عمر عم تسأل تسأل عن الذاريات والنازعات فضربه عمر 

رضي اهللا عنه جبريد النخل حىت أدمى جسده كله مث حبسه حىت كاد يربأ فضربه وسجنه فعل ذلك مرارا فقال يا 
ؤمنني إن كنت بريد قتلي فأوجز وإن كنت تريد الدواء فقد بلغ الدواء مين فأطلقه وأمره أن ال جيالس أحدا أمري امل

إىل أن كتب إليه أبو موسى إنه قد حسن حاله فأمر مبجالسته ومل ينكره أحد من الصحابة فكان إمجاعا وقتل رجل 
له شهادة وألن اهللا تعاىل جعل احلدود خمتلفة حبسب  عبدا يف زمان النيب فأمر به جللد مائة جلدة وقال ال تقبلوا

واحلرابة أعظم من الكل فوجب أن ختتلف ) والسرقة أعظم منهما ( اجلنايات فالزنا أعظم جناية وقوبة من القذف 
التعازير وتكون على قدر اجلنايات يف الزجر فإذا زادت على موجب احلد زاد التعزير احتجوا مبا يف الصحيحني قال 

بأن رسول اهللا مل يعزر ) ش ( واحتج ) ال جيلد فوق عشر جلدات يف غري حد من حدود اهللا تعاىل ( يه السالم عل
األنصاري ملا قال له أن كان ابن عمتك يعين ابن الزبري احلديث وألنه غري مقدر فال جيب كضرب األب واملعلم 



العشر أو ألنه حممول على اتباع السلف كما والزوج واجلواب عن األول أنه خالف مذهبكم ألنكم تزيدون على 
قال احلسن إنكم لتأتون أمورا هي يف أعينكم أدق من الشعرية إن كنا لنعدها من املوبقات فكان يكفهم قليل التعزير 

مث تتابع النالس يف املعاصي حىت زوروا خامتا على خامت عمر ولذلك قال عمر بن عبد العزيز حتدث للناس أقضية 
ا أحدثوا من الفجور ومل يرد نسخ حكم بل اجملتهد فيه يستقل فيه باالجتهاد وعن الثاين أنه حقه عليه على قدر م

السالم فله تركه أو ألن تلك الكلمات كانت تصدر ومل يقصد هبا االهتضام من جفاة األعراب وعن الثالث أنه 
لزوجات واألقارب ونصيب اإلنسان يف بيت ينتقض برياضة الدابة إذا استؤجر عليها وقد جيب غري املقدر كنفقات ا

  املال غري املقدر وهو جيب 
فرع يف النوادر قال مالك إن شتمه جده أو عمه أو خاله فال شيء عليه إن كان تأديبا ومل ير األخ مثلهم قائدة 

وقيل بل معناه ) وه لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه وتوقر( التعزير قيل لفظ مشترك بني اإلهانة واإلكرام لقوله تعاىل 
احلرابة  -اجلناية اخلامسة ( املنع فتعزير اجلناة منعهم من العود إىل اجلنايات وتعزير رسول اهللا منعه من املكاره 

  ) النظر األول ) ( والنظر يف صفة احملاربني ويف أحكامهم 

ال ذكرا أو أنثى وال تتعني آلة  ويف اجلواهر املشتهر بالسالح لقصد السلب حمارب كان يف مصر أو فقر له شوكة أم
خمصوصة حبل أو حجر أو خنق باليد أو بالفم وغري ذلك وهو حمارب وإن مل يقتل وكل من قطع الطريق وأخاف 

  السبيل فهو حمارب أو محل السالح بغري عدوة وال فائدة

بالليل فأخذ ماال  وكذلك قتل الغيلة بأن خيدع رجال أو مشى حىت يدخله موضعا فيأخذ ما معه وإن دخل دارا
مكابرة ومنع االستغاثة فهو حمارب واخلناق وساقي السم ألخذ املال حمارب وكل من قتل أحدا على ما معه فهو 

حمارب فهل ذلك حبر أو عبد مسلم أو ذمي ويف الكتاب إذا قطع أهل الذمة الطريق إىل مدينتهم اليت خرجوا منها 
رب فقطع بعضهم الطريق على بعض ببلد احلرب أو قطعوها على أهل فهم حماربون وإن خرجوا جتارا إىل أرض احل

ذمة دخلوا إىل أرض احلرب بأمان فهم حماربون ومن دخل عليك دارك ليأخذ مالك فهو حمارب متهيد يف التنبيهات 
ذ ماله أخذ املال حراما عشرة أضرب حرابة إن أخذه مبكابرة ومدافعة وغيلة أخذه بعد قتل صاحبه حبيلة مهلكة ليأخ

من إلقائه يف مهواة أو حنوه وغصب وهو أخذ ذوي القدرة والسلطان ممن ال قدرة له على دفعه وقهره وهو حنو 
الغصب وخيانة أخذه من الودائع وحنوها وسرقة أخذه من غري أمانة على اإلخفاء من حرزه اختالسا وهو أخذ 

عد كاملستأجر يتجاوز املسافة وملقدار املستأجر عليه السارق وأهله يعلمون وخديعة بأن يأخذه باختيارك وإيهام وت
وجحد يف الديون وحنوها واسم الغصب يطلق على ذلك كله يف اللغة ولكل واحد منها حكم يف الشرع حلى حياله 

ويف املوازية إن سقى السكران إمنا يكون حماربة إذا كان ما سقاه ميوت منه قال ابن يونس يف العتبية إذا لقيه عند 
عتمة يف املسجد أو خلوة فنشر ثوبه ونزعه منه ال قطع لعيه إال أن يكون حماربا ألنه خمتلس وال قطع على خمتلس ال

قال اللخمي قال اصبغ إذا قعد اللصوص بقوم فعلم هبم اإلمام فأخذهم قبل أن يعلم هبم من قعدوا له ومل يتقدم 
لك الطريق خوفا منهم فهم حينئذ قطاع الطريق جيري منهم تلصص فليسوا حماربني فإن علموا هبم فامتنعوا من ت

فيهم حكم احملاربني وإن أخذوا املال بالقوة بغري سالح وال خيشى منهم قتال أو منعوهم فهم غصاب غري حماربني إال 
أن يكون تقدم منهم خوف وإن أخذوا بالقهر مث قتلوا خوف أن يطلبوا ليسوا مبحاربني بل مغتالون وإن سأله طعاما 

فأىب فكتفه ونزع منه الطعام وثوبه قال مالك حمارب وهو ممن يضرب وينفى واحملارب يف املدينة حمارب عند ابن 
القاسم لصدق االسم دون عبد امللك فإهنا إمنا يكون فيها الغصب وكذلك القرية إال أن يكونوا مجاعة يريدون 



د أخذ املال سرا فقاتل حىت جنا به فهو سارق وال قتاله القرية كلها عنادا وإعالنا فهم حماربون ولو علم بالسارق بع
ليدفع عن نفسه وإن علم به قبل أخذه فقاتل حىت جنا به فهو سارق وال قتاله ليدفع عن نفسه وإن علم به قبل أخذه 

  فقاتل حىت أخذه فهو حمارب عند مالك دون عبد امللك 
لطلب مال وال عداوة وال نابده وال بدين قال أمنع هؤالء فرع يف النوادر من مساع ابن القاسم إن قطع الطريق ال 

  ميشون إىل مكة أو الشام فهو حمارب ألنه قطع الطريق وأخاف السبيل 
من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد ( النظر الثاين يف أحكامهم قال اهللا تعاىل 

إمنا ( فجعل تعاىل الفساد يف األرض كالقتل يف وجوب القتل وبني الفساد فقال  )يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا 
جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 

كررت احلرابة فمحاربة اهللا ورسوله إخافة السبيل وهو السعي يف األرض فسادا ف) خالف أو ينقوا من األرض 
  بلفظني تأكيدا 

فرع يف اجلواهر قال مالك جهادهم جهاد ونناشد احملارب اهللا تعاىل ثالث مرات فإن عاجله قاتله وقال عبد امللك ال 
يدعه وليبادر إىل القتال قال مالك يدعوه إىل التقوى فإن أىب قاتله وإن يطلب مثل الطعام وما خف فليعطوه وال 

سدة قال سحنون أرى أن ال يعطوا شيئا وإن قل وال يدعوا وليظهر هلم الصرب واجللد والقتال يقاتلوه ألنه أخف مف
  بالسيف فهو أقطع لطمعهم 

فرع يف الكتاب من حارب من الذمة أو املسلمني وأخافوا السبيل ومل يأخذوا ماال ومل يقتلوا خري اإلمام بني القتل 
به ممن قتل فإذا نصب وعال أمره وأخاف وحارب ومل يقتل وأخذ والقطع ورب حمارب مل يقتل أعظم فسادا يف حرا

املال أو مل يأخذ خري يف قتله أو قطع يده ورجله وال جيتمع مع القتل قطع وال ضرب وال يضرب إذا قطعت يده 
ورجله وال يستوي احملاربون منهم من خيرج بعصا فيؤخذ على تلك احلال حبضرة اخلروج ومل خيف السبيل وال أخذ 

اال فيكفي الضرب والنفي والسحن يف املوضع الذي نفي إليه وال جيوز العفو عنه ألنه حق اهللا تعاىل ونفى عمر بن م
عبد العزيز حماربا من مصر إىل شفت وينفى من املدينة إىل فدك وخيرب ويسحن هناك حىت تعرف توبته فإن قتل 

مع القتل فيصلب حيا ومث يطعن باحلربة والعبد مثل وأخذ املال وأخاف السبيل قتل وال تقطع يده ورجله والصلب 
احلر غري أنه ال ينفى حلق سيده يف خدمته ويف املقدمات معىن قول مال يف التخيري إنه يفعل ما هو أقر للصواب فذوا 

الرأي يقتله ألن القطع ال يدفع مضرته وذو القوة فقط يقطعه من اخلالف ألن ذلك ينفي ضرره وإن مل يكن على 
الوجوه وأخذ عند خروجه فالضرب والنفي ليس معناه أنه يتخري هبواه ومىت قتل فالبد من قتله وينحصر  هذه

التخيري يف قتله وصلبه وقطعه وقوله يف الكتاب إن نصب نصبا شديدا أو عال أمره وطال زمانه فإنه يقتل ال ينبغي 
يقتله إا مل يقتل وال يقطعه إذا مل يأخذ املال فإن قتل أن يؤخذ إال بالقتل وخالفنا األئمة فقالوا اآلية للترتيب فال 

يتعني ) ش ( وال يصلب أو جيمع بني القتل والصلب وقال ( بني القتل فق أو مع القطع ) ح ( وأخذ املال خريه 
ناها وإن مل يقتل وال أخذ املال تعني النفي ويقدرون الشرط مكررا يف اآلية مع) القتل والصلب ألنه يأيت على القطع 

عندهم أن يقتلوا إن قتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إن أخذوا املال أو ينفوا إن مل يفعلوا شيئا من ذلك 
نفيه أن يطلبه اإلمام أبدا وهو ) ش ( نفيه حبسه ببلده حىت تظهر توبته وهو مروي عن مالك وقال ) ح ( وقال 

وإرادة احلقيقة وهي التخيري الذي هو مسمى واحتجوا مبا  يهرب من موضع اىل موضع لنا أن األصل عدم اإلضمار
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إميان أو زنا بعد إحصان أو قتل ( يف الصحيح قال عليه السالم 

شرط ومل توجد يف احملارب فال يقتل وألنه سبب واحد فال تتعلق به عقوبتان كالقتل والسرقة وألن اهللا تعاىل ) نفس 



يف اآلية حماربة اهللا ورسوله مع احلرابة ومل يوجد ذلك يف مسألتنا وألن عادة اهللا تعاىل يف التخيري البداية باألخف كما 
يف كفارة اليمني ويف الترتيب باألشد حنو كفارة الظهار وقد بدأ ها هنا باألشد فتكون للترتيب وألن األصل أن عظم 

تب القتل إال حيث القتل واجلواب عن األول أنه عام واآلية خاصة فيقدم عليه وعن العقوبة يتبع عظم اجلناية فال يتر
الثاين أنا مل نعلق بالسبب الواحد عقوبتني بل صفة كل حمارب إىل عقوبة واحدة واحلرابة من حيث هي حرابة هلا 

صرفها ملعصيته بالفساد يف  عقوبة واحدة وهي الضرب والنفي كالزنا وعن الثالث أن حماربة اهللا تعاىل حمال فيتعني
واحلزن البث وعبس وبسر ومعناها ) إمنا أشكوا بثي وحزين إىل اهللا ( األرض ويكون املعىن واحدا كقوله تعاىل 

واحد وهو يف اللغة يدل على اهتمام املتكلم به وعن الرابع أن املستند يف الترتيب أن يذكر بصيغة إن والتخيري 
قد وجدت أو هاهنا فتكون للتخيري وإمنا بدأ هاهنا باألشد إشارة إىل عظم رتبة بصيغة أو لكونه أشد وأضعف و

احلرابة يف اجلنايات قاعدة للتخيري يف الشريعة أربعة معان املباح املطلق كالتخيري بني أكل الطيبات ولبس الثياب 
رى العدو أو التعزير أو احملاربني والواجب املطلق كتصرفات الوالة فمىت قلنا اإلمام خمري يف صرب بيت املال ويف أسا

فمعناه أن ما يتعني سببه برجحان مصلحته وجب عليه وحرم عليه غريه فهو أبدا ينتقل من واجب إىل واجب ويشبه 
أن خيرج على هذه القاعدة ختيري الساعي بني أربع حقاق ومخس بنات لبون وال يتوقف أخذه ألحدمها على رجحان 

د املقتضي هلما وهو امللك احلاضر من اإلبل وحيتمل أنه جيب عليه أن ال يأخذ إال مصلحته لوجوب السبب الواح
األرجح للفقراء إال أن بذل النصيحة لألمة واجب على األئمة ونواهبم وال يأخذ شيئا دون السن الواجب مع 

تخيري بني واجب من دراهم أو عرض إال أن يكون أرجح للفقراء ألن السبب إمنا اقتضى السن املتروكة والثالث ال
وجه ( وجه ومباح من وجه حنو كفارة اليمني خري بينها وكل واحد واجب من حيث إنه أحد اخلصال ومباح من 

جهة خصوصه وقد يكون خصوص العتق أو الطعام مندوبا فيكون التخيري بني الواجب ) حنو كفارة اليمني من 
اجبة من جهة عمومها ال من جهة خصوصها خبالف ختيري واملندوب ال على معىن ترك الواجب بل املخري بينها و

الدائر بينا ) فيما يعينه سببه ويف القسم أو املباح خبصوصه وعمومه ( الوالة يعق أبدا يف واجب خبصوصه وعمومه 
لواجب واملكروه كتخيري املسافر بني القصر واإلمتام والقصر واجب واإلمتام مكروه على املشهور والتخيري بني 

وم والفطر ختيري بني شهر األداء وشهر القضاء فالواجب أحد الشهرين فهو من باب خصال الكفارة وكذلك الص
خري بني الواجب الذي هو القصر واملباح الذي ( اجلمعة يف حق العبد واملسافر واملرأة وإن قلنا القصر ليس مستحبا 

القصر الذي هو الركعتان البد منهما إمجاعا وإمنا خري والفرق بني خصال الكفارة والقصر واإلمتام أن ) فهو اإلمتام 
بني أن يزيد عليهما أم ال فاخلصوص واجب يف الركعتني وليس واجبا يف خصلة من خصال الكفارة وهذه قاعدة يف 

البد  التخيري أبدا بني سببني أحدمها جزء اآلخر كتخيري اهللا تعاىل رسوله يف قيام الليل بني ثلثه ونصفه وثلثيه فالثلث
منه وما زاد مندوب والتخيري واقع فيه بني واجب ومندوب وهبذه القواعد والتنبيهات يظهر بطالن من يقول 

  التخيري ال يقع إال بني متساويني وأن التخيري يقتضي التساوي 
ي حمرم منها فرع قال ابن يونس النفي عند مالك يوم وليلة لنهيه عليه السالم أن تسافر املرأة يوما وليلة إال مع ذ

قاله بعضهم وال نفي على النساء ملا تقدم يف باب الزنا ويكتب للوايل حببسه بذلك املوضع حىت يتوب من غري حتديد 
خبالف الزنا ونفقتهما يف محلهما من أمواهلما وقاتل النفس حيبس يف موضعه يف املقدمات قال ابنا لقاسم يصلب حيا 

ليها من قوهلم متر مصلب إذا كان شعره سائال وقال أشهب يقتل قبل الصلب ويقتل يف اخلشبة فيسيل دمه مربوطا ع
مث يصلب فالتخيري واقع يف صفة قتله ال بني قتله وصلبه فعلى رأي أشهب يصلى عليه قبل الصلب وخيتلف يف 

الصالة الصالة عليه على مذهب ابن القاسم فقال عبد امللك ليترك على اخلشبة حىت تأكله الكالب وال ميكن من 



عليه وعنه يصلي خلف اخلشبة ويصلى عليه مصلوبا وقال سحنون ينزل من عليها ويصلى عليه ألهنا سنة الصالة 
يترك ثالثة أيام وينزل مجعا بني املصاحل وقد توىف معىن النص ) ح ( ويف إعادته هلا لريتدع املفسدون قوالن وقال 

فإن ( والرجل اليسرى فإن عاد قطعت يده اليسرى ورحله اليمىن والزيادة مثله منهي عنها والقطع يف اليد اليمىن 
حىت يكون ) كان أشل اليمىن والرجل اليسرى أو مقطوعهما قال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمىن 

القطع من خالف وقال أشهب تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى ألهنا املستحقة للحرابة ويف النفي ثالثة أقوال فعن 
الك السحن وقاله سفيان وقال مالك وابن القاسم ينفى إىل بلد أقله مسافة القصر فيسجن حىت تظهر توبته وقال م

عبد امللك يطلبهم اإلمام إلقامة احلد فهروهبم منه هو النفي وإن قدر عليه ال ينفى يف النوادر مىت قتل قتل بالسيف 
ب وعلى قول مالك إن النفي احلبس بالبلد نفي وعلى من غري صلب قال اللخمي يسقط عن املرأة النفي والصل

املشهور ال تنفى قال وأرى إن وجدت وليا أو مجاعة مرضيني وقالت أخرج إىل بلد آخر فأسجن فيه أن هلا ذلك 
ألنه أهون عليها من القطع والقتل وحد العبد ثالثة القطع من خالف والقتل بانفراده والصلب والقتل وخيتلف 

 املرأة قال وأرى إن قال سيده أرضى بنفيه وال يقطع أين يسوى باحلر واحلد أربعة القطع والقتل فينفيه كما يف
بانفراده أو القتل والصلب أو النفي وهو خالف ما تقدم يف املقدمات قال وأما الصيب مل حيتلم ومل ينبت فيعاقب وال 

تصالح كما تؤدب البهيمة للرياضة وإن خف حيد فإن أنبت اإلنبات البني فخالف يف حده واجملنون يعاقب لإلس
جنونه حد وإن حارب وقت إفاقته مث حن أخر حىت يفيق كالسكران لسكبه العقوبة واختلف قول مالك يف 

العقوبات االربع هل هي على التخيري يف احملارب الواحد أو كل حمارب تتعني له عقوبة وجيتهد اإلمام يف ذلك إذا 
ل أشهب إن أخذ باحلضرة ومل يأخذ ماال خيري فيه بني القتل والقطع والنفي وكذلك إذا عظم فساده وأخذ املال وقا

وخري أبو مصعب فيه وإن قتل لظاهر اآلية ) النفس بالنفس ( عظم أمره وأخذ املال فإن قتل تعني القتل لقوله تعاىل 
وإن رأي صلبه صلبه قائما ال  ويقتل احملارب بالسيف أو الرمح بغري تعذيب وال يرمى بشيء من عال وال حجارة

منكوسا وتطلق يدا وإن مل تطلق فال بأس قال وظاهر القرآن أن الصلب قائم بنفسه وروي عن مالك ذلك واملذهب 
أنه مضاف للقتل وليس يصلب وال يقتل فلو حبسه اإلمام ليصلبه فمات مل يصلبه ولو قتله أحد يف احلبس فله صلبه 

ا صلب وقتل أنزل من ساعته وصلي عليه ودفن وإن رأى اإلمام إعادته بعد الصالة ألنه بقية حده وقال سحنون إذ
للخشبة ملزيد فساده أعاده وإن كان أقطع الرجل اليسرى قطع اليد اليمىن والرجل اليمىن قال حممد وإن مل يكن له 

يسرى وحدها والضرب إال يد أو رجل أو يدان قطعت اليمىن وحدها وعلى هذا إن مل يكن له إال رجالن قطعت ال
مع النفي استحسان ألنه زيادة على النص وليس له حد بل حبسب احلال وال تقبل توبته يف السجن مبجرد الظاهر 
ألنه كاملكره بالسحن بل تعتمد على القرائن فإن علمت توبته قبل طول السجن حد قال ابن القاسم والنفي عندنا 

يدخل إليه إال وقت طعامه قال وأرى إن عوقب بالنفي مث عاد حد إىل أسوان قال ويضيق عليه يف السحن فال 
بالقطع أو القتل ألن النفي مل يزجره وإن عاد بعد القطع إىل األمر اخلفيف ورجي يف نفيه صالحه نفذ ذلك أو 

صالحه  متماديا على حرابته فالقطع أو القتل وإن قطع يف الثالثة قتله يف الثالثة أو أبقاه إن ضعف شره ومىت رجي
  بغري القتل مليقتل 

  فرع يف الكتاب قليل املال دون ربع دينار مثل كثريه يف قطع الطريق على مسلم أو ذمي 
فرع قال إن تاب قبل القدرة عليه سقط احلد دون حق اآلدمي يف نفس أو جرح أو مال ولألولياء العفو أو القتل 

قتلوا كلهم وإن تابوا ) ويل أحدهم قتله وأعانه الباقون  قتلوا رجال( فيمن قتل وكذلك اجلراح فإن كانوا مجاعة 
قبل أن يؤخذوا فللويل ما تقدم من العفو والقصاص ويأخذ الدية مىت شاء وقد قتل عمر رضي اهللا عنه ربيئة كان 



وإن ناطورا للباقني فإن ويل أخذ املال والباقون له قوة واقتسموه وتاب بعض من مل يل أخذ املال ضمن مجيع املال 
تابوا معدمني فهو دين عليهم وان أخذوا قبل التوبة وحدوا أخذت أموال الناس من أمواهلم وإن مل يكن له مال مل 
يتبعوا كالسرقة وميتنع عفو األولياء يف الدماء واألموال وعفو اإلمام إذا أخذوا قبل التوبة وحترما لشفاعة ألنه حد 

د قتلوا ذميا فعليهم ديته ألوليائه ألنه ال يقتل مسلم بذمي وإن كان ذميا بلغ اإلمام وإن تابوا قبل القدرة عليهم وق
أقيد منه وتعرف توبة احملارب الذمي بترك ما كان فيه قبل القدرة عليه وإن كان يف الذمة نساء فهن كالرجال وال 

كانيسرهم متصال من يكون الصيب حماربا حىت حيتلم قال ابن يونس قوله أخذت أموال الناس من أمواهلم يريد إن 
إال الذين تابوا ( يوم أخذ املال فإن مل يكن يومئذ قال مل يتبعوا بشيء كالسرقة قال اللخمي يسقط احلد لقوله تعاىل 

واألحسن عندما لك يف توبة احملارب أنيأيت السلطان وتصح عند جريانه باختالفه ) من قبل أن تقدروا عليهم 
من قبل أن تقدروا ( امللك ال يكون اتيانه للسلطات تائبا توبة لقوله تعاىل للمسجد حىت تعرف توبته وقال عبد 

فإن امتنع بنفسه حىت أعطي األمان فقيل ينفعه كالكافر وقيل ال ينفعه كاملرتد وال بد من حق اهللا عز وجل ) عليهم 
لك األمان على أن ختربين ما  وال يكون األمان توبة وإن سأله ألن تأمني الكافر ليس إسالما فإن قال الوايل ألحدهم

صنعتم ومن كان معكم ال يؤاخذ بإقراره قاله أصبغ قال وأرى أن يلزمه أقراره ألنه ليس مكرها وإذا تاب وهو عبد 
وعفا األولياء فهي جناية يف رقتبه وإن خرج احملارب مل يقتص منه وإمنا هو قطع أو قتل وكذلك إن قتل ليس للويل 

يقيم احلد وإن رأى اإلمام أن ال يقتلهم ومكن أولياء املقتول منهم فعفوا بعض ذلك واقتص  عفو وال قود بل اإلمام
منهم وهذا اذا قتلوا حرابة وأما غيلة فينفذ العفو عند ابن القاسم على مال وغري مال وال ينقض احلكم ألنه موطن 

قتل يف اجلماعة إال القاتل أو معني أو خالف وعن ابن القاسم ذلك يف قتل احلرابة وال ينقض احلكم وعن أشهب ال ي
ممسك أمسكه وهو يعلم أنه يريد قتله وغريهم يضرب عليه وحيبس سنة وقول عمر رضي اهللا عنه لو اجتمع عليه 

أهل صنعاء لقتلتهم كان يف الغيلة وقال عبد امللك إن كانوا ال يعدون على املال إال بالكثرة ضمن بكل واحد 
واحد واالثنان فحصة كل واحد فقط وإمنا فرق بني قتل القدرة وبعدها ألن قبلها قبول اجلميع أو يقوى عليه ال

التوبة منه ترغيب له وحسم لفساده وبعدها هو عاجز فيؤخذ منه حق اهللا وزجرا ألمثاله وعندنا حقوق اهللا تعاىل ال 
السقوط مضي مدة تظهر فيها قوالن واشترط يف ) ش ( وعند ) ح ( تسقط بالتوبة كالسرقة واخلمر الزنا وقاله 

التوبة ومنهم من قدرها بسنة ومنهم من قال بل مدة لو مل يكن تائبا فيها لباشر املعصية وحصل االتفاق يف احلرابة 
ومل يوجب عليه السالم ) انه تاب ورجم ( قبل القدرة لنا النصوص املقتضية للحدود وقوله عليه السالم يف ماعز 

ورمجها عليه السالم وأقول لو سقط ) تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له ( الغامدية على ر مجه شيئا وقال يف 
لسقط بالتوبة يف احلال كاملقذوف واحملارب لكن املدة معتربة فال تكون مستقبلة وقياسا على القذف واحتجوا 

ك ذلك بأن جعلت توبتهما بالقياس على احلرابة قبل القدرة وعلى الردة والفرق أن مفسدهتا عظيمة فرغب يف تر
تزيل حدمها ترغيبا يف التوبة منهما خبالف الزنا واخلمر وأما بعد القدرة يف احلرابة فلتعلق حق اآلدمي هبا كالقذف يف 
املقدمات يف صفة التوبة ثالثة أقوال أن يترك ما هو عليه وإن مل يأت اإلمام أو يكفي إلقاء السالح ويأيت اإلمام طائعا 

لقاسم والثاين يترك ما هو عليه وجيلس يف موضعه وتظهر توبته جلريانه وأما إن ألقى السالح وأتى اإلمام قاله ابن ا
إال أن يترك قبل إتيانه ما هو عليه قاله عبد امللك الثالث إمنا تكون بإتيانه اإلمام ) فإنه يقيم عليه حد احلرابة ( وحده 

عنه بالتوبة أربعة أقوال احلد فقط واحلد وحقوق اهللا تعاىل من الزنا فإن ترك ما هو عليه مل يسقط احلد وفيما يسقط 
والسرقة واخلمر دون حقوق الناس ويسقط ذلك مع األموال إال ما وجد بعينه رد ويسقط ذلك مع الدعاء إال مال 

( إسقاطه وجد بعينه تنبيه اشترك القذف واحلرابة يف اشتماهلما على حق اآلدمي لكن يف القذف ملعني فيمكن من 



بعد القدرة وغلب قبل القدرة حق اهللا تعاىل مع مالحظة عظم املفسدة ) ويف احلرابة لعموم املسلمني فيتعذر إساقاطه 
  فرغب صاحب الشرع يف التوبة 

فرع يف الكتاب جتوز عليهم شهادة من حاربوه إن كانوا عدوال يتعذر غريهم شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غريه وال 
أحد منهم لنفسه بل بعضهم لبعض قال اللخمي إن اعترفوا باحلرابة واملال للرفقة انتزع منهم ويأخذ تقبل شهادة 

كل واحد ما سلمه له أصحابه وإن تنازع اثنان حتالفا واقتسما فإن نكل أحدمها أخذه احلالف وإن بقي شيء مل يدعه 
ها يبدأ الذي من الرفقة وحيلف إن أتى اآلخر أحد انتظر طالبه وإن تنازع اثنان أحدمها من الرفقة واألخر من غري

بشيء وإن ادعى احملاربون املتاع وأقروا باحلرابة ترك هلم إن مل يدعه غريهم وتقبل شهادة الرفقة ألنه حد هللا تعاىل 
د وال تقبل شهادة أب البنه يف املال وتقبل مع غريه إن قتل ابنه أو أباه ألنه حد ال قصاص ال يدخله العفو وإن شه
بذلك بعد التوبة امتنع ألنه حق له يدخله العفو وتقبل شهادة األجنيب ألهنم إن قالوا يف قطعنا عليكم فقد تقوى 

التهمة وإن أقروا فقد صدقوهم قال اللخمي إن صدقوهم يف قطع الطريق وادعوا بعد ذلك أهنم مل يأخذوه منعت 
ور بالفساد أخرجه وأشهره لينظر إليه املسافرون الشهادة للعداوة وإذا حبس احملارب بشهادة واحد وهو مشه

فيشهدوا عليه وإن عظمت شهرته حىت يعرف بامسه كذلك فمن شهد أنه قاطع باالستفاضة واشهد أخذ املال والقتل 
وغريه قتل هبذه الشهادة وهذا أعظم من شاهدين على العيان وقال حممد إذا استفاض ذلك أدبه وحبسه فإن افترق 

املتاع وأتى من ادعى عينه انتظر به قليال فإن مل يطلبه غريه حلف وأخذه قاله مالك ويضمنه إن أتى  املأخوذ منهم
أحد وأثبت بالبينة أنه له ضمنه وإمنا يدفع ملن ادعاه بغري بينة إذا وصفه كما توصف اللقطة واختلف هل يلزم كفيال 

ل االفتراق وألن املتاع ال يعدومها قبل االفتراق وإن وإن ادعاه اثنان ونكال عن احللف مل يأخذاه خبالف النكول قب
قال احملارب املتاع يل وهو كثري ال ميلك مثله صدق حىت تقوم بينة لغريه يف النكت إذا دفع له املتاع وضمنه وهلك 

دوا بأمر من اهللا تعاىل ال يضمنه إن أخذه بشاهد وميني أو بينة مث جاء ما هو أقطع من ذلك ويف اجلواهر إذا شه
ألنفسهم مع الشهادة لغريهم كقوهلم أخذوا ما رفاقنا ومالنا ردت الشهادة إال أن يكون ماهلم يسريا فيجوز هلم 

  ولغريهم 
فرع يف الكتاب إذا قامت بينة على حمارب فقتله أحد قبل تزكية البينة فإن زكيت أدبه اإلمام ألنه إمنا جىن على حق 

   ٢ اإلمامة وإال قتل ألن األصل الذخرية
فرع قال ابن يونس قال ابن القاسم إن ويل اللص مدبرا ال يتبع وال يقتل إال إن قتل ويقتل األمري من اللصوص إذا 
قتل وإن مل يبلغ اإلمام ومىت قتل واحد منهم قتلوا كلهم ولو كانوا مائة ألف قال سحنون يتبع احملارب وجيهز عليه 

  وقال ابن القاسم ال جيهز عليه الندفاع شره 
فرع يف املقدمات إن ارتد وحارب يف ردته فقتل وأخذ املال قتل وال يستتاب كما يستتاب املرتد وال ينفذ عفو 

األولياء عنه ألن احلرابة حقها لعامة املسلمني حارب ببلد اإلسالم أو دار احلر ب فإن أسلم احملارب يف ردته بعد أن 
مبا صنع يف أرض احلرب أو يف بلد اإلسالم (  يسلم ال يتبع أخذ وقبل أن يؤخذ وحرابته ببلد احلرب فهو كاحلريب

إن مل يكن له مال كاملستهلك بغري حرابة وحيكم عليه يف القتل ) سقط حكم احلرابة وحده ويغرم املال ويتبع 
ية يوم واجلراح مبا حيكم به على املرتد إذا فعله مث أسلم وهذا أصل اختلف فيه قول ابن القاسم فمرة نظر للقود والد

احلكم فعلى اعتبار يوم الفعل يف اجلناية ) الفعل ومرة يوم احلكم ومرة فرق فجعل القود يوم الفعل والدية يوم ( 
والدية إن قتل مسلما أو نصرانيا عمدا أقيد منه ألنه كافر يوم الفعل والكافر يقتل بالكافر واملسلم باملسلم أو خطأ 

اجلناية وال عاقلة له يومئذ وعلى مالحظته يوم احلكم يقتل باملسلم دون  فالدية على املسلمني ألهنم ورثته يوم



النصراين والدية يف ماله وإن قتلهما خطأ فعلى العاقلة ألنه يوم احلكم مسلم وعلى هذا جيري القول الثالث ويف 
الردة واحلرابة فإن تاب لزمه النوادر لو حلق بدار احلرب فقاتلنا وأسرناه استتابه اإلمام وقبل توبته وإن أىب قتله على 

  حق اهللا وحق الناس وال يزيل ذلك عنه ردته قاله عبد امللك 
  ) إن ظفرت باللص وهو مشهور فارفعه إىل اإلمام وإال فالستر أحسن وليس بالبني ( فرع يف النوادر قال مالك 

سحنون إذا أخذ ووفره متصل فرع يف اجلواهر حكم احملارب يف الغرم حد أم ال موسرا أم ال حكم السارق قال 
لزمه املال وصداق املكرهة وقيمة املستهلك ودية النصراين وقيمة العبد وإن مل يتصل وفره مل يتبع بشيء وان مل جيد 

  لزمه ذلك يف ماله وذمته 
  فرع قال اجلرح الساري حيتمل القتل 

عا جدل مث قتل ودخل القطع يف القتل فرع قال اذا اجتمعت عقوبات اآلدميني كالقذف والقطع والقتل وطلبوا مجي
  وحدود اهللا تعاىل كاخلمر والزنا والسرقة فالقتل يأتى على ما قبله 

  فرع قال اذا اشتهر فالن باحلرابة فشهد عليه من يعرفه بعينه أنه فالن املشهور حد 

  اجلناية السادسة يف حد السرقة

وفيه نظران النظر األول يف ) جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما( وأصله قوله تعاىل 
املوجب وهو السرقة وهلا ثالثة أركان الركن األول السارق ويف اجلواهر شرطه التكليف فال يقطع الصيب وال 

ويف  )رفع القلم عن ثالثة الصيب حىت حيتلم واجملنون حىت يفيق والنائم حىت يستيقظ ( اجملنون لقوله عليه السالم 
الكتاب ال حيد الصغري حىت حيتلم الغالم وحتيض اجلارية أو يبلغا سنا ال يبلغه أحد إال بلغ قال مالك وحيد باإلنبات 
قال ابن القاسم أحب إىل أن ال حيكم باإلنبات قال ابن يونس قال حممد إمنا يعترب اإلنبات البني األسود والسن مثان 

الم من املرأة بلوغ وإن مل حتض قال حيىي بن عمر كل شيء بينه وبني اهللا عشرة سنة وقال بعض البغداديني االحت
تعاىل يقبل قوله إنه مل حيتلم وما يطلب به من حدو حنوه ال ينظر إلنكاره البلوغ وحيكم باإلنبات كما جاء يف احلديث 

م حد وينظر اىل إنبات اجلارية ينظر اىل مئزره قال اللخمي ويعترب يف البلوغ حبل املرأة ومىت اعترف الصيب باالحتال
النساء ويف الركن ثالثة فروع األول يف الكتاب يقطع الذمي ألن السرقة من الفساد يف األرض وكذلك الذمية ومن 

فيه بقية رق واحلريب إذا دخل بأمان فإن أفاق اجملنون فسرق حالة إفاقته قطع أو أخر إىل إفاقته الثاين قال إن سرق 
ون قطع املكلف وحده قال أشهب إذا سرق األب مع اجنيب مال الولد ما قيمته نصاب قال رجل مع صيب أو جمن

أشهب أو ما يعق على األجنيب منه أكثر من ثالثة دراهم مل يقطع األجنيب ألن األب قد أذن له فذلك شبهة وكذلك 
إذا كان موضع إذنللعبد يف  األجنيب مع عبدك أو أخيك الذ ائتمنته على بيتك ملي قطع واحد منهما قال حممد ذلك

دخوله وإال قطع األجنيب دون العبد وإن سرقا نصابا فقط والفرق بني هذا وشركة األب أن الصيب واجملنون ال يصح 
اهنما قال اللخمي الشركة ثالثة يسقط القطع عنهما ال يسقط عن الثاين وإن سقط عن اآلخر خيتلف فيه واألول 

له شبهة وكذلك شركة العبد وإن مل تكن له شبهة إذا مل يكن املوضع أذن له يف شركة األبوين ألنه أذن له من 
دخوله ألن القطع لصون املال وقطع العبد ضياعه فال يقطع شريكه وغن كان األجري سرق مع األجنيب من موضع مل 

خله فإن أسقطنا يؤذن له يف دخوله قطع والثالث شركة اإلبن واألجنيب سرقا من والده أو أحد األجداد إذا اد
أسقطنا القطع عمن أدخله مل يقطع األجنيب وإن ليم يسقط عن اإلذن قطعنا األجنيب وكذلك األجنيب مع الزوجة أو 
الضيف خالف وإذا اخرج البالغ أو العاقل سرة والصيب أو اجملنون أخرى مل يقطع املكلف إال أن يكون فيما أخره 



بينهما مل يقطع األجنيب إال أن تكون قيمتها نصف دينار الثالث يف يصاب وكذلك العبد واألجنيب وإن محالها 
اجلواهر يستوي يف القطع احلر والعبد والرجل واملرأة وسواء سرق املعاهد من ذمي أو مسلم وإن مل يترافعوا إلينا 

يف دخوله مل يقطع  ألنه من الظلم الذي ال يقر بينهم ويف النوادر إن سرق العبد من متاع امرأة سيده من بيت أذن له
وإال قطع إن كان مستسرا قاله مالك وكذلك عبد الزوجة يسرق مال الزوج واملكاتب كذلك وإن سرق عبد 

مالك فيه شركة مالك مل يقطع وإن سرق عبدك أو مكاتبك أو مدبرك من مال عبدك أو مكاتب أو مدبر مل يقطع 
ومن سرق من ) عبدكم سرق متاعكم ( الك ويف احلديث ألنه كمالك واحلكمة الشرعية تأىب إفساد مالك بالقطع مل

مال ابن سيده قطع الستقالل امللك أو من وديعة عندك من بيت مل يؤمره على دخوله مل يقطع أو من مال لك فيه 
شرك أكثر من يصيبك بنصاب قال مالك يقطع إن أحرزه الشريك عنك وإال فال واختلف فيه قول مالك وروى 

سرق العبد ما مال ابنه احلر أو ابنه العبد ال يقطع ألن مال ابنه ماله حىت ينتزعه سيده قال ابن حممد بن خالد إن 
القاسم إن مجعت زكاة لتقسمها بني املسلمني وأغلقت عليها فسرق عبدك منها قطع ألنك مل تأمنه على دخوله 

بيد اخلمس من اخلمس أو عبيد الفيء واملال للمسلمني قال مالك وإن ائتمنته مل يقطع فال ابن القاسم إن سرق ع
  ومن الفيء قطعوا 

الركن الثاين املسروق وله ستة شروط الشرط األول النصاب ويف الكتاب إن سرق زنة ربع دينار ذهبا قطع وإن 
وكذلك الفضة وإمنا يقوم غري ( كانت قيمته درمها وإن نقص الوزن مل يقطع فإن ساوى أكثر من ثالثة دراهم قطع 

وإن مل يصل ربع دينار من الذهب وإن ساوى ربع دينار من ) الفضة فإن وصلت قيمته ثالثة درهم قطع الذهب و
الذهب ومل يساو ثالثة دراهم مل يقطع وامن يقوم بالدراهم ودينار السرقة والدية اثنا عشر درمها ارتفع الصرف أو 

) ش ( دينار أو عشرة دراهم وهبا يقوم وقال  النصاب) ح ( اخنفض ووافقنا أمحد أن اصل الورق ثالثة دراهم وقال 
النصاب ربع دينار وتقوم الدراهم بالذهب فإن ساوت ربع دينار ذهبا وإال فال وكذلك العروض وإن ساوى ربع 

ومل يفرق فال يشترط الدينار بل ) والسارق والسارقة ( دينار الذهب أقل من ثالثة دراهم مل يقطع لنا قوله تعاىل 
لعن اهللا السارق يسرق البيضة فيقطع ( ال ولو فلس وقد قال به مجاعة ويف الصحيح قال عليه السالم يكفي أقل امل

ويف ) قطع عليه السالم يف جمن قيمته ثالثة دراهم ( وفيهما ) يقطع السارق يف ربع دينار فصاعدا ( ويف الصحيح ) 
بنا مروي عن أيب بكر وعمر وعثمان وعائشة أيب داود قطع من سرق ترسا من صفة النساء مثنه ثالثة دراهم ومذه

وغريهم من غري نكري فكان إمجاعا احتجوا مبا روي أنه عليه السالم قطع يف جمن قيمته عشرة دراهم وأنه عليه 
وألن تعارض األخبار شبهة توجب سقوط احلد وجوابه األول ) ال قطع يف أقل من عشرة دراهم ( السالم قال 

ع يف العشرة متفق عليه وال يلزم منه أن ال يقطع يف أقل منه وعن الثاين أن أخبارنا أرجح القول باملوجب فإن القط
ال قطع إال يف ( مبا يف احلديث ) ش ( لالتفاق على صحتها وموافقتها لظاهر القرآن والراجح ال شبهة معه واحتج 

قوله مثنه أو قيمته ثالثة دراهم فقضية  والدينار اسم للذهب دون غريه فنفي القطع يف غريه صرحيا وأما) ربع دينار 
عني حيتمل أهنا أصل او أهنا وصلت ربع دينار فيسقط ويرجع اىل الصريح وهو كما لو قال قيمته عشرة آصع من 
التمر فيعلم أن اآلصع وصلت ربع دينار وإمنا خصص الدراهم بالذكر ألهنا غالب نقد البلد فال يكون النصاب إال 

ب على هذا الكالم وإن كان قويا أن عائشة وابن عمر وغريها من الرواة إمنا ذكروا الدراهم الذهب وغريه واجلوا
لبيان تأسيس قاعدة النصاب فوجب أن تكون هي املعتربة ولو كان الذهب هو األصل فقط لعينه الراوي ألنه ال 

زكاة وهلم قلب هذا ضرورة اىل ذكر غريه وألن باب الذهب فيه أصل فوجب أن تكون الفضة أصال أيضا كال
  القياس فيقولون فال خيتص التقومي بالدراهم كالزكاة وباجلملة املوضع حمتمل وكالمهم قوي 



تفريغ يف التنبيهات خيتص التقومي بالدراهم كانت املعاملة بالدراهم يف البلد أو بالذهب قاله معظم الشيوخ والشراح 
قال بعض الشيوخ وهو األصل لظاهر احلديث ) ش  ٠وقال ابن عبد احلكم خيتص النصاب بالذهب كما قال 

املتقدم وقال مجاعة من البغداديني واملغاربة إن التقومي بنقد البلد كيف كان دراهم أو ذهبا وإن معىن ما يف الكتاب 
وقد حممول على أن املعاملة بالدراهم حينئذ وإن كانت املعاملة هبما مجيعا فأكثرمها كسائر التقوميات يف املقدمات 

قال يف الكتاب يف الذهب أرسلت منه بربع دينار قطع فاعترب الذهب ويف الشاة إن كانت قيمتها يوم خرج هبا ربع 
دينار قطع فنصوص الكتاب تشري إىل ما قاله هذا القائل قال صاحب النكت التقومي عند مالك بالدراهم يف بلد تباع 

كان إمنا يباع بالعروض فبالذهب وحيمل احلديثان على حالني وقوله فيه العروض بالدراهم أو بالدراهم والدنانري فإن 
وقال بعض الصقليني إذا كان البلد ال يتعامل فيه ) إمنا تقوم األشياء بالدراهم والدنانري استحب التقومي بالدراهم 

ع دينار ذهبا بالنقدين بل بالعروض قومت بالدراهم يف أقرب املواضع املتعامل فيها بالنقدين فإن سرق نصف رب
ودرمها ونصفا قطع أو عرضا قيمته درهم ونصف وورق أو ذهب نصف نصاب قال ابن القاسم إن نقصت الثالثة 

دراهم خروبة مل يقطع ألن نقصاهنا ربع درهم أو مخس قال أصبغ يقطع يف مثل احلبتني من كل درهم قال بعض 
الفضة إال أن يكون النحاس يسريا جدا والنحاس املكسر  القرويني إن كان يف الدراهم حناس كثريا اعترب ما فيها من

عرض يقوم ويكمل بقيمة النصاب قال ابن دينار ويعترب يف املصاع وزنه دون قيمته وقال مجاعة من الصقليني تعترب 
احللي يف احليب املربوط باحلجارة وزنه دون قيمته وقال مجاعة من الصقليني تعترب يف احللي املربوط بال حجارة وزنه 

وقيمة احلجارة كانت تبعا أو احللي تبعا نظائر الدنانري مخسة دينار السرقة والدية والنكاح اثنا عشر درمها ودينار 
  اجلزية والزكاة عشرة دراهم قال ابن يونس 

فرع يف الكتاب إن سرق ما قيمته ثالثة دراهم وهي لرجلني قطع ألنه نصاب وإن سرق ما قيمته ثالثة دراهم من 
( عام الذي ال يبقى كاللحم والقثاء قطع واألترجة اليت قطع فيها عثمان رضي اهللا عنه كانت تؤكل ال ذهبا وقاله الط
ال قطع يف مثر ( ال يقطع لنا عموم الكتاب والسنة والقياس جبامع املالية احتجوا بقوله عليه السالم ) ح ( وقال ) ش 

فإذا أواه ( صور اإلمجاع واجلواب عن األول أن بقية احلديث  وألنه يفيد البقاء فضعفت ماليته عن) وال كثر 
اجلرين ففيه القطع وعن الثاين إمنا يرد الفرق على املثبت بالقياس أما عمومات النصوص فال ختصص بالفروق فإنه 

قد قطع خمصص بالرجل أو بالعلماء ألن من عداهم انقص رتبة و) وال تقتلوا النفس ( ميكن أن يقال يف قوله تعاىل 
عثمان يف األترجة وقومها بثالثة دراهم ومل ينكر عليه أحد فكان إمجاعا ولو كانت ذهبا مل تقوم يف التنبيهات قيل 

  كانت ذهبا قدر محصة جيعل فيها الطيب 
فرع يف الكتاب سارق املاء واحلجر إذا كانت قيمته ثالثة دراهم يقطع وكذلك البازي وكذلك سباع الوحش إن 

  جلودها إذا ذكيت قبل أن تدبغ نصابا ألن لصاحبها بيع جلود ما ذكي منها والصالة عليها وإن مل تدبغ كانت قيمة 
فرع قال إن سرق عبدا فصيحا كبريا يقطع أو أعجميا قطع وكذلك الصيب الصغري وخالفنا األئمة لنا عموم اآلية 

يان فأمر بقطعه وهو نص يف التسمية واإلسم صادق على سارق الصيب احلر وغريه وذكر عند النيب سارق الصب
واحلكم وألنه نفس مضمونه باجلناية فيقطع بسرقتها كالبهيمة أو جبامع أنه غري مميز سرق من حرزه أو قياسا على 

وهذا ليس بربع دينار فال يقطع وألن احلر ال حيرز ) ال قطع إال يف ربع دينار ( اململوك احتجوا بقوله عليه السالم 
و سارق من غري حرز وقياسا على الكبري النائم واجلواب عن األول أنه عام يف أفراد القطع مطلق فيما يف العادة فه

يقطع فيه وقد عني من ذلك املطلق ربع دينار فمفهوم احلصر يقتضي نفي القطع عن غريه فيختص ذلك املفهوم 
أنه إذا سبقه ابطل نفسه بالبيع ومرياثه بذلك اجلنس وهو األموال سلمنا عمومه ال كنا خنصصه باألدلة املتقدمة وب



وحد قذفه وديته وإن كانت أنثى أحل فرجها وأسقط صداقها وقطع والية أوليائها وهذا من الفساد العظيم يف 
األرض أعظم من ربع دينار والفساد قد جعل اهللا تعاىل فيه القطع والقتل يف احلرابة وعن الثاين أنه جيعل معه من 

يغلب على الظن أنه ال يفارقه فهو حرز له كالغنم يف املراح وعن الثالث الفرق أنه ال حيل وال  حيفظه أو يف مكان
ميكن من بيع نفسه خبالف الصغري قال ابن يونس قال أشهب ذلك إذا كان الصغري ال يعقل وإال قطع وقال عبد 

 أو معه من حيفظه أو يف دار أهله امللك ال قطع مطلقا قال اللخمي إن سرق حلية وهو كبري حيرز ما عليه أو صغري
قطع أو صغريا ال حيفظ ما عليه خارجا عن دار أهله أو فيها والسارق أذن له يف الدخول ليقطع قال ابن القاسم أو 

أخذ على وجه اخلديعة أو كابره فيه األدب إن كان كبريا وال صغري علمه وعدمه سواء ويف املنتقى حكى يف اجلالل 
الصيب أو شيء من خليته القطع إن كان يف دار أهله أو بناهنم واألخرى عدم القطع املطلق ومل  روايتني يف خلخال

  يذكر تفصيال فيحمل على الصغري الذي ال مينع نفسه 
فرع يف الكتاب إن سرق ثوبا ال يساوي ثالثة دراهم فيه دراهم مل يعرف هبا قطع يف الثوب وحنوه مما عادة الناس 

شبة واحلجر ال يقطع إال فيما قيمته نفسه نصاب قال ابن يونس قال بعض فقهائنا لو سرق الدفع فيه خبالف اخل
خرقة العادة عدم الدفع فيها لزناهبا مل يقطع مبا فيها إذا مل يعرف به قال إصبغ إن سرق ليال عصا مفضضة وفضتها 

  قطع كما لو كانت الفضة داخلها طاهرة فيها أكثر من ثالثة دراهم وقال مل أر الفضة بالليل وظن به ذلك مل ي
فرع يف اجلواهر إن سرق دون النصاب ومل يعلم به حىت سرق قيمته قال أشهب ال يقطع حىت خيرج يف مرة ما قيمته 

ثالثة دراهم ألنه مل يصدق عليه أنه أخرج نصابا من حرز وقال سحنون وإن كان يف فور واحد قطع ألن هذا من 
فإن أخرج نصابا من حرزين قال عبد امللك ال يقطع كالنصاب يف مرتني وإن كان وجه احليلة على أموال الناس 

لرجل حانوتان يف دار فسرق رجل من واحد درمها ونصفا مل يقطع إن كانت دارا مشتركة وإن أخرج ذلك من 
  الدار كلها قطع ولو مل تكن مشتركة وأخرج ذلك من الدار كلها قطع وإن أخر فيها مل يقطع 

ملعترب يف قيمة املنفعة املقصود من العني عادة وشرعا فيقوم احلمام املعروف بالسبق واإلجابة على أنه ليس فرع قال ا
فيه ذلك ألنه ينمو وتقوم سباع الطري املعلمة بتعليمها وعن أشهب التسوية بينهما وهو حنو قول مالك يف قتل احملرم 

  إياه 
فإن اختلفوا واجتمع عدالن قطع وإال فال يقطع برجل واحد لعظم فرع يف الكتاب يقوم السرقة أهل العدل والنظر 

شأن احلدود قال الطرطوشي قال مالك تعترب القيمة يوم السرقة ال يوم القطع لعدم احلكم بالقطع والتقومي أم ال فإن 
لقطع امتنع إن نقصت قبل ا) ح ( وقال ) ش ( تعارض يف التقومي عدالن وعدالن حكم بأقرهبما اىل السداد ووفقنا 

القطع ووافقنا على أنه إن نقصت هلالك بعضها أو هالكها ال يسقط القطع ومنشأ اخلالف النظر إىل حال النهاية 
ألنه لو رجع الشهود بطل القطع وحنن نعترب حال االبتداء بدليل نقصان العني يف ذاهتا لنا اآلية واألخبار املتقدمة يف 

أوىل ألن حوالة األسواق لرغبات الناس وهو أمر خارج علن العني ويرجى  النصاب والقياس على نقصان العني بل
زواله وألن القطع شرع زجرا عن اجلرأة على األموال واجلرأة حصلت وقت السرقة على النصاب فتعني القطع 

وجدناها  وهذا ليس ربع دينار وألن القيمة مظنونة فإذا) ال قطع إال يف ربع دينار ( أحتجوا بقوله عليه السالم 
نقصت اهتمنا املقومني أو ال فيكون بسببه يسقط احلد وألنه معترب انتقض فيبطل كالرجوع عن اإلقرار البينة ترجع 
واجلواب عن األول أن يف احلديث للسببية الستحالة أن يكون القطع مصروفا للنصاب بل معناه ال قطع إال بسبب 

أي بسبب قتلها وهو كثري وعن الثاين أن ) املؤمنة مائة من اإلبل يف النفس ( أخذ ربع دينار لقوله عليه السالم 
الكالم حيث كان النص لتغري السوق ال مع بقائه وعن الثالث أنه يبطل بنقص العني فغن عرفوا بأن نقصان العني 



ن نقصان يضمن حلق آدمي فضمن حلق اهللا تعاىل ونقصان القيمة ال يضمن حلق آدمي فلم يضمن حلق اهللا تعاىل أو أل
العني مضمون على السارق فلما تقرر بدله يف ذمته مل يسقط القطع لوجود النصاب بعضه يف ذمته وبعضه موجود 

فلنا حق اهللا تعاىل تعلق بالعني دون القيمة بدليل أنه لو أكل الطعام يف احلرز مل يقطع وأما حق اآلدمي وهو القيمة فال 
  ما يف الذمة غري مسروق والقطع يف غري املسروق باطل  يترتب إال عند عدم العني وعن الرابع أن

فرع يف املقدمات إن نقصت الدراهم نقصا ال تتفق عليه املوازين قطع فإن كانت يتعامل هبا عددا وتنقص ثالث 
حبات كل درهم ففي املدونة ال يقطع وإن جازت جلواز الوازنة خالف الزكاة والفرق أن االحتياط أجياب الزكاة 

لقطع فيحصل االحتياط هبا الشرط الثاين أن يكون غري مملوك للسارق فلو سرق ماله املرهتن أو من املستأجر وعدم ا
أو طرأ امللك باإلرث قبل اخلروج من احلرز فال قطع ويف الكتاب إن ورثه بعد اخلروج أو ملكه هببة أو غريها قطع 

لنا العمومات والقياس على خراب احلرز . قطع إذا ملكه بسبب من األسباب سقط ال) ح ( وقال ) ش ( وقاله 
فإنه قال يا رسول اهللا هو له فقال رسول اهللا هال كان ( وهالك العني أو زىن جبارية مث ملكها احتجوا حبديث صفوان 

دل على أنه لو وهبه له قبل القطع ووصوله لإلمام سقط القطع وألنه ال يسمى حينئذ سارقا إذا ) ذلك قبل ذلك 
فال يبقى مع امللك كالضمان بل أوىل ألن ( كما لو أكل الطعام داخل احلرز وألنه حد ال جيب مع امللك  وهبه له

الضمان ال يسقط بالشبهة واحلد يسقط معها وبالقياس على زنا املقذوف وعلى رجوع الشهود فغن احلدود تسقط 
عن القضية مل يقطع وحصل مقصود  واجلواب عن األول أن احلديث يقتضي أنه لو ترك رفعه لرسول اهللا وسكت

صفوان فإنه هاجر فكره أن يقطع مسلم من أجله فتوسل يف ذلك بكل طريق فقيل له هال قبل أن يأتيين به واحلديث 
وهي اإلخراج من احلرز ( نص لنا يف موضع اخلالف فإن اهلبة ما نفعت وعن الثاين أنه إذا أكل مل تتحقق السرقة 

وعن الثالث الفرق أن الضمان هو املطالبة وهي متعذرة مع ما له املعني واحلد ال ) السرقة خبالف مسألتنا يف حتقيق 
يتعذر مع امللك لتحقق اجلرأة سابق وعن الرابع أن زنا املقذوف يورث شبهة أنه كان قبل ذلك يزين فيصدق 

ر وأما رجوع الشهود فيخل القاذف وطريان امللك ال يوجب توهم تقدمه وألن حده لزوال العار وإن زىن ثبت العا
بالسبب ألنا ما علمناه إال من قبلهم وها هنا السبب مل خيتل الشرط الثالث أن يكون حمترما ففي الكتاب ال قطع يف 
مخر وال خنزير وإن كان لذمي سرقه مسلم أو ذمي وللذمي قيمته قال ابن يونس قال عبد امللك ال قيمة فيما حرمه 

 قطع يف كلب الصيد ألن رسول اهللا حرم مثنه وال يف جلد امليتة فإن دبغ وقيمة الصنعة اهللا تعاىل وفيه األدب وال
وإال فال بقال مالك ) قال ابن يونس قال أشهب إن كانت قيمة اجللد املدبوغ نصابا قطع ( دون اجللد نصاب قطع 

على اخلالف يف جواز بيعه  واملاشية وهو) وقال أشهب يقطع يف كلب الصيد ( ال يقطع يف كلب الصيد واملاشية 
قال أشهب يقطع يف الزيت النجس إن ساوى يف بيعه ثالثة دراهم قال ابن حبيب إن سرق األضحية قبل الذبح 

قطع وبعده ال يقطع ألهنا ال تباع وإن سرق حلمها ممن تصدق عليه قطع وإن سرق مزمارا أو غريه من آالت 
سرقة مسلم أو ذمي من مسلم ألن على اإلمام كسرها عليهم إذا الطرب وقيمته بعد الكسر نصاب قطع وإال فال 

أظهروها وإن كان فيها فضة نصاب علم هبا قطع وإن سرق دفا أوو كربا قيمته صحيحا نصاب قطع للرخصة يف 
 اللعب به قال اللخمي ما جاز بيعه وملكه قطع به وما ال جيوز بيعه وال ملكه ال يقطع فيه إال احلر ففيه قوالن وما

جيوز ملكه دون بيعه قطعة ابن القاسم فيه دون أشهب وقطع أشهب يف حلم األضحية بعد الذبح ألن املنع من بيعها 
حلق اهللا تعاىل فأشبه حجارة املسجد وقال أشهب يقوم البازي غري معلم واملشهور أرجح إال أن يراد للهو ولو قصد 

م الصنم اخلشب مكسورا وعن ابن القاسم أن الكرب والدف باحلمام محل األخبار ال اللهو قومت عليه معلمة ويقو
كالعود ال يقوم غري خشبه ويف اجلواهر أواين الذهب والفضة احملرمة املأمور بكسرها يقوم الذهب والفضة دون 



الصنعة الشرط الرابع أن يكون امللك تاما قويا احترازا من الشركة ففي الكتاب إن سرق الشريك من مال الشركة 
قد علق عليه مل يقطع وإن أودعاه رجال فسرق أحدمها منه مما فيه من حصة شريكه نصابا قطع وإال فال ألن مما 

اختالط امللك وشياعه شبهة قال ابن يونس وعن مالك إذا مل يأمتنه ومنعه منه وهو بيد أجنيب أو بيد أحدمها وقد 
قوالن ملالك وقال أشهب إن سرق فوق حق حجره عن اآلخر قطع فإن سرق عبد من مال شركة بني سيده ورجل ف

سيده نصابا قطع إن أحرزه شريك سيده عن السيد وإن كان عند سيده مل يقطع قال اللخمي إن جعل الشريكان 
املفتاح عند رجل فسرق الذي عنده املفتاح وإن كان املفتاح يف دار أحدمها خوفا من اآلخر قطع املخوف وإال فال 

بيت املال والغنائم وأهراء املسلمني حلقارة ما يستحقه أو ألن امللك ال حيصل إال بالقسمة ويف اجلواهر يقطع سارق 
ولإلمام صرف هذه العني عنه بالكلية ومل يقطعه عبد امللك إال إن سرق ربع دينار زائدا على سهمه ألنه له فيه شبهة 

ألن ( ت املال مطلقا خبالف املغنم وال يقطع من سرق من جوع أصابه قال الطرطوشي قال سحنون يقطع سارق بي
ال حد ) ح ( و ) ش ( وقال ) املغنم . . بيت املال ال جيب إال بعد أخذه ولذلك جيري يف وطء أمة من بيت املال 

ال يقطع يف الدجاج واإلوز وسائر احليوان إال أن يدخل العني صنعة كالنجار ) ح ( وقال ) ش ( مطلقا لشبهة وقاله 
افقنا على اخلشب الثمني كالساج والعود وحنوه وعلى الذهب والفضة وإن استخرجا من للخشب صندوقا وو

) الناس شركاء يف ثالث املاء والكأل والنار ( املعدن لنا العمومات واألقيسة املتقدمة احتجوا بقوله عليه السالم 
از وذلك شبهة وأما الذهب والفضة ال قطع يف الطري وألن اجملاز منها يشبه غري اجمل( وعنه عليه الصالة والسالم 

فليسا على اإلباحة ألهنا كنت للكفار وقالت عائشة رضي اهللا عنها كانت اليد ال تقطع على عهد رسول اهللا يف 
الشيء التافة واملاء تافه واجلواب عن األول أن الشركة خمتصة مبا قبل اإلحراز كالغنيمة وبيت املال لتفسيق أخذ 

لشريك ال يفسق وعن الثاين منع الصحة وعن الثالث أن األجنبية تشبه الزوجة واحلد ثابت شيء منه بعد احلوز وا
إمجاعا وعن الرابع أن مال الكافر مباح ومن سرقه بعد حوز املسلم قطع وألن املعادن ال متلك مبلك األرض جلواز 

القيمة ويف الكتاب يقطع سارق بيع أرض فيها معدن ذهب بذهب وعن اخلامس أن التافه جنسه ال قيمته والقطع يف 
لنا ما تقدم احتجوا بأنه ميتنع بيعه فهو كأم الولد وألن فيه شبهة ألن عليه ) ح ( ومل يقطعه ) ش ( املصحف وقاله 

أن يتعلم القرآن فيتعلمه منه أو رأي فيه حلنا فأخذه ليصلحه واجلواب عن األول أنه جيوز بيعه وعن الثاين ال نسلم 
 التعليم منه وعن الثالث ال نسلم أن اللحن يبيح أخذه بل يقال له فيه حلن فأصلحه الشرط أن املصحف يتعني

اخلامس سالمته من شبهة االستحقاق ويف الكتاب إن سرق أحد األبوين من مال الولد مل يقطع أو اجلد من قبل األم 
املسقط النفقة ألنه ال يلزمه نفقة  أو األب أحب إيل أن ال يقطعوا ألنه أب وألن الدية تغلظ عليهم كاألب وليس

ابنه الكبري وال ابنته الثيب وال يقطع هلما وال حيد يف وطء جواريها ويقطع االبن وحيد يف وطء اجلارية وتقطع املرأة 
إن سرقت من مال زوجها من غري بيتها اليت تسكنه وكذلك جاريتها إن سرقت من مال الزوج أكثر من حقها 

 املال كحق صاحب الدين ويشترط يف خادمها وخادمه احلجر عليها من بيت املال وإن سرق وحق املرأة واالبن يف
ويف العتبية إن ) عبدكم سرق متاعكم ( العبد أو املكاتب من مال السيد مل يقطع لشبهة النفقة أو لقوله عليه السالم 
عبد أبيه مل يقطع لشبهة االنتزاع يوما  سرق مال ابن سيده قطع أو السيد من مال عبده أو مكاتبة أو مكاتب ابنه أو

ما قاله اللخمي عن أشهب ال يقطع االبن لشبهة اإلنفاق كاألب وال حيد يف الزنا وقال ابن القصار يقطع إن سقطت 
نفقته إال فال يقطع كالبكر والذمي فإن سرق من مال أمه أو زىن حد أو ولد الولد من أحد أجداده أو جداته حد 

اجلد لعدم النفقة يف مال حفيده وعن مصعب يقطع العبد يف موضع حجب عنه وإن كان املال يف وعن أشهب يقطع 
بيت واحد يف تابوت حمجور عليه فالبن القاسم يف قطع أحد الزوجني لآلخر قوالن وخيتلف على قوله يف الضيف 



وإن سرق الزوج مما وعدم قطع الزوجني أحسن إن كان احلجر حتفظا من أجنيب وإن خاف أحدمها اآلخر قطع 
شورها به ومل ينب هبا قطع على القول بوجوبه كله هلا وعلى القول أنه مترقب ال حيد ويف الكتاب إذا أدخل الضيف 

داره وبيته فيها فسرق منها ال يقطع وقطعه سحنون إن أخرجه إىل قاعة الدار ألن الدار ليست حبرز لإلذن يف 
ال ) ح ( طع مستحق الدين إذا سرق من غرميه املماطل حبس حقه وقال دخوهلا والبيت حرز ويف اجلواهر ال يق

يقطع الزوجان مطلقا وكذلك املعتدة املبتوتة واألصهار إذا سرقوا من بيت األختان واألختان من األصهار وكل ذي 
ج دون املرأة ثالثة أقوال يقطع الزوجان ال يقطعان يقطع الزو) ش ( رحم حمرم حىت الربيب للمرأة أو الرجل وعند 

ووافقنا يف األصهار وغريهم لنا يف القطع العمومات واألقيسة على اإلجارة والصديقني واملداين احتجوا بأن العادة 
أن كل واحد منهما ينبسط يف مال اآلخر أما املرأة فبالنفقة وأما هو فيحجر عليها يف معىن الثلث ويتجمل مباهلا 

ملناكحة وألبوة متنع القطع فأصلها أوىل أو نقول متوارثان فال يقطع أحدمها ويفترشه ويبتذله وألن األوبة فرع ا
فذكر األعمام ) ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ( لآلخر كاالبن مع األب ولقوله تعاىل 

العادة وصول والعمات واخلال واخلاالت واالخوة واألخوات فتحققت الشبهة يف ماهلم واجلواب عن األول أن 
األجر إليه فال يقطع إمنا النزاع فيما حجر فيه عليه وأما النفقة فمعاوضة كاإلجارة وعن الثاين أنه يبطل جبريان 

القصاص فيها دون األب وعن الثالث الفرق بأن األب أقوى المتناع القصاص فيه دوهنما وعن الرابع أن الصديق 
نت يف األكل ومل تأذن يف دخول املواضع احملجور عليها وهي صورة النزاع يف اآلية وهو يقطع اتفاقا وإمنا اآلية أذ

فتلك اآلية فوهتا هذه قاعدة الشبهة ) ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها ( وقال تعاىل 
كاالجري والصديق وقسم ثالثة أقسام يف غاية القوة اتفق على اعتباره كالشركة ويف غاية الضعف اتفق على إلغائه 

متردد بني القوة والضعف اختلف يف احلاقة بأي القسمني الشرط السادس أن يكون حمرزا ووافقنا فيه األئمة وأكثر 
ال قطع يف مثر معلق وال يف حريسة جبل فإذا آواه ( العلماء وقالوا ليس فيه خرب صحيح ويف املوطأ قال رسول اهللا 

فائدة قال صاحب املنتقى شبه الثمر يف اشجار باخلرائط املعلقة ويف ) ا بلغ مثن اجملن املراح أو اجلرين فالقطع فيم
التنبيهات احلريسة املاشية يف املراعي واملراح بضم امليم موضع مبيت املاشية وقيل منصرفها للمبيت واجلرين بفتح 

تراط احلرز مطلقا وإن كان إمنا ذكر يف اجليم كاألندر للتمر واجملن بكسر امليم الترس هذا احلديث وغريه يشعر باش
هذين خاصة فيكون يف غريها بالقياس ويف هذا الشرط ستة فروع األول يف الكتاب إن كان املسروق وديعة أو 
عارية أو إجارة قطع ألنه حرز له أو سرق سارق من سارق ما سرقه قطعوا كلهم ألهنم سراق ويقطع سارق ما 

ألنح حرز ملثله عادة وكذلك املواقف وإن مل يكن هناك حانوت كان ربه معه أو ال وضع يف أقبية احلوانيت للبيع 
سرق بليل أو هنار أو شاة وقفها رهبا يف سوق الغنم للبيع مربوطة أو ال وكذلك ظهور الدواب وإذا اجتمع يف 

طع يف املواشي يف اجلرين احلب والتمر وغاب ربه وال باب عليه وال حائط وال غلق قطع ألنه حمرز عادة وال يق
املراعي حىت يأويها املراح فيقطع وإن مل يطلق على املراح حائط أو غلق وال يبيت معها أهلها كالدواب يف مرابطها 

املعروفة ويقطع السارق من احلمام إن كان مع املتاع من حيرزه وإال فال إال إن سرقه أحد مل يدخل احلمام مدخل 
فيقطع ألن هذا الوجه ليس مأذونا فيه فيقطع وإن مل يكن مع املتاع حارس وإن جر الناس من بابه كاملتسور والنقب 

ثوبا منشورا على حائط بعضه يف الدار وبعضه خارج فال يقطع إن كان إىل الطريق وكذلك إن سرق متاعا من ضيع 
نبيهات اختلف يف قوله ومن أذنت له يف دخول بيتك أو دعوته لطعامك مل يقطع ألنك مل حترز عنه وهذه خيانة يف الت

يف الضيف فقيل معناه مل خيرج به ولو خرج من الدار لقطع وقيل معناه وان أخرجه وهو مذهب حممد وقال سحنون 
يقطع وإن مل خيرج به ومسألة احلمام تشكل على كثري ممن مل يذاكر فيظن أن من مل ينقب ال يقطع بل من دخل 



اس داخل احلمام أو اعترف أنه مل يأت ليدخل احلمام بل ليسرق فقط وسرق من نقب أو غريه ممن مل يدخل مع الن
ألن سبب سقوط القطع اإلذن يف لبس ثياب بعضهم بعض وتنحيتها عن أماكنها ويضع ثيابه مكاهنا فإذا اعترف أنه 

ألنه مل  ليس من أهل هذا اإلذن قطع وقيل إن سرق من الثياب اليت يف الطيقان قطع كان من الداخلني للحمام أم ال
يؤذن يف التصرف يف الطيقان وإمنا هي ملن يسبق إال أن تكون هلم عادة يف التصرف فيها أو تكون كبارا حتمل ثياب 

مجاعة كما توضع على األلواح ويف املنتقى إن وقف صيب عند باب املسجد على دابة فسرق رجل ركايب سرجها 
إمنا جعل ذلك املكان حرزا بسبب يقظة الصيب فإن كان نائما قال مالك إن كان الصيب قائما قطع السارق ألن رهبا 

فال قطع لعدم احلرز قال ابن يونس ويقطع سارق ما يبسط يف املسجد يف رمضان للجلوس إن كان معه صاحبه وإن 
 مل خيرج به من املسجد وكذلك ما يعلق يف حمارس اإلسكندرية من السالح واملتاع إن كان معه ربه قطع وإال فال إال

أن ينقب اجلدار من ورائه فيقطع كان معه أحد أم ال وال يقطع يف حلي الكعبة لإلذن يف اجلهول وقيل إن سرق 
احلصر هنارا مل يقطع أو تسور عليها ليال بعد غلق الباب قطع ويقطع يف القمح الذي جيمع يف املسجد من زكاة 

ثوب الرجل يكون قريبا منه يف املسجد مث يقوم فيصلي الفطر وإن مل خيرج به قاله مالك وقال ابن القاسم يقطع يف 
فيتوجه القطع لقبضه قبل أن يتوجه به ألن ذلك حوزه وإن سرق الطعام من املطامري يف الفالة أخفاه صاحبه مل يقطع 
خبالف ما هو حبضرة أهله معروف وأسقط القطع يف الثوب الذي بعضه للطريق بالشبهة وعن ابن القاسم يقطع كما 

البعري واختلف قول مالك فيما على حانوت الصباغ والقصار وقال يف الغسال على البحر ييبس الثياب ال  على
يقطع كالغنم يف املراعي قال حممد ال قطع يف متر رؤس النخل يف احلوائط خبالف خنلة أو شجرة يف دار رجل يقطع 

وال غلق ألن احلديث إمنا ورد يف اجلرين الذي  وإذا أوى الثمار اجلرين قطع إال يف جرين الصحراء وال حائط عليه
أهله حوله حيرسونه وسوى ابن القاسم لعموم احلديث قال مالك يف زرع مصر وقرظها حيصد ويترك يف موضعه حىت 

ييبس ال يقطع فيه ألن احلديث اشترط إذا أواه اجلرين وكذلك يف الزرع حيصد فيجمع يف احلائط فيحمل منه اىل 
ه ألنه إذا ضم يف احلائط يف موضع فهو كاجلرين قال اللخمي احلرز ثالثة ما عليه غلق كالدار اجلرين يقطع في

واخلباء فيقطع من مل يؤذن له واإلنسان ملا معه أو عليه نائما أو يقظان أو شيء حيرسه وال خالف يف هذين والثالث 
م مما جيعل يف احلصر مل يقطع ألن له أن ال غلق عليه وال حارس كافلناء واجلبل ففيه اضطراب وإن سرق يف احلما

جيعل حصرية معها ويوسع لثيابه وإن سرق من احلارس من ليس له ثياب عنده قطع إال إن يومهه أن له عنده ثيابا أو 
أذن له يف النظر مل يقطع لإلذن وإن ناوله ثيابه فمد يده إىل غريها قطع لذهاب الشبهة بأخذه ثيابه وإن أذن له يف 

به من مجلة الثياب مل يقطع ألنه خائن قال ابن القاسم يف األضياف يسرق أحدهم مل يقطع ألنه بعد اإلذن أخذ ثيا
خائن قال حممد إن سلب بعضهم من كم بعض أو سرق رداءه أو نعله مل يقطع ألن احلرز هو البيت ال الكم قال 

ا عليه وألن كل واحد يأمن صاحبه اللخمي وليس بالبني إن سرق من الكم والقطع أحسن ألن كل واحد حرز مل
على ما بني يديه وال يأمنه على كمه ومن هذا سرقة أهل السفينة من بعضهم وعن أصبغ يقطع يف حصر املسجد 
وبالطه وقناديله قياسا على الباب وقاله مالك سرق ليال أو هنارا عليه غلق أم ال وإن مل خيرج به من املسجد ألن 

وعن سحنون إن خيط احلصر بعضها لبعض قطع وإال فال واسقط أشهب القطع مطلقا تلك املواضع أحراز لذلك 
لإلذن ورأى مالك أن اإلذن ليس من املالك وإمنا هو شيء أوجبه احلكم وجعل مالك الكعبة يف السرقة مثل املنازل 

ه احلصر وغريها وإن مل إن سرق حليها وهي مغلقة قطع وإال فال ومل جيعلها مثل املساجد ويقطع يف بيت القناديل في
يؤذن يف دخوله قال عبد امللك إن سرق يف الدار نعال مل يقطع ألنه جعل له حتريكها وإبعادها وجعل له توسعة لنعله 
قال مالك إن أدخله حانوته فعرضها عليه فسرق ال يقطع ألنه ائتمنه على الدخول خبالف أقبية احلوانيب وقال عبد 



حوال ثالثة إن أباح له التقليب يف صنف مل يقطع فيه أو من غريه مل يقطع عند مالك امللك يقطع وقال اللخمي األ
وقطع عند عبد امللك وإن مل يؤذن له يف الدخول قطع اتفاقا ويقطع يف تابوت الصرييف كان عنده أم ال إال أن يكون 

 أقبية احلوانيت فقام صاحبها وتركها يتقلب به كل ليلة فنسيه مل يقطع قال حممد ال يقطع يف القطاين يف القفاف أو يف
ألهنا مما خيف نقلها فلم جيعل هلا ذلك املوضع حرزا فقام صاحبها وتركها ألهنا مما خيف نقلها فلم جيعل هلا ذلك 

املوضع حرزا وإذا وقفت الغنم للبيع وسرق منها من أذن له يف تقليبها مل يقطع وإال قطع وإن تعامل عليه رجالن 
ويقلب واآلخر يسرق قطع السارق وحده قال اللخمي األحسن يف الشاة الواحدة يف السوق إذا أحدمها يسوم 

ذهب عنها صاحبها عدم القطع مطلقا ألهنا ال تثبت وحدها يف ذلك املوضع وألهنا مما خيف نقلها واختلف اذا 
ا أواها املراح أو ألهنا سيقت الغنم من املرعى للمراح أو أخرجت منه للمرعى ومعها من يسوقها هل يقطع ألهن

ليست فيه قال مالك يف الدواب تكون يف الربيع ومعها قومتها ال يقطع فيها ألنه مرعى خبالف الدابة على باب 
صاحبها الثاين يف الكتاب إن سرق خنلة من مكاهنا أو شجرة يف حائط مل يقطع كالثمار فإن قطع اجلذع صاحبه 

يقطع سارق البقل إذا أواه حرزه خبالفه قائما وإن وضع املسافر متاعه يف ووضعه يف احلائط فهو حرز له فيقطع و
خبائه أو خارجا من خبائه وذهب حلاجته قطع فيه وكذلك فسطاطه مضروبا يف األرض أو احتل بعريا من قطاره يف 

اهم أو سرق سربه وبان به أو كفنا من القرب أو حل الطرار من داخل الكم أو خارجه أو أخرج من اخلف ثالثة در
من حممل شيئا مستترا أو أخذ من ظهر البعري غرائر أو شقها فأخذ منها أو ثوبا من على ظهر البعري مستترا فائدة يف 
التنبيهات الطرار الذي يطر ثياب الناس أي يشقها عن أمواهلم ليأخذها والنطرول بفتح النون وضمها وبالنون من 

شب وقال غريه غاسول يشبه الطفل قال ابن يونس قال أشهب إذا قطع أوله وباألم قال ابن وهب هو جنس من ال
اجلذع وألقي يف احلائط يف حرز وله حارس قطع قال حممد إن قطعت للحمل حوهلا مل يقطع قال ابن القاسم إذا أبعد 

لطرطوشي الراعي بغنمه ودخل عليه الليل يف موضع غري مراح فجمعها وبات عليها قطع سارقها ألنه كاملراح قال ا
رين ومل يبني صفته ووكله إىل اجتهاد العلماء ليعظم أجرهم أشار عليه السالم إىل اعتبار احلرز يف حديث اجل

والقاعدة أن كل ما ال ينص على ضبطه يرجع فيه للعادة كالنفقات وغريها فحرز كل شيء على حسبه عادة قال 
مالك القرب حرز ملا فيه كان يف البيت أو الصحراء يقطع سارقه إن أخرجه إىل وجه األرض وإن كفن وطرح يف 

إن كان القرب يف دار أو يف املقابر قطع أو يف ) ش ( طع آخذ كفنه شد إىل خشبة أم ال ووافقنا أمحد قال البحر ق
ال يقطع مطلقا لنا ) ح ( الصحراء فقوالن مبنيان على أن الويل يضمن الكفن فال يقطع أو ال فيقطع وقال 

والكفت الستر بالدور ) رض كفاتا أحياء وأمواتا أمل جنعل األ( العمومات واألقيسة على املنازل وغريها وقوله تعاىل 
من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه ومن نبش ( كفاة األحياء والقرب كفاة األموات وروي عنه عليه السالم أنه قال 

وكتب ابن مسعود إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما يف نباش فأمر بقطعة فقطعه وقطع ابن الزبري نباشا ) قطعناه 
ات وهو حمرم فلم ينكر عليه أحد فهو إمجاع الصحابة وألنه حرز متلكه وهو على ملكه فيقطع كاحلي وملك يف عرف

امليت إمنا يزول علما ال حيتاج إليه بدليل وفاء الدين من تركته وال تربأ ذمته بغري ملكه احتجوا بأنه ال يسمى سارقا 
ضي اهللا عنها لعن اهللا املختفي واملختفية وقال عليه السالم بل نباشا وعند أهل املدينة يسمى املختفي قالت عائشة ر

وألن القرب ليس حبرز ألنه ال قفل عليه وألنه ال حترز فيه الدنانري كسائر األحراز ولو دفن ) ال قطع على املختفي ( 
عشرة أثواب املعتاد ولو كفن يف ( معه مال مل يقطع آخذه اتفاقا ولو كان حرزا لكان حرزا ملا زاد على الكفن 

وألن الكفن إمنا يوضع للبلى ال للحفظ ولو وضع الكفن يف قرب بغري ميت مل ) فسرق الزائد على الكفن مل يقطع 
يكن حرزا له ولو وضع امليت على شفري القرب مل يقطع سارق كفنه فامليت والقرب ليس حرزا واالجتماع ال يزيد 



خل بإذن الويل وال غريه وإمنا هو حرز هللا تعاىل واخللق عباد اهللا على االنفراد وألنه ليس حرزا للناس ألنه ال يد
والعبد ال يقطع من حرز سيده وألنه مال مدفون فال يقطع فيه كالبذر واجلواب عن األول أنه سارق لقول عائشة 

اش رضي اهللا عنها سارق موتانا كسارق أحيائنا ويقال يف العرف سرق الكفن وألن السارق اآلخذ خفية والنب
كذلك وعن الثاين جممل احلديث على ما إذا مل خيرجه أو له فيه شبهة مجعا بني األدلة وعن الثالث أن حرز كل شيء 
على حسبه فقد يصلح حرزا لشيء دون غريه ألن ضابط احلرز العادة والعادة يف األموال خمتلفة اتفاقا وهو اجلواب 

لعادة وعن الرابع أنه يقصد حفظه عليه يف القرب حىت يبلى فكونه عن الزائد يف الكفن واملال مع امليت ألنه خالف ا
يبلى ال ينايف قصد احلفظ وعن اخلامس أن العادة شهدت بأن احلفر ال يكون حفظا للقماش إال كفوو وأن الكفن 
 يعد وحده خالف العادة وكذلك امليت على شفري القرب مل تشهد العادة بأن شفري القرب حرز ألن ضابط احلرز ما ال

الواضع فيه مفرطا والواضع غي غري القرب مع تركه مفرط وبالضابط تظهر هذه النصوص كلها بأن واضع امليت مع 
الكفن يف القرب ليس مفرطا وغري ذلك يعد مفرطا وعن السادس ال نسلم أنه ليس حرزا للغري بل حرز للميت وبيته 

وعدم الدخول باإلذن كعدم الدخول ) كفاتا أحياء وأمواتا  أمل جنعل األرض( كالدار حرز للحي وبيته لقوله تعاىل 
يف البيت على احلي العريان سلمنا أن احلرز هللا تعاىل لكن الكفن للميت فهو كعبد سرق من بيت سيده مال غري 

اهللا تعاىل ذلك ) سيده مال غري سيده يقطع وعندنا أن من سرق من بيت ( سيده يقطع وعندنا إن سرق من بيت 
وعن السابع أن البذر فيه للعلماء ثالثة أقوال القطع كالكفن وعدمه ألنه مل يوضع للحفظ بل للنبات والفرق يقطع 

بينه وبني الكفن أن كل حبة يف حرزها فهو خمرج من كل حرز دون النصاب وهو املختار الثالث إن نزل املسافرون 
املقاصري ومن ألقى ثوبه يف الصحراء وذهب كل واحد على حدة فسرق أحدمها من اآلخر قطع كأهل الدار ذات 

لقضاء حاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقة رجل سرا قطع إن كان منزال نزله وإال فال قال ابن يونس قال 
أشهب إن طرحه مبوضع ضيعة مل يقطع أو بقرب منه أو خبائه أو خباء أصحابه وسرقع غري أهل اخلباء قطع قال 

ينة يسرق بعضهم من بعض فال قطع كاحلرز الواحد إال أن يسرق من غري أهل السفينة مستترا حممد وأما أهل السف
فليقطع إذا خرج من املركب الرابع يف الكتاب إن سرق من سفينة قطع والسفينة نفسها فيه كالدابة حتبس وتربط 

منزال فربطوها قطع كان معها إن كان معها من ميسكها قطع كالدابة بباب املسجد ويف السوق وإن نزلوا سفينتهم 
صاحبها أم ال ألنه كاحلرز هلا قال ابن يونس قوله يقطع سارق السفينة يريد إنه من غري أهلها فيقطع إذا أخرجه من 

السفينة مبوضع يصلح أن يرسي هبا فيه قطع وإال فال لعدم شهادة العادة بأنه حرز هلا قال اللخمي إن انفلتت من 
رسى هبا يف غري مرسى قطعه ابن القاسم دون أشهب ولو كان معها يف الرب من حيرسها قطع املرسى مل يقطع فإن أ

عندمها اخلامس يف املقدمات الدور ستة دار حجرها ساكنها أو مالكها عن الناس يقطع سارقها إن خرج من الدار 
اص كالضيف أو رسول يبعثه وال يقطع إن خرج من بعض بيوهتا ومل خيرج منها ودار أذن فيها ساكنه أو مالكها خل

ليأتيه بقماشة فيسرق ذلك اخلاص من بيت حجر عليه فيه ففي املدونة ال يقطع وإن أخرجه من مجيع الدار ألنه 
خائن ال سارق وقطعه سحنون وإن مل خيرج منجميع الدار إذا أخرجه اىل موضع اإلذن لشبهه بالشركاء يف ساحة 

خرجه إىل ساحة الدار وعنه ال يقطع حىت خيرجه من مجيع الدار ودار الدار أذا سرق أحدهم من بيت صاحبه وأ
انفرد بساكنها مع امرأته فسرقت الزوجة أو أمتها من بيت حجره عليها أو الزوج أو عبده من ماهلا احملجور عليه 

عاما كالعامل فظاهر املدونة يقطع إن أخرجه إىل موضع اإلذن وعن مالك ال يقطع ألهنا خيانة ودار أذن فيها أذنا 
والطبيب أو حيجر على بيت منها دون بقيتها يدخل بغري أذن فيقطع من سرق من بيت حمجور إذا خرج به من مجيع 
الدار وال يقطع السارق من قاعتها وال من غري احملجور من بيوهتا اتفاقا حىت خيرج من مجيع الدار ألن بقية الدار من 



ل إال بإذن صاحبها ودار مشتركة بني ساكنيها مباحة لسائر الناس كالفندق متام احلرز ففارقت احلجر فإنه ال يدخ
فقاعته مباحة للبيع والشراء فهي كاحملجة فالسارق من البيوت من السكان أو غريهم إذا أخذ يف عاقة الدار قطع 

وإن ( ة الدار اتفاقا ودار مشتركة بني ساكنيها حمجورة عن الناس من سرق من بيت صاحبه قطع إذا خرج إىل قاع
وال أدخله بيته وال قطع يف السرقة من قاعة الدار وإن أدخلته بيته أو خرج به من الدار ألهنا ) مل خيرج به من الدار 

مأذون فيها هلم غال إن سرق من قاعتها دابة من مربطها املعروف هلا وحنوه من املتاع الثقيل الذي جيعل بعضه على 
سرقت زوجته ألحد سكاهنا أو زوجها أو رقيقها من مال صاحبه من بيت حمجور بعض فذلك املوضع حرز له وإن 

عليه منه قطع اتفاقا أو أجنيب من بيت من بيوت الدار وأخذ يف قاعتها وكالثوب املنشور فيخرجه من الدار فظاهر 
يه محل عبد احلق ما يف املدونة يقطع يف الوجهني والقياس إذا قطع يف الوجه الثاين أن ال يقطع يف الوجه األول وعل

املدونة وإذا قطع يف األول أن ال يقطع يف الثاين وعليه محل ما يف املوازية فتتحصل أربعة أقوال واختلف إذا سرق 
أجنيب ما نسى بعض االشراك يف القاعة مما مل يقصد وضعه فيها قطعه ابن القاسم دون حممد فإن كان موضعا له 

رجه من الدار فإن أخذ قبل ذلك وبان به عن موضعه فعلى اخلالف إذا أخرجه من كمربط الدابة قطع اتفاقا إن أخ
البيت اىل القاعة ويف النكت الدار املشتركة احملجور عليها لغري السكان كدور مصر إن نشر أحد ثوبه على ظهر 

ارق من أهل الدار وإال بيته احملجور عن الناس قطع سارقه وإن أخذ يف الدار قاله ابن القاسم قال حممد إن كان الس
مل يقطع حىت خيرج من مجيع الدار السادس يف اجلواهر إن علم صاحب احلرز بالسارق فتركه حىت خرج ثالثة أقول 
ال يقطع ملالك ألنه خمتلس بسبب اإلطالع وقطعه أصبغ وفرق بعض املتأخرين إن شعر مبعرفته ففر مل يقطع الركن 

فان الطرف األول يف وجوه النقل وقد تقدم يف احلرابة أن أخذ املال عشرة الثالث السرقة وهي اإلخراج وفيه طر
أقسام أحدها املسر وفيه ثالثة فروع األول يف الكتاب إذا سرق مجاعة ما تعاونوا على إخراجه من احلرز لثقله قطعوا 

م معه قطعوا وإال قطع إن كان قيمته نصابا وإن محلوه على ظهر أحدهم ليخرج به ومل يقدر على إخراجه إال برفعه
اخلارج به وحده ألنه السارق وال يقطع من أعانه وإن خرج كل واحد بشيء وهم شركاء يف املخرج مل يقطع إال 
من أخرج يصابا قال ابن يونس قال عبد امللك إن خرجوا بالشيء اخلفيف حيملونه كالثوب ويف قيمته لكل واحد 

واحد سرق دون النصاب وقاله مالك قال اللخمي وقيل اخلفيف كالثقيل  ربع دينار قطعوا أو أقر مل يقطعوا ألن كل
كأن ال خيرجه إال اثنان فأخرجه أربعة جرى على اخلالف يف اخلفيف وإذا مل يستطع إخراجها إال حبمل اجلماعة عليه 

ا على ظهر قال أبو مصعب يقطع املخرج وحده ألن غريه متوسل ال سارق خالف ما يف الكتاب ووافقوا إذا محلوه
دابة أهنم يقطعون وقد اختلف يف هذا األصل إذا قربوه فجره اخلارج بيده أو ربطوه فجره بالقطع وعدمه وإن محلوه 
على صيب أو جمنون فكالدابة وإن أخرجها من غري أن يأمروه مل يقطعوا فإن سرق أحدهم دينارا فقضاه ألحدهم قبل 

سرق أحدهم دينارا فقضاه ألحدهم فبل أن خيرجوا فأودعه إياه قال  أن خيرجوا من غري أن يأمروه مل يقطعوا فإن
حممد يقطع من خرج وكذلك لو باعه ثوبا يف احلرز ولو دخل رجل على السارق فباعه ثوبا فخرج املشتري ومل 

يقطع علم يعلم أنه سارق مل يقطع واحد منهما فإن أخذ يف احلرز وقد ائتزر بإزار فانفلت به عليه قال ابن القاسم ال 
به أهل البيت أم ال ألنه خمتلس فإن قال كل واحد منهم ما أخرجها إال اآلخر وأنكر الكل وتنازعوا مل يقطعوا 

ويستظهر يف ذلك باليمني رجاء اإلقرار إال أن يكون فيهم من يراد ستره فال حيلف وحيلف الباقون الثاين يف الكتاب 
مل يقطع وإن كانت دار مأذون فيها وفيها تابوت مغلق فأخذ رجل  إذا مجع املتاع وأردك يف احلرز قبل اخلروج

مأذون له متاع ذلك التابوت فأخذ قبل أن خيرج به ال يقطع ألجل اإلذن وإن كان ممن مل يؤذن له مل يقطع أيضا ألنه 
ز أو مل يربح باملتاع وإذا نقب فأخرج بعود قطع وإن دخل وناول آخر خارجه قطع الداخل وحده أخذ يف احلر



خارجه ألن املخرج واخلارج آلة له وإن أخذ يف احلرز بعد أن ألقى املتاع خارج احلرز توقف ليه مالك بعد أن قال 
يقطع قال ابن القاسم وأنا أرى أن يقطع ألنه خيرج وإن ربطه الداخل حببل وجره اخلارج قطعا مجيعا وإن ناول 

إن قربه إىل باب احلرز أو النقب فتناوله اخلارج قطع وحده ألنه أحدمها صاحبه ومها يف الدار مل يقطع إال املخرج و
املخرج فإن التقت أيديهما يف املناولة يف وسط النقب قطعا معا قال ابن يونس قال عبد امللك إذا رمى باملتاع من 

حلرز أو قاصدا احلرز فأتلفه قبل خروجه ففر من احلرز قاصدا إلتالفه كرميه يف نار مل يقطع ألنه مل خيرج به من ا
أخذه بعد اخلروج قطع وإن أخذ يف احلرز ألنه قصد السرقة والفرق عند ابن القاسم بني املتناول للسرقة من الداخل 

ال يقطع الداخل وبيت املار باحلبل يقطع الداخل أن املتناول منه كما لو كانا مجيعا يف احلرز فناول أحدمها اآلخر 
ربط اجلبل من عمل الداخل فقد استويا يف اإلخراج فيقطعان ورأى أشهب أن شيئا فخرج ال يقطع إال اخلارج و

ابن القاسم ألنه مكره ) مالك إن أشار للشاة بالعلف ال يقطع ألن خروجها بإرادهتا وقطعه ( املناولة كالرباط قال 
والربط ملن هو خارج هلا بذلك قال اللخمي اختلف يف مثان مسائل تقريبها إىل النقب وخيرجها من هو خارج احلرز 

والربط ملن هو على سقف البيت والرابعة رميها فتؤخذ قبل أن خيرج هو واخلامسة يرميها فتهلك خارجا والسادسة 
أن يسرق بإدخال يده والسابقة اإلشارة إىل طائر أو أعجمي بشيء فيخرج والثامنة محل املتاع وهو يف احلرز على 

لنقب وقطعهما معا وقطع ابن القاسم اخلارج وحده إال أن تلتقي أيديهما يف غريه وخالف أشهب بالقطع يف املقرب ل
النقب فيقطعان قال حممد إذا مل ينب به على السطح مل يقطع ألن السطح من احلرز كداخله قال مالك يف ثالثة 

الذي يف الطريق أحدهم يف احلرز واآلخر على ظهره واآلخر يف الطريق فناول األسفل الذي على ظهره وناول الثاين 
قطع األوالن دون الثالث ألنه ليس يف احلرز إال أن ميده يده حىت يصري فوق ظهر البيت فيقطع الكل قال اللخمي 

إىل من يف الطريق أو مد اخلارج ( قطع الذي يف أسفل البيت ليس بالبني ألنه مل خيرج فقطع العلي وحده إذا مد يده 
ة واألعجمي ألن فعلهما أخرجهما من احلرز ولو كان بالرطانة لألعحمي فوق السطح وقطع مالك يف الشا) يده 

ومنع ابن نافع يف الرطانة إن دعاه فأطاعه خبالف لو غره كقوله سيدك بعثين إليك الثالث يف الكتاب إن أكل الطعام 
لذي أخرجه وإال يف احلرز مل يقطع وضمنه وإن دهن رأسه وحليته وخرج وقيمه ما ميكن سلته عنه نصاب قطع ألنه ا

( وقال ) ش ( مل يقطع وإن ذبح شاة أو أحرق ثوبا أو أفسد طعاما يف احلرز إمنا ينظر إىل قيمته بعد اإلخراج وقاله 
ال يقطع لنا العمومات والقياس على إخراجها عنه احتج بأنه لزمه الضمان فال يقطع فيما لزمه وجوابه أن ) ح 

يونس يف العبية لو ابتلع دينارا يف احلرز وخرج قطع ألنه خرج به وخيرج منه ويف  القيمة إمنا تلزم بعد احلكم قال ابن
أخذه قال حممد وتضمينه ما خيرج بالثلث وهو نصاب ضمنه يف يسره دون عدمه إذ فيه قطع والزائد على ذلك 

سرقة يضمن قيمتها يضمنه يف عدمه ومالئه وحياص به غرماءه ويف املوازية إن خرج بالشاة مذبوحة وله مال يوم ال
حية وإن مل يكن له مال اتبع مبا بني قيمتها حية وقيمتها مذبوحة ألن ما أفسده يف احلرز من كسر جرة زيت أو 
حرق ثوب ضمن قيمته إذا قطع له مال أم ال ألنه ليس فيه قطع وإمنا القطع يف املخرج فإن مل تكن قيمة اجلميع 

 إن أراد رب الثوب أخذه حمروقا سقط الضمان وإن دخل بثوب احلرز نصابا أتبع باجلميع يف مالئه وعدمه وإال
فصبغه بزعفران وخرج به فإن زادت قيمته يوم اخلروج نصابا قطع خبالف الدهن يف الرأس ألنه ال يزيد يف قمة 

ه عني املدهون وإن كان عبدا ويضمن الزعفران كله يف مالئه وإن كان عدميا وقد قطع فال يسقط قيمته الزائد ألن
قائمة ومل يهلك الثوب وقيمة باقي الزعفران يأخذه من باقي مثن الثوب إن مل يكن على السارق دين وإال حتاصوا 

ولو أخرج الزعفران فصبغ به خارج احلرز فرب الزعفران أوىل بالثوب حىت يقتطع ما زاد فيه الصبغ والغرماء أحق 
لثوب وقطع فيه وهو عدم ال ينتفع بشيء منه وغرماؤه أحق بالثوب مبا بقي من الثوب وإن مل يزد الزعفران يف قيمة ا



خبالف لو سرق ثوبا فصبغه بزعفران نفسه فلم يزده ال شيء عليه لغرمائه مع صاحب الثوب وفيه اختالف فإن 
 سرق زعفرانا فصبغ به ثوبه فباعه فرب الزعفران أحق بالثوب يف عدمه حىت يستويف ما زاده صبغه على قيمته أبيض
وكذلك لو باعه املبتاع من ثان أو ثان من ثالث ألنه عني شبه والبائع متعد خبالف بائع ثوبه الذي صبغه له الصباغ 
ليس للصباغ فيه طلب بصبغه ألنه غري متعد يف البيع فهو كما لو اشترى سلعة فباعها فإن أسده يف احلرز وأخرجه 

عه مبا نقص ألنه ال يسلم إليه إال بعد وجوب القطع وله أخذه وقيمته نصاب ليس لربه أخذه يف الفساد الكثري ويتب
مبا لزمه داخل احلرز إال أن يكون على السارق دين فليحاصص وله أخذه يف عني الفساد الكثري ويتبعه مبا نقص 
ته بفعله يف احلرز ألنه خيانة قبل السرقة وإن أخرجه وأفسده فسادا كثريا ال يأخذه وما نقصه عند أشهب بل قيم
يوم سرقه أو يأخذه مفسودا بغري شيء ألنه أحدث ذلك بعد ضمانه وإن سرق أمة عجمية وأصاهبا عنده عيب 

مفسد تلزمه به قيمته يوم السرقة فوطئها حد للسرقة والزنا إن كان بكرا وإال رجم ومل يقطع وال تصري األعيان له 
املتاع على املاء فخرج من احلرز أو فتح أسفل إذا جىن عليها حىت يقضى عليه بالقيمة ويف اجلواهر إن وضع 

املكارح حىت ذهب ما فيه من حب أو وضعه على ظهر دابة فخرجت به قطع ألن ذلك كله من عمله وبه خرج 
الطرف الثاين املنقول إليه ويف اجلواهر ال يقطع بالنقل من زاوية إىل زاوية بل من احلرز إىل ما ليس حبرز النظر الثاين 

السبب وفيه عشرة فروع األول يف الكتاب يسأل اإلمام البينة عن كيفية األخذ واإلخراج واملأخوذ فإن يف إثبات 
كان فيه شبهة درأ احلد يف النكت قال سحنون إذا كانوا عاملني مبواقع الشهادة مل يسألوا وإال سئلوا ومنعه غريه ألن 

ن يسألوا مل يقطع إلمكان الشبهة إال أن يكونوا من رأي احلاكم قد يكون نفي القطع قال اللخمي إن غابوا قبل أ
أهل العلم ومذهبهم مذهب احلاكم وكذلك الزنا فإن غاب ثالثة يف الزنا أو واحد يف السرقة سئل الباقي قال حممد 
د إن غاب أربعة يف الزنا مل يسأل الباقي وليس بالبني الثاين يف الكتاب حيبس حىت تزكى البينة فيحد وإن غاب الشهو

أو رب السرقة أم ال أو ماتوا أو عموا أو جنوا أو خرسوا وكذلك احلقوق ألن املقصود ثبوت مناط الصدق 
بالعدالة وإن ارتدوا أو فسقوا قبل احلكم ألن ذلك يدل على سواء سريرهتم قبل ذلك وإن فسقوا أو حدوا خبمر 

م وال تفرق البينة إن كانوا عدوال مربزين إال قبل احلد وبعد احلكم أقيم احلد والقصاص ومجيع احلقوق لتقدم احلك
أن يستنكر اإلمام يف التنبيهات منع مالك من الكفيل ألنه ال كفالة يف حد أما بعد الشرط فالزمة أو من الناس يف 
األمر القريب فيجوز كالسحن وقوله عموا أو خرسوا من سؤال من متتنع شهاداهتم واملذهب خيرب هبا ابتداء وقيل 

ريد يف الزنا وحيث متتنع شهادة األعمى وهو يبطل بقوله أو خرسوا قال اللخمي فيها أربعة أقوال التفرقة بني لعله ي
أن حيكم هبا فيقطع أم ال فال وقال مطرف ذلك يف حق اآلدمي كالقذف والقتل دون حق اهللا كالسرقة وقال حممد 

خبالف أن يقذفوا أن يقتلوا قتيال على نافذة أو اقتتل هو إن أحدثوا بعد الشهادة كالزنا والسرقة واخلمر مل حيكم هبا 
ومن شهد عليه مل تسقط وقضي هبا ألنه مما ال خيفيه الناس وقال عبد امللك إن أشهد على شهاداهتم أو مسعت منهم 
قبل فعادوه فشهدوا عليه بعد العداوة جاز وكذلك كل ما ال يستتر به كالقذف إذا قيدت قبل قال اللخمي وأرى 
أن ال ميضي هبا إذا زنوا أو شربوا وإن كان حكم هبا كانت الشهادة حبق اهللا تعاىل أم ال قال ولو نقض احلكم وإن 
أخذ احلق ال حتد كما لو علم ذلك قبل احلكم وأما االرتداد وما ال خيفيه غالبا فال ترد الشهادة إذا كانت آلدمي 

ثالث يف الكتاب حيرم الكف عن الشهادة إذا رفع السارق وال متضي إن كانت حدا هللا تعاىل ألن ذلك شبهة ال
لإلمام لتعني حق اهللا تعاىل بوصوله إىل نائبه وإن عاينت البينة أخراج املتاع من البيت وال يدرون ملن هو فال 

يشهدون مبلكه لرب البيت بل يؤدون ما عاينوا وتقطع يد السارق ويقضى باملتاع لرب الدار ألن اليد ظاهرة يف 
مللك وكذلك إن عاينوا الغصب وإن شهد أحدهم أنه سرق نعجة واآلخر كبشا مل يقطع وكذلك يوم اخلميس ومي ا



اجلمعة ألهنم مل يشهدوا على فعل واحد يف النكت قيل إن اتفقا على عني املسروق ال يضر االختالف يف اليوم يف 
بش فللمسروق منه أن يدعي أحد الشهادتني الغرامة ويغرم قيمة ذلك الشيء وإن اختلفا فيعينه كالنعجة والك

ويقضي له هبا قال حممد حيلف مع أي شهادة شاء أو معهما ويقضى هبما فتسقطان قال اللخمي يريد يف الكتاب يف 
النعجة والكبس أنه يف سرقة واحدة فإن كانا يف سرقتني فقال أحدمها سرق أمس كبشا وقال اآلخر اليوم نعجة ففي 

طع قوالن فإن قال أحدمها سرق باملدينة وقال اآلخر مبصر قال مالك مل يقطع ألهنما فعالن قال مجع الشهادة والق
وفيه بعد الرابع يف الكتاب إن قالت البينة قبل القطع ومهنا بل هو هذا اآلخر مل يقطع واحد منهما للشك وما بلغ 

واخلاتن وإذا رجع الشاهدان قبل احلكم  من خطأ اإلمام ثلث الدية فأكثر فعلى عاقلته مثل خطأ الطبيب واملعلم
وهلما عذر بني يعرف به صدقهما ومها بينا العدالة أقيال وإال مل يقبال يف املستقبل فإن شهد رجل وامرأتان مل يقطع 

وضمن املسروق فإنه مال وال ميني على صاحب املتاع إن كان قائما بعينه الستقالل السبب فإن شهدت على غائب 
وال تعاد البينة إن كان اإلمام استوىف متام الشهادة اخلامس يف الكتاب إن شهدت البينة على إقراره قطع إذا قدم 

بالسرقة فأنكر وذكر قوال يعذر به أو جحد اإلقرار أصال قبل كالزنا ألنه شبهة وإن أقر عبد أو مكاتب أو أم ولد 
له صدق مع ميينه وقال مالك يف ثوب بيد أمة أدعاه بالسرقة قطعوا إذا عيبوا السرقة وأظهروها فإن ادعى السيد أنه 

السيد وأجنيب وصدقت األجنيب قضي به للسيد مع ميينه ألن إقرار العبد على سيده يف ماله باطل ويد السيد ظاهرة 
يقبل يف ) ح ( يف ملكه قال الطرطوشي يقبل إقرار الرقيق فيما يلزمه يف يديه من حد أو قصاص دون املال وقال 

القوالن واختلف أصحابه يف حملهما فقيل إذا كانت العني قائمة أما ) ش ( واملال ويرد املال لصاحبه وعن  القطع
الفائتة فقوال واحد ومنهم من عكس ومنهم من أطلقها وقيل ال يقبل يف نفس وال مال لنا يف القطع ظواهر 

وقبول إقراره كسب على سيده ) إال عليها وال تكسب كل نفس ( العمومات والقيام على احلر احتجوا بقوله تعاىل 
ومل تطب به ( والعبد مال السيد ) ال حيل مال امرىء مسلم إال عن طيب نفس منه ( فال يقبل وبقوله عليه السالم 

بالقياس على احلر واجلواب عن األول أنه كاسب على نفسه ) ح ( وبالقياس على اإلقرار بالقذف واحتج ) نفسه 
يها ولزم بطريق العوض حق السيد فهو كاحلر يقر بالقتل فيؤذي أبويه وغريمها وعن الثاين أن املال ألنه إمنا أقر عل

ظاهر يف املتمحض للمالية وهذا آدمي ملال فيه تبع واألصل عدم تناول اللفظ له وعن الثالث إن الدين يتهم فيه 
بع أن احلر فري متهم والعبد متهم على السيد بإضرار السيد أما ما يؤمله فبشريته متنعه من الكذب عليها وعن الرا

تفريع يف التنبيهات إذا شهدت باإلقرار باحلرابة وهو ينكر أقيل ويف غري الكتاب يقال يف الزنا وإن مل يأت بعذر ويف 
إال النكت قوله إذا عني الرجل السرقة يريد ال يقبل رجوعه بعد تعييبه كالبينة وإن مل يعني ومتادى على إقراره قطع و
فال يف النوادر قال مالك إذا تعلق صيب بعبد وإصبعه تدمي وادعى أنه جرحه فأقر قبل قوله وذلك يف رقبته وأما 

على غري هذا الوجه فال يقبل إقراره قال حممد ال يتبع بالسرقة املقر هبا يف رقه وال بعد عتقه وإن قطع وكذلك إن 
قيمتها مما بيده من مال قال حممد إال أن يقر بعد العتق أن مثنها يف كانت بينة إذا مل توجد بعينها وقال أصبغ تؤخذ 

الذي بيده وما سرق ما ال قطع فيه مما ال يؤمتن عليه خبيانة وما فيه أذن ففي ذمته كإذنك له يف دخول منزلك فسرق 
لقاسم ال يقال إذا عني قال اللخمي اختلف إذا مل يعني السرقة فإن عني فظاهر املدونة يقال ألنه مل يفرق وعن ابن ا

ومل يفرق أنه عني أو عرض وعنه ليس يف الدنانري تعيني على أصل الذهب أنه ال تتعني ويريد أيضا املكيل واملوزون 
وعن أشهب ال يقبل إقرار العبد بالقتل طوإن عني القتيل إال أن يكون معه أو يرى متبعه أو حنوه وقيل ال يقبل مطلقا 

ألن إقراره يتضمن أذية سيده وإذا قبل يف السرقة عاد املقال بني املقر له بالسرقة وبني  إال أن يقوم لذلك دليل
السيد فإن كان العبد مأذونا له صدق وأعرم ما أقر به أو غري مأذون مل يصدق إال أن يقول السيد ال أعلم يل فيها 



مع العدم وإن أقر احملجور عليه مل تؤخذ حقا واملقر به ال يشبه أن يكون ملك العبد وإن قطع وقد استهلك مل يتبع 
منه السرقة إال أن يكون مما ال يشبه أن تكون من كسبه فإن أقر أحد حتت التهديد فخمسة أقوال قال مالك ال 

يؤاخذ قال ابن القاسم فإن أخرج املتاع أو القتيل أقيل إال أن يقر بعد األمن أو يعرف وجه إقراره ويعني مثل ذكر 
ايته وهنايته وما يعلم أنه فيه غري مكره وعن مالك إن عني السرقة قطع ألن التعيني كالبينة إال أن أسباب ذلك وبد

يقول دفعتها لفالن وإمنا أقررت ملا أصابين ولو أخرج الدنانري مل يقطع ألهنا ال تعرف وعن أشهب ال يقطع وإن ثبت 
ة ويعرف أهنا للمسروق منه ليال خيرج متاع نفسه على إقراره ألن ثبوته خوف العودة للعقوبة إال أن يعني السرق

ويعترف به ليخلص من العقوبة وعن سحنون يؤاخذ باإلقرار من الرجل وهو يف احلبس من سلطان عادل وال يعرف 
أتى رسول اهللا بلص اعترف ومل يوجد معه متاع فقال له النيب ما اخالك ( ذلك إال من ابتلى بالقضاء قال ابن يونس 

بلى فأعادها عليه مرتني أو ثالثا فأمر به فقطع فقال استغفر اهللا وتب إليه فقال استغفرته وتبت إليه فقال سرقت قال 
وظاهره أنه لو رجع لقبل رجوعه وكل حد هللا تعاىل يقبل فيه الرجوع إال أن يأيت مبا يشبه البينة من ) اللهم تب عليه 

 الكتاب إن أقر فكذبه املسروق منه أو قال هو له أو أودعته تعيني السرقة أو غريها وهو من أهل التهم السادس يف
أو هبة رجل معي أليه قطع بإقراره ألن اإلقرار سبب ال يسقط إال بسبب شرعي وقوله ذلك ليس سببا شرعيا 
السابع إذا شهد على اآلخر سرا أو أقر بوجه يعرف به إقراره وتعني قطع حلصول املقصود من الكالم وإال فال 

الثامن يف الكتاب إن ادعى على رجل بالسرقة مل حيلف إال من هو متهم فإنه حيلف ويهدد ويسجن لظهور للشك 
الريبة وإن كان من أهل الفضل أدب املدعى عليه يف النكت املتهم ثالثة مربز بالعدالة يترك ومعروف بالسرقة يهدد 

هم فإن كان ال يرمى بعار السرقة ولكنه إن وجد وحيلف ومتوسط بينهما حيلف فقط قال وينبغي أن ال حيلف إال املت
متاع غريه أخذه قال مطرف ال حيلف ألن الدعوى غري جمزوم هبا وهو يف معىن كالم املدونة قال ابن يونس قال 

ألن رسول اهللا حبس رجال اهتمه رجل صحبه ( مطرف إن اهتم جمهول احلال سجن حىت يكشف حاله من غري طول 
ن كان مفروقا بالسرقة سجن أطول وإن وجد مع ذلك معه بعض السرقة فقال اشتريته وال بينة فإ) يف السفر بسرقة 

له وهو من أهل التهم مل يؤخذ منه غري ما يف يديه وإن كان معروفا سجن أبدا حىت ميوت وقاله عبد امللك وأصبغ 
وعلى قدر حاله ورمبا ضرب وعمر بن عبد العزيز وقال أشهب إن شهد عليه أنه متهم سجن بقدر ما يتهم عليه 

بالسوط جمردا وإن كان الوايل غري عد ال يذهب إليه وال يشهد عنده يف النوادر إمنا يؤدب املدعي على غري املتهم 
بالسرقة إذا كان على وجه املشامتة أما دعوى الظالمة فال قاله مالك التاسع يف الكتاب إن أقر بغري سجنه مث جحد مل 

سروق منه ألن الرجوع يؤثر يف حق اهللا تعاىل دون حق العبد ويف اجلواهر وكذلك إذا رجع يف يقطع وغرم املال للم
الزنا ال يسقط املهر وإن أقر قطع وال يقف على دعوى املالك ألنه حق اهللا تعاىل وإن رد اليمني ثبت الغرم دون 

قرار ثالث حاالت إن أتى تائبا فها هنا دون املال يف املقدمات للرجوع عن اإل( القطع ويقبل إقرار العبد يف القطع 
عليه وقبول رجوعه إن أتى بشبهة وخيتلف إن جحد اإلقرار أصال الثانية يقبل رجوعه ) اتفق على وجوب القطع 

وإن جحد اإلقرار قوال واحدا وهو إذا مل يتفقوا على قطعه إن أقر بعد أخذه ومل يعني أو بعد الضرب والتهديد 
عه إذا جحد اإلقرار اتفاقا وخيتلف إذا قال أقررت ألجل كذا وهي احلال اليت يتفق على قطعه الثالثة ال يقبل رجو

وخيتلف يف رجوعه وذلك إن أقر بعد أن أخذ وعني مث رجع العاشر يف النوادر كره مالك للسلطان أن يقول للمتهم 
قطعه ألنه حق هللا تعاىل وكذلك لو قطع  أخربين ولك األمان ألهنا خديعة فإن سبق من اإلمام وقامت عليه بينة أو أقر

عليه الطريق وال حيكم عليه بقيمة السرقة بل يدفعه ملن فوقه وإن شهد عليه هو ورجل عدل قال أشهب يقيم احلد 
  وإن رفعه لإلمام كان أحسن وكرهه حممد 



عت يده اليمىن مث النظر الثالث يف أحكام السرقة وهي مخسة عشر حكما األول يف الكتاب سرق مرة بعد مرة قط
رجله اليسرى مث يده اليسرى مث رجله اليمىن ووافقنا العلماء يف تقدمي اليد اليمىن لقول أيب بكر وعمر رضي اهللا 
عنهما إن سرق السارق فاقطعوا ميينه وألهنا آلة السرقة فيناسب إعدامها والتثنية باليسرى قول اجلماعة إال عطاء 

إذا سرق السارق ( وألهنا آلة السرقة لنا قوله علني السالم ) فاقطعوا أيديهما  ٠ ^قال اليد اليسرى لقوله تعاىل 
وقياسا على احلرابة وألن قطع يده تفويت منفعة اجلنس فال تبقى له يد يأكل هبا وال يتوضأ وال ) فاقطعوا رجله 

ق بدليل أنه ال تقطع اليدان يف يدفع عن نفسه فيصري كاهلالك واملراد باآلية قطع ميني كل واحد من السارقة والسار
املرة األوىل ويف قراءة ابن مسعود فاقطعوا أمياهنما وهو إما قرآن أو تفسري وإمنا ذكر بلفظ اجلمع ألن كل مثىن 

أضيف اىل مثىن هو بعضه ليس يف اجلسد منه إال واحد ففيه ثالث لغات اإلفراد والتثنية واجلمع وهو األفصح ليال 
أو تقطع ( وتعينت اليسرى يف الرجلني لقوله تعاىل ) فقد صغت قلوبكما ( يء واحد كقوله تعاىل جيتمع تثنيتان يف ش

ال ) ح ( وألنه أرفق به لتعويضها حببسه ولو قطعت اليمىن تعذر املشي وقال أمحد و ) أيديهم وأرجلهم من خالف 
إن ( ود قال عليه السالم يف السارق يف قطع األربع ويف أيب دا) ش ( تقطع إال يد ورجل فإن عاد حبس ووافقنا 

احتجوا بأن عليا ) سرق فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله مث إن سرق فاقطعوا يده مث إن سرق فاقطعوا رجله 
رضي اهللا عنه أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال ألصحابه ما ترون يف هذا قالوا اقطعه يا أمري املؤمنني 

ا عليه القتل بأي شيء يأكل الطعام بأي شيء يتوضأ للصالة بأي شيء يغتسل من جنابته بأي شيء قال قتلته إذا وم
يقوم على حاجته فرده للسحن أياما مث أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قوهلم األول وقال هلم مثل قوله األول 

ب عن األول أن قوله معارض بقول فجلده جلدا شديدا مث أرسله وألن فيه تفويت جنس فال يشرع كالقتل واجلوا
الصحابة بل هم أرجح ألن يد اهللا مع اجلماعة وعن الثاين الفرق ببقاء احلياة واالغتذاء واحلواس وأنواع التعبد 
بالصوم وغريه فإن سرق وال ميني له أوله ميني شالء قطعت رجله اليسرى قاله مالك قياسا على تقدم القطع مث 

قال ابن القاسم واألول أحب ) فاقطعوا أيديهما ( تقطع يده اليسرى وتأول قوله عز وجل عرضتها فقال احمها وقال 
إيل وإن سرق من ال يدين له وال رجلني أو أشل اليدين والرجلني فاستهلكهما وهو عدمي مل يقطع منه شيء ولكن 

ع ميني رجل وإهبامه يضرب ويضمن قيمة السرقة وإن سرق وقد ذهبت من ميىن يدين اصبع قطعت يده كما لو قط
مقطوعة فيقطع وإن مل تبق منها إال أصبع أو أصبعان قطعت رجله اليسرى وإن كانت يداه ورجاله كلها كذلك مل 
يقطع وشرب وسجن وضمن قيمة السرقة قال ابن يونس قال مالك حيسم موضع القطع بالنار وقاله األئمة ملا روي 

والقطع يف اليدين من مفصل الكوع ويف الرجلني ) قطعوه واحسموه أن رسول اهللا أتى بسارق سرق مشلة فقال ا( 
من مفصل الكعبني وكذلك احلرابة وقاله األئمة ألنه الذي مضى به العمل وعن علي رضي اهللا عنه من مقعد 

الشراك يف الرجل ليبقى عقبه ميشي عليه وعن أيب مصعب عن سرق اخلامسة قتل حلديث ليس بالثابت ومقطوع 
يده يقتص منها وفيها وتلغى األصابع قال اللخمي اختلف يف مخسة مواضع إن سرق وال ميني له او شالء أصبع من 

أو ذهبت منها أصبعان أو قطعت الشمال مع وجود اليمىن وإن سرق بعد قطع أطرافه ومىت كان أعسر قطعت 
تقطع الشالء ألهنا اليت يتناوهلا  اليسرى مع وجود اليمىن ألهنا كاليمني له فإن كانت اليمىن شالء قال أبو مصعب

النص وقال ابن وهب تقطع إن كان ينتفع هبا وعلى هذا إن كان أعسر قطعت اليمىن ألنه ينتفع باليسرى وإن ذهب 
أصبعان قال ال يقطع إال رجله ويده اليسرى وعنه إن بقي أكثرها قطعت فإن أخطأ اإلمام فقطع يسراه مع وجود 

ميينه حلصول املقصود وقال عبد امللك تعطع ألن اخلطأ ال يزيل احلد وعقل الشمال يف اليمني قال مالك ال يقطع 
مال السلطان إن كان هو القاطع وإال ففي مال القاطع وإليه رجع مالك وإذا قطعت اليسرى يف سرقة مث سرق 



س السارق باليسرى فعلى قول ابن القاسم تقطع رجله اليمىن ليكون من خالف وعن ابن نافع رجله اليسرى فإن دل
فقطعت اجزأه قاله يف املوازية وعلى هذا تكون البداية باليمىن مستحبة وعلى ما عند ابن حبيب ال جتزئه فعلى هذا 
يكون واجبا ألن فعل النيب عليه السالم وقع بيانا للقرآن وقد قال مالك إن ذهبت اليمىن بعد السرقة بأمر مساوي 

القطع هلا وقد ذهبت وعلى القول باجزاء الشمال ال يسقط القطع وإن سرق  أو جناية ال يقطع منه شيء لتعني
وقطع ميني رجل قطع للسرقة وسقط القصاص وهو على القول بتعينها للقطع وعلى القول بأن تبدئتها مستحبة 

طعت ما باهلا ق** يد خبمس مئني عسجد فديت ( تقطع قصاصا وتقطع يسراه أو رجله للسرقة فائدة أنشد املعري 
فأجابه القاضي عبد الوهاب املالكي ) فنستعيذ ببارينا من النار ** تناقض مالنا إال السكوت له ) ( يف ربع دينار 
نظائر قال ابن بشري املمحوات ) خيانة املال فافهم حكمة الباري ** صيانة العضو أغالها وأرخصها ( رضي اهللا عنه 

يذبح ولدها معها وإن أىب مل أر ذلك عليه واجبا مث عرضتها عليه  يف املدونة أربعة إذا ولدت األضحية فحسن أن
فقال أحمها واترك إن ذحبه معها فحسن واحلالف ال يكسو امرأته فافتك هلا ثياهبا من الراهن حنث واملريض ال جيوز 

ن سرق نكاحه أو املريضة ويفسخ إن دخال وكان يقول وال يثبت وإن صحا مث قال احمها وأرى إذا صحا ثبت وم
وال ميني له أو له ميني شالء قطعت رجله اليسرى مث عرضها عليه فمحاها فقال تقطع يده اليسرى وباألول قال ابن 

السارق ألنه حق اهللا وإن قال السارق ربه أرسلين ( القاسم الثاين يف الكتاب إن قام أجنيب بسرقة متاع الغائب قطع 
ن السبب املثبت ال بد له من سبب شرعي واال سقط وإن أخذ يف وإن صدقه ربه كان يف البلد أم ال أل) قطع 

جوف الليل معه متاع فقال فالن أرسلين آخذ له هذا إن عرف انقطاعه إليه وأشبه ما قال مل يقطع وإال قطع يف 
عمران التنبيهات قيل معناه أنه اعترف بالسرقة وأخذه خفية وإمنا قطع بإقراره ولو قال دفعه إىل ما قطع قاله أو ب

وغريه وقيل إمنا مل يقطع ألنه مل تقم بينة وإال قطع وإن عرف انقطاعه إليه ويف النكت الفرق بني القائل فالن أرسلين 
آخذ له هذا وقد أخذ يف جوف الليل وبني القائل فالن أرسلين وقد سرقه أن البينة عاينت سرقته ودخوله املنزل 

عاين سرقته واألصل يف هذا أنه مىت عفل فعل الرسول من فتح الباب خبالف األول إمنا وجد يف جوف الليل ومل ت
وإن فعل السارق من السور والنقب قطع صدقه رب ( وحنوه مما يشبه فعل اآلمر مل يقطع صدقه رب املال أم ال 

سرقة قال اللخمي كانت بينهما خمالطة أم ال وكذلك إذا كان مثله ال يرسل لذلك ألنه معروف بال) املتاع أم ال 
وإن مل يقم دليل صدقه وال دليل كذبه وأشكل ألنه ال خلطة بينهما وليس معروفا بالسرقة وال بالصالح فإن صدقه 

كذبه وصاحب البيت غائب قطع وال ينتظر ( مل يقطع ألن التصديق مع الشك شبهة وإن كذبه قطع وإن قام دليل 
دقه وإال قطع والذي يؤخذ يف جوف الليل باملتاع وقال حىت يقدم فإن ص) قدومه ألنه لو صدقه قطع وإن قام دليل 

فالن أرسلين فإن عرف بانقطاعه إليه مل يقطع فأسقط احلد لعدم البينة باألخذ واختلف يف ثالثة مواضع هل حيلف 
إذا أكذبه هل يسقط القطع إذا وجبت عليه اليمني فنكل وحلف السارق واستحق املسروق وهل يسقط إذا صدقه 

نة حيلف املسروق منه أنه ليس متاعه ويقطع فإن نكل وحلف اآلخر وأخذ املتاع مل يقطع ويف بعض ففي املدو
روايات املدونة يقطع وقيل ال ميني على املسروق منه وقال أشهب حيلف فإن نكل وحلف اآلخر وأخذ املتاع ال 

يسقط القطع وقال ابن دينار ال يسقط القطع ألنه أخذ سرا قال ابن القاسم إن قال السارق أودعتنيه وصدقه مل 
يقطع ألنه شبهة واألول أحسن إال أن يتنازعا قبل ذلك فيه وإن نقب وكسر الباب إال أن يشبه إال أن يكون ذلك 

من أمالكه وإن تقدمت الدعوى وأكذبه املسروق منه مل حيلفه إال أن يأيت السارق مبا يشبه وأرى أن يسأل كيف 
ناك سبب يقتضي خروج متاعه من بيت أو قال غصبين واآلخذ صاحل لذلك أو قال صار إليه فإن قال أودعته وه

اشتراه ممن سرقه مين وهو يعلم أنه متاعي وهو يشبه أن يكون عنده من ذلك علم صدق وحلف فإن نكل حلف 



لقطع لتحقق اآلخر واستحق ومل يثبت القطع للشبهة الثالث يف الكتاب إذا مل يقم رب السرقة وقد أخذها أم ال لزم ا
السبب وال يعفو الوايل إذا انتهت إليه احلدود وإن قال ما سرق مين وشهد بالسرقة قطع فيه مث سرقة ثانية قطع 

ايضا ألنالسبب فعله ال املسروق وإن قام بالسرقة أو الزىن غإلمام أقام احلد إذا ثبت ببينة ألنه نائب اهللا وهذه 
مي فالبد من قيامع ويشفع للسارق إذا كانتمنه السرقة فلتة ومل يبلغ حقوق اهللا خبالف حد القذف ألنه حق اآلد

أن صفوان شفع يف سارق ردائه بإسقاطه حقه فقال عليه السالم هال ( اإلمام أو الشرط أو احلرس ملا يف الصحيحني 
إن نكل حلف وإذا ثبتت السرقة بالبينة فقال أحلفوه أن املتاع ليس يل قطع وحيلف الطالب ويأخذه ف) قبل هذا 

السارق وأخذه يف التنبيهات وإذا أخذ السارق مل يقطع ووقع يف كثري من روايات املدونة وحكى اللخمي يف بعض 
الروايات يف املدونة يقطع فإن صدقه قطع عند ابن القاسم خالف ابن دينار وعن ابن القاسم ال ميني على صاحب 

رق وأخذ مكانه أو بعد ذلك ويسره متصل فقطع وقد استهلك املتاع وهو أشبه باألصول الرابع يف الكتاب إن س
السرقة ضمنها فإن كان معسرا يوم قطعت يده أو ذهب يسره مث قطع موسرا أو سرق معسرا أو قطع موسرا مل 

مطلقا وال ) ح ( وامحد مطلقا ومل يضمنه ) ش ( يضمن املستهلك وإمنا يضمن إذا متادى اليسر إىل القطع وضمنه 
طع والغرم عنده إن غرمها قبل القطع سقط القطع أو قطع قبل الغرم سقط الغرم وقال فيمن سرق مرات جيتمع الق

يفرم الكل إال اآلخر ألنه قطع هبا وقال أبو يوسف قطع بالكل فال يغرم شيئا وإن كانت العني قائمة درت اتفاقا لنا 
( ومجيع ما يترتب عليه القطع وقال رسول اهللا  فجعل حد القطع فرضا) فاقطعوا أيديهما ( قوله تعاىل ) ش ( على 

خرجه النسائي وألن إتالف املال ال يوجب عقوبتني ولنا على الغرم مع اليسار ) إذا أقيم على السارق احلد فال غرم 
أن موجب القطع حق اهللا تعاىل وموجب الغرم اإلتالف واألصل ترتب املسببات على أسباهبا كاحملرم ) ح ( على 

دا مملوكا يلزمه اجلزاء والقيمة والفرق بني اليسار واإلعسار أن اتباع املعسر عبوبه له تشغل ذمته واملوسر يتلف صي
ال عقوبة فيه جلواز أنه باعها وعوضها يف ماله بل هو الراجح ألن األصل عدم غرمها بالكلية وألنه وفر هبا ماله 

مبا ) ح ( اعتق ال يضمنان يف الذمة بل مع اليسار احتج وألنه مجع بني األدلة ومثله نفقة الزوجة وقيمة الشقص 
مبا تقدم وقال ابن عبد الرب احلديث املتقدم ضعيف وحيتمل محله على أجرة القاطع ويف املقدمات ال ) ش ( تقدم و 

وإال  يلزم إذا أيسر بعد العدم ألن العدم أسقطها عنه ويف املعونة قال بعض شيوخنا التغرمي استحسان والقياس عدمه
خيري املالك يف القطع فال عزر أو الغرم فال قطع وهذا حيتم ) ح ( ألن ) ح ( ضمن مع اإلعسار قال وهو قول غري 

القطع وهذا كله إن كان املسروق نصابا فقطع فيه وإال ضمن مع اليسر والعسر اتفاقا قال ابن يونس إن قطعت يده 
وقال الطالب قبل صدق السارق إال أن يقوم عليه بالقرب من وقد استهلكها وبيده مال فقال أفدته بعد السرقة 

السرقة فيما ال يكون فيه كسب وال مرياث وإن استمر مالؤه من السرقة إىل بعد القطع قيل يغرم وقال أشهب ال 
يغرم املعسر وقال ابن القاسم يتبع به دينا وإن استهلكها وعليه دين وما بيده قدر الدين فأهل الديون أحق من 

املسروق منه وما فضل فله قال اللخمي خيتلف يف ثالثة مسائل إذا مل تثبت السرقة إال بشاهد وإذا مل تكن بينة وقال 
والثالث أن تذهب ميينه بأمر من اهللا تعلى فقال ابن القاسم ) وقال املسروق منه من حرز ( سرقت من غري حرز 

منع أشهب ألن املسروق منه يقر أن حكمه القطع وأنه ظلم يتبع يف الذمة وإن كان معسرا يوم سرق أو يوم احلد 
يف امتناعه من القطع كما لو مل يقطع بعد ثبوت القطع حىت مات فإنه ال يتبع قال اللخمي وهو يتبع على أصل قول 

عند ابن القاسم إذا مات وال يسقط الغرم إال النكال بالقطع ومثله إذا أقر بالسرقة مث رجع سقط القطع دون الغرم 
ابن القاسم ويقسط األمران عند أشهب وإذا باع السرقة فأهلكها املشتري فإن أجاز املسروق منه البيع مل يتبع 

السارق بالثمن عند مالك إال أن يكون متصل اليسر من السرقة إىل القطع وإن مل جيز وأغرم املشتري القيمة اتبع 

و



ع املسروق منه على السارق ألنه غرمي غرميه فإن كانت املشتري يف العسر واليسر فإن كان املشتري عدميا رج
أخذ منه الثمن الثاين أو الثمن األول ويف ( القيمة لزمت املشتري بفضل القيمة وإن كان املشتري باع السرقة 

إىل القطع عند ابن القاسم وعند أشهب إىل حني القيام إليه وإن ) اجلواهر يلزم الغرم إن استمر اليسر من السرقة 
أعسر بعد القطع وقبل الغرم اتبع عند ابن القاسم دون أشهب وقيل يتبع مطلقا مع العسر واليسر وقاله أبو إسحاق 

ويف النوادر إذا قطعت أربعته يف سرقات أو غريها اتبع يف عدمه عند ابن القاسم ألنه مل يقطع ومل يتبع عند أشهب 
وإن سرق فلم يقطع حىت زىن فرجم بعد أن أيسر بعد العدم ألنه موضع قطع وإمنا تعذر كما لو مات قبل أن يقطع 

يوم السرقة قال ابن القاسم ال يتبع إن قطع لدخول القطع يف القتل وإن سرق ثالثة ثوبا لرجل فقطعوا ووجد منهم 
قال ) حىت يصحو من السكر ( مليء ضمن اجلميع ألهنم كالرجل الواحد اخلامس يف الكتاب ال حيد السكران 

وال جيلد يف حد فإن أخطأ اإلمام فضربه وهو طافح مل جيزه لعدم النكاية عند الغفلة أو خفيف السكر اجزأه اللخمي 
ولو قيل بقطعة حال سكره أجته ألن أمل القطع يبقى بعد زوال السكر خبالف الضرب السادس يف الكتاب إذا باعها 

ويتبع املبتاع السارق بالثمن وإن توالدت الغنم عند فقطع وال مال فلرهبا أخذ قيمتها من املبتاع ألهنا عني ماله 
بسببه أو باعها غرم قيمتها أو بأمر مساوي فال شيء عليه لعدم ) أخذها مع أوالدها فإن هلكت عند املبتاع ( املبتاع 

العمد وإن سرقه فصبغه مث قطع معدما أعطيته قيمة الصبغ وأخذت ثوبك وإن امتنعت بيع وأخذت عن الثوب قيمته 
يوم السرقة والفاضل له وإن عجز عن الثمن مليتبع لعدمه فإن عمله بظهارة حتته فلك أخذه مقطوعا كما لو سرق 

خشبة وبىن عليها ألنه عرض البناء للفساد فإن أبيت من أخذه مقطوعا وهو عدمي فعلى ما تقدم يف الصبغ وإن 
خذ السويق فكما تقدم يف الصبغ يباع ويشترى طحن احلنطة سويقا ولته مث قطع وال مال له غريها وامتنعت من أ

لك من مثنه مثل حنطتك ألهنا من ذوات األمثال خبالف الثوب وإن عمل الفضة حليا أو دراهم وقطع وال مال له 
غريها فليس لك إال وزن فضتك ألنك إن أخذهتا بغري شيء ظلمته فإن أخذها ودفع أجر الصياغة فهو فضة بفضة 

اس قمقما فعليه مثل وزنه وألنه مثلي قال ابن يونس قال حممد إن أهلكها املبتاع فعليه قيمتها وزيادة وإن عمل النح
ويرجع على السارق باألقل مما يدفع لصاحبها أو الثمن وإن كان املشتري عدميا اتبعه يف الذمة فإن أيسر السارق 

ها يوم سرقها فإن كانت قيمته يوم األكل قبله رجعت عليه بأقل من القيمة يوم أهلكها املشتري أو الثمن أو قيمت
أكثر رجع على السارق ألنه غرمي الغرمي للمشتري وانظر إن أكلها وقيمتها يوم األكل مثل الثمن وقيمتها يوم 

السرقة أقل مل يأخذ من السارق الثمن ألنه غرمي غرميه وهو لو أخذ قيمتها من املشترى فإن له على السارق الثمن 
ن كان للسارق غرماء يف مسالة الصبغ فهم أحق بالثمن من صاحب الثوب غال أن يفضل منه شيء ويف املوازية إ

ألنه أسلمه وفات بالبيع وليس لربه نقض بيعه وال أخذ مثنه ألنه بعد إسالمه بيع وليس له هو مثن سرقته بعينها فإن 
وعنه ال يأخذه حبال ألن ذلك فوت وخريه قام ربه فوجده مصبوغا فله أخذه ودفعه له قيمة الصبغ قاله ابن القاسم 

أشهب بني القيمة يوم السرقة يأخذها أو يدفع قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يكون شريكا بقيمته أبيض وعنه يأخذه أو 
يدفع قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه أو يكون شريكا بقيمته أبيض وعنه يأخذه مصبوغا وال شيء عليه يف الصبغ وإن 

لسويق امللتوث واخلشبة تعمل بابا الفرق بينهما وبني الثوب يصبغ أن الثوب قائم بعينه وعن غصب دارا فبيضها وا
أشهب يف النحاس يعمل قمقما خيري ربه يف أخذ القمقم وإعطاء قيمة الصنعة أو يغرمه مثل وزنه حناسا قال سحنون 

ملثليات وقال عبد امللك يف الفضة تعمل كل ما غري حىت صال له اسم غري امسه ليس لربه أخذه بل قيمته أو مثله يف ا
حليا أو النحاس آنية أو الثوب يصبغ أو جيعل ظهارة جلبة أو اخلشبة بابا أو احلنطة تطحن وكل ما اثر فيه وال يقدر 

ليس لعرق ظامل ( على أخذ صنعته إال بالشركة فلربه أخذه بالصنعة بغري غرم نقضه ذلك أو زاده لقوله عليه السالم 



يضمنه القيمة وكذلك الغصب وإن سرق عصفرا لرجل وثوبا آلخر وصبغه بذلك مل يقطع وله مال يوم  أو) حق 
السرقة لزمه قيمة الثوب ومثل العصفر وإن مل يكن له مال حتاصصا يف مثنها هذا بقيمة ثوبه واآلخر بقيمة العصفر 

س مثليا ومثل النحاس يقوم مقامه السابع والفرق عند ابن القاسم بني صبغ الثوب وبني النحاس قمقما أن الثوب لي
يف الكتاب إذا ثبتت السرقة فقطع رجل ميينه مل يقتص منه ألنه عضو مستحق للقطع ونكل جلرأته على اإلمام وأجزأ 

ذلك السارق ولو فعل ذلك قبل عدالة البينة فعدلت كان كما تقدم وإال اقتص منه ألن العضو معصوم وإذا أمر 
 فغلظ القاطع فقطع يساره اجزأه حلصول النكال وال شيء على القاطع ألنه كاحلاكم وإذا القاضي بقطع اليمني

قطعت ميني السارق فهو لكل سرقة تقدمت أو قصاص وجب يف ذلك العضو وكذلك احلدود قال ابن يونس إذا 
القاطع يغلط  قط رجل يده بعد ثبوت السرقة عوقب للتعمد وال دية يف اخلطأ وكذلك احملارب إذا قتل ومسألة

مروية عن علي رضي اهللا عنه وقال عبد امللك خطأ اإلمام ال يزيل قطع اليمىن فتقطع وعقل اليسرى يف مال اإلمام 
إن باشر أو القاطع دون العاقلة أو يف مال املسروق منه إن قطع هو بغري أمر اإلمام إن باشر أو القاطع دون العاقلة 

بغري أمر اإلمام وإن مينه عوقب هو فقط ويف اجلواهر إذا بادر اجلالد فقطع أو يف مال املسروق منه إن قطع هو 
اليسرى عمدا اقتص منه واحلد باق وكذلك لو فعل ذلك اإلمام وجيزيء يف الغلط ورجع مالك إىل عدم اإلجزاء 

مال القاطع وإذا وتقطع اليمىن والعقل يف مال القاطع وإذا فرعنا على األول مث سرق قطعت رجله اليمىن والعقل يف 
فرعنا على األول مث سرق قطعت رجله اليمىن عند ابن القاسم واليسرى عند ابن نافع الثامن يف الكتاب إن وال مال 

مليا مبثل الذي ) مثل ذلك فإن كان من وقت أن سرق منهم ( له إال قيمة السرقة فغرمها مث قام قوم سرق منهم 
ها ألن العدم أسقطها وإن مل حيضروا يوم القطع كلهم فللغائب الدخول غرم اآلن حباصص هبا يف ذلك دون ما قبل

عليهم كغرماء املفلس قال ابن يونس إن سرق لرجلني أحدمها غائب قضي للحاضر بنصف قيمتها إن كانت 
مستهلكة فإن قدم الغائب والسارق عدمي وكان يوم القطع مليا بقيمة اجلميع رجع على شريكه بنصف ما أخذ وال 

ع السارق بشيء كالدين لكما على رجل من شركة يقبض أحدكما حصته وصاحبه غائب والفرق بينها وبني يتب
الكفالة إذا قضي للشريك حبقه والغرمي مليء حبقهما فيقدم الغائب ال يدخل على شريكه أن السارق مل يأمنه 

آلخر فلما غلط صارت قسمة املسروق منه على بقاء ما وجب له يف ذمته وكان جيب أن القاضي يوقف نصيب ا
غري جائزة ويف مسألة الكفالة صاحب الدين هو الذي ائتمن الغرمي على بقاء دينه يف ذمته فالقسمة جائزة بال رجوع 
للغائب على القابض إذا حكم له القاضي بقبض نصيبه وأىب أبو حممد أن يكون معىن مسألة السرقة أنه قبض حصته 

ها بالدين فقال إنه مثلها به ليفهم أن للشريك الدخول التاسع يف الكتاب إذا خيف بغري حكم حاكم قيل له قد مثل
عليه املوت من احلد حلر أو برد أو خوف قال ابن يونس قال مالك يقطع يف شدة احلر ألنه ليس مبتلف وإن كان فيه 

رب يف الربد الشديد خبالف بعض اخلوف ألنه حق لزمه وإن مات فيها وإمنا يتعاهد يف الربد قال حممد يقطع احملا
السرقة ألن اإلمام لو قتله جاز العاشر يف الكتاب إن سرق وقتل عمدا كفر القتل فإن عفا الويل قطع وإن سرق 

وقطع ميني رجل قطع لسرقة فقط لتعذر العفو فيها وال شيء للمقطوع يده كما لو ذهبت يد القاطع بأمر مساوي أو 
سرقة ويساره للقصاص إلمكان اجلمع ولإلمام مجع ذلك عليه وتفريغه بقدر سرق وقطع يسار رجل قطع ميينه لل

اخلوف عليه وكذلك احلد والتعزير وإن اجتمع حد اهللا تعاىل وحد العباد بديء حبد اهللا تعاىل لتعذر العفو فيه فإن 
اللخمي إن كانا عاش حد حد العباد وإن مات بطل ذلك وجيمع اإلمام ذلك عليه أو يفرقه حبسب اخلوف عليه قال 

لق قدم أكثرمها كحد الزنا مع الشرب إال أن خياف عليه يف املائة فيحد للخمر فإن ضعفت البنية عن احلد الواحد 
ضرب املأمون مث يستكمل وقتا بعد وقت فإن فرغ جلد الزنا جلد للخمر وإن كانا للعباد حنو قطع هذا وقذف هذا 



خر أقيم عليه األدىن من غري قرعة ويقدم حق اهللا تعاىل إال أن يقدر على اقترعا فإن كان يقدر على أحدمها دون اآل
حق اآلدمي فقط فيقام وأخر حق اهللا تعاىل لوقت األمن فإن خيف منه دائما بديء به مفرقا مث حق اآلدمي قال 

تظر يف القتل الطرطوشي إذا اجتمع قتل يف حرابة أو غريها وقود قدم حق اهللا تعاىل وتظهر فائدة ذلك أنه ال ين
حضور الويل وأنه يقبل باحلجارة يف الزنا وبالسيف يف الردة وقد يكون قتل اآلدمي باحلجارة أما لو قطع يف السرقة 
مث قطع ميني جل فعليه دية اليد ألنه يوم قطعها مل يكن له ميني خبالف ما تقدم ومىت اجتمعت احلدود كلها مع القتل 

حق اآلدمي مقدم لنا أن حق اهللا تعاىل أقوى لتعذر ) ح ( و ) ش ( د مث يقتل وقال سقطت بالقتل إال القذف فإنه جيل
ال قصاص إال بالسيف وينكل املرتد وميثل به ) ح ( العفو وألنه قد يتغلظ كالقتل باحلجارة يف الزنا وعلى أصل 

املقر وبالتوبة قبل خبالف القصاص واحتجوا بأن حق اآلدمي أقوى ألن حق اهللا تعاىل يسقط بالشبهة وبرجوع 
على احلج ويرث الوارث مع حقوق اهللا ( القدرة يف احلرابة ولو كانت عليه زكاة وكفارة وحج قدم دين اآلدمي 

وحق اهللا تعاىل يسقط بالعفو من مالكه ويظهر ذلك يف الدار اآلخرة واجلواب أنا إمنا رجحنا بني ) دون حق اآلدمي 
يء وكذلك الرجوع عن اإلقرار مث ما ذكرمتوه دليل القوة ألنه كلما حقوق وجبت أما مع الشبهة فلم جيب ش

كثرت شروط الشيء كان أقوى ألن الزنا أقوى يف الثبوت من القتل الشتراط أربعة عدول والنكاح أقوى من البيع 
ة فال الشتراط الويل والشهود والصداق فاشترط عدم الشبهة وعدم رجوع املقر دليل القوة وأما العفو يف اآلخر

مدخل له ألنا إمنا تكلمنا يف القوة يف حال الدنيا على أن حقوق العباد قد تسقط بالشبهة ألن عمد اخلطأ ال قود فيه 
عندكم وعندما يف إحدى الروايتني وقتل االبن ألبيه وأما الزكاة فالدين يسقطها عن العني وهي يف املناسبة مقدمة 

كان فقريا يعوضه الصوم وأما املرياث فمشترك ألن الوصية والتدبري ال  على دين اآلدمي والكفارات هلا أبدال إن
متنع ملك الوارث مع أنا إذا علمنا أن الزكاة عليه مل يفرط يف إخراجها قدمت على املرياث مثل أن يقدم عليه مال مل 

البدن يف احلياة  تؤد زكاته أو ميوت صبيحة الفطر وأما احلج فمتعلق بالبدن ال باملال فسقط كما يسقط بعجز
إن سرقه من املالك ) ح ( وقاله ) ش ( احلادي عشر يف الكتاب إذا سرق فقطع فيه مث سرقه ثانية قطع أيضا وقاله 

األول مل يقطع وإال فعندهم قوالن وأصل املسألة النظر إىل تعدد الفعل أو إجياد حمله فالقطع عندنا مثالة السرقة وهي 
ق وهذا إذا قطع عندهم مل يغرم وإذا غرمها مل يقطع لنا العمومات املتقدمة والقياس اإلخراج وعنده مثاله املسرو

على املرة األوىل كما لو تكرر الزنا على املرأة أو بالقياس على الغزل يقطع فيه فرده ينسج فسرقه فإنه يقطع 
باستيفاء املنفعة واملنفعة الثانية عني احتجوا بأنه لو قطع لساوى تكرر الزنا يف املرأة وال يساويه ألن الزنا ال يتعلق 

األوىل والقطع بالعني وهي متحدة وألن الفعل والعني يعتربان ألنه لو فعل يف دون النصاب مل يقطع أو سرق نصابني 
بفعل واحد فقطع واحد لعدم تعدد الفعل وإن كان البد منهما وقد تعذرت العني فبطل القطع وألهنا عني يقطع فيها 

فيها بتكرر السبب كالقذف واجلواب عن األول أن سبب القطع عندنا تكرر الفعل بشروطه ال العني فال يتكرر 
وعن الثاين أن العني معتربة يف الفعل يف كونه نصابا مع بقية الشروط أما اعتبار كوهنا مل تسرق قبل فهو حمل النزاع 

متهيد األصل تفاوت العقوبات بقدر تفاوت وعن الثالث أنه إذا قذفه بعد احلد تكرر احلد كالسرقة فهذا فرق 
اجلنايات بدليل الزنا مائة والقذف مثانون والسرقة القطع واحلرابة القتل وأنواع التعازير ونظائره كثرية وقد استثىن 

من ذلك أمور فسوى الشرع بني سرقة ربع دينار وآالف الدنانري وشارب قطرة مخر وشارب الكثري يف احلد مع 
ا جدا وعقوبة احلر والعبد سواء مع أن جرمية احلر أعظم من أن العبيد إمنا ساووا احلر يف السرقة تفاوت مفاسده

واحلرابة لتعذر التبعيض خبالف اجللد واستوى احلرج اللطيف الساري للنفس والعظيم يف القصاص مع تفاوهتما 
إذا سرق مث دره حلرزه قطع لتحقيق السبب  وقتل الرجل الصاحل البطل العامل والصغري الوضيع الثاين عشر يف النوادر



الثالث عشر قال إن سرق ببلد فوجد ببلد آخر ليس لربه أخذه إال ببلد السرقة إال أن يتراضيا على ما جيوز يف 
السلف كما تقدم يف الغصب وكذلك املثلي فامللك له مثله ال قيمته وخريه أشهب الرابع عشر قال إن صاحلته قبل 

 رفعته رجع مبا صاحلته به إن كان الصلح على الرفع فإن كان على املال فال قاله ابن القاسم وإن الوصول لإلمام مث
ادعيت عليه وصاحلته على اإلنكار فأقر غريه بالسرقة قطع املقر ورجع عليه املنكر مبا صاحل به وإن كان عدميا ال 

ا فرجع عن إقراره قبل القطع سقط احلد واتبعه يتبع وال يرجع املنكر على املطالب ألن الثاين أقر وإن كان عدمي
املنكر مبا صاحل به واملسروق بقيمة سرقته وإن أقر لك وأنت ذاهب به لإلمام أو صاحلته مث رجع عن اإلقرار 

والصلح وقال خفت السلطان قال أصبغ إن كان السلطان ختشى بوادره مل يلزمه أو املأمون الزمه وعلم أنه قاتله 
ملا يف احلديث يف الرجل جيد مع امرأته رجال إن قتله قتلتموه احلديث وإن خرج وقاتلك واملتاع معه ) فقتله قتل به 

فقتل قال أصبغ هو هدر وال دية وإن مل يكن معه املتاع وإمنا يطلب النجاة ففيه الدية إن قتل مبوضع سرق وغال 
  تله ففيه القود معه متاع أم ال فالقود ألنه ال متاع معه وال هو موضع خياف من شره وإن أمرته فق

  اجلناية السابعة حد الشرب والنظر يف املوجب والواجب

( النظر األول يف املوجب وهو شرب القطرة مما يسكر كثريه اختيارا من مكلف مسلم وقد تقدم يف كتاب األشربة 
ن شرب مخرا أو نبيذا مسكرا وإن ونذكرها ها هنا ما يتعلق باحلد وفيه مخس مسائل األوىل يف الكتاب م) أكثر فقها 

قتل سكر أم ال حد مثانني جلدة أو شهدت عليه بينة أن به رائحة اخلمر عصري عنب أو زبيب أو نبيذ أو متر أو تبني 
أو حنطة أو األسكركة قيل أو جيعل خبز يف نبيذ يومني قال كرهه مالك يف قوله اآلخر يف التنبيهات األسكركة بضم 

 وضم الكاف األوىل وفتح الثانية وبينهما راء ساكنة وضبطناه أيضا بالسني املضمومة هو اهلمزة وسكون السني
شراب الذرة واجلذيذة جبيم مفتوحة وذاالن معجمات أوهلما مكسورة بينهما ياء ساكنة هو السويق واجلذاذ التقطيع 

ه فإن أرطب من جانبه فهو فوكة والبسر املذنب الذي أرطب بعضه من جهة ذنب) فجعلهم جذاذا ( قال اهللا تعاىل 
واثنان أهنا ليست رائحة حد كقوله يف كتاب السرقة إذا اختلف ( ويف النكت إن شهد اثنان أن الذي به رائحة مخر 

شراب القمح الثانية يف اجلواهر حيد حديث العهد باإلسالم وإن مل يعلم التحرمي ) املعولون قال ابن يونس األسركة 
ال أن ابن وهب قال يف البدوي الذي مل يقرأ الكتاب وجيهل هذا ال حيد لنا أن اإلسالم قد قشا قال مالك وأخصابه إ

فال جيهل ذلك فإن علم التحرمي وجهل احلد حد اتفاقا وال حد على احلريب والذمي واجملنون والصيب ومن تأول يف 
ا يف غري اجملتهد العامل أما اجملتهد العامل فال املسكر من غري اخلمر ورأى حل قليلة حد قاله القاضي أبو الوليد ولعل هذ

حيد إال أن يسكر وقد جالس مالك سفيان الثوري وغريه من األئمة ممن يرى شرب مباحا فما دعا للحد مع 
أحده ) ش ( تظاهرهم بشربه ومناظرهتم عليه متهيد قال مالك أحد احلنفي يف قليل من النبيذ وال أقبل شهادته وقال 

ه أما مالك فبىن على أن الفروع قسمان ما ينقض فيه قضاء القاضي وما ال ينقض فينقض يف أربعة ما وأقبل شهادت
خالف اإلمجاع أو القواعد كالشرحية يف الطالق أو القياس اجللي أو النص الواضح كالنبيذ فإن النصوص متضافرة 

قضاء القاضي ال يصح التقليد فيه وال بأن ما أسكر كثريه فقليله حرام والقياس على اخلمر جلي وما ينقض فيه 
يثبت حكما شرعيا ألن ما ال نقره إذا تأكد بقضاء القاضي ال نقره إذا مل يتأكد فلذلك رددنا شهادته وأبطلنا التقليد 

فأثبت التقليد بانتقاء العصيان وأمام احلد ألن العقوبات لدرء املفاسد ال للمخالفات بدليل تأديب ) ش ( وأما 
البهائم استصالحا هلا من غري عصيان ويرد عليه أن ذلك يسلم يف غري احلدود من العقوبات أما احلدود الصبيان و

بعدد فلم نعهده يف الشرع إال يف معصية وال حيد املكره وال املضطر إلساغة الغصة ألنه مباح حينئذ إلحياء النفس 



فيه مخر تردد فيه علماؤنا وقال القاضي أبو بكر  الثالثة قال حيرم التداوي باخلمر والنجاسات وأما الدواء الذي
الرابعة قال إن ظنه غري مسكر شراراآخر مل ) إهنا ليست بدواء ولكنها داء ( والصحيح التحرمي لقوله عليه السالم 

حيد وإن سكر كما لو وطىء أجنبية يظنها امرأته ال حيد اخلامسة قال ال حيد حىت يثبت املوجب عند احلاكم بشهادة 
جلني أو إقرار أو شهد بالرائحة من يتيقنها ممن كان شرهبا حال كفره أو فسقه مث انتقل للعدالة وقد يعرف الشيء ر

إذا الرائحة كالزيت والبان وغريمها ولوال ذلك مل حيد سكران إذ لعله سكران من علة وقد حكم به عمر رضي اهللا 
ويكفي يف الشهادة أن يقول شرب مسكرا قال ابن  عنه وقبل فيه شهادة العدول وهو قول عائشة وابن مسعود

يونس وال بد يف الشهادة على الرائحة من شاهدين وال يكفي الواحد إال أن يقيمه احلاكم فيصري كالترمجان وغريه 
أو سيء احلال ( يقبل وحده قاله أصبغ ويف النوادر وإن أشكلت الرائحة على اإلمام وهو حسن احلال تركه 

وإال حده وإن شك يف ذلك وهو من ) يغلط يف مثله مما يصلي به من املفصل فإن اعتدلت قراءته تركه استقرأه ما ال 
أهل التهم حد فيه للتهمة وعن مالك إن شك يف الرائحة أهو مسكر أو غريه أو أخذ على مشربة ومل يسكر ومل 

ني وحنوها عبدا كان أو حرا ألنه يعرف ما ينبذهم وهو معتاد لذلك ضرب سبعني وحنوها وإن مل يكن معتادا خبمس
تغرير ويعاقب من حضر املشارب وإن قال أنا صائم قال ابن القاسم وخيترب اإلمام السكران بالرائحة وغريها ألنه 
حد انتهى إليه قال أصبغ إن ظهرت أمارات السكر وإال مل يتجسس عليه وإن شهد عليه بغري اخلمر حده وفعله 

ائشة وغريها ألن األصل عدم اإلكراه قال ابن القاسم إن شهد أحدمها أنه شرب مخرا عمر رضي اهللا عنه وقالته ع
واآلخر أنه شرب نبيذا مسكرا حد الجتماعهما على أصل السبب فإن شهدت البينة فحلف بالطالق ما شرب وال 

رحها أو يظنها غري يطلق عليه وخالفه األئمة يف الرائحة فلم حيدوا بتحققها ألنه قد يتمضمض باخلمر للدواء ويط
مخر فلما حصلت يف فيه طرحها أو كان مكرها أو أكل نبقا بالغا أو شرب شراب التفاح فإن رائحته تشبه رائحة 
اخلمر وإذا احتمل فاحلد يدرأ بالشبهة واجلواب أن األصل عدم اإلكراه وإن الشرب أكثر من املضمضة وغريها 

نبق النظر الثاين يف الواجب ويف الكتاب وهو مثانون جلدة وتتشطر  والكالم حيث تيقنا أنه ريح مخر ال تفاح وال
بالرق ووافقنا ح وأمحد وقال ش أربعون ولإلمام أن يزيد عليه تعزيرا لنا أن النيب عليه السالم ضرب يف اخلمر 

ي اهللا عنه بالنعلني فلما كان يف زمان عمر رضي اهللا عنه جعل مكان كل نعل سوطا ويف الدارقطين ملا ويل عمر رض
استشار الناس يف حد اخلمر فقال عبد الرمحن اجعله أخف احلدود مثانني وقال علي يف املشورة إذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى فحدوه حد املفتري ومل ينكر أحد فكان إمجاعا وروى ابن سعد عن عباس حد اخلمر مثانون وألنه حد 

على العقل مضيعة ملصاحل الدارين فال تقصر عن القذف اخلاص  العبد فال يكون حدا للحر كاخلمسني وألهنا جناية
بشخص واحد وألن الزائد على األربعني جيوز كاملائة فيكون حدا وإال مل جيد كالزيادة على املائة يف الزنا والثمانني 

أمر عثمان مث يف القذف احتجوا مبا يف مسلم أن عليا يف زمان عثمان رضي اللهعنهما جلد الوليد بن عقبة أربعني ب
قال جلد النيب أربعني وأبو بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة وألنه حد جلرمية فتختص بعدد ال يشارك فيه كالزنا 

والقذف واجلواب عن األول أن رسول اهللا مل يضرب على وجه التحديد وإال ملا خالفته الصحابة رضي اهللا عنهم بل 
تهاد ملا تقدم وعن الثاين بالقلب فنقول فوجب أن ال خيتص بأربعني كالزنا وكله لالجتهاد وما ذكرناه راجح يف االج

والقذف تفريغ يف اجلواهر وكيفية اجللد ضرب بني ضربني بسوط بني سوطني يف زمان بني زمانني يف احلر والربد 
ضرب املرأة ويضرب قاعدا وال يربط وال ميد وخيلى له يداه ويضرب على الظهر والكتفني دون سائر األعضاء وت

قاعدة وعليها ما يسترها وال يقيها الضرب واستحسن أن تقعد يف قفة واملستند تقدم بيانه يف احلدود ويوايل بني 
الضرب وال يفرق على األيام حىت حتصل احلكمة بالنهاية إال أن خيشى من تواليه هالكه وال جيلد حال سكره حىت 



لربد يف النوادر ورواه أشهب أن مدمن اخلمر حيد ويلزم السجن إن يدرك األمل وال املريض إن خيف عليه ويؤخر ل
كان خليعا وقد فعله عامر بن الزبري بابن له قال مالك إن أخذ يف األسواق أدى الناس يوصل به إىل املائتني ويعلن 

ب قدام ذلك ويشهر بذلك حباله ويقام احلد يف احلرم وخيتار للضرب الرجل العدل ال القوي وال الضعيف ويضر
القاضي احتياطا ويطاف بالفاسق املدمن ويعلن أمره ويفضح قال ابن القاسم وضرب املرأة دون الرجال وجيلد 

السيد عبده إذا شهد عدالن عنده وحيضر جللده رجلني أن يعتق مث يقذف وقد تقدم تقيم املرأة احلد على مماليكها 
ب يف رمضان جلد وعزر للشهر قاله مالك قال حممد وإن وإن ادعت املرأة احلمل أخرت حىت يتبني أمرها والشار

رأيت معلنا رفعته لإلمام ويستر على صاحب الزلة قال مالك إن رأيت جارك على ذلك تقدم إليه واهنه فإن مل ينته 
ن ارفعه لإلمام وإن دعي اإلمام لبيت فيه فسق أجاب إن كان تقدم إليهم يف النهي وإال فال وإن كان مع اإلمام رجال
فرأوا حدا مل يسعه الستر ألنه ثبت حينئذ عنده وإن كان واحدا فله ستره ما مل يكن معلنا فريفعه ملن فوقه فإن أهنى 

إليه أن فرانا سكران أو على حد ومل يصح عنده أو حبضرته فال يرسل خلفه إال املعلن وإن بلغه أن يف بيت فالن 
  وله نقله من مكانه وتشريده وغري املشهور وال يكشفه وهو مشهور بالفسق كشفه وتعاهده ذكر عنه أم ال 

  كتاب موجبات الضمان

والنظر يف الفعل ومراتبه ويندرج فيه جنايات العبيد مث يف دفع الصائل مث يف افساد البهائم فذلك ثالثة أنظار النظر 
لعبد على أن يأخذ مجيعه ويعتين األول يف األفعال ومراتبها ويف الكتاب إن قتل عبد رجال له وليان فعفا أحدمها عن ا

السيد فإن دفع السيد ألخيه نصف الدية مت فعله لعدم املطالبة وإال خري بني كون العبد بينهما أو يرده فإن دره فلهما 
وعنه ) العبد فيما جىن ( القتل والعفو وإن عفوا خري السيد بني إسالمه أو فدائه منهما بالدية لقوله عليه السالم 

ول مع أخيه فيكون العبد بينهما لشركتهما يف الدم وكذلك إن عفا أحدمها على أن يأخذ القاتل وزيادة أيضا الدخ
عبد فإن دفع السيد لغري العايف نصف الدية مت فعله وإال دفع العايف ألخيه نصف القاتل وحده ويتم فعله فإن أىب رد 

ألهنما مثن الدم الذي هلما يف ) خل مع قتله يف العبدين وقتل القاتل أن احبا الشتراكهما يف الدم وقيل يد( العبدين 
التنبيهات العبيد عندنا ذكورهم وإناثهم بينهم يف القصاص كاألحرار بينهم ملكهم واحد أم ال لتساويهم وقال بعض 

من الناس إن كانوا لواحد فال ألنه مضاعفة ضرر الناس على السيد كما ال يقطع العبد يف مال سيده ومع األحرار 
يقطع يف اجلراح دون النفس فيقتل العبد باحلر إن رضي الويل وال يقتل احلر به لعدم التساوي قال ابن يونس قال 
ابن أيب مسلمة يقاد للحر من العبد يف اجلراح إن رضي احلر وال يقاد له من احلر وإن رضي احلر قال علي بن أيب 

الويل قتله أو استحياءه يكون عبدا له وإن قال أحد الوليني  طالب رضي اهللا عنه إن قتل العبد رجال عمدا إن شاء
إمنا عفوت ليكون يل نصفه مل يصدق إال بدليل فيكون العبد بينهما إال أن يفديه السيد جبميع الدية وله فداء نصفه 

السيد  بنصفها من أحدمها وإسالم نصفه لآلخر وإن عفوت عن عبد قتل عمدا بقي ملواله إال أن يشترط رقه فيخري
يف فدائه أو إسالمه أو قتل خطأ وقيمته ثلث تركة القتيل جاز عفوه ألن الذي جيب له يف الدية العبد إال أن يفديه 
سيده فلما عفا صار كأنه أوصى به لسيده فإن كانت قيمته مائة والتركة مائتان جاز أو التركة مبائة فلسيد العبد 

إسالمه وقيل إمنا يكون يف الثلث األقل من قيمته أو الدية ألن السيد ملا  ثلثاه وخيري يف فداء الثلث بثلث الدية أو
كان مقدما على اجملين عليه يف أن يسلم له العبد أو يفديه بالدية كان الواجب له يف الدية أحدمها وبه أوصى له 

وهو وظاهره خيالفه فإن قتله فيجعل يف الثلث األقل من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة وقيل هذا ال خيالفه ابن القاسم 
خطأ وأوصى أن يعفى عنه ويرد لسيده وال مال له ومل خيري للورثة قال أشهب خيري سيده يف فداء مجيعه بثلثي الدية 



ألن ثلثها عنه سقط بالوصية أو يسلم مجيعه بثلثي الدية ألن الالزم يف اجلناية التخيري ال شيء يتعلق بالذمة كما لو 
حا ديته مائة فطرح عنك مخسني فلك فداء مجيعه خبمسني أو تسلم مجيعه باخلمسني وكالرهن جرح عبدك حرا جر

يضع املرهتن بعض حقه جبميع الرهن مبا بقي وقال أصبغ ليس للورثة إال ثلث أو ثلثي الدية وإن شاء سيده أسلم 
الف اجملروح فإنه كالرهن قال ثلثيه أو افتكهما بثلثي الدية وثلث العبد لسيده بالوصية أسلم بقيته أو فداه خب

اللخمي إمنا كان لألول العود للقتل بعد تقدم الصلح ألنه امنا سقط القتل فيكون مجيع العبد له فلما استحق نصفه 
ومل تكن هناك ذمة يتبعها عاد للقتل خبالف القاتل السيد العبد على إن مل جيد الغائب دفع للحاضر نصف قيمة العبد 

  مل جيد الثاين ألن له ذمة يتبعها مل يكن األول إن 
فرع يف الكتاب إذا أعتقه بعد علمك بقتله لرجل خطا وأردت محل اجلنابة فذلك لك أو قلت ظننت أهنا تلزم ذمته 

حلفت على ذلك ورد عتقه لتعلق حق اجلناية برقبته وكذلك إن جرح احلر وحلفت وإن كان للعبد مال مثل اجلناية 
( ا نفذ العتق وإال بيع منه بقدها وعتق الفاضل وإن كان ال فضل فيه أسلم ألهل اجلناية أو وجد معينا على أدائه

حلف ما أراد احلمل مث دفع األرش وقبض الثمن وفسخه وأخذ العبد لتعلق اجلناية به ) وإن باعه بعد علمه باجلناية 
ع على البائع باألقل مبا أفتكه أو الثمن قال غريه إال أن يشاء املبتاع دفع األرض ال يهم فذلك هلم ألنه حقهم ويرج

ألن كليهما متعلق بالسيد فغن افتكه البائع فللمبتاع رده هبذا العيب إال أن يبينه البائع له وقال غريه هذا يف العمد 
وأما يف اخلطأ فال وهو كعيب ذهب يف التنبيهات للسيد ثالثة أحوال إن علم اجلناية واحلكم أسلم يف العتق اجملين 

ليه رقيقا أو يفديه وميضي عتقه ويف البيع إن اعطى اجلناية مضى البيع وإال رده أويعلم اجلناية وجيهل أنه ليس له ع
عتقه وال بيعه إال بعد حتمل اجلناية فيحلف ماأراد التحمل ويكون له من اخليار ولألولياء يف البيع ما تقدم الثالث ال 

فقوالن أحدمها رضي بالتحمل فيمضي عليه البيع والعتق وثانيهما أنه ليس يعلم اجلناية وال منعه عن البيع والعتق 
يرضى وحيلف ما أراد التحمل لكن خيلف وصفه أميانه أن حيلف يف الوجه الثاين بعد جهل ذلك ويف الثالث ما أراد 

رضي  حتمل ذلك وإمنا يستحلف يف كل هذا إذا كان له مال قاله حممد وقد يقال يستحلف على كل حال إذا
باتباعه وكذلك إن وظىء بعد اجلناية فحملت يف الوجوه الثالثة لكن إن مل يعلم وهو ملىء فعليه األقل من قيمتها أو 

أرش اجلناية فإن كان عدميا أخذها أهل اجلناية فإن علم قال يف الكتاب لزمه أرش اجلناية إن كان له مال ألن ذلك 
أنه مل يرض حبملها فعليه األقل وعليه هذا التفصيل واخلالف يف العلم  منه رضا بتحمل اجلناية وقال حممد إذا حلف

وإن مل يكن له مال أخذها أهل اجلناية فإن مل حتمل ال يكون وطؤه رضا باجلناية قاله أبو عمران ويف النكت إذا بيع 
أكثر فعهدة املشتري وافتكه املشتري ورجع فلألصل إن افتكه بأقل من الثمن فعهدته على البائع أو مبثل الثمن ف

على أهل اجلناية ألن يف األوىل بقي للبائع فضل وهو قد رضي بتمام البيع خبالف غري ذلك وقوله للمشتري الرد 
بالعيب يف العمد يريد جناية عمد يف املال إال أن يبني أما يف القصاص بقدر ال ينفع البيان ألنه ال يدري أيقتص منه 

ية ويعتق ما فضل يريد ال مال للسيد وإال يكمل عليه عتق مجيعه قال حممد وينبغي إن أو ال وقوله يباع بقدر اجلنا
كان موسرا ويف العبد فضل أال حيلف السيد أنه مل يرد محل اجلناية ألنه إذا صدق بيع بعضه يف اجلناية وعتق باقيه 

هنم إن أجازوا البيع وأخذوا الثمن فيلزمه التقومي فيلزمه األرش وإن كره قال التونسي العهدة مشكلة يف العبد أل
على من يرجع املشتري إذا استحق والبائع لو أسلمه للمجين عليه وانتقض البيع فاستحق رجع املسمى للمشتري 
وأجاز أهل اجلناية البيع فاستحق العبد فإن رجع املشتري بالثمن على البائع لعدم أهل اجلناية أدركه ضرر ألنه قد 

لعهدة فإذا أجازوا البيع واملشتري مليء أضر ذلك به إال أن يقال ملا علم البائع باجلناية رضي بإسالمه فسقطت ا
وباع فقد رضي بالعهدة عليه إن أجازوا البيع قال ابن يونس عن مالك إذا حلف مل يرد محل اجلناية رد عتق العبد 



أو حنوه معيبا بقدر العتق وهو تفسري ملا  وخري السيد يف االفتكاك فإن افتكه كان حرا ألنه أعتقه أو أسلمه وله مال
يف الكتاب وعن ابن عبد احلكم إذا حلف أنه مل يرد محل اجلناية رد عتقه وخري السيد يف افتدائه ويبقى له عبدا أو 

يسلمه عبدا وعن املغرية إذا أعتقه عاملا باجلناية ضمن كإيالد األمة وإن جرح رجلني فعلم بأحدمها فأعتقه رضي 
ناية ودفعها إليه مث قام اآلخر فعليه إعطاء اآلخر األقل من أرش جرحه أو نصف قيمة العبد إن كان فحمل اجل

املدفوع إليه أكثر من ذلك ويأخذ ما بقي ألنه ظهر أنه إمنا يستحق نصفه وهو ال يقدر أن يسلم إليه نصفه ملا حدث 
حلف ما أراد محلها فغن اجلناية أوىل به قال اللخمي فيه من العتق وإن جىن فوهبه بعد علمه ومل يرض بأداء اجلناية و

قال حممد إن أعتقه واجلناية أكثر وحلف أنه مل يرض حبملها وكان عليه قيمتها فإن نكل غرم الدية وإن كان بيد 
العبد مال يقوم باجلناية أخذ منه وعتق أو وجد من يغيثه واختلف هل يبدأ بأخذ ماله أو يتخري السيد فعلى القول 

أن السيد يفتديه للرق يبتدأ مباله ومبن يعينه وعلى القول أنه يفتدي لعدم ختيري السيد فإن مل يكن له مال ويف قيمته ب
كله على السيد ) ويف املوازية يعتق ( فضل عن اجلناية فثالثة أقوال يف املدونة يباع منه بقدر اجلناية ويعتق الباقي 

ل يسلم كله ألهل اجلناية ألن األصل يف جناية أن ال يباع إال بعد حقها ألنه يستكمل عليه ما قابل اجلناية وقي
واألول يقتضي أن ال يستكمل على املعتق وإال ال يستكمل من غري بيع وإمنا أعتق ذلك القدر من باب ال ضرر وال 

  ضرار ألن السيد بريء منه بالبيع فعتق الباقي أوىل من رقه 
وأدفع األرش عن مثنه منع إال أن يضمن وهو ثقة مأمون أو يأيت بضامن ثقة  فرع يف الكتاب إن جىن فقال أبيعه

فليؤخر اليومني وحنومها وإال فداه أو أسلمه ألن األصل تعينه للجناية فإن باع ودفع دية اجلرح جاز بيعه وإال فال 
قاله واختلف إذا أسلمه قال اللخمي إن كان فيه فضل فاألحسن أجابته للبيع ألن اجملين عليه إذا أخذ حقه سقط م

السيد وأراد أولياء اجلناية نقض البيع فدفع املشتري اجلناية فقيل له ذلك تتميما للعقد ويرجع على البائع بأقل من 
الثمن أو الفداء وقيل ليس له ألن البائع بريء منه وأسلمه اىل أولياء اجلناية فصار ملكا هلم فال يباع إال برضاهم 

ن كان يف الثمن فضل على اجلناية وقف فإن رجع السيد أو اجملين عليه إىل إجازة البيع أخذوه وعلى القول اآلخر إ
  ألن املشتري ال حق له فيه 

فرع يف الكتاب إن ولدت بعد اجلناية مل تسلم وابنها معها اذ يوم احلكم يستحقها اجملين عليه بل تسلم مبا هلا بعد 
نه جزؤها قال ابن يونس قال املغرية إن ولدت بعد اجلناية فهو رهن معها يف اجلناية وقاله أشهب يف الوطء واملال أل

اجلناية قال ابن القاسم إن ماتت فأهل اجلناية أحق مباهلا إال أن يدفع السيد أألرش قال اللخمي اجلناية ال تتعلق بذمة 
أن جييعه فيسرق ففي كون  إال أن يتسبب السيد يف ذلك مثل) وال تزر وازرة وزر أخرى ( السيد لقوله تعاىل 

وقضى عمر رضي اهللا عنه على حاطب ملا أجاع عبيده حىت سرقوا بعريا ( اجلناية حينئذ يف رقبته أو ذمة سيده قوالن 
فإن أمره السيد بذلك فللمجين عليه اتباع السيد قوال واحدا يتبع هبا العبد فيفدى ) بقيمة البعري وثىن عليه عقوبة 

اذا أسلمه وله مال فسلمه مباله عند ابن القاسم كالعتق وقال مالك يف أم الولد جتين تقوم بغري منه أو يسلم واختلف 
ماهلا وقيل تقوم به فعلى األول يقوم العبد بغري مال وإن جنت حامال أسلمت على هيئتها واحلمل للمجين عليه فإن 

اجلناية مث وضعت فخالف واإلسالم أحسن وضعت قبل اإلسالم مل يسلم الولد النفصاله قبل احلكم وإن محلت بعد 
لتجدده بعد اجلناية وعلى قول ال يسلمه إذا جنت حامال واالستثناء لتجد بعد فيه ها هنا أخف من االستثناء يف 
البيع وإذا قتل العبد عبدا فقتله اجملين عليهم فاملال للسيد اتفاقا ألن الذي كان هلم هو نفس القاتل وقد أخذوها 

عفوا عنه وأسلم إليهم فعند ابن القاسم ال يسلم ماله ألنه مل يستحق بالقتل إال رقبته وإن أسلمه واختلف اذا 
  ليستحيوه فقتلوه استرجع املال منهم 



فرع يف الكتاب إذا جىن املأذون وعليه دين من جتارة فأسره العدو فابتاعه رجل منهم فلم يفده سيده بالثمن فليس 
الثمن للمبتاع ولو أسلمه سيده أو ال باجلناية مل يكن ملن صار له أخذه إال بدفع الثمن  ألهل اجلناية أخذه إال بدفع

وأما الدين فباق يف ذمته وإمنا سقط عن العبد وعمن يصري له ما كان قبل أن يؤسر يف رقبته يف النكت على مذهب 
واجلناية فيها أو يسلمه خبالف قول  ابن القاسم إذا بيع يف املغنم ووجده سيده بيد املشتري يفتكه إن أحب بالثمن

سحنون إمنا يقبله باألرش بني اجلناية أو الثمن للزوم اجلناية له قبل األسر فإن صار يف سهم رجل من املغنم مث جىن مث 
قام ويل اجلناية وأتى السيد خري السيد األول بني افتكاكه وإسالمه فإن افتكه بالذي صار يف السهم مث أخذ منه اجملين 

ليه عقل جنايته وإن فضل ذلك للذي صار يف سهمه فإن كان األرش أكثر مما صار له يف السهم افتكه باألرش ع
وكان ذلك للمجين عليه فإن أىب السيد األول أن يفتكه بذلك خري الذي صار يف سهمه يف إسالمه للمجروح أو 

كر يف الكتاب أن املشتري دفع اجلناية ألهل يفتكه بالعقل فإن جىن مث غنم مث جىن بديء اآلخر قال التونسي مل يذ
اجلناية ويقدم عليهم كمن جىن عبده فباعه ومل يعلم باجلناية وأسلمه ألهل اجلناية أن للمشتري دفع األرش للمجين 

عليه ويرجع البائع باألقل وقد يكون املشتري ها هنا خيالف املشتري من املالك الذي جىن عبده ألنه هناك أخذه من 
جلناية فرجع على البائع منه باألقل وها هنا اذا فداه من أهل اجلناية مل يرجع على أحد فحل أهل اجلناية حمل أهل ا

صاحبه الذي كان له وقد يقال املشتري ها هنا أقوى ما مل يكن له الرجوع على أحد فصارت شبهة بالشراء وقد 
البائع ملا مل يفده صار ملكا هلم ال سيما على القول إن  قال غري ابن القاسم إن أهل اجلناية يقدمون على املشتري ألن

  وقد أسنده كالشراء ) العبد فيما جىن ( أهل اجلناية ملكوه لقوله عليه السالم 
فرع يف الكتاب إن جىن فلم حيكم فيه حىت جىن جنايات فإما فداه بدياهتم أمجع أو أسلمه إليهم فيتحاصصوا فيه 

مث جىن فداه ثانية أو أسلمه للحديث قال اللخمي على القول إنه باجلناية األوىل  بقدر جناية كل واحد ولو فداه
ملك للمجين عليه حىت يفتدي منه خيري األول إذا أسلم إليه بني أن يسلمه أو يفديه من الثاين فإن جىن مث جين عليه 

ناية على العبد واجلناية عليه وخيري قال ابن القاسم خيري سيده بني فدائه أو يسلمه وما أخذ يف جنايته وقبل نقص اجل
سيده يف فدائه حبصة العبد أو يسلمه ويكون عليه األقل مبا أخذ يف اجلناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل فإن 

جىن مث حين عليه مث حىن قال ابن القاسم إن أسلمه اسلم معه دية جرحه فكان ذلك للمجروح األول وحده 
على قدر اجلنايتني وال حيسب على األول مما أخذ شيء مث رجع فقال يتحاصان يف العبد ودية ويقتسمان العبد بينهما 

اجلرح وقال أشهب إن أسلمه فهو بينهما ولألول نصف دية اجلرح اليت كانت وجبت للعبد وللسيد نصفها ألنه 
امللك دية اجلرح جرح األول صحيحا فله نصفه صحيحا وجرح الثاين مقطوع اليد فله نصفه كذلك وقال عبد 

األول احلرج األول ينسب للعبد فإن كان ثلثه فقد أخذ اجملروح ثلث حقه ويضرب يف العبد يف الثلثني ويضرب 
للثاين جبرحه كله قال حممد القياس أن يكون للسيد يف قيمة جرحه باخليار ألن العضو الذاهب كان عليه قبل ذلك 

  ه ما ينوبه وحيط عن الثاين بعض اجلناية وقد أخذ البعوض عنه فيجعل علي
فرع يف الكتاب إن أعتق نصف عبده فجىن قبل القضاء لتكميله مل يكن كاحلر إذ لو مات السيد أو حلقه دين قبل 

احلكم رق باقيه بل يلزم السيد األقل من نصف قيمته أو نصف األرش ويكمل عتقه ألنه لو أسلمه يقوم عليه 
حال فإن مات السيد قبل القيام فنصف األرش يف ذمة العبد وخيري الورثة يف ويكون نصف األرش يف ذمه العبد بكل 

إسالم النصف الرقيق أو يفدونه ويكون هلم رقا فإن أعتق املليء شقصا من عبد مشترك فجىن قبل التقومي خري 
احلكم معيبا ألنه املتمسك يف فداء شقصه وتقوميه على املعتق أو يسلمه فيقومه املسلم إليه على املعتق بقمته يوم 

كذلك ملكه ويتبع العبد ال العاقلة بنصف اجلناية وإن جاوز ثلث الدية ألهنا ال حتمل عن عبد فإن وهب املتمسك 



حصته منه لرجل بعد العبق فالتقومي للموهوب خبالف البيع ألن البائع باع مبعلوم على أن يأخذ قيمة جمهولة وهو 
ق بعضه أو جىن عليه فلسيده أو عليه بقدر ملكه منه وللعبد أو عليه بقدر املعتق غرر وال غرر يف اهلبة وإن جين املعت

منه وتبقى حصة العبد فيما يأخذ من أرش بيده كما له وكان ملكه يقول يأخذ من له رق فيه األرش كله كأرشه 
كم قيمة مجيعه قبل العتق  قال اللخمي خيتلف يف صفة التقومي إذا مل يقوم حىت جىن فإن افتداه قوم قيمة واحدة ويقال

ألنه له أن يدعوه اىل بيع مجيعه فيأخذ نصف تلك القيمة إن كانت مائة مخسني فإن أسلمه زيد تقومي نصفه يوم العتق 
على أن نصفه عتيق فإن قيل ثالثون فله عشرون وهي فضل ما بني نصف قيمته قبل العبق وبعده وللمجين عليه 

صفه عتيق وعلى القول إنه حر بالسراية للشريك نصف القيمة يوم = أن نس  قيمة نصفه الباقي يوم يقوم على
العتق وللمجين عليه قمية مجيع اجملين به على العبد فإن كان العتق مفسدا بقي النصف رقيقا وقسمت اجلناية على 

ماله إن افتداه وال العتق والرقيق وخيري املتمسك بالرق بني فدائه أو إسالمه قال ابن القاسم وال شيء للسيد يف 
للمجين عليه إن أسلم إليه ويؤخذ ماله كله عن العتق إال أن يكون فيه فضل فإن قصر ماله عما ينوبه أخذ من كسبه 

ما يفضل من عيشه وكسوته واألحسن أن ال يؤخذ من املال إال نصفه ألنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك 
ذلك مقامسة فأخذ الشريك نصفه وكذلك كسبه يف املستقبل الفاضل  النصف ألنه إذا دفع النصف يف اجلناية كان

عن عيشه وإذا جين عليه فثالثة أوقال نصفها للسيد ونصفها للعبد ومجيعها للمتمسك بالرق كقيمته إذا قتل 
قومي ومجيعها للعبد كما له وإن عتق وهو موسر وباع املتمسك واملشتري عامل بالعتق فاحلكم التقومي ومىت علم بالت

واليسار فسخ البيع لفساده فإن فات حبوالة سوق فما فوقها فالقيمة فيه على أن نصفه عتيق وأنه يقوم وإن جهل 
التقومي صح البيع وهي مسالة عيب فال تفيته حوالة سوق وتفيته العيوب فما فوق وإن أحب التمسك مع القيام أن 

وعلى القول بأنه مالك الرد كاملبتدي شراء يفسخ ومينع  يكون هو املقوم على املعتق فذلك له على أحد القولني
التمسك وإن علم بالعتق ومل يعلم يسر املعتق حط عنه عيب التقومي ولزمه التقومي على املعتق فإن مل يقم حىت أعسر 

العتق يرد املعتق سقط قيامه إن كان عاملا بالعتق ومل يعلم يسره وإن مل يكن علم بالعتق وأعسر املعتق فمقاله لعيب 
  مع القيام وإن فات رجع بقيمة العبد أو مات العبد رجع بعيب العتق 

فرع يف الكتاب إن قال عبدي حر بعد مويت بشهر فلم حيمله الثلث خري الورثة بني اإلجازة أو عتق ثلثه بتال فإن 
أتبع بقيمة األرش يف ذمته أجاز واحد منهم متام الشهر وعتق فإن أسلمها خدم العبد يف اجلناية متام الشهر وعتق و

لتأخر اجلناية عن سبب احلرية وإن افتكه الوارث خدمهم بقية الشهر مث عتق ومل يتبع بشيء ألن ما يفدي صار 
كالرقيق وإن مل جيز الوارث الوصية عتق من العبد حممل الثلث مث إن جىن اتبع مبا ينوب ما عبق منه وخيري الوارث يف 

إن جىن قيل خيري الوارث يف ضيق الثلث خري بني فدائه وخيدمه إىل أجل ويعتق وال يتبع إسالم ما رق منه وفدائه ف
بشيء فيكون قد أجاز الوصية وإن أىب عتق منه بتال ما محل الثلث وأتبع من األرش حبصة ذلك وخري يف فداء ما رق 

ه بقي على الوصية أو أسلمه منه وإسالمه وإن جىن موصى بعتقه قبل موت السيد فللسيد فداؤه وإسالمه فإن فدا
بطلت فإن مل يقد اجملين عليه حىت مات السيد فالعبد رهن باجلناية فإن أسلمه الورثة رق للمجين عليه أو فاتدوه عتق 
يف الثلث فإن بتل عتقه يف مرضه فجىن وله مال مأمون كالعقار يومالعتق فهو كاحلر يف اجلناية عليه ومنه ويقتص منه 

العاقلة يف اخلطأ فإن كان املال كثريا غري مأمون وقف ملوته وكان كاملدبر إن محله الثلث اتبع باجلناية يف العمد ويتبع 
أو حبصة ما محل منه وخري الوارث فارق وكذلك إن أوصى بعتقه فجىن بعد موت السيد وقبل أن يقوم يف الثلث 

مل يقوم يف الثلث وإن كان الثلالث حيمله إال أن  فإن محل الثلث عتق واتبع دينا كاملدبر ألنه يشبهه وهو كالعبد ما
تكون أموال السيد مأمونة فهو يف جنايته واجلناية عليه كاحلر وإن قتل يف املرض وال مال له أو مال غري مأمون 



 فجىن العبد جناة ومل ينظر فيها حىت أفاد السيد يف مرضه ماال مأمونا بتل عتق العبد واتبع باجلناية يف الذمة وال
حتملها العاقلة ألنه يوم جىن كان ممن ال حتمل العاقلة جنايته ألهنا ال حتمل إال أذا محل معهم فإن جىن يف مرض السيد 

أو قتل فعقله عقل عبد ألنه ال تتم حرمته حىت تكون أموال السيد مأمونة وإن بتله يف املرض فجىن جناية مث مات 
األرش وخري الورثة يف فداء ما رق منه وإسالمه وهذا واملدبر سواء  السيد وال مال له غريه عتق ثلثه واتبع بثلث

وإن صح السيد عتق العبد واتبع باجلناية وإذا وقف املبتل مل يقل لسيده أسلمه أو أفده كما جيين يف املدبر ألن هذا 
املرض وقف ماله معه ال خدمة فيه وال رق ويف املدبر اخلدمة وعلى هذا ثبت بعد أن قال غريه وإذا وقف املبتل يف 

فإن جىن مل يسلم ما له يف جنايته ألنه قد يعتق بعضه إذا مات سيده وال مال له غريه وليس للوارث ان افتك ما رق 
منه أخذ ماله أو أسلمه فال يأخذ اجملين عليه منه شيئا ويقف املال معه ألن من دخله حرية وقف ماله وإن قال اعتقوا 

بعد موته قبل العتق فهو كاملدبر جيين بعد موت سيده إن محله الثلث عتق وكانت اجلناية  عبدي فالنا بعد مويت فجىن
يف ذمته وإال خري الوارث يف اسالم ما نابه فيه يف باقي اجلناية أو يفديه بأرش ما بقي وإن أوصى أنيشتري عبد بعينه 

فيعتق ويتبع باجلناية يف ذمته خبالف غري فيعتق فاشىت ي فجىن قبل العتق فهو كاملوصى بعتقه جيين بعد موت سيده 
املعني ألن هلم إذا اشتروه أن ال يفتدوه ويبدلوه بغريه إن كان أفضل للمبيع يف التنبيهات يف املوازية يف املبتل يف 

املرض أنه خيدمه اجملين عليه يف أرش اجلناية إذا أداها قبل موت سيده رجع إليه ووقف موته وإن مل يتم األرش حىت 
ات سيده عتق يف ثلثه فما عتق كان عليه مما بقي من أرش اجلناية لربه وخري الوارث فيما رق منه وقيل ينظر إىل م

إن عتق ألنه أحق من الدين فال معىن لتوقيف عتقه وال حق فيه بعد ) إن عني فيها اجلناية ( قيمة الرقبة واجلناية 
وصى بعتقه ال يقوم يف اجلناية إال بعد موت السيد فيفتكه الورثة اجلناية لغرمي وال وارث يف النكت قال حممد يف امل

قال تسقط قيمة العبد من مال امليت يف وقل ابن القاسم مث يكون ما بعد ما هو ماله فإن كانوا فدوه بالثلث فأدى 
املوصى  عتق كله أو أكثر عتق منه قدر ثلث مال امليت بعد اسقاط العدد من مال امليت قال التونسي اختلف يف

بعتقه أجيعل يف الثلث فعلى ما يف املدونة األشبه أن ما دفعوه يف فدائه يذهب من رأس املال كجائحة أتت عليه 
وتضاف قيمته اىل ما بقي من مال امليت فإن خرج من الثلث عتق وإال ما محل الثلث واملدفوع يف اجلناية كالتالف 

تروه من اجملين عليه فال تضاف قيمته اىل ما بقي من املال ألن أهل من املال ويف املوازية جيعل ما فدوه كأهنم اش
اجلناية ملكوا اجلاين فأشبه املوصي بأن يشتري فالن فيعتق ال ينظر إىل قيمته بل الثمن فإن خرج من الثلث يرد لك 

ن اجلناية مث خيريون يف واملوصى بعتقه بعد شهر إذا مل حيمله الثلث ففي املوازية للورثة إجازة العتق اىل شهر وحيملو
إسالم اخلدمة أو افتدائه باجلناية وكان هلم أن يفعلوا بعد اجلناية ما كان هلم أن يفعلوه فبلها من اإلجازة واملبتل يف 
املرض إذا وقف لينظر أمره فالصواب أن الورثة ال خيريون يف إسالم خدمته ألن امليت أراد تعجيل عتقه وإمنا وقف 

يجب إيقاف خراجه معه فإن خرج من الثلث بقي خراجه معه وقيل خيريون يف إسالم خدمته ألن من جهة األحكام ف
السيد ملا كان غري قادر على تعجيل عتقه فاخلدمة باقية على ملكه فأشبه املعتق إىل أجل قال ابن يونس قوله يف املبتل 

السيد وال مال له غريه يلزمه أن املدبر ال يف املرض إن وقف ال يسلم ماله يف جناية ألنه قد يعتق بعضه بعد موت 
يسلم ماله يف جنايته ألنه قد يعتق بعضه بل العلة أن املبتل يف املرض يتبعه ماله إذا مل يشترطه السيد فالسيد ال ميلك 

مي خدمته وال مال له فال يسلم منه ما ال ميلكه كما ال يسلم رقبته وله يف املدبر اخلدمة وانتزاع املال قال اللخ
املوصى بعتقه إذا مل يفد ومل يسلم حىت مات السيد خري الورثة عند ابن القاسم فإن افتدوه عتق من الثلث وقال 

أشهب يكون رقيقا ألن اجلناية ملكته والفداء كالشراء وإن قال إن مت فهو حر واملال مأمون واجلناية خطأ تبلغ 
فإن مل جييزا يعتق ثلثه وتفض اجلناية فما ناب العتيق اتبع به أو ( ة الثلث محلتها العاقلة وإن مل خيلف متموله خري الورث



الرقيق خري الورثة يف افتدائه واختلف إن أجازوا فقيل ليس هلم ذلك إال أن حيملوا ثلثي اجلناية وقال أشهب خيريوا 
ا كان العتق منهم وإن قال واجلناية يف ذمة العبد ألن العتق من امليت واألول أحسن ألن الثلثني ملك هلم فإذا أجازو

هو حر بعد مويت بشهر ومل حيمله الثلث فقال ابن القاسم خيري الورثة بني إعطاء األرش كله وهلم خدمة العبد أو يعتق 
ثلثه وخيريوا يف افتداء الثلثني وقال حممد إن شاؤوا انفذوا الوصية واخلدمة للمجين عليه اىل متام الشهر فيعتق ويتبع 

أن يشاءوا أن يفدوا تلك اخلدمة باجلناية على أن ال يتبع العبد أو ال ينفذوا الوصية ويعتقوا ثلثه وتفض مبا بقي إال 
اجلناية قال وأرى أن خيريوا يف عتق ثلثه وفض اجلناية أو يفدوه جبميع اجلناية ويكونون على رأيهم يف عتق مجيعه إىل 

ثه بتال وإذا بتل يف مرضه وال مال له غريه وللعبد مال فإن أجل وتكون هلم اخلدمة وال جييزوا الورثة ويعتقون ثل
أسلموه مل يكن ألهل اجلناية منه شيء ووقف معه وعنه يف كتاب الديات للعبد دفع ماله عن النصيب املعتق منه مال 

تدوه أو وأرى أن يدفع ثلث ما يف يديه عن املعتق منه ألنه القدر الذي يستحق من ذلك املال وينزعه الورثة إن اف
اجملين عليه الثلثان ألن ما دفعه العبد عن نفسه كالقسامة وإن قال اشتروا عبدا فأعتقوه هو خبالف التعيني وألن هلم 
إبداله يريد أن من حق اجملين عليه أن ال ينقذ عتقه ويقال له تتبع ذمته وهذا حيسن إذا اشتروه من التركة أو للميت 

  يت وهو قدر الثلث فإن هلم عتقه ويبتع اجملين عليه ذمته ويف الثلث فضلة أما إن اشترى للم
فرع يف الكتاب إن أخدم عبده رجال مدة معلومة أو حياته فجىن خري مالك الرقبة فإن فداءه بقي يف خدمته أو 

ن أسلمه خري املخدم إن فداه خدمة فإذا متت خدمته فإن دفع إليه السيد ما فداه به أخذه وإال أسلمه للمخدم رقا أل
الفداء صريه كاجملين عليه فإن أوصى برقبته آلخر والثلث حيمله إذا قدم صاحب اخلدمة إن فداه خدمه فإذا متت 

خدمته فإن دفع إليه السيد ما فداه به أخذه وإال أسلمه للمخدم رقا ألن الفداء صريه كاجملين عليه فإن أوصى برقبته 
فداءه خدمة واسلمه بعد األجل للموصى له بالرقبة ألهنا يف  آلخر والثلث حيمله إذا جىن قدم صاحب اخلدمة إن

الوصية فرع استيفاء اخلدمة وال يتبعه بشيء مما ودى ألنه فداه لنفسه والفرق أن الرقبة يف األول ملك للموصى له 
 الرجوع فيها خبالف املوصى له وإن أسلمه خري صاحب الرقبة إن فداه أخذه لسقوط حق اخلدمة باإلسالم قال

سحنون اختلف قوله يف هذا األصل وأحسن ما قيل أن يبدأ صاحب اخلدمة إن فداه خدمه بقية األجل وال يكون 
لصاحب الرقبة إليه سبيل حىت يعطي الفداء وإال كان للذي فداه رقا فإن كان الثلث حيمله وقد أوصى خبدمته لرجل 

جع الرقبة ألنه بدل عنها أوجزها قاله مالك واختلف وبرقبته آلخر فقتل أو قطعت يده يف اخلدمة فاألرش ملن له مر
فيه أصحابه قال التونسي قال غري ابن القاسم يف املسألتني يبدأ باملخدم فإن افتداه مل يكن للذي له الرقبة سبيل إال 
تل بدفع اجلناية وإن أسلمه خري من له مرجع الرقبة فإن افتداه سقط حق صاحب اخلدمة وقال أصبغ يبدأ صاحب الب

فيخري كما إذا وهب اخلدمة فقط فإن أخدم عبده مدة ومرجعه إليه قال أشهب يكونان كالشريكني تقوم رقبته بعد 
الرجوع وهي قيمة اخلدمة خريا مجيعا يف الفدية واإلسالم فإن فدياه دفع كل واحد نصف دية اجلرح وبقي العبد 

ا ماله فذلك له وإن خالفه اآلخر فإن أخدمه رجال سنة على حاله وإن أسلماه بقي مملوكا للمجروح أو افتدى أحدمه
مث آلخر سنة مث رقبته آلخر فاختلف قوله فيه اختالفا كثريا وعن ابن القاسم خيري املخدمان فإن افتدياه فهو على حاله 

قي وإن وال يرجعا بالفداء على أحد أو أسلماه أخدمه اجملروح فإن انقضت السنتان وجرح حرا اتبعه اجملروح مبا ب
استوىف قبل ذلك رجع إليه منها سنة وإن اسلم احدمها وقال اآلخر أفدي فللفادي اخلدمتان خدمته وخدمة اآلخر 
وينبغي على رأي أشهب أن يقوم مرجع رقبته وخيريون كلهم كالشركاء وعن ابن القاسم خيري املخدم أوال لتقدمه 

وال على صاحب الرقبة أو أسلمه خري الثاين فغن أسلمه خري  فإن افتداه خدمه سنة وال رجوع له على املخدم الثاين
صاحب البتل فإن كان بعدمها إىل حرية اختدمه املخدم يف االجلني فإن أدى اجلناية وقد بقي من خدمة أحدمها شيء 



رجع فخدمه مث عتق وإن افتداه األول فخدمه فلم يستوف ما أدى خدمه يف أجل صاحبه حىت يستويف فإن بقي يف 
جل صاحبه شيء فأخذه فاختدمه مث خرج حرا بعد انقضاء األجل فإن كان مرجعه لثالث فاسلم للمخدمني خري أ

صاحب الرقبة فإن أسلمه كان للمجروح أو افتداه كان له بتال وقيل إن أسلمه املخدم األول وفداه الثاين مل خيتدمه 
ه إذا جىن أول السنة األوىل وافتداه الثاين بعد أن أسلمه إال سنة مث يرجعه إىل ما أرجعه إليه سيده قال وفيه نظر ألن

األول فالذي افتداه ملتأت سنته واألول ال ميكنه أن يأخذ منه ألنه قد سلمها والذي له مرجع الرقبة إمنا هو له بعد 
تلف مالك سنتني فكيف يأخذ هذه السنة واألشبه أن تكون السنتان للثاين الذي فداه قال ابن يونس قال حممد مل خي

وأصحابه أنه أن أخدمه مدة مث مرجعه إليه فقتل يف املدة فقيمته لسيده ألهنا بدل عن الرقبة وهي له وألن السيد لو 
أحدث دينا لقوم على املبتل له بعد سنة ولو مات السيد ورث عنه ألن املبتل مل حيرزه بعد وإمنا اختلف قوله إذا 

ن قبضه املخدم حيازة له وللمبتل له معه ال يلحقه الدين املستحدث وال خدمه مث مرجعه لفالن بتال قال أشهب إ
يبطله موسده وتقام قيمته إن قتل مقامه يشتري هبا من خيدم مكانه مث يصري لصاحب املرجع فإن أخدمه فقتله السيد 

و العمر إن أعمره خطأ فال شيء عليه ويغرم يف العمد القيمة فتجعل يف يد عدل لواحد منهما للمخدم بقية األجل أ
إياه فما فضل فللسيد وما عجز فال شيء عليه ألنه مل يلتزم شيئا يف ذمته عند اخلدمة وإمنا ضمن يف العمد بسببه يف 

اإلئتالف وقال ابن القاسم يشتري منها من خيدمه حتقيقا للمساواة بني البدل واملبدل منه وإن أخدم أمته رجال مث 
اية فإن استوىف رجعت للخدمة بقية األجل فإن انقضت ومل يستوف اتبعها بالباقي هي حرة فجرحته اختدمها باجلن

  وكذلك إن جنت على عبده كاملدبر جيين على السيد 
فرع يف الكتاب إن جىن املعتق إىل أجل ففدى سيده اخلدمة أويسلمها فإن فداه عتق العبد لألجل ومل يتبعه بشيء 

أسلمها خدم العبد يف اجلناية فإن وفاها قبل األجل لسيده وإن أوىف األجل مل  ألن جناية الرقيق ال تتعلق بذمته وإن
  يتم عتق واتبع ببقية األرش قال ابن يونس فإن جىن على سيده فكاملدبر 

فرع يف الكتاب إن جىن املدبر وله مال دفع ماله ألهل اجلناية توفية بالعتق واجلناية وإن مل يكن فيه وفاء أسلم السيد 
و فداها بباقي اجلناية وإن جىن املدبر على مجاعة فأسلم إليهم فحاصوا يف خدمته مث جرح آخر حاص األول حصته أ

ملساواته يف السبب هذا جبنايته واألول مبا بقي له قال مالك إن جىن املدبر خري سيده بني فداء خدمته مبا جىن أو 
يه مدبرا أو عتق يف الثلث ببقية اجلناية يف ذمته فإن يسلمها فيخدمه اجملين عليه فإن مت ماله والسيد حي رجع إل

فاجملين عليه أحق برقبته لتعلق اجلناية هبا ) ومات السيد والدين واجلناية يغترقانه بيع منه للجناية ( أدركه دين يغترقه 
لث ما بقي وقال ابن دون الدين إال أن يقدمه أهل الدين ببقية اجلناية أوال يغترقانه بيع منه للجناية والدين وعتق ث

الغرماء األرش فيأخذوه أو . . القاسم إذا جىن وعلى سيده دين يغترق قيمته أوال فاجلناية أحق باخلدمة إال أن 
يؤخروه حىت يستوفوا دينهم فإن مل يأخذه الغرماء أسلم للمجين عليه خيدمه فإن مات السيد وعليه دين ورقبته كافية 

أو ( منه لذلك وبديء بالبيع للجناية وعتق ثلث الباقي وإن كان ال فضل يف قيمته  يف الدين واجلناية وفضلة ربيع
إال أن يزيد الغرماء على قيمة اجلناية فيأخذوه وحيط عن امليت قدر ) هي أقل منهما فاجلناية أحق به لتعلقها يف رقبته 

برقبته أو ال مال له فدينه يف ذمته واجلناية  الزيادة وإن جىن وله ماله وعليه دين فالغرماء أحق مباله الختصاص اجلناية
يف خدمته يف النكت إن قيل مل ال خيدم اجملين عليه واملعتق إىل أجل إىل موت السيد وانقضاء األجل آلن السيد مالك 
اخلدمة هلذا احلد وقد سلم ما ميلك فال يقاصص باخلدمة يف األرش ومل ال كان كالعبد القن إذا سلم تكون رقبته له 

وإن كان فيها فضل الغي كذلك ها هنا ال يأخذ من القيمة مقدار األرش قيل قد ال يبقى من األجل إال يوم أو ميوت 
السيد بعد يوم فتبطل اجلناية وال ميكن الرجوع على السيد ألنه قد سلم ما ميلك وال يطالب العبد أيضا باجلميع ألنه 



يد ومجيع األرش وهو باطل فتعني مطالبة العبد مبا بقي له إن بقي له قد يسلم فيملك اجملين عليه شيئني ما أسلمه الس
شيء فإن استوفاه رجع السيد ومعىن مسألة اجتماع اجلناية والدين أهنم أذا افتكوه باألرش فقط ومل يزيدوا فإذا بيع 

ينهم ألهنم ألهنم وفضل عن األرش فهو يف دينهم فإن فدوه بزيادة كان الفضل عن األرش هلم وال حياسبوه به يف د
كأهنم ملكوه بتلك الزيادة وفضلهم هلم وقوله مل يزيدوا على األرش مثاله الرش مخسون فيقولون ندفعها ألهلها 

وتسقط عشرة من ديننا عن الذمة فباإلسقاط يصري ذلك كثريا إن فضل عن األرش كان هلم وال يأخذوه من دينهم 
والدين عشرة فهو كأهل اجلناية فقط إال أن يفتكه أهل الدين يف قيمته ومىت كانت اجلنياة عشرة وقيمة العبد عشرة 

فضل عن عشرين بيع األرش والدين وعتق ثلث ما بقى الحتماله ها هنا جزأ من احلرية واجلناية إمنا تتعلق جبميع 
إمنا رق من جهة  الرقبة حىت يفط ألنه يباع من اجلاين بقدر األرش فإن قيل إذا استوى يف الدين واجلناية والقيمة

الدين ال من جهة اآلرش ألنه إذا انفرد األرش مل مينع عتق التدبري واتبع ما عتق منه مبنابه من أرش وإذا كان املوجب 
لرقه إمنا هو الدين فلم ال يكون للجناية مقدار ما اغترقه الدين فقط فيكون هلم يف املثال املتقدم نصفه ألن الدين إمنا 

ل يلزم أن يعتق من املدبر ما يتعني للعتق وهو باطل ألن بعاء بعض الدين مينعه لو أخذ أهل اجلناية اغترق فيه نصفه قي
مقدار ما اغترفه الدين وقال أهل الدين فيما بقي فإذا أخذوا شيئا قال أهل اجلناية فيه ألن اجلناية أقوى لتعلقها 

عه للجناية واعلم أهنا تصري مسألة دور كقول أشهب بالرقبة فلما كان هلم القيام كلما قام أرباب الدين كان مجي
فيمن اعتق عبدا وعليه دين يغترق نصفه مث استحدث دينا آخر مث قام مجيعهم وابن القاسم خيالفه فانظر مل افترقا عند 

تيق ابن القاسم وإذا جىن املدبر على سيده فمات السيد قبل وفاء األرش فيعتق بعض املدبر يف الثلث واتبع حصة الع
مبا يقع عليه ورق باقيه للورثة ينبغي أن يكون ما يؤخذ من العبد كمال كذا يدخل يف ثلثه ألن املدبر يدخل فيما مل 

يعلمه السيد غري أناإذا أعتقنا منه مثل ثلث ما نقص منه أوال وجب أن جيعل على القدر الذي ازداد يف عتقه ما يقع 
ا يؤخذ به امتنع مبا يفضل قال التونسي إذا جىن املدبر قيل خيري سيده يف من األرش فكما امتنع جزء العتق مب( عليه 

إسالم مجلة اخلدمة أو يقيدها ألنه الذي ميلكه من املدبر وعلى هذا ال يرجع بعد إسالمها وإن عتق يف ثلثه مل يتبع 
إن كان الدين مثل اجلناية وقال أهل ببقية اجلناية وإذا مل يترك غريه فعتق ثلثه ال يتبع الثلث املعتق وال خيري الوارث و

الدين يضمن اجلناية ويأخذ العبد مل يكن هلم ذلك إال أن يزيدوا فتحصل الزيادة من الدين ويف املوازية لو أراد 
منع وال يأخذوه إال على طرح ما دفعوا ويباع ( الوارث أن يبيع منه بقدر اجلناية اليت أدوا ويدفع الفاضل للغرماء 

وفيه نظر ألنه حق يف الشفعة هلم أخذها ويكون الفضل للغرماء وإن اشترى باخليار فمات للوارث )  كله للغرماء
األخذ من ماله إذا مل يرد الغرماء أخذه إن كان يف أخذه ضرر على امليت ومل يقل إن ذلك الفضل للغرماء واختلف 

ألهل اجلناية وإذا كان الدين يغترقه فترك يف جنايته بعد أن أسلم خدمته ملن يكون خراجه لسيده وهو األشبه أو 
أهل الدين دينهم قيل يعتق ثلثه كمن مات وال دين عليه وقيل اجلناية أحق به ألهنا كانت استحقته كله وإن ولدت 

املدبرة فجنت فمات السيد مديونا بديء باجلناية فإن أحاطت برقبتها أسلمت وحدها ويكون الدين يف ولدها إن 
يف اجلناية وفض ) بيع نصفها ( أو بعضهم بيع البعض وعتق ثلث الباقي فإن اغترقت اجلناية نصفها اغترقهم بيعوا 

الدين على نصفها وعلى الولد فيباع منهم باحلصص ويعتق ثلث الباقي فيعتق من ولدها أكثر مما عتق منها ألن 
  إال عما رق منها عن ولدها  اجلناية ملكت هبا فما رق منها للجناية وبيع كأن امليت مل يتركه ومل ميت

  فرع يف الكتاب إذا جىن العبد وعليه دين فديته يف ماله وجنايته يف رقبته يسلمه سيده أو يفديه 
فرع قال إن مات سيد املدبر وعليه دين يغترقه وعلى املدبر دين بيع يف دين سيده واتبع هو بدين نفسه ولغرماء 

السيد فإن جىن العبد على سيده فال شيء عليه وأما املدبر فيخدمه باجلناية السيد مؤاجرة املدبر يف دينهم إن أعدم 



فإن مات ومل يتبعها عتق يف ثلثه واتبع ببقية اجلناية أو عتق بعضه يف الثلث اتبع حبصة ما عتق منه من بقيتها ويسقط 
ه من أجنيب مل يتبعه مبا فداه ولو ما بعي وقال غريه ال خيتدمه السيد ألنه مالك لرقبته وخلدمته قبل اجلناية ولو فدا

أسلمه التبعه اجملروح مبا بقي إن عتق يف الثلث فإن جىن على سيده وعلى أجنيب اختدماه بقدر جنايتهما قال سحنون 
وهذه مثل األوىل فإن قتل مدبر وحر قتيال خطا فنصف الدية على عاقلة احلر ونصفها يف خدمة املدبر فإن قتل املدبر 

فا أولياؤه على أخذ خدمته فذلك هلم إال أن يفديها السيد جبميع الدية وليس هلم العفو يف رقه ألنه رجال عمدا فع
مدبر فإن جىن فأعتقه سيده وأراد محل اجلناية لزمه وإال حلف ما أراد محلها مث ردت خدمته وخري بني إسالمه 

مل يوف ماله أخدمته وأخدمه اجملروح مبا بقي وافتدائه مدبرا فإن أسلمه وللمدبر مال أديت منه اجلناية وعتق وإن 
وعتق وإن مل يكن له مال اختدمه فإن استوىف والسيد حي عتق أو مات السيد قبل والثلث حيمل املدبر عتق واتبع 

ببقية اجلناية وإن مل يدع السيد غريه عتق ثلثه واتبع بثلثي األرش ورق باقيه للمجروح إن كانت قيمة ذلك مثل ما 
قيمة األرش ألن سيده أسلمه حني كان له اخليار وال خيار فيه للورثة ألن املوروث أسلمه وإن مل حيلف  قابله من

السيد أنه ما أراد محل اجلناية عتق وكانت اجلناية على السيد فإن مل يكن له مال رد عتقه وأسلم خيدم اجملروح فإن 
وإن مل يوفها حىت مات السيد وقد استحدث بعد عتقه أدى يف حياته عتق ومل يلحقه دين استحدثه السيد بعد عتقه 

دينا يغترقه الغي وعتق ثلثه واتبع بثلثي بقية األرش مث إن باعه أخذ يف ثلثيه بثلثي باقي اجلناية عتق وإال رق ثلثاه 
ية وعتق الباقي ألهل اجلناية إال أن يكون يف مثن ثلثيه فضل عن ثلثي باقي اجلناية فيباع من ثلثيه بقدر ثلثي باقي اجلنا

وإن كان للسيد مال خيرج من ثلثه عتق واتبع بباقي اجلناية وإن كان دين السيد قبل العتق واجلناية فهو كمدبر مل 
يعجل له عتق ولو أن عبدا بني رجلني دبر أحدمها نصيبه فرضي شريكه ومتاسك وجىن خري الذي دبر يف إسالم 

وما جىن على املدبر فعقله لسيده ) واخلدمة خدمته ( العبد يف رقبته  خدمة نصف العبد أو دفع نصف اجلناية وجناية
ماله ومهر املدبرة كما هلا هي أحق به بعد موت السيد من الوارث ألهنا استحلت به وخيري الذمي يف مدبره ( خبالف 

لى تدبريه وإن أسلم الذي يف اسالمه عبدا ألنه ال مينع بيعه كما لو اعتق عبدا ومل خيرجه من يده وإن فداه بقي ع
مدبر الذمي إذا أسلم لزمه تدبريه واجرته عليه ألنه حكم بني مسلم وذمي وإذا أسلم مدبر الذمي مث قتل أو جرح 

فعقله لسيده يف التنبيهات قال يف املدين يكون له مال يبدأ مباله وقال إذا اعتقه وحلف درت خدمته وخري سيده فإن 
جعل ختيري السيد أوال قيل إنه مما خيتلف فيه هل يفدي مبال املدبر ومن يعينه فإن فقد أسلمه وله مال أخذ من املدبر ف

خري السيد وهو ظاهر كتاب أول اجلنايات يف اجلاين يعتق قال قال اللخمي وهذا على اخلالف هال يرجع إىل فداء 
ظاهر الكتاب بطالن العتق وهو كشرائه السيد رقيقا أو حرا فعلى األول يبتدأ مباله وعلى الثاين يبتدأ بتخيري السيد و

وقد بطل التدبري باجلناية ومثله عن ابن كنانة يف العبد جيين مث يعتقه سيده وأنه حيلف ما أراد محل اجلناية ويرد عتقه 
 مث إن فداه بقي له عبدا وواله عنده إن كان للجناية عند العتق وعن ابن القاسم إن فداه عتق تنفيذا لعقد التدبري قال
التونسي إمنا ينبغي على مذهب ابن القاسم أن خيري السيد أوال فإن فداه مل حيلف وإال حلف قال ابن يونس قال حممد 
إن مل يكن للسيد مال استحلفه واسلمه للمجروح خبتدمه لعدم الفائدة يف التحليف مىت رجع وسيده حىت ال يضره 

لبتل وعتق بالتدبري فيكون الدين املستحدث وإن مل يرجع الدين املستحدث وإن مل يرجع حىت مات سيده بطل عتق ا
حىت مات سيده بطل عتق البتل وعتق بالتدبري فيكون الدين املستحدث أوىل به وتكون اجلناية أوىل به من الدين إال 

ب له أن تكون فيه فضلة عن الدين واحلرج فيعتق من تلك الفضلة ثلثاه ويرق بقيتها وإن جىن املدبر صغريا ال يكتس
وكذلك ) قال حممد ال شيء عليه وال على سيده حىت يبلغ العمل ويطيقه فإن مات قبل ذلك سقط حق اجملروح 

  املدبرة اليت ال عمل عندها وال منعت 



فرع يف الكتاب إن حنت أم الولد لزم سيدها األقل من األرش أو قيمتها أمة يوم احلكم زادت قيمتها أو نقصت 
فسدته بيدها أو دابتها أو بتسببها فإن كان األقل أكثر من قيمتها مل يتبع السيد مبا زاد وال لتعذر رقها وكذلك ما أ

هي إن عتقت ألهنا لو كانت قنا وأسلمت مل يكن عليها فضل اجلناية وحياص أهل اجلناية عزما سيدها بذلك وتقوم 
ها وال يقوم ولدها معها وإن ولدته بعد اجلناية ألنه أمة بغري ماهلا لتعلق اجلناية برقبة الرقيق وقيل به ألنه زائد يف قيمت

رقيق آخر وإن قتلت رجال خطأ فلم ينظر فيه حىت قتلت آخر خطأ فقيمتها بني أوليائهما نصفني وإن حكم يف 
األول باألول وحب للثاين األقل أيضا ثانية يوم احلكم وكذلك يفديها كلما جنت إال أن يتأخر احلكم حىت جتتمع 

ل جناية مثل قيمتها فأكثر فال يقوم إال قيمتها لعدم احلكم املعني لألول شيئا كالعبد جيين فيفتديه مث جيين جنايات ك
فيخري فيه ثانية بالفداء واإلسالم أو إن اجتمع عليه جنايات قبل أن يفديه خري بني دفع قيمة ما جىن لكل واحد 

من قيمتها مث على أحد أكثر من قيمتها فعلى سيدها منهم أو يسلمه فيتحاصص فيه بقدر جنايتهم فإن جنت أقل 
قيمتها هلما يقسماهنا بقدر اجلنايتني فإن قام أحدمها واآلخر غائب فله األقل من أرشه أو ما ينوبه يف احملاصة مع 
الغائب من قيمتها اآلن مث إن قام اآلخر فله األقل من جنايته أو حصته من قيمتها يوم يقوم وإن جنب ومل حيكم 

عليهما حىت جين عليها ما أخذت له إن شاء فعلى سيدها األقل من أرش اجلناية أو قيمتها معنية يوم احلكم فيها مع 
األرش الذي أخذه من أرش أو يفديه وهذا إذا أخذ يف أرش أقل من دية ما جىن فإن كان فيه وفاء بذلك أو أكثر 

ان لسيدمها مجعا بني املصاحل وإن قتلت عمدا فعفى الويل فال خيار للسيد ويؤدي من ذلك اجملين عليه األرش ويبقي
على قيمتها مل يلزم السيد إال أن يشاء ألن جناية الرقيق ال تتعلق بالسيد فإن أىب فلهم القتل أو العفو كاحلر يعفى 

ن عفا على عنه على الدية فيأىب وقال غريه يلزم السيد غرم األقل من القيمة أو األرش وليست كاحلر بل كالعبد وإ
أخذ رقبتها امتنع لتعينها للحرية وإن رضي السيد وكذلك املدبر وإن جنت ومل حيكم فيها حىت ماتت فال شيء على 
السيد ألن جنايات الرقيق يف رقاهبم وإن مل متت ومات السيد وال مال له فال شيء على أم الولد قال غريه ذلك إن 

 شيء عليه وهو عليها ألهنا اجلناية وما جين عليها فعقله لسيدها قاما على السيد حيا فإن مات قبل قيامهم فال
وكذلك املدبرة وإن اغتصب حرة فعليه صداقها أو أمة أو أم ولد أو مكاتبة ومل ينقصها ذلك فال شيء عليه إال احلد 

ويقوم كل من ألنه جيرى جمرى األموال ال يضمن إال بالنقص فإن نقص فذلك للسيد وحياص املكاتبة به يف جنومها 
عليه عقلة رق قيمة عبد وإن جنت على سيدها فال شيء عليها وإن ولدت من غري السيد بعد أن صارت أم ولد 

فجىن ذلك الولد بأكثر من قيمته أو أقل خري السيد يف فدائه ويبقى على حاله أو يسلم خدمته فيختدم باألرش فإن 
ا ألمه وبقية األرش عليه ألنه اجلاين خبالف أمه وللمجين عليه وىف رجع لسيده وإن مات السيد قبل الوفاء عتق تبع

أخذ خدمة الولد حىت يتم حقه إال أن يفتكه السيد بدية اجلناية ويفدي الذمي أم ولده باألقل وله إسالمها رقا ألنا ال 
ففي ذمتها كالعبد وإن  مننعه بيعها وحيل وطؤها للمسلم إليه وملبتاعها وإن استدانت أم الولد من جتارة أذن هلا فيها

جنت أم الولد فوطئها السيد فحملت فإن مل يعلم باجلناية أدى األقل من قيمتها يوم محلت أو األرش فغن مل يكن معه 
اتبع به وإن علم قبل الوطء لزمه مجيع األرش وإن زاد على قيمتها ألنه رضي فإن مل ) ما أسلمت للمجين عليه ( 

يه وال شيء عليه يف الولد ألنه ال يسلم أمة بولدها واالبن يطأ من تركة أبيه وعلى يكن له مال أسلمت للمجين عل
األب دين يغترقها فإن علم به وبادر الغرماء لزمته قيمتها فإن مل يكن له مال بيعت هلم وإن مل يعلم أتبع بقيمتها يف 

( ا يف عدمه وإن مل يعلم باجلناية عدمه وكانت له أم ولد وقال غريه هذا خبالف وطء السيد وعلى السيد إسالمه
وأعتقها املبتاع مل يكن له ذلك فوتا ولو باعها الورثة ومل يعلموا بالدين واعتق املبتاع ) ألنه لو باعها ومل يعلم باجلناية 

كم مل يرج العتق وإمنا هلم الثمن إن وجدوه وإال اتبعوا به من أخذه يف التنبيهات قوله أو ماتت قبل سيدها وقبل احل



ال يكون على السيد شيء مل يذكر أهلا ما أم ألبيه عليه قال عبد امللك إن كان هلا مال وهو عني فللمجروح عقله 
منه وإن قصر مل يكن للمجروح غريه وإن كان عرضا خري سيدها يف افتكاكه باألرش أو إسالمه وقوله إن مات 

على السيد حيا مل يبني ما على السيد ها هنا وظاهر قوله  السيد فال شيء على أم الولد وقال غريه إمنا ذلك إن قاموا
أن مذهبة إلزام السيد األقل من قيمتها أو األرش وكذلك جاء مفسرا يف مساع أصبغ وعن سحنون ال شيء على 

ورثة السيد وال يكون هلم أن يفتكوها من مال السيد ويكون ذلك عليه يتبع باألقل من قيمتها أو أرش اجلناية 
ثالثة أقوال عند ابن القاسم ذلك على السيد وعند سحنون عليها وعن ابن القاسم ال شيء عليها وال  فيتحصل

على السيد إال أن يكونوا قاموا عليه يف النكت قيل األمة اجلانية إذا وطئها السيد إال أن يكونوا قاموا عليه يف 
مال له إنا تسلم إن مل يكن فيها فضل وإال تبع بقدر النكت قيل األمة اجلانية إذا وطئها السيد عاملا باجلناية وال 

األرش أو الباقي حبساب أم الولد على أحد األقوال والبد أن تستربأ املة اجلانية إن مل يظهر محل وال يتهم يف اإلقرار 
مل وإن بالوطء كانت وخشا أم ال قال بعضهم إن محلت فالقيمة إمنا تكون يوم احلمل ال يوم احلكم ألن فوهتا باحل

كان هلا مال قومت مباهلا عند ابن القاسم وغريه خبالف أم الولد الذي اختلف يف بقوميها والفرق تعلق اجلناية برقبة 
هذه وماهلا ووطؤها منع من رقتبها باحلمل وهو حادث وأم الولد ممنوعة الرقبة فاحتيج يف قيمتها ملا هلا وإذا وطىء 

الولد واالبن يطأ من تركة أبيه يلزمه قيمة الولد ألن األمة اجلانية ال تسلم األمة عاملا وسلمها ال شيء عليه يف 
بولدها وإن حدث بعد اجلناية ويف الدين تباع مع ولدها وألزم الواطىء عاملا األرش ومل حيلف إنه مل يقصد التزام 

رش يف ذمته وال حجة له يف أن يتبع هو باأل) يقول اردت ( األرش كما إذا أعتق عبدا بعد اجلناية لنه يف العتق 
احلمل وواطىء األمة من تركة أبيه إمنا يلزمه األقل من قيمتها أو الدين وإن وطئها عاملا بالدين ال يلزمه الدين كله 
فما يلزمه األرش كله يف اجلناية إذا علم جبنايتها ألن الدين ال يتعلق بعينها خاصة وإمنا احلكم أن تباع فيه فإن كان 

ذي اتلف على الغرماء وإن كان دينهم أقل فال حجة هلم واجلناية متعلقة بالرقبة ولو هلكت الرقبة بطلت أقل فهو ال
اجلناية قال التونسي يف املوازية إذا جنت أم الولد يفديها باجلناية كلها أو ليسلمها قال وهو صواب ألنه إذا قدر 

تقومي أم الولد حباهلا ألهنا لو كانت أمة أسلمها مبا هلا فكذا على إسالمها مل يفدها إال باجلناية كلها كالعبد واألحسن 
جيب أن يفديها ويف الكتاب خالفه ولذلك إذا ولدت من غري سيدها أن يسلم الولد معها ألن اجلناية متعلقة بعينها 

وإذا مات  وهو من منائها فيكون للمجين كما لو هلكت ضماهنا منه وكذلك إن اعتلت علة بعد اجلناية أسلمها معها
وال مال له فال شيء عليه وال عليها وقال غريه ذلك عليها ألهنا اجلناية ويف املوازية إن ترك السيد ماال أخذت 

اجلناية من ماله وقد يقال ال شيء على السيد إن ترك ماال ألنه إمنا بطلت بقيمتها يوم يقام عليه وله مال والتركة 
متعلقة بذمته وإن جين عليها أو مات السيد قبل قبضه فقيل ذلك هلا وقيل  ملك غريه باإلرث إال أن يقال اجلناية

لسيدها وهو األصور وإن جنت األمة فباعها سيدها ومل يعلم فأولدها املشتري فإن افتكها السيد مت البيع وإن مل 
 ما يقع على املشتري من يفدها البائع فداها املشتري باألقل من قيمتها أو دية اجلناية ويرجع على البائع بالثمن إال

قيمة الولد يفض الثمن على قيمة الولد واألم كأنه اشترامها معا ورجع على البائع حبصة األم قال وفيه نظر ألنه مل 
يكن معها وقت البيع قال ابن سحنون إن جنت أم الولد على رجلني موضحة فقام أحدمها فأسلم إليه سيدها قيمتها 

مته يوم األرش سواء فلم يقم الثاين حىت جرحت ثالثا موضحة مث قام هو والثاين رجع ومل يعلم باآلخر وكانت قي
السيد على األول خبمسة وعشرين ألنه إمنا كان له يوم قام نصف اجلناية مث ينظر إىل قيمتها اليوم فإن كانت ستني 

ثاين فنصف موضحة يف النصف فقد جىن على الثالث فعتقها املفتك وهو فارغ والنصف اآلخر وهو مرهتن جبناية ال
الفارغ فيفتكه السيد منه خبمسة وعشرين ألن نصف جنايته أقل من نصف قيمتها اآلن والنصف الثاين بينه وبني 



الثاين على ما بقي هلما والبباقي يف جنايته وللثاين يف مجيع جنايته فيقتسمان نصف قيمتها ثالثا وثالثني فللثالث ثالثة 
وعن ابن القاسم إن قام الثاين أو الثالث رجع بنصف ما أعطى األول ويعطي هذين إن شاء دية عشر وللثاين الباقي 

جرحهما أو قيمتها اآلن فتكون بينهما نصفني وأنكر سحنون قوله نصفني ودية جرحهما كامال وإن جين على أم 
حقه قبل العتق وأما العبد يعتقه الولد فأعتقها قبل أخذ األرش قال حممد هو هلا كماهلا وقال أشهب للسيد ألنه است

أو يهبه بعد علمه باجلرح فلسيده وإن مل يسلمه خبالف ماله وقال أشهب يف أم الولد الذمي ال يفديها إال جبميع 
األرش فإن جنت فأسلمت قبل احلكم قال ابن حبيب يفديها وتعتق عليه ويسلمها ألهنا مرهتنة باجلناية قبل أن تسلم 

ها فضل بيع منها للجناية وعتق الباقي وإن كانت كفافا أو أقل من اجلناية وقت للمجين عليه فإن فإن أسلمها ويف مثن
أسلمت مث جنت قبل أن حيكم بعتقها عتقت وعلى السيد األقل من جنايتها أو قيمتها كأم ولد املسلم ألنه مل يكن 

ق وإن قتلت أخذ قيمتها قيمة أمة وإن أسلم يقدر على بيعها وال إسالمها ولو ماتت قبل احلكم يعتقها لورثتها بالر
فهو أحق هبا وإن جين عليها فاألرش لسيدها يف القياس واالستحسان أن يكون هلا إن مل يسلم سيدها ويعرفه ابن 
حبيب مرة باجلناية قبل اإلسالم أو بعده استحسان والقياس عدم الفرق ألن إسالمها ليس بعتق وألن اجلناية إمنا 

كم وقد صادفها ذلك قبل العتق فوجب على السيد األقل من قيمتها أو األرش ومل يكن له أن تستحق يوم احل
يسلمها ألهنا باإلسالم صار هلا حكم أم الولد املسلم ألنه حكم بني مسلم وذمي وعن ابن القاسم إن أسلمت مث 

ويغرم قال اللخمي إن قتلت أم ) اتبعت باجلناية دون سيدها وال جيتمع اهنا تعتق عليه ( جنب قبل أن تعتق عليه 
الولد خطأ أربعة أقوال قال مالك يفديها باألقل من اجلناية أو قيمتها يوم احلكم وقال املغرية األقل من اجلناية أو 

خيري السيد بني أرش اجلناية أو ) ابن اجلهم ( القيمة يوم جنت وقال ابن عبد احلكم ال شيء عليه بل يف ذمتها وقال 
ي له فيها من اخلدمة فيستخدمها أو يؤاجرها وال يلحقه من جنايتها أكثر مما ميلك فإن وفت رجعت إليه يسلم ما بق

وإن مات عتقت واتبعت بالباقي قال وهو أبني كاملدبرة بل أم الولد أقوى حرية فإذا مل تلزمه قيمة املدبرة فأوىل ها 
أقل اجلنايتني فإهنا تكون بينهما بالسواء ألنه لو انفرد هنا وإذا جنت مث جنت قبل الفداء قيل إن كانت قيمتها مثل 

أحدمها أخذ مجيعها فال عربة باألكثر خبالف املفلس يكون ماله أقل الدينني ألن تلك معامالت تؤثر فيها يف يديه 
أو نصف بالقلة والكثرة حبسب ما تسلم وله ذمة تتبع وإن استوت اجلنايات وقام أحدمها أوال فله األقل من جنايتها 

قيمتها يوم احلكم له فإن قام األول ومل يعلم بالثاين فافتداه منه السيد مث قام الثاين نظر ما ينوب األول يف احلصاص 
لو علم بالثاين فيترك وانتزع منه السيد الفضل مث دفع للثاين األقل من جنايته أو نصف قيمتها اليوم وإن علم 

 حىت جنت على ثالث فاجلناية الثالثة تفض على نصف ال جناية فيه نصف فيه باجلنايتني فافتدى من األول دون الثاين
جناية وإذا جنت األمة مث أولدها سيدها خيتلف فيها يف أربعة مواضع إذا كان غري عامل موسرا هل القيمة يوم احلكم 

عاملا موسرا هل تعد أو يوم احلمل وإن كان معسرا غري عامل هل متضي أم ولد أو يأخذها اجملين عليه وإن كان 
قال ابن ) وإن كان معسرا أو كان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد أم ال ( إصابته رضا فيحمل اجلناية أم ال 

القاسم يف األول القيمة يوم احلكم ويف الثاين متضي له أم ولد باألقل من قيمتها أو قيمة اجلناية كاحملبل أمة من تركته 
كان عاملا موسرا فهو رضا حبمل اجلناية وهذا إذا علم اجلناية وما يوجبه احلكم أنه مينع منها إال  أبيه ويف املوازية إن

أن يتحملها فإن جهل حلف أنه جهل احلكم ويف املوازية إذا محلت بعد اجلناية اسلم ولدها معها فعلى هذا إذا كان 
  عاملا فقريا وأسلمت األمة اتبع بقيمة الولد 

اية العبيد بينهم كاألحرار نفس العبد بنفسه وجرحه جبرحه وخيري سيد اجملروح يف اجملروح يف فرع يف الكتاب جن
القود وأخذ العقل إال أن يسلم إليه اجلاين ألن العبد فيما جىن وإن قال سيد اجملروح ال أقتص بل آخذ اجلارح إال 



ألنه ) ل لسيد اجملروح وكذلك يف القتل وقال سيد اجلارح إما أن تقتص أو تنزع فالقو( أن يفديه سيده باألرش 
املستحق وإن مات اجلاين قبل ختيري السيد بطلت اجلناية ألنه تلزمه القيمة يوم احلكم وال قيمة للميت وإن كان 

للجاين مال فهو مع رقبته يف جنايته أو يفديه سيده بالعقل وللجل أن يقتص من عبده لعبده يف النفس واجلرح وال 
عند اإلمام بالبينة وإن جرح عبد أو قذف فادعى سيده عتقه قبل ذلك مل يصدق وأرشه أرش عبد يكون ذلك إال 

يكون للعبد دون سيده إلقراره حبريته وإن جرحه السيد أو قذفه فثبت أنه أعتقه قبل ذلك فال شيء عليه إال أن 
ال غريه إن جحد العبد وثبت حيكم عليه بالعتق وحكمه حكم احلر مع األجنيب دون السيد استصحابا للشبهة وق

ببينة فله حكم احلر له وعليه مع السيد وغريه قال التونسي إن جرح عبدين ليس له أن يسلم بعضه ويفدي بعضه 
إال أن يكون هلما سيدان فله الفداء من أحدمها واإلسالم لآلخر وإن جىن عبدان على عبد فإنه يسلم أحدمها بنصف 

والي نظر لقيمة اجلارحني بل قيمة العبد املقتول أو اجلرح ويف املوازية إن قتل عبد اجلناية إن شاء ويفتدي اآلخر 
بينهما أجنبيا مث قتل آخر سيده خري ورثة املقتول يف إسالم نصفهم جبنايته وافتدوه بنصف اجلناية ألن هذا النصف 

ع يد سيده فخري السيد يف جىن على سيده وأجنيب وعلى السيد يطرح ال حياص به كما لو قطع يد أجنيب مث قط
إسالمه يف اجلناية كلها وال حياص األجنيب أو يفديه فإن أسلم النصف لألجنيب قيل للمجين عليه نصفك جىن على 

األجنيب نصف جناية وعلى شريكك نصف جناية فإن أسلمته فهو بينهما نصفان أو يفديه فإن أسلمه النصف ألجنيب 
ثة الشريك وإن جرح عبد كما أحد كما قيل لغري اجملروح إما أنت تسلم نصيبك صار ثالثة أرباعه لآلخر وربعه لور

كله أو تفديه بنصف دية اجلرح فإن جين عبدان على رجل مث قتل أحدمها اآلخر وسيدمها واحد خري يف فداء الباقي 
ر يفديه سيده أو باجلناية كلها وذلك دية حر وقيمة الغالم ما كانت ألن يف رقبة كل واحد منهما نصف دية احل

يسلمه وإن قطع عبد يد حر مث يد سيده مث يده مث جىن آخر على العبد فقطع يده قبل أرش العبد األول قامل حممد 
هذا ضعيف بل يكون لألول ألنه جين عليه بعد استحقاق األول رقبته فينظر ما هو فيحط من جرح األول فإن كان 

دية جرحه يف رقبة العبد وضرب للثاين بدية جرحه كلها ألن  ثلث جرحه سقط ثلث جرح األول أو ضرب بثلثي
اجلناية على الثاين بعد أن قطعت يده إذ هو أحق برقبة العبد فوجب أن حيط بالذي أخذ من جنايته فلهذا ضرب يف 

ما رقبة العبد ببقية جنايته ويضرب للثاين جبنايته كلها وإن جىن العبد بعد قطع يده على ثالث فقطع يده حبسب 
نقص العبد جبنايته كأنه استوفاه وتبقى له بقية جنايته األول ثلثها فيبقى له ثلثان سهمان وجناية الثاين ثالثة اسهم 
فإن كانت اجلنايتان مستويتني فهو بينهما على مخسة أسهم فإن جرح عبد عبدا موضحة فال قود بينهما وال خيري 

ين يف فدائه مبا فضل من موضحة الرفيع أو يسلمه وقال حممد خيري السيدان فإن اختلفت قيمة رقاهبما خري سيد الد
فإن أسلمه كان للعبد اجلارح اآلخر وال شيء لسيد اجلارح األول وإن فدى غريه اجلارح ( سيد اجلارح األول 

ن األول وطلب جرح عبده قيل لسيده أقده أو أسلمه فإن اصطدم عبدان فماتا تساقطا وإن اختلفت أمثاهنما إال أ
يكون هلما أموال فيكون مثل اجلراح حينئذ وإن جرح العبد وقال السيد أعتقته قبل ومل يصدق وقال اجلارح أمكنه 
من القصاص فذلك له وال يلزمه ما نقص العبد إلقرار السيد أنه حر وإن كان خطأ أقل من الثلث فعليه األقل من 

ناية ألنه يصدق سيده فال يلزمه وال العاقلة ألن قول ديته حرا وما نقص من قيمته وإن بلغت الثلث ال تبع باجل
السيد ال يلزم العاقلة وإن كانت اجلناية بينه وبني السيد وثبتت وقد اختله فال يرجع العبد بالغلة عند ابن القاسم 
 وال بأرش اجلرح وال صداق املثل إن وطئها وال مبا نقصها وقيل يرجع بالكل غري أنه ال جيب وكذلك قال ابن

القاسم وإن اشتراه فثبتت مل يرجع بالغلة وإن هلك مل يضمن مثنا أو استحقت أهنا حرة ال صداق هلا وخالفه املغرية 
وهو القياس قال اللخمي إن جرح العبد رجال فقال السيد أعتقته قبل وكذهبما اجملروح وللعبد مال أخذ منه دية 



ه عتق عليه بإقراره وإال أخذه اجملروح رقيقا وإن صدقهما اقتص اجلرح وإال خري السيد بني فدائه أو إسالمه فإن فدا
أو خيري على دية اجلرح ويتبعه يف الذمة وإن صدق السيد وقال العبد أنا عبد امتنع القصاص وله دية اجلرح من 
يد العبد ألن السيد ال ميكن من جرح العبد وإن قال العبد أعتقين سيدي وصدقه اجملروح وكذبه السيد قدم الس

  صونا ملاله وخري بني الفداء بدية اجلرح ويبقى يف يده عبدا أو يسلمه فيقتص منه ويكون حرا 
  فرع يف الكتاب إن أقر العبد مبا يلزمه يف جسده قتل خبالف املال وقد تقدم يف احلدود بسط هذا الفرع 

يف فدائه وإسالمه وعجزه عن  فرع قال إن جىن املكاتب وأدى مجيع العقل بقي على كتابته وإال عجز وخري سيده
األرش من قبل القضاء وبعده سواء وإن قوي على احلال من الكتابة دون حال األرش فقد عجز وال ينجم عليه 
األرش كقيم املتلفات خبالف العاقلة ألهنا غري جانية فإن عجز عن األرش وأداه السيد فقد عجز وإن جىن على 

أقوى لتحقق سببه والكتابة لطف بالعبد ال معاوضة حمققة وله دفع أم ولده سيده فلم يعجل له األرش عجز واألرش 
يف جنايته إن خاف العجز كبيعها يف عجزه وإن صاحله أولياء جناية العبد على مائة فلم يؤدها حىت عجز فإن ثبتت 

ع قتله يف العمد إلقراره خري يف إسالمه وافتدائه باألقل من املائة أو قيمة األرش وإن أقر بقتل فصوحل على مال امتن
فإن مل يقتصوا مل يكن هلم يف ماله شيء وال يف رقبته إن عجز وإن أقر بقتل خطأ مل يلزمه شيء عجز أو عتق ألنه مال 

ال يلزم أو بدين لزم ذمته عتق أو رق وإن قتل رجال عمدا له وليان فعفا أحدمها فإن أدى املكاتب لآلخر نصف 
يف إسالم نصفه أو افتدائه بنصف الدية وال شيء لعايف إال أن يزعم أنه على الدية الدية وإال عجز وخري سيده 

ويهتدف إىل ذلك وإال فال يقبل قوله وإن جىن مث عتق باألداء قبل القيام عليه فال عتق له إال أن يؤدي اجلناية حالة 
ية ألن اخلروج من الرق فرع وإال رق وخري سيده يف فدائه أو يسلمه ويؤدي معه ما اقتضى من جنم بعد اجلنا

اخلروج من اجلناية لقوة سببها وتعلقها بال رقبة وإن مات وعليه دين وجناية خطأ فماله للدين ألن اجلناية يف رقبته 
فإن فضل شيء فهو ألهل اجلناية وإن مل يكن دين فاملال للجناية دون السيد إال أن يدفع األرش والعبد مثله وإن مل 

دين وإن حدث للمكاتب ولد يف الكتابة مل يلزم الولد دين ولزمته اجلناية يف حياة األب وإن عجز يترك ماال بطل ال
األب ليخلص نفسه من الرق ألنه تبع ألبيه فإن مل يؤدها عجز قال غريه وكذلك الدين إذا مل يؤده الولد عجز إذ ال 

والدين باق يف ذمته قال غريه وإن أدى الولد  تؤدي كتابة قبل دين وإال فإن عجز أسلم السيد اجلاين وحده أو فداه
الدين واجلناية وعتق مل يرجع على أبيه بشيء ألنه خلص نفسه قال ابن القاسم إن مات األب قبل القيام عليه ومل 

إمنا كان لألب معونة مال الولد يف خوف العجز يف ) وهو عدمي ( يترك ماال بطلت اجلناية والدين ومل يلزما الولد 
فإن طولب األب وهوعدمي فاختار الولد أداها ومتادى على الكتابة فلم يؤدها حىت مات األب لزمته وإن مات  حياته

مكاتب مديونا وترك عبدا قد جىن قبل موته أو بعده فاجلناية أوىل بالعبد لتعلقها برقبته إال أن يفتكه الغرماء باألرش 
لة وعليه دين وليس له إال عبد اشترك فيه اجلناية والدين وكذلك عبد احلر املديان ومن جين ماال حتمله العاق

للزومهما يف الذمة يف التنبيهات قوله أرش اجلناية حال معناه إذا كانت قتل نفس فالدية حالة خبالف احلد وقيل يف 
سيده تنجم العبد يفديه سيده يف قتل اخلطأ بالدية إهنا تنجم عليه ويلزم ذلك يف املكاتب إن عجز عنها حالة وفداه 

على السيد وإن مل تنجم على املكاتب ألن يف تنجيمها على املكاتب والعبد إضرار السيد إذ ال ميكن أن يؤدي إليه 
من الكتابة شيئا حىت يؤدي اجلناية وتأخري الكتابة ثالث سنني ضرر قال ابن يونس قيل إن أدى عنه سيده األرش 

ا ألن اجلناية سقطت وعلى أن يتبعه فعلى مذهب من يرى أنه يعجز على أن ال يرجع مبا أدى بقي على حاله مكاتب
عبده عن الكتابة يرجع له العبد رقا وإن باع أم ولده من غري خوف العجز فعلى القول بأهنا أم ولد إذا عتق قيل 

ا ال تكون ينبغي أن ير البيع إال أن يفوت بغري حرية فيمضي ذلك فيها ألن غايتها العتق وقد حصل وعلى القول بأهن



أم ولد ال يرد البيع قال أشهب عجز املكاتب عن ديته كعجزه عن األرش يبطل الكتابة ويتبع بذلك يف ذمته وخالفه 
حممد ألن العبد املدين العاجز عن الدين يصح أن يكاتب وال تصح مكاتبته ويف عتقه جناية وإن قلت فقد قال مالك 

 سبيل هلم عليه إال أن يكون املأخوذ من أمواهلم قال التونسي اختلف إن أدى كتابته فقام غرماؤه لطلب ما أدى ال
يف ولدها يولد بعد اجلناية هل يسلم معها أم ال قال فإن قيل اذا جىن ولد يف الكتابة وهم ليسوا محالء بالدين فيؤدي 

من خراجه وإال اتبع به الدين من خرجه ويؤدون هم الكتابة اليت هم محالؤها ويبقى عليه الدين يف ذمته فإن أداه 
قيل يلزم إذا مل يقدر على أداء اجلناية اليت جناها هو إذا عجز عنها ال يؤدوا معها ألهنم إمنا حتملوا الكتابة فسلم هو 
يف اجلناية وحيط عنهم ما ينوبه من الكتابة ويؤدون البقية أو الكتابة كلها إن تعذر إسالمها مبوته ويعتقون قال وفيه 

أحد املكاتبني على أجنيب فأدى اجلناية بقي على الكتابة فإن أداها عتق وال تراجع بينهما أو أدهاها  نظر فإن جىن
اآلخر لعجز اجلاين مث أديا الكتابة رجع على اجلاين مبا أدى عنه إال أن يكون ممن يعتق عليه فال يرجع عند ابن 

وأجنبيا فجىن أحدمها على األجنيب فأدى اجلناية القاسم ويرجع عند أشهب كما لو أدى عنه دين فإن كانوا أخوين 
ألنه ' وهو يقوى على الكتابة مل يرجع بعضهم على بعض وإن أداها أخوه وأدوا الكتابة فال رجوع عند ابن القاسم 

فك رقبته من الرق أو أدى األجنيب رجع على اجلاين فإن أدوا الكتابة وعتقوا فأيسر غري اجلاين رجع عليه بنصف 
ة ألنه جيب أن يشاركه لتساويهما يف احلمالة فإن أيسر اجلاين بعد ذلك رجعا عليه باجلناية ويرجع اآلخر ها هنا اجلناي

وهو ممن يعتق عليه ألن عدم األخ وقع بعد عتق اجلاين فإن ايسرا معا واجلاين عدمي فأديا اجلناية رجع األجنيب دون 
العتق لتساويهما يف الغرم قال ويلزم على هذا لو مل جيد أحدهم  األخ ألن باألداء فك رقبته وال رجوع ألجنيب بعد

وأدى األجنيب الكتابة لعجزه عنها مث وجد أحد األخوين موسرا أخذ منه قدر ما أدى عنه وإن قتل مكاتب مكاتبا 
در ما عتق معه يف الكتابة غرم قيمته فإن وفت الكتابة عتق هبا اجلاين والفاضل للسيد ويرجع السيد على اجلاين بق

منه من القيمة كانا أجنبيني أو قرابة وإن كان أخوه فال يرث من القيمة ألهنا كدية العمد ال يرث القاتل إذا عفا عنه 
وال من املال وإن كان القتل خطأ أخذ القاتل بقية ماله إن كان يرث وغرم قيمته واتبعه السيد بقدر ما عتق قال ابن 

فإن كانت مائة وبقية الكتابة مائة وترك املقتول مائة أدى القيمة فيعتق هبا ويرجع  القاسم يغرم األخ قيمة املقتول
عليه السيد خبمسني إن تساويا يف األداء وأخذ األخ مائة تركه املقتول إن كان القتل خطأ ألنه يرثه من ماله ال من 

كتابة من القيمة اليت غرمها اجلاين من ديته فحمله غرم القاتل عند ابن القاسم مخسون وقال عبد امللك يؤدي بقية ال
ماله فيؤخذ من القيمة مخسون ومن التركة مخسون يدفع يف الكتابة مث يرجع السيد عليه بالذي عتق به من القيمة هو 

مخسة وعشرون ويأخذ السيد اخلمسني الباقية من القيمة ويأخذ املكاتب اخلمسني الباقية من املال فإن كان معهما 
قتل خطأ فغرم قيمته ووفت الكتابة وردع األخ عليه بقدر ما عتق به من القيمة فكان ما ترك املقتول أخ ثالث وال

بينهما إن كان القتل خطأ وإن كان عمدا فذلك للذي يقتل فإن كان القتيل عدميا وليس معهما أخ ثالث رق إن 
بقدر ما عتق به منه فإن كان معهما أخ  كان القتل عمدا وإال عتق فيما ترك كأنه أداه من عنده ورجع عليه السيد

ثالث واجلاين عدمي وترك املقتول ماال فينبغي أن يعتق القاتل مبال املقتول إن كان القتل عمدا ويعتق به األخ الذي مل 
جين ويرق القاتل فإما أن يدفعه سيده ألخيه يباع عليه وال يعتق عليه أو يقدم بقيمة املقتول فيكون عبدا للسيد قال 
اللخمي إذا جىن املكاتب وأدى اجلناية مبا يف يده وبقي ما يرجى أن يسعى فيه أرى أن يسعى حىت يؤدي الكتابة وال 

يكون له تعجيز نفسه وكذلك إن بقي ما إن تلوم له رجي له القدرة على السعي وإن مل يرج له ذلك عجز وخري 
ملا عنده وإن مل ينظر قوته من ضعفه حىت أدى  سيده وال أرى أن ميكن من تعجيز نفسه إال بعد كشف السلطان

اجلناية مث بني أنه كان غري قادر على اجلميع مضى فعله ألن السيد ال خيتار إال بقاءه من غري غرم عليه وحيث يرد 



السيد ما أخذ من الكتابة إن كان من غري خراجه فإن كان من خرجه فمن قال هو مملوك للمجين عليه من يوم جىن 
اجه ومن قال غري مملوك مل يسلمه وإطالق الكتاب يصح على أحد القولني وإن جىن على املكاتب أخذ أسلم خر

السيد األرش وليس للمكاتب أخذه ليتجر فيه ألنه مثن رقبته فإن كانت اجلناية كفاف الكتابة كان حرا أو فيها 
به من آخر جنم فإن عجز عن أول جنم مل  فضل أخذه املكاتب ألنه ليس عليه إال الكتابة أو أقل من الكتابة حاسبة

يكن عليه أن يؤدي ذلك له فغن قتل ويف القيمة فضل عن الكتابة ومعه ولد يف الكتابة فهو له وإن مل يف بالكتابة 
حاسب السيد هبا الولد من آخر النجوم وإذا قتل قوم عبدا ال كتابة فيه ألن الكتابة والتدبري والعتق إىل أجل أو 

سقط حكمها مع القتل إال أن تكون قيمته مكاتبا أكثر ألنه قادر على بيعه مكاتبا فإن شج موضحة معتق بعضه 
  فنصف عشر قيمته مكاتبا اآلن ألن جرحه ال يبطل حكم الكتابة فإن مل يكن للجرح تسمية قوم ما نقصه 

ومهم ويسعون فيما بقي فإن فرع يف الكتاب إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد قاصوا السيد بقيمته يف آخر جن
وىف ذلك بالكتابة عتقوا أو فضل أخذوه باملرياث كاتب عليهم أو حدثوا يف الكتابة وكذلك إن قتله أجنيب فأخذ 
السيد قيمته قاصص هبا كما تقدم فإن شجه السيد موضحة قاصه السيد يف آخر جنومه بنصف عشر قيمته مكاتبا 

احتسب له بذلك آخر كتابته وكذلك املكاتبة تلد يف كتابتها ولدا فيقتله السيد  على حاله يف أدائه أو قوته أو جرحه
يغرم قيمته فإن وىف الكتابة عتقت أو فضل أخذت األم منه مرياثها وإن قتل املكاتب ومعه أخوه أو أبوه أو ولده 

بينهم أو فضل فللورثة فعجل السيد قيمته حسبت من آخر النجوم الحتمال العجز فإن وفت عتقوا فيها وال تراجع 
الذين معه يف الكتابة مرياثا وكذلك إن كان السيد هو اجلاين وال شيء لغرماء املكاتب أو العبد من قيمتهما قتلهما 
أجنيب أو السيد وال يف شيء من قبل رقبتهما من جرح أو غريه كما ال يدخلون يف مثن العبد إن بيع والدين باق يف 

قيمته عبدا مكاتبا يف قوة مثله على األداء وضعفه وال ينظر إىل قلة ما بقي عليه أو كثريه  ذمتهما وعلى قاتل املكاتب
ألن يسري الباقي يرق مع العجز وإن كاتب عبده وأمته زوجني يف كتابة فحدث فهما ولد فجين على الولد ما قيمته 

على الورثة ألنه قد أرقا هبما وأما ما أكثر من الكتابة فللسيد تعجيل الكتابة ويعتقون والفاضل للولد وال يرجع 
اكتسبه االبن فهو له وعليه أن يسعى معهم ويؤدي يف الكتابة على قدر قوته وال يأخذ األبوان ماله إال أن خيافا 

العجز وكذلك إن كان لألبوين مال وخاف الولد العجز ألن الكتابة محالة بينهم وإن جىن عبد املكاتب فله إسالمه 
جه النظر وإن قتل املكاتب عبده فللسيد أن يقتص منه يف النفس واجلرح بأمر اإلمام فإن كان معه يف وفداؤه على و

كتابته ولد فهل مثل ما للسيد يف النفع مباله فإن اجتمعا على القصاص قتال ومن أىب فال قتل للثاين كعفو أحد 
ايف القاتل إن صار إليه وإن صار ملن أراد القتل الوليني فإن صار العبد للولد باألداء أو السيد بالعجز مل يكن للع

منهما من ولد أو سيد فله القتل وإن قتل املكاتب رجال فعفا الويل على استرقاقه بطل القتل وعادت كاخلطأ وقيل 
للمكاتب لذا الدية حالة فإن عجز عن ذلك خري السيد يف إسالمه وفدائه بالدية وكذلك العبد إذا قتل رجال عمدا 

عنه الويل على أن يكون له خري سيده فإن جىن مكاتب على عبد للسيد أو مكاتب آخر لسيده معه يف كتابته فعفا 
أم ال عجل قيمته للسيد فإن عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه وكذلك ما استهلكه له ألنه أحرز ماله خبالف العبد 

ت يف تقومي املكاتب مكاتبا كما تقدم أو عبدا جيين على السيد ألن العبد ال يضمن لسيده ما استهلكه يف التنبيها
قوالن قال سحنون بل عبدا وذكره يف الكتاب حالة وهبه معناه إن كانت يف يده صناعة يكون هبا ماهرا أو تأخرا 

يف النكت قال أشهب إن قتل السد ولد املكاتبة ويف قيمته فضل على الكتابة أخذت األم ثلث الفاضل مرياثا وسقط 
لثاه إن كانت اجلناية خطأ أو عمدا مل تسقط وغرم اجلميع ويكون فضل ذلك ألوىل الناس به قال وفيه عن السيد ث

نظر ألن القيمة اليت جتب على السيد كالدية ال ينبغي أن يرث السيد منها شيئا بل الفاضل ألوىل الناس بعد السيد 



د عجز وخري سيده بني إسالمه وافتدائه عبدا وإن فق( قال حممد إن جىن املكاتب فقيل له أد اجلناية فقال ما عندي 
  قال ما عندي اآلن لكن بعد أيام ال يرق إال بالسلطان يقول له إن أديت هذا من يومك وشبهه وإال فأنت رقيق 

فرع إن قتل أحد املكاتبني يف الكتابة الواحدة عمدا أو خطأ ومها إخوان أو أجنبيان فللسيد القيمة يف اخلطأ وخيري يف 
وفيها وفاء بالكتابة عتق هبا اجلاين واتبعه ( لعمد بني القصاص والعفو عن أخذ القيمة فإن أخذها يف عمد أو خطأ ا

كان أخا أو أجنبيا وال يتهم اجلاين أن يكون أراد تعجيل العتق ) السيد حبصة ما عتق به منها يف عمد أو خطأ فإن 
عتق ويعتق هبا فإن مل يكن للجاين مال ومعه أقل من القيمة وللمقتول بالقيمة اليت أدى إن كان على أدائها قادر قبل ال

مال فال اعتقه فيما ترك املقتول إن قتله عمدا للتهمة على تعجيل العتق فإن كانت كفاف الكتابة عتق واتبعه السيد 
يسعى القاتل فيما بقي مبا ينوبه منها وإال عجز وإن أداها فلم تف بالكتابة أخذها السيد وحبس له يف أخر الكتابة و

فإن أدى وعتق رجع عليه السيد مبا كان حبسه له من القيمة يف حصته من الكتاب وإن كان القتل خطأ أعتق القاتل 
يف تركة املقتول كان أخا أو أجنبيا ألنه ال يتهم ويرجع على األجنيب مبا أدى عنه املال الذي تركه املكاتب وبقيمة 

يد على األخ مبا عتق به من التركة ألن أخاه مل يكون يرجع عليه لو أدى عنه ويرجع املقتول أيضا وال يرجع الس
عليه بقيمة أخيه ألن األخ ال يرث من القيمة وإن قتل املكاتب أجنيب فأدى قيمته عتق فيها من كان معه يف الكتابة 

ابة فعجز عن الغرم ومل يؤد من معه وال يرجع عليه بشيء إن كان ممن ال جيوز له ملكه وإن جىن أحد املكاتبني يف كت
يف الكتابة األرش حاال عجز وإن مل حيل من جنومهما وخري السيد يف اجلاين وحده فإن أدى الذي معه األرش فعتق 
رجعا به عليه إال أن يكون ممن يعتق عليه فإن قتلت مكاتبة ولدها عمدا مل تقتل به وال يقاد من األبوين وال يعفو 

عبده عمدا أو خطأ على غري شيء إن منعه السيد ألنه معروف حيل بالكتابة وخيري سيد اجلاين بني  املكاتب عن قاتل
فدائه وإسالمه رقا وإن طلب هو القصاص و عفى سيده على أخذ قيمة العبد فذلك للسيد دونه إال أن يعجل 

أو عبدا غرم له قيمته معجال وال  املكاتب كتابته فيتم له ما شاء من عفو أو قصاص وإن قتل السيد مكاتبا ملكاتبه
يقاصه هبا يف الكتابة ألنه جىن على مال له فإن كان للمكاتب األسفل ولد يف كتابته فللمكاتب األعلى تعجيل تلك 

القيمة من سيده وأخذه قصاصا من آخر كتابة املقتول ويسعى ولد املقتول فيما بقي وإن كانت كفافا اعتقوا أو 
املكاتبة بعد أن جنت مث ماتت فال شيء على الولد وال على السيد وكذلك األمة إن  فضال أورثوه وإن ولدت

ولدت بعد اجلناية مث ماتت ال شيء على الولد وال على السيد ولو مل متت مل تكن اجلناية إال يف رقبتها دون ولدها 
أ ما يؤدي القيمة أو معه بعضها ولدته قبل اجلناية أو بعدها قال ابن يونس قال أشهب إذا مل يكن لألخ القاتل خط

عجل متام الكتابة من مال املقتول وعتق أو بيع القاتل جبميع القيمة ومبا أدى عنه منها وإن كان يف القيمة اليت أدى 
وفاء الكتابة فإمنا يؤدي الكتابة منها ال من مال املقتول وإن قتل أحد األخوين اآلخر ومل يكن السيد قبض من 

يمة املقتول مثل الكتابة فأداها القاتل وعتق رجع عليه السيد مبا عتق به منها وهو نصفها إن كانا يف الكتابة شيئا وق
قال وال ( الكتابة معتدلني قال أشهب يرجع عليه جبميعها ملوت أحد املكاتبني ألنه ال يوضع بذلك عن الباقي شيء 

قال حممد إذا قتل مكاتب ) ال أديت منه الكتابة يعجبنا ألن قيمة املقتول عوض منه يف النفع وامليت إن ترك ما
مكاتبه وهو عدمي بيع عليه كتابة مكاتبه ويكون مكاتبا ملن اشتراه فإن عجزت كتابته عن قيمة املقتول اتبعه املكاتب 

بذلك وهذا على قول الغري يف كتاب أمهات األوالد إذا وطىء أمة مكاتبه فحملت وعلى قول ابن القاسم فيها 
  لسيد بالكتابة يف العسر فإن كانت عفافا عتق املكاتب وإن بقي شيء اتبعه به كما قاله يف األمة حياص ا

فرع يف النوادر إن قتل عبد عبدا وحرا فاتفق الويل والسيد على القصاص اقتص أو عدمه خري السيد يف فدائه أو 
ص يف اجلراج فإذا قطع العبد بقي جرح اختلفا قدم طالب القود وليس كقطع اليد ألنه ليس بني العبد واحلر قصا



احلر يف رقبته فغن قتل عشرة أعبد لعشرة رجال قتلوا عبد رجل فله قتلهم أو أخذ قيمة عبده على كل واحد عشرة 
قيمته يؤديه سيده أو يسلمه وله قتل البعض وال عربة بتفاوت قيمهم وإن كانت قيمة أحدهم ألفا فال تعترب إال قيمة 

ل عبد وحر عبدا عوقب احلر وعليه نصف قيمة العبد ولسيد املقتول القتل أو يستحييه ويكون له يف املقتول فإن قت
  رقبته نصف قيمة العبد مسلمة لسيده أو يفديه 

فرع قال قال مالك إمنا ننظر إىل قيمة اجلرح بعد الربء وما نقصه يوم الربء وإن بريء بغري شني فال شيء فيه إال 
حلر والعبد قال ابن القاسم إن شج عبدا موضحة فمات من فوره فله قيمته بغري ميني وإن عاش األدب يف العمد يف ا

مث مات حلف ميينا واحدة ملا مات منها وثلث القيمة يف رقبة العبد اجلارح قال املغرية وله اإلقتصار على طلب 
ه مل ميت من الشجة فإن نكل أسلمه أو الشجة وال حيلف فيفديه هبا السيد أو يسلمه وله حتليف سيد العبد اجلارح أن

فداه بقيمة امليت وإن أقر العبد أنه منها مات فله قتله فإن استحياه خري سيده وإن شهد شاهد أن عبدا قطع يد عبد 
فأراد السيد القصاص حلف العبد أو العقل حلف السيد قاله املغرية وقال مالك بل السيد يف الوجهني ألنه مالك 

  املال 
إذا أعتق اجملروح فغن بريء ومل يسر فلسيده مبلغ ذلك من ديته عبدا وإن زاد بعد العتق فالزيادة للعبد  فرع قال

على أهنا من دية حر فإن زاد لزوال عضو فللعبد ديته من حر ولسيده أرش اجلرح وإن بدأت باضعة ملنقلة بعد 
للعبد وإن عتق بعد اجلرح فتناهى للنفس  العتق فإن مل يستفد طرح أرش الباضعة من عقل منقلة عن حر والباقي

  سقط اجلرح وال قصاص للسيد وال أرش وقال ابن
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

القاسم قيه دية حر يرثها ورثته بعد أن يقسموا ملات منها ألن املوت وقع يف احلرية وقال أشهب دية عبد تغليبا 
  للسبب وكذلك النصراين يسلم وإن أنفذت مقاتله عتق مث مات قال ابن القاسم توارث باحلرية 

بن القاسم إن كانت قيمته يوم اجلرح مائة ويوم املوت ألفا فليس فيه إال مائة وكذلك إن نقص وإن فرع قال قال ا
  جىن عليه ثانيا فعليه قيمته يومئذ جمروحا وكذلك طرؤ اجلنايات على اجلنايات 

صانع أو فرع قال قال حممد كل ما أتلف العبد ال على وجه األمانة ففي رقبته وما أتلفه على وجه األمانة وهو 
مودع أو متصع معه أو مستأجر عليه ففي ذمته إال أن يتعدى ففي رقبته ولك ما لزم العبد يف رقبته لزم اليتيم يف 

ماله وما ال يلزمه إال يف الذمة ال يلزم اليتيم يف ماله وال يف ذمته ويف خديعة العبد قوالن هل هي يف الذمة أو الرقبة 
  حتل أمة بينه وبني غريه ففي رقبته قال ابن القاسم يف املأذون إذا أ

فرع قال قال ابن القاسم إذا قتلت أو جرحت فبعتها فولدت فتقتل يف العمد إن كان الولد مثل الثمن فأكثر فهو يف 
وال للبائع على املشتري يف الفضل أو أقل من الثمن رجع املبتاع على ) وال شيء للمشتري على البائع ( الثمن 

استحيوها خريوا بني الثمن الذي بيعت به من البائع أو أخذ قيمتها يوم احلكم من امليت فإن  البائع بالنقص وإن
أخذوا الثمن من البائع فال شيء هلم على املبتاع أو القيمة من املبتاع رجع املبتاع على البائع بالثمن كان ما غرم من 

  القيمة أكثر أو أقل باالستحقاق وللسيد دفع الدية وأخذ الثمن 
فرع قال ابن القاسم عبد بينكما جىن على أحدكما يفتك اآلخر نصفه بنصف اجلناية أو يسلمه أو على أحدكما أو 

  أجنيب فلألجنيب ثالثة أرباع العبد فإن شج كليكما موضحة تساقطتا 
  فرع قال قال ابن القاسم إذا جىن مث أبق ال جيوز أن يسلم آبقا ألنه معاوضة حرام 

صحابنا إذا حفر حر وعبد بئرا فاهنارت عليهما وصف قيمة السيد مثل نصف دية احلر أو أقل فرع قال قال بعض أ
فال تباعة بينهما ألن نصف دية احلر يف رقبة العبد الذاهب إال أن يكون له مال ففضل نصف الدية فيه وأو نصف 

  قيمة العبد أكثر فالزائد يف حال احلر واملدبر وأم الولد كالعبد 
املوازية إذا جىن العبد الرهن ففداه ربه بقي رهنا أو أسلمه خري املرهتن يف ثالثة إسالمه واتباع الراهن فرع قال يف 

بديته أو يفديه فيكون مع ماله رهنا مبا فداه إن مل يكن سيده انتزعه قبل ذلك وهو بالدين األول رهن بغري ماله إن مل 
لسيد بالدين واألرش بيع وبدىء باألرش لتعلقه بالرقبة وإن يكن اشترطه وال يباع حىت حيل الدين فإن مل يفده ا

فضل بعد الدين واألرش شيء فللسيد أو يأخذاه لنفسه بزيادة على اجلناية قلت أو كثرت فيسقط مثلها من دينه 
فده ويتبع السيد مبا بقي من الدين بعد إسقاط ما ذكرنا من الزيادة فإن مل يفده السيد وإال أسلمه وقال املرهتن ا

ففداه فذلك دين على الراهن وال يكون العبد به رهنا حىت يقول وهو به رهن فإن فداه بغري أمره مث مات العبد مل 
  يلزم السيد شيء من ذلك إال الدين القدمي 

فرع قال سحنون إن غصب عبدا وعند الغاصب جارية ودفعه لربه فجىن العبد عند الغاصب فقتل رجال خطأ 
  يده تضمينه للغاصب فارغا بغري جناية وخيري يف الغاصب ووطىء اجلارية فلس

فرع قال قال سحنون يف األمة املشتركة يطأها أحدمها فتحمل وال مال له فتجين فنصف الواطىء حبساب أم الولد 
واآلخر يفدي أو يسلم فإن فدى فله نصف قيمتها على الواطىء أو أسلم فذلك للمجين عليه ويباع له فيه إال أن 



ي السيد أو يسلم اجملين عليه وال يتبع الواطىء بشيء إال أن للشريك اتباع الواطىء بنصف قيمة الولد ويعتق يفتد
  على الواطىء نصفه ويتبغ اجملين عليه ذلك النصف باألقل من نصف قيمة اجلناية أو نصف قيمة الرقبة 

من له األم فإن أسلمها فهي ومحلها  فرع قال قال ابن القاسم إن وهبت حامال أو وهبت محلها آلخر فجنت خري
للمجروح أو فداها فحملها ملن وهبت له وإن تأخر انتظر حىت وضعت فالولد لصاحبه وال تلحقه اجلناية وخيري 

  صاحب األم فإن اسلمها صاحب الرقبة حامال فقال صاحب الولد أنا افتكها فذلك له 
ر إن مات حيوان مما صنع به إن مل خيالفوا قاله ابن القاسم فرع يف اجلواهر ال ضمان على الطبيب واحلجام والبيطا

قال مالك وإن ضرب معلم الكتاب أو الصنعة صبيا ما يعلم أنه من األدب فمات مل يضمن وإن ضربه بغري األدب 
تعديا أو جتاوز األدب ضمن ما أصابه وكذلك الطبيب إن مل يكن له علم ودخل جرأة ويتقدم إليهم يف قطع العروق 

حنوها أن يقدم أحد على مثل هذا إال أن يأذن اإلمام وينهوا عن األشياء املخوفة اليت يتقي فيها اهلالك إال بإذن و
اإلمام وأما العروق بالعالج فال شيء عليه وما أتى على يد الطبيب مما مل يقصده فيه روايتان يضمن ألنه قتل خطأ 

مد بن حارث إن فعل اجلائز فتولد عنه هالك أو فساد فال وال يضمن ألنه تولد عن فعل مباح كاإلمام وقال حم
ضمان أو أراد فعل اجلائز ففعل غريه خطأ أو جاوزه أو قصر عن اجلائز فترتب عليه هالك كذلك ضمن وما خرج 

قال مالك إن ( عن هذا األصل فهو مدرود إليه قال عيسى من غر من نفسه مليضمن ودية ذلك على قاتله كاخلطأ 
هلم أي طبيب طب أو بط ) ب فمات وسقى قبله أمة فماتت ال يضمن ولو ضمن لكان حسنا ويقال سقاه طبي

فمات ضمن قال مالك إن أمر بقطع شفة أو يد قصاصا فقطع غري ذلك أو زاد يف القصاص فهو خطأ على عاقلته 
وإن حفر يف ملكه أو ما  إال دون الثلث ففي ماله عمل ذلك بأجر أو بغري أجر وإن أمره سيده علم أنه عبد أم ال

أذن له يف احلفر ملنفعته كقناة داره فأسقط جدار داره ضمنه وإن أوقد نارا على سطحه يف يوم ريح عاصف ضمن 
ما أتلفته مما كان يغلب على الظن عند وقودها وصوهلا إليه وإن عصفت الريح بعد الوقود بغتة فال ضمان لعدم 

ان وإن كان جداره مائال ألنه بناه مائال فهو ضامن أو مال بعد ذلك ومل التفريط وإن سقط ميزابه فقتل فال ضم
يتداركه مع اإلمكان واإلنذار واإلشهاد وجب الضمان وإن مل ينذر ففي الضمان خالف وإن رش الطريق لتزلق فيها 

املطبق والصيب ابن  دابة ضمن ما عطب أو تربد أو حنوه ومل يرد غال خريا مل يضمن ويف النوادر فعل الدابة واجملنون
سنة وحنوها هدر يف األموال وحتمل عواقلها يف القتل الثلث فاكثر ومأذون الثلث يتبعان به يف املال والذمة قال ابن 

القاسم ويقاد من السكران خبالف اجملنون ألن املعاصي ال تكون أسباب املساحمات وعن مالك إن ضرب عبده فعجز 
ضمن ويكفر وإن عدق يف وطء بكر وعلم أن موهتا بعد قرب من ذلك فعليه الدية عنه فأمر غريه بضربه فمات مل ي

وخيري أهلها ويكفر قال عبد امللك إن كان فيها حممل للوطء فال شيء عليه وإال ضمن كاحلجام وغريه ألنه خطأ قال 
ن أضر بالطريق سحنون إمنا خيريهم على قول من يرى أن ال ضمان باخلطأ يف ماله قال أشهب حافر املرحاض إ

وإن حفر بئر ماشية لرجل بغري إذنه فعطب هبا رجل مل يضمن ألنه ) البئر جبار ( ضمن وإال فال لقوله عليه السالم 
جيوز له حفرها وإن حفر بئرا يف داره ملصلحته مل يضمن ما عطب فيها أو ليقع فيها سارق قال ابن القاسم ضمن 

السارق وال غريه ألنه له فعل ذلك شرعا وكذلك إن ربط كلبا ليعقر  السارق وغريه أو ليقع فيها سبع مل يضمن
إنسانا أو ليصيد قال ابن القاسم إن حفر يف دار رجل بغري إذنه ضمن احلافر ألنه متعد يف الدار إال أن يعلم صاحبها 

حراق الثوب أو فيخري أو يكون بينه وبينه صداقة فهو كاإلذن قاعدة أسباب الضمان ثالثة اإلفساد بغري إذن كإ
التسبب كوقد النار بقرب الزرع أو وضع اليد غري مؤمنة كالغاصب وقبض املبيع بيعا فاسدا تنبيه ضمان جنايات 

العبد على خالف القواعد غري أن السنة أتت هبا ألن العبد قد يقصد الفساد فتؤخذ رقبته فيقع اإلضرار بالسيد وهو 



عد ال يعاقب غري اجلاين قاعدة العمد واخلطأ يف أموال الناس سواء إمجاعا ممن مل جيز وال يتأمل العبد وقد جىن والقوا
هو مكلف أو فيه أهلية التكليف كالتمييز خبالف الرضيع فإنه كالبهيمة قاعدة اذن املالك املأذون له شرعا أن يأذن 

دع اذا حول الوديعة من مسقط للضمان ولذلك ال يضمن املودع وال املستعري فيما ال يغاب عليه وال يضمن املو
إىل زاوية بيت آخر واإلذن الشرعي إذا عري عن إذن رب املال ال يسقط الضمان ولذلك فإن اإلنسان ( زاوية بيته 

ولو شال شيئا فسقط على الوديعة ضمنها النفراد اإلذن الشرعي ألن رهبا مل ) أذن له الشرع يف التصرف يف بيته 
فكسر حلقة قلة زيته يضمن النفراد اإلذن الشرعي والصائد أذن له يف الصيد  يأذن له يف ذلك وكذلك فاتح بابه

واملضطر أذن له يف الصيد فإن أفسد به ضمن النفراد اإلذن الشرعي ( فإن أفسد به ضمن النفرد اإلذن الشرعي 
ذنان فال ضمان فيتخلص أنه إن اجتمع اإل) واملضطر أذن له الشرع يف أكله طعاما ويضمنه النفراد اإلذن الشرعي 

كاملودع أو انتفيا ضمن كالغصب أو أذن املالك فقط ضمن فهي أربعة أقسام يضمن يف واحد ويظهر أن اإلذنني كل 
واحد منهما أعم من اآلخر وأخص من وجه وجيتمعان وينفرد كل واحد بنفسه وهو ضابط األعم واألخص من وجه 

الزواجر بال جرب كاحلدود واجلوابر بال زجر كتضمني الصيب  قاعدة اجلوابر والزواجر من قواعد الشرع وقد توجد
واجملنون وقد جيتمعان حنو كفارة الظهار وتضمني الغصب وجزاء الصيد يف قتله متعمدا وغاصب املرأة وحنوه وسيأيت 

بسط هذه القاعدة يف الدماء إن شاء تعاىل فعلى هذه القواعد تتخرج فروع اجلنايات يف الضمانات فتأملها 
  استعملها يف مواردها حتكم الضمان بفضل اهللا تعاىل و

فرع يف النوادر قال مالك إن اصطدمت سفينتان فغرقت إحدامها مبا فيها فهدر ألن الريح تغلبهم غال أن يعلم 
قدرهتم على صرفها قال ابن القاسم ولو قدروا مع هالكهم ضمنت عواقلهم النفوس واملال يف ماهلم ألهنم وفروا 

إن مل يروهم لظلمة الليل ولو رأومهم مل يقدروا عليها مل يضمنوا وإن اصطدم فارسان فهلكا وفرسامها نفوسهم ف
فعلى عاقلة كل واحد دية اآلخر وقيمة فرسه يف ماله ألن الفارس متمكن من فرسه خبالف أهل السفينة وقيل على 

حدمها مل يلزم عاقلته إال نصف دية اآلخر كل واحد نصف دية اآلخر إلشراكه يف نفسه قال ولو لزم هذا إذا عاش أ
ولكان الذي يهوي يف البئر قاتال لنفسه مع حافرها ولكان الواطىء على احلسك وقد نصبها رجل فيما ال ميلك 

قاتل لنفسه مع ناصبها وباملشهور قال علي وغريه رضي اهللا عنهم وإن اصطدم حر وعبد فماتا فقيمة العبد يف مال 
رقبة العبد ويتقاصان فإن زاج مثن العبد على الدية فلسيده الزيادة يف مال احلر أو دية احلر أكثر مل  احلر ودية احلر يف

يلزم السيد شيء إال أن يكون للعبد مال فالفضل فيه وقال أصبغ قيمة العبد يف مال احلر يؤتى السيد ويقال له افتك 
ها وإن فداها فبجميع الدية ألهنا قاعدة اجلنايات وإن قيمته بدية احلر أو أسلمها فإن أسلمه فليس لوالة احلر غري

اصطدم رجالن أو راكبان فوطىء أحدمها على صيب فقطع أصبعه ضمناه ألن لكل واحد منهما أثرا فيه باإلصطدام 
قال أشهب حافروا البئر تنهار على أحدهم تضمن عاقلة الباقي ديته والنصف اآلخر هدر ألن للمقتول شركا يف 

وال تعقل العاقلة قاتل نفسه وإن ماتوا فعلى عاقلة كل واحد نصف دية اآلخر لشركة كل واحد يف قتل  قتل نفسه
نفسه قال مالك عن ارتقى يف البئر فأدركه آخر يف أثره فخرا فهلك فعلى عاقلة األسفل الدية ألنه املباشر بفعله قال 

جره الثالث حىت كادوا يفرقون فرجوا الثالث مالك ربطت مركب يف صخرة وربط هبا أخرى وربط ثالث بأحدمها ف
( خوف الغرق فهلك مبا فيه ال شيء عليهما خلوفهم اهلالك قال ابن القاسم إن طلبت غريقا فخشيت املوت فأفلته 

ضمنت ديته ألنك أنشبته وعنه ال ضمان كالغريق فإن ) ال شيء عليك وإن علمته العوم فخفت املوت عليك فأفلته 
لبك تديل له حبال فرفعته فلما أعجزك خليته فمات ضمنته قاله مالك وقال إن أمسكت لرجل حبال ترجى يف بئر فط

  يتعلق به يف البئر فانقطع فال شيء عليك لعدم صنعك أو انفلت من يدك ضمنت 



فرع قال إن سقط من دابته على رجل فمات فديته على عاقلة الساقط و إن سقط على غالم فانشج األسفل 
على ضمن األعلى شجه األسفل واألعلى هدر وإن دفع رجال فوقع على آخر فعلى الدافع العقل دون وانكسر األ

املباشر وقيل على ( املدفوع ألنه آلة وإن دفعه فطرحه فوقعت يده حتت ساطور جزار فقيل على عاقلة اجلزار ألنه 
يف البئر ووقع عليه األعمى فمات البصري القاصد قال مالك وإن قاد بصري أعمى فوقع البصري ) عاقلة الطارح ألنه 

  فديته على عاقلة األعمى وقضى به عمر رضي اهللا عنه 

  النظر الثاين يف دفع الصائل

وهو يف املدفوع فكل صائل إنسانا كان أو غريه فمن خشي من ذلك فدفعه عن نفسه فهو هدر حىت الصيب واجملنون 
فعه واملدفوع عنه كل معصوم من نفس أو بضع أم ومال قال إذا صاال أو البهيمة ألنه ناب عن صاحبها يف د

القاضي أبو بكر أعظمها النفس وأمره بيده إن شاء سلم نفسه أو يدفع عنها وخيتلف احلال ففي زمان الفتنة الصرب 
كره إال من أ( أوىل تقليال هلا أو مقصودا وحده فاألمر سواء وأعظم من اجلميع الدين وهو أقوى رخصة لقوله تعاىل 

وأما الدفع فقال القاضي ال يقصد القتل بل الدفع فإن أدى للقتل فذلك إال أن يعلم أنه ال ) وقلبه مطمئن باإلميان 
يندفع إال بالقتل فيقصد ابتداء ولو قدر املصول عليه على اهلرب من غري مضرة تلحقه مل يدفع باجلرح وغال دفع مبا 

ر من نفس الصائل فغن عض يد غريه فنزع اليد فتبددت أسنانه ضمن يقدر وال يتعني قصد العضو اجلاين ألن الش
النازع دية األسنان ألهنا من فعله وقيل ال يضمن ألنه أجلأه إىل ذلك وإن نظر اىل حرم من كوة مل جيز أن يقصد عينه 

كن ( د يف الصحاح أو غريها ألنه ال يدفع املعصية باملعصية وفيه القود إن فعل وجيب تقدم اإلنذار يف كل دفع متهي
وعليه اعتمد عثمان رضي اهللا عنه على أحد التأويالت وألهنا تعارضت ) عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا القاتل 

ميكن من نفسه والتمكني من القتل أخف مفسدة من القتل فيقدم والفرق بني أن ميكن من ) أن يقتل أو ( مفسدة 
حىت ميوت أن ترك الغذاء هو السبب التام يف املوت مل ينضف إليه غ يره قتل نفسه أو يترك الغذاء أو الشراب 

والبد أن ينضاف فعل الصائل للتمكني والفرق بني من ترك الغذاء حيرم ومن ترك الدواء فال حيرم أن الدواء غري 
جلواهر ما أكلته من يف ا) يف إتالف البهائم  -النظر الثالث ( منضبط النفع فقد يفيد وقد ال والغذاء ضروري النفع 

الزرع بالنهار ال ضمان على أرباهبا ألن على أرباب احلوائط احلفظ هنارا قال حممد بن حارث وهذا الكالم حممول 
على أن أ أهل املواشي ال تثملها هنارا وجيعلون معها حافظا وإال فإن أمهلوا ضمنوا ما أتلفته ليال وإن كان أضعاف 

رم حمجورا عليه أم ال حمروسا أم ال ألن على أهل املواشي حفظها ليال قال القاضي قيمتها كان ذلك الزرع أو الك
أبو الوليد هذا خمتص باملوضع الذي يكون فيه الزرع أو احلوائط مع املسارح أما املختص باملزارع دون املسارح 

  فيضمنون ليال وهنار 
أو اخلوف وأن يتم أو ال يتم وإن مل يبد فرع مرتب قال مطرف عن مالك يضمنون قيمة ما أفسدت على الرجاء 

صالحه وعن ابن القاسم قيمته لو حل بيعه ألن القيمة عوض الثمن وقال ال يستأىن بالزرع هل ينبت أم ال كما 
يصنع بسن الصغري ألن السن إذا نبتت مل تفت املصلحة وتأخر نبات الزرع عن إبانة يذهب مفسدته يف النوادر لو 

  بالليل فقطعتها مل تضمن خبالف الزرع واحلوائط واحلروز  وطئت على رجل إنسان
فرع يف النوادر ما وطئت الدابة بيد أو رجل أو أصابته بيدها أو فمها وعليها راكب قال مالك إن كان الراكب 

) جرح العجماء جبار ( جيريها أو يشيلها أو يضرهبا فترمح ضمن لسببه أو من فعلها خاصة فهدر لقوله عليه السالم 
قال قال مالك القائد والسائق والراكب ضامنون ملا أصابته بيد أو رجل فغن اجتمعوا فعلى كل واحد ثلث الدية 



يريد أن الراكب يشركهم يف فعل فعله هبا كان عنه فعلها إال أن ترمح من غري فعل أحد وفعله عمر رضي اهللا عنه 
طئت عليه مل يلزم الراكب ولزم القائد والسائق ألن يف جمري الفرس قال ابن القاسم وأشهب إذا اجتمعوا فما و

الراكب كالتباع ال يقدمها وال يؤخرها إال أن يفعل ما يبعها على ذلك ومل يكن من السائق والقائد عون فهو 
الضامن قال ابن القاسم فهو الضامن قال أشهب ما نفجت أو كدمت من غري هتييج من أحد منهم فأجدرهم 

كان سوقه يدعوها ألنه خلفها فهي ختافه ويف املوازية إن وطئت الدابة وعليها راكب صغري ال بالضمان السائق إن 
يضبط وال حيرك أو نائم أو مريض وذلك عليه إال أن يكون هلا سائق أو قائد فعليهما دونه قال مالك يضمن من 

ما ال يقدر املقدم على دفعه قال ابن )  أو يضرهبا فعليهما أو يفعل املؤخر( املرتسمني املقدم إال أن حيركها املؤخر 
القاسم خيتص به الضمان على عاقلته فيما حتمله العاقلة قال مالك فإن رحمت من غري فعل واحد منهما فال شيء 

أو آخره ألنه أوطأه بقوده إياه قال أشهب ) ما وطىء عليه أو القطار ( عليهما قال ابن القاسم يضمن قائد القطار 
منه كمن يرى طائرا فيقع على إنسان فيقتله الطائر قال مالك ال يضمن الراكب ما كدمت أو  وقد يضمن اعذر

ضربت بيد أو رجل إال أن يكون منه فعل خبالف ما وطأت ألن الركوب سلب املشي ال الكدم وإن نزل عن دابته 
جته أو نزل عنها فيوقفها فوقعت يف الطريق ضمن ما أصابت ألن ذلك حيرم عليه وله الوقوف عليها يف الطرق حلا

وال يضمن وإن مجحت براكبها وعلم أنه مقلوب ضمن ما أصابت ألن ركوبه سبب ذلك قال أشهب إن ركبها 
فطارت من حتت يدها حصاة ففقأت عينها فال شيء عليه قال حممد هذا إن طارت حلفرة وقع احلافر من غ ير أن 

ساقها فوقع سرجها أو متاع عليها فأتلف مل يضمن قال ابن القاسم  يدفعها حبافرها أما لو اطارهتا حبافرها ضمن وإن
إن رحمت الدابة فصحت إياك فوطئت ضمنت ألنك هتيجها وإن انفلتت فصحت لرجل ميسكها فقتلته فهو جبار إال 

ى أن يكون املأمور عبدا لغريه أو حرا صغريا وإن أفلتت من يد رجل أو من مدورها فأسدت فهدر وغلبتها إياه عل
االنفالت كغلبتها للراكب على اجلماح قال مالك إن اقتىن كلبا عقورا يف داره ملاشية وهو يعلم بعقره ضمن قال 

ابن القاسم يعين إن اختذه مبوضع ال جيوز له وإال مل يضمن إال أن يتقدم له وعن ابن وهب يف الدابة الصؤول يف 
قدم له قال أشهب ال يضمن مطلقا قال ابن القاسم إن اختذ مربطها فانفلتت منه فتفسد ال يضمن صاحبها إال أن يت

الكلب فيما له اختاذه كالصيد أو حراسة الدار ال يضمن من دخل دخل بإذن أم ال إال أن يعلم ربه أنه يعقر قال 
ه حممد أصل ذلك إن اختذه فيما ال جيوز له أو حلراسة الدار ضمن أو مبوضع جيوز إال أنه علم أنه يعقر وإن اختذ

للسراق قال مالك إن اقتناه يف داره للماشية ضمن إن علم أنه يعقر ألن املاشية يف الدار ال خياف عليها فللناس 
اختذه قال مالك إن عرفت اإلبل بالعدوى على أهل الزرع بيعت ببلد ال زرع فيه تنبيه وافقنا الشافعي أنه ال يضمن 

( نا الشافعي أنه ال يضمن العجل الصائل واجملنون والصغري وقال وافق) ح ( العجل الصائل واجملنون والصغري وقال 
يباح له الدفع ويضمن واتفقوا إذا كان آدميا بالغا مل يضمن لنا أن األصل عدم الضمان وقياسا على اآلدمي ) ح 

بالغصب ( مثنه وعلى الدابة املعروفة باألذى أهنا تقتل وال يضمن إمجاعا وال يلزمنا إذا غصبه فصال عليه ألنه يضمن 
ال يف الصائل و الصيال القاتل يف الصائل احتجوا ) ال بالدفع إذا اضطره اجلوع ألن اجلوع القاتل يف نفس اجلوع 

بأن مدرك عدم الضمان إمنا هو إذن املالك ال جواز الفعل ألنه لو أذن له يف قتل عبد مل يضمن ولو أكله جملاعة ضمن 
يضمن والقيمة ال اختيار هلا ألنه لو حفر بئرا فطرح إنسان نفسه فيها مل يضمنه  واآلدمي له قصد واختيار فلذلك مل

) جرح العجماء جبار ( ولو طرحت هبيمة نفسها ضمنها وجناية البهيمة ال تتعلق برقبتها وعموم قوله عليه السالم 
الفعل بدليل أن الصيد أي هدر فلو ضمن مل يكن جبارا كاآلدمي واجلواب عن األول إن الضمان يتوقف على جواز 

ال يضمنون ) سيده فقتله العبد أو األب على ابنه فقتله ابنه ( إذا صال على حمرم مل يضمنه أو صال على العبد 



جلواز الفعل وعن الثاين أن البهيمة هلا اختيار اعتربه الشرع ألنه الكلب لو استرسل بنفسه مل يؤكل صيده والبعري 
أصلهم وإن فتح قفصا فقعد الطائر ساعة مث طار قلتم ال يضمن ألنه طار باختياره وأما الناد يصري مجيعه منحرا على 

قوهلم يف اآلدمي لو طرح نفسه يف بئر ال يضمن خبالف البهيمة فيلزمكم أنه لو نصب شبكة فوقعت فيها هبيمة ال 
برقبته مع مساواته للدابة يف الضمان يضمنها وأما تعلق اجلناية برقبة العبد فيبطل بالعبد الصغري فإنه تتعلق اجلناية 

مطلقا أو معناه ) يف القصاص عدم اعتباره ( وعن الثالث أن كونه جبارا أنه ال قصاص فيه وال يلزم عن عدم اعتباره 
يوجب ضمانا على مالكه والنزاع يف الضمان على قاتلها تنبيه إن ارسل املاشية بالنهار للرعي أو انفلتت فأتلفت فال 

فإن انفلتت بالليل أو ) ح ( و ) ش ( كان صاحبها معها وهو يقدر على منعها فلم مينعها ضمن ووافقنا  ضمان وإن
يف الزرع ويف غري الزرع اختالف عندهم وقالوا يضمن أرباب ) ش ( أرسلها مع قدرته على منعها ضمن وقاله 

رح ضمن أو الداخل بإذن فوجهان أو القطط املعتادة الفساد ليال أفسدت أو هنارا وإن خرج الكلب من داره فج
ال ضمان يف الزرع ليال كان ) ح ( بغري إذن مل يضمن وإن أرسل الطري فالتقط حب الغري مل يضمن ليال وهنارا وقال 

اآلية وجه الدليل أن داود ) وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم ( أو هنارا لنا قوله تعاىل 
قضى بتسليم الغنم إىل أرباب الزرع قبالة زرعهم وقضى سليمان عليه السالم بدفعها مل ينتفعون بدرها  عليه السالم

ونسلها وخراجها حىت خيلف الزرع وينبت زرع آخر والنفش رعي الليل واهلمد رعي النهار بال راع وألنه فرط 
اعتربمت ذلك يف قولكم إن رمت الدابة  دون الليل وقد( فيضمن كما لو كان حاضرا وألنه بالنهار ميكنه التحفظ 

حصاة كبرية أصابت إنسانا ضمن الراكب خبالف الصغرية ال ميكنه التحفظ منها ويتحفظ عن الكبري بالتنكب عنه 
وقلتم يضمن ما نفجت بيدها ألنه ميكنها ردها بلجامها وال يضمن ما أفسدت برجلها وذنبها احتجوا بقوله عليه 

وبال قياس على النهار وما ذكرمت من الفرق باحلراسة بالنهار باطل ألنه ألنه ال فرق ) جبار جرح العجماء ( السالم 
بني من حفظ ماله فأتلفه إنسان أو أمهله فأتلفه إنه يضمنه يف الوجهني وقياسا على حراسة اإلنسان على نفسه وماله 

سه جناية صاحبه البهيمة واجلواب عن وجناية ماله عليه وجنايته على مال أهل احلرب أو أهل احلرب عليه وعك
األول أن اجلرح عندنا جبار إمنا النزاع يف غري اجلرح واتفقنا على تضمني السائق والراكب والقائد وعن الثاين 

الفرق املتقدم واجلواب عما ذكر أن إتالف املال سبب املالك كمن ترك غالمه يصول فيقبل فال وعن الثالث أنه 
ية وألنه بالليل مفرط وبالنهار ليس مفرطا وبقية التعرض ليس أحدهم من أهل الضمان وها يضمن قياس خمالف لآل

  هنا أمكن التضمني فارغة 

  كتاب اجلراح

) أم حسب الذين اجترحوا السيات ( ويف التنبيهات هو مشتق من اإلجتراح الذي هو اإلكتساب قال اهللا تعاىل 
يف الصيد يف األجساد والدماء مسي بذلك جرحا وصار عرفا فيه دون  ومنه جوارح الصيد الكتساهبا وملا كان عملها

سائر االكتسابات وجتريح الشاهد جماز كأنه ملا قدح يف عرضه جرحه يف جسمه وكذلك قالوا طعن فيه فتخصيص 
اسم اجلرح بالكسب اخلاص كتخصيص الدابة بالفرس أو احلمار وأصل حترمي الدماء الكتاب والسنة واإلمجاع 

من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل ( وقال تعاىل ) وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ( تاب قوله تعاىل فالك
وقال ) أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحىي الناس مجيعا 

وأمجعت األمم ) الث كفر بعد إميان وزىن بعد إحصان أو قتل نفس ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ث( رسول اهللا 
فضال عن هذه األمة على حترمي الدماء سؤال يف اآلية الثانية التشبيه يف لسان العرب إمنا يكون بني املتقاربني ال بني 



قتل واحدة ال تشبه  بعيد من قتل النفس الواحدة بعدا شديدا وكذلك أحياؤها بل( املتفاوتني جدا وقتل مجيع الناس 
جوابه قال بعض العلماء إن املراد بالنفس إمام مسقط أو ) فكأمنا ( قتل عشرة فما وجه التشبيه الذي يف قوله ) 

حكم عدل أو ويل ترجى بركته العامة فلعموم مفسدته كأنه قتل كل من ينتفع به وهم املراد بالنفس وكذلك إحياؤه 
ومن نقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا ( ا قال اهللا تعاىل وإال فالتشبيه مشكل وقال جماهد مل
وقتل مجيع الناس ال يزيد يف العقوبة على هذا وهو مشكل ألن قاعدة الشرع ) عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

رة ألنه العدل تفاوت العقوبات بتفاوت اجلنايات فغاصب درهم ليس كغاصب دينار وقاتل واحد ليس كقاتل عش
يف العادة فإذا توعد اهللا تعاىل قاتل الواحد بالغضب والعذاب العظيم وغري ذلك اعتقدنا مضاعفة ذلك يف حق االثنني 

  فكيف يف العشرة فضال عن مجيع الناس 
وابن فرع يف املقدمات ليس بعد الكفر أعظم من القتل ومجيع الذنوب متحوها التوبة بإمجاع إال القتل قال ابن عمر 

عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت إن الوعيد حمتم متحتم عليه ال توبة له لآلية املتقدمة وهي أخص من آيات التوبة 
كل ذنب عسى اهللا أن يعفو عنه ( وأحاديثها فتقدم عليها وقاله مالك وقال ال جيوز إمامته وإن تاب وعن رسول اهللا 

ألن من شرط التوبة رد التبعات ورد احلياة على املقتول متعذر إال أن إال من مات كافرا أو قتل مؤمنا متعمدا قال و
حياهللا املقتول قبل موته بطيب نفسه قال ومذهب أهل السنة أن القتل ال حيبط األعمال الصاحلة فالبد من دخول 

تبني له أنه  اجلنة ليجازي على حسناته وكان ابن شهاب إذا سئل عن توبته سأل هل قتل أم ال ويطاوله يف ذلك فإن
مل يقتل قال ال توبة له وإال قال له التوبة وإنه حلسن يف الفتوى ومن توبته عرض نفسه على أولياء املقتول فإن أقادوا 
منه وإال قال لكم الدية وصام شهرين متتابعني أو أعتق رقبة ويكثر من االستغفار ويستحب أن يالزم اجلهاد ويبذل 

( ك يف قبول توبته فإن قتل القاتل قصاصا قيل ذلك كفارة له لقوله عليه السالم نفسه هللا تعلى روي كله عن مال
وقيل ليس يكون ذلك ألن املقتول ال ينتفع بالقصاص بل منفعته باإلحياء زجرا وتشفيا ) احلدود كفارات ألهلها 

النظر األول ( ها فهذه ثالثة أنظار واملراد باحلديث قول اهللا تعاىل احملصور النظر يف اجلناية ويف إثباهتا وما يترتب علي
  وهلا ثالثة أركان ) يف اجلناية  -

الركن األول اجلاين ويف اجلواهر شروطه التزام األحكام فال قصاص على صيب وال جمنون وال حريب ألن اإلسالم 
سباب الرخص جيب ما قبله ويقتص من الذمي اللتزامه أحكامنا يف عدم التظامل والسكران ألن املعاصي ال تكون أ

ويف الكتاب إن جىن الصيب أو اجملنون عمدا أو خطأ فكل خطأ حتمله العاقلة إن بلغ الثلث وإال ففي ماله ويتبع به 
الذخرية عدمه وما جىن اجملنون يف إفاقته فكالصحيح وإن رفع للقود وقد أخذه اجلنون أخر إلفاقته ألهنا  ٣دينا يف 

دود وألهنما غري مكلفني فيكونان كاملخطىء يف القصاص أو الدية ألن قتل حالة ال تناسب العقوبة قياسا على احل
اخلطأ ليس هللا تعاىل فيه حكم ال حترمي وال غريه قال ابن يونس قال حممد هذا يف الصيب املميز أما الرضيع وحنوه 

ونصف ما أفسد من  فهدر كالبهيمة قال اللخمي قال ابن القاسم ابن سنة فأكثر ما أفسد فعليه وعنه يف ابن سنة
املال فهدر أو الدم فعلى العاقلة إن بلغ الثلث وإال ففي ماله يتبع به دينار يف ذمته إن مل يكن له مال وإن يأس من 
إفاقة اجملنون الذي أخر حىت يفيق فالدية قاله حممد كالقصاص املتعذر وقال املغرية يسلم لويل املقتول وإن ارتد مث 

ه حق هللا تعاىل يدرأ بالشبهة والقتل حق العباد قال اللخمي وأرى أن خيري الويل يف جن مل يقتل حىت يصح ألن
  القصاص أو العفو مع الدية من ماله دون العاقلة 

فرع يف الكتاب إن قتل رجل وصيب عمدا فالدية عليهما للشك يف أيهما مات هبما قال ابن يونس يريد ف األول 
ليه وال تعاونا عليه بل رماه هذا عمدا وهذا عمدا مل يقتل الرجل عند ابن القاسم أهنما تعاونا عليه فإن مل يتعاقدا ع



ألنه ال يتعني القاتل ويريد يف الثاين أن نصف الدية يف مال الرجل ونصفها على عاقلة الصيب قال أشهب يقتل الكبري 
نصف قيمته يف ماله ألن العاقلة وعلى عاقلة الصيب نصف الدية وإن قتل عبد وحر عبدا عمدا قتل العبد وعلى احلر 

ال حتمل عمدا وال يقتل حر بعبد وإن قتال حرا خطأ فعلى عاقلة احلر نصف الدية وخيري سيد العبد يف إسالمه أو 
فدائه بنصف الدية قال مالك إن قتل أب ورجالن ابنه عمدا قتلوا أو بالرمي والضرب مل يقتل األب قال عبد املل 

يقتل الرجالن وإن جرحه رجلني خطا واآلخر عمدا قال أشهب يقتسمون على أيهما شاؤا عليه ثلث الدية مغلظة و
فإن اقتسموا على املتعمد قتلوه وعلى املخطىء دية اجلناية قال حممد ذلك إن عرفت جناية العمد من جناية اخلطأ 

ن مما فيه قصاص وإال أخذوا وإن اقتسموا على املخطىء فالدية كاملة على عاقلته واقتصوا من املتعمد جرحه إن كا
دية جنايته وقال ابن القاسم فإن عاش بعد موهتم فعنه القسامة إن اقتسموا على املتعمد قتلوه وال شيء على اآلخر 

أو على املخطىء فالدية على عاقلته ويبدأ املتعمد ألنه ال يقتل بالقسامة إال واحد قال حممد ويضرب مائة وحيبس 
  سنة 

  قتل النائم فعلى عاقلته إن بلغ الثلث وإن نامت على ولدها فديته على عاقلتها وتعتق رقبة  فرع يف الكتاب إن
  فرع إن قتل وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص منك ألن يده يوجد هلا مبيح ويف اخلطأ الدية على عاقلتك 

لك يقتل مشارك األب أو فرع يف النوادر إن ضربه أو رفسته دابة أو تردى من حائط فمات قعصا قال عبد امل
الصيب أو املخطيء أو الدابة أو الغرق أو تردى فال قسامة ويستظهر يف شركة الدابة واهلدم والغرق بالقسامة أنه 

وحنوها ) للدابة ( مات من جرحه ألن ما شاركه من هذه األمور تشبه احلياة بعد اجلرح وإن مل يقسموا على شريك 
عهم يف فور واحد فإن افترقوا وعاش بعد ضرب فهو كالفور وإن كان األخري ضرب وسجن وهذا اذا كان اجتما

فغصه ومل يتأخر بعده فهو قاتله يقتل إن كان ممن يقتل يف العمد ويف اخلطأ الدية بال قسامة وإن كان اآلخر دابة 
اتله فاحلكم له وحنوه وقد ذهب دمه هدرا ويقتص من جرح األول يف العمد ويعقل يف اخلطأ ومىت أنفذ األول مق

قصاصا ودية واختلف قول ابن القاسم إذا شاركه دابة وحنوها فقال مرة يقسمون على العمد وجعله كحياة اجملروح 
  وقال مرة على املتعمد نصف الدية يف ماله بغري قسامة ويضرب مائة وحيبس 

صبيان مخسة والرجال والنساء فرع قال إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان واقتسموا على رجل أو امرأة فقتلوه وال
عشرون فخمس على عواقل الصبيان أمخاسا قال أشهب قال حممد يقسمون ثانية على الصغار وعلى عواقلهم قدر 

ما يقع عليهم والذي عليه أصحاب مالك أن على من بقي من رجل أو امرأة احلبس والضرب وإن قالوا تقسم على 
ى عواقلهم ولو كان ذلك بغري قسامة قتل الكبار فإن كانوا عشرة الصغر أقسموا عليهم وهلم الدية كلها عل

  والصغار مخسة فعلى عواقلهم ثلث الدية يف ثالث سنني 
فرع قال قال مالك قطع يده حر وثالثة أعبد خطأ فثالثة أرباعالعقل يف رقاب العبيد وربعه يف مال احلر أو حر أو 

رقبة العبد ويف العمد يقطع احلران وثلث ديتها يف رقبة العبد أو مسلم حران وعبد فثلثاها على عاقلة احلر وثلثها يف 
  ونصراين خطأ فعلى عاقلتهما نصفني أو عمدا قطع املسلم ونصف العقل يف مال النصراين 

فرع قال قال ابن القاسم إن أنفذ األول مقاتله وأجهز عليه الثاين اقتص من األول وعذر الثاين وقد أتى عظيما وعنه 
يقتل الثاين ألنه املزهق ويعاقب األول وإن قطع األول حلقومه وبقيت فيه احلياة وقطع الثاين أو داجه وحز رأسه أنه 

قتل األول قاله أشهب ألنه ال يعيش مع قطع احللقوم وقال سحنون إن ضربه أحدهم بعصا وضرب اآلخر عنقه قتل 
  ملنفذ للمقاتل ضارب العنق فقط وكذلك إن قطع يده وضرب اآلخر عنقه ألنه ا

الركن الثاين اجملين عليه يف اجلواهر وشرط ضمانه بالقصاص أن يكون معصوما والعصمة باإلسالم واحلرية واألمان 



يهدر الدم وكذلك الزنديق والزاين احملصن أما املستحق يف قصاص فدم قاتله ألولياء املقتول  -فإن احلريب وال 
د ذلك شأهنم يف قاتل وليهم بالقتل أو العفو فإن مل يرضوهم فلألولني قتله وعلى أولياء املقتول آخرا إرضاؤهم وبع

أو العفو وهلم عدم الرضا بالدية أو أكثر منها وعن ابن عبد احلكم ال دية لويل األول وال قود كما لو مات القاتل 
ثاين فال شيء لألول لتعذر فإن كان الثاين خطأ جرى اخلالف أما من فقأ عني رجل وفقا آخر عينه مث مات الفاقىء ال

احملل فإن قطعت يده من منكبه مث قطعت يد القاطع من الكف فلألول قطع كف قاطع قاطعه أو يقطع من املنكب 
  ففيه يد قاطعه ألنه بقية حقه 

فرع يف النوادر قال سحنون إن قطع الذمي يد معاهد يف دار اإلسالم وحلق بأرض احلرب ناقضا للعهد فمات منا 
لوليها القصاص يف اجلراح دون القتل ألنه بعد العصمة فإن أمنه اإلمام فمات فال قود ألنه سقط بنقض جلرح ف

العهد فال يعود باألمان وعنه إن حلفوا ملات من اجلرح فديته يف مال اجلاين وعند أشهب يقتل بأمياهنم نظرا ليوم 
ى للويل قطع اليد وليس هلم القسامة ملات من املوت وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد املقطوع ومات فغري أشهب ير

ذلك ويقتلون وهلم القامسة ألخذ الدية ويف القول اآلخر يقسمون ويقتلون وإن اصطلحوا على الدية فدية مسلم 
ألنه وقت الضرب وإن قطع مسلم يد نصراين فاسلم فمات من جرحه فلورثته إن كانوا مسلمني أن يقسموا ملات 

مسلم وإن جرح مسلم أو حريب معاهدا فلحق بدار احلرب وسباه املسلمونومات من جرحه  من جرحه ويأخذوا دية
فال قود فيه على الذمي يف النفس واقتص منه يف اجلرح وديته نصف دية نصراين فيأ للمسلمني قاله عمر بن عبد 

صاص على الذمي يف النفس الرمحن وقيل دية يده لورثته فإن أسلم بعد حصوله يف يد من صار له مث مات عبدا فال ق
  ألنه مات عبدا وللوارث القصاص يف اليد 

فرع قال قال ابن القسم إن قال أحد عبيدي حر فقتلهم أو أحدهم رجل قبل أن يسال السيد من أراد وقال السيد 
القاسم إن  اآلن أردت املقتول ال يصدق يف أخذ الدية وإمنا له قيمة عبده ويصدق أنه أراد الباقي مع ميينه قال ابن

قال مل تكن يل نية يف واحد بعينه عتق الباقي وله يف املقتول قيمة عبد وإن قال ذلك يف وصيته ومات فلهما حكم 
  العبيد إن قتال حىت ينفذا من الثلث 

فرع قال قال ابن القاسم وأشهب عقل املرتد يف العمد واخلطأ عقل يف النفس واجلرح رجع إىل السالم أم ال ألهنم 
الكفار عقال وأنكره سحنون وقال أشهب عقل الدين الذي ارتد إليه وإن قتل زنديقا فر قصاص وال دية قاله أقل 

ابن القاسم ألنه قتل البد منه خبالف املرتد وإن قتل املرتد مسلما خطأ فالدية من بيت املال ألن املسلمني يرثونه أو 
ه اقتص منه كقتل الكافر باملسلم وإن جرح مسلما مل يقتص عمدا فال شيء يف ماله وإن قتل املرتد نصرانيا أو جرح

منه أو قتل مسلما قتل به وإن جرح املرتد أو قتل مث رجع إىل اإلسالم فإن كان قتل نصرانيا مل يقتل به أو حرا 
  مسلما اقتص منه تنبيه مث اجملين عليه قد تكون نفسا تامة أو جنينا أو عضوا أو منفعة أو مها معا 

ثالث اجلناية نفسها وهي العقل ويتمهد فقهه ببيان العمد واخلطأ وشبه العمد وكلها إما مباشرة أو تسببا أو الركن ال
مها أو بطريان أحدمها على اآلخر والشركة فيها فهذه مثانية أقسام القسم األول العمد يف اجلواهر العمد ما قصد فيه 

أو بإصابة املقاتل كعصر االنثيني أو شدة وضغطه أو يهدم عليه إتالف النفس وكان مما يقتل غالبا من حمدد أو مثقل 
بنيانا أو يصرعه وجير برجله على غري اللعب أو يغرقه أو حيرقه أو مينعه من الطعام والشراب وأما اللطمة واللكزة 

ن العوم على وجه فتتخرج على الروايتني يف شبه العمد يف نفيه وإثباته ويف الكتاب إن طرحه يف هنر وال يعلم أنه حيس
العداوة قتل أو على غري ذلك ففيه الدية وإن تعمد ضربه بلطمة أو بلكزة أو غري ذلك ففيه القود ومن العمد ما ال 

قود فيه كاملتصارعني واملتراميني على وجه اللعب أو يأخذ برجله على وجه اللعب ففيه دية اخلطأ على العاقلة أمخاسا 



فيه القصاص ويف التنبيهات قيل هذا إذا كانا معا يتفاعالن ذلك كل واحد منهما مع فإن تعمد هؤالء القتل بذلك ف
اآلخر وهو ظاهر لفظه أما اذا فعل أحدمها على وجه اللعب واآلخر مل يالعبه وال رماه فالقصاص قاله مالك وقيل 

وتكون رواية عبد امللك سواء اللعب وغريه منهما أومن أحدمها وهو الصواب والتفريق بعيد إذا عرف قصد اللعب 
أنه ذلك كاخلطأ خالفا وكذلك اختلف يف األدب والعقل اجلامع كاحلاكم واجلالد واملؤدب واألب والزوج واخلاتن 

والطبيب فقيل كاخلطأ ويدخلهما االختالف يف شبه العمد قال اللخمي عن ابن وهب دية اللعب مغلظة األمخاس 
ما ال قصد فيه للفعل كما لو سقط على غريه أو ما قصد فيه للفعل إىل  القسم الثاين اخلطأ ويف اجلواهر اخلطأ

الشخص كما لو رمى صيدا فقتل إنسانا وظن اإلباحة تصري العمد خطأ كقاتل رجل يف أرض احلرب غلبة ويف 
 الكفار وهو مسلم فال قصاص وفيه الكفارة والدية أو قتل رجال عمدا يظنه ممن لو قتله مل يكن فيه قصاص فال

قصاص القسم الثالث شبة العمد ويف التنبيهات هو ما أشكل أنه أريد به القتل ومل يره مالك إال يف اآلباء مع أبنائهم 
وصفته عندهم يف غري اآلباء مع أبنائهم وغريه يرى ) ح ( ومربعة عند ) ش ( وغريه يرى فيه الدية مطلقا مثلثة عند 

وصفته عندهم يف غري اآلباء أن يضربه عمدا على وجه الفائدة ) ح ( ند ومربعة ع) ش ( فيه الدية مطلقا مثلثة عند 
قال اللخمي شبه العمد أربعة أقسام بغري آلة القتل ( والغضب ال يقصد قتله وبغري آلة القتل كالسوط والعصا 

وين أو ممن والبندقة إال أن يقوم دليل العمد لقوة الضربة أو بآلة القتل ممن ال يتهم كاألب) كالسوط والعصا 
وتقدم تسط منع أرادته كاملصارع قال يف املقدمات إن قصد الفعل دون القتل فثالثة أقسام لعب ) كالطبيب وصفته 

وأدب وفائدة ففي الول ثالثة أقوال قال ابن الفقاسم هو خطأ وروايته عن مالك يف الكتاب وروي عبد امللك عوم 
وبقي اخلالف والظاهر ثبوته والثالث ابن وهب هو شبه العمد  عند يقتص به وتأول األول على أن صاحبه العبه

تفلظ ديته على اجلاين يف ماله ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة والتفرقة بني أن يالعبه أم ال قول رابع ويف 
علم أنه ضربه  الدب جتري الثالثة األقوال األول وقال الباجي إمنا خيتلف يف تغليظ الدية وال قصاص حبال وهذا إذا

أدبا وإن مل يعلم ذلك إال من قوله ففي تصديقه قوالن إن الظاهر يقتضي القصاص ويف النائرة قوالن املشهور 
( و ) ش ( القصاص إال يف األب واألم واجلد وعنه ال قصاص وهو شبه العمد فعله فيه الدية وعليه أكثر أهل العلم 

ال يقتص إال ) ح ( وصاحباه أم ال واختلفوا يف صفته فقال ) ح ( اله وغريمها واختلفوا هل خيتص بالتعيني ق) ح 
فيمن قتل حبديدة أو ضهطة الغضب أو النار وقيل ال يقتص إال يف احلديدة وإن قصد القتل فقسمان غيلة فيقتل على 

وز للويل العفو بقوله كل حال ألنه حرابة ونائرة خري الويل يف القصاص والعفو إال ملن يقتل بعد أخذ الدية فقيل ال جي
هذا نص ) ال أعفى رجال قتل بعد أخذ الدية ( وعن النيب عليه السالم ) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ( 

واحتج األئمة على ذلك بقول النيب يف ايب داود  \املقدمات والشافعية يسمونه عمد اخلطأ واجلناية شبه العمد 
عمد كان بالسوط والعصا مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها ويرى أال أال إن دية اخلطأ يف شبه ال( وغريه 

أن يف قتيل العمد اخلطأ قتيل السوط والعصا مائة من اإلبل وفسره األئمة بالضرب مبا ال يقتل غالبا كالعصا الصغري 
غالبا وشبه اخلطأ ألنه مل يقصد القتل والسوط وحنوه وقال القاضي يف املعونة اجتمع شبه العمد ألنه ضربه مبا ال يقتل 

فلم يعط حكم أحدمها فغلظت الدية واحتج أصحابنا بأن اهللا تعاىل مل يذكر يف كتابه العزيز إال العمد واخلطأ ولو 
  ) ما فرطنا يف الكتاب من شيء ( كان ثالث لذكره لقوله تعاىل 

ه زهوق الروح بغري واسطة كحز الرقبة أو بواسطة القسم الرابع يف بيان املباشرة ويف اجلواهر هي ما يترتب علي
كاجلراحات املفضية للموت أو ما يقوم مقامها كاخلنق واحلرق والتغريق وشبهه وحتديده ما يعده أهل العادة علة 

  الزهوق من غري واسطة 



الزور يف القسم اخلامس السبب ويف اجلواهر هو كحفر البئر حيث ال يؤذن له قصد اإلهالك واإلكراه وشهادة 
القصاص على أحدى الروايتني وتقدمي الطعام املسموم للضيف وحفر بئر يف الدهليز وتغطيته عند دخول الداخل أو 

  حفره ليقع فيه مث وقع فيه غريه وضابطه ما تشهد العادة أنه ال يكفي يف زهوق الروح وأن له مدخال فيه 
لرتبة األوىل تغليب السبب على املباشرة ويف اجلواهر هو القسم السادس اجتماع السبب واملباشرة وله ثالث رتب ا

ظاهر إذا مل تكن املباشرة عدوانا كحفر بئر على طريق األعمى ليس فيها غريه وال طريق له غريها أو طرحه مع سبع 
ة يف مكان ضيق أو أمسكه على ثعبان مهلك أو قدم الطعام املسموم أو غطى رأس البئر يف الدهليز واتفقت الرواي

على تغليب السبب يف شهود القصاص إذا رجعوا بعد االستيفاء والويل غري عامل بالتزوير وإال فالويل معهم شريك 
العتدال السبب املباشرة إن حدد قصبا أو عيدانا يف باب اجلنان لتدخل يف رجل الداخل من سارق أو غريه فيه 

فر بئرا يف أرضه ليسقط فيها سارق أو طارق وكذلك الدية دون القود ألنه فعله يف ملكه قال أشهب وكذلك إن ح
إن جعل على حائطه شركا فإنه يضمن قال حممد إن متادى باإلشارة بالسيف عليه وهو يهرب وهو عدوه فهرب 

حىت مات فالقصاص وإن مات من أول اإلشارة فالدية على عاقلته وقال ابن القاسم إن طلبه بالسيف فما زال جيري 
ته ملات من خوفه ويقتل وإن أشار فقط فمات وبينهما عداوة فهو من اخلطأ وقال عبد امللك إن حىت مات يقسم وال

طلبه بالسيف فعثر فمات فالقصاص وقاله ابن القاسم وقال ابن ميسر ال قصاص يف هؤالء ألنه قد يكون مات من 
ستحسنه مجاعة من القرويني وإن شدة اجلري ال من اخلوف أو منهما وال ميكن القصاص إال على نفي شبهة العمد وا

طرح عليه حية ال يلبث لديغها على غري وجه اللعب مثل تعود اجلرأة قتل به وال يصدق يف إرادة اللعب وإمنا اللعب 
ما يفعله الشباب بعضهم ببعض فإهنم ال يعرفون غائلة أنواع احليات فهذا خطأ قال ابن يونس إن قال له اقطع يدي 

أمور العقوبة حلق اهللا تعاىل وال غرم عليه يف احلر وال غريه لإلذن الرتبة الثانية أن تغلب املباشرة أو يد عبدي فعلى امل
لسبب كحافر البئر يف داره لنفع نفسه فردى فيها رجال فالقود على املردي دون احلافر تغليبا للمباشرة لعدم 

اشرة فيقتص منها كاإلكراه على الفعل يقتل املكره العدوان يف السبب وحتقق فيه الرتبة الثالثة اعتدال السبب واملب
لقوة اجلائه واملكره ألنه املباشر ويلحق به من تتعذر خمالفته كالسيد يأمر عبده والسلطان يأمر رجال فأما األب يأمر 

لقوة  ولده واملعلم يأمر صبيا والصانع بعض متعلميه واملأمور حمتلم قتل وحده دون اآلمر أو غري حمتلم قتل اآلمر
اجلائه لضعف جنان الصيب وعلى عاقلة الصيب نصف الدية ملشاركته قال ابن القاسم وقال ابن نافع ال يقتل األب 
وال السيد وإن أمر أعجميا أما من ختاف خمالفته فيقتل املأمور دون اآلمر ويضرب اآلمر وحيبس فإن امسك القاتل 

لبصري من أصحابنا يف املمسك أن يعلم أنه لواله مل يقدر اآلخر اقتص منهما لالعتدال وشرط القاضي أبو عبد اهللا ا
على القتل وكاحلافر عدوانا مع املردي كمن حفر بئرا ليقع فيها رجل فردى ذلك الرجل فيها غري احلافر قال 
مباشرة القاضي أبو احلسن يقتالن لالعتدال وقال القاضي أوب عبد اهللا بن هارون يقتل املردي دون احلافر تغليبا لل

  كشهود القصاص مع الويل كما سبق بيانه 
فرع يف الكتابإن سقاه مسا قتل به بقدر ما يرى اإلمام قال ابن يونس قال ابن حبيب إن قال سقاين مسا وقد تقيأ منه 

قال ) وال يقاد من ساقي السم وإن شهد شاهدان أنه سقاه مسا ففيه القسامة ( فمات منه ففيه القسامة ) أو مل يتقيأ ( 
أصبغ إن قدمت إليه امرأته طعاما فلما أكله تقيأ امعاءه مكانه فأشهد أهنا امرأته وخالتها فالنة فإن فإن أقرت امرأته 

أن الطعام أتت به خالتها ففيه القسامة وقوله امرأيت وخالتها يكفي وإن مل يقل منه أموت فإذا ثبت قوله بشاهدين 
  نفع املرأة قوهلا خاليت أتتين به وتضرب األخرى مائة وحتبس سنة أقسموا على أإدى املرأتني فتقتل وال ي

فرع يف الكتاب إذا دفع لصيب دابة يهيئها أو سالحا فمات بذلك فديته على عاقلته ويعتق رقبة وإن محله على دابته 



عاقلته على العاقلة ميسكها فوطئت رجال فقتلته فالدية على عاقلة الصيب ألنه احملرك للدابة بركوبه عليها وال رجوع ل
األخرى القسم السابع يف طريان املباشرة على املباشرة فيقدم األقوى فإن جرح األول وحز الثاين الرقبة اقتص من 
الثاين أو أنقذ األول املقاتل وأجهز الثاين اقتص من األول بغري قسامة وبولغ يف عقوبة الثاين قاله ابن القسم وعنه 

وإن اجتمعوا على ضربه فقطع هذا يده وقلع اآلخر عينه وجدع اآلخر أنفه وقتله آخر  يقتل اجملهز ويعاقب األول
وقد اجتمعوا على قتله فمات مكانه قتلوا به الشتراكهم فيه وإن كان جرح بعضهم أنكى وال قصاص له يف اجلرح 

قتل مريضا مشرفا قتل القسم  ما مل يتعمدوا املثلة مع القتل وإن مل يريدوا قتله اقتص من كل جبرحه وقتل قاتله وإن
الثامن يف الشركة يف املوجب ويف اجلواهر كما إذا حفر بئرا اهنارت عليهم فمات أحدمها قال أشهب على عاقلة 

  اآلخر نصف الدية وكما لو جرح نفسه وجرحه غريه فمات فيجب له أرش ما يقابل فعل الغري 
ار والبينة والقسامة الطريق األول اإلقرار ويف الكتاب إن أقر بقتل النظر الثاين يف إثبات اجلناية وله ثالث طرق اإلقر

خطأ واهتم أنه أراد مناولة املقتول كاألخ والصديق مل يصدق أو من األباعد صدق إن كان ثقة مأمونا مل خيف ان 
فال شيء هلم يف يرشى على ذلك مث تكون الدية على عاقلته بقسامة ال بإقراره يف ثالث سنني فإن مل يقسم األولياء 

مال املقر كما لو ضرب رجل فقال قتلين فالن خطأ صدق وحتمله العاقلة بالقسامة وإال فال شيء هلم وال يف مال 
املدعي عليه الطريق الثاين البينة ويف الكتاب إن شهد شاهد بقتل خطأ أقسم أولياء القتيل واستحقوا الدية على 

رار القاتل بذلك مل جيب هلما على العاقلة ويعتق رقبة فإن شهد آخر على العاقلة ويعتق رقبة فإن شهد آخر على إق
إقرار القاتل بذلك مل جيب هلما على العاقلة شيء إال بالقسامة ألن اإلقرار ال يوجب عليهم شيئا وال يثبت إقرار 

ح اخلطأ وقتل القاتل إال بشاهدين وحينئذ يقسمون ألنه حكم مشترط فيه النصاب وجتوز شهادة النساء يف جرا
اخلطأ ألنه مال وإن شهد مع رجل على منقلة أو مأمومة عمدا جازت شهادهتم ألن عمدها كخطائها قال يف النكت 
إن شهد واحد على اإلقرار بالدين حلف معه والفرق أنه مقر على نفسه القاتل مقر على غريه الذي هو العاقلة فهو 

إذا مل يعرف منه إنكار فإن أنكر قول الشاهدين بطال كالشهادة على كشاهد على العاقلة وإمنا تتم الشهادة عليه 
  الشهادة واألصل منكر قاله أشهب وجعله شاهدا وعلى هذا ال يشهدان عليه إال أن يأذن هلما بالشهادة عليه 

فرع يف الكتاب ليس يف جرح قسامة وحيلف مع الشاهد الواحد ميينا واحدة ويقتص يف العمد ويؤخذ العقل يف 
اخلطأ قال ابن القاسم اثبت بذلك القصاص وليس مبال استحسانا نظائر قال العبدي الذي يثبت بالشاهد واليمني 

  أربعة القصاص يف اجلراح واخللطة والكفالة واملوال 
فرع يف الكتاب حيلف مع الشاهد الواحد أنه قتل عبده عمدا أو خطا ميينا واحدة ألنه مال فإن كان القاتل عبدا 

ه سيده مل يقتل بشهادة واحد قال ابن يونس ويضرب القاتل مائة وحيبس سنة فإن نكل حلف سيد العبد ميينا وأسلم
واحدة فإن قال العبد دين عند فالن احلر قال أشهب حيلف مخسني ميينا فيربأ ويضرب مائة وحيبس سنة فإن نكل 

قول يوجب القسامة بني األحرار ولو ادعاه حلف سيد العبد ميينا واحدة واستحق قيمته ويضرب وحيبس ألن هذا ال
حر على العبد كانت فيه القسامة وإمنا تزكت يف هذا ألنه عبد وال قسامة يف عبد ورواه عن مالك وقال ابن القاسم 
حيلف املدعي عليه ميينا واحدة وال قيمة عليه وال ضرب وال سجن فإن نكل فالقيمة والضرب والسجن وقال عبد 

ا واحدة فإن نكل عزر وال ضرب مائة وال سجن بل تعزير من تعني قتله وإن شهد شاهد أن عبدا امللك حيلف ميين
معينا قتل عبده عمدا حلف ميينا واحدة وخري سيده بني غرم قيمة أو يسلم عبده فإن أسلم مل يقتل بشاهد فإن كان 

ن نكل مل حيلف سيد اجلارح إال على مات بسراية جرح حلف مخسني ميينا مع الشاهد على اجلرح وميينا ملات منه فإ
نفي العلم ويضرب املدعي عليه مائة وحيبس سنة حرا كان أو عبدا وإن قتل العبد حرا حلفوا مخسني ميينا مع 



الشاهد واستحقوا دم صاحبهم يقتلون العبد إن شاءوا وليس هلم أن حيلفوا ميينا واحدة ويأخذوا العبد ليستحيوه 
لك الطريق الثالث القسامة مصدر اقسم معناه حلم حلفا واملراد هاهنا األميان املذكورة يف ألن دم احلر ال يستحق بذ

دعوى القتل وقيل هي األميان إذا كثرت على وجه املبالغة وأهل اللغة يقولون إهنا القوم احلالفون مسوا باملصدر حنو 
لكتاب والسنة وامجاع األئمة ال إمجاع رجل عدل ورضا قال ابن يونس كانت يف اجلاهلية فأقرها الشرع وأصلها ا

ووكل تعاىل بيان هذا السلطان للنيب فبينه ) ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ( األمة أما الكتاب فقوله تعاىل 
أن عبد اهللا ابن إمساعيل وحميصة خرجا إىل خيرب من جهد اصاهبم فأتى حميصة ( بالقسامة وأما السنة فما يف الصحيح 

رب أن عبد اهللا بن إمساعيل قد قتل وطرح يف فقري بئر فأتى يهود فقال انتم واهللا قتلتموه قالوا واهللا ما قتلناه فأقبل فأخ
حىت قدم على قومه فذكر هلم بذلك مث أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكرب منه وعبد الرمحن فذهب حميصة ليتكلم 

السني فتكلم حويصة مث تكلم حميصة فقال رسول اهللا إما أن وهو الذي كان خبيرب فقال رسول اهللا كرب كرب يريد 
تدوا صاحبكم وأما أن تأذنوا حبرب من اهللا فكتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك فكتبوا إنا واهللا ما 

لف قتلناه فقال رسول اهللا لتحويصة وحميصة وعبد الرمحن أحتلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا ال فقال فليح
لكم يهود فقالوا ليسوا مبسلمني فوداه رسول اهللا من عنده فبعث إليهم مبائة ناقة حىت أدخلت إليهم الدار قال سهل 
لقد ركضتين فوائد يف املنتقى الفقري حفري يتخذ يف السرب الذي يصنع للماء حتت األرض حيمل فيه املاء من موضع 

قش على الشرب فتلك اآلبار واحدها فقري وقوله كرب تقدمي السن إما إىل غريه ويعمل عليه أفواه كأفواه اآلبار مبنا
إما أن ( ألنه ساواهم يف غري السن ورجع عليهم به أو ألن ما عداه مظنون وفضيلة السن معلومة وقوله عليه السالم 

صاص كالقتيل بني حيتمل إعطاء الدية ألهنم مل يدعوا قتله عمدا أو مل يعينوا القاتل فال يلزم الق) تدوا صاحبكم 
دليل على أنه ال حيلف أقل من اثنني وقوله عليه ) حتلفون ( الصفني ال يقول دمي عند فالن وقوله عليه السالم 

حيتمل أهنم أتوا بلوث أو حيمل على أن إسم ما يوجب ذلك وقوله عليه السالم ) وتستحقون دم صاحبكم ( السالم 
احبكم املقتول أو القاتل ويف بعض الطرق قاتلكم فعني اإلحتمال وما حيتمل ما جيب لكم يف دم ص) دم صاحبكم ( 

ركضتين منها ( بعث به عليه السالم إليهم إمنا هو تفضيل وجرب ملصاهبم من بيت املال ملا مل يثبت هلم شيء وقوله 
ويف اجلواهر هي  ليبني قوة ضبطه للحديث بذكر أحواله ويف القسامة مخسة أركان الركن األول مظنتها) ناقة محراء 

قتل احلر املسلم يف حمل اللوث أذا مل يثبت القتل ببينة أو إقرار من مدعى عليه وال قسامة يف األطراف والعبيد 
والكفار واللوث هو أمارة تغلب على الظن صدق مدعي القتل كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل ويف شهادة 

يتشحط يف دمه واملتهم حنوه أو قربه عليه آثار القتل خالف ويف الركن  من ال تعرف عدالته أو العدل يرى املقتول
ستة فروع اإلأول يف الكتاب إذا قال دمي عند فالن قتلين عمدا أو قال خطأ فلوالته أن يقسموا ويقتلوا يف العمد 

وال خطأ فما ادعاه  ويأخذوا الدية يف اخلطأ من العاقلة وال يقتسمون على خالف ما قال املقتول فإن مل يذكر عمدا
الوالة من عمد أو خطأ يقتسمون عليه فإن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأ وحلفوا كلهم استحقوا دية اخلطأ بينهم 

وامتنع القتل للشبهة فإن نكل مدعوا اخلطأ فال قسامة ملدعي العمد ال دم وال دية وإن قال بعضهم عمدا وقال 
بطل دمه للشهة وإن قال بعضهم خطأ وقال اآلخرون ال علم لنا ونكلوا اآلخرون ال علم لنا مبن قتله وال حيلف 

حلف مدعوا اخلطأ وأخذوا نصيبهم من الدية ألنه مال أمكن توزيعه خبالف العمد وليس لآلخرين احللف بعد 
وإن  النكول ألهنم اسقطوا حقهم وإن نكل مدعو الدم وردوا األميان على املدعي عليهم مل يكن هلم احللف بعد ذلك

مل يكن للمقتول إال وارث واحد وادعى اخلطأ حلف مخسني ميينا واستحق الدية كلها أو العمد مل يقتل املدعي عليه 
إال بقسامة رجلني فصاعدا فإن حلف معه آخر من والة الدم ومل يكن مثله يف التعدد قبل وإال ردت األميان على 



إن أقام شاهدا على جرح عمد وحلف اقتص فغن نكل حلف املدعي حيلف مخسني ميينا وإن نكل حبس حىت حيلف و
املدعي عليه وبريء فإن نكل حبس حىت حيلف واملتهم إن ردت عليه اليمني ال يربأ إال خبمسني ميينا وحيبس حىت 

حيلفها فائدة يف التنبيهات اللوث ما ليس بقاطع ألنه ملبس واُآلث من الشجر ما التبس بغضه قال ابن يونس يف بقة 
 إسرائيل ملا ذحبوها وضربوا هبا القتيل فقال قتلين فالن فاعترب ذلك دليال على أن قول املقتول لوث وال يقال بين

ذلك معجزة لنيب فإن اإلعجاز يف إحيائه ال قوله بعد حياته وال يقدح يف قول املقتول كون القاتل عدوه وقول العدو 
وقبل رسول اهللا قول ( ألهنا مظنة القتل خبالف سائر الدعاوي  غري مقبول على عداوته ألن العداوة هنا تؤكد صدقه

وعن مالك اللوث شاهد وإن مل يكن عدال ) اجلاريتني على اليهودي مع عظيم العداوة بينهم تعظيما حلرمة الدماء 
ء يف قتل واملرأة دون العبد ومل خيتلف قوله وقول أصحابه يف العبد والصيب والذمي أنه ليس بلوث وال شهادة النسا

عمد وال يكون لطخا يريد املرأة الواحدة ويقسم مع شهادة امرأتني عدلتني ويقتل بذلك ويوجب القسامة أن يرى 
حنوه ميتا أو خارجا ملطخا بالدم من منزل فيوجد فيه القتيل وليس معه غريه أو يعدوا عليه يف سوق عامر فيقتله 

لنساء أو يرى املتهم حوله وإن مل يروه حني اإلصابة قال حيىي بن فيشهدون بذلك وإن مل يعرفوا وعن مالك وشهادة ا
سعيد شهادة املرأة أو العبيد والصبيان واليهود والنصارى واجملوس إذا حضروا القتل فجأة والضرب أو اجلرح ال 

ومن  قال( يقوله مالك وال أحد من أصحابه وعن مالك اللفيف من السواد والنساء والصبيان وغري العدول لوث 
فقد وهم إمنا كان يسأل هل العدل لوث فيقول نعم قال حممد وال يقسم مع العدل يف قتل ) روى عنه العدل لوث 

الغيلة وال يقتل فيه إال بشاهدين وعن حيىي بن سعيد يقسم معه قال حممد وإمنا يقسم مع الواحد على معانية القتل 
بن سهل وكذلك لو شهدت أن امرأتان ورجل على قتله ومل  بعد يثبت معانية جسد القتيل كما عرف موت عبد اهللا

يعرف موته فال قسامة وحيبس املشهود عليه وال يعجل عسى أن يأيت بشاهد آخر ويثبت موت القتيل برجلني ألن 
اجلسد ال يفوت والقتل يفوت وعن أشهب إن قال قتلين خطأ وقال والته عمدا بطل ما و جب هلم من الدية وال 

أن ويل الدم عفا عنه فطلب ( ال عمدا وقالوا خطأ بطل القود والدية قال بعض أصحابنا إن ادعى القاتل يقتل وإن ق
ميينا واحدا ال مخسني ألهنا اليمني اليت ردت عليه وألنه تنازع يف عفو كسائر احلقوق ) باليمني فنكل حلف القاتل 

لف مخسني ميينا املردودة عليه وإن ردت األميان خبالف نكول الورثة عن القسامة ويؤدوهنا على الدعي عليه فيح
على أولياء القاتل لنكول أو لفقد من حيلف حلف من أولياء القاتل مخسون مخسني ميينا فإن مل يكن له إال وليان حلفا 

حقه ألنه إذا ( مخسني دون القاتل ويربأ وال جيربون على احللف فإن لك يكن إال ويل واحد مل حيلف املدعي عليه 
قاله ابن القاسم وقال عبد امللك مع من أعانه من عصبته حيلف ( معه مل يربئه إال مخسون ميينا حيلفه وحده ) حلف 

وإن وجبت القسامة بقول امليت أو بشاهد على القتل ودرت األميان )  ٩أكثر منهم أو أقل فإن مل جيد حلف وحد 
حبس حىت حيلف هذا قول مالك وأصحابه وإن كانت  على املدعي عليه حلف هو أو والته أنه ما قتله فإن نكل

فإن نكل حبس ( القسامة بضرب أو جبرح مث مات بعد ذلك قال ابن القاسم حيلف مامن ضريب وال جرحي مات 
مل يقتل والبد أن حيلف قال أشهب ال حيلف يف هذا ) حىت حيلف وضرب مائة وحبس سنة فإن انه من ضربه مات 

 اليمني فيما مل حيضره ألن نكول املدعي يبطل الدم وترد األميان على املدعي عليه فإن وهذا غموس وإن أبيح للويل
نكلوا مل حيكم عليهم بنكلوهم وكيف حيلفون ميينا لو أفردوا أو نكلوا مل يؤخذوا بذلك قال اللخمي يف اللوث يف 

رأة دونالعبد وقال أبو مصعب مجاعة قتل العمد مخسة أقوال الشاهد العدل ماله وعنه الذي ليس بالقوي العدالة وامل
نساء أو صبيان أو مجاعة ليسوا عدوال وعن أيب سعيد ما تقدم يف ابن يونس وعن ربيعة الصيب والذمي قال حممد يف 
احلر املسلم يقتله العبد وينكل الويل إن كانت القسامة يقول امليت قتلين فالن أو بشاهد عدل على القتل املوجب 



واحدة على علمه فإن نكل أسلمه أو يفتديه بدية املقتول وقيل حيلف العبد مخسني ميينا وإن وجبت  حلف السيد ميينا
القسامة بالنية ومات من اجلرح مل ترد اليمني ها هنا على العبد وال على السيد وثبت جرحه فيفديه السيد بدية 

ن ال علم عندنا هل مات من اجلرح أم ال اجلرح أو يسلمه ويضرب العبد مائة وحيبس عاما ألن السيد والعبد يقوال
وجيوز موته منه إال أنه ال يستحق دية يف عمد وال خطأ إال بقسامة وال وجه ليمني السيد يف املسألة األوىل ألنه ال 

علم عنده واختلف إذا قال قتلين ومل يقل عمدا وال خطأ فقيل ما تقدم يف الكتاب وقال حممد ال يقسمون إال على 
نه يكشف عن حال املقتول وجراحاته وحالة القاتل من عداوة وغريها فيقسمون حينئذ على ما يظهر من اخلطأ وع

العمد وغريه ويقتلون وإن مل يظهر عمد وال خطأ فيتوقف ألن السنة إمنا جاءت يف قبول قول املقتول قال حممد إن 
ن الدية على عاقلة القاتل وملن أقسم قتل بعضهم عمدا وبعضهم خطأ حلف مجيعهم فإن أقسم على اخلطأ نصيبه م

على العمد نصيبه يف مال القاتل قال وهو حسن توفيه باألسباب ويكون نصيب مدعي العمد من اإلبل من األربع 
من كل صنف وعن مالك إذا رجع ) بنت خماض ومخسا وعشرين بنت لبون ومخسا وعشرين ( مخسا وعشرين 

أقل أحواله ومنعه أشهب ألن أصل العمد القود وعن ابن القاسم إن قال  مدعي العمد إىل دية اخلطأ له ذلك ألنه
بعضهم عمدا وبعضهم ال علم لنا أو قال مجيعهم عمدا ونكل بعضهم فلمدعي العمد أن حيلفوا ويستحقون نصيبهم 

سقط  من الدية ونكوهلم على احللف قبل وجوب الدم كعفوهم عنه بعد الوجوب خبالف القائلني ال علم لنا ومىت
الدم بنكول أو اختالف حلف املدعي عليهم وكل هذا اذا استوت منزلتهم بنني أو أخوة أو أعمام فإن اختلفت 

كابنة وعصبة فقال العصبة عمدا وقالت االبنة خطأ فال قسامة وال قود وال دية ألنه إن كان عمدا فإمنا ذلك للعصبة 
اخلطأ ويقسم املدعي عليه ما قتله عمدا وينعصم دمه قال حممد  ومل يثبت هلم ذلك أو خطأ فإمنا فيه الدية ومل يثبت

وإن ادعى العصبة كلهم العمد مل ينظر إىل ورثته من يشبه واختلف إذا قال خطأ أو عمدا أو ال جراح به أو به جرح 
لك ال قول البينة فإن انفذت مقاتله فعن ما( فادعى على من ال يشبه من ألجل صاحل أو عدوه أو شهد واحد على 

قوله يف اخلطأ ألنه يتهم يف غري ولده وعن ابن القاسم إن ادعاه على رجل صاحل أقسم معه وقتلوه ) يقسم على 
وعن ابن عبد احلكم يبطل قوله خبالف عدوه فإنه يتوقع قتل عدوه له وقيل يتهم على عدوه وقال عبد امللك إن 

وقيل ال بد من اثنني ورجحه ابن عبد احلكم  شهد واحد على قوله كفى ويقسم معه ألنه لوث يرجح الصدق
واملوضع الذي يقسم بواحد على املعانية إذا انفذت مقاتلة يقسم ما شهد شاهدي إال باحلق يف اخلمسني ميينا أو 

شاهدين على معاينة ومل تنفذ مقاتله فيقسم ملات من ذلك وإن كان الشاهد على قول امليت أو أنه أصابه ومل ينقذ 
صار إىل أنه حيلف فيحلف أنه شهد باحلق وأنه قتله ألنه لو شهد شاهدات على قول امليت مل يستحق  مقاتله فمن

أنه قتله وكذلك شهادته على معاينة ( بذلك القتل غال بعد القسامة أنه قتله فهو حيلف انه شهد حبق وال حيلف 
على من أجاز ذلك أنه ) وال حيلف  الضرب حيلف مع شاهديه بضربه ليتوصل إىل اليمني أنه مات من ذلك الضرب

جيمع ذلك يف قسامة واحدة يف مخسني ميينا نظائر قال ابن زرب جتب القسامة بأربعة إذا ثبت قول املقتول احلر 
ضربة فأجافه هبا أو غري ذلك من ) حىت قتله عمدا أو خطأ ( املسلم البالغ بشاهدي عدل أن فالنا ضرب املقتول 

ش الرجل بعد ذلك وأكل وشرب ومل يسأل أين دمه حىت مات وإذا اعترف رجل بقتل اجلراح عمدا أو خطأ فعا
رجل خطأ واملعترف مأمون ال يتهم فيقسم والة املقتول فإن أبوا فال شيء هلم قال الطرطوشي ال جيب مبجرد 

 ذلك كله جتب اليمني على املدعي عليه يف) ش ( و ) ح ( الدعوى ميني وال شيء وكذلك النكاح والطالق وقال 
قوالن وخالفنا األئمة يف شهادة عدلني على قوله قتلين ) ش ( وهل حيلف مخسني يف دعوى القتل أو ميينا واحدة عند 

أن يهوديا قتل ( فالن إنه لوث قالوا وال جيب فيه شيء وهو اختيار القاضي أيب الوليد لنا آية البقرة ويف البخاري 



ىل النيب وهبا رمق فقال أقتلك فالن فأشارت برأسها أن ال مث قال الثانية جارية حبجر على اوضاح له فجيء هبا إ
وال حجة فيه ألن يف بعض طرقه مل يزل به حىت ) فأشارت برأسها أن نعم فأمر به النيب فرضخت رأسه بني حجرين 

ريط فإقدامه على أقر وألن الغالب من املؤمن عند حضور األجل البعد عن الذنوب واألذية واخلوف والندم على التف
السبب لقتل النفس اليت حرم اهللا تعاىل خالف الظاهر فيكون ذلك لوثا كسائر صور اللوث مثل كونه عنده ومعه 

لو أعطي الناس بدعاويهم الدعى قوم دماء قوم وأمواهلم ولكن ( آلة القتل وغري ذلك احتجوا بقوله عليه السالم 
وألن شيم النفوس الظلم فيتهم على أذية من يعاديه حىت ال يعيش بعده ) البينة على من ادعى واليمني على من أنكر 

وآية البقرة ال حجة فيها ألن القاتل يشاهد اآلخرة وعلم مقدار اجلنايات وعقوباهتا فقوله حيصل العلم خبالف صورة 
مالكا رمحه اهللا نقض النزاع ولذلك قال العلماء إنه ال ميكن أن ميوت أحد كافرا ملا يشاهد عند اإلحتضار مع أن 

أصله هذا وابطل تصرفات املشرف على املوت يف ضرر التهمة كما قلناه يف الطالق واملرض والنكاح فيه واإلقرار 
للصديق واجلواب علن اآلول أنا ال نعطي الويل بدعواه بل بأمياهنم وقول امليت مرجح جلهتهم لوجوده يف قرية أو 

ها غريهم أو تفرق مجاعة يف دار عن قتيل أو ازدحم الناس يف الطريق أو دخول حملة وبينهم عداوة ظاهرة وال يسكن
البيت وحنوه فوجد هناك قتيل أو بني طائفتني مسلمتني يقتلون أو شهد عبيد ونساء فهذه كلها لوث عندكم 

واملطلوب هو يقسمون معها ويستحقون وعن الثاين أن الظاهر عند مفارقة الدنيا عدم العدوان والصدق وغريه بإذن 
يوم ( الظن وعن الثالث ال نسلم حصول العلم بل قد أخرب اهللا تعاىل عن قومل يف اآلخرة بأهنم يكذبون يف قوله تعاىل 

ما ( وعن آخرين ) يبعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أهنم على شيء أال إهنم هم الكاذبون 
االحتمال مل يبق إال الظن وعن الرابع مل يورث املطلقة للتهمة ألهنا لو سألته  ومع قيام) جاءنا من بشري وال نذير 

الطالق وأعطته ماال ورثت بل للسنة وفسخ نكاح املريض ال للتهمة بل ألنه ممنوع من إخراج املال لغري حاجة إال 
ى مال واجلناية على النفس من الثلث وال ميكن إيقاف املهر حىت خيرج من الثلث وألن هذه األمور التهمة فيها عل

أعظم فيكون الصدق أبني ولذلك لو قال قتلين عبد فالن مل يقتله وألنه مال وإمنا قتلناه يف قوله قتلين خطأ وإن كان 
ماال ألن املال يف الرتبة الثانية ومل يذكر القتل كما متتنع شهادة النساء يف النسب ونقبلها يف الوالدة الثاين يف الكتاب 

املشهود عليه يف اخلطأ ألن الدية على العاقلة وحيبس يف العمد حىت يزكي الشهود فتجب القسامة وإال فال  ال حيبس
القسامة مع غري عدل وإن وجد قتيل يف قرية قوم أو دارهم ال يعلم من قتله فال شيء فيه ال دية يف بيت املال وال 

مسخوط واملرأة يقسم بقوهلا وإن قال صيب قتلين غريها ويقسم بقوله دمي عند فالن وإن كان مسخوطا والويل 
فالن الصيب وأقر القاتل فال يقسم على قوله لعدم الوثوق به وال يقبل اإلقرار حلق اهللا تعاىل يف الدم والصيب خبالف 
 املسخوط ألن الصيب ال حيلف مع شاهده يف املال وإن قال النصراين دمي عند فالن ال يقسم على قوله ألن النصراين
ال يقسم وإن قال البالغ قتلين الصيب فالن أقسم على قوله والدية على عاقلة الصيب وإن رمى ذميا أو عبدا اقتسموا 
وهلم القتل يف العمد وإن قال ابن املالعنة دمي عند فالن وهي معتقة أقسم مواليها أو من العرب أقسم يف اخلطأ أمة 

مد ال قسامة كمن ال عصبة له الثالث قال ال قسامة مع شهادة عدلني وأخوته ألمه وأخذوا نصيبهم من الدية ويف الع
وإن شهد شاهد أنه قتله وقال دمي عند فالن مل يكتف بذلك والبد من القسامة وإن شهد أن فالنا ضربه حىت قتله 

موضحة  الرابع قال إن صاحل من) قتل بالقسامة أو إنه ضرب وعاش وتكلم أو أكل ومل يسأل حىت مات فالقسامة ( 
خطأ على مال فمات منها اقسم والته ملات منها واستحقوا الدية على العاقلة ورجع اجلاين فيما دفع وكان يف العقل 

كرجل من قومه النكشاف العاقبة عن أنه قتل نفس أو عن قطع يده عمدا فعفا مث مات منها فلهم القصاص يف 
امس إن شهد أحدمها أنه قتله بسيف واآلخر أنه قتله حبجر النفس بالقسامة عن كان عفوه عن اليد ال عن النفس اخل



بطلت الشهادة لالختالف وال قسامة بذلك السادس يف املقدمات إن جرح جرحا له عقل عمدا أو خطأ فمات 
فثالثة أحوال أحدها أن ال يعلم اجلرح إال من امليت فيقول دمي عند فالن جرحين هذا اجلرح ومنه أموت بطل يف 

صاص ألنه ال يستحق بالقسامة والدية المتناع القسامة يف اجلرح بل يقسمون ويقتلون يف العمد أو اجلرح الق
يأخذون الدية يف اخلطأ قال حممد وعاب ما وقع يف مساع حيىي أهنم إن شاءوا اقسموا واستحق الدم أو يقتصوا من 

 أن يقسموا أو يقتلوا يف العمد أو الدية يف اجلرح أو يأخذوا ديته إن كان خطأ وثانيها إن يثبت بشاهدين فيخريوا يف
اخلطأ على العاقلة أو ال يقسموا ويقصوا من اجلرح إن كان عمدا وديته يف اخلطأ وعن ابن القاسم إن أبو القسامة 
امتنع القصاص يف اجلرح يف العمد والدية يف اخلطأ وثالثها إن شهد على اجلرح شاهد فينبغي أن يفترق العمد من 

يخريون يف اخلطأ يف أن يقسموا على الدم ويستحقون ديته يف مال اجلاين أو العاقلة إن بلغ الثلث وإن نكلوا اخلطأ ف
يف العمد امتنع القصاص يف اجلرح لتعذر القصاص فيه بالقسامة السابع يف اجلواهر إن انفصلت قبيلتان عن قتيل ال 

حابه فتضمن كل فرقة من أصيب من الفرقة األخرى فإن يدري من قتله فعقله على الفرقة اليت نازعوه ونازعوا أص
كان من غريمها فعقله عليهما وال قسامة يف ذلك وال قود قال أشهب هذا إذا مل يثبت دمه عند معني قال ابن القاسم 

ن فالنا ال قسامة بقول األولياء أما إن قال فالن قتلين أو أقام شاهدا عدال أن فالنا قتله ففيه القسامة أو شاهدان فأ
قتله بني الصفني يقتل به وعن ابن بالقاسم ال قسامة فيمن قتل بني الصفني وإن شهد على قتل شاهد أو على إفرازه 
ورجع عن هذا إىل القتل بالقسامة ملن أدعى عليه القتل الثامن قال حيث شهد عدل على رؤية القتل قال ال يقسم 

اهللا بن سهل ألن اللوث يفوت واجلسد ال يفوت قال أصبغ ال  حىت تثبت معاينة القتيل ويشهد مبوته كقصة عبد
يعجل اإلمام بالقسامة حىت يكشف فإذا بلغ أقصى االنتظار قضى بالقسامة التاسع قال مسقطات اللوث أربعة األول 

تعذر إظهاره عند القاضي فإن ظهر عمده يف مجع ثان شهدت البينة أنه قتل ودخل يف هؤالء ومل يعرفوه منهم 
لمدعي استحالف كل منهم مخسني ميينا ويغرمون الدية بال قسامة ومن نكل منهم فالعقل عليه قال سحنون ال فل

شيء عليهم وتبطل الشهادة لعدم تعيني القاتل الثاين إذا ظهر يف أصل القاتل دون وصفه كما إذا قال دمي عند 
أو العمد أو خيتلفوا وقد تقدم بيانه الثالث دعوى فالن ومل يقل عمدا وال خطأ فاألولياء إما أن يتفقوا على اخلطأ 

الورثة خالف قول مليت من عمد أو خطأ يسقط حقهم من الدم والدية وال يقبل رجوعهم لقوله قاله أشهب وقال 
بان القاسم ال يقسموا إال على قوله الرابع دعوى اجلاين الرباءة ويقيم البينة قال ابن يونس إن قال ضربين فالن 

 خوف فقال فالن وفالن غري األولني فلم يربىء األولني مل يقسم على األولني واآلخرين ألنه أبرأ األولني وفالن مث
وقوله األول يكذبه يف اآلخرين الركن األول يف املقسم ويف اجلواهر هو يف العمد من له القصاص من األولياء 

و نساء حيلفون على قدر مواريثهم ومن ال وارث له فال الرجال املكلفني ويف اخلطأ مجيع املكلفني من الورثة رجاال أ
قسامة له لتعذر قسم بيت املال وال يقسم إال ويل نسب أو والج وال يقسم من القبيلة إال من التقى معه إىل نسب 

ثابت وال يقسم املوىل األسفل بل ترد األميان على املدعي عليهم ويف الكتاب ال يقسم يف العمد أقل من رجلني 
لشهادة إن كان للمقتول أوالد صغار والقتل بالقسامة فللويل تعجيل القسامة وال ينتظر كربهم ليال يفوت الدم كا

بفوات حمله وإن عفوا امتنع إال على الدية ال أقل منها وإن كانوا أوالده صغارا وكبارا اثنان فصاعدا فلهم القسامة 
سم مع الصغر حظهم من الدية وإن مل يكن إال ولد كبري وآخر والقتل وال ينتظر بلوغ الصغار فإن عفا بعضهم فليق

صغري ووجد الكبري من والة الدم من حيلف معه وإن مل يكن ممن له العفو حلفا مخسني وللكبري أن يقتل لكمال 
) حلف مخسا وعشرين ميينا وانتظر الصغري إذا بلغ حلف مخسا وعشرين ميينا واستحق الدم ( النسب وإن مل جيد 

يقسم النساء يف دم العمد أهنن لسن أهال للقيام بالدماء ويقسمن يف اخلطأ ألنه مال وإن حلف رجال عدد يف  وال



العمد فأكذب نفسه واحد منهم امتنع القتل إن كان ممن لو أيت باليمني مل يقتل املدعي عليه يف التنبيهات عن ابن 
لو عفا أحدهم عنه ولو كان قبل القسامة استوى عند القاسم تسقط الدية عن القاتل بتكذيب أحدهم نفسه خبالف 

ابن القاسم العفو والنكول ويسقط الدم والدية وكذلك يقول عبد امللك يف املسألتني قبل وبعد يف العفو والنكول 
والتكذيب وقال أشهب يف مجيع ذلك للباقني حظهم من الدية ويقسمون إن مل يكونوا اقتسموا ألن األصل بقاء 

ابن نافع بني نكوله على وجه الورع فللباقني القسامة والقود لبقاء قوة النسبة أو على طريق العفو  حقهم وفرق
فللباقني القسامة والدية قال ابن يونس عرض رسول اهللا القسامة على اجلاريتني وكن اثنني فأكثر وال يقتل أحد إال 

لعان والنساء ملا مل يشهدان يف العمد ال حيلفن فيه قال بشاهدين وقد جعل اهللا تعاىل لكل شهادة يف الزنا ميينا يف ال
مالك إن كان يف الوالة مخسون حلف كل رجل ميينا أو أقل رد عليهم األميان أو كثر واستوى يف التعدد قال أشهب 
 ال حيلف مخسني ميينا وإن أبوا إال ذلك مل جيدهم وهو كالنكول لعدم كمال اخلمسني من اجلميع وقال ابن القاسم

جيدي اثنان قال حممد وذلك عندي إذا تطاوعوا ومل يتركوا نكوال كما حيلف اخلمسون عمن بقي والكبري عن 
الصغري إن كان له إخوة وجد قال ابن القاسم يقم اجلد مع االخوة على قدر حقه من املرياث معهم ويقسم اإلخوة 

أشهب حيلف على قدر حقه يف اخلطأ وأما  على حقوقهم يف دم العمد واخلطأ إن تشاحوا يف قسامة العمد وقال
العمد فأميان العصبة على قدر العدد قال ابن القاسم إن كان له ابن وغريه وهو من العرب أقسم مع االبن من ينتمي 

معه إىل جد توارثه وأما من هو يف العشرة بغري نسب معروف فال للمقتول ولد أم ال قال عبد امللك يستعني الولد 
ن شاء إىل مخسني رجال وإن حلف أحد الولدين مث أصاب اآلخر من يعينه فذلك له وإن حلف الذي من عصبته مب

اعني مع من أعانه مل يكن على الثاين االشطر ما بقي يعد طرح أميان املعينني وحيسب احلالف ما حلف ويزاد عليه إىل 
احد يف القسامة واألوالد الصغر ال مبلغ ذلك وال حيلف أحد الوالدين أكثر من مخسة وعشرين كما ال حيلف و

ينتظر بلوغهم وينتظر هلم وليهم يف القتل وأخذ الدية قال أشهب فإن مل يكن هلم وصي جعل السلطان هلم وليا وله 
أن يأخذ يف العمد أقل من الدية ألنه كبيع قال سحنون أشهب يقول إن طلب من القاتل الدية لزمته فكيف جيوز 

و بلغ كان له أن يلزمه إياها وال يقتل الويل احلاضر حىت يقدم الغائب خبالف الكبري مع للويل القصاص والصيب ل
الصغري ألنه ميكن أن يكتب إليه وحيبس القاتل حىت يقدم إال البعيد الغيبة فللحاضر القتل كاألسري بأرض احلرب 

نون وإن كان أحدمها جمنونا مطبقا وحنوه خبالف من أفريقية إىل العراق وكذلك الصيب إن كان راهق انتظر قاله سح
ولآلخر القتل وينتظر املغمى عليه واملربسم لقربه ويف املقدمات إن ووزعت األميان فحصل فيها كسر حنو كوهنم 
عشرين حيلف كل واحد ميينني ميينني تبقى عشرة فيمتنع الدم حىت يأتوا بعشرة منهم حيلفون فإن أىب مجيعهم عنها 

إال مبن يلقاه إىل أب معروف فإن أراد أحدهم حتمل عنه أكثر مما جيب عليه مل جيز وإن أراد هو بطل الدم وال يستعني 
جاز له ذلك ما بينه وبني مخسة وعشرين ميينا وإن كان اثنني فلهم االستعانة وتقسم األميان على عددهم أمجعني 

حلف الوليان ما جيب عليهما فللمستعان  وجيوز رضا أحدمها بأكثر مما جيب عليه خبالف املستعان به كما تقدم وإن
هبم أن حيلف بعضهم أكثر من بعض وإن حلف أحدمها نصفها فوجد اآلخر من يعينه فال خيتص املستعان به بل تقسم 

بينهما إال أن يكون األول حلف آيسا ممن يعينه فتحسب األميان واجلد عند ابن القاسم أخ يف العفو وحيلف ثلث 
اخلطأ قال وهو صواب يف اخلطأ ويتبغي يف العمد قسم األميان على عددهم ألنه أخ وقال أشهب األميان يف العمد و

ال حق للجد مع اإلخوة يف القيام به وال العفو فيقسمون دونه وهلم االستعامة به الركن الثالث املقسم فيه إمنا يقسم 
دعاوي يف القسم وعدد األميان وفيها تعبد يف الدماء يف األحرار ألنه مورد السنة والقسامة على خالف قاعدة ال

بعدد فيقتصر هبا على حملها ويف الكتاب ال قسامة يف العبيد عمدا وال خطأ ألهنم مال وإن قتل عبد حرا فلوالته 



القسامة مخسني ميينا ويستحقون دم صاحبهم ألنه دم حر فيقتلون العبد إن شاءوا وإن قالوا حيلف ميينا واحدة 
تحييه امتنع ألن دم احلر ال يستحق إال القسامة أو بينة وليس فيمن قتل بني الصفني قسامة لتعينه ويأخذ العبد يس

منهما وإن ضربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت دمي عند فالن ففيها القسامة وال بد يف اجلنني من بينة ألنه كجرح 
إن قالت دمي عند فالن فخرج جنينها حيا فيها أو شاهد عدل حيلف والته معه ميينا واحدة ويستحقون ديته و

واستهل ومات وعاشت األم مل يقسم فيه ألنه جرح وإن قالت وهي حية قتل ابين مل يقبل قوهلا وال يقسم فيه وإن 
قالت دمي عند أيب يقسم على قوله والدية يف اخلطأ على عاقلته ويف العمد يف مال األب ويف التنبيهات قوله ال 

ني الصفني معناه إذا مل يدم على أحد وال شهد على من قتله وال أي الصفني قتله وفيه الدية على قسامة فيمن قتل ب
الفئة املنازعة له ويف اجلالب فيه القسامة مطلقا الحتمال موته بسبب خيصه واختلف قول ابن القاسم إذا رمي أو 

امة أم ال وما يثبت ببينة ففيه القصاص هذا شهد له شاهد بقتل معني له أو على أحد الصفني فحمال يقتله هل فيه قس
بصفة العصبية والبغي املستوي يف ذلك فإن كان أحدمها باغ واآلخر مظلوم ومتأول والقتيل منهم طلب اآلخرون 
بعقله بقسامة أو بغري قسامة على القولني املتقدمني إن مل يثبت قاتله أو قتل الصف له بعدلني أو من صف الباغني 

 قصاص وال دية وإن تعني قاتله وكذلك إن كان القاتلون متأولني أو كال الصفني متأول ألنه عمل الراجعني فال
واحدة ( السلف يف قتال البغاة قال ابن يونس يضرب قاتل العبد مائة وحيبس سنة وإن نكل حلف سيد العبد ميينا 

نة ويربأ ألن احلر ادعى القتل عليه فإن قال العبد دمي عند فالن قال أشهب حيلف مخسني ميينا ويضرب وحيبس س
واستحق قيمته مع الضرب واحلبس ألنه لو ادعاه حر على عبد كانت يف القسامة ) فإن نكل حلف سيد العبد ميينا 

وإمنا تركت ألنه عبد ورواه عن مالك وقال ابن القاسم حيلف املدعي عليه ميينا واحدة وال قيمة وال ضرب وال 
وضرب مائة وحبس سنة وعن ابن القاسم ال قسامة يف قتيل الصفني وإن شهد شاهد  سجن فإن نكل غرم القيمة

على قتله أو إقراره ويرجع إىل القتل بالقسامة وإن كان القتيل أو اجلريح من غري الفريقني فعقله عليهما وال قسامة 
أما بقول ( ألولياء أن فالن قتله ال قسامة يف هذا يريد بدعوى ا) وقول مالك ( وال قود إال أن يثبت عند أحد بعينه 

ففيه القسامة وإن شهد شاهد أن فالنا جرحه مث مات بعد أيام ففيه القسامة قال ) امليت أو قيام شاهد أن فالن قتله 
مالك يف مجاعة ضربوا رجال مث افترقوا وبه موضحة ال يدري أيهم شجه فالعقل على مجيعهم وإن ثبت أن أحدهم 

لفه ألنه يتهم أن ينكر الفاعل ليلزم العقل وقوله يف اجلنني ال قسامة يريد وحيلف من يرث جرحه اقتص منه بعد ح
العدة كل واحد منهم ميينا أنه قتله ويستحقون العدة يف مال الضارب وإذا خرج حيا وقالت دمي عند فالن ال 

ن قسامة عند ابن القاسم وقال قسامة فيه ألن املضروب غريه وألهنا لو قالت قتلين وقتل فالن معي مل يكن يف فال
أشهب يقسم والته بشهادهتا ما مل تشهد من يرثها ألنه يرى شهادة املرأة لوثا خبالف ابن القاسم ولو قال أضجعين 

أيب فذحبين أو بقر بطين فيقسم مع قوله ويقتل األب أو يعفون عنه قاله ابن القاسم وقال أشهب ال يقتل والد 
يقتل عشرة بواحد بالبينة دون القسامة قال اللخمي القتيل من الصفني أربعة قصاص وهدر بالقسامة بل املال ألنه 

ودية وخمتلف فيه هل القصاص أو الدية ففي املتأولني هدر ويف الباغني قصاص إو عرف القابل وفيمن يكون 
 بشاهد على القتل أو على بينالقبائل دم الراجفة هدر والدافعة عن نفسها قصاص ويف الباغني إذا مل يثبت القتل إال

  قول القتيل قتلين فالن أو وجدوه قتيال هل القصاص بالقسامة أو الدية على املنازعة من غري قسامة خالف 
فرع يف الكتاب إن مات حتت الضرب أو بقي مغمورا مل يأكل ومل يتكلم ومل يفق حىت مات مل يقسم فيه لعدم التعني 

لقسامة إذ لعله مات بغري الضرب وكذلك إن مكث يوما فتكلم ومل يأكل ومل فإن عاش حياة بينة مث مات ففيه ا
يشرب أو قطع فخذه فعاش يومه وأكل وشرب ومات آخر النهار اقسم عليه فإن شق حشوته وأكل وأقام ثالثة 



به جرح فقال أيام قتل بغري قسامة لتعني انفاذ املقتل قال ابن يونس من مساع ابن القاسم بينه وبني رجل قتال فأتى و
فالن وفالن فعال يب هذا وقد أترث فيها يف مواضع يسجنان حىت يكشف أمرمها والصلح يف هذا أحب إيل قال ابن 
القاسم إن جرح مث ضربته دابة فمات ال يدري عن أيهما كان نصف الدية على عاقلة اجلارح قبل القسامة وكيف 

ح كمرض اجملروح قال حممد إن طرحه على موضع بعد يقسم يف نصف الدية وعنه يقسمون ملات من جرح اجلار
جرح األول أقسموا على أيهما شاءوا على اجلارح أو الطارح وقتلوه وضرب اآلخر مائة وحبس سنة الركن الرابع 
يف كيفية القسامة ويف الكتاب يقسم والة الدم يف اخلطأ على قدر مواريثهم والبنت وحدها حتلف مخسني ميينا وتأخذ 

ية أو مع عصبته فخمسة وعشرين والعمة مثلها فإن نكلوا مل تأخذ البنت إال مخسني ميينا أو بنت وابن نصف الد
غائب مل تأخذ البنت حىت حتلف مخسني فإذا قدم حلف ثلثي األميان وأخذ ثلثي الدية فإن انكسرت ميني جربت على 

د وعشرة اخوة حيلف اجلد ثلثها من عليه أكثرها وإن لزم واحد نصفها وآخر سدسها حلف صاحب النصف وج
واالخوة ثلثيها ويف النكت إن استوت احلصص يف اليمني اقترعوا بيمني جيرب عليه قاله بعض مشاخينا يف اجلالب إن 
استوت جربت عليهم كلهم وحيتمل أن جترب على واحد منهم وحيلف اجلد مع عشرة اخوة يف العمد كواحد منهم 

  فيحلف الثلث وعن ابن القاسم خالفه واألول أقيس  خبالف اخلطأ ألن مرياثه الثلث
فرع يف الكتاب حيلفون باهللا الذي ال إله إال هو أن فالنا قتله أو مات من ضربه إن كان عاش وال يزاد الرمحن 

الرحيم ألنه السنة يف األميان وحيلف على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حني القتل ويف التنبيهات يف بعض 
  ات املدونة يزيدون الرمحن الرحيم وهو مذهب املغرية وغريه يف القسامة وشبهها رواي

فرع يف اجلواهر نكول املستعان هبم غري معترب لعدم إحالته كذل القضية خبالف نكول أحد األولياء يسقط القود قال 
ط وحيلف الباقون ويستحقون القاضي أبو حممد يف الولد واالخوة رواية واحدة يف غريهم من العصبة روايتان السقو

الدم لتعدد احلقوق وحيث قلنا بالسقوط حلف الباقي ويستحق نصيبه من الدية ألهنا تتوزع خبالف الدم وروي ترد 
األميان على املدعي عليهم ألن الدية فرع ما ال يتوزع فال يتوزع فإن نكل املدعي عليه لزمته الدية كاملة يف ماله 

  دعوى واتفقوا على أن هذا حيبس حىت حيلف قاله حممد وروي إن طال حبسه خلى ألن النكول ظاهره صدق ال
فرع يف املقدمات إن كان األولياء رجلني وأرادا أن يستعينا مبن دوهنم يف الرتبة جاز وتقسم األميان بينهم على 

يلزمه جاز يف مخسة  عددهم وإن رضي املعني أن حيلف أكثر مما جيب عليه امتنع أو رضي الويل أن حيلف أكثر مما
أحتلفون ( وعشرين ميينا ألهنا فإحالة عليه وإمنا جازت االستعانة مبن يرجع اىل النسب لقوله عليه السالم للحارثيني 

ومل يكن اجلميع إخوة بل خمتلفني يف الرتب فعبد اهللا بن سهل اخوه وحويصة وحميصة ابنا ) وتستحقون دم صاحبكم 
وظاهره أنه ال يزاد ) أحتلفون وتستحقون الدية بأميان مخسني منكم ( عليه السالم  عمه ويف حديث احلارثيني قال

  على هذا العدد مع أن األنصار كانوا أكثر من ذلك 
فرع قال إن نكل والة الدم عني اليمني وكانت القامسة وجبت بقول املقتول أو بشاهد على القتل فثالثة أقوال ترد 

نكول فيحلف املدعي عليه مخسني أو حيلف عنه رجالن فأكثر من والته إن رضوا على املدعي عليهم ألنه أصل ال
مخسني بذلك وال حيلف هو معهم قاله ابن القاسم والثاين عنه حيلف منهم رجالن فأكثر مخسني ترجج األميان عليهم 

تهم وحده قال مطرف وحيلف فإن نكلوا أو مل يوجد غري املتهم مل تربأ حىت حيلف امل( وحيلف فيهم املتهم ألنه األصل 
وإن وجبت القسامة بشاهدين على اجلرح فقوالن ) املدعي عليه وحده وليس عليه أن يستعني بأحد ألنه األصل 

قال ابن القاسم يرد على املدعي عليه فيحلف ما مات من ضريب فإن نكل سجن حىت حيلف فإن حلف ضرب مائة 
ه من اجلرح إن نكل األولياء حلف املدعي عليه أو نكل ألن اجلرح وسجن سنة وإن أقر قتل ويف املوازية يقتص من



ثبت بشاهدين وإن ثبتت القسامة بشاهد على القتل ال يقتص من اجلرح حلف القاتل أو نكل ألنه ال يقتص من 
 إال بيمني اجملروح ال ميني الوارث وعن مالك إذا ردت عليهم يف) إن نكل األولياء حلف املدعي عليه ( اجلرح 

العمد فنكلوا فالعقل يف مال اجلارح خاصة ويقتص منه من اجلرح سوى العقل وعنه إن حلف ضرب مائة وحبس 
سنة أو نكل حبس حىت حيلف وال دية فيه قال وهو الصواب والقول الثاين ال يرد عليه ألن ميينه غموس وعلى هذا 

التعدد فثالثة أقوال قال ابن القاسم يبطل الدم إذا أقر مل يقتل قاله أشهب وإن نكل بعض والة الدم وهو سواء يف 
والدية وليس ملن بقي أن يقسم ألن الدم ال يتوزع وقال أشهب ملن بقي أن حيلف ويأخذ حظه من الدية إلمكان 

  توزيعها وقال ابن نافع إن نكل عفونا قال أشهب أو توزعا حلف الباقون وقتلوا 
أكثرها وقيل على من عليه أكثر األميان فإن كانوا زوجات وبنات فرع قال قيل جيرب كسر اليمني على من عليه 

وأخوات فإذا قسمت األميان عليهم جرب الكسر على األخوات ألن حظهن منها اكثر وعلى البنات ألن أمياهنن أكثر 
نكلوا يف عند أشهب وعن ابن كنانة ال جيب اإلمام عليها أحدا بل ال يعطوا حىت حيلفوا بقية األميان فرع قال فإن 

اخلطأ فخمسة أقوال ترد على العاقلة فيحلفون كلهم وإن كانوا عشرة آالف والقاتل واحد منهم فال يلزم احلالف 
شيء ويلزم لنا الناكل ما عليه قاله ابن القاسم وهو أبني األقاويل ألنه قاعدة النكول وحيلف من العاقلة مخسون 

ولزم بقية العاقلة الدية كاملة حىت يتموا مخسني ميينا قاله ابن رجال ميينا وتسقط الدية فإن حلف بعضهم بريء 
القاسم والثالث إن نكلوا فال حق هلم أو بعضهم فال حق للناكل وال ميني على العاقلة ألن الدية مل جتب عليهم بعد 

مل اإلقرار قاله قاله عبد امللك والرابع يرد على املدعي عليه وحده إن حلف وإال مل يلزم العاقلة شيء ألنه ال حت
مالك اخلامس يرد على العاقلة إن حلفت برئت أو نكلت غرمت نصف الدية قاله ربيعة وقضى به عمر رضي اهللا 
عنة على السعدين تنبيه يف املنتقى ال حيلف من جهة املقتول يف العمد إال اثنان ومن جهة القاتل واحد وهو القاتل 

اثنني فلهم ما يرجع إليه وهو جهة القاتل وإذا مل يقبل من القاتل عند عدم والفرق أن جهة املقتول إذا تعذرت بعدم 
األولياء مل جيد ما يرجع إليه يف براءته منه وكانت األميان يف الرد مخسني ألهنا غري مردودة وكانت األميان يف الرد 

مجاعة إال االستعانة بأولياء  مخسني ألهنا رددت يف اجلهتني كاللعان قال مالك ليس لوالة القاتل كانوا واحدا أو
املقتول ألهنم يربئون أنفسهم وخالفه أصبغ وإذا اقتصر على القاتل وحده حلف مخسني ميينا والفرق بني األميان 
( واحلالفني أن الضرورة تدعو لالقتصار عليه كما تقدم وال ضرورة يف األميان وال يكمل بعض الورثة عن بعض 

  ألنه مال ال حيتمل أحد فيه اليمني عن غريه ) عن بعض يف العمد  شيئا كما يكملها بعض العصبة
فرع يف النوادر قال مالك إذا اهتم مجاعة فال بد من حلف كل واحد يدفع عن نفسه ولعله لو أقسم األولياء أقسموا 

ني ذلك أو عليه ولكل واحد االستعانة بعصبته حىت ينوب كل واحد ميني فإن كانوا من فخذ واحد فلمعن هذا أن يع
من أفخاذ فال يستعني أحد بغري عصبته وليس ملعني إذا كانوا عصبة واحدة أن جيمعوا احللف فيه فيقولون ما قتله 

  فالن وال فالن ويستعني املتهم باملتهم اآلخر مع العصبة ألنه عصبة له 
حلفوا عند املنرب بعد الصالة  فرع قال قال مالك حيلف من باعراض املدينة إليها يف القسامة فإن كانت مدية النيب

ويف غريها يف اجلوامع حيلفون قياما على رؤوس الناس فيقسم باهللا الذي أحىي وأمات والذي أخذ به ابن القاسم 
واهللا الذي ال إله إال هو فقط مل يقبل حىت يقول واهللا الذي ال إله إال هو هلو ضربه ومن ضربه مات وإن قالوا هلو 

رب وهو مضروب جاز وقال عبد امللك يقول واهللا الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة قتله ومل يذكروا الض
لقد مات من الضرب الذي شهد عليه فالن وفالن إن فالنا ضربه أياه والنظر يف التغليظ يف اليمني إىل قوله عليه 

قاله مالك أو ينظر إىل عظم الدماء  وكان عليه السالم حيلف مبا) من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت ( السالم 



والقياس على التغليظ باملكان واحللف على البت ال على العلم وعن أشهب حيلف الصغري إذا كرب على البت بناء 
وها هنا أوىل حلرمة الدماء قال ) حيلف على البت ( على الشهادة قياسا على احللف يف الدين بناء على ا لشهادة 

ن يف األميان مستندا يف احللف على البت ألن رسول اهللا عرض األميان على من مل ير القتل صاحب القبس يكفي الظ
فقال يقدم املدعى عليهم لنا حديث ابن سهل ) ح ( وأمحد وخالفنا ) ش ( من احلارثيني تنبيه وافقنا يف تقدمي املدعني 

أن ( رواه مسلم وغريه ويف أيب داود ) ر البينة على من ادعى واليمني على من أنك( احتجوا بقوله عليه السالم 
وقياسا على ) النيب بدأ باليهود قال حيلف منكم مخسون رجال فأبوا فقال لألنصار أختلفون قالوا خنلف على الغيب 

سائر الدعاوي واجلواب عن األول من وجوه أحدها أن يف بعض طرقه إال يف القسامة وثانيها أنا نقول مبوجبه فإن 
كانت دعواه على خالف الظاهر بلوث أو غريه وثالثها أن حديث ابن سهل أخص من هذا احلديث  املدعي هو من

واخلاص يقدم على العام وعن الثاين أن روايتنا أثبت سندا فتقدم وعن الثالث أن هذا القياس ينقلب عليكم فإن 
وث أو غريه فيحلف كسائر سائر الدعاوي إمنا حيلف من رجح برب أو شاهد أو غري ذلك وهذا رجح جانبه بالل

الدعاوي الركن اخلامس فيما يترتب على القسامة وهو إما القصاص أو الدية ويف الكتاب إن ادعوا على مجاعة 
وأتوا بلوث أو بينة على أهنم محلوا صخرة فرموا هبا رأسه وعاش بعد ذلك أياما وأكل وشرب ومات اقسموا على 

ى مجيعهم ويقتلوهم ويقسمون يف اخلطأ على اجلماعة وتفرق الدية على واحد أيهم شاءوا وقتلوه وال يقسموا عل
عواقلهم يف ثالث سنني وكذلك إن شهدت بينة أهنم جرحوه خطا فعاش أياما فليس هلم أن يقسموا على واحد 
ني ويأخذوا الدية من عاقلته بل على اجلميع وبعض الدية على عواقلهم والفرق أن يف اخلطأ يقول الضرب منا أمجع

فال ختصوا عاقليت خبالف العمد قال ابن يونس قال مالك إذا اقسموا على واحد قالوا يف القسامة ملات من ضربه 
وال يقولون من ضرهبم ألن األصل مطابقة اليمني للدعوى قال أشهب هلم أن يقسموا على اثنني وأكثر وعلى 

يهم كأن يقول امليت قتلين فالن وفالن أو ضربوين مجيعهم لعموم اللوث فيهم وال يقتلون إال واحدا من املقسم عل
أو شاهد على القتل فمات مكانه أو عاش أياما إن أقسموا عليهم وهم رجال ونساء وصبيان فال يقتلوا إال بالغا 
رجال أو امرأة وعلى عواقل الصبيان حصتهم من الدية فإن كان الرجال والنساء عشرين والصبيان مخسة فعلى 

لدية مخس اخلمس على عاقلة كل صيب ألنه من أصل دية كاملة قال مالك إن قال ضربين فالن عواقلهم مخس ا
ال عليه لقوة سببه وعلى الباقني الضرب والسحن وإذا قال هلم أقسموا على فالن ' وفالن أنفذ ما قتلي فال يقسموا 

 اخلطأ ويقسموا على اجلميع ألنه ليس هلم أن يقسموا على غريه ألن قول امليت مقدم ألنه أعلم وال يقبل منه يف
يتهم يف الوصية بالدية وينظر إىل حصة من أبرأه إن محلها الثلث سقطت قاله يف اجملموعة وقال ابن القاسم وأشهب 
هو مثل العمد وال يقسموا إال على من عينه ألنه أعلم ويلزم عاقلته حصتهم إن قالوا ال يقسموا إال على فالن وإن 

اآلخرين من الدية ومل يسع الثلث خري الورثة يف القسامة على ذلك وحده وجيربوا وصيته أو قال ال شيء على 
يقسموا عليه وحياصص املوصى هلم إال أن يقسم املقسم عليهم يف الثلث ويوضع عن كل وارث ما ينوبه يف الثلث 

يهم أو عليه وحده وإن قالوا ال وما بقي على عواقلهم وعلى الذي أمر أن يقسم عليه ما ينوبه من الدية اقسموا عل
نقسم إال على مجيعهم فذلك هلم ضاق الثلث أمال ويسقط عن املوصى هلم ما عليهم إن جرحه أحدمها عمدا واآلخر 

عليهم أو عليه وحده وإن قالوا ال نقسم إال على مجيعهم فذلك هلم ضاق الثلث ( خطأ وثبت ذلك بالبينة اقسموا 
على ) ما عليهم وإن جرحه أحدمها عمدا واآلخر خطأ وثبت ذلك بالبينة اقسموا أم ال وسقط عن املوصى هلم 

املتعمد وقتلوه وأخذوا من اآلخر عقل اجلراج إن عرفت جناية اخلطأ من العمد أو يقسموا على اخلطأ عليهم 
قاسم وقاله سحنون ليستفيدوا من اجلرح ويأخذوا الدية وإن مل يثبت اجلرحان إال بقول امليت فكالبينة قاله ابن ال



كذلك إن عاش وإن مات مكانه خالفت البينة قول امليت قال ابن القاسم إن مات من ضرهبما مكانه قتل املتعمد 
وعلى عاقلة اآلخر نصف الدية قال حممد إذا مل يكن جرح اخلطأ معروفا بعينه قال مالك إن أقر بالقتل غري من 

ى كل واحد من هؤالء وقتلوه وذلك بإقراره وهذا بالقسامة وقال ابن وجبت القسامة عليهم قتل وأقسم األولياء عل
بقسامة وعنه بغري قسامة بل بإقراره ألنه ) املقربني أو املقسم عليهم وعنه يقتل املقر ( القاسم ال يقتل إال واحد من 

ه أو عصبه على الثاين سبب مستقل وإن أقسموا على واحد وأرادوا العدول لغريه امتنع مث إن تركوه بذاة امتنع قتل
ونزاهة فلهم قتل األول وإن قال قتلين فالن وأناس معه وثبت أن قوما ضربوه أقسموا على أيهم شاءوا قال اللخمي 
إن محلوا صخرة فدمغوه هبا أو سقطت من أيديهم فال يقسموا إال ملات من تلك الضربة ويقتلون يف العمد والدية يف 

ملا هو آمن ويتركوا األخوف فمن حق صاحب الضربة أن ال ميكنهم من ذلك وإن اخلطأ إال أن يقصدوا القسامة 
تعاونوا عليه عمدا أقسموا ملات من كل الضرب وقتلوهم ولو كان منهم املمسك لقتل به الشتراكهم يف السبب 

ات اقسموا وإن مل يقصدوا التعاون وإحدى الضربات نافذة وال يعلم ضارهبا وال يعلم أهنا قتلت واختلطت الضرب
ملات من ذلك الضرب وتفرق الدية عليهم يف أمواهلم ويسقط القصاص للنفس ومثله إن مات بالفور وقالوا ال 

ندري أي الضربات قتله أو نفذت إحداها مقاتله وال يدرون أيهم ضرهبا أو ضربه أحدهم عمدا واآلخر خطأ ومات 
ويف حتمل عاقلة املخطىء نصف الدية قوالن ألنه حيمل  باحلضرة فال يقتل املتعمد لعدم يعينه وعليه نصف الدية

بالشك وال يسقط نصف الدية عن املتعمد ألن الظامل أوىل أن حيمل عليه فإن كان الضربتان خطأ وشكوا يف القاتلة 
فيختلف هل تفض الدية على عاقلتها أو تسقط للشك ويف اجلواهر ال يقتل بالقسامة إال واحد ألنه املتحقق وقال 

) ش ( و ) ح ( غرية يقتل هبا اجلماعة تنبيه أمحد يف قتل واحد وقاله الشافعي يف القدمي وعنه تقتل اجلماعة هبا وقال امل
) وتستحقون دم صاحبكم ( يف اجلديد ال يقتل بالقسامة أصال بل الدية لنا حديث ابن سهل وقوله عليه السالم فيه 

وألهنم ) ف مخسون رجال منكم على رجل منهم فيعطى برمته حيل( فجعل الدم مستحقا باحللف ويف بعض طرقه 
ادعوا العمد وموجبه القصاص وقياسا على ما إذا نكل املدعون وألنه مروري عن النيب أنه قتل بالقسامة احتجوا 
بأنه أميان فال يقتل هبا كالشاهد واليمني وألنه ختمني فيكون فيه شبهة واجلواب عن األول الفرق أن هذه مخسون 

ميينا وال قياس قبالة النص فيكون باطال وعن الثاين ليس جمرد االحتمال مانعا وإال ملا اقتص مع البينة لقيام االحتمال 
فلم يبق إال اعتبار الظن الغالب وهو حاصل من مخسني ميينا وال قياس واحتجوا على قتل الكل بأهنا حجة يقتل هبا 

  فرق أن البينة شاهدت وعاينت احلالة وها هنا مل يتعني ومل يدر فقتلنا اجلميع الواحد فيقتل هبا اجلمع كالبينة وجوابه ال
النظر الثالث فيما يترتب على اجلناية وهو مثانية آثار األثر األول القصاص والبحث عن حمله وشروطه وكيفيته ومن 

واجلرح احملل األول يف النفس يتواله فهذه أربعة أحباث البحث األول يف احملل وهو أربعة النفس والعضو واملنفعة 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن ( وأصلها قوله تعاىل 

ويف الكتاب يقتل الصحيح بالسقيم االجزم األبرص املقطوع ) واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 
وشرع من قبلنا شرع لنا ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ( نفس لقوله تعاىل اليدين والرجلني وإمنا هي ال

والرجل باملرأة واملرأة بالرجل ويف اجلرح بينهما القصاص قال اللخمي تقتل املرأة بالرجل وليس على أوليائها فضل 
ذاب ال يثبت إال مع التكليف دية الرجل ويقتل البالغ بالصغري والعاقل باجملنون وال يقتص منهما ألن القاص ع

فعمدمها خطأ فإن جن بعد القتل ومل يفق قال حممد إن أيس منه فالدية يف ماله وقال املغرية يقتص منه نظرا حلالة 
اجلناية وإن ارتد مث جن مل يقتل ألن حقوق العباد أقوى قال وهو بني ألنه يأخذ حقه ناقصا كما يقتل العبد باحلر وال 

د وال املسلم بالنصراين يف قتل وال جرح ويقتص من العبد والنصراين يف النفس ألن الدين يقتل يقتل احلر بالعب



باألعلى خبالف العكس واختلف يف اجلرح فعن مالك ال يقتص منهما فيها وعن القصاص قياسا على النفس وعنه 
تسليط عن املسلمني يقلع عني  منع القصاص يف العبد دون النصراين ألن العبد يسلم والنصراين ال يسلم ويف ذلك

املسلم ويعطيه دراهم ويعينه أهل جزيته وقال ابن نافع خيري املسلم يف القصاص والدية والقصاص بني العبد 
كاألحرار يف النفس واجلرح والذكران واإلناث سواء ألن احلق للسيد يف القصاص وأخذ العقل ومن فيه علقه رق 

يرث هذا بقدر ما ( ولد واستحسن أن يقتص من املعتق بعضه للقن ويف احلديث كالقن من املكاتب واملدبر وأم ال
( وال يقتص من العبد املسلم للحر النصراين لشرف اإلسالم لقوله عليه السالم ) أعتق منه ويعقل هذا بقدر ذلك 

شائبة الرق ونفاه  واختلف يف القصاص له من النصراين أثبته أشهب بغلبة اإلسالم على) أال ال يقتل مسلم بكافر 
سحنون للرق وعلى األول اختلف يف اخليار للسيد فنفاه ابن القاسم وقال ال يعفو من الدية كاحلر يقتص أو يعفو 
على غري شيء وقال حممد له أخذ الدية ألنه أتلف ماله ويقتص للنصراين من النصراين ومن اليهودي يف النفس وال 

  نه تظامل جراح إذا دعا لذلك أولياء املقتول أل
فرع يف الكتاب إذا قتل نفر امرأة أو صبيا قتلوا الشتراكهم يف السبب أو عبدا أو ذميا غيلة قتلوا به ألن حق اهللا 

تعاىل يف درء املفاسد احلرابة وإن قتل مسلم كافرا عمدا ضرب مائة وحبس عاما أو خطا فديته على عاقلته أو مجاعة 
قتل النصراين باجملوسي ويقتل اجملوسي به وباليهودي وإن قتل مسلم ذميا فديته فالدية على عواقلهم قال ابن يونس ي

على عاقلته أو مجاعة فالدية على عواقلهم وإن شهد عدل أن مسلما قتل نصرانيا عمدا فعن مالك حيلف املشهود 
ميينا كل واحد عليه مخسني ميينا قال أشهب ويضرب وحيبس حلف أم ال وعنه وعن ابن القاسم حيلف ورثة الذمي 

منهم ويأخذ من ديته ويضرب وحيبس قال حممد وهو أحب إلينا إن كان بقول النصراين حلف املدعي عليه مخسني 
ميينا وال يضرب وال حيبس فإن حرجه فمات من جرحه قال ابن عبد احلكم حيلف والته ميينا واحدة ويستحقون 

أو نصرانيا فأنفذ هذا وعتق هذا وقال دمي عند فالن  الدية ألنه ال قسامة هلم قال مالك إن جرح مسلم عبدا
وللنصراين أولياء مسلمون وللعبد أولياء أحرار أقسموا مع قوله واستحقوا الدية يف مال اجلاين قال املغرية إن قتل 

  نصراين نصرانيا فخاف اجلاين فأسلم قتل 
ح وإن عفا املقتول عن أحدهم فللوارث قتل فرع يف الكتاب إن قتله مجاعة فللويل قتل من أحب أو العفو أو الصل

ومشهور أمحد وعنه وعن مجاعة من التابعني ) ح ( و ) ش ( الباقي ألنه حقه كما لو أبرأ من بعض الدين ووافقنا 
والصحابة عليهم الدية وعن الزهري ومجاعة يقتل منهم واحد وعلى الباقي حصصهم من الدية ألن كل واحد 

النفس ( وقال تعاىل ) احلر باحلر ( ال يف مبدل واحد كما ال جتب ديات ولقوله تعلى مكلف له فال يستوىف ابد
وألن تفاوت األوصاف مينع كاحلر والعبد فالعود أوىل لنا إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على أن عمر ) بالنفس 

تل علي رضي اهللا عنه ثالثة ضي اهللا عنه قتل تسعة من أهل صنعاء برجل وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلهم وق
وهو كثري ومل يعرف هلم خمالف يف ذلك الوقت وألهنا عقوبة كحد القذف ويفارق الدية ألهنا تتعبض دون القصاص 

وأمحد يف عدم القاص بني املسلم والذمي ) ش ( وألن الشركة لو أسقطا القصاص وجدت ذريعة للقتل ووافقنا 
ومن قتل مظلوما ( احتجوا بقوله تعاىل ) ال يقتل مسلم بكافر ( ما يف البخاري يقتل املسلم بالذمي لنا ) ح ( وقال 

وسائر العمومات واجلواب عن اجلميع بأن ) النفس بالنفس ( وهو مظلوم وبقوله تعاىل ) فقد جعلنا لوليه سلطانا 
تل بعبده وعبد غريه يف قتل احلر بعبد الغري وقال الثوري يق) ح ( دليلنا خاص فيقدم على العمومات وخالفنا 

والقصاص لغة املماثلة وال مماثلة وقاله الصديق ) احلر باحلر والعبد بالعبد ( وأمحد لنا قوله تعاىل ) ش ( ووافقنا 
وعلي رضي اهللا عنهما وغريمها من الصحابة وقال علي رضي اهللا عنه السنة أن ال يقتل احلر بالعبد وألنه مال 



) ش ( ا ذكرناه أخص فيقدم وعندنا يقتل الوالد بولده إذا حتققنا قصد القتل وقال كالبهيمة احتجوا بالعمومات وم
واجلواب منع الصحة ) ال يقتل والد بولده ( ال يقتل لنا العمومات احتجوا مبا روي عن النيب أنه قال ) ح ( و 

يب اقتص من اليهودي الذي أن الن( لنا العمومات ويف البخاري ) ح ( يف القصاص يف املثقل ومنع ) ش ( ووافقنا 
على أن القتل مل يكن إال قصاصا ال نقضا للعهد كما يتأوله ) وكونه اقتص باحلجر يدل ) ( قتل اجلارية باحلجر 

إن يف قتيل العمد اخلطأ ( وبقوله عليه السالم يف الصحيح ) ال قود إال حبديدة ( احلنفية احتجوا بقوله عليه السالم 
واجلواب عن األول أن معناه ال يقتص إال بالسيف والنزاع يف القتل األول ومل ) ة من اإلبل قتيل السوط والعصا مائ

يتعرض له احلديث عن الثاين هو حممول على مثل قتل املدعي عنه فيكون فيه العمد من جهة قصد الضرب واخلطأ 
يف قتل املمسك ) ح ( و ) ش ( من جهة شفقة األبناء فيجتمع الشبهان فيكون عمدا خطأ وحنن نقول به وخالفنا 

وقاال يقتل القاتل وحده لنا العمومات املتقدمة وقول عمر رضي اهللا عنه لو متاأل عليه أهل صنعاء لقتلتهم وال مماألة 
أمت من اإلمساك وقياسا على املمسك للصيد على احملرم فإن عليه اجلزاء أو على املكره احملل الثاين العضو ويف 

أو بضعة ( عة يدا قطعت أيديهم كلهم وكذلك العني وإنقطع يده من نصف الساعد اقتص منه الكتاب إن قطع مجا
وال قود يف اللطمة قال ابن القاسم ) العني بالعني ( وقوله تعاىل ) واجلروح قاص ( لقوله تعاىل ) من حلمه اقتص منه 

ضباط وإن فقأ عني مجاعة اليمىن وقتا ويقاد يف ضربة السوط وعن مالك ال قود فيها كاللطمة بل األدب لعدم االن
بعد وقت مث قاموا فقئت عينه جبميعهم وكذلك اليد والرجل كالنفس وإن قام أوهلم أو آخرهم فله القصاص لثبوت 
حقه وال شيء ملن بقي للتعذر وكذلك لو قتل رجال مث رجال فقتل فال شيء عليه للثاين قال ابن يونس إن قطع ميينه 

أمر مساوي أو سرق فقطعت فال شيء للمقطوع يده يف الكتاب إن قطعت يد القاطع خطا وقد فذهبت يد القاطع ب
قطع عمدا فديتها للمقطوع الول ألهنا بدل اليد أوعمدا اقتص من قاطع قاطعه ألنه أتلف احملل ويده بدله كمن قتل 

ء األول وشأنكم بقاتل وليكم وإال قاتله فديته ألولياء املقتول األول ويقال ألولياء املقتول اآلخر أرضوا أوليا
فألولياء األول قتله أو العفو وهلم عدم الرضا مبا بذلوا هلم من الدية أو أكثر ومن حبس للقصاص ففقأ رجل عينه أو 
جرحه فله القود يف لعمد والدية يف اخلطأ والعفو وال شيء لوالة املقتول يف ذلك كله وإمنا سلطناهم على من أذهب 

ملستحقة هلم وكذلك لو حكم القاضي بقتله وأسلمه إليهم فقطع رجل يده عمدا فله القصاص ومن نفسه ألهنا ا
قطعت يده عمدا أو قد قتل وليك فله القصاص برأي أهل املعرفة قال ابن يونس إن قلع عني رجل ففقأ آخر عني 

من املنكب وقطعت يد القاطع من  الفاقيء ومات الفاقيء الثاين فال شيء للمفقوء األول لفوات احملل وإن قطع يديه
الكف فلألول قطع كف قاطع قاطعه أو قطع يد قاطعه من املنكب ألنه بقية حقه وإن قتل قاتل وليه قبل وصوله 

لإلمام فال شيء عليه غري األدب جلنايته على حق اإلمام وليال يتجرأ الناس على الدماء قال اللخمي عن مالك إذا 
األول والدية ألوليائه بفوات احملل والدية مرتبة على الفوات ومل خيتلف أن ألولياء األول قتله خطأ ال شيء ألولياء 

أن يقتلوه دون أولياء الثاين أو يعفوا عنه على مال يكون عندهم وعن عبد امللك ألولياء الثاين دفع الدية ألولياء 
القصاص أن ال يرضى بعوض املثل ألنه  األول ويقتص لنفسه وما يف الكتاب أحسن ألن ويل األول استحق دمه فله

مبايعة فإن قطع يدا عمدا فقتل القاطع خطأ أو عمدا فصاحل أولياءه على مال قيل ال شيء ملن قطعت يده ألن 
املأخوذ عن النفس وقال حممد للمقطوع يده حقه من ذلك ألن النفس مشتملة على األعضاء فإن قطعت يده من 

ملوازية عن ابن القاسم اقتص املقطوع األول من قاطع قاطعه من الكف وال شيء الكف وقد قطع من املنكب ففي ا
على قاطعه أو يقطع قاطعه من املنكب وخيلي قاطعه بينه وبني قطع كفه قال حممد بل األول أحق بقطع كف القاطع 

  الثاين مث يقطع ما بقي له من منكب قاطعه ألنه مستحق مجيع ذلك العضو 



شخصني جيري بينهما القصاص يف النفوس يف اجلانبني جيري يف األطراف وإن كان أحدمها فرع يف اجلواهر كل 
قال مالك يف الكتاب وإن كان أحدمها يقتص منه يف كالعبد ( يف النفس ) اآلخال وال يقتص اآلخر منه ( يقتص منه 

يقتص منهما يف األطراف يف ظاهر  يقتل باحلر والكافر باملسلم ولو قطع العبد أو الكافر احلر املسلم مل يكن له أن
األمر ألن األصل يف القصاص املساواة خالفناه يف النفس لعظمها بقي األصل يف األطراف على قاعدته وخري ابن 

عبد احلكم املسلم يف القصاص وأخذ الدية قال األصحاب والصحيح أن له القود وال يشترط يف القصاص يف 
رط التساوي يف املنفعة فيقطع يد الرجل باملرأة وال تقطع السليمة بالشالء وال األطراف التساوي يف البدن وإن اشت

يشترط التساوي يف العدد بل األيدي واليد عند حتقق االشتراك بأن يوضع السكني على اليد ويتحاملوا كلهم عليها 
كني من جانب واآلخر من حىت تبني فإن متيزت اجلنايات بأن قطع أحدمها بعضا وأباهنا اآلخر أو وضع أحدمها الس

اجلانب اآلخر حىت التقيا فال قصاص إال يف مساحة ما جرح إن عرف ذلك ألنه جنايته وجيب القصاص يف مجيع 
املفاصل إال املخوف منها لألدلة املتقدمة ويف معىن املفاصل أبعاض املارن واألذنيني والذكر واألجفان والشفتني 

للسان روايتان والقاص يف كسر العظام إال ما كان متلفا كعظام الصلب والصدر والشفرين ألهنا تقبل التقدير ويف ا
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما ( والعتق والفخذ وحنوه وكل ما يعظم اخلطر فيه كائنا ما كان لقوله تعاىل 

ن كسر عظم العضد ففيه ولو قطع اليد من املرفق مل جيز القطع من الكوع وإن رضي املقتص منهوإ) اعتدى عليكم 
القصاص ولو قطع من الرفق وكانت يده مقطوعة من الكوع فطلب اجملين عليه القطع من املرفق أجازه ابن القاسم 
ألنه حقه ونفاه أشهب لعدم املماثلة ويف النوادر قال ابن القاسم إن ضربه فشلت يده أو رجله فعليه القود يضربه 

مال الضارب قال أشهب هذا إذا جرحها أما إن ضربه على رأسه فبطلت يده  كما ضربه فإن شلت وإال فالعقل يف
فال قصاص ويف األنف والترقوة والضلع ويف إحدى قصبيت األنف اليد القصاص إن قدر عليه وكذلك الظفر قاله 

ال بد أن  مالك قال سحنون هو كسر الصيب الذي مل يثغر ألنه ينبت قال ابن القاسم ال قود يف هامشة الرأس وألنه
تعود منقلة خبالف هامشة اجلسد إال الفخذ قال مالك والقصاص يف اللسان إن أمكن وإن عضه فقطع منه ما منع 

الكالم شهرين مث تكلم ناقصا اقتص منه ألين أخاف أن يذهب من كالمه أكثر من ذلك وقال أشهب اللسان خموف 
أو أخرجتا دون الرض ألنه متلف قال مالك إن ضربه فأذهب ال قود فيه وقاله مالك ويف االنثيني القصاص إن قطعتا 

بصره والعني قائمة اقتص إن أمكن وإن فقأها فقأت عينه قال ابن القاسم البياض كقيام العني ومنع أشهب القود يف 
صاب كلها البياض لتعذره قال مالك ويف إنزال املاء يف عينه القود إن أمكن وقال عبد امللك ال قود يف العني إال أن ت

قال املغرية ال قود يف نتف اللحية أو الشارب أو الرأس أو بعض ذلك بل العقوبة والسجن الختالف عظم اللحى يف 
مسكة الشعر وإنباته وعنه يف اجلميع القود دون البعض ألنه حلية بلحية وشارب بشارب قال ابن القاسم إن حلق 

أشهب القود يف الشارب وأشفار العينني فإن نبت للجاين ومل  الرأس واللحية واحلاجبني فاألدب دون القود وقال
ينبت لألول فعليه قدر شني ذلك وقال أصبغ فيه القصاص بالوزن غريه الختالف اللحى بالصغر والكرب وإن قتل 

اجملروح قاطع يده قتل به وذهبت يده لذهاب احملل وإن قطع يد أربعة اليمىن فعفا أحدهم فللباقي القطع ألنه 
تحق أو سبق بعضهم فقطع ميينه فال شيء للباقي فإن قطع أصابعه فقطع هو يده من الكوع قطع األول الكف مس

وقطع األشل يد الصحيح فللصحيح فضل الدية بعد احلكومة يف يد ( بعد األصابع وإن قطع صحيح يدا شالء 
ة وإن سلم له يف القصاص يف النفس فإن ابتدأ األشل رجع عليه مبا بني حكومة يد شالء أو دية يد صحيح) األشل 

فضربه فقطع يده وقتله بالثانية عن تعمد ذلك أدب فقط وغال فال أدب عليه قال عبد امللك إن شلت يد اجلاين 
فضرب رجل اقتص منها شالء ورجع اجملين عليه على الذي أشلها بدية كاملة وإمنا ال يقتص من الشالء قبل اجلناية 



  عدم القصاص وقال مطرف مها سواء يف 
فرع يف النوادر قال ابن القاسم إن قطع أصابع رجل مث كفه فإمنا له قطع الكف أو أمنلة من سبابة رجل وسبابة من 

آخر فإمنا هلما قطع سبابته أو أصابع رجل وميني آخر قطعت اليمني هلما فإن قام صاحب األصابع فقطع به قطع 
ا بغري كف مل يقطعاه من املرفق ألن صاحب الذراع مل يكن له يوم للباقي البقية أو رجال من الكوع وآلخر ذراع

اجلناية إال حكومة ولصاحب الكف القصاص من الكوع وإن جىن على الذراع بعد أن اقتص منه صاحب الكف 
اقتص للتساوي أو اصبعني وآلخر كفا فيها ثالثة أصابع فللثاين ثالثة أمخاس الدية ولآلخر القصاص وإن جىن على 

ف بعد أن اقتص منه يف األصبعني اقتص للتساوي إن كانت األصابع نظري األصابع الثالثة للجاين قال سحنون الك
لذلك كله مث رجع فقال يقطع من الكوع للسرقة ) واآلخر من املرفق وسرق قطع من املنكب ( إن قطع من املنكب 

عضدا بغري ذراع قطع الكف مث الذراع سقط مث يقطع للباقني قال وإن قطع كفا مث آلخر ذراعا بغري كف وآلخر 
قصاص العضد دون الكف أو عفا صاحب العضد مل يسقط الباقيان احملل الثالث املنافع يف اجلواهر يف السمع 

والبصر القصاص عند إيضاح الرأس بالسراية بأن يقتص منه يف املوضحة فإن ذهب مسعه وبصر هـ فقد استوىف 
 ماله عند ابن القاسم وقال أشهب على عاقلته فإن ذهبت عنه من لطمة وحنوها فال وإال فعليه دية ما مل يذهب يف

قصاص كالضربة بعصا من غري أن يدمي احملل الرابع اجلراح ويف اجلواهر القصاص يف املوضحة وهي اليت توضح 
وهي اليت تسيل الدم العظم من الرأس أو اجلبهة وإن كان مثل مدخل إبرة ويف احلارصة وهي شق اجللد ويف الدامية 

والسمحاق وهي اليت تكشف اجللد والباضعة وهي اليت تبضع اللحم واملتالمحة وهي اليت تغوص يف اللحم غوصا 
بالغا وتقطعة يف عدة مواضع وامللطاة وهي اليت يبقى بينها وبني العظم ستر رقيق وال قصاص فيما بعد املوضحة من 

يها خاصة واآلمة وهي البالغة إىل أم الرأس والدامغة وهي اخلارقة خلريطة اهلامشة العظم واملنقلة له على خالف ف
الدماغ ويف هامشة اجلسد القصاص إال املخوف كالفخذ وال قود يف هامشة الرأس عند ابن القاسم ألهنا تعود منقلة 

صة حباء مهملة وصاد وقال أشهب فيها القصاص إال أن تصري منقلة فائدة يف التنبيهات عند أهل اللغة أوهلا احلار
مهملة وهي اليت حرصت اجللد أي شقته وهي الدامية ألهنا تدمي وهي الدامعة بعني مهملة ألن الدم ينبع منها 

كأهنا : كالدمع وقيل الدامية أوال ألهنا ختدش فتدمي وال تشق جلدا مث احلارصة ألنه شقته وقيل هي السمحاق 
ن دمها أكثر الزمان يقطر كالدمع مث الباضعة وهي اليت أخذت يف جعلت اجللد كسماحيق السحاب مث الدامعة أل

اللحم وبضعته وهي املتالمحة بعد الباضعة ألهنا أخذت يف اللحم يف غري موضع مث امللطاء بكسر امليم ويقال ملطاة 
العظم  وهي اليت قرت من العظم بينها وبينه فصيل من اللحم وقيل هي السمحاق مث املوضحة وهي اليت كشفت عن

مث اهلامشة اليت هشمت العظم مث املنقلة وهي اليت كسرت العظم فتحتاج إخراج بعض عظامها إلصالحها وختتص 
بالرأس املأمومة اليت أفضت ألم الدماغ وباجلوف اجلائفة اليت نفذت إليه والقصاص يف مجيع اجلراح إال املنقلة 

  امشة الرأس وقال ال أرى هامشة إال وهي منقلة واملأمومة واجلائفة للخطر وتوقف مالك يف القود يف ه
فرع يف النوادر قال مالك إن جرحه عمدا مث قتله آخر فالقتل يأيت على اجلراح يف رجل أو رجال فإن عفي عن دمه 
أقيد منه من اجلراح فإن قتل عمدا وجرح وآخر خطأ أو قتل أو اخلطأ أوال فهو على عاقلته ويقاد منه يف العمد وإن 

جرحا وأخذ جرح ذلك اجلرح للجميع كالعضو فإن عفا أحدهم فللباقي القصاص قال مالك إن ( اعة جرح مج
فوجدت موضحة ال يعلم جارحها فالعقل عليهم كلهم قال ابن القاسم ال يدري من شجه فإذا حلف ) ضرب مجاعة 

لى الناكلني قال ابن القاسم حلفوا ما شجوه فإن نكلوا أو حلفوا فالعقل عليهم أو بعضهم ونكل البعض فالعقل ع
ليس له أن يقول فالن جرحين كما يقول فالن قتلين إال قوم قد شهد عليهم بالقتال بينهم فيظهر بأحدهم جرح 



فيدعي اجملروح أن واحدا جرحه فيحلف ويقبض فإن وجد به أربع موضحات قال مالك حيلف على من يزعم أنه 
كلها وإن مل حيلف فلتجعل الشجاج على مجاعتهم قال املغرية إن  شجه ويستفيد وكذلك إن قال إن واحدا شجها

قال ال أدري أيهم شجين حلف كل منهم أنه ما شجه مث الشجاج بينهم وال قد عليهم فإن شهدت بينة أهنما ضرباه 
ضربتني لكل واحد ضربة مل يضربه غريها ووجد به موضحة ومنقلة سئل من جرحه املوضحة ومن جرحه املنقلة 

بل مع ميينه وإن جهل حلف ما يدري سبيال فإن ادعى كل واحد املوضحة ونفس املنقلة حلف وأخذ املوضحة ويق
من أيهما شاء قودا ومن اآلخر نصف عقل منقلة ويقبل قول اجملروح أبدا إذا ثبت الضرب غال أن يستدل أن 

مالك إن تراموا جبرح أحدهم ال اجلرح قدمي وما أشكل حيلف ويقتص منه إن شهد اثنان بالضرب وواحد با قال 
تقبل شهادة بقيتهم أن فالنا جرحه ألهنم يدفعون عن أنفسهم وعليهم العقل وإن قال جرحين هذا ثالث جراحات 

فقال بل جرحتني حلف اجملروح على الثالثة واقتص منه من الثالثة العترافه بأصل اجلراح نظائر قال أبو عمران أربع 
لسنة اجلرح ال حيكم فيه إال بعد الربء والسنة واللقطة والعبد اآلبق حيبس سنة مث يباع عشرة مسألة تعترب فيها ا

واجملنون واملعترض والعهدة يف الرقيق لألدواء الثالثة واملستحاضة واملرتابة واملريضة يف العدة والشفعة عند أشهب 
د عليه بالطالق إذا أىب أن حيلف حبس وابن القاسم يزيد الشهرين واليتيمة إذا مكثت سنة يف بيت زوجها املشهو

سنة وحيازة اهلبة سنة مث ال يضر الرد واملوصى بعتقه وامتنع أهله من بيعه ينتظر سنة فإن باعوا عتق بالوصية قال 
صاحب التنبيهات اختلف يف اإلستيناء باجلراح سنة إذا ظهر برؤها قبلها فتأول بعض الشيوخ أنه ال بد من السنة 

ض حىت مير عليه الفصول األربعة وقاله ابن شاس وقال غريه خالفه وهو ظاهر ما يف األصول وال معىن خمافة أن ينتق
لالنتظار بعد الربء فإن نفدت السنة ومل يربأ ففي الكتاب ينتظر برؤها بعد السنة وال قود وال دية إال بعد الربء وقال 

ند متامها ويطالب مبا زاد بعد متامها قال صاحب النكت أشهب ليس بعد السنة انتظار يف اخلطأ ويعقل اجلرح حباله ع
جيوز قبله وبىن ) ش ( البد من السنة إن برىء قبلها وأمن من االنتقاض وقال أمحد ال يقتص إال بعد االندمال وقال 

ال يسقط ) ش ( مالك ومن معه على أصلهم أن الطرف إذا سرى للنفس يسقط يف الطرف القصاص وعند 
أن رجال طعن بقرن يف رجله فجاء النيب ( بالسنة الحتمال االنتقاض يف أحد الفصول األربعة لنا  واستظهرنا حنن

فقال أقدين فقال رسول اهللا دعه حىت يربأ فأعادها عليه مرتني أو ثالثا والنيب يقول حىت يربأ فأقادها منه مث عرج 
وألنه موجب اجلناية فال يعجل ) حق لك  املستقيد فأتى النيب فقال برىء صاحيب وعرجت رجلي فقال النيب ال

واجلروح ( كالدية واألرش وألنه قد سرى للنفس فيؤول احلال للقصاص يف النفس ال يف غريها احتجوا بقوله تعاىل 
واألصل تعجيل مسببات األسباب واجلواب أن للقصاص وذلك معلوم قبل السنة فينتظر البحث الثاين يف ) قصاص 

الشرط األول عدم التعدي إىل الزيادة وقد تقدم ما فيه خطر يف األطراف واجلراح ويف شروط القصاص وهي ستة 
الكتاب يقتص من اليد من املنكب ويف الكتاب وشجه موضحة ومأمومة يف ضربه متعمدا اقتص من املوضحة 

املقتص منه فإن مل  ومحلت العاقلة املأمومة وإن أوضحه فأذهب مسعه وعقله أقيد من املوضحة بعد الربء مث ينظر إىل
يذهب بعد الربء مسعه وعقله ففي ماله عقل األول ألنه عمد وإن قطع أصبعا فشلت اليد اقتص يف األصبع فإن 

برئت ومل تشل اليد فعقلها يف ماله وفيه خالف وإن قطع كفه فشل الساعد فعلى عاقلته دية اليد ألهنا ضربة واحدة 
ة وللعلو أساب أربعة السبب األول اإلسالم فال يقتص من مسلم لكافر وال الشرط الثاين أن يكون القاتل أعلى رتب

من حر لعبد وتقدم اخلالف فيه والتعذير ويف اجلواهر إذا صادف القتل تكافؤ الدماء مل يسقط القصاص بزواله 
ذمي باملعاهد فإن كالكافرين يسلم أحدمها بعد اجلناية أو أحد العبدين وال يعترب التفاوت يف فاقد العصمة فيقتل ال

تغري حال الذمي قبل إصابة السهم مث أصابه السهم مث أصابه فالعربة عند ابن القاسم حبال اإلصابة ألنه وقت للسبب 



وعند سحنون حبال الذمي ألنه وقت اكتساب اجلناية فإن عتق العبد الرامي قبل اإلصابة قال سحنون اجلناية يف 
ستاذ أبو بكر من يعترب حال اإلصابة فالدية على العاقلة وعكسه لو رمى عبدا فعتق رقبته اعتبارا حبال الرمي وقال األ

قبل اإلصابة فعلى األصلني جتب إما دية حر أو قيمة عبد فإن رمى عبد نفسه مث أعتقه قبل اإلصابة خترجت الدية 
نون ال قصاص على الرامي على ما تقدم فإن رمى مرتدا فأسلم أو حريب فأسلم قبل اإلصابة فقتله أو جرحه قال سح

ألنه رمى يف وقت ال قود فيه وال عقل وعلى قول ابن القاسم الدية عليها حالة يف ماله ألنه لو جرح وهو مرتد مث 
مات من جرحه بعد أن أسلم أقسم والته ملات منه وديته يف ماله ولو رمى صيدا وهو حالل ومل تصل إليه الرمية 

تاذ أبو بكر إن قطع مسلم يد مسلم مث ارتد املقطوع ومامترتدا أو قتل اقتص منا حىت أحرم فعليه جزاؤه قال األس
جلاين يف اليد وال يقسم والته فيقتلوه ألن املوت كان وهو مرتد فيلزم ابن القاسم من هذا أن االعتبار حبال العاقبة ال 

كنت أعترب حالة الرمي فها هنا الدية باملبتدأ وإن رمى مرتد مث أسلم مث أصاب سهمه رجال خطا قال سحنون أنا وإن 
على العاقلة وإن كان ليس من أهل العاقلة وقت الرمي إذ ال عاقلة للمرتد وإمنا النظر إىل الدية وقت فرضها ومل 

حيكم فيها ها هنا حىت أسلم فله عاقلة وقد اتفق األصحاب أنه إن جىن خطأ مث أسلم أن عاقلته حتمل ذلك فكذلك 
ول الدية يف ماله نظرا إىل وقت اجلناية واختلف يف دية املرتد إن جرح مرتد أو مات من جرحه هذا ويف قوله األ

بالسراية بعد أن أسلم فقيلعلى الدين الذي ارتد إليه وقال ابن القاسم ديته دية مسلم وكذلك لو كان املرمي 
لقاسم ويف جرحه دية مسلم عنده نصرانيا فاسلم قبل وصول السهم ألنه ال قصاص فيه بل دية مسلم يف قول ابن ا

وقال أشهب دية نصراين يف جرحه قال سحنون ويلزم على قوله لو كان مرتدا وأسلم قبل وصول الرمية أنه ال قود 
على الرامي والد دية ألنه وقت الرمي مباح الدم وقد قال سحنون يف عبد رمى رجال مث عتق قبل وصول رميته أن 

نا أمجع يف مسلم قطع يد نصراين مث أسلم مث مات أنه ال قود على املسلم وألوليائه جنايته جناية عبد وقال أصحاب
أخذ ديته دية نصراين أو يقسمون وهلم دية مسلم يف مال اجلاين حالة يف قول ابن القاسم وقال أشهب دية نصراين 

اقلة اجلاين مؤجلة ويف قول اعتبارا بوقت الضرب وإن كانت اجلناية خطأ وليم يقسم ورثته فلهم دية نصراين على ع
ابن القاسم دية مسلم على عاقلته ومن هذا األصل قطع رجل يد عبد مث أعتقه سيده م ارتد فسرى إىل النفس ففي 

قول سحنون األول عليه لسيده ما نقصته اجلناية وعلى قوله الثاين ال شيء على القطاع ألنه صار مباح الدم يوم 
 عفا عن القصاص قب اإلصابة فعلى قول سحنون األول ال حيب عليه شيء مات وكذلك إن رمى قاتل أبيه مث

وعلى الثاين جيب اعتبارا حبال اإلصابة أو جىن مسلم على نصراين فتمجس النصراين مث سرى إىل النفس أو مسلم 
الثاين على جموسي مث هتود مث سرى إىل النفس فعلى قول أشهب دية أهل الدين األول يف املسلمني وعلى القول 

الدين الذي انتقل إليه وأما مسلم جرح مسلما فارتد اجملروح مث سرى إىل النفس فال قود ألنه صار إىل ما أحل دمه 
قال صاحب القبس اختلف قول مالك يف القصاص بني املسلمني والذمة يف األطراف وهي معضلة وهم فيها 

أموال ألهنا يقضى فيها بالشاهد واليمني وهو ينتقض بقوله أصحابنا فظنوا أن مالكا الحظ فيها على هذه الرواية أهنا 
تقطع األيدي باليد بل الحظ أن يد املسلم تقطع باجلناية على مال الكافر بالسرقة فتقطع باجلناية على يده خبالف 

ملال النفس ألهنا أعظم حرمة والحظ يف الرواية الصحيحة القياس على النفس والقطع يف السرقة حق هللا تعاىل ال 
تعترب املماثلة يف الدية ) ح ( هذه الرواية وقال ) ش ( الكافر كما لو قتل املسلم الكافر حرابة فإنه يقتل به وروى 

وقد تقدم بسطه السبب الثاين احلرية ويف اجلواهر ال يقتل حر برقيق وال من بعضه الق وال فيه عقد من عقود احلرية 
أجل كما ال يقطع يد بيد أحدهم وقتل الرقيق باحلر إن اختار الويل ويقتل كتابة أو تدبريا وأم ولد أو معتق إىل 

املستولد باملكاتب واملدبر ومن فيه عقد حرية مبن ليس هو كذلك من الرقيق وكل من ال يقتص هلم من احلر لنقصان 



صول بعض حرمتهم بالرق فدماؤهم متكافئة يقتص لبعضهم من بعض وإن رجح بعضهم على بعض بعقد حرية أو حب
احلرية وال يقتص من العبد املسلم للحر الذمي تغليبا لإلسالم وخيري سيده يف افتكاكه بديته أو يسلمه فيباع على 

أولياء القتيل ويقتص العبد املسلم منه عند ابن القاسم فإن قال سيده ال أقتله وآخذ قيمة عبدي فذلك له ألنه ماله 
ة أتلفها واختلف قول ابن القاسم فقال يضرب وال يقتل قال ابن القاسم وقال سحنون إمنا ع ليه قيمته ألنه سلع

وليس للسيد أن يعفو على الدية وهو كاحلر يقتل احلر ليس فيه إال القتل أو يصطلحان على دية شيء وقال أصبغ 
فو على الدية والقتل فيه العفو إال أن يكون غيلة ويصري كالنصراين يقتل احلر املسلم على العداوة والنائرة فلوليه الع

قال حممد األحسن أن خيري السيد يف قتل النصراين أو أخذ قيمة عبده ألنه مال أتلفه عليه السبب الثالث األبوة ويف 
اجلواهر هي عند أشهب متنع القصاص مطلقا فال يقتل األب بابنه حبال واملذهب ال يدرأ إال مع الشبهة إذا أمكن 

ذفه بالسيف أو بغريه فقتله مث ادعى عدم إرادة القتل بل أدبه ألن شفقة األب شبهة عدم القصد له وادعى كما لو ح
شاهدة بعدم قصد القتل وهو مورد السنة يف فعل املدجلي بابنه فإن فعل ما ال شبهة معه كشق جوفه أو ذحبه أو 

ئما ألنه كشف وضع أصبعه يف عينه فأخرجها فالقصاص وكذلك إن اعترف بقصد القتل وإن كان االحتمال قا
الغطاء عن قصده ويف معىن األبوة األجداد واجلدات من قبل األب واألم ومن ال يرث قاله عبد امللك وقال سحنون 

اتفقوا على أهنا تغلظ يف اجلد واجلدة وقال سحنون كاألجنبيني وحيث قلنا بالقصاص جيب أن يكون القائم بالدم 
  غري ولد األب من العصبة وحنوها 

نوادر قال مالك إن ضرب امرأته بسوط أو حبل يف عينها أو غريها ففيه الدية دون القتل ويقتل اخل بأخيه فرع يف ال
  إن قتله عداوة وأما على وجه األدب فالعقل كاملعلم والصانع والقرابة يؤدبون ما مل يتعمدوا بالسالح 

أبيه ال يعتق عليهم ويباع ولو جرح أباه  فرع قال قال ابن القاسم إن قتل العبد ابنه كفعل املدجلي فسلمه لورثة
فأسلم إليه يعتق عليه السبب الرابع فضل الذكورة وهي غري معتربة عندنا وعند أهل العلم املشاهري وعن طائفة إذا 
قتلت رجال قتلت واخذ من أوليائها نصف الدية أو قتلها رجل أخذ أولياء املرأة نصف ديته وحنوه عن علي رضي 

وليس الذكر ( والقصاص لغة املماثلة فيجب التماثل وقوله تعاىل ) ولكم يف القصاص حياة ( ه تعاىل اهللا عنه لقول
) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى ( ولقوله ) كاألنثى 

ابد الشجاع البطل مع ضده يف ذلك فتخص هذه واجلواب عن األول أنه خمصوص بالصغري مع الكبري والعامل الع
الصورة بالقياس على ذلك بل التفاوت هناك أكثر وألن املرأة ساوته يف احلدود والتكاليف فكذلك ها هنا وعن 

الثاين أنه نزل يف بطالن ما كانت العرب عليه من أن القبيلة إذا غزت وقتل منها حر من القبيلة املغزوة بذلوا 
امرأة أو قتل عبد من املغروة لعبد من املغزوة أو حرة حبرة طلبوا موضع العبد حرا واملرأة رجال موضعه عبدا أو 

وقيل املراد باحلر جنسه الشامل ) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ( وهو طريق اجلمع بينه وبني قوله تعاىل 
باألنثى إنكارا ملا كانت اجلاهلية عليه  للذكر واألنثى وكذلك العبد فالعبد واألنثى سواء فأعاد ذكر األنثى

واستدالل اخلصم إمنا هو مبفهوم اآلية أي احلر باحلر مفهومه ال أن اإلمجاع على القصاص وإمنا اخلالف يف أخذ مال 
معه كما تقدم الشرط الثالث املماثلة يف العضو فال يقتص من اليمىن إال باليمىن وكذلك سائر األعضاء إذا اختلفت 

) وال ميني له فديته من ماله دون العاقلة فإن كان عدميا ( عىن القصاص لغة ويف الكتاب إن قطع ميينه عمدا ألنه م
ففي ذمته وال تغلظ عليه الدية يف العمد إذا قتلت لتعذر القصاص أصالة خبالف قبوهلا وإن فقأ أعور العني اليمىن 

يتها يف ماله وال يقتص من اليد أو الرجل اليمىن باليسرى عينا ميىن خطأ فعلى عاقلته نصف الدية أو عمدا فعليه د
وال اليسرى باليمىن وال العني أو السن مبثلها يف صفتها وموضعها الرباعية بالرباعية والعليا بالعليا والسفلى بالسفلى 



اين للمخالفة فإن تعذر رجع للعقل وإن فقأت عني أعور العني اليسرى ففيها الدية كاملة ألنه ال قصاص يف عني اجل
وإن فقأ األعور عني الصحيح اليت مثلها باقية لألعور فللصحيح أن يقتص وإن أحب أخذ دية عينه مث رجع مالك 

فقال له القصاص أو دية عني األعور ألف دينار قال ابن القاسم واألول أحب إيل وإن فقأ أعمى عينا فديتها يف ماله 
عيين رجل فله القصاص يف عينه ونصف الدية يف العني األخرى يف  ألن العاقلة ال حتمل عمدا وإن فقأ أعور

التنبيهات قوله إذا فقأ األعور مثل عينه من الصحيح خيري بني القصاص والدية قيل يتخرج منه قول يف التخيري يف 
ية كقول أخذ الدية يف جراح العمد وهو قول ابن عبد احلكم واملشهور خالفه ويتخرج أيضا إجبار القاتل على الد

أشهب وقال أبو عمران الفاسي إذا قال ذلك لعدم التساوي يف عني األعور ألهنا أزيد من عني الصحيح ألنه إن 
اختار القصاص ففي مثل عينه أو الدية فقد دعي إىل صواب قال ويلزمه على هذا اإلجبار على الدية وخرج بعضهم 

يلزم كل واحد فيه دية كاملة عن نفسه كديته ألن له قتله على هذه أن لويل القتيل إذا كان القاتلون مجاعة أن 
واستحياء من أراد وكذلك قاطعوا اليد على كل من عفا عنه دية يد نفسه قال وهو ال يلزم أبا عمران ألن مجاعة 

األنفس زيادة على نفس على كل حال ويف النكت قوله إذا فقأ األعور اليمىن عني رجل فله القصاص بعني ونصف 
ة من العني األخرى قال أشهب هذا إذا فقأمها يف فور أما واحدة بعد واحدة وتقدمت اليمىن ففيها نصف الدية الدي

بعدم النظري ويف األخرى القصاص أو تقدمت اليسرى اليت هي باقية ففيها القصاص ويف األخرى دية كاملة وقال 
خيري فلزمه يف املسألة املتقدمة إن فقأمها معا أن احلر  ابن القاسم خالف وقوله يف األعور يفقأ عني صحيح مبثلها باقية

الصحيح يف معىن عني األعور بعينه أو يأخذ منه دية كاملة ومخسمائة يف عينه األخرى اليت ليس هلا مثل وإمنا جوابه 
قول ابن يف املسالة على ما قال مالك يف آخر أقواله أن ليس له إال القصاص وبىن أشهب قوله على مذهبة أما على 

القاسم إن تقدمت اليمىن اليت ال نظري هلا يف األعور فله فيها نصف الدية وخيري يف األخرى بني القصاص وأخذ دية 
كاملة أو تقدمت من اليسرى اليت مثلها باقية خري يف القصاص أو دية كاملة عوض ما بقي وله يف اليمىن ألف دينار 

 عني األعور كمال الدية أخذ يف األوىل عقل أو ذهبت بأمر مساوي بكل حال ألهنا عني األعور قال ابن يونس يف
عند مالك ومجيع أصحابه قاله عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وغريهم رضي اهللا عنهم يف اجلواهر الذكر 

املقطوع احلشفة واحلدقة العمياء واليد الشالء ال يقتص من صحاح وإن رضي حلق اهللا تعاىل فيه وإن ردت السن 
فنبتت فله العقل يف اخلطأ والقود يف العمد عند ابن القاسم وقال أشهب القود يف العمد فال عقل يف اخلطأ والفرق 

أن املعترب اجلرح حال اجلنياة يف القود والعقل يوم النظر وإن وقعت سن فأخذ عقلها مث نبتت مل يلزمه رده وال يقلع 
يف األصل وسن البالغ أصل وإن عادت املوضحة ملتئمة مل يسقط سن البالغ بسن الصيب الذي مل يثغر ألنه فضلة 

القصاص وتقطع يد اجلاين الناقصة أصبعا وال شيء للمجين عليه غري ذلك وروي له األصبع الناقصة فإن نقصت 
أكثر من أصبع خري عند مالك بني العقل والقصاص ومنع عبد امللك القصاص ألنه تعذيب وعلى األول اختار 

ذله أخذ ما نقص من األصابع قوالن البن القاسم فإن كانت يد اجملين عليه هي الناقصة أصبعا اإلهبام أو القصاص لب
غريه اقتص عند مالك أخذ الذاهب عقال أم ال وقال أشهب ليس له إال القصاص قال عبد امللك له ذلك إال أن 

وأصحابه وتؤخذ العني الساملة  يكون اإلهبام فال قصاص قال حممد إن نقصت أصبعني فال قصاص عند مالك
بالضعيفة من أصل اخللقة أو كرب فإن كان من جدري أو كوكب أو قرحة أو رمية أخذ فيها عقال أم ال فال قود 

ومحله عبد امللك على النقص الفاحش ويف الكتاب إذا أصيبت العني خطا فأخذ عقلها وهو ينظرها مث أصيبت ففيها 
  القصاص 

ميني رجل فذهبت ميني القاطع بأمر مساوي أو يف قطع سرقة فال شيء للمقطوع يده بذهاب  فرع يف الكتاب إن قطع



احملل وإن قطع أقطع الكف اليمىن ميينا من املرفق خري اجملين عليه يف مثل يده أو قطع اليد الناقصة من املرفق وال 
أو يأخذ العقل قاعدة األصل يف  عقله وكذلك من قطعت من يده ثالثة أصابع فقطع يدا فيقتص من اليد الناقصة

ومىت قص شيء من شيء فهو بينهما سواء من اجلانبني فهو شرط إال أن ) التساوي ألنه من القص ( القصاص 
يؤدي إىل تعطيل القصاص قطعا أو غالبا وله مثل أحدها التساوي يف أجزاء األعضاء ومسك اللحم لو اشترط يف 

راحات يف اجلسد وثانيها تساوي األعضاء الثالث العقول الرابع احلواس اخلامس اجلاين ملا حصل إال نادرا خبالف اجل
قتل اجلماعة بالواحد وقطع األيدي باليد لو اشترط الواحدة لتساعد األعضاء ببعضهم وسقط القصاص السادس 

هارة فيها الشرط احلياة اليسرية كالشيخ الكبري مع الشاب ومنفوذ املقاتل على اخلالف السابع تفاوت الصنائع وامل
الرابع حضور األولياء كلهم واجتماعهم على القتل ويف الكتاب إذا كان القتل بغري قسامة واحد الوليني غائب فإمنا 
للحاضر أن يعفو وله حصته يف املدية وال يقتل حىت حيضر الغائب وحيبس القاتل حىت حيضر وال يضمن إذ ال ضمان 

وكبار فللكبار أن يقتلوا وال ينتظروا ليال يفوت الدم خبالف الغائب ألنه تكذيب يف النفس وإن كان له أولياء صغار 
له وملا قتل ابن ملجم عليا رضي اهللا عنه أمر احلسن بقتله وكان لعلي رضي اهللا عنه ورثة صغار فإن كان أحدمها 

ت أحد األولياء قبل القصاص جمنونا مطبقا فلآلخر القتل وينتظر املغمي عليه واملربسم حىت يفيق ألنه مرض وإن ما
والقاتل وارثه بطل القصاص ألنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو ولبقيتهم حصتهم من الدية ألنه ممكن التوزيع وإن 

مات وارث الدم فوارثه مقامه يف العفو والقتل فإن كان يف وارث الويل نساء ورجال فلهن من القتل والعفو ما 
ه العفو والقتل ويف النوادر إذا كان له ولد صغري وعصبة فلهم القتل أو العفو على للرجال ألهنن ورثن الدم عمن ل

الدية كاملة قبل كرب الولد وإن كان بالقسامة فلهم القسامة والقتل والعفو عن الدية فإن نكلوا خري القاتل حىت يبلغ 
نة فال يعفو العصبة وحيبس حىت يبلغ الصيب فيقسمون ويقتلون أو يأخذون الدية قاله مالك قال ابن حبيب إن كان بي

الصيب لقوة البنوة وقوة الثبوت أو بقسامة فلهم العفو على الدية بإذن السلطان وهلم القتل اآلن قال مالك وغن مل 
يكن إال صغري فاألب يقتل أو يعفو على الدية أو اجلد ال اجلد لألم ألنه ليس عصبة فإن عدم له ويل فالسلطان أو 

ون كالوصي وال يصاحل إن رأى ذلك إال على الدية يف مأل القاتل وإن لك يكن مليا فله الصلح على من يوليه فيك
وال ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن ( دوهنا وإن صاحل يف مالئه على دوهنا طولب القاتل لقوله تعاىل 

ر وللصيب وصي فال يقتلوا إال برأيه وإن عفا يرجع القاتل على اخلليفة بشيء وأما القتل فيمتنع وإن أقسم الكبا
األوصياء على الدية جاز ألنه املشروع األغلب ودخل فيها الكبار لتعذر الدم أو عفوا على غري شيء امتنع وللكبار 

القتل لضعف شفقة الوصي عن حرقة الويل أو عفا الكبار نظر الوصي فإن رأى أن يأخذه صلحا فعل قاله أشهب 
انوا معهم يف درجة واحدة جاز عفو من عفا عنهم لتساوي الرتبة وللباقي حصته من الدية أو طلبوا قال حممد إن ك

القتل نظر معهم أولياء الصغار ومن عفا منهم على الدية دخل فيها الباقون والعصبة عند أشهب غري االخوة من قام 
أولياء الصغار مع الكبار إال بنصيبهم من الدية  بالدم فهو أوىل من كبري أو ويل صغري وال عفو إال جلميعهم وال يعفو

وإال فلهم القتل وعن مالك الوصي أوىل بالقتل والعفو على الدية من األولياء ألنه خليفة األب قال سحنون ال 
إال إذا كان األولياء من عفا ( ينتظر كرب الصغري إال أن يكون راهق وإال فللكبري القتل وقال أشهب ال ينتظر الغائب 

وإن كان من قام منهم بالدم كان أوىل فلمن ) منهم كان أوىل وإن عفا بعض احلضور مت العفو وال ينتظر الغائب 
حضر القتل وال يتهم عفوه وجيبس القاتل حىت يكاتب الغائب وليس الصغري كالغائب إلمكان املكاتبة إال أن يكون 

ألسري وحنوه أما إفريقية من العراق فال وعن ابن القاسم بعيد الغيبة فلمن حضر القتل وال يتهم عفوه قال سحنون كا
إن غاب بعضهم وهو ممن له العفو أو نكل ردت األميان على املدعى عليهم وانظر أبدا ويؤمر من يف درجته أن 



. يف قسامة سم احتياط ليال ميوت هؤالء ويقدم الغائب فالبد من ( يقسموا لعلهم ينكلون فترد األميان ويبطل الدم 
فإن نكل احلاضر األفقد والغائب أو عفا أو نكل مل يبطل الدم حلف احلاضرون وقتلوا وإن كان واحدا ضم إليه . ) 

إن وجد من حيلف وإن فقد املضموم مثل الغائب يف البعد أو أبعد منه ويقتل قال أشهب ال ينتظر املربسم واملغمى 
ان املربسم وحده أوىل انتظر قال ابن القاسم ال ينتظر اجملنون عليه إن من قام بالدم فهو أوىل وملن بقي الدية وإن ك

املطبق لبعده عادة وقال أشهب إن كان من عفا كان أوىل فللمجنون حظه من الدية وإن كان من عفا من قام بالدية 
سم إن كان كان أوىل فالصحيح القتل بأمر اإلمام وال يقام للمجنون أحد إال من قام بالقتل فهو أوىل قال ابن القا

صغري وكبري مل ينتظر بلوغ الصيب وال يقسم وصية ويقسم الكبري مع بعض العصبة ويكون للكبري القتل مع وصي 
الصغري أو كبريان وصغري أقسم الكبريان وقتلوا مع ويل الصغري قال ابن القاسم للمقتول وليان قام أحدمها فقتل 

  أبطل ما كان له أن يعفو عنه على نصف الدية  القاتل ال قتل عليه ويغرم لآلخر نصف الدية ألنه
فرع يف النوادر إن عتق ابن املقتول بعد القتل فال مدخل له يف الدم بل يستعني به األولياء إن احتاجوا وقال مطرف 

ال يستعني به األولياء لعدم أهليته عند القتل قال عبد امللك وإن أحلق بأبيه حبكم أدخل يف الوالية ويقسم مع من 
تقدمت قسامته من اخوته بقدر ما لو كان يوم القسامة الحقا ال قسامة إال أن يكون أمثاله مخسون قد أقسموا 

فيستغين عنه وإن كان املقسمون بين عم فلحق ابن سقطت قسامتهم وصار الالحق له وحده مؤتنف القامسة قال 
و كان هو مقتوال وإن ورثه رجال ونساء فال عفو قال أشهب يقوم مقام الويل إذا مات من ورثته من له القيام بدمه ل

للنساء إن كن بنات إال مع العصبة وال عفو للعصبة إال هبن وكذلك العصبة واألخوات وإن كان أحد ورثة املقتول 
بنت امليت أو رجل عصبة فالقود قائم حىت جيتمع كل من يف دم املقتول نظر على العفو قال ابن القاسم وأشهب إذا 

قتول بنون وبنات فماتت بنت وتركت بنني فال شيء هلم يف العفو وال القيام ألنه ليس ألبيهم وهلم شيء كان للم
فإن عفا بعض بين املقتول فلهم نصيبهم من الدية قال حممد إن كانوا أما وبنتا وعصبة وابن عم أو موايل فمن مات 

فال عفو إال ( ف وارث الدم ومن بقي من األصول فورثته مقامه إال الزوج والزوجة ومن قام بالدم أوىل فإن اختل
يف املال فهم أوىل من الورثة فهم ) باجتماعهم ويدخل غرماء الوارث إذا مات مع الورثة يف القسامة حلقهم 

يقسمون ويستحقون وإن أقسم الورثة ومل يعلموا بالغرماء أخر أو خلف الغرماء ما قبضوا شيئا من ديتهم فمن نكل 
ثة وإمنا حيلف الغرماء إذا أحاط دينهم فيقومون مقام غرميهم امليت مع بقية األولياء وإن طرأ غرمي مل بقي حقه للور

يعلم به حلف ما كان حيلف لو حضر قاعدة الوارث يرث املال دون العقل والرأي واخلصائص البدنية واآلراء 
ملتبايعان أو املعلق من املشيئة واالختيار ويرث النفسانية فلذلك ال يرث اللعان وال فيئة اإليالء وال ما فوض إليه ا

الشفعة وخيار البيع والرد بالعيب وحنوها ألنه بائع باملال فكل ما هو مال أو تابع له يورث ما ال فال واستثىن أمران 
حد القذف والقصاص ملا يدخل فيها على الوارث من الضرر والعار وفقد اإلنتصار فجعل له التشفي بالعقوبات 

يف اجلرح من القصاص ( ضرار الشرط اخلامس أن يباشر غري اجملين عليه ففي الكتاب ال ميكن الذي له القصاص واإل
لنفسه خشية الزيادة وعدم املعرفة بل يقتص له من يعرف ذلك ويف القتل يدفع القاتل ألولياء املقتول ألن زهوق ) 

   يليها الويل خشية التعذيب النفس ال خيتلف وينهى عن العبث قال أشهب النفس كاجلرح ال
على املقتص منه ويف اجلواهر هو قول ) ش ( و ) ح ( فرع قال ابن يونس اجلرة يف اجلرح على املستحق وقال 

عندنا واختاره الشيخ أبو اسحاق ومنشأ اخلالف هل الواجب التمكني لآلخر على اجلاين أو التسليم فيجب كحكم 
ذمة وقياسا على أجرة احلمال يف الزكاة ال تؤخذ من املأخوذ منهم احتجوا بأن املسلم فيه لنا أن األصل براءة ال

غاصب الطعام عليه أجرة الكيل وجوابه أنه مال فاشبه السلم الشرط السادس ال يتعدى القتل لغري اجلاين ففي 



ب للوصي أن النوادر تؤخر احلامل حىت تضع وكذلك يف اجلراح املخوفة البحث الثالث يف مستوفيه ويف الكتا
يستويف ملوليه إذا جرح والويل مقدم عليه يف القتل ووارث الويل كالويل يف القتل والعفو وإن قتل األولياء القاتل قبل 

وصوله إىل اإلمام فال شيء عليهم غري األدب للجناية على حق اإلمام ومن قتل عمدا فكان ويل الدم ولد القاتل 
حتليقه فكيف قتله وإن قتل ابن املالعنة ببينة فألمه أن تقتل كمن قتل وله أم كره مالك له أن يقتص وقال أكره له 

أو عصبة فصاحل العصبة وابن األم فلها القتل وإن ماتت امل فلورثتها ما كان هلا وكذلك ابن املالعنة ويف اجلواهر إن 
ء فيه وروي يدخلن إال أن كان األولياء يف القصاص مجاعة فهو جلميعهم على فرائض اهللا وروي ال يدخل النسا

يكون يف درجتهن عصبة وعلى لدخول فهل يف العقل دون القود أو القود دون العفو روايتان البحث الرابع يف 
كيفية استيفائه ويف الكتاب إن قتل حبجر قتل به أو قتله خنقا خنق أو غرقه غرق أو بعصى قتل بعصا وليس يف مثل 

صا حىت ميوت أو قطع يديه مث رجليه مث عنقه قتل وال تقطع أطرافه قال ابن هذا عدد وإن ضربه بعصوين ضرب بالع
يونس يف موضع آخر إن طرحه يف النهر وهو ال يعلم أنه يعوم إن كان لعداوة قتل أو لعب فالدية وقال يف املضروب 

قيد وإن رجي ذلك بعصوين ذلك للويل يقتاد بالسيف أو مبا قتل به وقال أشهب إن خيف أن ال ميوت يف مثل هذا أ
فضرب ضربتني كما ضرب فإن مل ميت ورجا زيد ضربتني وقال عبد امللك ال يقتل بالنبل وال بالرمي وال باحلجارة 

ألنه ال يأيت على ترتيب القتل بل تعذيب وال بالنار ألنه تعذيب وقوله ال تقطع أطرافه يريد إال أن يفعله تعذيبا ومثله 
طع أصابعه مث بقية كفه قال اللخمي أصل القصاص التسوية وما تقدم من اقتصاص فيصنع به مثل ذلك وكذلك إن ق

رسول اهللا باحلجر من اليهود ومىت طلب الويل القود بأخف مما له مل مينع ألنه ترك بعض حقه أو باألشد كقتل األول 
ر مل مينع من الرمح أو بالرمح منع من النار بالسيف فأراد الثاين بالرمح منع فإن ذبح األول مل مينع من السيف أو بالنا

أو بالسم قال ابن القاسم ينظر اإلمام فيه واألصل إن سقي مسا أو طرح من شاهق على سيف أو رمح أقيد بالسيف 
ألن األول قد خيطىء قتله فيكون تعذيبا وطوال وأصل قول مالك الفوت باألول وإن أمكن اخلطأ والظامل أحق أن 

  قال وأرى أن ميثل به بعد القتل ) وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم ( اهللا تعاىل حيمل عليه قال 
فرع يف الكتاب يقتص يف املوضحة مبساحتها وإن أخذت مجيع رأس الثاين ومن األول نصفه قال ابن يونس إن 

جلبهة وقال أشهب إن استوعب الرأس ومل يكمل القياس قال مالك ال شيء له كما لو مات اجلاين وال يتم له من ا
وإن كان أكثر وإن نصف بنصف ألهنا املماثلة يف العضو قال مالك إن ) أخذ من الثاين قرنيه ( أخذ ما بني قرنيه 

  قطع ثلث أصبع طويلة قطع من الثاين ثلث أصبعه وإن كانت قصرية وكذلك األمنلة 
د يف احلرم جاز القود فيه قاله مالك قال ابن فرع قال ابن يونس إن قتله يف احلرم جاز قتله فيه أو يف احلل فوج

ويف اجلواهر خيرج من املسجد فيقتل ) ش ( القاسم ويقتل وهو حمرم وتفعل حدود اهللا تعاىل كلها يف احلرم وقال 
وإذا ابتدأ القتل فيه ) وحد الزنا ( ال يقتل بل يضيق عليه حىت خيرج ووافقنا يف قطع األطراف ) ح ( خارجه وقال 

حلدود لنا عمومات القصاص والقياس على مبتديء القتل فيه واألطراف وحد الزنا وشرب اخلمر وباألوىل وعلى ا
وبالقياس على ما إذا ) من دخله كان آمنا ( ألن احلدود بسقط بالرجوع عن اإلقرار وبغريه احتجوا بقوله تعاىل 
ب عن األول أنكم خالفتم األمر مبنعكم إياه دخل البيت احلرام وألنه إذا امتنع قتل الصيد فاآلدمي أوىل واجلوا

للدوام وانتم ال تؤمنوه إذا ابتدأ ) كان ( شرطية وال أن ) من ( الطعام والشراب وألنه خرب عما مضى وال نسلم أن 
  القتل وال يف األطراف وألن الذبائح تقع فيه وعن الثاين أن حرمة البيت أعظم 

  على املستحق يف القصاص فعلى عاقلته إن بلغ الثلث من الدية وإال فعليه  فرع يف اجلواهر إن زاد الطبيب املستحق
فرع قال يؤخذ القصاص فيما دون النفس للحر املفرط والربد املفرط ومرض اجلاين ليال يتعدى القصاص إىل اجلناية 



امل يف احلد ومينع من املواالة يف قطع األطراف خوف الوضع إىل كمال الرضاع إن تعذر من يرضعه وحتبس احل
  والقصاص فإن بادر الويل فقتلها فال غرة يف اجلنني إال أن يزايلها قبل موهتا فالغرة ما مل يستهل 

فرع قال القاضي أبو بكر من قتل بشيء قتل به غال يف وجهني وصفتني الوجه األول املعصية كاخلمر واللواط 
بن نافع إن كانت الضربة جمهزة قتل هبا أو ضربات فال ألنه الثانب النار والسم وقيل يقتل هلا والصفة األوىل فروى ا

فعل النيب ذلك ( تعذيب وقد تقدم اخلالف فيه الصفة الثانية إذا قطع أربعته وميينه قصد التعذيب فعل ذلك به كما 
( لبخاري أو ال على قصد التعذيب يف مدافعة ومضاربة قتل بالسيف لنا ما يف ا) بالعرنيني فسمل أعينهم كما مسلوا 

احلديث وقد تقدم ) أن اليهودي رض رأس اجلارية بني حجرين على أوضاح هلا فرض رسول اهللا رأسه بني حجرين 
وأجابوا عن احلديث بأن النيب إمنا قتله للحرابة على مال اجلارية ال ) ال قود إال بالسيف ( احتجوا مبا روي عن النيب 

عن األول منع الصحة وعن الثاين أن احملارب ال يقتل باحلجارة  للقصاص فإن األوضاح حلي من الفضة واجلواب
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا ( إمجاعا فكيف جاز لكم ترك إمجاع األمة ملا مل يصح ومعنا ظاهر القرآن قوله تعاىل 

وهو وقال صاحب املنتقى املشهور عن مالك وأصحابه القصاص بالنار إذا قتل هبا ) عليه مبثل ما اعتدى عليكم 
وما ) وجزاء سيئة سيئة مثلها ( لنا قوله تعاىل ) ح ( يقتص بالنار خالفا ل ) ش ( خمالف ملا تقدم يف اجلواهر وقال 

) ال يعذب بالنار إال رب النار ( تقدم من الظواهر احتجوا بنهيه عليه السالم عن املثلة وبقوله عليه السالم 
به ألهنم كانوا ميثلون باألنعام بقطع أيديها أو حيمل على عمومه يف واجلواب عن األول أنه يتعين محله إما على سب

متثيل مليتقدم له مقتض مجعا بينه وبني ما ذكرناه من األدلة وعن الثاين أنه ظاهر يف العذاب على الكفر واملعاصي ال 
  القصاص فإن لفظ العذاب ظاهر يف ذلك 

إن ) ح ( وقال ) ش ( طراف فال شيء فيه قاله مالك و فرع قال البصري يف تعليقه إذا مات من القصاص يف األ
وقياسا على ) وملن اننصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ( قطع يده فمات ضمن نصف الدية لنا قوله تعاىل 

قطع اإلمام يد السارق احتجوا بأن حقه يف الطرف ال يف النفس فأفسد ما ليس له فيضمنه واجلواب أنه أفسده 
  روع وإمنا يضمن حيث مل يشرع له الفعل بسبب مش

فرع يف النوادر قال مالك يقيم اإلمام أهل املعرفة فيقتصوا بأرفق ما يقدر عليه وجيزئ الرجل العدل الواحد فيشرط 
يف رأسه مثل املوضحة وينزع السن بالكلبتني بأرفق ما يقدر عليه وإن كسر أطرافها أو بعضها ينحل من اجلانب 

ة إمنا مسي القصاص قودا ألن العرب كانت تقود اجلاين حببل يف رقبته فتسلمه فسمي القصاص قودا بقدر ذلك فائد
  ألنه كان يالزمه 

األثر الثاين املترتب على اجلناية الدية يف التنبيهات هي من الودي وهو اهلالك ومنه أودي فالن أي هلك وهي جتب 
اء الناقة ليال يرضعها فصيلها والدية مينع من يطالب هبا من بسبب اهلالك فسميت منه أو من التودية وهي شد أطب

القود اجلناية أو من دوأت الشيء مهموزا أي شديته ألهنا تسكن الطلب فيستوي الناس يف السكون عن املطالبة ويف 
هم وإمنا قوم الدية ستة أركان الركن األول يف جنسها ومقدارها ويف الكتاب ال يؤخذ فيها إال اإلبل والدنانري والدرا

عمر رضي اهللا عنه الدية على أهل الذهب ألف دينار وعن أهل الورق اثين عشر ألف درهم حني صارت أمواهلم 
ذهبا وورقا وترك دية اإلبل على أهلها فأهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل اطإلبل أهل 

يقبل بقر وال غنم وال عروض وأصل الدية الكتاب والسنة  البادية والعمود وال يقبل منأهل صنف صنف غريه وال
أن ( اآلية ويف املوطأ ) فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا ( واإلمجاع فالكتاب قوله تعاىل 

بل رسول اهللا كتب لعمرو بن حزم يف العقول إن يف النفس مائة من اإلبل ويف اإلنف أذا أوعب جدعا مائة من اإل



ويف ) ويف اليد مخسون ( ويف املأمومة ثلث الدية ويف اجلائفة مثلها ويف املنقلة العشر ونصف العشر ويف العني مخسون 
ويف غري املوطأ عن ) الرجل مخسون ويف كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل ويف السن مخس ويف املوضحة مخس 

ويف العقل الدية ويف الصلب الدية ويف الشفتني الدية ) ست الدية ويف اإل( يف اللسان الدية ويف الذكر الدية ( النيب 
وقضي عمر رضي اهللا عنه ) قضى رسول اهللا يف األنف بالدية كاملة ويف األرنبة منه بالدية كاملة ( ويف املوازية ) 

النساء فيمن ضرب حبجر يف رأسه فذهب كالمه ويف آخر ضرب حبجر يف رأسه فذهب مسعه ولسانه وعقله وإصابة 
بأربع ديات وهو حي وأمجع العلماء على وجوهبا يف اجلملة قال ابن يونس كتبه له النيب عليه السالم حني بعثه إىل 

فكانت ) ومكة اآلن أهل الذهب قال صاحب املنتقى قال مالك قومها رضي اهللا عنه ( جنران قال أصبغ أهل املدينة 
عشر ألف درهم فاستقرت على ذلك الدية ال تتغري بتغري األسواق قيمتها فمن الذهب ألف دينار ومن الورق اثنا 

وأمحد تقوم على أهل الذهب والورق فتكون قيمتها الدية واألصل اإلبل لنا أن عمر رضي ) ش ( وقال ) ح ( وقاله 
وم دية اهللا عنه قومها بذلك حبضرة املهاجرين واألنصار فدل على أن ذلك عام وإن اختلفت القيم وإال كان يقول ق

واحدة على أهل الذهب ودية أخرى على أهل الغنم والذهب والورق ويروي ذلك عن الفقهاء السبعة نظائر 
الدنانري مخسة ثالثة يف الدماء اثنا عشر الدية والسرقة والنكاح واثنا عشر الزكاة واحلرية قلنا القياس على الدماء 

ينة أهل ذهب ويف اجلالب أهل املغرب أهل ذهب قال ابن وقال أشهب أهل احلجاز أهل إبل ومكة منهم وأهل املد
حبيب أهل األندلس أهل ورق ويف اجلالب أهل فارس وخراسان أهل ورق وقال صاحب املنتقى عندي جيب أن 

ينظر إىل غالب أموال الناس يف البلد ورمبا ينتقل الغالب فتنتقل الدية وأشار إىل هذا أصبغ بقوله أهل مكة واملدينة 
أهل ذهب وال يؤخذ فيها غري الثالثة خالفا أليب يوسف وحممد بن احلسن يف قوهلما وال يؤخذ فيها غري الثالثة اليوم 

خالفا أليب يوسف وحممد بن احلسن يف قوهلما يؤخذ من أهل البقر مائتا بقرة ومن أهل الغنم ألف شاة ومن أهل 
عنه وألن احللل عروض تشبه العقار وألن اإلبل سهل نقدها احللل مائتا حلة ميانية لنا ما تقدم من أثر عمر رضي اهللا 

والنقدان يتيسر محلهما خبالف النامي قال اللخمي املراعي يف الدية كسب الغارمني دون أولياء القتل يف اإلبل 
والنقدين ودية اخلطأ من اإلبل أمخاس عشرون بنت خماض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة 

ذعة ويف العمد أرباع ربع املائة بنت خماض وربعها بنت لبون وربعها حقاق وبعها جذعات وسقط ابن وعشرون ج
اللبون الذكر ويف شبه العمد أثالث ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفة يف بطوهنا أهل الورق لكن لفظ األثر 

ى بصيغة العموم يف الدية والقرى فعم احلكم قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وألنه أت
القرى والديات وإن اختلفت أسواقها يف املستقبل ومل ينكر عليه أحد فاكان إمجاعا وألن للتقدير فيها مدخال فوجب 
أن يكون كل واحد أصال يف نفسه كالزكاة احتجوا مبا روي أنه كانت قيمة الدية على عهد رسول اهللا مثامنائة دينار 

ية آالف درهم وكان ذلك كذلك حىت استخلف عمر رضي اهللا عنه فقام خطيبا فقال إن اإلبل قد غلت فقوم ومثان
على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثىن عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائيت بقرة وعلى أهل الشاء 

لسالم يقوم دية اخلطأ على أهل القرى كان النيب عليه ا( ألفي شاة وعلى أهل احللل مائيت حلة ويف بعض الطرق 
ولقوله ) أربعمائة دينار وعدهلا من الورق ويقومها على أمثاهنا فإذا غلت رفع يف مثنهما وإن هانت نقص من مثنها 

) ح ( فجعل يف كل نفس ذلك فمن ادعى غريه فعليه الدليل وقال ) يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل ( عليه السالم 
أن رجال قتل على عهد رسول اهللا فجعل ديته اثين عشر ألف ( رق عشرة آالف لنا ما يف أيب داود الدية من الو

وألثر عمر املتقدم احتجوا بالقياس على الزكاة والفرق أن الزكاة مواساة تيسرت أسباهبا بتعليل قضائها ) درهم 
بقر وأوالدها قال ابن القاسم أي سن والدية واحدة فغلظت ليكون الزجر أمت وعن أمحد أن أصل الدية اإلبل وال



العمد أثالث كاملغلظة ويروى ) ش ( كانت وقال أشهب ما بني الثنية إىل بازل عامها وهو مروي يف النسائي وقال 
من قتل عمدا رفع إىل أولياء املقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ( عنه عليه الصالة والسالم 

  ) جذعة وأربعون خلفة  ثالثون حقة وثالثون
فرع يف الكتاب دية اليهودي والنصراين نصف دية املسلم احلر ودية نسائهم على النصف من دية رجاهلم ودية 

اجملوسي مثامنائة درهم واجملوسية أربعمائة درهم وجراحاهتم من دمائهم كنسبة جراح املسلمني من ديته ووافقنا أمحد 
دية كل كافر جموسي ) ح ( لكتاب ثلث دية احلر املسلمووافقنا يف اجملوسي وقال دية أهل ا) ش ( يف اجلميع وقال 

يف النفس ( وقوله عليه السالم ) ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة ( أو غريه دية احلر املسلم لنا قوله تعاىل 
) املعاهد نصف دية املسلم  دية( ال يدي باملفهوم وروى أمحد عن النيب ) ح ( على أن ) املؤمنة مائة من اإلبل 

دية املعاهد ( رواه الترمذي ويف لفظه ) قضى عليه السالم أن عقل أهل الكتاب نصف عقل املسلمني ( وروى 
قال اخلطايب ليس يف دية أهل الكتاب شيء أبني من هذا و ال بأس بإسناده وألنه نقص فيؤثر ) نصف دية احلر 

وإن كان من قوم بينكن وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة ( النصف كاألنوثة احتجوا بقوله تعاىل 
الذخرية وروى  ٤وسوى يف الدية وعن النيب أنه جعل دية اليهودي مثل دية املسلم ) فسوى يف الرقبة ) ( مؤمنة 

هما ألف دينار الزهري أن دية املشرك كانت على عهد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأيب بكر وعمر رضي اهللا عن
) بيت املال وألن ديات عبيدهم يستحقوهنا ( إىل زمن معاوية رضي اهللا عنه جعل نصفها يف مال القاتل ونصفها يف 

بأن النيب قضى يف دية ) ش ( ما بلغت كعبيد املسلم فهم أوىل من عبيدهم ونقصان الدين ال يؤثر كالفسوق واحتج 
ألول قال مالك يف النوادر اآلية يف هدنة النيب إنه من أصيب منهم ممن النصراين بأرقة آالف درهم واجلواب عن ا

وإن كان من قوم ( أسلم ومل يهاجر ففيه الدية إىل أهله الكفار الذين كان بني أظهرهم وقوله تعاىل يف اآلية األخرى 
ما ( ية له لقوله تعاىل ومل يذكر دية فيمن أسلم ومل يهاجر من مكة فال د) عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
مع أن قوله تعاىل ما مضى دية وعن الثاين والثالث منع الصحة وعن ) لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا 

الرابع أن العبيد ال تتعدى إليهم جريرة الكفر خبالف النفس الكافرة وعن اخلامس أن الفسوق أخف وال مينع جريان 
ندنا أرجح ويف اجلواهر املعاهد كالذمي ودية نساء كل صنف دية رجاهلم أن س) ش ( أحكام اإلسالم وعن حجة 

ودية املرتد يف قول دية اجملوسي يف العمد واخلطأ يف نفسه وجرحه رجع إىل اإلسالم أو قتل على دينه ذكره ابن 
ن نافع إن قبلت القاسم وعن أشهب عقل املؤمن الذي ارتد إليه وعنه قتله هدر ألنه مباح الدم ويف النوادر قال اب

الدية مبهمة فهي أربعة أسنان كما تقدم بذلك مضت السنة وأما إن تراضوا على شيء فهو ذلك قال مالك وحترير 
كل صنف يكون له ) وثلث هبيمة ( دية اخلطأ يف اجلراح على أسناهنا اخلمسة ففي األمنلة ثالثة أبعرة وثلثا بعريين 

العمد فخمسة أسداس من كل سن من دية العمد املربعة قال ابن القاسم شريكا وكذلك بقية الديات وإن قبلت يف 
يف خطأ األمنلة يؤتى بعشرة أبعرة دية األصبغ على اسناهنا فيكون فيها شريكا بالثلث جيرب على ذلك وأنكره سحنون 

فريضة يشاركه ب) خبمسني إال ثلثا منهن مخسة صحيحة وثلث من كل فريضة أو يأيت ( وقال ال يلزمه إال أن يأيت 
بثلثيها أو يشتري ذلك له منها الركن الثاين يف حملها الذي جتب فيه كاملة أو بعضها وقد تقدمت النصوص الدالة 
على الديات أول الركن األول ويف الكتاب يف األنف الدية قطع من املارن أو من أصله ويف احلشفة الدية كما يف 

س من احلشفة ال من أصل الذكر وما قطع من األنف يقاس من املارن الذكر ويف بعض احلشفة حبساب ما نقص ويقا
ال من أصله ألن اليد إذا قطعت من الكف مت عقلها أو أمنلة فبحساهبا وإن خرم األنف أو كسر خطأ فربئ على غري 

على  االجتهاد وقال سحنون ليس فيه اجتهاد ألن األنف إذا قرض فإن برئ( عثم فال شيء فيه أو على عثم ففيه 



فال شيء فيه وإال فاالجتهاد ( حبسب ما نقص من ديته وكل نافذة يف عضو إن برئت على غري عثم ) عثم ففيه 
وليس كاملوضحة تربأ على غري عثم ففيها ديتها دية مسماة خبالف خرم األنف ويف موضحة اخلد عقل املوضجة 

ن منفردان بل االجتهاد وليس فيها سوى الرأس وليس األنف وال اللحي األسفل من الرأس يف جرحهما ألهنما عظما
من اجلسد إذا وضح عن العظم عقل املوضحة وموضحة الرأس أو الوجه إذا برئت على شني زيد يف عقلها بقدر 

الشني وعظم الرأس من حيث أصابه فأوضحة فموضحته ونواحيه سواء وحد ذلك منتهى اجلمجمة وأسفل من ذلك 
وضحة أو املنقلة ال تكون إال يف الوجه والرأس وحد املوضحة ما أفضي إىل العظم ولو من العني ال موضحة فيه وامل

بقدر إبرة واملنقلة ما أطار فراش العظم وإن صغر وال تكون املأموة إال يف الراس وهي ما أفضى إىل الدماغ ولو 
انب اآلخر فاختلف فيه قول مدخل إبرة واجلائفة ما أفضى إىل اجلوف ولو مدخل إبرة وإذا نفذت اجلائفة إىل اجل

مالك قال ابن القاسم وأحب إىل أن يكون فيها ثلث الدية ويف اللسان إن من أصله أو قطع منه ما منع الكالم الدية 
وإن مل مينع من الكالم شيئا ففيه االجتهاد بقدر شينه إن شانه وإمنا الدية يف الكالم ال يف اللسان كالدية يف السمع ال 

يف نقص احلروف فبقدر ذلك وال يعمل يف نقص الكالم على عدد احلروف فرب حرف أثقل من حرف يف األذنني و
يف النطق لكن باالجتهاد فإن أخذ يف احلشفة الدية مث قطع عسيبه ففيه االجتهاد وينتظر بالعقل والقود يف اجلراح 

ل أنثييه أو غريمها تذهب من ذلك وال الربء فإن طلب تعجيل الدية إذ ال بد له منها عاش أو مات مل جتب لذلك ولع
تعجل دية املوضحة لعله ميوت فتكون فيه القسامة وكذلك املأمومة توقف للقسامة قيل ملالك اللسان يعود يلبث 

قال ينتظر إىل ما يصري إليه إمننع الكالم فالدية وال ينتظر القود ويف الصلب الدية وكذلك إن قعد عن القيام كاليد 
شى وبرئ على عثم أو على حدب ففيه االجتهاد وإن عاد الصلب فأصيب يف اخلطأ ال شيء فيه إذا شلت وإن م

وكذلك مجيع اخلطأ لعدم الفوت فال جيب البدل خبالف القصاص ألنه بدل األمل وإن عاد العضو حباله ويف اليدين 
الجتهاد ويف األذنيني الدية إذا املنكب أو األصابع فقط الدية ويف العقل الدية ويف األذن إذا اصطلمت أو شدخت ا

ذهب السمع اصطلمتا أو بقيتا وإن رد السن قنبتت أو دونه فله القود يف العمد وله العقل يف السن يف اخلطأ ويف 
كل سن مخس من اإلبل واألضراس واألسنان سواء ويف السن السوداء مخس من اإلبل كالصحيحة لبقاء املنفعة إال 

ديدا ففيها االجتهاد ويف السن املأكولة حبساب ما بقي ويف جفون العني وأشفارها أن يكون يضطرب اضطرابا ش
االجتهاد ويف حلق الرأس إن مل ينبت االجتهاد وكذلك اللحية وال قصاص غي غري هالك وكذلك احلاجبني وإن 

الدية لذهاب برئ الظفر على عثم ففيه االجتهاد وإن اخنسفت العني أو ابيضت وذهب بصرها وهي قائمة ففيها 
املنفعة وإن نزل مث برئت رد الدية وينظر بالعني سنة فإن مضت السنة وهي منخسفة انتظر برؤها وال يقاد إال بعد 
الربء وإن سال دمعها انتظرت سنة فإن مل يرقأ دمعها فحكومة ويف شلل اليد أو الرجل الدية لعدم املنفعة ويف شلل 

احلكومة وال قود يف عمدها ويف األنثيني إذا أخرجتا أو رضتا الدية وفيهما  األصابع الدية وفيها إن قطعت بعد ذلك
مع الذكر ديتان وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيهما الدية والبيضة اليمىن واليسرى يف كل واحدة نصف الدية 

رأة الدية ملنفعتهما ويف كل شفة نصف الدية ويف إلييت الرجل واملرأة حكومة ويف ثدي الرجل االجتهاد ويف ثدي امل
وأبطلهما أو شك فيه ) أهنا ال تعود ( وقطع حلمتيهما وإبطال خمرج اللنب الدية فكذلك ثدي الصغرية إن تيقن 

وضعت الدية وانتظرت كسن الصيب فإن مات قبل أن يعلم فالدية ويف املفصلني من اإلهبام عق أصبع ألهنما أصبع 
امه فأخذ ديته مث قطع العقد الذي بقي من اإلهبام يف الكف فحكومة ويف كل مفصل عقل األصبع ومن قطعت إهب

وكذلك يف الكف إذا مل يكن فيها أصبع ويف أصبعني مما يليهما من الكف مخسمائة الكف وال حكومة له مع ذلك 
اكنة مع امليم مبعىن فائدة يف التنبيهات العثم والعثل بالالم وامليم والعني املهملة املفتوحة والثاء املثلثة مع الالم وس



واحد وهو األثر والشني وقد تقدمت أمساء اجلراح قال وظاهر الكتاب تعجيل القود يف سائر األعضاء كما يقاد يف 
اجلراح وإن نبت حلمها وإمنا االنتظار يف اللسان يف الدية الحتمال أن ينبت فال دية أو ينبت بعضه فبحسابه وخرج 

سن الصيب وثدي الصغرية إذا نبت إنه ال قود وينتظر نباته قال وليس كذلك ألن  بعضهم تأخري القود على قوله يف
السن يسقط غالبا باإلثغار فإذا نبتت فكأنه مل جين عليها وثدي الصغرية كأنه مل يقطع ألنه ليس مبوجود وإمنا قطع 

ل فالدية إذ ال مثال له يف حلمته فإذا كربت ملي بطل اللنب فال شيء عليه إال الشني وإن بطل اللنب واجلانب رج
الرجل أو امرأة فالقصاص واختلف يف االستيناء باجلرح سنة إذا ظهر برؤها فيها فتأول بعض الشيوخ ال بد من 

السنة خمافة انتقاضه حىت متر عليه الفصول األربعة وإليه ذهب ابن شاس وخالفه غريه وقال مىت برأت عقلت وهو 
بعد الربء يف املوازية يستأىن بالعني فإن استقرت مبقرها عقل ما ذهب منها وإن كان ظاهر األصول وال معىن لالنتظار 

قبل السنة واختلفت إن مضت السنة يف اجلرح قبل الربء ففي الكتاب ينتظر برؤها وال قود وال دية إال بعد الربء 
ثة أحوال إن كان دون الثلث قال أشهب تعقل حباهلا عند متام السنة ويطالب مبا زاد بعدها قال اللخمي لذلك ثال

وجيب تناسيه مث عقله وإن أمن تناسيه مل يعقل كاملوضحة قال ابن القاسم ال يعق إال بعد الربء وقال ابن عبد احلكم 
يعقل وإن كانت الدية فيوم ما أخذه والعني الدامعة ال ينتظر هبا بعد انقضاء السنة خبالف العني املنخسفة ألن 

ظر الربء والدمع ال يدوم أبدا فال يزاد على السنة قال ابن يونس إذا أخرقت اجلائفة الذي اخلسف جرح يربأ فينت
قاله ابن القاسم من ثلث الدية قاله أشهب وغريه وقضى به الصديق رضي اهللا عنه وعن الصديق ثلثا الدية وجعلها 

قاسم يزاد للشني وعن مالك ال يزاد جائفتني وإذا برئت اجلراح املقدرة كاملوضحة وغريها على شني فرواية لنب ال
ألن رسول اهللا قدر ذلك ومل يذكر شيئا وألن املوضحة تكون قدر اإلبرة وعقلها عقل العظيمة فكذلك الشني قال 

مالك وليس للمجروح أجرة الطبيب ورأى مالك مرة يف إشراف األذن الدية مث قال حكومة لعدم املنفعة والحظ يف 
وألهنما جيمعان الصوت للصحاح وروى ابن شهاب عن ) يف األذن مخسون من اإلبل ( األول قوله عليه السالم 

وهو كالم العرب أذن الرجل إذا مسع وعن أشهب إذا رجت السن أو ) إمنا أريد باألذن السمع ( النيب أنه قال 
فنبتت فاجملروح عقل  األذن يف اخلطأ فربئت ال شيء فيهما قال مالك وإذا رد األذن فلم ينبت فاقتص فردها اجلاين

أذنه وسنه وكذلك لو نبتت األوالن مث اقتص فنشا للجاين أيضا فلألول العق لوإن مل ينبت للجاين فال شيء له ألن 
نبوهتما يبطل حكمة القصاص من التشفي وال قصاص مرتني فله العقل وقضى عمر رضي اهللا عنه يف الترقورة جبمل 

سعيد بن املسيب ملا قضى معاوية رضي اهللا عنه يف الضرس خبمسة أبعرة  ويف الضرس جبمل ويف الضلع جبمل قال
يريد الدية يف قضاء عمر ولو كنت أنا لقضيت يف األضراس ببعريين فتتم الدية سواء وقاله ابن أيب مسلمة وحممد 

هو يأيت على قول ويف األضراس عشرون واألسنان اثنا عشر أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة انياب قاله ابن مزين و
ابن املسيب وغري ابن مزين يقول األضراس ستة عشر ويريد أربع ضواحك وهي اليت بني األنياب وإن ضرب السن 

فاسودت مت عقلها وغن طرحت بعد ذلك مت عقلها أيضا قاله عمر فيها وقاله مالك فإن امحرت أو اصفرت 
صفرة ويف ذلك كله بقدر ما هذب من بياضها وقال فبحساهبا قال أشهب احلمرة أقرب للسواد مث اخلضرة مث ال

أشهب إذا ذهب بياض العني أو ماؤها بعذ أخذ عقلها مل يزد شيئا إذا استؤين هبا قال ولعل ذلك بقضاء قاض وإذا مل 
يبق يف الكف أصبع ففي قطعه حكومة وقال أشهب ال شيء فيه قال مالك إذا كانت خلفة يده على أربعة أصابع 

( عشرة من اإلبل وكذلك إن كانت ثالثة أو أصبعني ألنه ظاهر النص ومن يف كفه أصبع زائدة  ففي كل أصبع
فعقلها عشر من اإلبل وال قصاص فيها عمدا لعدم النظري وإن قطعت يده كلها فستون من ) قوهتا كقوة األصابع 

ومة مث إن قطعت اليد فديتها اإلبل وإن كانت الزائدة ضعيفة فقطعت يده مل يزد يف ديتها وإن قطعت وحدها فحك



وال حياسب باحلكومة قال أشهب إال أن ينقص ذلك من قوة األصابع فيحاسب وعن مالك يف الذكر واألنثيني 
املقطوع منهما أوال فيه الدية ويف الثاين حكومة لعدم االنتفاع به وحده وقيل إن قطعا معا وبدأ من أسفل فديتان أو 

ر ينتفع بإيالجه وعن ابن حبيب إن قطعتا بعد الذكر فال دية فيهما ويف الذكر من فوق فدية وحكومة ألن الذك
الدية قطع قبل أو بعد أقو قطع اجلميع يف مرة فديتان كان القطع من فوق أو أسفل وقيل يف اليسرى من البيضتني 

لشارب ومنع مائية األنف دية كاملة ألن منها النسل واليمىن اللحية ويف الشفة العليا ثلثا الدية ألهنا للستر وا
وعكس سعيد بن املسيب وغريه ألن السفلى متنع جريان اللعاب والطعام والصحيح املشهور أن اليد اليمىن أشد 

وأنفع ومل يعصها أحد وقال ابن القاسم يف إلييت الرجل واملرأة حكومة ألهنا للجمال وقال أشهب يف إلييت املرأة دية 
وقال مالك يف شفري فرج ) وجها بل مصيبتها فيها أعظم من الثديني وعينيها ويديها كاملة ألهنا تنتفع هبا عند ز

املرأة جتب الدية كاملة وفيما هو واحد يف االنسان وهو ستة عشر السوأة وجلدة الرأس والعقل واألنف والشم 
ابن عبدون حكومة والسان إذا امتنع الكالم والصوت والذوق والصلب والصدر إذا صدمه قاله عبد امللك وقال 

والذكر والنسل إذا أفسد اإلنعاظ وفرج املرأة إذا أفضاها فيبطل االستمتاع أو جذام الرجل أو برصه أو أسقاه 
من االسنان ويف كل واحد نصف الدية وهي عشر لعني والسبع ولشرف ( فسود جسمه والدية يف كل اثنني 

الرجالن واالثيان وثديا املرأة وشفراها وإليتاها على قول على اختالف قول مالك والشفتان واليدان و) االذنيني 
وقال ( وأصحاب الرأي فيها الدية يف كل جفن ربع الدية ) ش ( أشهب ويف جفون العني واحلاجبني حكومة وقال 

وقياس قول مالك يف السن تسود أن فيها عقلها قال ألنه أذهب مجاهلا وإن ) سعيد بن املسيب يف احلاجبني الدية 
قيت منفعتها أن يف اجلفون الدية بل أوىل ألن ذهاهبا أفحش وأضر بالبصر وجتب يف العقل إن كان مطبقا ال يفيق ب

فإن كان يذهب عقله يوما وليلة من اشهر فله من الدية جزء من ثالثني وعلى هذه النسبة فإن الزم النقص وبقي 
وعن مالك يف الذكر أن ما نقص منه يقاس ) من الدية ( متييز فبحسابه يقوم عبدا صحيحا ومعيبا وتلزم تلك النسبة 

وقال بابنالقاسم أذا ذهب األنف والشم معا فدية واحدة ) إذا أوعب جدعه ( حبسابه وهو أشبه بقوله عليه السالم 
قال صاحب اجلالب والقياس ديتان واألول أحسن كاللسان والذكر وإذا ذهب مع اللسان الصوت والذوق مل يرد 

ن ذهب بعض كالمهوصوته فالدية كاملة أو نصف كالمه ونصف صوته فثالثة أرباع الدية النصف لنصف شيئا وإ
الكالم ويسقط ما يقابله من الصوت وهو النصف ألنه لو ذهب كل الكالم والصوت مل يزد للصوت شيء ويف 

تهاد وعن مالك إذا احنىن الصلب ثالثة أقوال إذا أقعد عند ابن القاسم كاليد إذا شلت ويف احلدب والعقل االج
فبقدره وقيل فيه الدية إذا صار كالراكع وما دون ذلك فبحسابه قال عبد امللك فيه الدية إذا عجز عن اجللوس وإن 

نقص عن جلوسه فيقدر من الدية قال اللخمي وتصح فيه الدية لألمرين إذا قدر على املشي منحنيا وإن مل يبلغ 
تدال وراكعا فإن استوى ما بينهما فنصف الدية وقال عبد امللك يف الصلب ثالث الركوع فبحساب ما بني قيامه مع

وثالثون فقارة يف كل فقارة ثالثة من اإلبل فراعى الصلب دون ما يترتب عليه من املشي وعن مالك يف قطع الذكر 
ثالثة وتسقط يف واحد واألنثيني معا دية واحدة فيصري فيهما مبا تقدم مخسة أقوال وللذكر ستة أحوال الدية يف 

وخيتلف يف اثنني فالثالثة قطعه أو قطع احلشفة وحدها أو يبطل النسل منه بطعام أو شراب وإن مل يبطل اإلنعاظ 
وتسقط إذا وقع بعد قطع احلشفة ففيه حكومة وخيتلف إذا قطعه ممن ال يصح منه النسل وهو قادر على االستمتاع 

 العنني والذي مل خيلق له ما يصيب له النساء قوالن وإن اتفقوا يف اجلراح أو عاجز عنه والشيخ الكبري وملالك يف
املقدرة املوضحة واملأمومة واملنقلة واجلائفة أن فيها ديتها وإن عادت حلاهلا وقاس ابن القاسم اليسري عليها إذا عادت 

وعلى القول بالدية فيهما الدية وخيتلف يف األذنني أذا ردمها فعادا فعلى القول إن فيهما حكومة ال شيء فيهما 



كالسن وخبالف عود السمع والبصر والعقل ألهنما إذا تبني أهنا ما زالت وإمنا حدثت هلا حجب وإن شق الشفة 
وتبني ما بني الشفتني فبحسابه من الدية بقدر ما بان كل واحد منهما عن صاحبه ألنه ذلك يصري يف معىن القطع 

ني فحكومة وإن اجتمع قطع وشق ففي القطع حسابه من الدية وإن قطع من الشفة وإن مل ينب ما بينهما وحصل ش
ما أذهب بعض الكالم عقل األكثر مما ذهب منها أو من الكالم وقيل يف هذا األصل يكونان له مجيعا ويستوي يف 

ما ال قدر له وإن مل الرجل من أصل الفخذ أو الركبة أو الكعبة أو األصابع أو إبطال منفعتها أو يبقى من املنفعة 
يقطع منها شيئا وكذلك اليد من املنكب أو األصابع أو املنفعة فقط فإن أذهب بعض املنفعة فبحسابه من الدية 

وتعترب القوة من األصابع ال من مجلة اليد إال أن يكون ما ضعف من اليد أكثر مما ضعف من األصابع فإن أبان بعض 
ضو والقوة فإن أبان نصف األصابع ونصف القوة من الباقي فنصف الدية وضعف الباقي فبقدر ما أبان من الع

منفعة ( للمقطوع وربعها لنصف منفعة الباقي وإن أذهب األصابع وبقي الباقي على قوته مل ينقص العقل أو نقصت 
إىل  قوته مل يزد فيه فإن ضعفت وصغرت ففي الضعف حبسابه ويف الصغر بقدر ما ذهب منها وعن مالك إن رجع) 

أن يف اإلهبام ثالثة أنامل ألن الثالث وإن مل يكن بائنا فهو يتحرك حبركة اإلهبام فيكون يف كل مفصل ثالثة أبعرة 
وثلث وعن سحنون يف األصبع السادسة يف اليد نصف الدية قال وقد قيل يف اليد نصف الدية ويف الزائد حكومة 

قوال واحدا ملناسبته يف اخللقة إلهبام اليد فليس بعد املفصلني غال ومل يفرق بني ضعفها وقوهتا وإهبام الرجل مفصالن 
مشط الرجل ومن أخذ عقل أصبع مث قطع األربع مع الكف فدية األربع وال يزاد للكف شيء فإن بقي ثالثة فأقل 

ء يف فسواء عند سحنون وقال ابن القاسم إن مل يبق إال أصبع فديته وحكومة يف الكف وإن زاد فديتهما وال شي
الكف وقال عبد امللك يف الثالث اخلطأ ديتها ويف الكف حكومة يف مخسية دون ثالثة أمخاسه ألنه مقابل املأخوذ منه 
الدية واختلف يف اهلامشة إن هشمت العظم ومل تنقله قال حممد فيه املوضحة وقال ابن القصار مع ذلك حكومة وقال 

رسول اهللا أوجب يف املوضحة نصف العشر مع سالمة العظم فالبد للزائد  األهبري قيها ما يف املنقلة الثاين أرجح ألن
من أثر والدية يف السن بأربع جنانات طرحت أو اسودت أو طرحت بعد السواد أو حتركت حتريكا بينا وإن 

أسقطها إنسان بعد ذلك فحكومة وإن حتركت وبقيت فيها قوة فبحساب ما ذهب من قوهتا فإن سقطت بعد ذلك 
أو ما نقص من الكالم وحيمل ) فله األكثر من دية األسنان ( ب ما بقي وإن نقص الكالم لذهاب األسنان فبحسا

على السن الواحدة ألن الكالم ال يتغري غالبا هبا ويف املقدمات يف ) يف السن مخس من اإلبل ( قوله عليه السالم 
السمع وإشراف األذنني عند أشهب والبصر اجلسد على املذهب مثان عشرة دية إحدى عشرة يف الرأس العقل و

والشم واألنف والذوق وال أعلم فيه نصا ألصحابنا والكالم والشفتان والشوى وهي جلدة الرأس واألضراس 
واألسنان فيها عند مالك أكثر من دية وسبع يف اجلسد اليدان والرجالن والصلب والصدر والذكر واألنثيان 

يضا غري أن فيها ثالثا ليست يف الرجل الشفران واحللمتان واألليتان عند أشهب ويف واجلماع يف املرأة مثان عشرة أ
الرجل ثالثة اجلماع والذكر واألنثيان قاعدة قال كل عضو فيه منفعة فالدية للمنفعة والعضو بتع فإن ذهبت املنفعة 

أعني ( كما قال ) لون هبا قلوب يعق( وحدها ففي العضو حكومة ومذهب مالك أن العقل يف القلب لقوله تعاىل 
واملعتزلة هو يف الرأس ) ح ( وعليه أكثر الفهاء وأقل الفالسفة وقال عبد امللك وأكثر الفالسفة و ) يبصرون هبا 

ألنه إذا مرض الدماغ أو جرح ذهب العقل وجوابه مسلم ولكن مل ال جيوز أن يكون ذلك ألن استقامة الدماغ 
ر والنصوص فإن ذلك العقل يف املأمومة فله عند مالك دية العقل ودية املأمومة شرط ال أنه حمله مجعا بني اآلثا

الختالف املوضع كمن أذهب عني رجل ومسعه وعلى رأي اآلخرين دية واحدة الحتاد املوضع كمن أذهب العني 
هب الشم البصر واألذن والسمع ويف املنتقى عن مالك إذا ذهب الشم ال دية حىت يستأصل لظاهر احلديث وإن ذ



مع اجلدع فقال ابن القاسم دية واحدة وقال ابن اجلالب القياس عندي ديتان وإن وطىء امرأته فأفضاها فكومة يف 
ماله إن قصر عن الثلث أو الثلث فعلى عاقلته قال مالك ألنه تعدى يف مأذون فيه فله حكم اخلطأ ويف اجلنبية ففي 

مث طلقها فعليه بقدر ( لعدم اإلذن وإن أذهب عذرة امرأته بأصبعه  ماله وإن جاوز الثلث مع صداق املثل ألنه عمد
ما شاهنا عند األزواج مع نصف الصداق ألن ذلك بأصبعه غري مأذون فيه وال يتم الصداق ألنه ليس بوطء قال 
مالك يف الذكر املسترخي واللسان املسترخي من الكرب أو ضعف العني من كرب أو الدية كاملة وعن أشهب إن 

  صيبت رجله بعرق أو تنقص عينه برمد مث جيىن عليها فإمنا له حبساب ذلك أ
فرع يف املنتقى إذا عالها بياض فادعى ذهاب بصره قال أشهب يقبل قوله ويشار إىل عينه فإن مل يظهر كذبه حلف 

إن ادعى ذهاب وأخذ ما ادعى ألنه ال طريق لصدقه غال هبذا وإن تبني كذبه الختالف قوله بطلت دعواه قال أصبغ 
مجاع النساء وأمكن اختباره اخترب وإال حلف وأخذ الدية فإن رجع له مجاعة بقرب ذلك أو ببعده رد ما أخذ 

وكذلك كل ما ال يعرف إال من قبله حنو كالمه ومسعه ويف اجلواهر يقرب إليه بيضة كما فعله علي بن أيب طالب 
اح به من مواضع شىت ويسأل فإن تساوت أواله أو تقاربت رضي اهللا عنه من جهات شىت يف النظر ويف السمع يص

صدق مع ميينه قال أشهب وحيسب له ذلك على مسع وسط من الرجال مثله فإن اختلف قوله مل يكن له شيء وقال 
  ابن دينار له األقل مع ميينه 

ا وكذلك إن اشود ثلثها فرع يف النوادر إن ضرب فذهب عقله انتظر به سنة فإن أخذ العقل مث رجع إليه عقله ديته
  وذهب نصف قوهتا مث عقلها أوكسر بعضها بقدره منها ال من أصلها 

فرع قال قال ابن القاسم عن الك إذا متت املوضحة اخلطأ إىل املنقلة فله عقل منقلة أو عقله فله املوضحة وعقل 
  العني 

ذلك قال أشهب إن ضربه ضربة فأوضحه فرع قال قال مالك إن أصابه موضحتني أو مأمومتني أو منقلتني عقل كل 
  موضحتني بينهما حاجز مث ضربه فأزاله فثالثة مواضح 

فرع قال قال حممد قول مالك وابن القاسم وأشهب إن العني إذا أصيبت خطأ وقد نقصت قبل ذلك إن أخذ له 
ويلزم اجلاين ما بقي عقل حوسب به وإن قل وإن ضعف البصر ال يأخذ له شيئا إال أن ينقص جزءا معلوما وإن قل 

  وإن كان عمدا اقتص منه ومل حياسب وإن كان من أمر مساوي مل حياسب وقال مالك حياسب 
فرع يف اجلواهر إن بقي حوايل اجلرح شني وكان أرش اجلرح مقدارا اندرج الشني إال يف موضحة الرأس فإنه يزاد 

  قدر على عقلها بقدر ما شانت باالجتهاد روى أشهب ال يزاد ألنه م
فرع قال إذا وقف للصيب الذي مل يثغر عقل سنة حىت ينظر هل جتب أم ال فمات قبل ذلك ورثت عنه وإن مل ينبت 
أخذ هو العقل فإن نبتت قدرها أخذ من ديتها قدر نصفها وإنبتت بعضها مث مات دفع لوارثه عقلها لعدم حصول 

  السن مل يعقل به كالعني إذا ضعفت بدهلا قال سحنون ال يوقف كل العقل بل مقدار ما إذا نقصت 
فرع قال رجل األعرج عرجا خفيفا كالصحيح إن مل يأخذ به أرشا متهيد يف املنافع اليت يف كل منها الدية عشرة 
العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق واجلماع واإلقضاء فيه حكومة وقيل كمال الدية وهو 

اشر القيام واجللوس فيهما الدية فإن بطل القيام فقط فعن مالك فيه الدية وعن اختالط مسلك الذكر والبول الع
عبد امللك إذا انكسر الصلب وامتنع اجللوس ففيه الدية قال صاحب اخلصال تسع مفردات يف كل واحد منها الدية 

وهي جلدة الرأس  النفس والعقل واألنف والذكر واملارن واللسان والصلب إذا كسر فأقعده وعني العور والشواة
ومثانية أزواج يف كل زوج الدية ويف أحدها نصف الدية العينان ونظرمها واألذنان واليدان وكفامها ومن املرفقني 



وثدي املرأة وحلمتاها إذا بطل اللنب وسبعة فيها احلكومة إليتا الرجل واملرأة واحلاجبان وجفون العني وأشفارها 
بت واللحية إذا مل تنبت تنبيه قال مالك ال تكون املوضحة واملنقلة يف اللحي وثدي الرجل وشعر الرأس إذا مل ين

يف مجيع الوجه لنا أنه يتغطى بالشعر فهو غري مواجه فأشبه العني وهو ينقلب علينا بالقياس على ) ش ( األسفل وقال 
جرحه وأذهب عقله  وإذا) مباين لعظم الفخذ فيقاس على الساق ( الراس جبامع تغطية الشعر بل نقول عظم 

دية العقل فقط لنا أهنما جنايتان فيكون هلما جايزان كاليد والرجل احتجوا ) ح ( وقاله ) ش ( فاألرش والدية وقاله 
بأن العقل كالنفس ولو سرى إىل نفسه فدية واحدة والعقل والنفس حكمهما واحد لسقوط التكليف بعدم كل 

ينتفع بعد ذلك بشيء خبالف غريها وعن الثاين أن العقل مع بقاء النفس  واحد منهما وجوابه أن الروح إذا فاتت ال
يتوقع عوده خبالف النفس وقد تستوي املختلفات يف بعض األحكام واللوازم وال يلزم استواؤمها يف غريمها ألن يف 

ى قيم املتلفات جتاوز احلكومة املوضحة لنا القياس عل) ش ( دي اجملنون الدية ويف يدي امليت األدب فقط ومنع 
احتجوا بأن املقدرات أهم يف نظر الشرع ولذلك مل يهملها فال يتجاوز أقلها وهو املوضحة وجوابه أن هذا على 

أصلكم يف أن التعزير ال يزيد على احلد وحنن نقول قد بتجاوز غري املقدر كاملتلفات ومرياث االبن غري مقدر وهو 
  أعظم من األخ لالم ونظائره كثرية 

  
يف الكتاب تعاقل املرأة الرجل يف اجلراح إىل ثلث ديته فترجع إىل عقلها ففي ثالثة أصابع ونصف أمنلة أحد  فرع

وثالثون بعريا وثلثا بعري فتساوى الرجل وختالفة يف ثالثة اصابع أمنلة ستة عشر وثلثان ألهنا وصلت الثلث وإن قطع 
ثالثون فإن قطع من تلك اليد األصبعان الباقيان يف مرة هلا أصبع فعشر كذلك ثان وثالث فإن قطع ثالث من كف ف

أو مرتني ففي كل أصبع مخس وإن قطع بعد الثالثة من اليد األخرى أصبغ أو أصبعان أو ثالثة يف مرة أو مرتني 
فثالثون ألهنا يد أخرى بكم مبتدأ أو أصبعان من كل يد يف ضربة واحدة فعشرون مث إن قطع هلا من إحدى اليدين 

فما زاد بعد ) وكذلك إن قطع هلا األصبعان من اليد معا فعشرون ( ع فعشر وإن قطع من اليد األخرى فعشر أصب
ثالثة أصابع من كل كف ففي كل أصبع مخس مخس افترق القطع أو معا وإن قطع هلا ثالثة اصابع من يد وأصبع 

املقطوعة منها الثالثة رابع ومن اليد من األخرى يف ضربة فخمس مخس مث إن قطع األصبع أو األصبعان من اليد 
األخرى أصبع أو أصبعان ففي الرابع من إحدى اليدين مخسة أبعرة ويف األصبع أو األصبعني من الدي األخرى 

عشر عشر افترق القطع أو ضربة واحدة ما مل يقطع هلا يف ضربة من اليدين أربع أصابع ورجالن فكاليدين يف ذلك 
أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت مث قطع من الكف أصبعان خطأ ففيها عشرون وال يضم قال ابن القاسم إن قطع 

عمد إىل خطأ لتباينهما ويف املنقلة مث املنقلة مث منقلة ما للرجل إذا مل يكن يف فور واحد واملنقلة الثانية يف موضع 
بلغ ثلث الدية رجعت لقعلها ويف األوىل بعد برئها فكذلك وكذلك املواضح وإن أصاهبا يف ضربة مبواضح أو مناقل ت

النكت إمنا استويا يف دون العقل لتسوية السنة يف اجلنني بني الذكر واألنثى وهو دون الثلث ويف النسائي قال رسول 
وهو يف املوطأ عن سعيد بن املسيب ومجاعة من التابعني قال ) عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت يبلغ الثلث ديته ( اهللا 

 خيتلف أن دية نفسها كنصف دية نفسه وأهنا على النصف منه يف املرياث والشهادة واختلف قول ابن ابن يونس مل
القاسم يف األسنان فجعلها مرة كاألصبع حياسب مبا يقدم من ثلث الدية ومرة ال حياسب مبا تقدم قال اصبغ واألول 

ابع وعن ابن القاسم األسنان كموائح أو أحسن إال أن يأيت على مجيع ذلك ومل يكن يف ضربة واحدة خبالف األص
ما مل يكن شيء له دية ال حيسب منه ما ذهب ) خبالف األصابع ( مناقل ال جيمع منها إال ما كان يف ضربة واحدة 

كاألرنبة والسمع والبصر وأما املواضح واملناقل فال وخالف عبد العزيز فجعل األصابع وإن كانت من كف واحد 



يف كل اصبع عشر وإن أتى على مجيع األصابع ما مل يكن يف ضربة واحدة وقال ابن وهب كاألسنان واملواضح 
وعبد امللك وعبد العزيز إن قطع هلا أربع أصابع يف ضربة واحدة وأخذت عشرين فإن قطعت اخلامسة فخمس 

فعشرون مث إن  فرائض وقال عبد امللك عشر خالفا لقول مالك وأصحابه قال اللخمي إن قطع من اليدين أربعا معا
قطع منها أصبعا فعشر ألن املقطوع حينئذ من كل ثالث فإن قطع بعد ذلك أصبعان فخمس قاله ابن القاسم 
وجعلها كمن أخذت من األول عشرا وقال ابن نافع كل ما أصيبت به من األصابع منفردا فعشر وال تضاف 

فترجع لعقل نفسها وإن أصيبت أصبعان بأمر  مصيبة إىل مصيبة إال أن يقطع معا ما يكون عقله ثلث دية الرجل
مساوي مث جين على الثالثة الباقية أخذت عشرا عشرا فإن اقتصت يف األول ويف الثاين خطأ فال يضاف للعمد 

ويراعى يف املواضح واملنقالت وغريها من اجلراحات أن تكون يف ضربة واحدة فإن وصلت الثلث فعقلها ويستأنف 
م السمع واليدان وحنوه اآلخر لألول ويف املنتقى إن قطع منها أربع أصابع يف ضربة واحدة احلكم يف املعترف ويض

أو ما هو فيحكمها من التتابع فعشرون أو بأفعال مفترقة فثالثون ويضاف ما قطع بعد ذلكمن تلك الكف إىل ما 
د واخلطأ والفعل ألن الكف تقدم وفيها مخس ألن الكف الواحد يضاف بعضها إىل بعض فرياعى احتاد احملل والعم

الواحد يضاف بعضها إىل بعض فرياعى احتادج والفرق بني اليد واملنقلة أن املنقلة ال تؤثر يف الثانية وقطع األصبع 
يشني اليد واألسنان كاملنقلة ويف النوادر ال حيسب قطع كف مع أخرى إال أن يقطع منهما معا وكذلك الرجالن 

فعقل الرجل فإن قطع من هذه األمنلة على دية الرجل كان نصف ) مث من األخرى ثالثا  (فلو قطع هلا من كف ثالثا 
األعال واألمنلة يف ضربة واحدة أو ضربتني من رجل أو رجلني فإن مات ما بقي من األمنلة فهي كأمنلة وكذلك فيما 

نفسها أو ضربت ويدها  بقي من كل كف وإن أصيبت يف ضربة بأصبعني من كل يد مل خيتلف يف هذا أن هلا عقل
على رأسها فقطعت هلا أصبعني وشجها منقلة أو مأمومة فعقل نفسها يف ذلك كله وإن ذهب بضربة واحدة من كل 

كف أصبعني مث أزيل بضربة ثالثة أصابع أصبعني من هذه وأصبع من هذه ففي األصبعني مثل عقلها ويف األصبع 
اجلواهر يعترب احتاد الفعل كضربة أو ضربات يف معىن الضربة  عقل الرجل قاله مالك وابن القاسم وأشهب ويف

الواحدة من رجل أو مجاعة وإن تعدد الكف وكذلك لو احتد احملل كالكف الواحدة وإن تعددت الضربات وتباينت 
د بن لعاملة الصنف لنا احلديث املتقدم قال مالك وقال ربيعة قلت لسعي) ش ( و ) ح ( تنبيه وافقنا ابن حنبل وقال 

املسيب كم يف أصبع املرأة قال عشر قلت ففي أصبعني قال عشرون قلت ففي ثالث أصابع قال ثالثون قلت ففي 
أربع قال عشرون قال قلت ملا عظمت مصيبتها قل عقلها قال سعيد عراقي أنت فقلت بل عامل متثبت أو جاهل 

ور عندهم من السنة النبوية وخيرج من الثلث متعلم فقال سعيد هي السنة يا ابن أخي وهذا يدل على أنه أمر مشه
ألن رسول اهللا جعله غاية والغاية خترج من املغيي احتجوا بأهنا جناية فتكون على النصف كالنفس مع النفس وألنه 
نقص نصف الشهادة فنصف الدية واجلواب عن األول أنه قياس قبالة النص فيكون باطال سلمناه لكن الفرق بأن 

ة يزيد فيها وعن الثاين أن األصل قبول املرأة الواحدة لوجود وصف العدالة وإمنا أضاف اهللا تعاىل النفس أعظم حرم
نظائر قال أبو عمران ) أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى ( امرأة أخرى للتذكري خشية النسيان لقوله تعاىل 

مله العاقلة وجائحة الثمار ويف حيز القلة يف تسع الثلث يف حيز الكثرة يف ثالث مسائل كلها جوائح املعاقلة وما حت
مسائل الوصية وهبة املرأة ذات الزوج واستثناء ثلث الصربة إذا بيعت وكذلك الثمار والكباش والسيف ثلث وزنه 

حلية تباع بذلك اجلنس قال العبدي هو قليل يف الطعام إذا استحق منه أو نقص يف الشراء فهو قليل عند أشهب 
  ال يستثنيها من الشاة والدالية يف دار الكراء ويف األرط

فرع يف الكتاب جيتهد يف لسان األخرس والرجل العرجاء وكل شيء أصيب فانتقص مث أصيب فإمنا له حبساب ما 



بقي وما خلقه اهللا تعاىل مل ينتقص منه شيء كاسترخاء البصر والعني الرمدة يضعف أو يد تضعف إال أنه ينظر وينتفع 
ية كاملة وكذلك املصاب بأمر مساوي ويف ضعف اجلناية له ما بقي ألنه أخذ بدل نقصها خبالف الضعف بيده فالد

وعن مالك إن أصاهبا رجل فنقص بصرها واليد ومل يأخذ هلا عقال ففي اإلصابة بعد ذلك الدية كاملة قال ابن يونس 
أما إن أخذ فاالتفاق يف املدونة واخلالف عن مالك هذا يقتضي اختالف قوله يف احملاسبة مبا تقدم إذا مل يأخذ له عقال 

  يف غريها إذا أخذ عقال 
  فرع يف الكتاب إن ذهب مسع إحدى أذنيه فضربه رجل فاذهب مسع األخرى 

نصف ) ح ( و ) ش ( ملا جاء فيها من السنة ووافقنا أمحد وقال ) ويف عني األعور الدية كاملة ( فعليه نصف الدية 
وعثمان وعليا وابن عمر رضي اهللا عنهم قضوا بذلك من غري خمالف فكان إمجاعا وألن العني الدية لنا أن عمر 

وقوله ) يف العني مخسون من اإلبل ( الذاهبة يرجع ضوؤها للباقية فهي يف معىت العينني احتجوا بقوله عليه السالم 
لع العينني وهذا مل يقلع عينني وألن ما ضمن يقتضي أنه ال جتب عليه دية إال إذا ق) يف العينني الدية ( عليه السالم 

بنصف الدية ومعه نظريه ضمن بنصفها منفردا كاألذن واليد وألنه لو صح القول بانتقال الزوج الضامن مل جيب 
على األول نصف الدية ألنه مل يذهب نصف املنفعة واجلواب عن األول والثاين أنه حممول على العني غري العوراء 

مطلقان يف األحوال فيقيدان مبا ذكرنا من األدلة وعن الثالث الفرق بانتقال قوة األول خبالف األذن  ألهنما عمومات
ولو انتقل التزمناه وعن الرابع ال يلزم اطراح األول ألنه لو جىن عليهما فأحولتا أو أعمشتا أو نقص ضوأمها فإنه 

لى قول غرينا وهذا السؤال قوي وكذلك يلزمنا أن جيب عليه العقل ملا نقص وال تنقص الدية على ما جىن ثانيا ع
نقلع بعينه عينني اثنتني من اجلاين ويف النوادر فيها ألف وإن أخذ يف األوىل ديتها قاله مالك وأصحابه قال أشهب 

ويسال عن السمع فإن كان ينتقل فكالعني وإال فكاليد وإن أصيب من كل عني نصف بصرها مث أصيب باقيها يف 
الدية ألنه ينظر هبما نصف نظرمها فإن أصيب بباقي أحدمها مث أصيب بنصف الصحيحة فثلث الدية  ضربة فنصف

ألنه أذهب من مجيع بصره ثلثه وإن أصيب ببقية املصابة فقط فربع الدية فإن ذهب باقيها والصحيحة بصرية فالدية 
ملصابة فنصف الدية خبالف لو أصيب كاملة أو الصحيحة وحدها فثلثا الدية ألهنا ثلثا بصره فإن أصيب بقية ا

والصحيحة باقية قاله أشهب قال ابن القاسم ليس فيما يصاب من الصحيحة إذا بقي من األوىل شيء إال من 
  حساب نصف الدية 

فرع يف الكتاب إذا قطع كفه خطأ فشل الساعد فدية واحدة ألهنا ضربة واحدة قاعدة كما شرع اهللا تعاىل الزواجر 
وجود األول ولذلك جيرب اخلطأ ( ف ما فات من مصاحل حقوق اهللا تعاىل وحقوق عباده وال يشترط باجلوابر إخال

والصبيان خبالف الزواجر فإن معظمها على العصاة ) والعمد واجملهول واملعلوم والذكر والنسيان وعلى اجملانني 
البهائم وتأديب الصبيان استصالحا زواجر عن املعصية وقد تكون على غريهم دفعا للمفاسد من غري إمث كرياضة 

هلم واختلف يف بعض الكفارات هل هي زواجر ملا فيها من مشاق حتمل األموال وغريها أو جوابر ألهنا عبادات 
تصح إال بالنيات وليس التقرب إىل اهللا تعاىل عقوبة وزجرا خبالف احلدود والتعزيرات ألهنا ليست قربات ألهنا 

والة األمور واجلوابر تقع يف العبادات واألموال والنفوس واألعضاء ومنافع األعضاء ليست فعل املزجور بل فعل 
واجلراح والزواجر ففي العبادات كالوضوء مع التيمم والسهو مع السجود والصالة جلهة السفر وجهة العدو مع 

 الزكاة أو الذكورة يف اخلوف بدال عن الكعبة وصالة اجلماعة فيمن صلى مفردا وجرب ما بني الشيئني بالدراهم يف
ابن لبون مع بنت خماض وهو مباين لقاعدة اجلوابر لتباين النوعني جدا والصيام باإلطعام يف حق من مل يصم أواخر 

القضاء ومناهي النسك بالدم والصنامي وجرب الصيد املأكول يف احلرام أو اإلحرام باملثل أو الطعام أو الصيام أو 



 مبا تقدم ومالكه لقيمته وهو جمبور وآخر اجتمع عليه جابران وشجر احلرم جيرب مث اعلم أن اللصيد واململوك هللا تعاىل
الصالة ال جترب إال بعمل واألموال ال جترب إال باملال والنسكان تارة بعمل كالعمرة أو الصوم وتارة باملال كاهلدي 

كاإلطعام وأما جوابر املال فاألصل رد احلقوق  وجزاء الصيد والطعام والصيام والصوم جيرب مبثله يف القضاء وباملال
بأعياهنا فإن رجها ناقصة األوصاف جربت باملال أو مل يردجها جربنا املثلي ألنه أقر للعني من القيمة ويف غري امثلي 
ع بالقيمة ألهنا حتصيل املثل وجترب الناقص بأجرة املثل وخرج عن جرب املثلي صورتان املصراة وغاصب املاء يف موض

غالئه واملنافع احملرمة ال تضمن احتقارا هلا كالزمر وحنوه وكذلك األعيان النجسة وجترب املنفعة احملرمة يف املزين هبا 
كرها بصداق املثل دون اللواط ألنه مل يتقدم قط فأشبه القتل والعتاق واملنافع يف اجلماد تضمن بالعقود الصحيحة 

أن قليل سائر املنافع جيرب قليلها بالقليل ( حتت األيدي العادية والفرق والفاسد والشبهة واإلكراه دون الفوات 
وكثريها بالكثري وضمان األبضاع مبهور األمثال وهي بأيسر املنافع من التقاء اخلتانني فلو ضرب للزمت أموال ال 

واألوصاف إذ ال  يقدر عليها وهو بعيد من مقاصد الشرع وأما النفوس فخارجة عن قاعدة جرب األموال واملنافع
وإمنا خيتلف باختالف األديان ( جيرب بأمثاهلا وتساوت جوابرها مع اختالف قال سحنون إهنا يف الفضائل والرذائل 

فيجرب العبد اجملوسي باآلالف والعبد املسلم باليسري ألن اجملبور ) والذكورة واألنوثة وال عربة يف األموال باألديان 
ء يف اجلرح املقدرة بني صغريها وكبريها وأوسعها وأضيقها وغري املقدر على قياس هو املالية دون الدين وسوا

اإلتالف يف احلكومات ودية األعضاء على خالف القاعدة وإذا وجب يف اإلنسان ديات مث مات دفية واحدة ولو 
لذي ال يتوقف على وجب يف احليوان ضمان يف أعضائه مث مات مل يتداخل ألن الغالب من جنايات األناسي البعيد ا

حقيقته واحلكومات وإن كانت قياسا فهي على خالف القياس من جهة نسبتها للدية وسوي بني اإلهبام واخلنصر مع 
التفاوت يف اليد والرجل وكذلك أصابع اليدين والرجلني وأعظم من ذلك إهبام ايد اليمىن وسبابتها مع خنصر 

ب على فاعل املفسدة كمفسد الصوم واحلج والظهار وتارة على الرجل اليسرى وبنصرها وأما الزواجر فتارة جت
غري الفاعل وهي ثالثة قسمان على األئمة كاحلدود والتعذيرات وقسم خيري مستوفيه بني العفو واإلستيفاء 

كالقصاص وقد يكون الزجر عن غري احملرم فمن طلق امرأته ثالثا يف ثالث مرات فيزجر بنكاية التحليل ألنه مراغم 
لمروءة واألنفة وقتال البغاة والصبيان على ترك الصالة وغريها الركن الثالث يف بيان شروط محل العاقلة للدية ل

حتمل القليل والكثري وقال ) ش ( وهي مخسة شروط الشرط األول أن يكون احملمول الثلث فأكثر وقاله أمحد وقال 
وال تزر وازرة وزر ( لذمة إال ما أمجعنا عليه وقوله تعاىل حتمل السن واملوضحة وما فوقها ألن األصل براءة ا) ح ( 

وعنه أنه ) ال حتمل العاقلة عمدا وال عبدا وال اعترافا وال صلحا وال ما دون املوضحة ( وعنه عليه السالم ) أخرى 
الثلث  حتمل العاقلة( عليه السالم عاقل بني قريش واألنصار فجعل على العاقلة ثلث الدية وعنه عليه السالم 

ليس ببدل عن النفس وال عضو ديته كالنفس فال حتمله كاألموال وألن األصل اختصاص ) ح ( وقال ) فصاعدا 
اجلاين بالغرم العمد فإذا أسقط الشرع عن اجلاين الغرم لعذر اخلطأ فغريه أوىل باإلسقاط وألنه إمنا جعلت على العاقلة 

ية فجعل على العاقلة الذي يتوقع فيه ذلك فبقي ما عداه على ليال يستوعب اجلاين وقد يعجز عنه فتضيع اجلنا
األصل وألن احلمل مواساة على قاعدة مكارم األخالق وال ضرورة للمواساة يف القليل احتجوا مبا يف الصحيح أن 

مبا ثبت يف اجلنني وهو نصف عشر فوجب أن يكون أصال ) ح ( رسول اهللا جعل غرة اجلنني على العاقلة واحتج 
 يقاس عليه ألن احلمل خالف األصول والقياس على خالف األصول غري مشروع على اخلالف كما ال تقاس وال

العمامة على اخلف وال يسري الدم على الطحال واجلراد وألنه جناية على جزء خطأ فتحمل قياسا على الثلث وقياسا 
هت مائة من اإلبل وعن الثاين الفرق بكثرة على األموال واجلوال عن األول أن غرة اجلنني دية كاملة لنفس فأشب



يف الوصية وعن الثالث أن األموال تندر الكثرة فيها فلذلك سوى ) الثلث والثلث كثري ( الثلث لقوله عليه السالم 
الشرع بني قليلها و كثريها والغالب يف الدماء الكثرة خلطرها فلذلك حقق الشرع فيها مث القياس منعكس عليكم 

حتمل العاقلة القليل كاألموال الشرط الثاين أن تكون عن دم حر احترازا من قيمة العبد ال حتملها العاقلة فنقول فال 
القوالن وأصل املسألة أن القيمة هل هي بدل عن مالية العبد أو عن ) ش ( حتمله وعند ) ح ( وقاله أمحد وقال 

رف له خمالف فكان إمجاعا واألحول الباقية لشغل الذمة نفسه لنا احلديث املتقدم رواه ابن عباس موقوفا عليه ومل يع
فيها ألن الطرف والنفس يف غري صورة النزاع فيستويان يف ) ح ( مع النصوص يف ذلك وقياسا على أطرافه ووافق 

وهو ) الدية على العاقلة ( اآلدمي احلر واحليوان البهيم يف احلمل والثاين يف عدم احلمل احتجوا بقوله عليه السالم 
عام يف احلر والعبد وقياسا على احلر جبامع النفس أو جبامع اللفظ واملواساة واجلواب عن األول الدية ظاهرة يف احلر 

فال حتمل على غريه سلمنا عدم الظهور لكن حديث ابن عباس خيصصه وعن الثاين الفرق بتغليب شائبة املالية يف 
ثالث الفرق بأن قيمة العبد غالبا ال تعظم خبالف احلر الشرط الثالث العبد ولذلك اختلفت القيمة فيه كاملال وعن ال

أن يكون عن خطأ فال حتمل العمد وقاله األئمة للحديث املتقدم الشرط الرابع أن يثبت بغري اعتراف ومنه الصلح 
يقصده وهذا  وقاله األئمة الشرط اخلامس ال تكون عن قتل اإلنسان لنفسه ألهنا وجبت عليهم ختفيفا عنه فيما مل

قاصد تفريغ يف الكتاب أقل من الثلث يف مال اجلاين وإن جىن مسلم على جموسية ما يبلغ ثلث ديتها أو ثلث ديته 
محلته العاقلة أو على مسلمة ما يبلغ ثلث ديتها محلته عاقلتها واألصل أن اجلناية مىت بلغت ثلث دية اجلاين أو اجملين 

ن مالك املراعى ثلث دية اجملين عليه خاصة وعن عبد امللك دية الرجل كان عليه محلته عواقلهم قال اللخمي ع
اجلاين أو اجملين عليه وقيل ال حتمل العاقلة أصبعي املرأة ألهنا ملتأخذ ذلك على عقل نفسها بل على مساواة الرجل 

ي امرأة أو أربعة أسنان ألهنا تأخذ عشرين ولذلك إن قلع هلا أربعة أسنان جيري فيه اخلالف وإن قطعت امرأة أصبع
جرت على اخلالف ألهنا إمنا تأخذ على عقل الرجل قال ومراعاة دية اجملين عليه أحسن ألن األصل محل العاقلة الدية 

  كاملة 
فرع يف الكتاب من جىن من أهل اإلبل ما ال حتمله العاقلة ففي ماله من اإلبل فإن قطع أصبعا فابنا خماص وابنا لبون 

ان وكذلك إن جىن ما هو أقل من بعري وإن جرح املسلم كافرا أو قطع يده أو رجله أو قتله عمدا وحقتان وجذعت
ففي ماله وال حتمل العاقلة من عمد املسلم يف جنايته على الذمي املأمومة واجلائفة وإمنا استحسن مالك محل املأمومة 

  واجلائفة ومل يكن عنده بالبني وال حتمل العاقلة العمد مطلقا 
رع يف النوادر كل جرح يتعذر القود فيه خلطره وهو موجود يف اجلاين محلته العاقلة إن بلغ الثلث وخالفنا األئمة ف

لنا أنه ملا تعذر القصاص أشبه اخلطأ وعن مالك يف عمد اجلائفة واملنقلة واملأمومة قوالن يبدأ مبال اجلاين والباقي على 
وعليه أصحابه وحتمل جناية الصيب والصبية واجملنون يف حال جنونه واملعتوه  العاقلة ورجع إىل أن اجلميع على العاقلة

يف العمد ألنه كاخلطأ إن بلغ الثلث وإن جن القاتل انتظر إن أفاق قتل وإن إيس منه فالدية يف ماله والنائم 
حتمل جناية احلر على  كاملخطىء وقال أشهب ال حيمل ما جناه العبيد على احلر أو على العبد وال حر على عبد وإمنا

احلر وال حتمل عاقلة املسلم جنايته على يهودي أو نصراين أو جموسي وإن بلغ النفس ألهنم كالعبيد إال أن السنة 
مضت بدياهتم قاله ابن القاسم وعنه حتمل إذا بلغ الثلث دية اجملين عليه وإن رمى رجل حبجر فأصاب مجاعة مواضح 

لغ الثلث محله الحتاد الضربة وكذلك لو فعل برجل ذلك قاله مالك أو ضربه فأذهب أو ملطاة أو شجاجا ومجيعها يب
كل واحدة مبا يليق هبا وإن قتل عشرة رجال فعلى عاقلة كل واحد عشر الدية يف ثالث سنني ألن الواجب يف 

ه وهو ثقة ال يتهم األصل دية وإن جنوا قدر ثلث الدية محلته عواقلهم وعن مالك إن أقر بالقتل ومل يتهم على ولد



فالدية على العاقلة بقسامة يف ثالث سنني قال ابن القاسم فإن مل يقسموا فال شيء يف مال املقر وقال عبد امللك 
اإلقرار يف ماله وال حتمل العاقلة خطأ اعترافا واالعتراف باجلراح اخلطأ ال حتملها لعدم القسامة فيها فيتخلص أن 

م التهمة وإن العمد حيمل يف ثالث صور الصيب ومن معه واجلائفة وما معها وما ال املشهور محل االعتراف عند عد
يقاد منه وله نظري يوجد يف اجلاين الركن الرابع يف صفة من حيملها ويف اجلواهر يف الركن حبثان من حيمل وصفته 

ملخالف أما العصبة فكل عصبة البحث األول من حيمل وهو ثالثة األول العصبة والوالء وبيت املال دون املواالة وا
يدخل فيها األب واالبن ويف دخول اجلاين روايتان ويلحق بالقرابة الديوان لعله التناصر فإن كان املعا من أهل 

ديوان مع غري قومه محلوا عنه دون قومه ألهنم ناصروه رحل عنهم وإن احتاج أهل ديوان إىل معونة قومهم لقلتهم 
هم وقال أشهب إمنا حيمل عنه أهل الديوان إذا كان العطاء قائما وإال فقومه واجلهة الثانية أو النقطاع ديواهنم أعانو

الوالء إذا عدمت العصبة فعلى معتق اجلاين وهو املعتق األعلى ويف األسفل قوالن الثالث بيت املال عند عدم العصبة 
ا على الذين يؤدون معه اجلزية أهل إقليمه والوالء يأخذ من بيت املال إن كان اجلاين مسلما وإن كان ذميا رجعن

الذين جيمعه وإياهم أداء اجلزية فإذا مل يستقلوا ضم إليهم أقرب القرى منهم البحث الثاين يف صفاهتم وهي التكليف 
والذكورة واملوافقة يف الدين والدار فال يضرب على عبد وال صيب وال امرأة وال خمالف يف الدين وال فقري وإن كان 

ل وال حد فغناهم يف احلمل وال مبا يؤخذ وقيل يؤخذ من كل مائة درهم ونصف وكذلك كان يؤخذ من يعم
اعطيات الناس تفريغ على البحثني يف الكتاب إن قتل ذمي مسلما خطأ محلته عاقلته وإن أصاب أهل الذمة بعضهم 

ر والشام اجناد كل جند عليهم بعضا محل ذلك عواقلهم وإمنا العقل يف القبائل كانوا أهل ديوان أم ال ومص
جرايرهم فال يعقل أهل مصر مع الشام وال الشام مع مصر وال احلضر مع البدو وال البدو مع احلضر لعدم التناصر 

وال يكون يف دية واحدة إبل وذهب أو ذهب ودراهم وإن انقطع بدوي فسكن احلضر عقل معهم كالشامي 
مبصر من قومه من حيمل لقلتهم ضم اليه أقرب القبائل هلا اىل قومه  يستوطن مصر مث إن جىن وقومه بالشام وليس

على قدر ) ومن دونه بقدره ( وإن مل يكن مبصر أحد حىت يقود إذ ال يعقل أهل الشام مع مصر وحيمل الغين بقدره 
لنسب ال يف يسرهم ويف التنبيهات قوله إذا مل يكن فمن قومه من حيمل لقتلهم ضم اليهم أقرب القبائل يريد يف ا

اجلوار قال ابن يونس محل العاقلة الدية كان يف اجلاهلية أقره رسول اهللا ألنه من مكارم األخالق وال عقل على 
مديان ألنه كالفقري وكره مالك أن يبعث السلطان يف الدية من يأخذها من العاقلة فيدخل فيها فساد كبري وقال 

لس إىل طبنة يف العقل وتعترب صفات العاقلة وشروط محلها يوم سحنون ويضم أهل أفريقية بعضهم لبعض من طراب
يقسم عليهم الدية ألنه يوم الطلب ال يوم مات املقتول وال يوم جرح وال يوم ثبت الدن وال يزول عمن مات بعد 
اد ذلك أو أعدم ألنه حكم ال ينقض وال يدخل من بلغ بعد ذلك من الصبيان أو غائب قدم أو منقطع الغيبة وال يز
على من أيسر قال سحنون ومن استحق مبلك رجع ما عليه على بقية العاقلة لتبني الغلط يف احلكم وال يزاد يف 

التوظيف على بين عمه ديته وعم وغريهم سواء قال أصبغ وال يدخل مع العاقلة صيب وال جمنون ويدخل السفيه 
لف يف أربعة مواضع هل يعقل أهل الديوان دون البالغ فيؤخذ من ماله كما يوضع عليه اجلزية وقال اللخمي خيت

القاتل وهل يراعى الكورة أو يكفي املصر الكبري ويف اجتماع البدو مع احلضر ومن ال عاقلة له هل تسقط جنايته أو 
يف ماله أو يف بيت املال ومراد ابن القاسم مبصر من أسوان إىل اإلسكندرية ومصر اسم اجلميع وهي الكورة وعن 

صر على الفسطاط دون بقية الكورة وإن مل يكن يف قتيل حممل ضم إليه أقرب القبائل من الفسطاط أشهب يقت
خاصة وعن أشهب إذا اجتمعت البادية والقرى يف محل واحد اخرج كل ما يلزمه إبال أو غريه وإن كان القاتل من 

ا حيث كان خبالف الغائب لغري ذلك غريهم وتؤخذ اإلبل بقيمتها ويف النوادر من ظعن فرارا من الدية حلقه حكمه



والغرماء مقدمون على طالب الدية ألهنا مواساة ومن مات فما وظف عليه يف ماله كالدين وعن سحنون حياصص هبا 
ألهنا دين وعن ابن القاسم من مات ال شيء يف ماله وال على وارثه ويرجع على بقية العاقلة وأنكره سحنون ومن 

ا فإهنم يتعاقلون كالعرب ومن سىب وعتق فعقله على مواليه ومىت اجتمع يف العاقلة أهل إبل أسلم من الرببر ومل يسبو
وأهل ذهب قال أشهب يتبع األقل األكثر فإن استويا محل كل فريق من هم أهله وقال مالك وهو خالف البن 

اكن مبصر وليس هبا من القاسم وإذا جىن مبصر ومل يقم عليه حىت اوطن العراق فجنايته على مصر وإذا جىن الس
قومه أحد محل جنايته أقرب القبائل إليه ممن مبصر وال يعقل عن املرأة أبوها وال زوجها وال اخوهتا ألمها إن مل 
يكونوا من قبيلتها ألهنم ليسوا عصبة وإذا قدم حريب بأمان فقتل مسلما خطأ قال مالك حيبس ويرسل إىل أهل 

هنم ما يلزمهم يف حكمنا فإن ودوا عنه مل يلزمه إال ما كان يؤديه معهم وعنه إن موضعه وكورته إىل قومه منها خيربو
الدية يف ماله وليس على بلده منها شيء وقال ابن القاسم ديته على أهل دينه احلربيني وأهل الصلح يتعاقلون وإن 

بعض عن بعض دون بعض  اختلفت قبائلهم قال الغرية إن كانوا أهل جزية وهلم معقلة يتعاقلون عليها وحيملها
محلتهم عليها وإال ففي مال اجلاين قال سحنون اذا لزمت دية القريوان دخل فيها من بإفريقية من اليهود الذين 

  حيملون معه اخلراج وإن مل يقدروا أسلفهم اإلمام من بيت املال وال يشق عليهم 
 أنه ال يلزمها فلهم الرجوع ما مل يطل األمر بعد فرع يف النوادر إن محلت العاقلة شيئا نظر أنه هل يلزمها مث تبني

ش ( يف دخول اجلاين ومنعه ) ح ( الدفع سنني كثرية اليت يرى فيها أهنم علموا ذلك فيها وانقرضوا عنه تنبيه وافقنا 
عنه لنا ما روي أن نعيم بن أيب مسلمة رأى رجال يرمي الكفار فطعنه فقتله فتبني أنه مسلم فقضى عمر رضي اهللا ) 

بديته عليه وعلى عاقلته وألن األصل أنه حيمل وحده ألنه اجلاين وألن التحمل للنصرة واملواساة وهو أحق بنصرة 
نفسه ومواساهتا احتجوا بأنه عليه السالم قضى بالدية على العاقلة والدية اسم للجميع وألن كل غرم وجب بالقتل 

ة العمد ال حتمل العاقلة قليلها وال كثريها فدية اخلطأ وجب أن استوى قليله وكثريه يف التحمل طردا وعكسا ألن دي
حتملها كلها كاجلاين يف العمد وألن أن القتل تارة مينع العتم كالعمد يف املرياث وتارة مينع الغرم كدية اخلطأ واألول 

خطأ واجلواب عن مينع مطلقا فالثاين كذلك والقياس على القاضي إذا قتل باحلكم خطأ وكوكيل اإلمام إذا قتل 
وهو أن اجلاين غرم واخلطأ ( الول القول باملوجب ألنه من مجلة العاقلة وعن الثاين الفرق أن العمد صادف األصل 

غرم غري اجلاين فال خيرج اجلاين منه تعليال مبخالفة األصل وعن الثالث أن منع الغرم ختفيف ورمحة ) خالف األصل 
اجلميع والعتم عقوبة له بنقيض قصده فتوزيع املرياث متعذر وتوزيع الدية غري من اهللا تعاىل فناسب أن يوزع على 

متعذر وعن الرابع الفرق أن والة األمور لو غرموا مع تصديهم لألحكام ألدى ذلك لزهادة يف الواليات فتتعطل 
الزوج وكل من عدا املصاحل خبالف اجلاين كذلك وكيل اإلمام وانفق العلماء أن إخوة األم وسائر ذوي األرحام و

العصبة ليسوا من العاقلة وال األم وال آباؤها وال أجدادها إال أن يكونوا عصبة للقاتل وإن كان القاتل امرأة فإن 
) ح ( كان بنوها وبنوا بنيها وإن سفلوا بين عمها ألن زوجها من بين عمها فعاقلتها وإال فال وقيل عاقلتها وافقنا 

ال يتحمل هؤالء شيئا بل العصبات الذين هم ) ش ( حلفدة يتحملون كغريهم وقال على أن اآلباء واألبناء وا
جوانب النسب كاإلخوة وبين اإلخوة واألعمام وبنيهم وعن أمحد القوالن لنا أن رسول اهللا قضى بالدية على عصبة 

مرياثا فيجب كاألخ  العاقلة وزوجها وبنيها والقياس على األخ بطريق األقل ألن األب واالبن أعظم نصرة وأبلغ
وكيف يكون العم أكثر تعصيبا من األب واإلبن بل املرتب على النسب إما أن خيتص باألب واجلد كوالية املال 

والبضع والعتق بامللك والنفقة أو يثبت اجلميع كوالية النكاح وصالة اجلنازة أما لغري األصول والفصول والرحم 
ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب ( رسول اهللا قال يف خطبته فلم يقع يف الشرع احتجوا مبا روي عن 



وألنه نسلب يوجب التوارث من غري حجب إسقاط فال ) بعض ال يؤخذ الرجل جبريرة ابنه وال ابن جبريرة ابيه 
خذون حيمل كالزوجة وبالقياس على ابن املرأة واجلواب عن األول أن املراد باحلديث ما كانت اجلاهلية تفعله يأ

األب باالبن واالبن باألب وعن الثاين الفرق عدم التناصر والعصوبة من جهة الزوجة خبالف االبن واألب وعن 
الثالث مبنعه على أحد القولني ونسلمه ويفرق بأنكم ليس من عصبتها فإنه عندهم ال يلي تزوجيها مث الرضاع حجة 

على أن الديوان يعقل مع أن صاحب الزاهي حكى ) ح ( ا عليكم استوى فيه اجلميع وكذلك حترمي املصاهرة ووافقن
وأمحد ال يعقل الديوان لنا أن عمر ) ش ( فيه قولني وقال أشهب إمنا يعقل الديوان إذا كان العطاء وإال فقومه وقال 

حد رضي اهللا عنه أول من دون الدواوين وجعل أهل كل ديوان حيملون جناية من معهم يف الديوان ومل ينكر عليه أ
فكان إمجاعا ونكته املسالة أن التعاقل مبين على التناصر ولذلك اختص العاقلة العصبة وسقطت عن النساء 

والصبيان واجملانني بعدم النصرة مع وجود القرابة فيهم فقد دار العقل مع النصرة وجودا وعدما وأهل ديوانه 
ه يف موضع واحد وعطاء واحد وتكون مودهتم ينصرونه اشد من العصبة والديوان أخص من النسب ألنه جيمع أهل

منسجمة زمحيتهم لبعضهم متوفرة احتجوا بقضاء رسول اهللا على العاقلة وإذا استقر حكم يف زمانه عليه السالم ال 
يبطل بعده لتعذر النسخ وألنه حكم يتعلق بالعصبة عند عدم الديوان فيتعلق عند وجوده كاملرياث وألنه حكم ال 

املتواليني يف الدين فال يثبت بالديوان كوالية النكاح وألن مطلق التناصر ال يكفي ألن أهل السكة يثبت إال بني 
الواحدة والبلدة الواحدة يف أرض الغربة ينصر بعضهم بعضا والصدقاء والشركاء واجلواب عن األول أن جتدد 

جتديد حكم مطلقا الترتبه على علة مل تكن  األحكام لتعدد عللها يف احملال بعده عليه السالم ليس نسخا وإمنا النسخ
موجودة يف زمانه عليه السالم وهو مبتكر رتبنا عليه التحرمي ومل يكن نسخا وكذلك لو أحدثوا آلة مطربة أو نوعا 
من الكفر مل يعلم أنكرنا وقاتلنا وليس نسخا وعن الثاين ال يستقيم ترتيبه على املرياث بدليل النسوان والصبيان بل 

النصرة وهي مشتركة بل أقوى كما تقدم وعن الثالث أن والية النكاح أعظم رتبة لدرء العار عن املولية على 
ولذلك قدم األقرب فاألقرب وال يلزم ذلك يف العاقلة اتفاقا وعن الرابع أن أهل احمللة بينهم العداوة مث ان تلك 

وان فمعد للنصرة والقتال عن بعضهم فائدة الديوان األسباب ليس التناصر الزما هلا قد يقع وقد ال يقع وأما الدي
قيل إن كسرى أنو شروان اطلع على أهل حسابه فقال هؤالء ديواناه باهلاء مث إهلا لطول االستعمال ومعناه 

بالفارسية جمانني وقيل شياطني والعقل قيل ألن العاقلة تعقل لسان الطالب وقيل تعقل بسبب الغرامة اجلناية وقيل 
به وأصله اإلبل وهي يؤتى هبا معقولة فهذه ثالثة معان وأصله املنع ومنه العقل ألنه مينع العاقل من الوقوع يف ألن غال

  الرذائل الركن اخلامس يف صفة التوزيع وفيه نظران 
النظر األول يف كيفية الترتب عليهم ويف اجلواهر يبدأ بأقرب العصبة ويضرب على كل أحد ما حيتمله حاله وال 

ه فغن فضل عن األقربني شيء ترتب إىل األبعد منهم األوىل فاألوىل يبدأ بالفخذ مث البطن مث العمارة مث الفصيلة يضرب
مث القبيلة فإن مل يستقلوا استعانوا بأقرب القبائل إليهم وقد تقد يف كتاب الوقف تفسري هذه األلفاظ ويف الكتاب 

م يف اليسر وكان يؤخذ من أعطيات الناس من كل مائة درهم حيمل الغين بقدره ومن دونه بقدره على قدر طاقته
درهم ونصف وإن جنوا الثلث محلته عواقلهم يف سنو وإن جرحه جرحني خطأ وجرحه اآلخر جرحا خطأ فمات 

  فأقسمت الورثة فالدية على عاقلتها نصفني ال الثلث والثلثني فإنه ال يدري من أيهما مات 
لكتاب يوزع يف ثالث سنني كانت إبال أو ذهبا أو ورقا يف كل سنة ثلث وإن كانت أقل النظر الثاين يف التأجيل يف ا

من الثلث بقي مال اجلاين حاال وثلث الدية يف سنتني وقال مالك مرة نصفها يف سنتني وعنه جيتهد فيه اإلمام يف سنة 
ث سنني أو أربع وثالثة أرباعها يف ونصف وسنتني قال ابن القاسم يف سنتني أحب إىل ملا جاء أن الدية تقطع يف ثال



ثالث سنني ومخسة أسداسها جيتهد اإلمام يف السدس الباقي ودية املسلمني والذمة واجملوس رجاهلم ونسائهم حتملها 
العاقلة يف ثالث سنني وإن صوحلت العاقلة بأكثر من الدية جاز إن عجل وإال امتنع ألنه دين بدين وجيوز الصلح يف 

ل ألنه دم ال مال له وإن صاحل اجلاين على العاقلة رد صلحه ألن ا حلكم يف ذلك هلم ويف النكت العمد مبال مؤج
قوله جيتهد يف السدس الباقي يعين على حساب أربع سنني فو ثالث ويلزمه يف ثالثة األرباع أن الثلثني يف سنتني 

ثالثة أرباع على أحد القولني قال اللخمي وجيتهد يف الزائد بأن جيعل على حساب ثالث أو أربع وإمنا جوابه يف ال
على القول جبرب قاتل العمد على الدية هي حالة يف ماله وكذلك التراضي عليها إال أن يشترط األجل ويف املوازية 

يبدأ مبال اجلاين فإن مل يكن مال فالعاقلة وقال ( هي كدية اخلطأ يف قال مالك واملغلظة على اجلاين وعنه على العاقلة 
معجلة وقال ابن القاسم عليها منجمة مث رجع فقال عليه معجلة والعمد الذي ال قصاص فيه ) مد على العاقلة حم

كقتل املسلم نصرانيا على العاقلة على أحد القولني وهل تكون منجمة أو حالة كاملغلظة ويف اجلواهر حيسب احلول 
ووافقنا ( كالعنني ) ح ( وباألول قال ) ش ( قتل وقاله من يوم احلكم قال العراقي يف تعليقه قال األهري من يوم ال

إىل العطاء لنا أن رسول اهللا قضى هبا يف ثالث سنني وقاله عمر ) ح ( وقال ) يف التنجيم يف ثالث سنني ) ش ( 
واملتوسط ربع دينار وألن ( حيمل الغين نصف دينار ) ش ( وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم من غري خمالف وقال 

من ثالثة إىل أربعة ألن ) ح ( ويناسب أن املتوسط نصفه وقال ) أوجب على الغين يف الزكاة نصف دينار  الشرع
هذا هو الذي ال جيب لنا على عدم التحديد أن رسول اهللا مل حيددها وكذلك أصحابه بعده رضي اهللا عنهم الركن 

ابنه بالسيف فأصاب ساقه ونزي يف جرحه  السادس يف تفليظها يف املوطأ أن رجال من مدجل يقال له قتادة حذف
فمات فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فذكر ذلك له فقال له اعدد علي ماء قديد 

عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة وثلثني جذعة وأربعني خلفة 
ويف ) ليس لقاتل شيء ( أين أخو املقتول فقال ها أناذا فقال خذها فإن رسول اهللا قال  يف بطوهنا أوالدها مث قال

التنبيهات املدجلي بضم امليم وكسر الالم منسوب إىل بين مدجل وسراقة بضم السني وقديد بضم القاف ودالني 
العاقلة أو ألنه هو الذي سأله مهملتني مصغر ويف املنتقى إمنا خص سراقة ألنه سيد القوم وهو يدل على وجوهبا على 

عن القضية فيلزم األب بإحضارها من ماله ولذلك وقع اخلالف يف هذا وقوله مائة وعشرين يريد ليختار منها املائة 
ويف الكتاب ال تغلظ الدية إال فيما فعل املدجلي بابنه فإن األب إذا قتل ابنه حبديدة فإمنا تظهر معه الشبهة كما تقدم 

وغلظت الدية يف ماله حالة وال يرث األب يف هذا من مال الولد ال من ديته شيئا ألنه من العمد ال من درءا للقود 
اخلطأ واألم كاألب ويغلظ على احلر كاألب وإن قطع األب شيئا من أعضاء الولد أو جرحه كمثل ما فعل املدجلي 

ال زوج وال قريب غري ما تقدم وال يف الشهر بابنه تغلظ فيه يف ماله حالة وال تغليظ يف أخ وال أخت وال زوجة و
احلرام وال من قتل خطأ يف احلرم وتغلظ على أهل الذهب والورق فينظر كم قيمة أسنان الدية املغلظة وقد تقدم 

بياهنا وكم قيمة أسنان دية اخلطأ وقد تقدمت فإذا زادت املغلظة نظر كم ذلك من دية اخلطأ فإن كان ربعها فله دية 
لك غري الربع ويف النكت تقوم دية اخلطأ ودية التغليظ على أهل الذهب على أهنا حالة حاضرة ألن اخلطأ وربع وكذ

مؤجله ولو روعي هذا لروعي يف املغلظة أهنا على فقري أو ملي تقوم على حالة فقره ومالئه ودية اخلطأ مأمونة على 
حضور اجلميع قال ابن حبيب إن نزل هذا ببلد ال إبل فيه العاقلة فرمبا زادت قيمتها على املغلظة لألمن وإمنا يعترب 

كاألندلس اعترب أقرب البلدان إليهم قال بعض الشيوخ إذا جرح األب ابنه ما ال قصاص فيه على قول مالك تغلظ 
كاألجنيب والتغليظ ( عليه الدية ألنه ال يورث بالتغليظ بدل األب واألجنيب يؤدب وقال عبد امللك ال يغلظ عليه 

ولست أرى ذلك قال اللخمي إن وجب شبه العمد ) بدل القصاص ال بدل األب قال عيسى قال مالك يغلظ عليه 



على أهل الذهب فثالثة أقوال ملالك ال تغلظ ورجع إىل أهنا تغلظ وتقوم كما قال يف املدونة وعنه تلزمهم قيمة 
قيمتها مطلقا قد تؤدي اىل سقوط التغليظ بأن  املغلظة ما بلغت ما مل تنقص عن ألف درهم وقول املدونة أحسن ألن

تكون القيمة ألف دينار واختلف يف تغليظ العمد على أهل العني قال ابن القاسم ال تغلظ وقال أشهب تغلظ وينظر 
إىل قيمة العمد على أهل العني قال ابن القاسم ال تغلظ وقال أشهب تغلظ وينظر إىل قيمة العمد من اإلبل وهي 

قيمة اخلطأ ويزاد ذلك اجلزء وعلى قول مالك يف شبه العمد جتب قيمة ديته مطلقا جتب ها هنا قيمة  األرباع من
العمد على ذلك الشرط وعليه ما عليه قال يف النوادر قال ابن القاسم تغلظ الدية على األب وأن األب واألم وأم 

بوين وقال أشهب أم األب كاألم وأب األم األم وقف عن أم األب وقال عبد امللك مجيع اجلدود واجلدات مثل األ
كاألجنبيني واتفقوا يف التغليظ يف اجلد واجلدة لألب واختلفوا يف اجلد واجلدة من قبل األم قال ابن القاسم كاألب 

وقال أشهب كاألجنيب والثابت عن مالك واصحابه أن التغليظ يف اجلراح كالنفس إذا كانت مثل فعل املدجلي بابنه 
نه غري ذلك واتفقوا على أنه إمنا ينظر يف التقومي إىل ما زادت املغلظة على اخلمسة كم هو وجزء منها وإن ذكر ع

وال جيوز أن يقال كم هو جزء منها وال جيوز أن يقال كم هو جزء من املغلظة قال ابن القاسم نفس املغلظة على 
  أهل الذهب أو الورق دية وثلث 
ابنه ال تغلظ عليه الدية ألهنا ليست مستخرجة من دية وأنكره سحنون وقال فرع يف اجلواهر إذا قتل اجملوسي 

  أصحابنا يرون التغليظ عليهم إذا حكم بينهم ألن علة التغليظ سقوط القود 
فرع يف املنتقى اجلراح قسمان ما ال يقتص منها كاجلائفة وأختاها قال سحنون ال تغلظ لعدم القود فيها والتغليظ 

غليظ قياسا على النفس وما يقتص منه بني األجانب إذا وقع من األب على فعل املدجلي فعن مالك بدله وعن مالك ت
تغلظ كالقتل وإذا قلنا بالتغليظ فعن ابن القاسم يف الصغري والكبري وعنه إذا بلغ ثلث الدية فأكثر وإذا قلنا بالتغليظ 

أكثر وإذا قلنا بتغليظها على أهل اإلبل ففي تغليظها فعن ابن القاسم يف الصغري والكبري وعنه إذا بلغ ثلث الدية ف
تغلظ لنا ) ش ( على أهنا ال تغلظ للشهر احلرام وقال ) ح ( على أهل العني روايتان وبه قال ابن القاسم تنبيه وافقنا 

مر ومل يفرق وألن احلدود ال تغلظ بالبقاع فكذلك الدية احتجوا بأنه مروي عن ع) ودية مسلمة ( قوله تعاىل 
وعثمان ابن عباس رضي اهللا عنهم وجوابه أن الكتاب والقياس مقدمان على قول الصحايب األثر الثالث املرتب على 

اجلناية احلكومة وهي األرش غري املقدر ففي الكتاب إذا كسرت الترقوة خطأ ففيها االجتهاد إذا برئت على عثم 
لبدن إذا كسرت خطأ فربئت على غري عثم فال شيء فيها ومجيع عظام ا( وإال فال شيء فيها وكذلك اليد والرجل 

يف التنبيهات احلكومة فيما ال عقل فيه مبا نقصه اجلرح وتفسريه أن يقوم أن لو كان عبدا ) وكذلك اليد والرجل 
ح وفسره ابن بأهنا اجتهاد اإلمام والترقوة لفت) ش ( صحيحا مث جمروحا فللناقص على الفاعل حبسابه من ديته وقاله 

التاء وضم القاف غري مهموز وهي العظم الذي أعلى الصدر املتصل بالعنق وقد تقدم يف الركن الثاين من الدية كثري 
  من أحكامها وعدة موضعها اليت جتب فيها يف خالل فترة الدية املقدرة من ضرورة تلك الفروع 

املسلم قيمته وإن كانت أضعاف الدية ويف األثر الرابع املرتب على اجلناية القيمة ويف الكتاب يف عبد الذمي و
مأمومته أو جائفته ثلث قيمته ويف منقلته عشر قيمته ونصف عشرها ويف موضحته نصف عشر قيمته ويف غري ذلك 

من جراحه ما نقص بعد برئه ويف النكت إمنا فرق بني املأمومة واجلائفة واملنقلة واملوضحة ألن سائر اجلراح إذا برىء 
على ( هذه إذا برئت مل تنقص شيئا ولو روعي حالة برئها سقطت اجلناية فإن برئت اجلراح األربع بعضها بانت و

مث يقوم وهي ) شني فهل يقوم هبا مث هبا وبالشني فيصرف الشني فيعطى للسيد أو يقوم ساملا ليس به اجلراح األربع 
ن نقصه أكثر أعطى املوقت مع الزيادة قال به مع شينها فإن نقصه ذلك مثل الواجب يف اجلائفة وغريها أو أقل فإ



بعض الشيوخ هو أصوب من الوجه األول وعن مالك ال يزاد للشني وعن ابن القاسم يزاد بقدر الشني وحيمل 
حتديد الشرع على غري الشني وإمنا نسبت اجلراحات األربع لقيمته كما تنسب إىل احلر يف ديته فنسبت دية احلر إليه 

  كقيمة العبد إليه 
قال سحنون يقسم ( فرع ويف النوادر إذا قطع يد عبد خطأ مث عتق فقطع آخر رجله خطأ مث نزا فمات من اجلرحني 

فيأخذوا دية حر من الرجلني النصف من عاقلته كل واحد منهما يف ثالث سنني فإن ) ورثته كمات من اجلرحني 
( ول ما نقصه اجلرح يوم اجلناية وهو عبد خالفنا أبوا القسامة أخذوا من الثاين نصف الدية يف ثالث سنني ومن األ

يف قيمة العبد وقال ال يزاد فيها على دية احلر لنا أنه مال متلف فتجب قيمته ما بلغت كسائر احليوان وغريه ) ح 
 احتج بأنه أدىن من احلر واألدىن ال يزاد على األعلى جوابه ما زيد من جهة أنه أدىن بل من جهة أنه مال وليس بني
( احلر وبينه يف هذا قدر مشترك حىت يقال أدىن وال أعلى األثر اخلامس املرتب على اجلناية غرة اجلنني ووافقنا فيه 

أن امرأتني اقتتلتا فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها ( ال شيء فيه لنا ما يف الصحيحني ) ح ( وأمحد وقال ) ش 
رسول اهللا أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية املرأة على عاقلتها وما يف بطنها فاختصموا إىل رسول اهللا فقضى 

وعن عمر رضي اهللا عنهم أنه استشار الناس يف إمالص املرأة فقال املغرية بن شعبة ) وورثها ولدها ومن معهم 
ا بأنه عضو شهدت النيب هللا قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال لتأتيين مبن يشهد معك فشهد له حممد بن مسلمة احتجو

من أعضائها ولو قطع يدها بعد موهتا مل يلزمه شيء وألنه جيوز أن ال يكون من فعل الضارب بل من أمل موت أمه فال 
تعمر الذمرة بالشك واجلواب عن الول أنه نيتقض مبا إذا ألقته حال احلياة ال يعطي حكم عضوها اتفاقا وألهنا لو 

ضائها وعن الثاين أن األصل إضافة احلكم للسبب الظاهر وهو الضربة استحق دمها مل تقتل حىت تضعه خبالف أع
واألصل عدم غريه ويف هذا طرفان الطرف األول يف املوجب ويف اجلواهر هو جناية توجب انفصال اجلنني ميتا يف 

ألم فال شيء فيه حياة أمه قال األستاذ االعتبار يف وجوب غرته حبياهتا ويف كما ديته حبياته فإن مل ينفصل حىت ماتت ا
وإن انفصل بعد موهتا فكذلك وقال أشهب إذا انفصل بعد موت األم وجبت الغرة وإن انفصل حيا فاستهل واجلناية 

خطأ وتراخي املوت عن االستهالل فالواجب الدية بقسامة أو عقيب االستهالل فقال أشهب ال يفتقر اسحقاق 
بد من القسامة الحتمال طريان سبب آخر وإن كانت اجلناية عمدا الدية إىل قسامة لقرينة الفوت وقال ابنالقاسم ال

فمشهور مذهب مالك ال قثود فيه ألن موته بضربة غريه وديته يف العمد واخلطأ على العاقلة وعن ابن القاسم إن 
ها أو تعمد اجلنني بضرب البطن أو الظهر أو موضع يرى أنه اصيب به فالقود بالقسامة وأما إن ضرب رأسها أو ثدي

رجليها فالدية بقسامة قال وإن جرح رأس اجلنني وماتت األم ففي الغرة قوالن ويف الكتاب إذا ضربت امرأة عمدا 
أو خطأ فألقت جنينا ميتا فإن علم أنه محل ولو مضعة أو علقة أو مصورا ذكرا أو أنثى فالغرة بغري قسامة يف مال 

يل بطنها يف النكت إن خرج حيا ومل يستهل فقتل فال قود بل الغرة اجلاين وال حتمله العاقلة وال شيء فيه حىت يزا
وعلى قاتله األدب كما إذا ضرب بطنها فألقته ميتا ومل يستهل صارخا ألنه يقاد منه يف األجنيب قال بعض الشيوخ 

ه مث برأ بقسامة فامتنعوا من القسامة فلهم الغرة كمن قطعت يد( إذا استهل اجلنني املضروب خطأ فوجبت الدية 
بالقسامة فإن أبوا فدية اليد أو اجلرح قال وهذا غري مستقيم بل ال غرة ألنه باالستهالل ) منها فمات فلهم الدية 

صار من مجلة احلياء وزالت ديته عن الغرة فإن نكلوا فال شيء هلم قال ابن يونس االستهالل الصياح دون العطاس 
طاس والرضاع استهالل الطرف الثاين يف املوجب ويف الكتاب ألنه يكون عن روح خمتصة وقال ابن وهب الع

استحسن مالك الكفارة يف اجلنني وكذلك العبد والذمي فيهما الكفارة وإن ضرهبا فماتت وخرج بعد موهتا ميتا ال 
أو غرة فيه ألنه مات مبوت أمه وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا مث ماتت بآخر يف بطنها ومات اخلارج قبل موهتا 



بعد فال شيء يف الذي مل يزايلها والذي استهل فيه الدية بالقسامة وإن مل يستهل فالغرة وإن خرج اجلنني ميتا أو حيا 
فمات قبل موت أمه وماتت بعده ورثته وإن ماتت وقد استهل صارخا مث مات بعدها ورثها وإن خرج ميتا مث خرج 

رى فعاش أو استهل مث مات وقد مات األب قبل ذلك فللخارج آخر بعده حيا أو قبله أو ولد أب ولد من امرأة أخ
ورث أباه وأخاه امليت قبل والدته وإن ضرب األب ) مرياثه من دية اخلارج ميتا ألن املولود إذا خرج حيا ( حيا 

بطن امرأته خطأ فألقت جنينا ميتا مل يرث األب من دية اجلنني شيئا وال حيجب ومرياثه من سواه وإن ضرب بطن 
امرأته خطأ فألقت جنينا فاستهل ومات ففيه القسامة والدية أو عمدا فالقود بالقسامة إن تعمد ضرب بطنها خاصة 
وال قسامة يف اجلنني اخلارج ميتا ألنه كرجل ضرب فمات ومل يتكلم وإن صرخ فمات فكاملضروب يعيش أياما ففيه 

سية بطن مسلمة خطأ فألقت جنينا ميتا محلته عاقلة القسامة لعله مات لعارض بعد الضربة وإن ضرب جموسي أو جمو
الضارب أو عمدا ففي مال اجلاين ويف جنني أم الولد من سيدها ما يف جنني احلرة ألنه حر وجنني األمة من غري 

عشر قيمة أمه كان أبوه حرا أو عبدا ألنه بنسبة اخلمسني دينارا إىل مجلة الدية واعترب باألم ألنه كزوجها ( السيد 
عشر دية أبيه ومها سواء والذكر واألنثى سواء وإن أسلمت نصرانية ) ويف جنني الذمية عشر دية أمه أو نصف 

النصراين وهو عشر دية أبيه وإن استهل صارخا ) أم الولد من سيدها ( حامل حتت نصراين ففي جنينها ما يف جنني 
ه مسلما كان أو نصرانيا وإن تزوج عبد مسلم مث مات حلف من يرثه ميينا واحدة ويستحقون الدية على من قتل

نصرانية ففي جنينها ما يف جنني اجملوسي وإن أسلمت جموسية حامل حتت جموسي ففي جنينها ما يف جنني اجملوسي 
أربعون درمها ألنه على دينه قال مالك واحلمران من العبيد أحب إىل من السودان فإن قلوا بتلك البلدة فالسودان 

ذلك مخسون أو ستمائة درهم وليست للقيمة سنة جممع عليها بل استحسان ألهنا نصف العشر وهو والقيمة يف 
أصل املقدرات يف املوضحة فغذا بذل اجلاين عبدا أو ليدة جربوا على أخذه إن شاءوا أو مخسني أو ستمائة وإال 

مئذ أهل إبل يف التنبيهات الغرة لغة جيربوا وليس على أهل اإلبل يف ذلك إبل وقد قضى رسول اهللا بالغرة والناس يو
النسمة كيف كانت عبدا أو أمة من غرة الوجه كما تسمى ناصية ورأسا وقد تكون من احلسن واإلنسان أحسن 

الصور وقيل معناه األبيض قاله أبو عمر ومنه الفرس والغر احملجلون من آثار الوضوء ويصلح أن يكون مستند 
البيض قال رويناه عبدا أو وليدة بالتنوين وعدم اإلضافة وهو الصواب وأكثر  مالك يف اختياره احلمران ألهنم

الشيوخ رووه باإلضافة قال اللخمي قال ابن فارس غرة كل شيء أكرمه واألمحر أكرم من األسود ومقصود 
 احلديث أعلى من يرى للخدمة ال للفراش ألن املقصود تعويض نفس بنفس وهو حكمة العشرة قال مالك وقيمة
اخلمسني وست املائة ليست سنة ثابتة قال حممد كالسنة الثابتة وهي على أهل الذهب مخسون دينارا وعلى أهل 
الورق ستمائة ألف درهم وعلى أهل اإلبل مخس فرائض بنت خماض وبنت لبون وابن لبون وخلفة وجذعة قال 

ملدونة أهنا ليست عليهم إبال وأنكره حممد أشهب ال يؤخذ من البادية إال اإلبل وعن ابن القاسم قوالن والذي يف ا
عليه وقال مل جعل على أهل الذهب الذهب وعلى أهل الورق الورق ومقتضى قول مالك وابن القاسم وأشهب أن 
اجلاين خمري بني الغرة وعشر دية األم من كسبهم كالدية واعتبار القيمة مخسني أو ستمائة درهم مشكل ألن احلديث 

العبيد يف البالد ختتلف وتتغري األسواق بالزيادة والنقص فإن وجدت بعشرين مل يكن أكثر من  جاء بالغرة وأمثان
ذلك أو بسبعني أخرب على إحضارها وال يقبل منه مخسون ألنه دون احلضرة وقوله له أن يأيت بالعني بدل الغرة 

ه حكم العقلة وإن حترك بعد الوضع مشكل ألن احلديث إمنا جاء بالغرة واختلف يف سبعة مواضع الدم اجملتمع هل ل
أو عطس أو ارتضع ومل يستهل هل فيه الغرة أو الدية وإن استهل ومات باحلضرة هل الدية قسامة أو بغري قسامة 

وهل يف عمده إذا استهل قصاص وإن خرج بعد موت أمه هل فيه غرة أو يبطل وهل الغرة يف مال اجلاين أو العلقة 



م وحدها ففي املدونة يف الدم اجملتمع الغرة النتقاله عن النطفة وخالفه أشهب وقال مالك وهل أورثها األبوان أم األ
يف املتحرك إن مل يستهل ليس حبي قال ابن حبيب وإن أقام يتحرك ويفتح عينيه حىت يسمع صوبا وإن خفي وقال 

ف فيه وقال ابن القاسم إن ابن وهب الرضاع كالصراخ يعترب وقيل تعترب احلركة فقط ومىت طال الرضاع مل خيتل
استهل ومات باحلضرة مل يستحق الدية إال بقسامة والقود وخالفه أشهب يف الوجهني وقال ابن القاسم إذا طرح بعد 

موت األم ال شيء فيه ألنه مات مبوهتا وعن مالك يف املدونة ال حتمل العاقلة الغرة كاملوضحة جبامع العفة فيه وعنه 
ية ألهنا دية كاملة كدية اجملوسي فهي دية نفس وقال مالك مرياثه من أبويه الثلثان والثلث فإن يف غريها حتملها كالد

كان له إخوة فألمه السدس والباقي لألب وأحد قويل ابن القاسم إنه لألم خاصة ألنه خرج منها أو عضو وألن 
يمة األم ال األب وإن مات قبل أن احلرة ولدها من العبد حر وعكسه وهو يرجح األم يف الولد وألن الغرة عشر ق

يبني مثنها فال شيء فيه ومقتضى كوهنا شخصني أن فيه القيمة وإن مل يبق قال اللخمي وهذا القول أبني وقال أشهب 
يف ولد الذمية من العبد املسلم عشر دية أمه وترثه أمه وإخوته ألمه قال حممد وهو غلط ال شيء لألم وال للنصراين 

ية املسلمني بل من يرثه سواهم من املسلمني فإن مل يكن أحد فبيت املال وخيتلف اجلنني باختالف وال للعبد من د
أحواله يف احلرية واإلسالم ففي جنني احلرة املسلمة من احلر املسلم غرة وكذلك والزوج عبد مسلم ويف جنني 

ان زوجها حرا مسلما فغرة أو عبدا الذمية النصرانية من النصراين غرة دية أمه كان الزوج حرا أو عبدا فإن ك
مسلما فغرة عند ابن القاسم ألنه يف حكم احلر من قبل األم ويف حكم املسلم من قبل األب وعن أشهب عشر دية 

مبنيان على أن ولد النصرانية ( أمه وإن كان الزوج حرا نصرانيا فاسلم فييه غرة وإن مل يسلم وأسلمت هي فقوالن 
أربعون درمها على حكم األب أو عشر دية أمه )  وإن كان زوج النصرانية جموسيا فقوالن مسلم بإسالم األم أم ال

ويف جنني اجملوسية من اجملوسي أربعون درمها فإن كن الزوج نصرانيا فقوالن نصف الغرة على حكم األب وأربعون 
ا أسلمت األم هل أربعون درمها على حكم األم فإن أسلم األب فغرة كان األب جموسيا أو نصرانيا واختلف إذ

درمها على حكم األب أو غرة على حكم األم ويف جنني األمة من سيدها غرة وفيه من غرة زوج حر أو عبد أو 
كانت حامال من زنا قال مالك عشر قيمتها وابن وهب ما نقصها بناء على أنه من خراجها قال ابن يونس قال حممد 

قيمة الغرة مخسون دينارا أو مخسمائة درهم ألن الدية عنده ) ح ( ال إذا غلت احلمران فالوسط من السودان وق
قيمة الغرة الدية عنده قيمة اإلبل ما بلغت فالغرة عنده بنت سبع سنني أو مثان ساملة من ) ( ش ( عشرة آالف وأما 

) ش ( فقيمتها وقال  العيوب ألنه تستغين بنفسها دون هذا السن وال يفرق بينها وبني أمها فإن مل توجد الغرة هكذا
  هي على العاقلة ) ح ( و 

فرع يف املتقى إذا قلنا ال جيب فيه شيء إذا خرج بعد موهتا فخرج بعضه مث مات قال الشيخ أبو إسحاق ال شيء فيه 
  ألنه مل يفارقها إال بعد املوت وقيل فيه غرة مراعاة االبتداء 

  فدينات فرع يف النوادر إن ألقت جنينني فغرتان وإن استهال 
األثر السادس املترتب على اجلناية العفو وفيه حبثان البحث األول يف الصحيح منه والفاسد ويف الكتاب للمقتول 
العفو عن قاتله عمدا وكذلك اخلطأ إن محله الثلث ومن قتل عمدا وله اخوة وجد فمن عفى منهم جازه وال عفو 

ة جاز عفو البنني على البنات ألنه أولوا النصرة وليس هلن عفو لالخوة لألم ألهنم ليسوا عصبة وإن ثبت العمد ببين
وال قيام فإن عفوا عن الدية دخل النساء فيها على فرائض اهللا وقضى منه ديته وإن عفا أحد البنني سقط حظه من 

من دية  الدية وبقيتها بني من بقي على الفرائض للزواجة وغريها ألن رسول اهللا أمر بتوريث امرأة أشيم الضبايب
زوجها وكذلك يف هذا إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا عن الدية كانت له وجلميع الورثة على املوارث وإن عفا 



مجيع البنني فال شيء للنساء من الدية لعدم اعتبار من معهم وإمنا هلن إذا عفا بعض البنني واالخوة واألخوات يف 
كان األخوات شقائق واالخوة لألب فال عفو إال باجتماعهم ألن درجة واحدة كالبنني والبنات فيما تقدم فإن 

االخوة ألب معهن عصبة وإن اجتمع بنات وعصبة أو أخوات وعصبة قدم الطالب للقتل ألنه أصل العمد وال عفو 
إال باجتماعهم الختصاص كل من الفريقني نصفه نقص وكمال أال أن يعفو بعض البنات وبعض العصبة أو بعض 

وبعض العصبة فيمتنع القتل كعفو أحد االبنني وملن بقي الدية فإن طلب بعض البنات القتل وبعضهن العفو األخوات 
فإن عفا العصبة مت العفو أو طلبوا القتل فذلك هلم ألهنم أهل النصرة وسقطت البنات النقسامهن وإن طلب بعض 

ابنة وأخت فالبنت أوىل بالقتل أو العفو ألنه أقرب العصبة القتل وعفا الباقني امتنع القتل كأحد االبنني فإن اجتمع 
إن مات مكانه وإن عاش وأكل وشرب فليس هلما أن يقسما ألن النساء ال يقسمن يف العمد ويقسم العصبة فإن 

أقسموا وطلبوا القتل وعفت االبنة فال عفو هلا ألن الدم ثبت حبلفهم أو أرادت القتل خطأ وليس له إال ابنة وأخت 
إذا استحق الدم رجال ونساء يف الدرجة سواء فال مدخل ( وأخذتا الدية ألهنما حيلفان يف املال ويف النكت اقسمتا 

فال عفو غال باالجتماع وإن كن ينفردن باملرياث أو استحق الدم ) للنساء يف العفو وال يف القتل والنساء أقعد 
النساء اللوايت يرثنه ومن العصبة ومىت استحق الدم بقسامة فال عفوا ألن اال باالجتماع من الاليت هن أقرب من 

ببنية فال عفو للرجال وال قتل قال ابن يونس قال ابن القاسم أوىل األولياء األوالد الذكور وال حق لألب واجلد 
يف وإن كان من األب واجلد بنات فال عفو هلن إال به وال له إال هبن وال حق لألم مع األب ( معهم يف عفو وال قيام 

وال حق لالخوة واألخوات مع األب يف عفو وال قيام واألم واالخوة ال عفو هلم إال هبا وال هلا إال ) عفو وال قيام 
هبم واالم واالخوات والعصبة إن اجتمعت األم والعصبة على العفو جاز على األخوات وإن عفا العصبة واألخوات 

ات والعصبة جاز على األم أو األم والعصبة مل جيز إال بعفو البنات فلألم القيام واألم والبنات والعصبة إن عفا البن
ألهنم أقرب وقال أشهب ليس للجد مع االخوة عفو وال قيام وال من ابن األخ كالوالء قال عبد امللك إن كان له 

يف املرياث  ابن عبد فعتق بعد القتل فال مدخل له مع األولياء يف دم وال مرياث ولو أحلق بأبيه بعد القتل لدخل
وضابط هذا الباب أنه مىت كانوا رجاال يف القعدد سواء قدم الداعي للعفو أو بعضهم أقر فال قول األبعد يف قول 
وال قيام أو رجاال ونساء يف العقدد سواء فال قول للنساء يف قتل وال عفو والنساء أقرب فال عفو إال باجتماعهم 

لبناته أن يقتلن فإن اختلفن يف العفو والقتل اجتهد اإلمام وإن قتل ابن وإن أسلم ذمي أو رجل ال تعرف له عصبة ف
املالعنة ببينة فألمه القتل وعن مالك يف أم وأخ وابن عم عفت األم فال عفو للها دوهنا واجلد لألب أو األم ال جيري 

كاألعمام أو بين األعمام  جمرى األم يف عفو وال قيام قال اللخمي اختلف يف الذين هم سواء يف القعدد إذا بعدوا
فعن مالك وابن القاسم يقدم العامي كالبنني واالخوة وعن مالك البد من اجتماعهم لضعف احلمية بسبب البعد 

واالخوة وبنوهم أحق من األعمام فإن كان أحدهم أخا ألم هو كأحدهم عند ابن القاسم وقال أشهب هو أحق ألنه 
ء والرجل من الفخذ أو القبيل ال يعلم قعدده وال مرياثه ليس له قيام وال عفو اقعد باألم والقوالن جاريان يف الوال

ويقدم النسب على الوالء يف القيام والعفو فإن مل يكن نسب فاملوىل األعلى فإن مل يكن فالسلطان دون املوىل األسفل 
ث البنات وبنات االبن وان واختلف عن مالك يف النساء فعن مالك ال مدخل هلن واملعروف عنه هلن وعليه هن ثال

سفلن واألخوات دون بنيهن ويف األم قوالن فمالك هلا القيام ومنعه أشهب وال قيام هلا مع الولد وال مع االخوة وال 
مع السلطان وال قيام لبين من ذكرنا والبنات أوىل من بنات االبن وقدم ابن القاسم البنات على األخوات وقال 

ات فال عفو إال باجلميع وعلى قول ابن القاسم بنات االبن أوىل نساء ال تسقط األم إال أشهب األخوات عصبة البن
مع األب والولد الذكر فعلى هذا ال بد من اجلميع يف العفو وإذا اجتمع النساء والرجال لثالثة أحوال من أقرب أو 



و أبعد أو يف درجة فأبعد كالبنني أبعد أو يف درجة فأبعد وإذا اجتمع النساء والرجال فثالثة أحوال من أقرب أ
  وبنات االبن أو بين االبن واألخوات فيسقط النساء 

فرع يف الكتاب إن ادعى القاتل أن الويل عفا فله حتليفه فإن نكل ردت اليمني على القاتل أو ادعى بينة غايبة على 
يأخذوا الدية ويعفون وجيوز على  العفو تلوم له وإن كان األولياء أوالدا صغارا وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو

الصغار لعدم أهليتهم وليس هلم العفو على غري مال حلق الصغار يف املال وكذلك من وجب البنه الصغري دم عمد 
وخطأ مل جيز عفو األب إال على الدية ال أقل منهم فإن عفا يف اخلطأ وحتمل الدية جاز يف امللي وإال فال جيوز عفوه 

مل يكونوا أوصياء له وإن جرح الصيب عمدا وله وصي أو ويل فللوصي أن يقتص له وأما أن وكذلك العصبة وإن 
قتل فوالته أوىل لذهاب الوصية بفوات احملل وال يعفو األب عن جرح ابنه الصغري إال أن يعوضه من ماله وال يعفو 

أو الوصي أقل من األرش إال أن الوصي يف ذلك إال على مال على وجه النظر والعمد واخلطأ سواء وال يأخذ األب 
يكون اجلارح عينا فريى األب أو الوصي من النظر صلحه على أقل من األرش وإن قتل الصغري الصغري عبدا عمدا 

فأحب إىل أن خيتار أبواه أو وصيه أخذ املال إذ ال نفع له يف القصاص وإن عفا املقتول خطأ من ديته حاز يف ثلثه 
مع ذلك بوصايا حتصت العاقلة وأهل الوصايا يف ثلث ديته وتورث الدية على الفرائض  وإن مل يكن له مال وأوصى

إال أن يكون عليه دين فهو أحق قال ابن يونس إن ادعى عليه العفو استحلفه ميينا واحدة البحث الثاين يف أحكام 
امرأة مسلما أو ذميا  العفو ويف الكتاب إن عفا عنه سقط القتل وضرب مائة وحبس عاما كان القاتل رجال أو

واملقتول مسلم أو ذمي حر أو عبد ملسلم أو ذمي حر أو عبد وكذلك العبد يقتل وليك عمدا فيعفو عنه على أن 
يأخذه يضرب مائة وحيبس عاما وإن عفوت عنه ومل يشترط فكعفوك عن احلر وال يشترط الدية ال شيء لك إال أن 

وت إال على أخذها وكذلك يف العبد ال بد أن يعرف أنك عفوت يتبني أنك أدركتها فتحلف باهللا أنك ما عف
لتسترقه فذلك لك مث خيري سيده ألن العفو ظاهر يف السقوط مطلقا وإن عفوت على أن تأخذه رقيقا وقال سيده إما 

قال  أن تقتله أو تدعه فال قول له والعبد لك ألنك استحققته بدم وليك إال أن يشاء سيده دفع الدية إليك ويأخذه
ابن يونس قال أصبغ ال حيبس العبد وال األمة بل جيلدان كالزنا حلق الزوج والسيد وقوله يف العبد ذلك لك وخيري 

سيد هذا إذا ثبت قتله بالبينة فإن كان بإقرار العبد فليس له استجباره على أخذه إال أن يقتله أو يدع للتهمة يف 
ن كان هو القاتل كما تقدم والنصراين إن كان املقتول قال عبد امللك االنتقال إليك قال اللخمي اختلف يف العبد إ

إمنا عليه األدب دون احلبس والضرب ويف الكتاب إن صوحل قاتل العمد على أكثر جاز ألنه فداء وإن بقيت مهملة 
  ففي مال القاتل مربعة 

( قتلوه ليس هلم إال القتل لقوله تعاىل فرع قال ابن يونس قال مالك قاتل العمد إذا طلبت منه الدية فأىب إال أن ي
وإن عفا بعضهم فنصيب غري العايف يف مال ) العمد قود ( ولقوله عليه السالم ) كتب عليكم القصاص يف القتلى 

اجلاين لتعذر تبعيض القتل وإن طلبوا يف جرح العمد الدية فليس هلم إال القصاص إذا امتنع اجلاين وقاله ابن القاسم 
من قتل له قتيل ( ليس له االمتناع ألنه جيب عليه حفظ نفسه وجيرب على ذلك ولقوله عليه السالم وقال أشهب 

قال سحنون إن عفا عن نصف اجلرح وأمكن القصاص ) فأهله خبري النظرين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية 
رح وإن أىب قيل للمجروح إما أن من نصفه اقتص وإن تعذر فاخليار للمجروح إن اختار ذلك أدى نصف عقل اجل

يعفو أن يقتص وقال أشهب جيرب على أن يعقل له النصف ويف اجلواهر يف موجب العمد روايتان رواية ابن القاسم 
القود ورواية أشهب أحدمها فإن عفا الويل عنهما صح أو عن الدية فله القصاص أو قال اخترت الدية سقط القود 

يار الدية بل له الرجوع إليها وعلى رواية ابن القاسم وهي املشهورة إن عفا على مال أو اخترت القود مل يسقط اخت



ثبت املال إن وافق اجلاين وإن مات قبل اإلقباض ثبت املال وإن عفا مطلقا سقط القصاص والدية وللمفلس العفو 
ل دون الثاين إال فيما زاد عن القصاص دون الدية ألنه ليس مبال وإن كان الوليان مفلسني فعفا أحدمها صح األو

  على مبلغ ديته 
فرع قال إن قتل أحدا البنني أباه وقتل اآلخر أمه فال قصاص عليهما ولكل واحد قتل اآلخر ألن أحدمها ورث أباه 
واآلخر ورث أمه فإن بادر أحدمها وقتل اآلخر استوىف حقه ولورثة املقتول أن يقتلوا القاتل كمورثهم فإن تنازعوا 

دمي أيهما يقتل أوال اجتهد السلطان وإن عفا كل واحد عن صاحبة وجب ألحدمها دية أبيه ولآلخر دية أمه يف التق
وقال سحنون يعفى عنهما مجيعا ألنا إن قتلنا أحدمها ورث اآلخر الدم فال يقتل وكل واحد منهما يقول يقتل قبلي 

  حىت ال اقتل أنا فال بد من العفو عنهما 
قتل الثاين الكبري مث قتل الثالث الصغري وجب القصاص على قاتل الصغري ألن الثاين ملا قتل فرع قال أربعة اخوة 

الكبري ثبت القصاص عليه للثالث وللصغري فلما قتل الثالث الصغري ورثه الثاين وحده فورث ما كان له عليه من 
وان عفا كان له عليه الدية القصاص فسقط وسقطت حصة الشريك إىل نصف الدية وكان له قتل الثالث بالصغري 

  يقاصه بنصفها 
فرع يف النوادر قال أصبغ إن فوض أمر دمه لوكيله فعفا وامتنع الويل أو العكس أو ثبت الدم ببينة قدم الوكيل يف 

العفو والقتل ألنه خليفة األصل ارتضاه لنفسه كالوصي أو بقسامة فالويل ألن الدم ثبت بقسامتهم وإن قال عند 
  فى عن قاتلي والدم ببينة فال عفو لألولياء ألنه منع منه أو بقسامة فلهم العفو موته ال يع

  فرع قال قال مالك إذا عفا أحد األولياء يف العمد ضمن للباقني نصيبهم من الدية 
  فرع قال قال مالك إذا قالوا إمنا عفونا على الدية فذلك هلم إن كان باحلضرة وإن قال فال 

إن تاب وعرض نفسه على األولياء فامتنعوا خشية الوايل فعرض الدية فامتنعوا أحب إيل أن فرع قال ابن القاسم 
يؤدي ديته إليهم ويعتق الرقاب ويتقرب بالدعاء والرغبة إىل اهللا تعاىل وحيج ويكثر من العمل الصاحل ما استطاع 

 تعاىل قال قال مالك إن قبلت دية ويلحق بالثغور ويتصدق مبا قدر عليه ويتعرض للعدو عساه أن يقتل يف سبيل اهللا
العمد ورثت على كتاب اهللا تعاىل النساء وغريهن إال القاتل وكذلك ال يرثه األب إذا فعل فعل املدجلي بابنه قاعدة 
التقادير الشرعية إعطاء املوجود حكم املعدوم وإعطاء املعدوم حكم املوجود فاألول كتقدير امللك املوجود من دم 

يسري وحنوه واملنافع الكائنة يف احملرمات والعقود املاضية إذا تعقبها الفسخ يقدر ذلك معدوما مل يكن مع الرباغيث ال
  أنه كان والثاين كتقدير امللك املعدوم يف اإلعتاق عن الغري فإن ثبوت الوالء للمعتق عنه 

  العمد واخلطأ توريثها  فرع ملكه وال ملك فيقدر الشرع ملكه قبل العتق بالزمن املقدر وكذلك الدية يف
فرع ملك املورث هلا ومل ميلكها يف احلياة ألنه مالك لنفسه حينئذ فال جيمع له بني العوض واملعوض وملكها بعد 
متعذر لعدم أهليته فيقدر الشرع ملكه له قبل موته بالزمن الفرد ليصح التوريث وقد ورد به حديث امرأة أشيم 

وما كان ملؤمن أن ( ر األثر السابع املرتب على اجلناية الكفارة وأصلها قوله تعاىل الضبايب كما تقدم فيتعني التقدي
فصيام شهرين  -يقتل مؤمنا إال خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إىل قوله تعاىل 

رير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب اآلية ويف اجلواهر كل حر مسلم قتل حرا مسلما معصوما خطأ معليه حت) متتابعني 
ليس فيها شرك وال عقد حرية كما تقدم يف الظهار فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع انتظر القدرة 

على الصيام أو وجود الرقبة وال إطعام فيها لعدمه يف اآلية وجتب يف مال الصيب واجملنون ألنه من باب اإلتالف وال 
ئل ألنه مباح الدم وال على من قتل نفسه لعظم جرميته وثبتت يف شبه العمد على الرواية املثبتة له جتب يف قتل الصا



ويستحب يف العبد والذمي لقصورها عن احلر املسلم ويف العمد إذا عفا عنه ألن العمد أعظم من أن يسريه كفارة 
لغرة ويف الكتاب هي مستحبة فيه قال ابن اخلطأ والشريك يف القتل عليه كفارة كاملة وال جتب يف اجلنني حيث ا

يونس قال مالك إن سقت ولدها دواء فشرق فمات األحسن الكفارة من غري وجوب وكذلك الطبيب يسقي 
الدواء فيموت املريض ويف النوادر إن قتل مجاعة رجال خطأ قال مالك على كل واحد كفارية وإن دفع دابة لصيب 

وال كفارة عليه ألن الكفارة فيما خرج عن يده من عمد أو خطأ وكذلك بئر  ميسكها فقتلته فعلى عاقلته الدية
حيفرها حيث ال جيوز ل أو يربط دابة مبوضع ال جيوز له فالدية دون الكفارة ومن أمر رجال أن يضرب عبده أو 

اخلطأ وشبة ال جتب يف قتل العمد كملك وقال جتب يف ) ح ( أعانه على ضربه فمات فال ضمان وليكفر تنبيه قال 
جيب يف كل آدمي معصوم الدم عمدا أم ال مسلما أم ) ش ( العمد وخالفنا يف العبد واجلنني والذمي فأوجبها وقال 

وهو ) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ( ال حرا أم ال أو أجنبيا لنا يف العمد قوله تعاىل 
اآلية ) ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ( ن أقواها قوله تعاىل اعتدى بالقتل فال يلزمه غريه ونظائره وم

اآلية فإن جزاء الشرط كاف يف الترتب على ذلك فال تلزم الكفارة ومفهوم ) ومن يقتل مؤمنا متعمدا ( وقوله تعاىل 
سائر األدىن الذي هو آية اخلطأ يقتضي عدم الكفارة يف العمد كما اقتضى عدم الدية وألن الكفارة وضعها الستر و

اخلطأ ال يصلح لستر األعلى الذي هو العمد وألنه معىن يوجب القتل فال يوجب الكفارة كالردة والزنا ألن الكفارة 
ال تسقط أمث الكفر فما دونه غري ما أمجعنا عليه فنقيس عليه احتجوا مبا روى وثلة بن األسقع قال أتينا رسول اهللا يف 

) اعتقوا عنه رقبة يعتق اهللا بكل عضو منها عضوا منه من النار ( نار فقال عليه السالم صاحب لنا قد استوجب ال
والقياس على قتل اخلطأ جبامع الدم املعصوم باألوىل ألن الكفارة ) أعتق عن كل موؤدة رقة ( وقال عمر لرسول اهللا 

ه كالسيد واجلواب عن األول أن لتكفري الذنوب وهي يف العمد دون اخلطأ وألنه دم معصوم فيستوي عمده وخطأ
املشركني إذا قتل بعضهم بعضا ال كفارة اتفاقا فما دل عليه ال تقولون به وما تقولون به مل يدل عليه وعن الثالث 
الفرق أن العمد أعظم إمثا فال يستره سائر اخلطأ وعن الرابع أن ذلك من اجلرب واجلابر يستوي فيه العمد واخلطأ 

يف إجياهبا يف مال اجملنون والصيب وزاد وجوهبا ) ش ( ها هنا ال جترب على املقتول شيئا ووافقنا  كاألموال والكفارة
رفع القلم عن ( ال جيب إال على مكلف لنا آية اخلطأ وهي عامة احتجوا بقوله عليه السالم ) ح ( على الذمي وقال 

وهو أحدى جزئي الكفارة أو واجب فال يتوجه فذكر الصيب واملغمي وقياسا على الصوم فإنه ال يكفر به ) ثالثة 
عليه كالصوم والصالة واجلواب عن األول أن املراد اإلمث وحنن ال نؤمثة إذا مل يفعل بل خنرجه من ماله كجزاء الصيد 
وقيمة املتلف وعن الثاين أن الصوم عبادة بدنية تتوقف على التكليف وصحة القصد والعتق مال ميكن للويل إخراجه 

الكفارة يف اجلنني والعبد لنا أن اهللا تعاىل يف اآلية إمنا أوجب ) ح ( و ) ش ( لثالث جواب الثاين فأوجب وعن ا
الكفارة يف قتل النفس املوصوفة باإلميان واجلنني ليس مبوؤمن والعبد يباع فال جتب به كالعروض والبهائم احتجوا 

ب فيه كاحلر واإلشارة يف اجلنني إىل أنه هل هو كعضو من أ بأن اآلية تناولت املؤمن والعبد مؤمن والذمي مؤمن فتج
هـ ولذلك ال يفسل وال يصلى عليه واألعضاء ال كفارة فيها أو يالحظ أنه نفس وروح لنا أن األصل براءة / 

ر الذمة ومفهوم نه القتل احتجوا بأنه يضمن بالغرة فتضمن بالكفارة كالكبري واجلواب عن األول أن املراد احلر لذك
الدية والعبد ال دية فيه وعن الثاين أن ضمانه كضمان اجلراح املقدرة وال كفارة فيها ولنا يف الدين أهنا عبادة تفتقر 

إىل النية فال يصح منه كالصالة احتجوا بالقياس على القصاص والدية جبامع كوهنا آثار اجلناية واجلواب شائبة 
ن املترتب على اجلناية التعزيز وله صفة وحمل أما صفته ففي اجلواهر العبادة متنع من ذلك وهي الفرق األثر الثام

يضرب مائة وحيبس سن ألنه الالزم يف زنا البكر بدال عن قتل الثيب باحلجارة وهو إمنا يتجه فيمن اندفع عنه القتل 



ر واحلر العبد أو عفا وأما حمله ففي اجلواهر كل من قتل عمدا إذا مل يقتل كقاتل من مل يكافئه كاملسلم يقتل الكاف
عنه من القصاص والعبد يقتل العبد فيعفى عنه ويسجن وقال أصبغ ال حيبس العبد وال األمة كالزنا وكجماعة أقسم 
عليهم فقتل أحدهم بالقسامة فيضرب بقيتهم وحيبسون واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب مت اجلزء الثاين عشر من 

  أوله كتاب الفرائض  الذخرية ويليه اجلزء الثالث عشر
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  كتاب الفرائض واملواريث

وقد مسيته كتاب الرائض يف الفرائض فمن أراد أن يفرده أفرده فإنه حسن يف نفسه ينتفع به يف املواريث نفعا جليال 
ير من الفرضة اليت إن شاء اهللا تعاىل والفرائض مجع فريضة مشتقة من الفرض الذي مجعه فروض والفرض لغة التقد

تقع يف اخلشبة وهي مقدرة واملواريث مجع مرياث مشتق من اإلرث قال صاحب كتاب الزينة وهي لغة األصل 
  والبقية ومنه قوله 

: أي على أصله وبقية شرف منه قال الشاعر ) اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم عليه السالم ( 
أي بقية من رماد بقي من آثار الديار واملرياث أخذ من ) محام بألباد القطار جثوم ** نه عفا غري إرث من رماد كأ( 

ذلك ألنه بقية من سلف على خلف وقيل ملن حيويه وارث والعلماء ورثة األنبياء ألن العلم بقية األنبياء واهللا سبحانه 
فال يتخيل أن اإلرث هو ) وراء ظهوركم  وتركتم ما خولناكم( وارث لبقائه بعد خلقه حائزا ملا كان يف أيديهم 

انتقال املال عن القرابة وحنوها فتكون هذه املواضع جمازات لغوية بل حقائق لغوية الشتراكها كلها يف البقية واألصل 
نعم انتقل اللفظ يف العرف النتقال املال واحلقوق املخصوصة عن القرابة وحنوها فتكون هذه املواضع يف حق اهللا 

وراثة العلماء األنبياء جمازات عرفية ال لغوية وقيل مست اليهود التوراة إرثا ألهنم ورثوه عن موسى عليه تعاىل و
السالم وهذا العلم من أجل العلوم وأنفسها قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإين امرؤ مقبوض وإن العلم 

وقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإهنا نصف سيقبض حىت خيتلف االثنان يف فريضة فال جيدان من يفصل بينهما 
العلم وأمجعت األمة على أنه من فروض الكفاية واستوفت الصحابة رضوان اهللا عليهم النظر فيه وكثرت مناظراهتم 
وأجوبتهم وفروعهم فيه أكثر من غريه فمن استكثر منه فقد اهتدى هبديهم رضي اهللا عنهم وقال عمر رضي اهللا عنه 

تم فتحدثوا بالفرائض وإذا هلومت فاهلوا بالرمي سؤاالن جعل هذا العلم نصف العلم وعنه حسن السؤال إذا حتدث
نصف العلم وبقيت أمور كثرية من العلم والشيء ال يكون له أكثر من نصفني وثانيهما مسائلة قليلة بالنسبة إىل 

أن املراد املبالغة حىت كأنه جلاللته نصف الفقه فضال عن العلم فكيف جيعل أقل الشيء نصفه واجلواب عن األول 
كل ما يتعلم قال التودد نصف العقل واهلم نصف اهلرم والتدبري نصف العيش مع حقارة هذه األمور بالنسبة ملا معها 

فيما نسبت إليه وإمنا املراد املبالغة يف الثناء على عظيم جدواها ومصلحتها وقد ورد هذا السؤال على بعض 
ن قليل البضاعة يف التصرف فسكت ساعة وقال اجلواب أن العلم دخله العول فعال مبثله مرات الفرضيني وكا

كثرية فلم جيد إال ما هو متكيف به من اصطالحات الفرضيني واجلواب عن الثاين أن أحوال اإلنسان قسمان قبل 
سته فإن الشيء إذا قل حجمه الوفاة وبعد املمات وهذا العلم خاص مبا بعد املمات فجعل نصفا وهو يدل على نفا

وكثر نفعه ساوى الكثري احلجم القليل النفع بالنسبة إليه كاجلوهر بالنسبة إىل احلديد وسائر املعادن سؤال علم 
الوصايا متعلق مبا بعد املوت وكذلك أحكام الكفن والغسل والصالة على امليت فال يكون علم الفرائض وحده 

لنصف جوابه التزم مجاعة أن الوصايا وما معها إمنا توضع يف كتاب الفرائض وأهنا املختص مبا بعد املوت بل بعض ا



من مجلتها فاندفع السؤال أو أن الوصايا ليست بالزمة لكل ميت متمول فقد ال يوصي خبالف اإلرث أو ألن أحكام 
وأسباهبا وجل أحكامها يف  الوصية يف مشروعيتها والرجوع عنها وغري ذلك إمنا يكون يف احلياة وبعد املوت التنفيذ

احلياة والغسل وما معه إمنا جيب على األحياء فهي من حالة احلياة أو يلزم ذكرها يف علم الفرائض أو املراد انقسام 
  حال املال لنصفني وهذه أحكام بدنية ال مالية ويف هذا الكتاب قسمان صفحة فارغة 

  القسم األول يف أحكام الفرائض واملواريث

  غة صفحة فار

  القسم األول يف األحكام

  اثنا عشر بابا 

  الباب األول يف أسباب التوارث

والفرضيون خلقا وسلفا يقولون أسباب التوارث ثالثة وهو مشكل ألن املراد بالثالثة إما األسباب التامة أو أجزاء 
لث يف حالة والسدس يف األسباب والكل غري مستقيم وبيانه أهنم جيعلون أحد األسباب القرابة واألم مل ترث الث

أخرى مبطلق القرابة وإال لكان ذلك ثابتا لالبن أو البنت لوجود مطلق القرابة فيهما بل خبصوص كوهنا أما مع 
مطلق القرابة وكذلك للبنت النصف ليس مبطلق القرابة وإال لثبت ذلك للجدة أو األخت لألم بل خلصوص كوهنا 

واحد من القرابة سبب تام خيصه مركب من جزءين من خصوص كونه بنتا  بنتا مع مطلق القرابة فحينئذ يكون لكل
أو غريه وعموم القرابة وكذلك للزوج النصف ليس ملطلق النكاح وإال لكان للزوجة لوجود مطلق النكاح فيها بل 

للخصوص والعموم كما تقدم فسببه مركب وكذلك الزوجة إذا ظهر هذا فإن أرادوا حصر األسباب التامة يف 
الثة فهي أكثر من عشرة ملا تقدم أو الناقصة اليت هي األجزاء فاخلصوصيات كما رأيت كثرية فال يستقيم احلصر ث

مطلقا ال يف التام وال يف الناقص فتنبه هلذا فهو حسن مل يتعرض فيما رأيت أحد له وال خلصه واعلم أن أسباب 
اليت هي اخلصوصيات بل الناقصة اليت هي املشتركات  القرابة التامة وإن كثرت فهي ال تزيدها وال تزيد الناقصة

ملطلق القرابات ومطلق النكاح ومطلق الوالء والدليل على حصر النواقص يف هذه الثالث أن األمر العام بني مجيع 
األسباب التامة إما أن ميكن إبطاله أوال فإن أمكن فهو النكاح يبطل بالطالق وإن مل يكن فإما أن يقتضي التوارث 

من اجلانبني غالبا وهو القرابة أوال يقتضي إال من جانب واحد وهو الوالء يرث املوىل األعلى األسفل وال يرثه 
  األسفل قولنا غالبا احترازا من العمة فإهنا يرثها ابن أخيها وال ترثه وسيأيت ضابط من يورث وال يرث 

  فرعان

عدة وقع الطالق يف املرض أو الصحة واتفقوا أن املطلقة يف األول اتفق الناس أن املطلقة الرجعية ترث وتورث يف ال
املرض طالقا بائنا أهنا ال تورث فإن مات زوجها فورثها مالك وأهل العراق مواخذة له بنقيض قصده كالقاتل وقال 

عثمان  بالعدة وابن أيب ليلى ما مل تتزوج لنا قضاء) ح ( مجاعة ال ترثه وورثها مالك بعد العدة وإن تزوجت وخصه 
يف زوجة عبد الرمحن بن عوف ملا طلقها يف املرض مبحضر الصحابة رضي اهللا عنهم ومل ينكر عليه أحد إال عبد 



الرمحن إال أنه حمكوم عليه فال يعترب رضاه الثاين أن األنبياء عليهم السالم ال يورثون خالفا للرافضة ورأيت كالما 
  لنا قوله للعلماء يدل ظاهره على أهنم ال يرثون أيضا 

ومن جهة املعىن أن امللك العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك ال ) حنن معاشر األنبياء ال نورث ما تركناه صدقة ( 
للصرف على غريهم ويعطي خاصته للصرف ال للتمليك فاألنبياء عليهم السالم خزان اهللا وأمناؤه على خلقه 

وهو املناسب يف أمر اهللا تعاىل إياهم بالزهادة واإلعراض عن  واخلازن يصرف لغريه وله ما تدعو إليه ضرورة حياته
وبالقياس على ) وورث سليمان داود ( الدنيا وإذا كانوا خزانه واخلازن ال يورث عنه ما خيزنه احتجوا بقوله تعاىل 

  غريهم واجلواب عن األول أن املوروث العلم والنبوءة لقوله 
الثاين أنه فاسد االعتبار ملقابلة النص فرع يف التلقني ال تثبت أنساب األعاجم  واجلواب عن) العلماء ورثة األنبياء ( 

  بأقواهلم ألهنم يتهمون يف إزواء املال عنا 

  الباب الثاين يف شروط التوريث

وهذا الباب مل ينص عليه باسم الشروط أحد ممن رأيت بل يذكرون األسباب واملوانع دون الشروط ويف أبواب 
فالصواب استيعاب الثالثة ] فاألسباب معلومة [ الثالثة فإن كانوا تركوا الشروط ألهنا معلومة الفقه يذكرون 

كسائر األحكام وشروط التوارث وهي ما يؤثر عدمها خبالف املوانع يؤتر وجودها وهو سر الفرق بينهما فافهمه 
الشرط يقدح كالسبب فتأمل اآلخر  يف كل باب من أبواب الفقه وألجل هذا السر أن الشك يف املانع ال يقدح ويف

فالشروط ثالثة تقدم موت املوروث على الوارث واستقرار حياة الوارث بعده كاجلنني والعلم بالقرب والدرجة اليت 
اجتمع فيها احترازا من موت رجل من مضر ال يعلم له قريب أو من قريش فإن مرياثه لبيت املال مع أن كل قرشي 

املال مع ابن عم لكنه فات شرطه الذي هو العلم بدرجته فلعل غريه أقرب منه فهذه  ابن عمه وال مرياث لبيت
  شروط ال يؤثر وجودها إال يف هنوض األسباب لترتيب مسبباهتا عليها 

  الباب الثالث يف موانع املرياث

وهي الكفر وهي مخسة ومجيعها مشترك يف تأثري وجودها يف عدم التوريث وال يؤثر عدمها يف وجوده وال عدمه 
  لقوله 

  والقتل العمد العدوان لقوله ) ال يتوارث أهل ملتني ( 
  ) قاتل العمد العدوان ال يرث ( 

  فرع

يف النوادر إذا قتل األبوان ابنهما على وجه الشبهة وسقط القصاص عنهما فالدية عليهما وال يرثان منها وال من 
قتضي مينع احلكم إمجاعا والرق ألن مال العبد مستحق للسيد املال ألنه عدوان من األجنيب والشك ألن الشك يف امل

وألنه من جرائر الكفر ويستوي القن ومن فيه علقة رق فال يرث وال يورث منه واللعان مينع من إرث األب واألب 
منه حىت يستلحقه والشك مثانية يف الوجود كاملفقود واحلياة كاستبهام استهالل أحد املولدين والعدد كاحلمل 

والذكورة كاخلنىت فيعطى ثالثة أرباع مرياث والنسب كاملتداعى بني شخصني وجهة االستحقاق كمن أسلم على 



أختني ومات قبل االختيار وتاريخ املوت بطرو النسيان واجلهل به كالغرقى تفريع قال ابن يونس إن ترك ابن املالعنه 
ال زيد وقال علي يرد الباقي على األم والبنت على أربعة أمه وابنته فالسدس ألمه والنصف البنته وما بقي للعصبة ق

ومنها تصح وقال ابن مسعود الباقي لألم ألهنا عصبته فتصح من اثنني وإن ترك أمه وأخته شقيقته فإن الشقيقة تصري 
ثة أختا ألم فلألم الثلث ولألخت السدس وما بقي للعصبة قاله زيد ويرد عليهما عند علي رضي اهللا عنه على ثال
ومنها تصح وعند ابن مسعود الباقي لألم فتصح من ستة وإن ولدت هذه الشقيقة معه يف بطن يتوارثان ألهنما 

شقيقان الحتاد األب واالستلحاق وفيه خالف وعلى األول لألم الثلث ولألخت النصف والباقي للعصبة على ما 
املتحملة بأمان واملسبية والزانية ويف الكل قوالن تقدم من اخلالف والتوأمان مخسة أقسام من املالعنة واملغتصبة و

أحدمها يتوارتان بأهنما شقيقان وثانيهما أخوان ألم إال الزانية فقول واحد أهنما ألم لتعذر االستلحاق وانتفاء الشبهة 
املعتق بعضه قال والصواب يف غريها الشقاقة إال املغتصبة ألهنا ال شبهة فيها وال استلحاق قال مالك واألئمة مرياث 

كالعبد وعن ابن عباس أنه كاحلر يرث ما يرث احلر وحيجب ما حيجب احلر تغليبا للحرية كما غلبنا حنن الرق وعن 
علي رضي اهللا عنه يرث وحيجب بقدر ما عتق منه توفية بالشائبتني وعلى مذهب علي إن ترك ابنني كل واحد معتق 

فثلثا املال بينهما والباقي للعصبة أو أحدمها حر كله واآلخر نصفه  نصفه فاملال بينهما نصفان أو ثلث كل واحد حر
فاختلف يف تفريع قوله رضي اهللا عنه قيل للكامل احلرية الثلثان ولآلخر الثلث ألهنا نسبة حريته وقيل كما لو ادعى 

رع أجزاء احلرية أحدمها كله واآلخر نصفه فلمدعي الكل النصف بال منازعة فيصري له ثالثة أرباع وعلى هذا تتف
وكثرة األوالد وكونه ابنه أو أباه أو غريه من الورثة ويف املدونة إذا أعتق املديان ومل يعلم الغرماء حىت مات بعض 
أقارب العبد املعتق ال يرثه ألنه عبد حىت جييز الغرماء عتقه وألنه متردد بني الرق واحلرية وقريبه حر صرف فلم 

ه يف مرضه وللسيد أموال متفرقة إذا مجعت خرج العبد من ثلثها فهلك العبد قبل مجعها حتصل املساواة وإذا بتل عتق
ال يرثه ويرثه األحرار ألن املال قد يهلك فلم تتحقق احلرية وال املساواة قال يف كتاب العتق قال ابن يونس قال 

البيع نفذ العتق واملرياث وغريه بعض املشايخ إذا اشتريت عبدا فأعتقته وورث وشهد مث استحق فإن أجاز املستحق 
وإال بطل اجلميع والفرق أن املديان متعد على الغرماء بعتقه خبالف املشتري مع املستحق فلو علم املشتري ملك 
املستحق عند العتق استوى املسألتان وال مرياث بالشك قال ابن يونس وإن مل يعلم الغرماء حىت ورث مث أجازوا 

شتري وقد قال مالك وابن القاسم على اإلجازة حىت يرد ويف الكتاب إذا بتله يف مرضه العتق نفذت األحكام كامل
وقيمته مائة وال مال له غريه فهلك العبد قبله وترك ابنته حرة وترك ألفا فقد مات رقيقا وماله لسيده ولو كان له 

وقيل ال ينظر لفعله إال بعد موته له مال مال مأمون كالعقار خيرج العبد من ثلثه بعد عتقه ورثته ابنته والسيد نصفني 
أم ال مراعاة للطوارئ البعيدة وحيث شك يف تاريخ املوت باجلهل كالغرقى ورث كل واحد أحياء ورثته ألهنما 

كأهنما ال قرابة بينهما لعدم الترجيح وعن علي رضي اهللا عنه وأمحد يرث كل واحد من صاحبه ويرث اآلخر منه ما 
ل أن ال ينتقل املال عنهما إال بيقني وال يقني وعن عمر رضي اهللا عنه إن وجدت يد أحدمها على ورثه منه ألن األص

صاحبه ورث األعلى من األسفل فعلى قول اجلمهور إذا غرق أخوان وتركا أخا وأما فلألم الثلث مما ترك كل واحد 
متيت اآلخر ويقسم مرياثه فلألم السدس والباقي لألخ الثلث والثلثني وعلى قول علي رضي اهللا عنه حتىي أحدمها و

لتحقق أخوين والباقي لألخوين فتصبح من اثين عشر لكل واحد من األخوين مخسة مث متيت احلي وحتىي اآلخر امليت 
ويقسم تركة الذي أميت اآلن فلألم السدس اثنان ولكل أخ مخسة فيصري لألم اثنان من تركه هذا واثنان من تركه 

احلي مخسة من تركة هذا ومخسة من تركة ذلك ويف يد كل ميت مخسة ورثها من امليت اآلخر  األول ويف يد األخ
فيماتان مجيعا ميتة واحدة فيكون لألم الثلث مما بقي لكل واحد منهما والباقي ألخيه وتركة واحد مخسة ال تنقسم 



ستة وثالثني يف يد األم اثنان من على ثالثة فتضرب االثين عشر اليت كانت فريضة كل واحد منهما يف ثالثة تكون 
تركة كل واحد منهما يف ثالثة بستة ويف يد األخ احلي مخسة من تركة كل واحد يف ثالثة خبمسة عشر ويف يد كل 
واحد من تركة اآلخر مخسة يف ثالثة خبمسة عشر ولألم من هذه اخلمسة عشر مخسة وألخيه عشرة فيصري هلا من 

رون ويصري للحي من تركة كل واحد مخسة وعشرون فذلك مخسون فيتفق ما يف تركتهما عشرة وذلك اثنان وعش
يد األم واألخر باألنصاف فيكون يف يد األخ مخسة وعشرون ويف يد األم أحد عشر واتفق العلماء أن قاتل العمد ال 

من املال ) ح ( و )  ش( يرث من املال وال من الدية وأن قاتل اخلطأ ال يرث من الدية وورثه مالك من املال ومنعه 
وعن النيب ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم ( إال أن يكون القاتل صبيا أو جمنونا لعدم التكليف لنا قوله تعاىل ) ح ( قال 

  أنه قال 
  احتجوا بقوله ) قاتل اخلطأ يرث من املال وال يرث من الدية ( 
الدية واجلواب عن األول أنه مطلق فيحمل على  وبالقياس على املطلق يف املرض وبالقياس على) القاتل ال يرث ( 

املقيد يف الرواية األخرى بالعمد واجلواب عن الثاين الفرق بأن جهة املرياث قد بطلت بالطالق والقرابة ها هنا باقية 
واجلواب عن الثالث الفرق أن الدية وجبت فال يكون له منها شيء لئال يتناقض ومرياث املرتد للمسلمني عند 

مات أو قتل وقال علي وابن مسعود وغريمها لورثته من املسلمني اكتسبه قبل ردته أو بعدها وقيل ) ش ( و مالك 
( ما بعد الردة للمسلمني واتفقوا على أنه ال يرث ورثته املسلمني ومرياث الذمي إذا مات لبيت املال عند مالك و 

يؤدون جزيته وقال النخعي ألهل قريته قوة على كما يعقلون عنه وقال عمر رضي اهللا عنه للذين ) ح ( و ) ش 
خراجهم وإذا مات أحد من أهل الصلح وال وارث له ورثة املسلمون وعن مالك ألهل مؤداه ألن موته ال يضع 

عنهم شيئا وعلى هذا يفرق بني أن يشترط السقوط أم ال واتفق مالك واألئمة على أن التوارث منقطع بني املسلم 
ومجهور الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني وعن معاوية ومعاذ بن جبل يرث املسلم الكافر  والكافر وقاله عمر

  الكتايب وال يرث الكافر املسلم بفضل اإلسالم كما نتزوج نساءهم وال يتزوجون نساءنا 

  فرعان مرتبان

املانع عند املوت وعن  األول قال ابن يونس إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد ال مرياث عند مالك واألئمة لقيام
عمر وعثمان رضي اهللا عنهما يرثان نظرا لعدم القسمة واتفقوا بعد القسم على عدم التوريث الثاين الكفار 

املختلفون عندنا ال يرث اليهودي النصراين وال النصراين اليهودي قاله يف اجلالب لعدم املناصرة ووقوع العداوة 
  فجعل اإلميان ملة والكفر كله ملة ولقوله ) فمنكم كافر ومنكم مؤمن ( تعاىل  كاملسلم وقيل الكل ملة واحدة لقوله

وغريمها واجلواب ) ح ( و ) ش ( فجعل كل فريق قسما واحدا قاله ) ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ( 
فجعلهم ملال ) ذين أشركوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس وال( املعارضة بقوله تعاىل 

  وقيل أهل الكتاب ملة والصابون وعبدة األوثان ملة لعدم كتاب هلم 

  فرع

يف املنتقى الزنديق وهو املنافق كمن يعبد مشسا أو حجرا سرا روى ابن القاسم عن مالك يرثه ورثته ومقتضاه أنه 
أن التوارث ال حيصل بني ملتني إالّ يف أربع يقتل حدا وعنه ال يرثه ورثته ومقتضاه أنه يقتل كفرا تنبيه يتحصل 



مسائل الزنديق والصلحي والذمي واملرتد يرثهم بيت املال والصحيح أنه وارث وقيل حائز فيكون املستثىن الزنديق 
  وحده 

  فرع

ميع يف اجلواهر إن حتاكم إلينا ورثه الكافر وتراضوا حبكمنا قسمنا بينهم على حكم اإلسالم وإن امتنع بعضهم واجل
كفار مل نعرض هلم أو منهم مسلم قسمنا بينهم على رواية ابن القاسم على مواريثهم إن كانوا كتابيني وعلى قسم 

  اإلسالم إن كانوا من غري أهل الكتاب وقال سحنون أهل الكتاب وغريهم سواء 

  فرع

ما مل تقم بينة على موته أو ال يف اجلواهر املفقود أو األسري إذا انقطع خربه إن كان له مال ال يقسم على ورثته 
يعيش إىل مثل تلك املدة غالبا وحدها سبعون وقيل مثانون وقيل تسعون فيقسم على ورثته املوجودين عند احلكم 

وإن مات له قريب حاضر توقفنا يف نصيبه حىت نعلم حياة املفقود فيكون املال له أو ميضي تعمريه فيكون مال امليت 
رثته وإذا قسمنا على احلاضرين أخذنا يف حقهم بأسوأ األحوال حىت ال نورث بالشك كما لورثته دون املفقود وو

نقول إن ماتت وتركت زوجا وأما وأختا وأبا مفقودا فالفريضة على أن املفقود ميت من ستة للزوج النصف ثالثة 
النصف ثالثة ولألم الثلث مما ولألخت ثالثة ويعال لألم بالثلث فتصري من مثانية وعلى أنه حي من ستة أيضا للزوج 

يبقى سهم ولألب سهمان فتتفق الفريضتان بالنصف فتضرب نصف إحداها يف كامل األخرى تكون أربعة وعشرين 
فللزوج ثالثة من مثانية ببقني مضروبة يف ثالثة نصف الفريضة األخرى وإمنا تكون له من ستة بصحة حياة األب 

من أختها إال إذا صح موت األب قبل األخت وهو جمهول فال ترث ولألم  وهي غري معلومة واألخت ال مرياث هلا
من ابنتها السدس يقينا سهم من ستة مضروب يف أربعة نصف فريضة مثانية وإمنا يكون هلا الثلث بالعول بصحة 
ته موت زوجها قبل ابنتها وهو جمهول ويبقى من الفريضة أحد عشر سهما إن صح أن األب كان حيا يوم موت ابن

فللزوج ثالثة من ستة مضروبة يف أربعة باثين عشر يف يده منها تسعة الباقي له ثالثة من املوقوف ولألم سهم من ستة 
مضروب يف أربعة ففي يدها مجيع حقها ولألب سهمان من ستة مضروب يف أربعة بثمانية فتدفع له الثمانية الباقية 

تقدم للزوج يقينا ثالثة من مثانية مضروبة يف ثالثة بتسعة وهي يف يده وإن ثبت موته قبل ابنته أو مات بالتعمري فكما 
ولألم اثنان من مثانية يف ثالثة بستة يف يدها أربعة يدفع إليها سهمان من املوقوف ولألخت ثالثة من مثانية يف ثالثة 

  بتسعة فتدفع هلا التسعة الباقية 

  فرع

فإن بال منهما اعتربت الكثرة فإن استويا اعترب السبق فإن  قال إن كان للخنثى مباالن أعطي حكم ما بال منه
استويا اعترب نبات اللحية أو كرب الثديني ومشاهبتهما لثدي النساء فإن اجتمع األمران اعترب حال البلوغ إن حاض 

اعترب  فامرأة أو احتلم فذكر أو اجتمعا فهو مشكل وإن مل يكن له فرج ال للرجال وال للنساء بل مكان يبول منه
البلوغ كما تقدم وحيث أشكل فمرياثه نصف نصييب ذكر وأنثى فتضرب خمرج التذكري يف خمرج التأنيث إن تباينا 
وتستغين به عنه إن كان مثله أو داخال فية وتضرب احلاصل يف حاليت اخلنثى أو عدد أحوال اخلناتى إن زادوا على 



ثى أضعفت مجيع األحوال اليت كانت قبله فللواحد حاالن الواحد ومعرفة األحوال تعرف بالتضعيف كلما زدت خن
ولألنثني أربعة وللثالثة مثانية مث كذلك فما انتهى إليه الضرب يف األحوال فمنه تكون القسمة مث هلا طريقتان األوىل 

ا أن تنظر يف اجملتمع من الضرب كم خيص اخلنثى منه على تقدير الذكورة وكم على تقديراألنوثة فتضم أحدمه
لآلخر وتعطيه نصفه وكذلك الورثة الطريق الثانية تضرب نصيبه من فريضة التذكري يف مجلة فريضة التأنيث 

وتضرب نصيبه من فريضة التأنيث يف فريضة التذكري مث جتمع له ما خيرج منهما فهو نصيبه حنو خنثى وعاصب 
اثنني والواحد داخل فيهما تضرب اثنني يف  فريضة التذكري واحد إذا حيوز الذكر مجيع املال وفريضة التأنيث من

حال اخلنثى بأربعة فعلى الطريقة األوىل للخنثى على تقدير الذكورة مجيع املال وهو أربعة وعلى األنوثة نصف املال 
فذلك مال ونصف تدفع نصف ذلك وهو ستة وربع املال وهو ثالثة من األربعة والسهم الباقي للعاصب ألنه على 

ية ال يكون له شيء وعلى األنوثة له النصف فلما ثبت له تارة وسقط أخرى أعطى نصفه وهو الربع تقدير الذكور
وعلى الطريق الثاين للخنثى من فريضة التذكري سهم مضروب يف فريضة التأنيث باثنني وله من فريضة التأنيث سهم 

ملال وللعاصب سهم من فريضة التأنيث مضروبا يف فريضة التذكري بسهم فيجتمع له ثالثة أسهم وهي ثالثة أرباع ا
مضروب يف فريضة التذكري بسهم وليس له شيء من فريضة التذكري مثال آخر له ولدان ذكر وخنثى ففريضة 
التذكري من اثنني وفريضة التأنيث من ثالثة ومها متباينان فاثنان يف ثالثة ستة مث يف حال اخلنثى باثين عشر فعلى 

تقدير الذكورة ستة وعلى تقدير األنوثة أربعة فله مخسة وللذكر على ذكورة اخلنثى ستة  الطريق األول للخنثى على
وعلى األنوثة مثانية فله سبعة وعلى الطريق الثاين للخنثى من فريضة للتذكري سهم مضروب له يف ثالثة فريضة 

باثنني وذلك مخسة وللذكر من  التأنيث بثالثة وله من فريضة التأنيث سهم مضروب له يف فريضة التذكري وهي اثنان
فريضة التذكري سهم يف ثالثة فريضة التأنيث وله من فريضة التأنيث سهمان يف اثنني فريضة التذكري بأربعة فتجتمع 

سبعة وهي حصته مثال آخر ولدان خنثيان وعاصب للخنثيني أربعة أحوال فالفريضة على أهنما ذكران من اثنني 
احلالني اآلخرين أعين أحدمها ذكر واآلخر أنثى من اجلانبني فتستغين بثالثة عن ثالثة وأنثيان من ثالثة وكذلك يف 

وثالثة وتضرهبا يف اثنني بستة مث يف األحوال األربعة بأربعة وعشرين فعلى الطريق األوىل لكل واحد من اخلنثيني 
ى تقدير انفراده باألنوثة مثانية على تقدير انفراده بالذكورة ستة عشر وعلى تقدير مشاركته فيها اثنا عشر وعل

وكذلك على تقدير مشاركته فيها ومجلة ذلك أربعة وأربعون يف األحوال األربع وإمنا يرث حبالة واحدة فيكون له 
ربع اجلميع وهو أحد عشر ويبقى للعاصب سهمان ألن احلاصل له يف حالة من مجلة األحوال األربعة الثلث فله ربعه 

وعشرين وعلى الطريق الثاين لكل واحد منهما من فريضة تذكريمها سهم مضروب له يف وهو سهمان من أربعة 
فريضة ثانيثهما وهي ثالثة بثالثة وله من فريضة ثانيثهما سهم مضروب له يف اثنني فريضة تذكريمها باثنني وله من 

اصة سهم يف اثنني أيضا باثنني فريضة تذكريه خاصة سهمان يف اثنني فريضة تذكريمها بأربعة وله من فريضة تأنيثه خ
ومجلة ذلك أحد عشر فهو نصيب كل واحد منهما وللعاصب سهمان وليس له شيء من الفرائض الثالث املشتملة 

على الذكورة وإمنا له يف فريضة تأنيثهما سهم مضروب له يف اثنني فريضة التذكري باثنني وعلى هذا النحو يعمل 
صاحب املقدمات ال يكون اخلنثى املشكل زوجا وال زوجة وال أبا وال أما وقيل قد فيما زاد على االثنني تنبيه قال 

وجد من له ولد من ظهره وبطنه فإن صح ورث من ابنه لصلبه مرياث األب كامال ومن ابنه لبطنه مرياث األم 
على حائط فإن كامال تنبيه قال ابن يونس إن كان اخلنثى صغريا نظر لعورته أو كبريا جعل يبول إىل حائط أو 

ضرب بوله احلائط أو خرج عنه إن بال من فوقه فهو ذكر وإال فأنثى وقيل جيعل أمامه مرآة وهو يبول فيظهر هبا 
حاله وإذا انتهى اإلشكال كما تقدم عدت األضالع فللرجل مثانية عشر من اجلانب األمين ومن األيسر سبعة عشر 



ضلع أضالع آدم اليسرى فبقي الذكر ناقصا أبدا ضلعا من األيسر وللمرأة من كل جانب مثانية عشر ألن حواء من 
إن أضر به كونه ذكرا فذكر أو ) ش ( حكمه حكم أنثى ألنه املتيقن وقال ) ح ( قضى به علي رضي اهللا عنه وقال 

بل أضر به كونه أنثى فأنثى ويوقف ما بني احلصتني حىت يثبت أحد األمرين ويوقف أبدا كمال جيهل صاحبه وقيل 
خيرج على قاعدة الدعاوى فيقول أنا ذكر ويل كل املال ويقال له بل أنثى ولك نصف املال فيقع التداعي فيقول أنا 
ذكر ويل كل املال ويقال له بل أنثى ولك نصف املال فيقع التداعي يف النصف بعد تسليم النصف فيكون له ثالثة 

  من املسائل أرباع املال فهذه أربعة أقوال يتفرع عليها الواقع 

  فرع

يف اجلواهر والشك يف الوجود والذكورة مجيعا يف احلامل فريغب الورثة يف التعجيل قال الشيخ أبو إسحاق ال تنفذ 
وصاياه وال تأخذ امرأته أدىن سهميها حىت تضع فيتعني املستحق وعن أشهب يتعجل أدىن السهام الذي ال يشك فيه 

وقيل يوقف مرياث أربع ذكورة ألنه أكثر ما تلده وقد ولدت أم ولد إمساعيل  ألن تأخريه ال يفيد إذ ال بد من دفعه
  أربعة ذكورا حممدا وعمر وعليا وإمساعيل وبلغ حممد وعمر وعلي الثمانني 

  فرع

يف املنتقى عن حيىي الفرضي يف الصيب ميوت وله أم متزوجة ال ينبغي لزوجها وطؤها حىت يتبني أن هبا محال أم ال 
اث ألهنا إن كانت حامال ورث ذلك احلمل أخاه ألمه وقال أشهب ال ينعزل عنها فإن وضعت ألقل من ملكان املري

ستة أشهر ورث أخاه أو ألكثر من ستة أشهر أو تسعة أشهر أو أكثر من ذلك مل يرثه وإن كان زوجها غائبا عنها 
  غيبة بعيدة ال ميكنه الوصول إليها ورث إن ولدت ألكثر من تسعة أشهر 

  ع غريبفر

سئل بعض الفضالء عن أخوين ماتا عند الزوال أو غروب الشمس أو حنو ذلك من األوقات لكن أحدمها باملشرق 
واآلخر باملغرب فهل يتوارث اإلخوة أو ال يتوارثان لعدم تيقن تقدم أحدمها على اآلخر أو يرث أحدمها اآلخر من 

تزول أبدا باملشرق قبل املغرب وكذلك غروهبا  غري عكس أجاب بأن املغريب يرث املشرقي بسبب أن الشمس
ومجيع حركاهتا فاملشرقي مات قبل املغريب قطعا لقول السائل ماتا معا عند الزوال يف املشرق واملغرب فريثه املغريب 

  جزما 

  الباب الرابع يف الفروض املقدرة ومستحقيها

نثيني فإن كن نساء فوق اثنتني فلن ثلثا ما ترك يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ اال( وأصلها قوله تعاىل 
وإن كانت واحدة فلها النصف وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه 

أبواه فألمه الثلث فإن كان له إخوة فألمه السدس من بعد وصية يوصي هبا أو دين آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم 
لكم نفعا فريضة من اهللا إن اهللا كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد فإن كان أقرب 

هلن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصني هبا أو دين وهلن الربع مما تركتم إن مل يكن لكم ولد فإن كان 



ين وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون هبا أو د
) أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء يف الثلث من بعد وصية يوصي هبا أو دين 

يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ( وقوله تعاىل يف آخر السورة 
يرثها إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر ما ترك وهو 

سئل أبو موسى األشعري عن بنت : ويف البخاري ) مثل حظ األنثيني يبني اهللا لكم أن تضلوا واهللا بكل شيء عليم 
سعود فإنه سيتابعين فسئل ابن مسعود وأخرب وابنة ابن وأخت ، فقال للبنت النصف ولألخت النصف وائت ابن م

أقضي فيها مبا قضى رسول اهللا للبنت النصف ولبنت ) قد ضللت إذا وما أنا من املهتدين ( بقول أيب موسى فقال 
االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي فلألخت وفرض رسول اهللا البنيت سعد بن الربيع من أبيهما الثلثني قال 

اث قسم يف اإلسالم ويف املوطأ جاءت اجلدة لألم إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فسألته سحنون وهو أول مري
مرياثها فقال هلا أبو بكر مالك يف كتاب اهللا شيء وما علمت لك يف سنة رسول اهللا شيئا فارجعي حىت أسال الناس 

بكر هل معك غريك فقام حممد بن  فسأل الناس فقال املغرية بن شعبة حضرت رسول اهللا أعطاها السدس فقال أبو
مسلمة األنصاري فقال مثل ما قال املغرية فأنفذه هلا أبو بكر مث جاءت اجلدة األخرى إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا 
عنهما فسأله مرياثها فقال هلا مالك يف كتاب اهللا تعاىل شيء وما أظن القضاء الذي قضي به إال لغريك وما أنا بزائد 

لكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو هلا ويروى أنه أراد إسقاطها فقام يف الفرائض و
إليه رجل من األنصار فقال يا أمري املؤمنني إنك لتسقط اليت لو تركت الدنيا وما عليها لكان ابن ابنها وارثها 

فقال حينئذ ما قال وقال ابن يونس وعن مالك وتورث اليت لو تركت الدنيا وما عليها مل يكن البن بنتها منها شيء 
أن اجلدتني أتتا أبا بكر رضي اهللا عنه فأراد أن جيعل السدس لليت من قبل األم فقال له رجل من األنصار أما إنك 

  تترك اليت لو ماتت وهو حي لكان يرثها فجعل أبو بكر السدس بينهما 

  فوائد عشرون

  الفائدة األوىل

  ومل يقل يف أبنائكم ألن الولد يشمل الذكر واألنثى واالبن خيتص بالذكر ) والدكم يف أ( يف قوله تعاىل 

  الفائدة الثانية

ألن عقله مثل عقليهما وشهادته بشهادتيهما وديته بديتيهما فله من ) للذكر مثل حظ األنثيني ( يف قوله تعاىل 
بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما أخذت  اإلرث مثلهما وقيل ألنه يتزوج فيعطي صداقا وهي تأخذ صداقا فيزيد

  فيستويان 

  الفائدة الثالثة

اعترب ابن عباس ظاهر اللفظ فجعل الثلثني للثالث من البنات وللبنتني النصف واختلف ) فوق اثنتني ( يف قوله تعاىل 
هما وهو خالف فيها على رأي اجلمهور فقيل زائدة وخطأه احملققون فإن زيادة الظرف بعيدة وقيل اثنتني فما فوق



الظاهر أيضا والصواب أن اهللا تعاىل نص على الزائد على االثنتني يف البنات ومل يذكر االبنتني ونص على اثنتني يف 
األخوات ومل يذكر الزائد اكتفاء بآية البنات يف األخوات وبآية األخوات يف البنات ألن القرآن كالكلمة الواحدة 

باحلديث النبوي فاستقامت الظواهر وقامت احلجة ألن اهللا تعاىل إذا جعل  يفسر بعضه بعضا وعلم فرض البنتني
الثلثني لألختني فالبنتان أوىل لقرهبما وألن البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأوىل أن تأخذه مع أختها ألهنا 

  املتقدم ذات فرض مثلها والتسوية بني البنتني واألخت الواحدة يف النصف خالف القياس واحلديث 

  الفائدة الرابعة

ألن الذكر لو انفرد لكان له الكل فهي إذا انفردت هلا النصف ) وإن كانت واحدة فلها النصف ( يف قوله تعاىل 
  ألهنا على النصف منه يف األحكام كما تقدم 

  الفائدة اخلامسة

مبنزلة ذكر يف بعض أحواله فهو من باب  يف أن لالثنتني الثلثني ألن الذكر إذا كان مع ابنة له الثلثان فجعل االبنتان
مالحظة ما تقدم من احلكمة يف جعل األنثى على النصف والكثري من البنات سقط اعتباره يف التأثري يف الزيادة 

  كالذكور إذا كثر عددهم اشتركوا يف نصيب الواحد إذا انفرد فسوي بني البابني يف اإللغاء 

  الفائدة السادسة

مسى األم أبا جمازا من باب التغليب وهو يف لسان العرب يقع إما خلفة اللفظ كالعمرين فإن ) بويه وأل( يف قوله تعاىل 
فغلب لفظ القمر ** ) لنا قمراها والنجوم الطوالع ( لفظ عمر أخف من لفظ أيب بكر أو لفضل املعىن وخفته حنو 

اللفظ إلشعاره مبكروه حنو قول عائشة على الشمس ألنه مذكر والشمس مؤنثة واملذكر أخف وأفضل وإما لكراهة 
رضي اهللا عنها ما لنا عيش إال األسودان تريد املاء والتمر والتمر أسود واملاء أبيض وكالمها مذكر وعلى وزن أفعل 

  فال تفاوت بل لفظ األبيض يشعر بالربص فغلبت األسود عليه فهذه ثالثة أسباب للتغليب يف اللغة 

  الفائدة السابعة

السدس لألبوين ألنه أدىن سهام الفرائض املواريث يف القرابات وكذلك يف اخلرب فيمن أوصي له بسهم من يف إعطاء 
ماله قال يعطى السدس واالبن أقوى العصبات ومقتضاه حرمان األب وبر األب يقتضي عدم احلرمان فاقتصر له 

  حتقيق املستحق على أقل السهام وسويت األم به ألنه من باب مالحظة أصل الرب ال من باب
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  الفائدة الثامنة

ألهنما اجتمعا يف درجة واحدة ومها ذكر وأنثى فجعل للذكر مثل حظ ) وورثه أبواه فألمه الثلث ( يف قوله تعاىل 
ن املال قبل نزول ومل يذكر األب وحجب باإلخوة أل) فإن كان له إخوة فألمه السدس ( األنثيني وقوله تعاىل 

املواريث كان كله للعصبة فلما قسم اهللا تعاىل لكل واحد ما مساه بقي األب على مقتضي األصل له ما بقي بعد 
السدس كالعام إذا خص ويأخذ األب ما عدا السدس ألنه أقرب عصبة من اإلخوة وحجبنا اإلخوة إىل السدس ألن 

أن شأن البنوة إسقاط األباء واألمهات وإمنا يقتصر هلما على أدىن السهام األخ يديل بالبنوة ألنه ابن أبيه وقد تقدم 
مالحظة ألصل بر الوالدين فالتحقيق أن اإلخوة نزعوا من األم واألب نزع من اإلخوة السدس اليت كانت األم 

ن امليت تأخذه معه ومل حيجب األخ الواحد وال األخت الواحدة وإن حجب الولد الواحد ألن الولد الواحد اب
واألخ ابن أبيه فهو أبعد رتبة فضوعفت الرتبة يف البعد بواحد كما نقصت الرتبة يف القرب بواحد فإن اجتمع ابنة 
وأخت فللبنت النصف ولألخت النصف أما البنت فألهنا نصف ابن كما تقدم وأما األخت فألهنا ولد أبيه فباألب 

ه وهو يأخذه لو حضر وهذه ولد أبيه فهي أقرب منه أال ترى تستحق ذلك ألنه لو حضر كان له وألن العم ولد جد
  أهنا لو كانت أختا ألم مل تأخذ شيئا هلذا السر 

  الفائدة التاسعة

جعل املرياث متأخر عن الدين والوصية فانظر إنه قد تقدم مقادير ) من بعد وصية يوصي هبا أو دين ( يف قوله تعاىل 
مقدرات وهي األنصباء من األموال فهل املتأخر املقدار أو املقدر فإن كان وهي النصف والثلثان والسدس والثلث و

املتأخر املقدار فيكون املعىن للبنت النصف وكونه نصفا إن تقدم على الدين زاد أو تأخر نقص فأخرب اهللا تعاىل أن 
مليك مل يتعرض له النصف املراد إمنا هو النصف الذي يصغر بتأخريه عن إخراج الدين والوصية ويكون أصل الت

بالتأخري أو أصل التمليك متأخر عن الدين فال تكون التركة على ملك الورثة قبل وفاء الدين على هذا التقدير 
وتكون على ملكهم على التقدير األول وهو أصل خمتلف فيه بني العلماء وسيأيت بيانه يف قسم التركات إن شاء اهللا 

  تعاىل 

  الفائدة العاشرة

ية يف اللفظ على الدين مع عدم وجوهبا ووجوبه والشأن تقدمي األعم واجلواب أن النفوس جمبولة على مل قدم الوص
إمهال الوصية لعدم وجوهبا يف أصلها وعدم املعاوضة فيها فقدمها اهللا تعاىل ليشعر النفوس مبيل صاحب الشرع هلا 

ذلك وقال يل بعض الفضالء إمنا قدم الوصية ألنه فيبعد إمهاهلم إلخراجها واستغىن الدين بقوة جناب املطالب به عن 
أضاف إليه بعد واملرياث إمنا يقسم بعدها ال بعد الدين فإن الدين خيرج أوال مث الوصية مث املرياث فلما كان املرياث 

ولو إمنا يقع بعد الوصية ال بعد الدين ألهنا املتأخرة يف اإلخراج جعل اللفظ على وفق الواقع فقيل من بعد وصية 
قال من بعد دين أو وصية يوصى هبا لكانت البعدية مضافة للدين وكان الدين يتأخر إخراجه عن الوصية وهو 



خالف اإلمجاع قلت له هذا يتم لو قال بالواو املقتضية للجمع وإمنا اآلية بأو املقتضية أحدمها وحده فعلى هذا ميت 
لوصية مع ضعفها مع أهنا منفردة فيعود السؤال قال تكون له وصية بغري دين وآخر له دين بغري وصية فلم قدمت ا

أو مبعىن الواو قلت ينتقض املعىن نقضا شديدا إن جعلنا أو مبعىن الواو يكون املرياث متأخرا عن جمموعهما ال عن 
ى باهبا أحدمها وال يلزم من ترجيح اجملموع عليه ترجيح جزئه عليه فال يلزم التأخري عن الدين وحده وإن جعلناها عل

يكون املرياث متأخرا عن أحدمها ويلزم من تأخريه وترجيح أحدمها عليه ترجيح اجملموع عليه ضرورة فظهر أن 
  املعىن مع الواو ينتقض نقضا شديدا فال يصار إليه 

  الفائدة احلادية عشرة

على املصاحل فلما افترقا ألن الزوج والزوجة كالشريكني املتعاونني ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم ( يف قوله تعاىل 
كان له النصف ومع الولد الربع ألن الولد عضو منها فقدم عليه ولقوة املشاركة أشبه صاحب الدين الذي يقدم 

على االبن فجعل له نصف ما كان له وهو الفرق بني الزوج واألب له السدس أقل السهام ألنه صاحب رحم عري 
ب من وجه ألن للزوج أن يتزوج أربع نسوة فأعطي له من ماهلا بتلك عن شائبة املشاركة واملعاملة وناسب األ

النسبة وهي الربع أقل السهام كما أعطي األب أقل السهام واملرأة هلا الربع ألن األنثى نصف الذكر كما تقدم وهلا 
ادة على أربع الثمن عند الولد بذلك وألن هلا ربع حده ألنه إذا تزوج أربع نسوة حصتها الربع وليس للزوج الزي

  فاستحقت الربع 

  الفائدة الثانية عشر

قيل هي مشتقة من اإلكليل ألن اإلنسان ينزل منه أبناؤه فهم ) وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة ( يف قوله تعاىل 
حتته ولذلك يقول العلماء االبن وإن سفل وينزل من آبائه ولذلك يقولون األب وإن عال فهم فوقه وإخوته حوله 

ل األجنحة فإذا مل يكن له أبناء حتته وال آباء فوقه بقي يف الوسط وإخوته حوله عن ميينه ومشاله فأشبه االكليل مث
وقيل من الكالل الذي هم التعب أي كلت الرحم عن والدة األبناء قال ابن يونس وقيل يكفي يف الكاللة عدم 

ورثة كاإلكليل وقيل للورثة الذين ليس فيهم ولد وال الولد ويف مسماها ثالثة أقوال قيل اسم للميت أي هو مع ال
أب وقيل للفريضة اليت ال يرث فيها ولد وال والد وأمجع الناس على أن املراد باإلخوة ها هنا إخوة األم وإن كان 

  اللفظ صاحلا هلم ولغريهم من اإلخوة 

  الفائدة الثالثة عشرة

ه ما كان ألمه اليت يديل هبا ولذلك استوى ذكرهم وأنثاهم ألن أعطي ل) فلكل واحد منهما السدس ( يف قوله تعاىل 
األصل أنثى فال أثر للذكورة واألم إمنا ترث السدس مع وجودمها فكان ذلك للواحد واألم هلا حاالن الثلث 

والسدس فجعل حاالها حلالتهما إن انفرد الواحد فالسدس أو اجتمعوا فالثلث فسر هذه الفروض األم وسر األم 
ما األب والبنوة كما تقدم وملا كان أعلى أحوال األم الثلث وأقل أحواهلا السدس وأعلى أحوال اإلخوة فيه

االجتماع وأدناها االنفراد فرض األعلى لألعلى واألدىن لألدىن واستوى الذكر واألنثى خبالف األشقاء واألوالد 
ذا كان الذكر عاصبا وال عصوبة مع اإلدالء وسائر القرابات والزوجني ألن الذكر حيث فضل األنثى إمنا كان إ



بأنثى اليت هي األم وأما الزوج وإن مل يكن عصبة فألنه يديل بنفسه وهو أشرف من الزوجة بالذكورة وها هنا األخ 
  الذكر لألم مل يدل بنفسه بل باألم فيسقط اعتبار خصوص كونه ذكرا 

  الفائدة الرابعة عشرة

تقدم اشتقاقها وتلك األقوال الثالثة اليت يف مسماها ها هنا وكان عمر ) م يف الكاللة قل اهللا يفتيك( يف قوله تعاىل 
رضي اهللا عنه يستشكلها كثريا وعنه يف ذلك حكايات نقلها ابن عطية إحداها روي عنه ما راجعت رسول اهللا 

املنرب ثالث لو بينها رسول اهللا مراجعيت يف الكاللة ولوددت أن رسول اهللا مل ميت حىت يبينها وثانيتها كان يقول على 
لكان أحب إيل من الدنيا اجلد والكاللة واخلالفة وأبواب من الربا وثالثها أنه كتب كتابا فيها ومكث يستخري اهللا 
تعاىل فيه ويقول اللهم إن علمت فيه خريا فأمضه فلما طعن دعا بالكتاب فمحي ومل يعلم ما فيه ورابعتها أنه مجع 

وقال ألقضني يف الكاللة بقضاء تتحدث به النساء يف خدورها فخرجت عليهم حية من البيت  أصحاب رسول اهللا
وتفرقوا فقال لو أراد اهللا أن يتم هذا األمر ألمته وخامستها أنه خطب الناس يوم مجعة فقال واهللا ما أدع بعدي شيئا 

يل فيها حىت طعن يف حنري وقال تكفيك أهم من الكاللة وقد سألت عنها رسول اهللا فما أغلظ يل يف شيء ما أغلظ 
آية الضيف اليت أنزلت يف آخر سورة النساء فإن أعش فسأقضي فيها بقضية ال خيتلف فيها اثنان ممن يقرأ القرآن 

وعن عقبة بن عامر ما أعضل بأصحاب رسول اهللا شيء ما أعضلت هبم الكاللة قال ابن عطية فظاهر كالم عمر أهنا 
وإن كان رجل يورث ( اهللا أنه سئل عن الكاللة فقال أمل تسمع اآلية اليت أنزلت يف الصيف آية الصيف وعن رسول 

إىل آخر اآلية واستكشل مجاعة استكشال عمر رضي اهللا عنه هلا فإهنا بينة غري أن اللفظ ال داللة له على ) كاللة 
ألب فلعله موضع اإلشكال غري أنه ال  خصوص كونه امسا للميت أو املال أو الورثة وال على إخوة ألم أو أشقاء أو

  يعرف أن املراد باآلية األوىل إخوة األم وهبذه أخوة األب أو الشقائق 

  الفائدة اخلامسة عشرة

إمنا كان هلا النصف ألهنا بنت أبيه فاألخوات يف احلقيقة بنات غري ) وله أخت فلها نصف ما ترك ( يف قوله تعاىل 
بنات الصلب عليهن وأجرين جمراهن عند عدمهن وملا كان األخ الذكر إذا انفرد له أهنن أبعد مرتبة فال جرم قدم 

الكل كان هلا النصف ألن األنثى نصف الذكر كما تقدم ولألنثيني فأكثر الثلثان ألن األنثيني كذكر والذكر له 
 تضار بأختها مع أن الثلثان مع األخت فجعل ذلك هلما ولو بقيت البنت أو األخت على النصف حالة االجتماع ومل

االبن ال يبقى على حاله عند االنفراد إذا كان معه أخته ويضارهبا للزم ترجيح األنثيني على الذكر فكان املناسب أن 
جيعل األنثيان مثل الذكر يف أصل الفرض واملضارة وسوي بني األنثيني والزائد عليهما كما سوي بني الذكر والزائد 

واستفيد الزائد من آية البنات كما استفيد حكم البنتني من هذه اآلية فبقيت كل واحدة من عليه يف حوز مجيع املال 
  اآليتني مبينة لألخرى وقد تقدم بسطه يف البنات 

  الفائدة السادسة عشرة

علي اتفق النحاة على أن خرب املبتدأ ال جيوز أن يكون معلوما من اخلرب قال أبو ) فإن كانتا اثنتني ( يف قوله تعاىل 
ميتنع قولك إن الذاهب جاريته صاحبها ألنه قد فهم من قولك جاريته أنه صاحبها وكذلك يفهم من قوله تعاىل كانتا 



أهنما اثنتان فاخلرب معلوم من االسم ومقتضى ما تقدم املنع قال أبو علي يف تعاليقه كانت العرب تورث الكبرية دون 
إىل أصل العدد اجملرد من الصغر والكرب وكأنه تعاىل يقول كيف ' اثنتني ' ه الصغرية اهتضاما هلا فأشار اهللا تعاىل بقول

كانتا فصار وصف التجريد عن الكرب والصغر قيدا زائدا يف اخلرب وهو مل يعلم من االسم فحسن أن يكون خرب 
  ونظائره كثرية  أي املعروف فحسن إلضمار الصفة** ) أنا أبو النجم وشعري شعري : ( الزيادة كما قال أبو النجم 

  الفائدة السابعة عشرة

بصيغة املضارع بعد أن تقدم البيان فاملطابق لتقدم البيان بني اهللا لكم فلم عدل عنه ) يبني اهللا لكم ( يف قوله تعاىل 
للمضارع وجوابه أن الفعل املضارع يستعمل للحالة املستمرة جمازا كقوهلم فالن يعطي ومينع ويصل ويقطع أي هذا 

ومنه قول خدجية رضي اهللا عنها لرسول اهللا إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتعني على شأنه 
نوائب احلق أي هذا شأنك فمراد اآلية أن البيان شأن اهللا تعاىل يف هذه املسألة ويف غريها فهي حتقيق للماضي وعدة 

  بوقوع البيان يف املستقبل فكان املعىن أمت من املاضي وحده 

  فائدة الثامنة عشرةال

فإن أن يف أن تضلوا مصدرية مفعول من أجله وهو غري مراد الظاهر ألن ) يبني اهللا لكم أن تضلوا ( يف قوله تعاىل 
معىن الظاهر يبني اهللا لكم من أجل أن تضلوا فيكون اإلضالل هو الباعث على البيان وليس كذلك بل ضده فيتعني 

كراهة أن تضلوا أو خشية أن تضلوا فهذا احملذوف هو املفعول من أجله على  مضاف حمذوف تقديره يبني اهللا لكم
  التحقيق ونظائره يف القرآن كثرية 

  الفائدة التاسعة عشرة

يف احلديث النبوي املتقدم ألنه إذا اجتمع بنت وبنت ابن وأخت فللبنت النصف ألهنا نصف أخيها وهي وبنت االبن 
عليله وهو أربعة أرباع للبنت منها ثالثة ألهنا النصف ولو كان مكان ابنة االبن ابنتان فلهما الثلثان كما تقدم ت

أخوها كان له النصف الباقي فإذا كانت أنثى كان هلا الربع من حظهما ألنه إذا تبني أن البنتني للصلب ال يزادان 
لسدس تكملة الثلثني فيالحظ ها على الثلثني فأوىل إن كانت إحدامها بنت أبن وإذا تعني هلا الربع من حظهما فهو ا

هنا ثالثة أمور أن البنتني ال يزادان على الثلثني وأن البنت لقرهبا جعل هلا النصف وأن السدس الصاحل لبنت االبن 
هو ربع باعتبار الثلثني ال باعتبار أصل املال وكان األصل أن يكون هلا الربع من أصل املال لكن عدل عن ذلك ليال 

بنات الصلب ولألخت ما بقي ألهنا ذات فرض النصف وتقوم مقام البنت عند عدمها فيكون  ترجع هاتان على
لألثنني منهن الثلثان وهي تديل بالبنوة ألهنا بنت ابنه فتقدم ألهنا من أرباب الفروض على العصبات فتأخذ ما بقي 

فاشترط يف ) له ولد وله أخت ليس ( هلذا السبب صارت األخوات عصبة البنات وهذا احلديث خمصص لقوله تعاىل 
توريثها عدم الولد ولذلك قال ابن عباس يقدم العصبة عليها لظاهر اآلية فإن اهللا تعاىل مل جيعل هلا شيئا إال عند عدم 

  الولد وهذا احلديث يبني أن مراد اهللا تعاىل بالولد الذكر 

  الفائدة العشرون



بة من األم واألب فجعل هلا أدىن حاليت األم واألب وهو السدس يف حديث اجلدة إمنا كان هلا السدس ألهنا أبعد رت
والفرق بينها وبني بنت االبن إذا انفردت تأخذ النصف أن بنت االبن تديل بالبنوة واجلدة تديل باألمومة وهي 

كل من أضعف من البنوة وبينها وبني اإلخوة لألم أن هلم الثلث إذا اجتمعوا وإن كان اجلميع يديل باألم وهذا أش
األول أن األخ لألم يقول أنا ابن أمه واجلدة تقول أنا أم أمه فاألول يديل بالبنوة املقدمة على األمومة فهذه علل 
مقادير الفرائض وحكمها وهي من أجل علم الفرائض فتأملها تفريع الفروض املقدرة ستة الثلثان ونصفهما وهو 

ونصفه وهو الثمن قال ابن يونس اجملمع على توريثه من  الثلث ونصفه وهو السدس والنصف ونصفه وهو الربع
الرجال مخسة عشر االبن وابن االبن وإن سفل واألب واجلد أبو األب وإن عال واألخ الشقيق واألخ لألب واألخ 

لألم وابن األخ الشقيق وإن بعد وابن األخ من األب وإن بعد والعم الشقيق والعم لألب وابن العم الشقيق وإن 
وابن العم لألب وإن بعد وعمومة األب وبنوهم داخلون يف العمومة والزوج وموىل النعمة ومن النساء عشرة بعد 

البنت وبنت االبن وإن سفل واألم واجلدة لألم واجلدة لألب واألخت الشقيقة واألخت لألب واألخت لألم 
د البنات وبنات اإلخوة وأوالد وأوالد والزوجة وموالة النعمة ويف اجلواهر من عدا هؤالء كأب األم وأمه وأوال

األخوات وبين اإلخوة لألم والعم لألم وأوالده والعمات واألخوال واخلاالت وأوالدهم وبنات األعمام فهم ذوو 
أرحام ال شيء هلم واملستحقون بالقرابة منهم بغري واسطة وهم البنون والبنات واآلباء واألمهات ومنهم من يستحق 

 امليت وهم أربعة أصناف ذكر يتسبب بذكر وهم العصبة كبين البنني وإن سفلوا واجلد وإن عال بواسطة بينه وبني
واإلخوة وبنوهم واألعمام وبنوهم وإن بعدوا ومن يتسبب من هؤالء بأنثى فال مرياث له كاجلد لألم وبين اإلخوة 

الثاين إناث يتسببون بإناث وهم اثنان لألم وبين البنات وحنوهم إال اإلخوة لألم لكن ال يرثون بالتعصيب الصنف 
فقط اجلدة لألم واألخت لألم الصنف الثالث ذكور يتسببون بأنثى وهو واحد فقط األخ لألم والصنف الرابع إناث 

يتسببون بذكور وهم ثالثة فقط األخوات لألب وبنات البنني واجلدة أم األب والوارثون بالسهام املقدرة ثالثة 
ال هبا وهم ستة األم واجلدة والزوج والزوجة واألخ لألم واألخت لألم وصنف يرثون هبا أصناف صنف ال يرث إ

وبالتعصيب وقد جيمعون بينهما وهم اثنان األب واجلد فيفرض هلما مع الولد أو ولد االبن السدس وإن فضل شيء 
هما وهم أربع النبات أخذاه بالتعصيب مع البنت وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وال جيمعون بين

وبنات االبن واألخوات األشقاء واألخوات لألب ألهنن إذا كان معهن أخ مل يرثن بالفرض بل بالتعصيب وكذلك 
بنات االبن يعصبهن ذكر إن كان معهن يف درجتهن أو أسفل منهن ويعصب األخوات أربعة األخ يف درجتهن واجلد 

بنت الصلب وبنت االبن مع عدمها والزوج مع عدم احلاجب وبنات الصلب وبنات االبن فالنصف فرض مخسة 
واألخت الشقيقة واألخت لألب مع عدم احلاجب والربع فرض صنفني الزوج مع وجود احلاجب والزوجة 

والزوجات مع عدم احلاجب والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود احلاجب والثلثان فرض االبنتني 
و لألب إذا انفردن والثلث فرض األم مع عدم احلاجب واالثنني فصاعدا من ولد األم فصاعدا واألختني الشقيقتني أ

والسدس فرض سبعة األب مع احلاجب واألم مع احلاجب واجلدة لألب إذا انفردت أو مع أخوات شاركنها 
م ذكرا أو والواحدة من بنات االبن فأكثر مع بنات الصلب واألخت لألب فأكثر مع الشقيقة والواحد من ولد األ

أنثى واجلد مع الولد أو ولد الولد والفروض اخلارجة عن املقدرة بالنص هي ثلث ما بقي يف زوج وأبوين وزوجة 
  وأبوين وللجد مع األخوة إذا كان ثلث ما بقي عن ذوي السهام أفضل له 

  باب اخلامس يف احلجب



من يتسبب للميت بنفسه كالبنني ويف اجلواهر هو قسمان حجب إسقاط وحجب نقل وحجب اإلسقاط ال يلحق 
والبنات واآلباء واألمهات ويف معناهم األزواج والزوجات ويلحق غريهم ونرتب احلجب على ترتيب املواريث 
فنقول ال حيجب ابن االبن إال االبن والقريب من احلفدة حيجب البعيد وال حيجب اجلد إال األب واجلد حيجب 

البن وابنه وإن سفل واألب وحيجب بين اإلخوة آباؤهم ومن حجبهم وحيجب األجداد األبعد منه وحيجب اإلخوة ا
بين العمومة آباؤهم ومن حجبهم ومىت اجتمع يف طبقة قريب حجب األبعد منه كاإلخوة مع بنيهم والعمومة مع 

خ بنيهم وإن استووا يف الطبقة والقرب وألحدهم زيادة ترجيح مبعىن مناسب جلهة التعصيب قدم األرجح كاأل
الشقيق مع األخ لألب والعم الشقيق مع غري الشقيق وحيجب اإلخوة لألم عمود النسب لظاهر النص األب واجلد 
والولد وولد الولد وأما اإلناث فيحجب بنات االبن الواحد من ذكور ولد الصلب ويسقطن مع االثنتني فصاعدا 

معهن ذكر يف درجتهن أو أبعد منهم فيصرن عصبة من بنات الصلب ألنه ال يزاد البنات على الثلثني إال أن يكون 
به وال يسقط األخوات الشقيقات إال األب ألهنن يدلني به واالبن وابن االبن لظاهر النص وحيجب األخوات لألب 
الواحد من األشقاء ويسقطن بالشقيقتني إذا مل يكن معهن ذكر ألن األخوات ال يزدن على الثلثني وتسقط اجلدات 

  ن باألم ألهنا أقرب وهبا تديل أمها وتسقط اليت من جهة األب ألهنا من أي جهة ك

  فرع

عمن يسقطها وتسقط البعدى من جهة األب بالقرىب من جهة األم ويف اجلعدية إن اجتمعت اجلدتان يف درجة أو 
النبوي وجدة اليت لألب أقرب فالسدس بينهما وال حتجب جدة األب القريبة البعيدة من جهة األم ألهنا مورد النص 

األب فرع عليها فلم حتجبها ويف اجلواهر وحيجب املعتق عصبة النسب لقوة القرابة ويسقط إذا استغرقت الفرائض 
كسائر العصبات وكذلك موالة النعمة وأما حجب النقل فثالثة نقل من فرض إىل فرض دونه ومن فرض إىل 

اف الصنف األول األم ينقلها الولد ذكرا كان أو تعصيب ومن تعصيب إىل فرض فمن الفرض إىل الفرض مخسة أصن
أنثى وولد االبن واحدا فصاعدا واالثنان فصاعدا من اإلخوة ذكورا أو إناثا من أي جهة كانوا من الثلث إىل 

يف املنتقى جموسي تزوج ابنته فأولدها ولدين أسلمت معهما ومات أحدمها ففي العتبية لألم ) فرع ( السدس 
أمه وهي أخته وترك أخاه ويف اجلواهر الصنف الثاين األزواج ينقلهم الولد وولد ذكورهم من السدس ألنه ترك 

النصف إىل الربع الصنف الثالث الزوجة ينقلها من الربع إىل الثمن من ينقل الزوج الصنف الرابع بنات االبن ينقل 
خذن السدس الصنف اخلامس األخوات الواحدة عن النصف واالثنتني فأكثر عن الثلثني البنت الواحدة فوقهن فيأ

لألب ينقلهن إىل السدس األخت الشقيقة ومن التعصيب إىل الفرض خيتص باألب واجلد ينقلها االبن وابنه إىل 
السدس وال يرثان مع هذين بالتعصيب وكذلك إن استغرقت السهام املال يفرض أليهما كان السدس كزوج 

يب كما تقدم يف البنات وبنات االبن واألخوات األشقاء أو لألب وابنتني وأم وأب أو جد ومن فرض إىل تعص
  وشذت مسألة تسمى 

  الغراء واألكدرية

ألهنا انفردت وكدرت على زيد مذهبه أو سئل عنها رجل يسمى األكدر فأخطأ فيها وهي زوج وأم وجد وأخت 
ن التعصيب القسمة معه والقسمة ها شقيقة أو ألب فمقتضى ما تقدم أن اجلد يعصبها فال يفرض له شيء لكنه ملا كا

هنا متعذرة ألهنا تنقص اجلد من السدس وال ميكن تنقيصه عنه ومل يكن بد من أن يفرض هلا النصف فتعول بنصفها 



فتصري تسعة فتأخذ ثالثة أسهم من تسعة وللجد سهم مث يقامسها للذكر مثل حظ األنثيني وأربعة على ثالثة غري 
ثالثة يف تسعة تبلغ سبعة وعشرين هلا أربعة مضروبة يف ثالثة باثين عشر للجد مثانية  منقسمة وال موافقة فيضرب

وهلا أربعة وهلذه املسألة شرطان أحدمها افتران األنوثة ألن األخ عاصب ال يفرض له وثانيهما انفرادها فلو كان 
هن اجلد فيه ما مل تنقصه للميت أخت أخرى من جهة من اجلهات انتقلت األم للسدس ويبقى لألخوات سهم يقامس

املقامسة عن السدس وتسمى أيضا احلمارية مسيت بذلك لقول األشقاء لعمر رضي اهللا عنه هب أن أبانا كان محارا 
أليس نشارك اإلخوة لألم يف األم وتسمى املشتركة ملشاركة األشقاء لإلخوة لألم وهي تتصور يف زوج وأم أو جدة 

فللزوج النصف ولألم السدس ولإلخوة لألم الثلث فلم يبق لألشقاء شيء وإخوة ألم وأخ أو إخوة أشقاء 
فيشاركون إخوة األم يف الثلث يقتسمونه على أهنم اجلميع إخوة يتساوى الذكر واألنثى وهلا شرطان أن يكون 

كونوا األشقاء ذكورا أو مع إناث فلو انفرد اإلناث فرض هلن للواحدة النصف ولالثنتني فصاعدا الثلثان وأن ي
أشقاء فلو كانوا ألب مل يرثوا شيئا لعدم املشاركة يف األم ويف املقدمات مىت فضل لألشقاء أو اإلخوة لألب شيء 

فال يشاركوهنن وإن كان أقل مما حصل إلخوة األم ويف املنتقى هلا أربعة شروط أن يكون فيها زوج واثنان من ولد 
  واحد مل تكن مشتركة األم وأخ ألب وأم ومعهم أم أو جدة فإن اخنرم 

  فرع

يف اجلعدية من سقط لعلة فيه لرق أو قتل أو كفر ال حيجب فريث ابن االبن املسلم مع االبن الكافر وكذلك بقية 
أنواع الورثة وال حيجب أما من سقط ألن غريه حجبه فقد حيجب ألن اإلخوة لألم حيجبون األم عن الثلث إىل 

  يرثون وحيجبون اجلد عن بعض مرياثه ملعادة األشقاء هبم اجلد وال يرثون السدس ويأخذ السدس اآلخر األب وال 

  فرع

قال ابن يونس كل من يديل بشخص حجبه ذلك الشخص فتحجب األم اجلدة لألم واألب اجلدة لألب واألم 
  حتجب اجلدتني ألهنا أقرب وإمنا أورث اجلدتان السدس ألهنما أم فقدمت األم عليهما 

  رتيب املواريث على النسبالباب السادس يف ت

ويف اجلواهر الواحد من بين الصلب حيوز املال إذا انفرد واالثنان واجلماعة يقسمونه بالسواء والذكور واإلناث 
للذكر مثل حظ األنثيني واإلناث فقط للواحدة املنفردة النصف ولالثنتني فصاعدا الثلثان وولد االبن مع عدم األبناء 

ب وللواحدة منهن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثني الواحدة واجلماعة ويسقطن للصلب كمرياث ولد الصل
مع االثنتني فصاعدا إال أن يكون معهن ذكر يف درجتهن أو أسفل منهن فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض 

يعصب من  فللعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى إال أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو
معه يف درجته معها وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها مقامسة وسقطت السفلى أو يف الطبقة العليا اثنتني 

استكملتا الثلثني وسقطت الوسطى ومن بعدها إال أن يكون معهن ذكر يف درجتهن أو أسفل منهن واألب إذا انفرد 
ولد الصلبب وولد االبن أخذ ذو الفرض فرضه وأخذ هو حاز املال بالتعصيب وإن كان معه ذو فرض سواء إناث 

الباقي بالتعصيب ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد االبن ذكورهم وإناثهم السدس فإن فضل عن إناثهم فضل 



أخذه بالتعصيب وفرض األم الثلث ومع الولد وولد االبن أو اثنني من اإلخوة أو األخوات السدس وهلا مع األب 
لث ما بقي وللجد إذا انفرد مجيع املال وله السدس مع ذوي السهام إال أن يفضل شيء فيأخذه وزوج أو زوجة ث

بالتعصيب وله مع اإلخوة أو األخوات أو جمموعهم كانوا أشقاء أو ألب األفضل من الثلث أو املقامسة ففي ثالث 
قامسهم على املعادة وبعضهم أخوات أو أخ الثلث أفضل وأربع أخوات أو أخوين استوى املقامسة والثلث وحيث 

أشقاء وبعضهم ألب رجع األشقاء على إخوة األب فيأخذون ما يف أيديهم كجد وأخ شقيق وأخ ألب فللجد 
الثلث ويأخذ الشقيق ما يف يد األخ لألب فيتحصل له الثلثان أو شقيق وأخت ألب فالقسمة من مخسة للجد 

يقة واألخ لألب فتأخذ األخت متام فرضها من يد األخ وهو سهمان وهلا سهم يأخذه األخ من يدها فإن كانت شق
ها هنا سهم ونصف يكمل هلا به النصف من أصل املال فإن كان األشقاء يستوفون الثلثني مل يقع ها هنا معادة ويف 

املقدمات جد وأخت شقيقة وأخ ألب وأخت ألب إذا فضل من املال بعدما أخذه اجلد أكثر من النصف أخذت 
كمال النصف بعد املعادة والفاضل عنها لإلخوة لألب للذكر مثل حظ االنثيني ويف املنتقى إن مل يفضل هلم الشقيقة 

شيء كمل هلا فرضها وسقطوا بعد أن عادت هبم هذا إذا كان معه إخوة دون ذوي سهم فإن كان معه إخوة وذو 
بعد ذوي السهام أو املقامسة حنو زوجة  سهم أعطي األفضل من ثالثة أحوال السدس من أصل املال أو ثلث ما يبقى

وأخ شقيق أو ألب وجد املقامسة مع األخ أفضل للجد وأم وزوج وجد وثالثة إخوة أشقاء أو ألب فالسدس أفضل 
ألن للزوج ثالثة من ستة ولألم سهما يبقى سهمان أخذه أحدمها أفضل له وزوجة وجد وأربع أخوات ثلث الباقي 

قاء أو ألب فاملعادة ورجوع األشقاء على اإلخوة لألب كما تقدم إذا مل يكن ذو سهم أفضل مث إن كان اإلخوة أش
وال يفرض لألخوات مع اجلد شيء ألنه جعل كأخ إال يف األكدرية كما تقدم وال يسقط األخ مع اجلد إال إذا كان 

  فيها عوض األخت كما تقدم 

  املالكية

وج وكان األخر لألب خاصة قال مالك للزوج النصف ولألم وحيث كان األخ عوضها أو معه فيها إخوة لألم وز
السدس فريضة وللجد الباقي ألن اجلد لو مل يكن كان لإلخوة لألم الباقي وال يأخذ األخ لألب شيئا فلما حجبهم 

عنه كان أحق به وعن وعن زيد للجد السدس ولألخ لألب السدس كهيئة املقامسة ويف املقدمات حكاية القول 
ط عن مالك قال تسمى املالكية لصحة استدالل مالك فيها واعتباره ونظره وفرض اجلدات السدس يف األول فق

االجتماع واالنفراد وال يرث منهن إال اثنتان أم األم وأمهاهتا وأم األب وأمهاهتا وال ترث أم جد واألخ الشقيق إذا 
مثل حظ االنثيني وللواحدة املنفردة النصف انفرد حاز املال ويقتسمه الذكور على التسوية ومع اإلناث للذكر 

ولالثنتني فصاعدا الثلثان ومرياث اإلخوة لألب إذا انفردوا كاألشقاء فإن اجتمعوا مع األشقاء سقطوا وإن اجتمع 
ولد األخ لألب مع اإلناث األشقاء أخذ ذكورهم ما فضل بالتعصيب بعد فرض اإلناث وإلناثهم مع الشقيقة 

   ويسقطن مع االنثتني الشقيقتني فصاعدا إال أن يكون معهن ذكر يف درجتهن خاصة فيعصبهن السدس تكملة الثلثني

  فروع ثالثة

. . وسقط األضعف وقع ذلك يف . . . منهما فرضا مقدرا . . . األول يف اجلواهر إذا اجتمع للشخص سببان يرث 
فريث بعد السدس ما بقي بالتعصيب ألن قاعدة  خبالف ابن العم يكون أخا ألم. . . أو يف اجملوس كاألم أو البنت . 

الشرع إذا متاثلت األسباب تداخلت كالقتل واحلدود وإن اختلفت ترتب على كل سبب مقتضاه كالزنا والقذف 



الثاين قال إذا عدمت العصوبة من القرابة فاملعتق فإن عدم فعصبة املعتق فإن عدم فمعتق املعتق فإن عدم فعصبة معتق 
حيث ينتهي فإن عدم ذلك فبيت املال وهو عاصب وارث على املشهور كمن يعقل والثاين أنه حائز قال املعتق إىل 

األستاذ أبو بكر قال أصحابنا هذا يف زمان يكون فيه اإلمام عدال وأما حيث ال يكون اإلمام عدال فينبغي أن يورث 
من مات ال وارث له يتصدق مبا ترك إال ذوو األرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم وعن ابن القاسم 

أن يكون الوايل خيرجه يف وجهه كعمر بن عبد العزيز فيدفع إليه الثالث قال الشيخ أبو إسحاق إن مات الكافر احلر 
املؤدي للجزية وال جائز ملاله فمرياثه ألهل كورته من أهل دينه الذين مجعهم ما وضع عليهم من اجلزية ومرياث 

ملن مجعهم وإياه ذلك الصلح أو من بقي من أعقاهبم وقال ابن القاسم بل للمسلمني متهيد اجلد يديل  الذمي املصاحل
باألبوة فيقول أنا أبو أبيه واإلخوة يدلون بالبنوة فيقولون حنن أبناء أبيه والبنوة متقدمة ومقتضاه سقوط اجلد واجلد 

وال يسقطهم اإلخوة فهو أقوى هبذين الوجهني  يرث مع االبن السدس ألنه أب دون اإلخوة ويسقط إخوة األم
ومقتضامها سقوط اإلخوة فتعارضت املرجحات فجعل أخا ما مل ينقص عن الثلث ألنه استحقه من اإلخوزة لألم ألنه 
يسقطهم وهلم الثلث فهو له وله مع ذوي الفروض السدس مالحظة لفريضة األبوة وهي السدس فإن اجتمع الفرض 

ه من ثالثة السدس ألنه أب أو الثلث مما يبقى حلجبه اإلخوة لألم أو املقامسة ألنه أخ ومل يكن واإلخوة فاألحظى ل
ذلك مع اإلخوة ألنه معهم يصري اجلميع عصبة فال يتصور ثلث ما يبقى بل ثلث أصل املال ويرتقي عن السدس ألن 

ملال تنبيه إذا عادت األشقاء اجلد بإخوة مزامحة الفروض بقوهتا قد ذهبت فلم يبق إال املقامسة أو الثلث من أصل ا
األب وهم ال يرثون فينبغي أن يعاد اجلد الشقائق بإخوة األم ألنه حجبهم كما حجب األشقاء إخوة األب واجلواب 

أن األشقاء اتصفوا بالسبب الذي به ورث إخوة األب ألهنم إخوة ألب فيأخذون ما يوجبه ذلك السبب واجلد مل 
ة فلم يأخذ مبقتضاها وهبذا جنيب عن القاعدة أن من ال يرث ال حيجب وإخوة األب ال يرثون يتصف بأخوة األموم

مع األشقاء فال حيجبون اجلد بالتنقيص ألهنم وإن مل يرثوا فسبب توريثهم اتصف به األشقاء خبالف االبن الكافر مل 
سفل إذا أخذ بنات الصلب الثلثني  حيصل وصفه لغريه من اإلخوة وغريهم تنبيه ابن االبن يعصب بنت االبن وإن

وإذا أخذ األخوات األشقاء الثلثني وبقيت أخوات أو أخت ألب معهن ابن أخ أسفل منهن ال يعصبهن ويأخذ ما 
بقي دون عماته والفرق أن باب البنوة أوىل وأقوى وألن ابن األخ مل يرث ذلك بأخوته للميت بل ببنوة إخوة امليت 

اسطة أبيه فهو وارث بالبنوة وال ميكن أن يقال ابن األخ أخ للميت بواسطة أبيه فانقطعت وابن االبن ابن للميت بو
النسبة بينه وبني أخوات األب يف األخوة فلم يعصبهن ومل تنقطع نسبة البنوة يف ابن االبن فهذا هو السر تنبيه 

مارية واملالكية واملعادة وأم الفروج املسائل امللقبة ثالثة عشر املنربية والغراء واألكدرية واملشتركة وتسمى احل
وتسمى أم األرامل وهذه الثمانية تقدم بعضها يف هذا الباب وبعضها يأيت يف باب العول والتاسعة املروانية وقعت يف 

زمن مروان زوج وست أخوات مفترقات العاشرة الدينارية مات وترك ذكورا وإناثا وستمائة دينار أصاب أحد 
وجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت واحدة نصيب األخت دينار ووقعت يف زمن علي رضي ورثته دينار وهي ز

اهللا عنه فجاءت األخت فشكت عامله له وقالت ترك أخي ستمائة دينار فلم يعطين إال دينارا فقال هلا لعل أخاك 
س من الورثة دون ترك ورثة هم كذا فقالت نعم فقال ذلك حقك احلادية عشرة مسألة االمتحان عدد كل جن

العشرة وال تصح إال من ثالثني ألفا وال يقع ذلك إال يف مسألة واحدة أربع زوجات ومخس جدات وسبع بنات 
وتسع إخوة ألب وأصلها من أربعة وعشرين وال تصح إال من ذلك الثانية عشرة التسعينية ألهنا تصح من تسعني 

ة عشرة الصماء وهي كل مسألة انتشر فيها مجيع أصناف وهي أم وجد وأخت ألب وأم وأخوات وأخت ألب الثالث
  الورثة 



  الباب السابع يف العصبات

وأصله الشد والقوة ومنه عصب احليوان ألنه معينه على القوة واملدافعة والعصائب لشدها ما هي عليه والعصبية يف 
ة وملا ضعف األخوال عن ذلك احلق النصر فيه وملا كان أقارب اإلنسان من نسبه يعضدونه وينصرونه مسوا عصب

ومجيع قرابات األم مل يسموا عصبة ألن أصلهم لألم وهي امرأة وأصل توريث العصبة الكتاب والسنة واإلمجاع أما 
الكتاب ففي ولد الصلب واألب واإلخوة فقط كما تقدم صريح الكتاب ويدل الكتاب مبعناه ال بصرحيه على ولد 

املنصوص عليه ومن عداهم فلقوله أحلقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فألوىل الولد واجلد لألب ألهنم يف معىن 
رجل ذكر وأمجعت األمة على توريثهم فائدة ما فائدة قوله رجل ذكر مع أن الرجل ال يكون إال ذكرا واجلواب من 

ه فائدة وهي التنبيه على علة وثانيهما أن في) إهلني اثنني ( و ) إهلا آخر ( وجهني أحدمها أنه تأكيد كقوله تعاىل 
احلكم فنبه أن سبب استحقاق املال النصرة واملعاونة الناشئة عن الرجولة فكأن قائال قال مل كان العصبة قال 

للكذورية وكذلك كأن قائال قال مل زيد يف السن يف ابن اللبون على بنت املخاض قيل لنقص الذكورية فإن أنثى 
ها ألهنا للحمل والنسل واللنب تفريع العصبة اسم من حيوز مجيع املال إذا انفرد أو اإلبل عند العرب أفضل من ذكر

يأخذ ما فضل وهم ثالثة أقسام عصبة بنفسه وعصبة بغريه وعصبة مع غريه فاألول كل ذكر ال يدخل يف نسبته إىل 
جد امليت مث البنون مث امليت أنثى وهم أربعة جد امليت وأصله وجد أبيه وجد جده حيجب األقرب األبعد فيقدم 

بنوهم وإن سفلوا مث أصله أي اجلد أبو األب وإن عال مث بنو أبيه أي اإلخوة مث بنوهم وإن سفلوا مث بنو جده أي 
األعمام مث بنوهم وإن سفلوا ويقدم ذوو القرابتني على ذوي قرابة كالشقيق على أخ األب وأخت األب واألم مع 

ابن األخ لألب واألم أوىل من ابن األخ لألب وكذلك األعمام مث أعمام أبيه مث البنت عصبة مقدمة على أخ األب و
أعمام جده والعصبة بغريه أربع من النسوة اللوايت فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوهتم ومن ال فرض هلا 

ة مع غريه كل أنثى تصري من اإلناث وأخوها عصبة ال تصري عصبة بأخيها كالعم والعمة املال كله للعم دوهنا والصعب
عصبة مع أنثى أخرى كاألخت مع البنت وليس يف العصبات من له فرض إال ثالثة األب وجد واألخت قال ابن 
يونس يقدم ابن األخ لألب على ابن ابن األخ الشقيق لقربه وإن كان أبوه أبعد من أب اآلخر وكذلك أبدا إن 

زلتهما فاألقرب أوىل وكذلك العمومة يف هذا وابن ابن وعشرة بين استوت منزلتهما فالشقيق أوىل وإن اختلفت من
ابن آخر املال بينهم بالسواء وابن عم وعشرة بين عم آخر كذلك وال يرث كل واحد ما كان يرث أبوه ألهنم 

  يرثون بأنفسهم ال بآبائهم ويف املقدمات حيجب أخ األب ابن األخ الشقيق 

  فيهاالباب الثامن يف املسائل املختلف 

  وهي ستة وعشرون 

  املسألة األوىل

ذوو األرحام قال ابن يونس هم من ليسوا عصبة وال ذوي فرض وهم ثالثة عشرة ستة رجال واجلد أبو األم وابن 
البنت واخلال وابن األخت من أي جهة كانت وابن األخ لألم والعم أخو األب ألمه وسبع نسوة بنت االبن وبنت 

هة كانت األخت أو األخ وبنت العم من أي جهة كان واجلدة أم أب األم والعمة من األخ وبنت األخت من أي ج
) ح ( وقال علي وابن مسعود و ) ش ( أي جهة كانت واخلالة من أي جهة كانت منعهم زيد وعمر ومالك و 



قرب بتوريثهم إذا مل يكن ذو سهم من ذوي األنساب وال عصبة وال موىل نعمة وإذا ورثوا فهل األقرب فاأل
أو يرث كل واحد نصيب من يديل به قاله علي وابن مسعود لنا قوله فما أبقت السهام ) ح ( كالعصبات كما قاله 

فألوىل رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة وروى سحنون عن النيب أنه سئل عن مرياث العمة واخلال فقال 
وعن رسول اهللا أنه قال اخلال وارث من ال ) م أوىل ببعض وأولو األرحام بعضه( ال مرياث هلما احتجوا بقوله تعاىل 

وارث له وعنه أنه ورث ابن األخت من خاله وورث عمر اخلالة الثلث والعمة الثلثني واجلواب عن األول أنه حجة 
لنا ألن اآلية دلت أن بعضهم أوىل ببعض فبعضهم أوىل وبعضهم موىل عليه وقد اتفقنا على أن ذوي الفروض 

ت هلم الوالية فيكون القسم اآلخر هم املوىل مطلقا غري وارث وإال لزم خالف اإلمجاع وهو املطلوب والعصبا
  واجلواب عن الثاين أن بيت املال وارث فال يرث اخلال إال عند عدمه وحنن نقول به وعن الباقي منع الصحة 

  املسألة الثانية

لى أنه ال يرد على زوج وال زوجة والباقي عنهما لذوي يف الرد على ذوي الفروض قال ابن يونس أمجع املسلمون ع
الرد على غريهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم ) ش ( األرحام أو لبيت املال على اخلالف ومنع زيد ومالك و 

يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود وزاد ال يرد على أربع ) ح ( شيء وقال علي رضي اهللا عنه و 
 يرد على األخت لألم مع األم وال أخت ألب مع أخت شقيقة وال بنت ابن مع بنت وال جدة مع ذوي مع أربع ال

سهم وعن عثمان رضي اهللا عنه الرد على الزوج والزوجة وقاله جابر بن زيد خالف ما نقله ابن يونس لنا أن آيات 
أي ال ) فلها النصف ( مفهوم قوله تعاىل املواريث اقتضت فروضا مقدرة فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير وألن 

يكون هلا غريه وكذلك بقية الفروض وألن اإلسالم يوجب حقا والقرابة توجب حقا والقول بالرد يبطل حق 
وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض ( اإلسالم لعدم توريث بيت املال وعدم الرد مجع بني احلقني احتجوا بقوله تعاىل 

بني االثنني بآية الفروض على أصل املال وهذه على ما فضل وهو أوىل من الترادف وألنه  فيجمع) يف كتاب اهللا 
قول مجهور الصحابة وألنه يعارض يف الباقي ذوو الفروض واملسلمون وذوو الفروض أرجح إمجاعا من حيث اجلملة 

لزيادة لتجرب إحدى فيقدمون وألن ذوي الفروض ملا نقصوا بالعول حيث النقص وجب أن يزادوا بالرد حيث ا
احلالتني األخرى واجلواب عن األول قد تقدم يف توريث ذوي األرحام أن اآلية تدل عليهم وسلمنا داللتها لكن 

مطلق ال عموم فيه فيحمل على الرب والصلة واملعاضدة وحنوه فيحصل اجلمع ) أولو ( طريق اجلمع أن قوله تعاىل 
ض بعضه ببعض واجلواب عن الثالث سلمنا رجحان ذوي الفروض لكن واجلواب عن الثاين أن قول الصحابة يعار

اعترب رجحاهنم يف استحقاق الفروض وإذا ويف مبقتضاه سقط اعتباره واجلواب عن الرابع أن العول ثبت ملزامحة من 
املال  أمجعنا على توريثه فلوال العول بطل حقه فهو موطن ضرورة وهذه العلة تقتضي عدم الرد إلبطاله توريث بيت

فاملسائل أربعة أقسام أحدها أن يكون يف املسألة ) ح ( فانعكس عليكم القول فهو لنا ال لكم وإذا فرعنا على قول 
جنس واحد من يرد عليه عند عدم من ال يرد عليه فاملسألة من رؤسهم كما إذا ترك ابنتني أو أختني أو جدتني 

سألة جنسان أو ثالثة ممن يرد عليه عند عدم من ال يرد عليه فاجعل واجعل املسألة من اثنني وثانيهما أن يكون يف امل
املسألة من سهامهم أعين من اثنني إن كانا سدسني أو ثالثة إن كان ثلث وسدس أو من أربعة إن كان نصف 

وسدس أو مخسة إن كان ثلثان وسدس أو سدسان ونصف أو نصف وثلث وثالثها أن يكون مع األول من ال يرد 
عط فرض من ال يرد عليه من خمارجه فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه كزوج وثالث بنات فذلك عليه فا

وإال فاضرب وفق رؤوسهم يف خمرج فرض من ال يرد عليه فما خرج فمنه تصح كزوج وست بنات أصل من ال 



م موافقة بالثلث فترد رؤوسهم يرد عليه من أربعة للزوج سهم يبقى ثالثة ال تنقسم عليهن لكن بني الباقي ورؤسه
للثلث وتضربه يف خمرج فرض من ال يرد عليه خيرج مثانية كان للزوج من أصل املسالة سهم مضروب يف اثنني 

باثنني وهلن ثالثة مضروبة يف اثنني بستة تنقسم عليهن وإن مل يكن وفق ضربت عدد رؤوسهم يف خمرج فرض من ال 
ن الضرب عشرون ومنه تصح ومن له شيء من أصل املسألة أخذه يرد عليه كزوج ومخس بنات فيتحصل م

مضروبا يف مخسة ورابعها أن يكون مع الثاين من ال يرد عليه فاقسم ما بقي من خمرج فرض من ال يرد عليه على 
مسألة من يرد عليه فإن استقام فذلك كزوج وأربع جدات وست أخوات ألم فإن مل ينقسم فاضرب مجيع مسألة 

ليه يف خمرج فرض من ال يرد عليه فاملبلغ خمرج فرض الفريقني كأربع جدات وتسع بنات وست أخوات من يرد ع
مث اضرب سهام من ال يرد عليه يف مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من خمرج من ال يرد عليه وإن 

  انكسر على البعض صحح املسألة باألصول املذكورة 

  املسألة الثالثة

ابن يونس مسألة خالف فيها ابن عباس عليا وزيدا وافقهما فيها ابن مسعود وكل مسألة خالف فيها ابن  قال
مسعود عليا وزيدا وافقهما فيها ابن عباس هذا يف مسائل الصلب وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان اهللا عليهم 

عطى األم ثلث مجيع املال وقال الصحابة أمجعني خبمس مسائل هي الغراوين ومها زوج وأبوان وزوجة وأبوان فأ
وعامة الفقهاء بثلث ما بقي ومل يقل بالعول وأدخل النقص على البنات وبنات االبن واألخوات األشقاء أو ألب 
وافقه مجاعة من التابعني ومل جيعل األخوات عصبة للبنات وخالفه مجيع الفقهاء ومل حيجب األم بدون الثالثة من 

قهاء وانفرد ابن مسعود خبمسة حجب الزوج والزوجة واألم بالكفار دون العبيد والقائلني وأسقط اإلخوة خالفا للف
األخوات بالولد املشرك والولد اململوك وعنه مل يسقطهن وأسقط اجلدة باألم املشركة واململوكة وعنه عدم إسقاطها 

ذا استكمل األخوات الشقائق الثلثني جعل وإذا استكمل البنات الثلثني جعل الباقي لبين البنني دون إخواهتم وإ
الباقي لإلخوة لألب دون أخواهتم وبقية الصحابة جيعلونه للذكر مثل حظ االنثيني وكان يقول يف بنت وبنات ابن 

وبين ابن للبنت النصف ولبنات االبن األضرهبن من املقامسة أو السدس وجيعل الباقي لبين االبن وكذلك أخت 
ألب لألخوات لألب األضرهبن من املقامسة أو السدس والباقي لإلخوة وكذلك إن كان مع  شقيقة وأخوات وإخوة

البنت أو األخت ذو فرض وسائر الصحابة يقولون للذكر مثل حظ االنثيني فسنردها مسألة وخنض هذه باملسألة 
النثيني كما إذا كان ابنا وبنتا األوىل لنا يف الغراوين أهنما ذكر وأنثى اجتمعا يف رتبة واحدة فيكون للذكر مثل حظ ا

وجوابه ) فألمه الثلث ( أو أخا وأختا وبالقياس عليهما إذا انفردا وال يصح هذا إال بثلث ما بقي احتج بقوله تعاىل 
أنه حممول على ما إذا كان لألب الثلثان أو ال يكون أب فال يبخس األب أما إذا كان فلم يتعرض له النص فعيناه 

  بالقواعد 

  ألة الرابعةاملس

لنا يف العول أنه قضاء عمر ومجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم وألنه مجع بني أدلة الفروض وإال يلزم الترجيح من 
غري مرجح وقياسا على الوصايا والديون إذا تزامحت فإن النقص يعمها احتج بأن البنت واألخت ينقص بإخوهتا 

  به أن فيه ترك الدليل الدال على الفرضية وتصري عصبة فكان إحلاق النقص هبم أوىل وجوا



  املسألة اخلامسة

األخوات عصبة للبنات للحديث املذكور يف الفروض احتج بقوله أحلقوا الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فألوىل 
  رجل ذكر وجوابه أنه مرياث فلم يكن ابن العم أوىل به من األخت كما إذا انفرد 

  املسألة السادسة

بأختني أو أخوين لنا أن أقل اجلمع اثنان فيكون أقل اإلخوة املذكورة يف اآلية وقال ابن عباس لعثمان  حتجب األم
رضي اهللا عنهما ليس األخوان بإخوة يف لسان قومك فقال له عثمان ال أسطيع أن أغري أمرا قد قضي فدل ذلك 

اثنان فصاعدا أو ألنه حكم يتغري  على أنه قد تقرر ذلك يف الشرع وكذلك قال مالك مضت السنة أن اإلخوة
  بالعدد فيكفي االثنان كإخوة األم ينتقلون للشركة واألختني الشقيقتني ينتقالن للثلثني 

  املسألة السابعة

ال حيجب عبد وال كافر ألن من ال مدخل له يف اإلرث ال يدخل يف احلجب كذوي األرحام وفيه احتراز عن اإلخوة 
وهذا ولد وجوابه أنه حممول على أن له ) إن مل يكن لكم ولد ( اإلرث احتج بقوله تعاىل مع األم ألن هلم مدخال يف 

  مدخال يف اإلرث مجعا بني النص وما ذكرناه 

  املسألة الثامنة

إذا استكمل البنات أو األخوات الثلثني فالباقي تعصيب لنا استواؤهم يف الدرجة فيكون للذكر مثل حظ االنثيني 
وألن كل جنس عصب ذكوره إناثه يف مجيع املال عصب يف بقيته أصله ولد الصلب وبالقياس على كما إذا انفردوا 

ما إذا كانوا مع زوج أو أم احتج بقوله فما أبقت السهام فاألويل عصبة ذكر وجوابه أنه حممول على ما إذا انفرد 
  بدرجته مجعا بني األدلة 

  املسألة التاسعة

بن والبنت األضر هبا بل املقامسة مع أخيها بعد النصف للبنت ألهنا تصري بأختها ال يكون لبنت االبن مع ابن اال
عصبة كبنت الصلب مع أخيها احتج بأن ظاهر النص يقتضي أن الباقي بعد الفروض للعصبة وهو ابن االبن فيجعل 

  فرد بدرجته كما تقدم هلا األضر لقضاء رسول اهللا هبا بالسدس وجوابه حيث يكون بقية املال للعاصب الذكر إذا ان

  املسألة العاشرة

ابنا عم أحدمها أخ ألم قال عمر وابن مسعود املال كله لألخ لألم دون ابن العم كاألخ الشقيق مع األخ لألب قال 
لألخ لألم فرضه والباقي بينهما نصفان ) ح ( و ) ش ( ابن يونس وقاله أشهب وقال علي وزيد وابن عباس و 

ألخ لألب ورثا بوجه واحد وهو األخوة والتعصيب فقدم األرجح وها هنا جهتان جهة فرض والفرق أن الشقيق وا
  وهو كونه أخا ألم وجهة تعصيب وهو كونه ابن عم فوفيت كل جهة حكمها 



  املسألة احلادية عشرة

ألم عن قال ابن يونس إخوة وأبوان لألم السدس والباقي لألب وقال زيد وعلي وابن مسعود ألن اإلخوة حيجبون ا
الثلث وال يرثون مع األب شيئا وقال ابن عباس لإلخوة السدس الذي حجبوا األم عنه والباقي لألب ألنه ال حيجب 

من ال يرث وهو مروي عن النيب كقول ابن عباس وجوابه أن من ال يرث إذا مل يكن له مدخل يف اإلرث كالكافر 
مع األم وعن الثاين أنه إن صح فلعله قضى بذلك هلم والعبد أما من له مدخل فيحجب وال يرث كاإلخوة لألم 

  بوصية ال باإلرث 

  املسألة الثانية عشرة

احلمارية وتسمى املشتركة وقد تقدمت صورهتا قال ابن يونس ال يكاد أحد من الصحابة رضي اهللا عنهم وغريهم 
ومشهور زيد التشريك وقاله ) ح ( إال اختلف قوله فيها غري أن مشهور علي رضي اهللا عنه عدم التشريك وقاله 

وقضى عمر بعدم التشريك ويف العام الثاين به وقال ذاك على ما قضينا وهذا ما نقضي وقد تقدمت ) ش ( مالك و 
حجتها احتجوا بأن اهللا تعاىل جعل إلخوة األم الثلث ومل تبق الفرائض لإلخوة األشقاء شيئا فال شيء هلم وقال علي 

ة األم مائة أتزيدهم شيئا قالوا ال قال فال تنقصوهم وال يلزم على هذا القول إذا مل تكن رضي اهللا عنه لو كان إخو
أم أن يشرك بينهم لالشتراك يف األم وهو خالف اإلمجاع ولو تركت زوجا وأما وأخا ألم وعشرة إخوة لألب ولألم 

سوى بينهم فبطل القول لكان للزوج النصف ولألم السدس ولألخ الألم السدس وللعشرة سدس بإمجاع وال ي
  مبالحظة أمومتهم واشتراكهم فيها 

  املسألة الثالثة عشرة

يف املنتقى ما فضل عن بين الصلب أخذه بنات االبن إن عصبهن ابن ابن قاله مجهور الصحابة والتابعني وقال ابن 
رائض للعصبة وهو عصبة مسعود ال يعصبهن ذكر يف درجتهن وال أسفل منهن وينفرد باملرياث دوهنن ألنه آبقته الف

  وجوابه أن كل جنس يعصب ذكورهم إناثهم يف مجيع املال عصبهن يف باقية كولد الصلب 

  املسألة الرابعة عشرة

وقال أبو بكر وعمر وغريمها من ) ش ( اجلد هو أخ مع اإلخوة ما مل ينقص من الثلث قاله زيد وابن مسعود و 
ورجع عمر عنه وتقدمت حجتنا يف ترتيب املواريث ) ح ( وقاله  الصحابة رضي اهللا عنهم هو أب حيجب اإلخوة

احتجوا بأن ابن االبن ابن وأب األب أب وجوابه أن البنوة أقوى من األبوة بدليل حجب االبن لألب عن مجيع 
  املال إىل السدس ويأخذ االبن مخسة أسداس فلذلك حجب ابن االبن األخ خبالف اجلد 

  املسألة اخلامسة عشرة

وعن علي رضي اهللا عنه وحده هم كاإلخوة مع اجلد ) ح ( و ) ش ( اجلد يسقط بين اإلخوة قاله اجلمهور و قال 
لنا أنه ذكر ال يعصب أخته فلم يقاسم اجلد كالعم وابن العم احتج بأن أباه يقاسم فيقاسم هو كابن العم يقوم مقام 



تساويه أخته يف اإلرث وهذا مل تساوه أخته يف اإلرث  العم وابن االبن يقوم مقام االبن يف احلجب وجوابه أن أباه
  فدل على ضعفه 

  املسألة السادسة عشرة

وعن ابن مسعود يقامسهم إىل مثانية وقال أبو ) ش ( قال يقاسم اجلد اإلخوة ما مل ينقص من الثلث وقاله زيد و 
جوا بأنه أخ فال يقتصر على اثنني موسى إىل اثىن عشر لنا أنه حيجب األخوات لألم عن الثلث فال ينقص منه احت

  جوابه يلزم إلغاء ما ذكرناه من املناسبة 

  املسألة السابعة عشرة

قال األكدرية قال علي رضي اهللا عنه لكل واحد ما أوجبت له الفريضة وقال زيد ثالثة أسهم لألخت وسهم للجد 
  ملقامسة يقتسمونه للذكر مثل حظ األنثيني ألن الفرض لألخت إمنا كان لضرورة ا

  املسألة الثامنة عشرة

قال أم وأخت وجد عند زيد لألم الثلث والثلثان بني اجلد واألخت للذكر مثل حظ األنثيني ومتسى اخلرقاء وعن 
عمر وابن مسعود لألخت النصف ولألم الثلث مما بقي وما بقي للجد وعن ابن مسعود لألخت النصف ولألم 

الثلث ولألخت الثلث وللجد الثلث وتسمى مثلثة عثمان كما مسيت مربعة واجلد الباقي نصفني وعن عثمان لألم 
ابن مسعود وقال علي لألم الثلث ولألخت النصف والباقي للجد لنا أن األم ال حتجب عن الثلث بأخت وأن 

  املقامسة للجد أوفر فيقاسم 

  املسألة التاسعة عشرة

د السدس بالفرض والتعصيب لإلخوة وهو ما فضل عن قال جد وإخوة وبنت أو بنات قال علي رضي اهللا عنه للج
  النصف أو الثلثني للبنات والسدس للجد وقال زيد يقاسم اجلد اإلخوة ما مل ينقصه من الثلث ملا تقدم 

  املسألة العشرون

لعم قال مسألة املعادة بإخوة األب للجد قال علي وابن مسعود ال يعاد األشقاء هبم ألهنم ال يرثون فال ينقصون كا
  وجوابه أن العم ال يرث مع اجلد أصال وإخوة األب يرثون معه فعادوه هبم 

  املسألة احلادية والعشرون

قال إذا كان يف مسألة املعادة أخت شقيقة وأخت األب فإن عليا وعبد اهللا ابن مسعود جيعالن النصف لألخت 
  باملقامسة كما تقدم  الشقيقة والسدس ألخت األب والباقي للجد وعن زيد ومالك للجد النصف



  املسألة الثانية والعشرون

قال اجلدات أربع أم األب وأم األم وأم أب األب وأم أب األم قال ابن يونس ال خالف أن اجلدة أم األم وإن علت 
هلا السدس إذا انفردت وكذلك أم األب فإن اجتمعتا يف طبقة فالسدس بينهما اتفق الناس على هذه اجلملة فإن 

لطبقة ورث علي رضي اهللا عنه القرىب خاصة كانت من قبل األم أو من قبل األب كاألجداد واألوالد اختلفت ا
( وحنوه عن زيد ومشهور زيد إن كانت القرىب من قبل األب أشرك فيه بينهما وقاله مالك و ) ح ( واألعمام وقاله 

ألب فعنه التشريك بني القرىب والبعدى ما وأشرك ابن مسعود بينهما ال يبايل أيهما أقرب فإن كانت من قبل ا) ش 
مل تكن إحدامها أم األخرى فيكون لألقرب وعنه السدس للقرىب وتسقط البعدى وال يورث مالك إال اثنني أم األب 

ش ( وأم األم فإن عدمتا فأمهاهتما مقامهما وعن علي وابن مسعود ثالث جدات االثنتان وأم أب األب وروي عن 
ابن عباس توريث أربع جدات جدتا األم وجدتا األب فإن اجتمعن فالسدس بينهن ومن  وعن) ح ( وقاله ) 

انفردت به فهو هلا لنا أهنا جدة وتديل باجلد فلم ترث كاجلدة أم أب األم وألن األم أقوى من األب ألهنا تسقط 
فال يرث من جهة األب  اجلدات كلهن واألب ال يسقط اجلدة أم األم وتقرر أنه ال يرث من جهة األم غري واحدة

إال واحدة وألن اجلد أب األم ال يرث من املتوىف شيئا فأمه أوىل ولنا على عدم إسقاط البعدى من جهة األم أن أم 
األب تديل باألب واألب لو اجتمع مع األم مل حيجبها فال حيجبها من يديل به أوىل واختلف الصحابة رضي اهللا عنهم 

قاله عمر وابن مسعود وغريمها ألن اجلدات أمهات فال حيجب اجلدة إال أم أقرب  هل ترث أم األب وابنها حىت
ألن ) ح ( و ) ش ( منها كما أن األجداد ال حيجب اجلد إال أب أقرب منه وخالفهم عثمان وعلي وزيد ومالك و 

رابات حنو أمِّ أمِّ من يديل بشخص ال يرث مع وجوده كابن االبن مع االبن واجلدة مع األم واختلفوا إذا أدلت بق
أبٍ وأمِّ أمِّ أمٍّ ورثها حممد وزفر ومجاعة نصيب جدتني وكلما أدلت بقرابة ورثت مبثلها مع اجلدات األخر بقدر 

قرابتها ويف املنتقى قال ابن سريين ليس للجدات سهم وإمنا هي طعمة لنا أن املرياث إما فرض وإما تعصيب واجلدة 
  ليست ذات تعصيب فهي ذات فرض 

  فرع

قال ابن يونس إذا سئلت عن جدتني متحاذيتني على أقرب منازل اجلدات فهما أم األم وأم األب فالسدس بينهما 
وثالث متحاذيات يرثن فقل أمُّ أمِّ األم وأّم أُمِّ األب وأم أب األب فالسدس بينهن فإن قيل فأربع متحاذيات يرثن 

م أّم أب األم وأّم أب أب األب واألصل يف هذا أبدا أن تلفظ بذكر األم على فقل أمُّ أمِّ أمِّ األم وأّم أّم أّم األب وأ
عدد ما طلب من اجلدات مث تسقط من عدة األمهات واحدة وجتعل مكاهنا أما مث تسقط أما وجتعل مكاهنا أبا مث 

والباقي من قبل تسقط ثالث أمهات وتتلفظ بثالثة آباء حىت تستكمل عدد اجلدات وإمنا يكون من قبل األم واحدة 
األب وهو ال يدرك يف زماننا هذا لتقاصر األعمار وإمنا يذكر للتعليم ويف اجلعدية ال يرث عند مالك إال جدتان 
وروي عن زيد توريث ثالث يف درجة وال يكون من قبل األم إال واحدة فإن سئلت عن ترتيب ثالث جدات 

ها وجديت أبيه أم أمه وأم أبيه فالسدس بينهن عند زيد متحاذيات يرثن على مذهب زيد فقل ترك جدة أمه أم أم
وعند مالك السدس بني جدة أمه أم أمها وجدة أبيه أم أمه وتسقط جدة أبيه أم أبيه فذكر التفريع على مذهب زيد 

  ال على مذهب مالك 

  املسألة الثالثة والعشرون



اجملوس أو يف املسلمني كاألم أو البنت تكون من اجتمع فيه سببان يرث هبما فرضا مقدرا ورث بأقوامها اتفق يف 
هبما لنا القياس على األخت لألب واألم فإن أخت األب هلا فرض وأخت األمومة هلا فرض ) ح ( أختا وورث 

  وليس هلا إال النصف 

  املسألة الرابعة والعشرون

   فرض ابنتني الثلثان خالفا البن عباس أن هلما النصف وقد تقدم يف الفروض تقريره

  املسألة اخلامسة والعشرون

قال ابن يونس بنت أو بنت ابن وأخ شقيق أو ألب وجد قال زيد وابن مسعود للبنت النصف ويقسم الباقي بني 
اجلد واألخ نصفني وقال علي رضي اهللا عنه للبنت النصف وللجد السدس والباقي لألخ وكان ال يزيد اجلد على 

  جبه اإلخوة لألم وتوريثه مع الولد فيعصب األخ ويقامسه كاألخ بل أوىل السدس مع الولد لنا أنه أقوى من أخ حت

  املسألة السادسة والعشرون

يف مربعات ابن مسعود فهي أربعة قال ابن يونس بنت وأخت وجد على قول زيد للبنت النصف والباقي بني 
وللجد السدس والباقي لألخت األخت واجلد على ثالثة للجد اثنان وعلى قول علي رضي اهللا عنه للبنت النصف 

وعلى قول ابن مسعود للبنت النصف والباقي بني اجلد واألخت نصفني ألن اجلد إذا انفرد مع البنت له ما بقي وإذا 
انفردت األخت مع البنت لألخت ما بقي فإذا اجتمعا كان الباقي بني اجلد وبين األخت نصفني فتكون من أربعة 

امرأة وأما وأختا وجدا قال للمرأة الربع ولألم ثلث ما بقي والباقي بني اجلد واألخت فهذه مربعة الثانية إذا ترك 
نصفان فهي من أربعة وعنه أيضا للزوجة الربع ولألم السدس والباقي بني اجلد واألخت نصفان فتصح من أربعة 

ن أربعة وعنه للزوج وعشرين الثالثة زوج وأم وجد فعنه للزوج النصف والباقي بني اجلد واألم نصفان تصح م
النصف ولألم ثلث الباقي والباقي للجد والرابعة جد وأم وأخت فعنه لألخت النصف والباقي بني اجلد واألم نصفان 

  تصح من أربعة وعنه لألخت النصف ولألخ ثلث الباقي والباقي للجد وهي كاليت قبلها وإن اختلفت العبارة 

  رائضالباب التاسع يف كليات نافعة يف علم الف

وعلى كل كلية استثناء ينتفع هبا وباستثنائها ولنذكر منها عشرين كلية كل كافر ال يرثه املسلم إال أربعة الزنديق 
واملرتد والذمي واملعاهد كل عبد أو من فيه بقية رق ال يرث وال يورث إال املكاتب يرثه من معه يف الكتابة إال 

يف درجة واحدة ذكر وأنثى فللذكر مثل حظ األنثيني إال اإلخوة  الزوجة على اخلالف يف ذلك كل اثنني اجتمعا
لألم للذكر مثل حظ األنثى كل من ال يرث ال حيجب إال اإلخوة لألم حيجبون األم وال يرثون واإلخوة لألب 
حيجبون اجلد مع األشقاء واألم وال يرثون كل من يديل بشخص ال يرث مع وجوده إال اإلخوة لألم مع األم 

وة لألم مستثنون من ثالث قواعد كل من مات بعد موروثه ال يسقط نصيبه إال اجلنني إذا مات يف بطن أمه فاإلخ
بعد موت املوروث كل مسألة ال خترج فيها األم عن الثلث أو السدس إال زوجة وأبوان هلا الربع وهو ثلث ما بقي 

ث ميكن أن يسقط إال أربعة األبوان والزوجان كل مسألة ال يفرض فيها لألخت مع اجلد شيء إال األكدرية كل وار



واألبناء والبنات كل من َورِث ُورِث منه إال اثنني اجلدة لألم واملعتق األعلى كل من يورث يرث إال أربعة العمة 
وبنت األخ وبنت العم واملوىل األسفل كل أخ ال يرث دون أخته إال أربعة العم وابن العم وابن األخ واملوىل املعتق 

ل ذكر ال يعصب أخته إال أربعة يعصبون أخواهتم االبن وابن االبن واألخ الشقيق واألخ لألب كل قاتل ال يرث ك
إال القاتل عمدا غري عدوان حلق من حقوق اهللا تعاىل بأمر اإلمام وحنوه فإنه يرث وقاتل اخلطأ يرث من املال دون 

وات مع البنات كل ذكر يعصب أنثى ال بد أن يكون من الدية كل من كان أنثى أو يديل بأنثى ال يعصب إال األخ
نوعها إال اجلد مع األخت كل ذكر عاصب أنثى من نوعه ال بد أن يكون يف درجتها إال ابن االبن يعصب بنت 
االبن وهو أسفل منها كل أخوين يتوارثان بأهنما شقيقان فلهما أب ثابت شرعا إال ثالثة توءما املالعنة واملسبية 

لة بأمان كل شخصني يفرض هلما فرض واحد فهما يف درجة واحدة إال اجلدتني فإن القريبة من قبل األب واحملتم
والبعيدة من قبل األم يكون السدس بينهما كل بائن الطالق ال ترث إال املطلقة يف مرض املوت فهذه عشرون كلية 

  مع املستثنيات منها وهي نافعة جليلة وقد تقدمت تعاليلها 

  لعاشر يف املعميات من الفرائضالباب ا

ولنذكر منها أربعة عشر املشكل األول قال ابن يونس اثنان ليس بينهما قرابة تزوج كل واحد أم اآلخر فأولدها 
غالما فالقرابة بني الغالمني قل كل واحد عم صاحبه ألمه فإن تزوج كل واحد بنت صاحبه فكل واحد منهما خال 

خال اآلخر أو تزوج هذا أم ذاك واآلخر ابنته فابن األم عم اآلخر وأخو أبيه ألمه صاحبه أو أخته فكل واحد ابن 
وخاله أخو أمه ألبيها وابن البنت ابن أخ اآلخر وابن أخيه وأيهما مات قبل اآلخر مل يرثه اآلخر ألن ابن األم عم عم 

وج الرجل املرأة وتزوج ولده ابنتها األم وخال وابن البنت ابن أخ ألم وابن أخت املشكل الثاين قال رجل وولده تز
فابن األم عم ابن البنت وخاله وابن البنت ابن أخت ابن األم وابن أخيه ويرث كل واحد صاحبه ألن ابن األم عم 
ألب وابن البنت ابن أخ ألب فإن تزوج األب البنت واالبن األم فإن ابن األب عم ابن األم وابن أخته وابن االبن 

ن أخيه والوراثة بينهما ألن أحدمها عم ألب واآلخر ابن أخ ألب املشكل الثالث قال أخوان خال ابن األب واب
ألب ورثاه وليس موىل أحدمها ثالثة أرباع املال واآلخر ربعه وجوابه هي امرأة تركت ابين عمها أحدمها زوجها فإن 

ثة إخوة ورثوا غري موىل أحدهم النصف أخذ أحدمها الثلث واآلخر الثلثني فغري الزوج أخوها ألمها فإن كانوا ثال
واألخ الثلث واآلخر السدس فهو امرأة تركت اثنني أبناء عمها أحدمها أخ ألم واآلخر ليس بينه وبينها رحم وهو 

زوج فله النصف وألخ األم السدس وما بقي البن العم املشكل الرابع قال امرأة ورثت من زوجها نصف ماله 
ثه وغريها ثلثيه أخذت الربع بالزوجية وثلث ما بقي وهو الربع الثاين بالوالء وفيها جوابه تزوجت مبن أعتقت ثل

بوارثة من زوجها نصف ) ( أعندك من علم فتخربنا وصفا ** أال أيها القاضي املصيب قضاؤه : ( يقول الشاعر 
ة عشر دينارا ورثت املشكل اخلامس قال ترك سبع عشرة امرأة وسبع) بذا نطق القرآن ما كذبت حرفا ** ماله 

كل واحدة دينارا جوابه هن ثالث زوجات وجدتان وأربع أخوات ألم ومثان أخوات ألب أصلها من اثين عشر 
تبلغ سبعة عشر للزوجات الربع ثالثة لثالثة وللجدات السدس اثنان الثنتني وألخوات األم الثلث أربعة ألربعة 

بذكر فريضة يف ** أمل تسمع وأنت بأرض مصر : ( ول الشاعر وألخوات األب الثلثان مثانية لثمانية وفيها يق
سواء يف حقوق ** فأحرزن الوراثة قسم حق ) ( فخرت هبن عند الفارضني ** بسبع مث عشر من إناث ) ( املسلمني 
املشكل السادس قال قلت له أوص فقال ترثين خالتك وعمتاك وجدتاك وامرآتاك وأختاك جوابه أنت ) الوارثينا 
ت جدتيه أم أمه وأم أبيه وتزوج املريض جدتيك كذلك فأولد املريض كل جدة ابنتني فابنتا أم أمك وابنتا أم تزوج



أبيك خالتاك وعمتاك وكان أبو املريض تزوج أم الصحيح وأولدها ابنتني فهما أختا الصحيح ألمه وأختا املريض 
زوجتيه الثمن ومها جدتاك وجلديت املريض السدس ومها ألبيه فلبنات املريض ملا مات الثلثان ومها عمتاك وخالتاك ول

وقد أورث ** أتيت الوليد له عائدا : ( زوجتاك وما بقي فألخيت املريض ومها أختاك ألمك وفيها يقول الشاعر 
** ففي خالتيك ويف عمتيك ) ( فقال أال قد كفيت الكالما ** فقلت له أوص فيما تركت ) ( القلب عنه سقاما 

مسعت ** فقل للوليد أيب خالد ) ( وامرأتاك سواء متاما ** وأختاك حقهما ثابت ) ( تركت السواما  ويف جدتيك
املشكل السابع قال ثالثة أشقاء ورث أحدهم ثلثني واآلخران سدسا سدسا جوابه امرأة ) بعشر حوين السهاما 

عصيب فيحصل له الثلثان وفيها تزوجت أحد ثالثة بين عم هلا وهو األصغر فله النصف والسدس لكل واحد بالت
وباقي املال أحرزه ** فخص األكربين هناك ثلث ) ( وكلهم إىل خري فقري ** ثالثة إخوة ألب وأم : ( يقول الشاعر 

املشكل الثامن قال ثالثة ورثوا من رجل أحدهم النصف واآلخر الثلث واآلخر السدس جوابه أحدهم أخ ) الصغري 
ا أخ ألم فلألخوين لألم الثلث والباقي البين العم فللمنفرد بأخوة األم السدس وجلامع ألم واآلخران ابنا عم أحدمه

حووا ماله ملا ** أختربنا يا عمرو عن أهل ميت : ( الطرفني النصف وللمنفرد ببنوة العم الثلث وفيه يقول الشاعر 
فأحرز منهم أول نصف ) ( م وكسا ومل يدخلوا فيما أصاهب** ثالثة رهط قد أصابوا سهامهم ) ( ثوى ساكنا رمسا 

املشكل التاسع قال ورث اخلال دون العم جوابه تزوج امرأة وتزوج أبوه ) وثانيهم ثلثا وثالثهم سدسا ** ماله 
ابنتها فولد لكل واحد غالم فولد االبن خال ابن األب وابن أخيه وتويف ابن األب فترك عما وابن أخيه هذا فورثه 

املشكل العاشر قال مرت ) وعم امليت مل يأخذ فتيال ** فما خال حوى املرياث عفوا : ( دون عمه فقال الشاعر 
امرأة بقوم يقسمون مرياثا فقالت ال تعجلوا إين حامل إن وضعت ذكرا مل يرث أو أنثى ورثت الثلث جوابه تركت 

الثلث واحلامل هي زوجة أيب املتوفاة زوجها وأمها وإخوهتا ألمها لزوجها النصف وألمها السدس وإلخوهتا ألمها 
اهلالكة تويف وتركها حامال إن ولدت غالما كان أخا ألب ال يرث ألنه عصبة أو أنثى فأخت ألب يعال هلا بالنصف 

فأصبحوا ** ما أهل بيت ثوى باألمس ميتهم : ( فتبلغ الفريضة تسعة ويصري نصفها ثلثا وفيها يقول الشاعر 
يف البطن مين جنني دام ) ( إين سأمسعكم أعجوبة مثال ** امرأة من غريهم هلم فقالت ) ( يقسمون املال واحللال 

) ( وإن ألد غريه أنثى فقد فصال ** فإن ألد ذكرا مل يعط خردلة ) ( فأخروا املال حىت تعلموا احلمال ** رشدكم 
ترك عشرين دينارا : ال املشكل احلادي عشر ق) من كان يعرف فرض اهللا إذ نزال ** بالثلث حقا يقينا ليس ينكره 

وعشرين درمها أصاب كل امرأة دينار ودرهم جوابه خلف أختيه ألمه وأختيه ألبيه وأربع زوجات أصلها من اثين 
عشر تعول خلمسة عشر فيصري ربع الزوجات مخسا ومخس املال أربعة دراهم وأربعة دنانري لكل واحدة دينار 

فما تارك إذ مات ) ( تومهتها باللب مين تومها ** راض مين فريضة سألقي على الف: ( ودرهم وفيه يقول الشاعر 
) هنالك دينارا سواء ودرمها ** فأعطيت امرأة الذي مات حقها ) ( وعشرين دينارا عتيقا متمما ** عشرين درمها 

من أربعة املشكل الثاين عشر امرأة ورثت ) وعشرين دينارا على ذاك فاقسما ** وكان مجيع املال عشرين درمها ( 
أزواج إخوة نصف مجيع ماهلم كم ملك كل واحد جوابه تزوجتهم واحدا بعد واحد ملك األول مثانية دراهم 

والثاين ستة والثالث ثالثة والرابع درهم ورثت من األول درمهني وإخوته درمهني درمهني صال لصاحب الستة مثانية 
 أخذت منه درمهني وأخواه ثالثة ثالثة صار للثالث مثانية ولصاحب الثالثة مخسة ولصاحب الدرهم ثالثة تويف الثاين

وللرابع ستة ورثت من الثالث درمهني وبقي ألخيه ستة صار له اثنا عشر ورثت منه ثالثة صار بيدها تسعة دراهم 
ملرياث قوم كان فيهم تفكر ** لقد جئت من أرض احلجاز مبادرا : ( وهي نصف مجيع أمواهلم وفيها يقول الشاعر 

بذلك يقضي ** فكان هلا من مجلة املال نصفه ) ( وبعال أخوهم ذو اجلناحني جعفر ** لوارثة بعال وبعلني بعده ) ( 



املشكل الثالث عشر قال تزوجت أربعة أخذت من كل واحد نصف ما ترك جوابه ترك رجل أربعة ) العامل املتدبر 
بعد واحد ورثت من كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي  أعبد وابنا وبنتا فأعتقا العبيد مث تزوجتهم البنت واحدا

** فتحرز من مال كل امرئ ) ( تزوجها نفر أربعه ** فما ذات صرب على النائبات : ( بالوالء وفيه يقول الشاعر 
: املشكل الرابع عشر قول الشاعر ) نقريا وال ركبت مقطعه ** وال ظلمت واحدا منهم ) ( لعمرك شطرا له مربعه 

** أبوها أخي وأخوها أيب ) ( فإن أيب أمه أمها ** فأما اليت أنا عم هلا ) ( ويل خالة وأنا خاهلا ** يل عمة وأنا عمها  (
فنون ** فأين الفقيه الذي عنده ) ( بلى سنة احلق نأمتها ** ولسنا جموسا وال مشركني ) ( على سنة قد جرى رمسها 

جوابه هذا القائل تزوج جده بامرأة ) وأين يكون كذا حكمها ** سابنا يبني لنا كيف أن) ( النكاحات أو فهمها 
رجل رزق منها أبا القائل ولتلك املرأة ابنة من ذلك الرجل وتزوج أبو القائل بأم ذلك الرجل الذي تزوج اجلد 

بن أم الرجل الذي امرأته فرزق منها القائل فبنت ذلك الرجل عمة القائل ألهنا أخت أبيه من أمه والقائل عمها ألنه ا
تزوجها أبوه وأم أبيه وأم عمته واحدة وهي امرأة الرجل وأبو هذه العمة أخو القائل من أمه ألن أب القائل تزوج 
أم ذلك الرجل وأخوها أبو القائل ألن جده تزوج أم ذلك الرجل مث تزوج أب أم الرجل بنت أيب القائل من امرأة 

وهو خاهلا ومهما تزوج رجالن كل واحد بأبنة اآلخر وجاءت إحدامها بذكر  أخرى رزق منها ابنة فهي خالة القائل
  فهو القائل واألخرى بأنثى فهي تكون اخلالة املذكورة 

  الباب احلادي عشر يف العول وهو الزيادة

من وعول الفرائض زيادة الفروض على املال قال ابن يونس مل يتكلم عليه يف زمن النيب وال يف زمن أيب بكر وأول 
نزل به عمر رضي اهللا عنه فقال ال أدري من قدمه الكتاب فأقدمه وال أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن 
صوابا فمن اهللا عز وجل وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على مجيعهم وينقص كل واحد من سهمه 

د املطلب ومل خيالف إال ابن عباس فقال لو أن بقدر ما ينقص من سهمه فحكم بالعول وأشار به عليه العباس بن عب
عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره ما عالت فريضة فقيل له وكيف يصنع قال ينظر إىل أسوإ الورثة 

حاال وأكثرهم تغريا فيدخل عليه الضرر وهم البنات واألخوات وقد تقدم يف مسائل اخلالف االستدالل عليه 
والثالثة واألربعة والستة والثمانية واالثنا عشر واألربعة عشر والعشرون وقد تقدمت املخارج  واملسائل االثنان

والفروض واالثنا عشر ال تكون إال باجتماع الربع من مع األثالث واألسداس ورمبا اجتمع معه النصف وال تكون 
ه الثمن والسدس أو الثلث وقد جيتمع األربعة والعشورن إال مع الثمن واألثالث واألسداس ألنه أقل عدد خيرج من

مع ذلك النصف وثالثة من هذه تعول الستة واالثنا عشر واألربعة والعشرون فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها 
وأربعة ال تعول وهي االثنان والثالثة واألربعة والثمانية فعول الستة لسبعة كزوج وأختني ألب وأم أو ألب ، أو 

، ولثمانية كزوج وثالث أخوات مفترقات وإىل تسعة كزوج وأم وثالث أخوت  زوج وأخت شقية وأخت ألب
مفترقات وإىل عشر كزوج وأم وأختني ألب وأختني ألم ويسمى عول العشرة أم الفروج وال تعول إىل أكثر وتعول 

سبعة  االثنا عشر إىل ثالثة عشر كزوج وبنت وأبوين وإىل مخسة عشر كزوجة وأم وثالث أخوات مفترقات وإىل
عشر كزوجة وجدة وأختني ألب وأختني ألم وال تعول ألكثر ومنه ثالث زوجات وجدتان ومثان أخوات ألب 

وأربع أخوات ألم وتسمى أم األرامل ويلغز هبا فيقال سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا قسمناها دينارا دينارا 
وأبوين وابنتني وهي املنربية ألن عليا رضي اهللا عنه وعول األربعة والعشرين عول واحد إىل سبعة وعشرين كزوجة 

قال على املنرب صار مثنها تسعا قال الشعيب رضي اهللا عنه ما رأيت أحسب من علي رضي اهللا عنه وتعول على أصل 



ابن مسعود إىل أحد وثالثني وهو أنه حيجب عنده احملروم حجب نقصان ال حجب إسقاط فالولد القائل حيجب 
لربع إىل الثمن وال حيجب األخوات الشقائق أو ألب أو ألم فعلى هذا إذا ترك ابنا قاتال وأختني الزوجة من ا

  شقيقتني أو ألب واثنني من ولد األم عالت إىل أحد وثالثني 

  الباب الثاين عشر يف حصر مسائل الفرائض

سألة تنحصر يف ثالمثائة ومثان وقد علمت أن أصول املسائل سبعة ثالثة تعول والسبعة مشتملة على مثان ومخسني م
وستني صورة وأرتبها على مراتب األعداد وما يف كل عدد من املسائل والصور وأقدم مقدمة وهي أن الورثة إن 

كانوا عصبات فقط فاملسألة من عدد رؤسهم إن كانوا ذكورا فسواء أو مع إناث فللذكر مثل حظ األنثيني ونقدر 
وي فروض فإما فريضة واحدة من األصول الستة اليت هي النصف والربع والثمن كل ذكر مكان اثنتني وإن كانوا ذ

والثلثان والثلث والسدس أو يكون هناك فريضتان خمتلفتان من هذه النسبة أو ثالثة منها أو أربعة وال ميكن اجتماع 
الولد والزوجة بدون الستة فإن الربع ال جيتمع مع الثمن ألنه نصيب الزوجة مع الولد والربع نصيب الزوج مع 

الولد فتعذر االجتماع وكذلك الثمن والثلث ألن الثلث نصيب األم وإخوة األم واجلد يف بعض األحوال والثمن ال 
ميكن إال مع الولد أو ولد الولد فيحجب إخوة األم مطلقا واألم واجلد عن الثلث إىل السدس وكما ال جيتمع الستة 

بع والثمن من مجلتها فقد علمت امتناعه وإن خرج الربع فقد اجتمع الثلث فكذلك مخسة منها ألنه إن فرض الر
والثمن من مجلتها وإن كان اخلارج هو الثمن فقد اجتمع النصف والربع والثلث وأنه ممتنع فإن النصف الذي جيتمع 

يتصور سدس مع الثلثني هو نصف الزوج والنصف الذي هو فرض البنت عند كون السدس خري األمور الثالثة وال 
مسألتان صورمها سبع املسألة ) االثنان ( إال بانعدام الولد مع استحقاق الزوج النصف وال سدس تكملة الثلثني 

األوىل نصف وما بقي صورها مخس زوج وعصبة ، بنت وعصبة ، بنت ابن وعصبة ، أخت شقيقة وعصبة ، أخت 
ثالث مسائل ) الثالثة ( ت شقيقة ، أو أخت ألب ألب وعصبة املسألة الثانية نصفان وصورها اثنتان زوج وأخ

صورها إحدى عشرة صورة املسألة األوىل ثلث وما بقي صورها ثالث أم وعصبة ، ولد أم وعصبة ، جد وأخوات 
املسألة الثانية ثلثان وما بقي صورها أربع بنتان وعصبة ، بنتا ابن وعصبة ، أختان ألبوين وعصبة ، أختان ألب 

الثالثة ثلث وثلثان صورها أربع ولد أم وأختان ألبوين ، ابن أم وأختان ألب ، جد ومخس أخوات وعصبة املسألة 
ثالث مسائل صورها تسع املسألة األوىل ربع وما بقي صورها ثالث ) األربعة ( ألبوين ، جد ومخس أخوات ألب 

وما بقي صورها أربع زوج  زوج وابن ، زوج وابن ابن ، زوجة وعصبة وهي مفردة املسألة الثانية ربع ونصف
وبنت وعصبة ، زوج وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأخت ألبوين وعصبة ، زوجة وأخت ألب وعصبة املسألة الثالثة 

مسألتان صورها أربع املسألة األوىل ) الثمانية ( ربع وثلث وما بقي هلا صورتان زوج وأبوان ، زوج وجدة وأخوات 
جة وابن ابن املسألة الثانية مثن ونصف وما بقي صورتان زوجة وبنت وعصبة مثن وما بقي صورتان زوجة وابن ، زو

مسائلها إحدى عشرة صورها مائة وست املسألة األوىل سدس وما بقي ) الستة ( ، زوجة وبنت ابن وعصبة 
ي صورها مخس أب وعصبة ، أم وعصبة ، جد وعصبة ، جدة وعصبة ، ولد أم وعصبة املسألة الثانية سدسان وما بق

صورها ست أبوان وعصبة ، جدة وجد وعصبة ، أب وجدة وعصبة ، أم وجد وعصبة ، أم وولد أم وعصبة ، جد 
وولد أم وعصبة املسألة الثالثة سدس وثلث وما بقي صورها ثالث أم وأخت ألم وعصبة ، جدة وولد أم وعصبة ، 

وبنت وعصبة ، أب وبنت ابن  املسألة الرابعة سدس ونصف وما بقي صورها سبع عشرة أب) كذا ( مفردة 
وعصبة ، أم وبنت وعصبة ، أم وبنت ابن وعصبة ، جدة وبنت وعصبة ، جدة وبنت ابن وعصبة ، أم وزوج 



وعصبة ، جد وزوج وعصبة ، جدة وزوج وعصبة ، ولد أم وزوج وعصبة ، ولد أم وأخت ألبوين وعصبة ، ولد 
وأخت ألب وعصبة ، وثالث مفردات وهي وبنت أم وأخت ألب وعصبة ، جدة وأخت ألبوين وعصبة ، جدة 

ابن وعصبة ، أخت ألبوين وأخت ألب وعصبة ، أم وأخت ألبوين وأخ ألب املسألة اخلامسة سدس وثلثان وما 
بقي صورها أربع عشرة أب وبنتان وعصبة ، أب وبنتا ابن وعصبة ، أم وبنتان وعصبة ، أم وبنتا ابن وعصبة ، جد 

ا ابن عصبة ، جدة وبنتان وعصبة ، جدة وبنتا ابن وعصبة ، أم وأختان ألبوين وعصبة ، وبنتان وعصبة ، جد وبنت
أم وأختان ألب وعصبة ، جدة وأختان ألبوين وعصبة ، جدة وأختان ألب وعصبة ، أختان ألبوين وولد أم 

أبوان وعصبة ، أختان ألب وولد أم وعصبة املسألة السادسة سدسان ونصف وما بقي صورها ثالث وعشرون 
وبنت وعصبة ، أبوان وبنت ابن وعصبة ، جدة وجد وبنت وعصبة ، جد وجدة وبنت ابن وعصبة ، أم وجد 
وبنت وعصبة ، أم وجد وبنت ابن وعصبة ، أب وجدة وبنت وعصبة ، أب وجدة وبنت ابن وعصبة ، جدة 

وعصبة ، أم وأخت وأخت ألبوين وولد أم وعصبة ، جدة وأخت ألب وولد أم وعصبة ، جدة وولد أم وزوج 
ألب وولد أم وعصبة ، أم وولد أم وزوج وعصبة ، أم وأخت ألب وأخت ألبوين وعصبة ، جدة وولد أم وزوج 

وعصبة ، جدة وأخت ألب وأخت ألبوين وعصبة ، أم وأخت ألب وولد أم وعصبة ، زوجة وجد وولد أم وعصبة 
ا عشر أبوان وبنتان ، أبوان وبنتا ابن ، جد وجدة ، زوجة وجد وعصبة املسألة السابعة سدسان وثلثان صورها اثن

وبنتان ، جد وجدة وبنتا ابن ، أب وجدة وبنتان ، أب وجدة وبنتا ابن ، أم وجد وبنتان ، أم وجد وبنتا ابن ، أم 
وولد أم وأختان ألبوين ، أم وولد أم وأختان ألب ، جدة وولد أم وأختان ألب ، جدة وولد أم وأختان ألبوين 

ة الثامنة سدس وثلث ونصف صورها تسع أم وأوالد أم وأخت ألبوين ، أم وأوالد أم وأخت ألب ، أم املسأل
وأوالد أم وزوج ، جدة وأوالد أم وأخت ألبوين ، جدة وأوالد أم وأخت ألب ، جدة وأوالد أم وزوج ، جد وأم 

ة التاسعة ثالثة أسداس ونصف وزوج ولد أم وأخ وزوج ، ومفردة وهي أخت ألب وأوالد أم وأخت ألبوين املسأل
صورها ست أبوان وبنت وبنت ابن ، جد وجدة وبنت وبنت ابن ، أم وجد وبنت وبنت ابن ، أب وجدة وبنت 

وبنت ابن ، أم وولد أم وأخت ألب وأخت ألبوين ، جدة وولد أم وأخت ألب وأخت ألبوين املسألة العاشرة 
وأب ، زوج وجد وثالثة إخوة املسألة احلادية عشرة ثلث  نصف وثلث وما بقي وهلا صورتان مفردتان زوج وأم

ونصف وما بقي صورها مخس أم وأخت ألبوين وعصبة أم وأخت ألب وعصبة ، أوالد أم وأخت ألبوين وعصبة ، 
  أوالد أم وأخت ألب وعصبة ، ومفردة وهي جد وأخت ألبوين وثالث أخوات ألب 

  عوليات السبعة

شرة صورة املسألة األوىل سدس ونصفان صورها مخس ولد أم وزوج وأخت فيها أربع مسائل صورها ثالث ع
ألبوين ، ولد أم وزوج وأخت ألب ، جدة وزوج وأخت ألبوين ، جدة وزوج وأخت ألب ، ومفردة وهي زوج 

وأخت ألب وأخت ألبوين املسألة الثانية سدس وثلث وثلثان صورها أربع أم وأوالد أم وأختان ألبوين ، أم وأوالد 
م وأختان ألب ، جدة وأوالد أم وأختان ألبوين ، جدة وأوالد أم وأختان ألب املسألة الثالثة سدسان وثلث أ

ونصف هلا صورتان أم وأخت ألب وولد أم وأخت ألبوين ، جدة وأخت ألب وولد أم وأخت ألبوين املسألة 
  الرابعة نصف وثلثان هلا صورتان زوج وأختان ألبوين ، زوج وأختان ألب 

  ليات الثمانيةعو



ثالث مسائل هلا سبع عشرة صورة املسألة األوىل سدسان ونصفن صورها سبع أم وولد أم وزوج وأخت ألبوين ، 
جد وولد أم وزوج وأخت ألبوين ، أم وولد أم وزوج وأخت ألب ، جد وولد أم وزوج وأخت ألب ، أم وأخت 

جد وأخت ألب وزوج وأخت ألبوين  ألب وزوج وأخت ألبوين ، جدة وأخت ألب وزوج وأخت ألبوين ،
املسألة الثانية سدس ونصف وثلثان صورها ست أم وزوج وأختان ألبوين جدة وزوج وأختان ألبوين أم وزوج 

وأختان ألب جدة وزوج وأختان ألب ولد أم وزوج وأختان ألبوين ولد أم وزوج وأختان ألب املسألة الثالثة ثلث 
ألبوين ، أم وزوج وأخت ألب ، ولد أم وزوج وأخت ألبوين ، ولد أم ونصفان وصورها أربع أم وزوج وأخت 

  وزوج وأخت ألب 

  عوليات التسعة

مسائلها أربع وصورها مخس عشرة صورة املسألة األوىل ثالثة أسداس ونصفان هلا صورتان أم وولد أم وأخت ألب 
املسألة الثانية سدسان ونصف  وأخت ألبوين وزوج ، جدة وولد أم وأخت ألب وأخت ألبوين وزوج وهذه مفردة

وثلثان وصورها أربع أم وولد أم وزوج وأختان ألبوين ، أم وولد أم وزوج وأختان ألب ، جدة وولد أم وزوج 
وأختان ألبوين ، جدة وولد أم وزوج وأختان ألب املسألة الثالثة سدس وثلث ونصفان صورها سبع أم وولد أم 

وأخت ألب ، جدة وولد أم وزوج وأخت ألبوين ، جدة وولد أم وزوج  وزوج وأخت ألبوين ، أم وولد أم وزوج
وأخت ألب ، جد وأم وزوج وأخت ألبوين ، جد وأم وزوج وأخت ألب ، ولد أم وأم وزوج وأخت ألبوين 

  املسألة الرابعة ثلث ونصف وثلثان هلا صورتان ولد أم وزوج وأختان ألبوين ، ولد أم وزوج وأختان ألب 

  عوليات العشرة

مسألتان صورمها ست املسألة األوىل سدس ونصف وثلث وثلثان صورها أربع أم وزوج وولد أم وأختان ألبوين ، 
أم وزوج وولد أم وأختان ألب ، جدة وزوج وولد أم وأختان ألبوين ، جدة وزوج وولد أم وأختان ألب املسألة 

ت ألبوين وزوج ، جدة وأخت ألب وولد الثانية سدسان وثلث ونصفان هلا صورتان أم وأخت ألب وولد أم وأخ
  أم وزوج وأخت ألبوين 

  مسائل االثين عشر

ست املسألة األوىل سدس وربع وما بقي صورها إحدى عشرة أب وزوج وابن ، أب وزوج وابن ابن ، أم وزوج 
بن ، وابن ، أم وزوج وابن ابن ، جد وزوج وابن ، جد وزوج وابن ابن ، جدة وزوج وابن ، جدة وزوج وابن ا

ولد أم وزوج وعصبة ، جدة وزوجة وعصبة ، ولد أم وزوجة وعصبة املسألة الثانية ثلث وربع وما بقي هلا صورتان 
أم وزوج وعصبة ، ولد أم وزوجة وعصبة املسألة الثالثة ثلثان والربع وما بقي صورها أربع بنتان وزوج وعصبة ، 

أختان ألب وزوجة وعصبة املسألة الرابعة سدس وربع  بنتا ابن وزوج وعصبة ، أختان ألبوين وزوجة وعصبة ،
وثلث وما بقي صورها ثالث أم وزوجة وولد أم وعصبة ، جدة وزوجة وولد أم وعصبة ، ومفردة وهي ولد أم 

وزوجة وأم وعصبة املسألة اخلامسة سدسان وربع وما بقي صورها اثنتا عشرة أبوان وزوج وابن ابن ، أبوان وزوج 
وزوجة وابن ابن ، أب وجدة وزوج ، ابن أب وجدة وزوجة ، ابن أم وجد وزوج ، ابن أم وجد وابن جد ، جدة 



وزوجة ، أم وولد أم وأخوان ألبوين وزوجة ، أم وولد أم وأخوان ألبوين وزوجة ، جدة وولد أم وزوجة وأخوان 
عصبة ، أب ألب املسألة السادسة سدس وربع ونصف وما بقي صورها مخس عشرة صورة أب وزوج وبنت و

وزوج وبنت ابن وعصبة ، أم وزوج وبنت وعصبة ، أم وزوج وابنة ابن وعصبة ، جد وزوج وبنت وعصبة ، جد 
وزوج وبنت ابن وعصبة ، جدة وزوجة وأخت ألبوين وعصبة ، جدة وزوجة وأخت ألب وعصبة ، وثالث 

ت ألب وزوجة وأخت مفردات وهي أم وزوجة وأخت ألبوين وعصبة ، بنت ابن وزوج وبنت وعصبة ، أخ
  ألبوين وعصبة 

  عوليات الثالث عشر

ثالث مسائل صورها سبع وثالثون األوىل سدس وربع وثلثان صورها أربع عشرة صورة أب وزوج وبنتان ، أب 
وزوج وبنتا ابن ، أم وزوج وبنتان ، أم وزوج وبنتا ابن ، جد وزوج وبنتان ، جد وزوج وبنتا ابن ، جدة وزوج 

زوج وبنتا ابن ، أم وزوجة وأختان ألبوين ، أم وزوجة وأختان ألب ، جدة وزوجة وأختان ألبوين وبنتان ، جدة و
، جدة وزوجة وأختان ألب ، ولد أم وزوجة وأختان ألبوين ، ولد أم وزوجة وأختان ألب الثانية سدسان وربع 

وزوج وبنت ، جد  ونصف صورها تسع عشرة صورة أبوان وزوج وبنت ، أبوان وزوج وبنت ابن ، جد وجدة
وجدة وزوج وبنت ، جد وجدة وزوج وبنت ابن ، أم وجد وزوج وبنت ، أم وجد وزوج وبنت ابن ، أب وجدة 
وزوج وبنت ، أب وجدة وزوج وبنت ابن ، أم وولد أم وزوجة وأخت ألبوين ، أم وولد أم وزوجة وأخت ألب ، 

ألب ، أب وبنت ابن وزوج وبنت أم وبنت  جدة وولد أم وزوجة وأخت ألبوين ، جدة وولد أم وزوجة وأخت
ابن وزوج وبنت ، جد وبنت ابن وزوج وبنت ، جدة وبنت ابن وزوج وبنت ، أم وأخت ألب وزوجة وأخت 
ألبوين ، جدة وأخت ألب وزوجة وأخت ألبوين ، ولد أم وأخت ألب وزوجة وأخت ألبوين الثالثة ثلث وربع 

أم وزوجة وأخت ألب ، ولد أم وزوجة وأخت ألبوين ، ولد أم  ونصف صورها أربع أم وزوجة وأخت ألبوين ،
  وزوجة وأخت ألب 

  عوليات اخلمسة عشر

مسائلها أربع صورها مخس وعشرون األوىل ربع وثلث وثلثان وهلا صورتان زوجة وولد أم وأختان ألبوين ، زوجة 
بوان وزوج وبنتان ، أبوان وزوج وولد أم وأختان ألب الثانية سدسان وربع وثلثان صورها اثنتا عشرة صورة أ

وبنتا ابن ، جد وجدة وزوج وبنتان ، جد وجدة وزوج وبنتا ابن ، أب وجدة وزوج وبنتان ، أب وجدة وزوج 
وبنتا ابن ، أم وجد وزوج وبنتان ، أم وجد وزوج وبنتا ابن ، أم وولد أم وزوجة وأختان ألبوين ، أم وولد أم 

وزوجة وأختان ألبوين ، جدة وولد أم وزوجة وأختان ألب الثالثة ثالثة وزوجة وأختان ألب ، جدة وولد أم 
أسداس وربع نصف صورها ست أبوان وبنت ابن وزوج وبنت ، جدة وجد وبنت ابن وزوج وبنت ، أم وجد 

وبنت ابن وزوج وبنت ، أب وجدة وبنت ابن وزوجة وبنت ، أم وولد أم وأخت ألب وزوجة وأخت ألبوين ، 
أخت ألب وزوجة وأخت ألبوين الرابعة سدس وربع وثلث ونصف صورها مخس أم وزوجة وولد جدة وولد أم و

أم وأخت ألبوين أم وزوجة وولد أم وأخت ألب جدة وزوجة وولد أم وأخت ألبوين ، جدة وزوجة وولد أم 
  وأخت ألب ، ومفردة وهي أخت ألب وزوجة وولد أم وأخت ألبوين 



  عول السبعة عشرة

وربع وثلث وثلثان صورها أربع أم وزوجة وولد أم وأختان ألبوين ، أم وزوجة وولد أم  مسألة واحدة سدس
  وأختان ألب ، جدة وزوجة وولد أم وأختان ألبوين ، جدة وزوجة وولد أم وأختان ألب 

  مسائل األربعة والعشرين

وأب وابن ، زوجة وأب مسائلها ست صورها سبع وأربعون املسألة األوىل مثن وسدس وما بقي صورها مثان زوجة 
وابن ابن ، زوجة وأم وابن ، زوجة وأم وابن ابن ، زوجة وجد وابن ، زوجة وجد وابن ابن ، زوجة وجدة وابن ، 
زوجة وجدة وابن ابن املسألة الثانية مثن وسدسان وما بقي صورها مثان زوجة وأبوان وابن ، زوجة وأبوان وابن ابن 

ة وجد وابن ابن ، زوجة وأم وجد وابن ، زوجة وأم وجد وابن ابن ، زوجة ، زوجة وجدة وجد وابن ، زوجة وجد
وأب وجدة وابن ، زوجة وأب وجدة وابن ابن املسألة الثانية مثن وثلثان وما بقي هلا صورتان زوجة وبنتان وعصبة 

بة زوجة ، زوجة وبنتا ابن وعصبة املسألة الرابعة مثن وسدس ونصف ما بقي صورها تسع زوجة وأب وبنت وعص
وأب وبنت ابن وعصبة زوجة وأم وبنت وعصبة زوجة وأم وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجد وبنت وعصبة ، زوجة 
وجد وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجدة وبنت وعصبة ، وبقيت صورة مفردة وهي زوجة وجدة وبنت ابن وعصبة 

وعصبة ، وزوجة وأب وبنتا ابن وعصبة  املسألة اخلامسة مثن وسدس وثلثان وما بقي صورها مثان زوجة وأب وبنتان
، زوجة وأم وبنتان وعصبة ، زوجة وأم وبنتا ابن وعصبة ، زوجة وجد وبنتان وعصبة ، زوجة وجد وبنتا ابن 

وعصبة ، زوجة وجدة وبنتان وعصبة ، زوجة وجدة وابنتا ابن وعصبة املسألة السادسة مثن وسدسان ونصف وما 
وان وبنت وعصبة ، زوجة وأبوان وبنت ابن وعصبة ، زوجة وجدة وجد وبنت بقي صورها اثنتا عشرة زوجة وأب

وعصبة ، زوجة وجد وجدة وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأب وجدة وبنت عصبة ، زوجة وأب وجدة وبنت ابن 
وعصبة ، زوجة وأم وجد وبنت وعصبة ، زوجة وأم وجد وبنت ابن وعصبة ، زوجة وأب وبنت ابن وبنت 

وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وجد وبنت ابن وبنت وعصبة ، زوجة وجدة وبنت ابن  وعصبة ، زوجة وأم
  وعصبة 

  عوليات السبعة والعشرين

مسألتان صورها اثنتا عشرة املسألة األوىل مثن وسدسان وثلثان صورها مثان زوجة وأبوان وبنتان ، زوجة وأبوان 
نتا ابن ، زوجة وأم وجد وبنتان ، زوجة وأم وجد وبنتا وبنتا ابن ، زوجة وجد وجدة وبنتان ، زوجة وجد وجدة وب

ابن ، زوجة وأب وجدة وبنتان ، زوجة وأب وجدة وبنتا ابن املسألة الثانية مثن وثالثة أسداس ونصف صورها أربع 
زوجة وأبوان وبنت أبن وبنت ، زوجة وجد وجدة وبنت ابن وبنت ، زوجة وأم وجد وبنت ابن وبنت ، زوجة 

  نت ابن وبنت وأب وجدة وب

  امللحق هبا من مسائل اجلد واإلخوة



مسألتان صورها مثان املسألة األوىل ربع وسدس وثلث وما بقي صورها أربع زوجة وأم وجد ومخس أخوات ألبوين 
، زوجة وأم وجد ومخس أخوات ألب ، زوجة وجدة وجد ومخس أخوات ألبوين ، زوجة وجدة وجد ومخس 

دس وثلث وما بقي صورها أربع أم وجد ومخس أخوات ألبوين ، أم وجد ومخس أخوات ألب املسألة الثانية س
أخوات ألب ، جد وجدة ومخس أخوات ألبوين ، جدة وجدة ومخس أخوات ألب فهذه مجيع مسائل الفرائض 

  بصورها حبيث ال يشذ منها شيء حمصورة بفضل اهللا تعاىل وكرمه 

  القسم الثاين من الكتاب يف احلساب

  ة الصفحة فارغ

  القسم الثاين من الكتاب يف احلساب

  وفيه نظران 

  النظر األول يف احلساب املفتوح

  وفيه عشرة أبواب 

  الباب األول يف الضرب

وفيه فصالن الفصل األول يف ضرب الصحاح وحقيقته تضعيف أحد املضروبني بعدد املضروب اآلخر كثالثة يف 
مرات فيحصل اثنا عشر ومراتب العدد أربعة آحاد وعشرات أربعة فتضعف الثالثة أربع مرات أو األربعة ثالث 

ومئات وألوف مث تكرر املراتب يف األلوف وعشرات األلوف ومئات األلوف وآالف األلوف مث الضرب يقع يف 
املفردات وهو ضرب مرتبة واحدة يف مرتبة واحدة كما تقدم يف الثالثة واألربعة وطريقة احلفظ والتدريب يف 

فإذا ضربت مئني يف مئني وحنوه وأردت معرفته بطريق خمتصر فتجمع عدد مراتب املضروب الضرب واجلمع 
ومراتب املضروب فيه وتنقص منه واحدا وحتفظها وترد كل واحد من املضروبني ملرتبة اآلحاد وتضرب أحدمها يف 

ائة يف أربعمائة كل واحد اآلخر فما حصل ترقيه يف املراتب احملفوظة معك فما بلغ فهو مطلوب الضرب مثاله ثالمث
منهما مشتمل على ثالث مراتب آحاد وعشرات ومئات ففي كل واحد ثالثة فهي ستة إذا نقصت واحدا بقيت 

مخسة فتضرب ثالثة يف أربع حيصل اثنا عشر فهذه رتبة كمل عليها مخس رتب ثانيها مائة وعشرون ثالثها ألف 
وعشرون ألفا وهو املتحصل من الضرب املذكور فهذا ضابط على  ومائتان رابعها اثنا عشر ألفا خامسها مائة ألف

وجه االختصار وإن ضربت مرتبتني يف مرتبتني حنو مخسة عشر يف أربعة عشر فاضرب كل واحد من أحد العددين 
يف كل واحد من أحد العددين من اجلانب اآلخر فتضرب مخسة يف أربعة مث يف عشرة مث تضرب عشرة يف مخسة مث 

وكذلك مائة ومخسة وعشرون يف مائة ومخسة وعشرين وطريقة أخرى يف االختصار يف املركبات وهي إما  يف عشرة
أن يكون أكثر أجزاء أحدمها ومراتبه مساويا ألعلى مراتب األخر أو خمالفا ففي املساوي يضم الزائد على املرتبة 

بعدد ما حيصل مث تضرب الزائد يف الزائد وتضمه إىل العليا من أحد اجلانبني إىل اجلانب اآلخر وتضاعف املرتبة العليا 
املتحصل يكون املطلوب مثاالن مخسة عشر يف سبعة عشر تضم اخلمسة إىل السبعة عشر تبلغ اثنني وعشرين 



فتضاعف املرتبة العليا اليت هي العشرة بذلك حيصل مائتني وعشرين مث تضرب سبعة يف مخسة تبلغ مخسة وثالثني 
ل تبلغ مائتني ومخسة ومخسني وهو املطلوب أو أربعة وعشرين يف مخسة وعشرين تضم اخلمسة إىل تضمها إىل احلاص

األربعة والعشرين تبلغ تسعة وعشرين فتضاعف العشرين وهي املرتبة هبذا تبلغ مخسمائة ومثانني وتضرب أربعة يف 
ما عند املخالفة فتعد بكل واحد من مخسة تبلغ عشرين تضيفها إىل مخسمائة ومثانني يكون ستمائة وهو املطلوب وأ

أكثر العددين املرتبة العليا من أقل العددين وبالزائد من أقل العددين املرتبة العليا من أكثر العدد مث نضرب الزائد يف 
الزائد واجملموع املطلوب مثاله مخسة عشر يف أربعة وعشرين فتعد بكل واحد من األربعة والعشرين العشرة تبلغ 

أربعني مث تعد باخلمسة العشرين تبلغ مائة مث تضرب األربعة يف اخلمسة تبلغ عشرين فجميع األعداد ثالمثائة مائتني و
وستون وهو املطلوب ويطرد ما ذكرناه يف املركبات الفصل الثاين يف ضرب الكسور يف الصحاح والكسور واعلم 

قلت ثالثة يف ثالثة فمعناه ثالثة الثالثة فهي تسعة  أن حقيقة الضرب أبدا تالحظ فيه حقيقة اإلضافة عند النحاة فإذا
وكذلك نصف يف اثنني معناه نصف االثنني فيكون واحدا ونصف يف نصف معناه نصف النصف فيكون ربعا وربع 

يف نصف معناه ربع النصف وهو مثن وكذلك بقيتها فيفضي ضرب الصحيح أبدا للزيادة وضرب الكسر أبدا 
  للنقصان 

  مسألة

لك كيف تضرب أربعة أمخاس يف أربعة أمخاس فاضرب عدد األمخاس يف نفسها تبلغ ستة عشر مث تضرب إذا قيل 
املخرج يف نفسه وهو مخسة يف مخسة تبلغ مخسة وعشرين فيكون املتحصل من الضرب ستة عشر جزءا من مخسة 

يف مخسة بعشرين  وعشرين جزءا من واحد وكذلك إذا قيل اضرب أربعة أمخاس يف مخسة أسباع فتضرب أربعة
وتضرب خمرج السبع وهو سبعة يف خمرج اخلمس وهو مخسة تكون مخسة وثالثني جزءا وكذلك إذا قيل لك اضرب 
نصفا يف ثلث فتقول واحد يف واحد بواحد وثالثة يف اثنني بستة يكون اخلارج من الضرب واحد من ستة تنبيه على 

قود أحد العددين املضروبني فإن بلغت تسعة أو ما تعده ميزان الضرب كيف خيترب هل هو صحيح أم ال فتعد ع
التسعة لزم أن تكون عقود احلاصل من الضرب تسعة أو ما تعده التسعة وإن مل تكن تسعة وال ما تعده التسعة 

وكان أقل من التسعة ضربته يف اآلخر فإن زاد على التسعة حذفت منه التسعة حىت يرجع إىل أقل من التسعة مث 
د أحد املضروبني يف اآلخر حىت تبلغ تسعة فما دوهنا مث توازن به الراجع من عقود املضروبني بعد حذف ضربت عقو

التسعة إن زاد عليها فإن تساويا فالضرب صحيح وإال فال مثاله يف التسعة مثانية عشر يف عشرين تكن ثالمثائة 
من الضرب ثالمثائة بثالثة عقود وستون وستني وعقود أحد املضروبني مثانية وعشرة وهي تسعة وعقود احلاصل 

بستة جمموعها تسعة مثاله يف املعدود بالتسعة إذا ضربت تسعة وتسعني يف عشرين تبلغ ألفا وتسعمائة ومثانني فعقود 
أحد املضروبني مثانية عشر ألن التسعة تسعة عقود والتسعون مثلها فمجموعها مثانية عشر وتعدها التسعة وعقود 

انية عشر وتعدها التسعة ومثال أقل من التسعة إذا ضربت الثالثة يف العشرين بلغت ستني فعقود حاصل الضرب مث
كل واحد من املضروبني أقل من التسعة وهو الثالثة واالثنان فإذا ضربت أحدها يف اآلخر بلغ ستة وهو مثل عقود 

بثالثة آالف ومخسمائة فعقود أحد  الستني احلاصل من الضرب مثال الراجع إىل أقل من التسعة مخسون يف سبعني
املضروبني مخسة وسبعة وكل واحد أقل من تسعة فإذا ضربت أحدمها يف اآلخر بلغ مخسة وثالثني فإذا عددته 

  بالتسعة رجع إىل مثانية وهو مثل عقود احلاصل من الضرب فإن ثالثة آالف ثالثة عقود ومخس مائة وجمموعها مثانية 



  وخمارجهاالباب الثاين يف الكسور 

وهي يف اصطالح احلساب معلومة وهي تسعة النصف والثلث والربع واخلمس والسدس والسبع والثمن والتسع 
والعشر وجمهولة وهي كل كسر خيرج من عدد ال خترج منه الكسور املعلومة كجزء من أحد عشر ومن ثالثة عشر 

ة كالنصف والثلث أو  ٤جتردت مسيت مفرد أو ثالثة وعشرين وحنوه ويسمى هذا العدد األصم مث املعلومة إن 
ثنيت فمثناة كالثلثني واخلمسني أو مجعت فمجموعة كثالثة أرباع أو أضيفت فمضافة كربع العشر أو عطفت 

فمعطوفة كالنصف والثلث فمخرج كل كسر مفرد مما يناسبه كالنصف من اثنني والثلث من ثالثة إىل العشر من 
وخمرج املضافة احلاصل من ضرب خمرج أحد املضافني يف خمرج اآلخر فمخرج ربع عشرة وكذلك املثناة واجملموعة 

العشر أربعون ألنه من ضرب أربعة يف عشرة واملقترنة وهي املعطوفة ال تعلم إال بعد معرفة املماثلة واملداخلة 
رمها كاالثنني مع الستة والثالثة واملوافقة واملباينة فاملماثلة ظاهرة واملداخلة وتسمى املناسبة أن يعد أقل العددين أكث

مع التسعة واملوافقة وتسمى املشاركة أن حيصل من أحد العددين كسر حيصل مثله من اآلخر كاألربعة مع الستة 
حيصل منها النصف وكل مداخل موافق من غري عكس فتوافق األربعة الستة وال تداخلها واملباينة أن ال يتفقا يف 

كل عددين أسقطت أقلهما من أكثرمها مرة بعد أخرى فإن فين بواحد فمتباينان أو كسر كاخلمسة مع األربعة و
باألقل فمتداخالن أو فين بأكثر من الواحد فمتوافقان فيما يصح من كسر ذلك العدد فالتسعة مع العشرين متباينة 

ه املوافقة قد يكون واألربعة أو اخلمسة مع العشرين متداخلة والستة مع العشرين موافقة والكسر الذي تقع ب
معلوما كالربع وقد يكون من عدد أصم كجزء من أحد عشر إن وقع اإلفناء بأحد عشر أو جزء من ثالثة عشر إن 
وقع اإلفناء بثالثة عشر وبعبارة أخرى كل عددين يعدمها عدد الثالث فمتوا فقان وكل عددين ال يعدمها إال الواحد 

يزيد الداخل على النصف فإذا أردت معرفة اخلارج للكسور املفترقة فانظر فمتناينان ومن شرط املتداخلني أن ال 
خمارج الكسور إن تباينت فاضرب كل واحد منهما يف اآلخر أو توافقت فاضرب وفق أحدمها يف كامل اآلخر أو 

ان تداخلت فاكتف باألكثر عن األقل فمخرج الربع واخلمس أن الربع من أربعة واخلمس من مخسة ومها متباين
فاضرب األربعة يف اخلمسة تبلغ عشرين فهو خمرج الكسرين ألن ربعه مخسة ومخسه أربعة ومثال املوافقة الربع 

والسدس خمرجهما أربعة وستة يتفقان بالنصف تضرب أحدمها يف نصف اآلخر تبلغ اثين عشر وهو خمجرمها له ربع 
ل االثنان يف الستة فمخرجه الستة اكتفاء وسدس ومثال املداخلة النصف والسدس خمرجهما اثنان وستة ويدخ

باألكثر وكذلك إذا اقترن باملفرد مضاف كسدس وربع عشر فمخرج السدس ستة وربع العشر أربعون يتفقان 
بالنصف تضرب ثالثة يف أربعني تبلغ مائة وعشرين وهي خمرج الثالثة وإمنا أسقطنا املثل والداخل يف املتداخلني ألن 

ال حيصل فيهما فإن ضرب وفق أحد املتداخلني يف كل اآلخر ال يزيد اخلارج على األكثر ألن  املقصود بطلب الوفق
  املوافقة بينهما جبزء من مجلة آحاد أحدمها 

  الباب الثالث يف النسبة والقسمة

فيقال  فحقيقة النسبة معرفة كمية أحد املقدارين من املقدار اآلخر وينسب القليل للكثري باجلزء كنسبة اثنني لستة
ثلثها ونسبة القليل للكثري باملثل والزيادة عليه فالستة ثالثة أمثال االثنني والقسمة توزيع أحدمها على اآلخر فقسمة 
الكثري على القليل بأن حيذف األقل من األكثر مرة بعد أخرى وحتفظ لكل مرة واحد فإذ فنشي به فنصيب الواحد 

كون الباقي أقل من املقسوم عليه فتقسمه على املقسوم عليه بتسمية القليل ما حفظته يف يدك وإن مل يفن فال بد أن ي



على الكثري واملعرف لنسبته هو اخلارج من قسمته كقسمة الثالثني على اخلمسة فتحذف اخلمسة منها ست مرات 
األربعة فهي سدسها وهي نصيب الواحد من قسمة الثالثني على اخلمسة وإن قسمت الثالثني على األربعة فتحذف 

منها سبع مرات ويبقى اثنان ومها نصف األربعة فنصيب الواحد من قسمة الثالثني على األربعة سبعة ونصف هذا 
قسمة الصحاح وأما قسمة الصحاح والكسور على الصحاح فتبسط الصحاح كسورا وتضرب الصحيح والكسر 

صف تقسم على ثالثة فتضرب األربعة يف خمرج الكسر فما حصل قسمته على الصحاح كما تقدم مثاله أربعة ون
والنصف يف خمرج النصف وهو اثنان تبلغ تسعة أنصاف خيص كل واحد بثالثة أنصاف فاخلارج من قسمة األربعة 

والنصف على الثالثة واحد ونصف وإذا قسمت ثالثة وثلثا على مخسة تضرب ثالثة وثلثا يف خمرج الثلث يبلغ 
  ارج من قسمة الثالثة وثلث على اخلمسة ثلثان عشرة أثالث خيص كل واحد ثلثان فاخل

  الباب الرابع يف تصحيح املسائل

وفيه فصول الفصل األول يف تصحيح فرائض الصلب إن صحت على عددهم صحت كزوجة وبنت وعم أصلها 
من مثانية ومنها تصح وكذلك ثالث زوجات وجدتان ومثان أخوات من األبوين أو ألب وأربع أخوات ألم أصلها 

ن اثين عشر وتعول بالربع والسدس سبعة عشر ثالثة للزوجات ومثانية لألخوات األشقاء وأربعة ألخوة األم واثنان م
للجدتني وتسمى أم األرامل ألهنن سبع عشرة أنثى من أربعة أصناف وأغرب منها ثالث زوجات وأربع جدات 

ا تصح وتلقب أم األرامل ألهنا أربع وست عشرة بنتا وأختا ألبوين أو ألب أصلها من أربعة وعشرين ومنه
وعشرون من أربعة أصناف فإن انكسرت فإما على فريق أو اثنني أو ثالثة وال تزيد على ذلك على أصلنا ألن عدد 

الورثة ال يزيد على أربعة أصناف عندنا وال بد من صحة واحدة قاله صاحب اجلواهر وقال القاضي يف التلقني 
ي النهاية ومىت انكسرت على مخسة أحياز فما زاد فال بد أن تصح على بعضها ووافق تنكسر على أربعة أحياز وه

  التلقني اجلعدية وهو الصحيح 

  االنكسار على فريق

إن انكسرت على فريق وتباينت أعداد الرؤس فاضرب عدد الرؤس يف أصل املسألة وعوهلا إن كانت عائلة ومنه 
ر وإن وافقت السهام عدد الرؤس يف أصل املسألة رددت تصح ولو ضربنا كل الرؤس صحت ولكن هذا أخص

عدد السهام إىل الوفق وتضربه يف أصل املسألة ومنه تصح وال تقع املوافقة بني السهام والرؤس إال يف اثين عشر 
كسرا النصف والثلث والربع واخلمس والتسع والثمن ونصف الثمن وجزء من ثالثة عشرة ومن سبعة عشر 

سبع والسدس يف مسائل اجلد واإلخوة مثال املتباينة زوج ومخس بنني أصلها من أربعة للزوج وبالعشر ونصف ال
واحد وثالثة تباين اخلمسة تضرب اخلمسة يف املسألة تبلغ عشرين ومنها تصح للزوج واحد يف مخسة خبمسة وللبنني 

بنني أصلها من ستة لألبوين سهمان  ثالثة يف مخسة خبمسة عشر لكل واحد ثالثة ومثال املوافقة بالنصف أبوان وستة
يبقى أربعة ال تنقسم على الستة وتوافقهم بالنصف تضرب نصف الرؤس يف املسألة تبلغ مثانية عشر نصيب األبوين 
اثنان مضربان يف ثالثة بستة لكل واحد ثالثة ونصيب البنني أربعة يف ثالثة باثين عشر لكل واحد اثنان فنصيب كل 

صف ما كان يصيب اجلميع قبل التصحيح مثال املوافقة بالثلث زوجة وتسعة إخوة أصلها من واحد بعد التصحيح ن
أربعة للزوجة واحد والباقي ثالثة ال تنقسم على الرؤس وتوافق بالثلث فرد عدد الرؤوس ثالثة وتضربه يف املسألة 

ثة بتسعة لكل واحٍد واحٌد وهو ثلث تبلغ اثين عشر ومنها تصح للزوجة واحد يف ثالثة بثالثة ولألخوة ثالثة يف ثال



ما كان يصيب اجلميع قبل التصحيح مثال املوافقة بالربع أبوان ومثانية بنني أصلها من ستة لألبوين اثنان تبقى أربعة 
ال تنقسم على الثمانية وتوافق بالربع فتضرب ربع الرؤوس يف الستة تبلغ اثين عشر فتصح ونصيب كل واحد من 

تصحيح ربع ما كان يصيب اجلميع قبل التصحيح مثال املوافقة باخلمس زوجة وأم وعشرون ابن املنكسرين بعد ال
عم أصلها من اثين عشر للزوجة ثالثة ولألم أربعة والباقي مخسة ال تنقسم على بين العم وتوافقهم باخلمس ومخسهم 

سرين بعد التصحيح مخس ما كان أربعة تضربه يف املسئلة تبلغ مثانية وأربعني فتصح ونصيب كل واحد من املنك
نصيب اجلميع قبل التصحيح مثال املوافقة بنصف السبع أم وزوج وجد وثالثة عشر أخا وأختان ارتفعت املسألة إىل 

ستة وثالثني والباقي بعد نصيب الزوج واألم واجلد أربعة عشر وعدد اإلخوة مثانية وعشرون إذا عددنا الذكر 
يها وتوافقها بنصف السبع فتضرب نصف سبع الرؤوس وهو اثنان يف املسألة تبلغ اثنني باثنني واألربعة ال تنقسم عل

وسبعني فتصح فيصيب كل واحد من األخوة بعد التصحيح نصف سيع نصيب اجلميع قبل التصحيح وبقية مثل 
  املوافقة ستة كما تقدم 

  االنكسار على فريقني

مث اجملتمع يف املسألة صح لكن يعترب عدد رؤوس كل صنف فلو ضربنا رؤوس أحد الصنفني يف عدد الصنف اآلخر 
مع سهامهم يف املوافقة واملباينة كما تقدم لالختصار فمن وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه مث ننظر أيضا طلبا لالختصار 

والتباين  يف العددين املوافقني أو الكاملني أو الوفق والكامل فننسب بعضهما لبعض يف التماثل والتداخل والتوافق
ويكتفى بأحد املثلني عن اآلخر وباألكثر عما يدخل فيه وضربناه يف أصل املسألة أو توافقا ضربنا وفق أحدمها يف 

كامل اآلخر مث اجملتمع يف املسألة أو تباينا ضربنا مجلة أحدمها يف مجلة اآلخر مث اجملتمع يف املسألة ومنه تصح وقد تبني 
ثة تعتور عليه األصول األربعة فتضاعفه هبا إىل اثنيت عشرة صورة وفقان متماثالن أو أن كل واحد من األقسام الثال

متداخالن أو متوافقان أو متباينان أصال العدد متماثالن أو متداخالن أو متوافقان أو متباينان أو مياثل وفق أحد 
  العددين كامل اآلخر أو يدخل فيه أو يوافقه أو يباينه 

  أصنافاالنكسار على ثالثة 

فلو ضربنا أحدمها يف اآلخر مث اجملموع يف الثالث مث اجملتمع يف املسألة تصح ولكن خيتص كما تقدم يف الصنفني فترد 
عدد املوافق إىل الوفق واملباين حباله أو تقابل بني أعداد الرؤوس فإن متاثلت أو تداخلت اكتفيت باملثل عن مثله 

حد الوفقني يف وفق اآلخر أو تباينت ضربت بعضها يف البعض وتضرب وباألكثر عما يدخله فإن توافقت ضربت أ
احلاصل يف املسألة وعوهلا إن كانت عائلة أو تباين البعض وتوافق البعض ضربت أحد املتباينني يف اآلخر فما بلغ 

ة وعوهلا ومنه تضربه يف العدد الثالث إن باينه أو وفقه إن وافقه وكذلك تفعل يف الرابع فما بلغ ضربته يف املسأل
تصح ومثال املباينة أربع زوجات ومخس جدات وسبع بنات وتسع أخوات أصلها من أربعة وعشرين كل صنف 
يباين سهامه عدده واألعداد متباينة فتضرب بعضها يف البعض تبلغ ألفا ومائتني ومنه تصح مثال املماثلة زوجتان 

ا من اثين عشر وتعول إىل سبعة عشر وسهام وأربع جدات وست عشرة أختا ألب ومثان أخوات ألم أصله
الزوجتني تباين رؤوسهما ونصيب اجلدات يوافق عدد رؤوسهن بالنصف فترد عدد هذا إىل النصف ونصيب 

األخوات لألب يوافق عدد رؤوسهن بالثمن فترد عدد رؤوسهن للثمن ونصيب األخوات لألم يوافق رؤوسهن 
متماثلة فيكتفي بأحدها وتضرب يف املسألة تبلغ أربعا وثالثني ومنها تصح  بالربع فترد عددهم للربع فاألعداد كلها



مثال املتداخلة زوجتان وست جدات وأربعة وعشرون أخا ألم وستة وثالثون ابن عم أصلها من اثين عشر نصيب 
 األعمام الزوجتني يباينهن ويف اجلدات توافق بالنصف فتردهن للنصف ويف اإلخوة بالربع فتردهم للربع ويف بين

بالثلث فتردهم للثلث فيجتمع اثنان وثالثة وستة واثنا عشر واألوىل داخلة يف اثين عشر فيكتفي هبا وتضربه يف 
املسألة تبلغ مائة وأربعة وأربعني ومنه تصح مثال املوافقة أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وأربعون أخا ألم واثنان 

الزوجات تباينهن فتخلى ويف اجلدات توافق بالنصف فتردهن للنصف  وأربعون ابن عم أصلها من اثين عشر وسهام
ويف اإلخوة بالربع فتردهم للربع ويف بين األعمام بالثلث فتردهم للثلث فيحصل أربعة وستة عشر وأربعة عشر 
 وهي متوافقة من غري تداخل ومتاثل فتضرب األربعة يف وفقها من السنة تبلغ اثنيت عشر مث تضرب اثين عشر يف
وفقها من العشرة وهو اخلمسة تبلغ ستني مث تضرب الستني يف وفقها من األربعة عشر وهو سبعة تبلغ أربعمائة 

وعشرين وتضرب املتحصل يف املسألة تبلغ مخسة آالف وأربعني ومنه تصح مثال املتباينة واملتوافقة معا أربع زوجات 
ها من اثين عشر ونصيب الزوجات يباينهن فيبقى واثنتا عشرة جدة وسبع أخوات ألم وعشرة بين أعمام أصل

وكذلك األخوات وبنو األعمام ونصيب اجلدات يوافق عددهن فترد عددهن للنصف وهو ستة وتضرب األربعة يف 
املسألة تبلغ مثانية وعشرين مث الثمانية والعشرين يف وفقها من العشرة وهو مخسة تبلغ مائة وأربعني مث تضرب يف 

ثالثة تبلغ أربعمائة وعشرين فتضربه يف املسألة تبلغ مخسة آالف وأربعني ومنه تصح واعلم أن وفق الستة وهو 
للحساب يف االختصار إذا انكسرت السهام على ثالثة أصناف طريقني قال الكوفيون تعمل يف عددين منها ما 

سألة جعلناه عددا واحدا ووفقنا عملنا يف االنكسار على صنفني فما انتهى إليه العمل وهو املبلغ الذي ضرب يف امل
بينه وبني العدد الثالث وفعلنا فيهما ما فعلناه يف العددين األولني وقال البصريون يوقف أحد األعداد واحلسن 

عندهم أن يوقف األكثر ويوفق بينه وبني الباقني ويعمل يف وفقهما أحد األقسام األربعة فما حصل ضربناه يف العدد 
قني واحد ومثاهلما سبع وعشرون بنتا وست وثالثون جدة ومخس وأربعون أختا ألب فعند املوقوف ومآل الطري

الكوفيني يوفق بني السبع والعشرين والست والثالثني فيتفقان باألتساع فتضرب تسع أحدمها يف كل اآلخر يبلغ 
تضرب بتسع أحدمها يف كل ثالمثائة وأربعة وعشرين مث بينها وبني اخلمسة واألربعني فيتفقان يف األتساع أيضا ف

اآلخر يبلغ مخسمائة وأربعني ومنه تصح وعند البصريني توقف اخلمسة فإذا وفقت بينها وبني السبع والعشرين وهو 
ثالثة مث توفق بني الستة والثالثني واخلمسة واألربعني فيتفقان باألتساع فتأخذ تسع الستة والثالثني وهو أربعة فتجد 

أحدمها يف اآلخر تبلغ اثين عشر مث يف املوقوف تبلغ مخسمائة وأربعني مث يف املسألة تبلغ  الوفقني خمتلفني فتضرب
ثالثة آالف ومائتني وأربعني كما تقدم وذكر بعض أصحابنا طريقة أخرى وجيزة يف مجيع هذا القسم أن ينظر بني 

الصنفني فإذا انتهى العمل إىل عدد صنفني من الثالثة كأن االنكسار مل يقع إال عليهما فتعمل فيهما ما تقدم يف 
املنكسرين أعين الذي يضرب يف املسألة نظر ما بينه وبني العدد الثالث وأعمل فيهما ما يعمل يف العددين األولني 
فما انتهى إليه العمل جعل عدد املنكسرين وضرب يف املسألة ومنه تصح تنبيه إمنا ضربت الرؤوس يف املسألة ومل 

جزءها ال ينقسم إذا ضرب يف املسألة فقد ضرب يف بعضه ألنه بعض املسألة وإذا ضربته يف تضرب السهام ألن 
بعضه فقد كررته بعدد املضروب فيه وغري املنقسم إذا تكرر ال ينقسم خبالف الرؤوس فإهنم ليسوا جزء العدد فأفاد 

  ضرهبم وسيأيت إن شاء اهللا يف أول حساب اجلرب 

  لفرائضقاعدة يستعان هبا على قسمة ا

  وهي قاعدة األعداد املتناسبة فتطالع من هناك فإهنا جليلة النفع عظيمة اجلدوى توضح هذا الباب إيضاحا حسنا 



  الباب اخلامس يف حساب مسائل اإلقرار واإلنكار

يف اجلواهر إذا أقر بعض الورثة بوارث وأنكر اآلخرون مل يصح نسبه فال يعطي شيئا إن مل يوجب اإلقرار نقصا من 
سهم املقر فإن أوجبه أعطي منه مقدار ما أوجب من النقص لو صح إقراره فينظر فريضتهم يف اإلنكار وفريضة املقر 

يف اإلقرار كأنه ليس مث وارث غريه ألنك إمنا تريد معرفة سهامه يف اإلقرار وحده فإن متاثلت الفريضتان أجزأتك 
زء ضربت وفق إحدامها يف كامل األخرى وإن مل تتفقا ضربت إحدامها أو دخلت إحدامها أجزأك أكثرمها أو اتفقتا جب

إحدامها يف األخرى وكذلك تعمل يف ثالث فرائض وأكثر مث أقسمهم على الورثة على اإلنكار ألنه األصل فتعرف 
 ما لكل وارث مث انظر ما للمقر وحده من فريضة اإلقرار سهامه منها يف فريضة اإلنكار أو وفقها إن كان وتعرف ما
يفصل بيده وال تضرب ملن ليس له يف اإلقرار نصيب بشيء امثلة مبسائل مسألة املماثلة أم وأخت ألب وعم أقرت 
أخت لألب بأخت شقيقة للميت وأنكرهتا األم ففريضة اإلقرار ستة وكذلك اإلنكار فتجزيك إحدامها لألم الثلث 

اإلقرار السدس تكملة الثلثني فيفضل بيدها  سهمان ولألخت النصف ثالثة أسهم وللعم الباقي وألخت األب يف
سهمان تدفعهما للشقيقة ولو أقرت هبا األم لدفعت هلما سهما فكملت فريضتها وال تلتفت إىل العم يف اإلقرار 
واإلنكار ألن نصيبه فيهما سواء مسألة املداخلة أختان شقيقتان وعاصب أقرب إحدامها بأخت شقيقة ففريضة 

اإلقرار تصح من تسعة فيستغىن هبا عن الثالثة فيعطى للمقر هلا أقل سهم وهو الذي ينقص اإلنكار ثالثة وعلى 
للمقرة ألن الستة اليت ختتص باألخوات من التسعة إذا قسمت على اإلنكار خيص كل واحدة ثالثة وعلى اإلقرار 

وأنكرته االبنتان ففريضة خيص كل واحد سهمان فالفاضل سهم مسألة املوافقة ابن وابنتان أقر االبن بابن آخر 
اإلنكار أربعة واإلقرار ستة يتفقان بالنصف فتضربه يف كل األخرى تبلغ اثين عشر لالبن من اإلنكار اثنان يف ثالثة 

وفق فريضة اإلقرار ستة ولكل بنت سهم يف ثالثة بثالثة ولالبن من فريضة اإلنكار اثنان يف اثنني نصف فريضة 
سهمان يدفعهما للمقر به مسألة املباينة أختان شقيقتان وعاصب أقرت إحدامها بشقيق  اإلنكار بأربعة فيفضل بيده

فاإلنكار من ثالثة واإلقرار من أربعة تضرهبا فيها تبلغ اثين عشر لكل أخت على اإلنكار أربعة وعلى اإلقرار ثالثة 
رّ به فإن تعدد املقر مع احتاد املقر به فكما فنقصت املقرة بسهم يأخذه املقر به هذا وجه العمل يف احتاد املُِقّر واملُقَ

تقدم مثاله أخ وأختان أشقاء أقر األخ وإحدى األختني بأخ شقيق وأنكرت األخت األخرى ففريضة اإلنكار أربعة 
وفريضة اإلقرار ستة يتفقان بالنصف تضرب به يف كل األخرى تبلغ اثين عشر فلألخ من فريضة اإلنكار اثنان يف 

ريضة اإلقرار بستة ولكل أخت سهم يف ثالثة بثالثة ولألخ من فريضة اإلقرار اثنان يف اثنني نصف ثالثة نصف ف
اإلنكار بأربعة يفضل بيده سهمان يدفعان لألخ املقر به ولألخت املقرة من فريضة اإلقرار سهم يف اثنني وفق فريضة 

قر به فتضرب فريضة اإلقرار يف فريضة اإلنكار اإلنكار يفضل بيدها سهم تدفعه لألخ املقر به فإن تعدد املقر وامل
عند التباين أو الوفق يف املوافق وتكتفي باألكثر يف التداخل فما حتصل ينظر نسبته إىل فريضة اإلنكار أي نسبة هي 
من األقسام األربعة وتعمل ما تقدم من ضرب أو استغناء وتقسم ما ينتهي إليه العمل على اإلنكار مث تقسمه على 

قرار فما نقص املقر دفعه للمقر له مث قسمت اجلملة أيضا على إقرار اآلخر فما نقصه دفعته للمقر له وكذلك إن اإل
كان ثالث أو أكثر مثاله ابن وبنت أقر االبن ببنت واالبنة بابن وكل واحد منهما منكر إقرار صاحبه واملستلحقان 

الثة يف إقرار االبن من اثنني ألنه أقر أن الذي له النصف كل واحد منهما منكر لصاحبه فالفريضة يف اإلنكار من ث
ويف إقرار البنت من مخسة فالفرائض الثالثة متباينة فتضرب إحدى فريضيت اإلقرار يف األخرى بعشرة وهي خمرج 
ه من اإلقرار أمجع فتضرب العشرة يف فريضة اإلنكار تبلغ ثالثني لالبن من فريضة اإلنكار اثنان يف عشرة بعشرين ول
فريضة اإلقرار سهم يف مخسة إقرار البنت مث يف ثالثة فريضة اإلنكار تبلغ مخسة عشر يفضل بيده مخسة يدفعها 



للبنت املقر هبا وللبنت املقرة من فريضة اإلنكار سهم يف عشرة بعشرة وهلا من فريضة اإلقرار سهم يف اثنني إقرار 
عها لألخ الذي أقرت به فإن اتفق الوارثان على شخص واختلفا يف األخ مث يف ثالثة يكن ستة يفضل بيدها أربعة تدف

شخص كابنني أقر أحدمها بابنني آخرين فوافقه أخوه على أحدمها وخالفه يف اآلخر قال سحنون يدفع هلما املقر هبما 
تقوم من أربعة نصف ما بيده بينهما وهو ربع مجيع املال ويعطيه املقر بأحدمها ثلث ما بيده وذلك سدس مجيع املال ف

وعشرين ألهنا إقرار بربع بينهما وهو من مثانية والسدس ألحدمها خاصة والسدس والثمن من أربعة وعشرين فعلى 
اإلنكار لكل ابن اثنا عشر وعلى إقرار الذي أقرهبما يكون له ستة فتبقى ستة بينهما وعلى إقرار الذي أقر بأحدمها 

ع على اإلقرار به فيحصل له سبعة ولآلخر ثالثة هذا إن كان اجملتمع على يكون له مثانية فتبقى أربعة للذي اجتم
  اإلقرار به غري مقر باآلخر فإن كان مقرا به دفع له ما زاد بيده على ربع املال وهو سهم 

  مسألة

قيل ألصبغ تويف رجل وترك أخوين وامرأة حامال ولدت غالما فقالت ولدته حيا وقد استهل فصدقها أحدمها 
ا اآلخر قال أصبغ هي من أربعة وعشرين ألن فريضة اإلنكار تقسم من مثانية وفريضة اإلقرار من مثانية وكذهب

وفريضة االبن على اإلقرار من ثالثة تضرب ثالثة يف مثانية يكون أربعة وعشرين للمرأة يف اإلنكار الربع ستة الباقي 
د وعشرين تويف عنها ألمه الثلث سبعة ولكل أخ سبعة مثانية عشر لكل أخ تسعة وهلا يف اإلقرار الثمن ولالبن أح

  يفضل بيد املصدق سهمان يدفعهما إىل األم فيصري بيدها مثانية وبيد املصدق سبعة وبيد املنكر تسعة 

  مسألة

فيها إقرار ومناسخة قال ابن يونس ترك ابنني تويف أحدمها وترك بنتا فأقر احلي بأخ له أصلها يف اإلنكار من اثنني 
ت أحدمها على سهم وترك ابنته وأخاه ففريضته من اثنني وتركته واحد ال يتجزأ على اثنني فتضرب اثنني يف ما

مسألة اإلنكار تبلغ أربعة ومسألة اإلقرار من ثالثة مات أحدهم عن سهم وترك ابنة وأخويه تصح من أربعة وتركته 
تكون اثىن عشر ومسألة اإلنكار أربعة داخلة يف  واحد ال يتجزأ على أربعة فتضرب أصل الفريضة ثالثة يف أربعة

اثين عشر فاقسم على اثنني لكل واحد ستة مات أحد االبنني عن ستة وترك ابنته وأخاه فلالبنة ثالثة وألخيه ثالثة 
صار يف يد األخ من أبيه وأخيه تسعة مث اعتربها على اإلقرار فاقسم اثىن عشر على ثالثة يكن لكل واحد أربعة مات 

حدهم عن أربعة وترك ابنته وأخويه البنته اثنان وألخويه واحد صار يف يد املقر من أبيه وأخيه مخسة يأخذها من أ
التسعة اليت له من مسألة اإلنكار يفضل أربعة يدفعها للمقر به فإن أقر احلي بأخت هلما وهي يف اإلنكار بعد موت 

مخسة مات أحدمها عن سهم وترك ابنته وأخاه وأخته تصح األخ من أربعة ويف اإلقرار أصل املسألة األوىل من 
فريضته من ستة وتركته اثنا عشر منقسمة على ستة وتوافقها بالنصف اضرب نصف الستة ثالثة يف الفريضة وهي 
مخسة تبلغ مخسة عشر مث ارجع إىل مسألة اإلنكار وهي أربعة فقل أربعة مباينة خلمسة عشر فاضرهبا فيها تبلغ ستني 

ها على اإلنكار وهي أربعة لكل سهم مخسة عشر وللمقر مخسة وأربعون والبنة امليت مخسة عشر مث اقسم اقسم
الستني على اإلقرار على مخسة لكل سهم اثنا عشر للذكر أربعة وعشرون وألخيه أربعة وعشرون ولألخت اثنا 

خيه مثانية وألخته أربعة صار للمقر عشر مات أحدهم عن أربعة وعشرين وابنته وأخيه وأخته البنته اثنا عشر وأل
  اثنان وثالثون يأخذها مما يف يديه من 



  مسألة

  اإلنكار وهي مخسة وأربعون يفضل ثالثة عشر للمقر هبا 

  مسألة

قال ابن يونس ترك ابنا أقر بأخ فله نصف ما يف يديه فإن أقر بعد ذلك بأخ قال سحنون هذه كمسألة ولدين ثابيت 
يدفع له ثلث ما يف يده وكذلك لو أقر برابع أو خامس يدفع له الفاضل بعد إقراره وميسك  النسب أقر أحدمها بأخ

ما زعم أنه جيب له وهو معىن قول ابن قاسم وقال أشهب ال ينظر إىل ما جيب للمقر بل ما جيب للمقر به ألن مجيع 
املقر به الثاين شيئا مما جيب له فإذا أقر  املال كان يف يد املقر وكان قادرا على أن يقر هلما مجيعا معا وال يتلف على

بثالث فقد أقر أن الذي جيب للثالث ثلث مجيع املال فيدفع ذلك إليه ويبقى يف يديه السدس فإن أقر برابع أعطاه من 
عنده ربع مجيع املال يعطيه السدس الذي بيده ويغرم له من ماله متام الربع وكذلك إن أقر خبامس يغرم له من ماله 

مخس املال مث على هذا سواء غرم لألول ما جيب له قبل إقراره بالثاين أو مل يغرم شيئا غرم لألول نقصا أم ال أقر  مثل
األول عاملا بالثاين أم ال ألن مجيع املال كان يف يديه فقد أتلف على املقر به أخريا حقه أو بعضه عمدا أو خطأ وهم 

ول قال سحنون يقاسم الثاين ما بقي يف يديه نصفني فإن أقر بثالث سواء يف اإلتالف وإن قال كنت كاذبا يف األ
) مسألة ( وأنكر األولني قاسم الثالث ما بقي يف يديه نصفني وعلى مذهب أشهب يدفع له مثل نصف مجيع املال 

ركة ابن قال ابن يونس ترك أمه وعميه أقر العمان بأخ هلما وصدقتهما األم فقال املقر به صدقتم ومعي نصييب من ت
أخي فكأن امليت ترك ثالثة أعمام وأما أصلها من ثالثة وتصح من تسعة لألم الثلث ثالثة ولكل عم اثنان فلما قال 

  معي نصييب أسقط سهميه من الفريضة بقيت سبعة ومنها تصح فريضة الثاين لألم ثالثة ولكل عم اثنان 

  مسألة

ع قال أهل املدينة يدفع االبن املعروف إىل الذي أقر به ثلث ما يف قال ترك ابنني أقر أحدمها بثالث وأقر الثالث براب
يديه وهو سدس املال ويعطي الثالث الرابع ربع ما يف يديه وهو ثلث مثن املال ألن الثالث مقتضى إقراره أن للرابع 

من فمعه فاضل عن حقه ربع مجيع املال يف يد املعروفني كل واحد مثن املال وأخذ من الذي أقر له السدس وإمنا له الث
ثلث املال فتصح من أربعة وعشرين يف يد املنكر اثنا عشر ويف يد املقر مثانية ويف يد الثالث ثالثة ويف يد الرابع 

  واحد 

  الباب السادس يف حساب الوصايا

  وفيه فصالن 

  الفصل األول يف الوصية جبزء مسمى واحدا أو أكثر

ن أحد عشر وله ورثة فللعمل طريقان الطريق األول يف اجلواهر تصحح كنصف أو ثلث مفتوحا أو أصم حنو جبزء م
فريضة املرياث مث جتعل جزء الوصية من حيث تنقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها وخترج للوصية وتنظر 



نهما للباقي من فريضة الوصية فإن كانت تلك البقية تنقسم على فريضة الورثة فبها ونعمت وإن مل تنقسم نظرنا بي
واعتربنا إحدامها باألخرى فإن تباينا ضربنا فريضة املرياث يف فريضة الوصية فما انتهى له الضرب منه تصح الوصية 

والفريضة وإن توافقا جبزء ضربنا ذلك اجلزء من فريضة املرياث يف فريضة الوصية ومنه تصح الطريق الثاين تأخذ 
اما قبل خمرج الوصية أبدا فإذا كانت الوصية بالثلث زدت نصفها خمرج جزء الوصية مث تزيد على سهام الفريضة سه

أو بالربع زدت ثلثها أو باخلمس زدت ربعها مث كذلك إىل العشر وما زاد عليه يطرد ذلك يف املفتوح واألصم فإن 
كانت الوصية جبزء من أحد عشر زدت العشر أو جبزء من اثين عشر زدت جزءا من أحد عشر مث كذلك وإن 

بالنصف زدت مثلها ألن الذي قبل خمرج الوصية واحد فالقسمة على كل واحد وألن النصف هو أكثر كانت 
األجزاء وأوهلا وما قبله هو الواحد فجعلنا سهام الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها وعّبر بعضهم عن هذه الطريقة 

بقية غري منقسمة على الفريضة نظرنا نسبة أنا إذا صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء الوصية منها ووجدنا ال
اجلزء الذي أخرجناه من الفريضة إىل بقيتها فما كان رددنا على الفريضة ما نسبت إليها تلك النسبة مثال الطريقني 
أربعة بنني وأوصى بالثلث فعلى الطريق األوىل الفريضة من أربعة والوصية من ثالث خيرج سهم الوصية وهو سهم 

ال ينقسمان على األربعة ويوافقاهنا يف بالنصف فتضرب اثنني وفق فريضة الورثة يف ثالثة فريضة الوصية يبقى اثنان 
تبلغ ستة خيرج منها جزء الوصية يبقى أربعة ينقسم على األربعة وعلى الطريق الثاين على العبارة األوىل حتمل على 

صري ستة خيرج جزء الوصية اثنني تبقى أربعة على فريضة الورثة جزءا ما قبل خمرج الوصية وهو هاهنا النصف فت
أربعة وعلى العبارة الثانية إذا اعتربنا اجلزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية بالنسبة إىل بقيتها وجدناه نصف الباقي 

فزدنا على الفريضة نصفها كما تقدم واعلم أنه قد يقع يف الفريضة كسر بسبب محل اجلزء على الفريضة فتضرب 
سألة والكسر يف خمرج ذلك الكسر ومنها تصح مثال ذلك أوصى بالسدس واملسألة حباهلا فإذا أخرجنا جزء امل

الوصية وهو واحد من خمرجها وهو ستة تبقى مخسة فال تنقسم على الفريضة وال توافق فعلى الطريق األول نضرب 
ج من األربعة والعشرين ولكن بعد وجود أربعة يف الستة تبلغ أربعة وعشرين وكذا يف الطريق الثاين أيضا خير

الكسر فيها وضرهبا وضربه يف خمرجه فنقول على العبارة األوىل إذا أوصى بالسدس محلنا على الفريضة مثل مخسها 
ومخس األربعة أربعة أمخاس فتكسر السهام فتضرب األربعة واألربعة األمخاس يف مخسة تبلغ أربعة وعشرين وكذلك 

صية إىل ما بقي من خمرجها وجدناه مخس البقية فحملنا على الفريضة مخسها انكسرت السهام إذا نسبنا جزء الو
فتضرهبا يف اخلمسة كما تقدم فإن أوصى جبزئني ضربت خمرج أحدمها يف خمرج اآلخر أو يف وفقه إن كان وما اجتمع 

فريضة فإن انقسم وإال ضربت ما فهو خمرج الفريضتني مجيعا فإذا أخرجت جزء الوصية منه مث قسمت الباقي على ال
انتهى إليه الضرب يف عدد سهام املسألة أو يف وفق إن كان ومنه يصح حساب الوصيتني مثال ذلك ثالثة بنني 

وأوصى بالسدس واآلخر بالسبع فمخرج السدس من ستة والسبع من سبعة ومها متباينان تضرب أحدمها يف اآلخر 
ثالثة عشر تبقى تسعة وعشرون ال تنقسم على سهام الفريضة وال توافقها  تبلغ اثنني وأربعني خيرج جزء الوصية

تضرب الثالثة سهام الفريضة يف اثنني وأربعني تبلغ مائة وستة وعشرين جزء الوصية من ذلك تسعة وثالثون يبقى 
تقدم وإال  سبعة ومثانون لكل سهم تسعة وعشرون وإن كانت الوصية أكثر من الثلث فإن أجاز الورثة فالعمل كما

فإن كانت الوصية لواحد أو ملساكني فخذ خمرج الثلث مث اعمل على حنو ما تقدم وإن كانت الوصية جلماعة فخذ 
خمرجا تقوم منه وصاياهم وخذ من ذلك املخرج مجيع وصاياهم فما اجتمع اجعله ثلث مال يكون منقسما على 

قسم فانظر هل يوافق فريضتهم من حيث ينقسم جبزء أم ال الوصايا واحلصص مث اقسم الثالثني على الورثة فإن مل ين
مث اعمل على حنو ما تقدم مثاله تركت أما وزوجا وأختا ألب وأوصت بالثلث وآلخر باخلمس ومل جيز الورثة فهي 



من ستة وتعول بالثلث بثمانية وخمرج الثلث واخلمس مخسة عشر لصاحب اخلمس ثالثة فاجعل الثمانية ثلث مال 
 الوصايا واحلصص فالثلثان ستة عشر لألم من الفريضة سهمان يف اثنني مثن ما بقي هلم بأربعة ألن ينقسم بني

فريضتهم وما بقي هلم يتفقان بالثلث وللزوج ثالثة يف اثنني ستة ولألخت مثل ذلك هذا إن اتفقوا على اإلجازة أو 
يع الوصايا ومل جيز باقيهم شيئا فتقسم املسألة الرد فإن اختلفوا فلالختالف صور الصورة األوىل إذا أجاز بعضهم مج

على إجازة الكل وعلى رد الكل وتوفق بينها وتعمل على ما تقدم من االستغناء بأكثرمها أو ضرب أحدمها يف اآلخر 
أو وفقهما مث أعط كل جميز نصيبه من مسألة الرد والباقي للموصي له على قدر الوصيتني مثاله ترك ابنني وأوصى 

ف وآلخر بالثلث أجاز أحد االبنني الوصيتني ومنعهما اآلخر فمسألة اإلجازة من اثىن عشر للموصى له بالنص
بالنصف ستة وللموصى له بالثلث أربعة ولكل ابن سهم ومسألة الرد من مخسة عشر الثلث مخسة للموصي هلما 

لكل ابن مخسة واالثنا عشر توافق على مخسة أجزاء لصاحب النصف ثالثة ولصاحب الثلث سهمان والثلثان لالثنني 
اخلمسة عشر بالثلث تضرب ثلث أحدمها يف كامل اآلخر تبلغ ستني من له شيء من اثىن عشر أخذه مضروبا يف 
وفق االثىن عشر وهو أربعة فلالبن اجمليز سهم من اثىن عشر يف مخسة وذلك مخسة وللذي مل جيز مخسة من مخسة 

ثالثون للموصى هلما على مخسة لصاحب النصف أحد وعشرون وللثلث عشر يف أربعة عشرون وتبقى مخسة و
أربعة عشر الصورة الثانية أجاز مجيعهم لبعض الوصايا دون بعض فلمن أجازوا له نصيبه بكماله وملن مل جييزوا له 

م مل نصيبه من احلصاص يف الثلث لو أهنم مل جييزوا ويعرف حتديد ذلك بأخذ خمرج الوصايا من حيث تقوم لو أهن
جييزوا وخمرج وصية من أجازوا له من حيث تقوم فإن دخل أحد املخرجني يف اآلخر اكتفى باألكثر فإن وافق 

فاضرب جزء أحدمها يف كامل اآلخر وأعط ملن أجازوا له ما أوصى له به وملن مل جييزوا له ما ينوبه من احلصاص يف 
فريضتهم جبزء ضربت جزء الفريضة يف املخرج وإن مل يتفقا  الثلث مث اقسم ما بقي على الورثة فإن مل ينقسم ووافق

فكامل الفريضة يف كامل املخرج مث اقسم على ما تقدم مثاله تركت زوجا وأختني شقيقتني وأوصت بالنصف 
وبالسدس آلخر أجاز مجيع الورثة السدس خاصة فهي من ستة تعول بالسدس لتسعة وخمرج الوصية ستة لصاحب 

حب السدس واحد فذلك أربعة اجعلها ثلثا لصاحب النصف من ذلك ثالثة أرباع الثلث ثالثة النصف ثالثة ولصا
فيكون خمرج من مل جييزوا له اثنا عشر وخمرج من أجازوا له ستة وهي داخلة يف االثىن عشر فخذ االثىن عشر فأعط 

نوبه يف احلصاص والباقي الذي أجازوا له السدس سهمني وأعط صاحب النصف ثالثة أرباع الثلث ثالثة الذي ي
سبعة منقسمة على الورثة الصورة الثالثة جييز بعضهم لقوم وبعضهم آلخرين فليزم كل واحد ممن أجازه ما أوصي له 

به ويلزمه ممن مل جيز له ما ينوبه يف احلصاص يف الثلث فخذ خمرج الوصايا من حيث تقوم لو أهنم مل جييزوا وخذ 
على االنفراد كأنه ليس مث وارث غريه وال وصية إال وصيته اليت تلزمه مث انظر سهام خمرج كل واحد ممن أجازوا له 

كل وارث من الفريضة فإن كان فيها ما يلزمه من الوصايا أغنتك سهامه عن خمرج الوصايا اليت تلزمه مث انظر سهام 
له خمرج ما ليس فيها مث كل وارث من الفريضة وإن كان يف سهامه بعضها أجزأتك سهامه عن خمرج باقيها وخذ 

انظر ذلك املخرج فإن وافق سهامه جبزء فخذ ذلك اجلزء من املخرج واجعله خمرج وصية وإن مل يوافقها جبزء 
تركت املخرج على حاله وإن مل يكن يف سهامه شيء مما يلزمه من الوصايا فخذ خمرج وصاياه من حيث تقوم مث إن 

مها يف كامل اآلخر فما اجتمع هو املخرج لوصاياه وإن مل يتفق خمرج وافق أحد املخرجني اآلخر اضرب جزء أحد
وصاياه جبزء ضربت بعضها يف بعض فاملتحصل خمرج وصاياه وإن مل يتفقا أبقيت املخرج حباله وافعل يف حق غريه 

ق جبزء من الورثة مثل ذلك مث انظر بعد هذا مجيع ما حصل بيدك من خمارج الورثة هل تتماثل أو تتداخل أو تتف
واعمل على حسب ما تقدم فاجملتمع هو خمرج الورثة كلهم فاضرب الفريضة فيه فما بلغ فاقسمه على الورقة وأعط 



كل واحد من أهل الوصايا مما بيد كل وارث ما يلزمه مثاله ترك أما وزوجة وأختا شقيقة وأختني ألم الفريضة من 
وآلخر بالسدس أجازت امرأته والشقيقة الثلث واألم اثىن عشر تعول بالربع إىل مخسة عشر وأوصى بالثلث 

واألخوة لألم السدس السدس والثلث ثالثة من ستة اجعلها ثلث مال يكون خمرجني ملن مل جيز له تسعة سهام وسهام 
املرأة والشقيقة تسعة ولزمهما ملن أجازتا له ثلث ما يف أيديهما ولصاحب السدس الثلث سهم من تسعة فذلك يف 

فتستغين عن خمرج وصايامها وسهام األم واألخوات لألم ستة يلزمهن لصاحب السدس سدس ما يف أيديهن سهامها 
وهو يف سهامهن ويلزمهن لصاحب الثلث ثلثاه ثالثة من تسعة فيكون خمرج وصاياه كلها تسعة اضرب الفريضة 

أحد ومثانني لصاحب الثلث من مخسة عشر يف تسعة تبلغ مائة ومخسة وثالثني للزوجة والشقيقة تسعة يف تسعة ب
ذلك تسعة وعشرون وللسدس ثلث الثلث تسعة الباقي هلما مخسة وأربعون منقسمة على ثالثة ألن سهامهما تتفق 

بالثلث ويكون للزوجة سهم يف مخسة عشر وللشقيقة سهمان يف مخسة عشر بثالثني ولألم واإلخوة لألم ستة يف 
لك تسعة وللثلث ثلثاه اثنا عشر الباقي هلن ثالثة وثالثون منقسمة تسعة بأربعة ومخسني لصاحب السدس من ذ

عليهن لكل واحد أحد عشر واجتمع لصاحب الثلث تسعة وثالثون سبعة وعشرون من قبل الزوجة والشقيقة واثنا 
  عشر من قبل األم وإخوة األم واجتمع للسدس مثانية عشر تسعة من كل فرقة ومل تتفق سهامهم جبزء من ذلك 

  فصل الثاين يف حساب الوصية بالنصيب وما يتبعهال

وتقدمت أحكامها يف الوصايا وأن املوصى له يكون عوضا عن صاحب النصيب على املشهور وتقدم حساب 
النصيب يف الفصل األول ألنه إذا انفرد كان وصية جبزء مسمى إذ ال فرق بني أن يقول مبثل نصيب أحد بين وهم 

وإمنا القصد هاهنا عمل ما إذا اقترن هبا االستثناء من مجلة املال أو من جزء من أجزائه أو أربعة أو يقول بربع مايل 
اقترنت هبا اإلضافة أو التكملة وفيها مسائل املسألة األوىل يف اجلواهر أوصى مبثل نصيب أحد بنيه واستثىن منه 

له ما كان يصيب أحد البنني قبل الوصية جزءا معينا حنو ثالثة بنني أوصى مبثل نصيب أحدهم إال سبع ماله فيدفع 
وهو الثلث يبقى ثلث املال سهمان على ثالثة مباين فتضرب ثالثة يف ثالثة تبلغ تسعة يف سبعة خمرج اجلزء املستثىن 
تبلغ ثالثة وستني لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون والنصيب أكثر من ثلث فأما لو كان البنون أربعة أو 

وصية يف ثلث ما يبقى من النصف لصحت مث العمل كما تقدم تأخذ خمرج الربع إن كانوا أربعة أكثر أو كانت ال
تضربه يف خمرج ثلث الثلث تسعة يكون ستة وثالثني النصيب منها تسعة والثلث اثنا عشر يبقى منه ثالثة ثلثها 

نا عشر وذلك مجلة ما يصح واحد فيضاف على النصيب فيصري عشرة وترد منه سبع املال وهو تسعة تبقى بيده اث
له ويبقى أحد ومخسون لكل ابن سبعة عشر املسألة الثانية قال واملثال حباله وأوصى مبثل نصيب أحدهم وبسبع ماله 

فالعمل واحد حىت إذا أعطينا املوصى له أحد وعشرين زدناه سبع املال تسعة فيحصل له ثالثون ويبقى ثالثة 
الثالثة قال أوصي مبثل نصيب أحدهم وبثلث ما بقي من الثلث وبغري ذلك من  وثالثون لكل ابن أحد عشر املسألة

األجزاء أو جزء آخر غريه أو من مجلة املال ويشترط يف صحة املسألة وما بعدها أن يكون النصيب أقل من اجلزء 
ثة بنني وأوصى مبثل املستثىن منه ثلثا كان أو غريه فلو كان مساويا للجزء أو أكثر منه استحالت املسألة حنو ثال

نصيب أحدهم وبثلث الباقي من الثلث مل يصح إذ النصيب مساو للثلث فال يبقى منه شيء وكذلك لو كان اثنان 
النصف لصحت مث . . . فالنصيب أكثر من الثلث فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية يف الثلث 

فتضاف على النصيب . . . عة تضربه يف خمرج ثلث الثلث تسعة العمل كما تقدم تأخذ خمرج الربع إن كان أرب
يصري عشرة تبقى ستة وعشرون ال تصح على أربعة وتوافق بالنصف تضرب الوفق اثنني يف الستة والثالثني تبلغ 



اثنني وسبعني لصاحب الوصية عشرة يف اثنني بعشرين تبقى اثنان ومخسون لكل ابن ثالثة عشر الرابعة قال أوصى 
ل نصيب أحد بنيه إال ثلث ما بقي من الثلث فكما تقدم حىت إذا أخذ املوصى له يف املثال السابق السبعة رد منها مبث

سهما وهو ثلث ما بقي من الثلث يفضل بيده مثانية وهي مبلغ وصيته ويبقى للبنني مثانية وعشرون لكل ابن سبعة 
ملة الثلث أو غريه من األجزاء املفتوحة أو الصم بالزيادة اخلامسة الوصية بالتكملة يوصي مبثل نصيب أحد بنيه وتك

اليت تزيدها على نصيب املثل حىت يكمل ما ذكر من األجزاء هي التكملة وعنها يقع السؤال وبيانه يف املثال املتقدم 
الثلث  أن تضرب األربعة سهام الفريضة وخمرج الربع يف ثالثة لذكره الثلث يبلغ اثىن عشر النصيب ثالثة وبقية

سهم يأخذه املوصى له بالتكملة وتبقى مثانية للبنني لكل ابن سهمان متهيد قال ابن يونس اختلف يف ترتيب حساب 
الوصايا فقيل جتمل أصل الفريضة املخرج الذي تقوم منه الوصايا فتخرج الوصايا منه وتقسم ما بقي بني الورثة إن 

حلسن واألسهل وقيل تصح الفريضة بغري وصية وحيمل عليها بقدر انقسم وإال ضربته حىت يصح الباقي بينهم وهو ا
الوصية من مجيعها واملرجع واحد كثالثة بنني وأوصى بثلث ماله ونصفه وأجازه الورثة وخمرج النصف والثلث ستة 

ء للنصف ثالثة وللثلث اثنان يبقى واحد منكسر على ثالثة اضرب ثالثة يف املسألة تبلغ مثانية عشر ومن له شي
أخذه مضروبا يف ثالثة وعلى القول الثاين يكون للوصايا مخسة أسهم وللبنني سهم وسهام الورثة بغري وصية ثالثة 

حيمل عليها مخسة أمثاهلا وهي مخسة عشر فيكون ذلك للوصايا ويكون لكل ابن من الثالثة واحد وال خيرج للوصايا 
ثالثة بنني وبنتا فمخرج الوصيتني من اثىن عشر ألنه أقل  أبدا إال ما محلت خاصة وإن أوصى بالثلث والربع وترك

عدد خيرجان منه فللوصايا ثلثها وربعها سبعة وتبقى مخسة منكسرة على سبعة سهام الورثة تضرب سبعة يف اثىن 
ذا عشر تبلغ أربعة ومثانني للثلث أربعة يف سبعة وللربع ثالثة يف سبعة وللورثة مخسة يف سبعة وعلى القول اآلخر إ

بقي للورثة مخسة فسهام الوصايا مثل ما بقي للورثة ومثل مخسة فامحل على سهام الورثة ذلك وهو سبعة مثلها ومثل 
مخسها وسبعة ال مخس هلا اضرهبا يف مخسة تبلغ مخسة وثالثني مث امحل عليها مثلها ومثل مخسها وهو سبعة وأربعون 

اجلميع فيها سبعة وأربعون وهي اليت محلت والباقي ينقسم على الورثة تبلغ أربعة ومثانني للثلث ثلثها وللربع ربعها و
فقد بان أن احملمول هو الذي خيرج للوصايا وإن أوصى بنصف ماله محلت على الفريضة مثلها أو بثلثه محلت مثل 

بنني وأوصى  نصفها أو بربع ماله محلت مثل ثلثها ألن مثل الثلث يصري ربعا السادسة قال ابن يونس إذا ترك ثالثة
بزيادة وارث معهم فال بد أن تضيفه وتعطيه سهما وذلك ربع مجيع املال قاله مالك والفراض وإمنا اختلفوا إذا 

أوصى مبثل نصيب أحد بنيه وقد تقدم يف الوصايا فإن ترك ثالثة بنني وأوصى مبثل نصيب أحدهم وآلخر بثلث ما 
ثة دراهم اعزل نصيب املوصى له بالنصيب يبقى من الثلث ثالثة بقي من الثلث اجعل ثلث املال نصيبا جمهوال وثال

دراهم يأخذ املوصى له بثلث ما بقي منها درمها يبقى درمهان تضيفهما لثلثي املال وذلك نصيبان وستة دراهم 
ومثانية  فيصري نصيبني مثانية دراهم فذلك الذي يكون للبنني وجيب أن يكون هلم ثالثة أنصباء فيصري النصيبان البنني

دراهم لنصيب الثالث فقد بان النصيب اجملهول مثانية دراهم وقد جعلت ثلث املال نصيبا وثالثة دراهم فيكون 
الثلث أحد عشر درمها فجميعه ثالثة وثالثون خيرج الثلث أحد عشر وخيرج للموصي له بالنصيب مثانية بثلث ما 

ان وعشرون وتكون أربعة وعشرين بني البنني لكل ابن مثانية يبقى واحد ويبقى اثنان تضيفهما لثلثي املال وهو اثن
كما أخذ املوصى له بالنصيب فإن أوصى مبثل نصيب إحدى األختني وألخر بثلث ما يبقى من الثلث اجعل الثلث 
نصيبا وثالثة دراهم فالنصيب للموصى له به وثلث الباقي درهم للموصى له بثلث الباقي ويبقى درمهان تضيفهما 

ي املال فيكون نصيبني ومثانية دراهم وهو يعدل أربعة أنصباء ألن األخت املوصى مبثل نصيبها هلا ربع التركة بعد لثلث
الوصايا وذلك نصيبان فثمانية لنصيبني لكل نصيب أربعة وثالثة فذلك سبعة وهذا ثلث املال فجميعه أحد وعشرون 



واحد ويبقى اثنان يضافان لثلثي املال وهو أربعة عشر بني  للموصي له مبثل النصيب من الثلث أربعة وبثلث ما يبقى
البنت واألختني للبنت مثانية ولكل أخت أربعة مثل املوصى له مبثل نصيبها فإن ترك ثالثة بنني وأوصى مبثل نصيب 

درهم أحد بنيه وآلخر بربع ما يبقى من الثلث اجعل الثلث نصيبا وأربعة دراهم فالنصيب للموصى له مبثل نصيبه و
للموصى له بربع الباقي وتبقى ثالثة تضيفها لثلثي املال وذلك نصيبان ومثانية دراهم يكون اجلميع نصيبني واحد 

عشر درمها وذلك يعدل ثالثة أنصباء فللموصى له بالنصيب أحد عشر درمها وقد جعلت ثلث املال نصيبا وأربعة 
ها لثلثي املال يصري ثالثة وثالثني بني البنني لكل ابن أحد دراهم وللموصي له بربع الباقي درهم وتبقى ثالثة تضيف

عشر مثل املوصى له بالنصيب فإن أوصى له خبمس ما يبقى جعلت مع النصيب مخسة وتكمل العمل فإن أوصى 
مبثل نصيب ابنه والبنون أربعة إال ثلث ما يبقى من الثلث فعلى قول مالك ينظر خمرج الثلث والربع ألنه كاملوصي 

ع ماله إال ثلث الباقي من الثلث واملخرج اثنا عشر ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثالثة يف اثىن عشر برب
تبلغ ستة وثالثني الثلث اثنا عشر ثلثها أربعة أسقط منها الربع فإذا ضرب ثالثة يف اثىن عشر تبلغ ستة وثالثني 

هو تسعة يبقى ثالثة ثلثها واحد استرجع واحدا من الربع الثلث اثنا عشر خيرج منه الربع للموصى له بالنصيب و
كقوله إال ثلث ما يبقى يبقى مثانية أضف ثالثة والواحد إىل ثلثي املال وذلك أربعة وعشرون تبلغ مثانية وعشرين 

 تقسم على البنني لكل ابن سبعة وإن قال إال ربع ما يبقى جعلت مع النصيب أربعة دراهم ويف اخلمس مخسة دراهم
السابعة قال إذا ترك ابنا وبنتني وأوصى لرجل مبثل نصيب إحدى البنات إال ربع ما يبقى من الثلث فنصيب البنت 

مع عدم الوصية الربع فقد أوصى بربع ماله إال ربع الباقي من الثلث وخمرج الربع والثلث اثنا عشر ثلثها أربعة 
أربعة بثمانية وأربعني خيرج منها ستة عشر والربع اثنا عشر والربع ثالثة يبقى واحد ال ربع له اضرب اثىن عشر يف 

تبقى أربعة استرجع من الربع مثل ربعها واحدا وضمه إىل األربعة تبلغ مخسة مخسها واحد للموصى له خبمس الباقي 
يف  وتضم األربعة لثلثي املال تكون ستة وثالثني مقسومة على أربعة لكل بنت تسعة ولالبن مثانية عشر الثامنة

اجلعدية إن ترك ابنا وأوصى بثلث ماله والبنه بثلث ماله فإن لألجنيب مجيع الثلث وال حياصه الوارث بوصيته وإن 
أوصى لزوجته مع ذلك بالثلث قسم الثلث بني األجنيب والزوجة على ثالثة عشر سهما لألجنيب سبعة وللزوجة ستة 

وجة بسبع الثلث وهو قد فضلها بستة أسباع الثلث فلذلك ألنه ملا أوصى لالبن بالثلث كان ينبغي أن يوصي للز
ضرب لألجنيب بالثلث سبعة وهي بتفضيلها ستة أسباع الثلث صارت ثالثة عشر اجعلها ثلث املال يكون مجيعه 

تسعة وثالثني خيرج الثلث لألجنيب وللزوجة فإن أجاز االبن أخذت نصيبها من الثلث وقسما الثلثني بينهما وذلك 
رون على مثانية ال تنقسم وتوافق بالنصف تضرب نصفها أربعة يف تسعة وثالثني تبلغ مائة وستة ومخسني ستة وعش

من له شيء من تسعة وثالثني أخذه مضروبا يف أربعة ومن له شيء من مثانية أخذه مضروبا يف ثالثة عشر من املنكر 
ستة يف أربعة بأربعة وعشرين وهلا من الثمانية عليها فلألجنيب سبعة يف أربعة بثمانية وعشرين وللزوجة بالوصية 

واحد من ثالثة عشر صار هلا سبعة وثالثون ولالبن سبعة يف ثالثة عشر بأحد وتسعني وإن مل جيز االبن ردت الزوجة 
  الستة لثلثي املال يصري اثنني وثالثني فلها من ذلك الثلث أربعة ولالبن الباقي وهو مثانية وعشرون 

   املناسخاتالباب السابع يف

ومعناها أن ميوت موروث مث بعض ورثته قبل قسمة تركته وقد جيتمع عدد كثري من الطبقات ففي اجلواهر إن 
عملت فريضة كل ميت حصل املقصود وهو خطأ عند الفرضيني ألن حدوث املناسخات يصري املواريث كالوارثة 

ل ميت بعده منه على مسألته والطريق أن ينظر الواحدة فتصح عندهم مسألة امليت األول من عدد ينقسم نصيب ك



إن كان ورثة الثاين والثالث والرابع مثال هم ورثة واحدة ويرثون مبعىن واحد فكالتركة الواحدة يرثها من بقي 
كثالثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق مات أحد اإلخوة مث آخر مث أخت مث أخت مث أخت فتقسم التركة كلها 

سهمان ولألنثى سهم فإن كان ورثة الباقي غري ورثة األول أو يرثونه بوجه آخر صحح مسألة  على ثالثة للذكر
امليت األول مث اعرف نصيب امليت الثاين مث صحح مسألة الثاين مث اقسم نصيبه من مسألة امليت األول على مسألته 

ة مات االبن عن سهمني خلف أختا فإن انقسمت صحت املسألتان مما صحت منه األوىل كابن وبنت املسألة من ثالث
وعاصبا مسألته من اثنني ونصيبه اثنان فإن مل ينقسم نصيبه من األوىل على مسألته وال بينهما موافقة ضربت ما 
صحت منه مسألته فيما صحت منه املسألة األوىل فمنه تصح املسألتان كابنني وبنتني املسألة من ستة مات أحد 

ه من ثالثة ونصيبه سهمان ال ينقسمان على مسألته فتضرب مسألته يف املسألة األوىل االبنني عن ابن وبنت مسألت
تبلغ مثانية عشر منها تصح املسألتان من له شيء من األوىل أخذه مضروبا يف تلك املسألة وهي ثالثة ومن له شيء 

الثاين وما صحت منه مسألته من الثانية أخذه مضروبا فيما مات عنه الثاين وهو سهمان فإن كان بني نصيب امليت 
موافقة اضرب وفق مسألته ال وفق نصيبه يف املسألة األوىل خترج املسألتان كابنني وبنتني مات أحد االبنني وخلف 

امرأة وبنتا وثالث بين ابن األوىل من ستة ونصيب امليت الثاين منها سهمان ومسألته من مثانية توافقها بالنصف 
ألة لألوىل تبلغ أربعة وعشرين وخترج املسألتان فمن له من األوىل شيء أخذه مضروبا تضرب نصف مسألته يف املس

يف وفق املسألة الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا يف وفق ما مات عنه موروثه وهو هاهنا واحد فإن كان 
مسألته فقد صحت الثالث ميت ثالث صحح مسألته منفردا وخذ نصيبه مما صحت منه املسألتان فإن انقسم على 

وإن كان بينها موافقة اضرب وفق مسألته ال وفق حصته فيما صحت منه املسألتان فتصح الثالث ومن له شيء من 
املسألتني األوليني أخذه مضروبا يف وفق الثالثة ومن له من الثالثة شيء أخذه مضروبا يف وفق سهام مسألة الثالث ال 

ضروبا فيه أبدا األولون جبميع ما حيصل هلم ال يف وفق السهام املتحصلة للميت من يف وفق فريضته فوفق الفريضة م
ا أبدا ورثته هو من مسألته خاصة فكل من مل القسمة السابقة ووفق املتحصل هلم من القسمة السابقة تضرب فيه

يرثه إىل اآلن ضربته يف وفق سهامه ال يف وفق فريضته مث مهما حيصل يف آخر العمل عدد لكل وارث وتلك األعداء 
تتفق جبزء ربع أو مثن أو غري ذلك فرد اجلميع إىل ذلك اجلزء ليقل العدد يف الفتيا وكذلك تفعل يف أثناء العمل إذا 

إىل آخر مسألة من املناسخات ليخف عليك العمل وال ينتشر العدد وكذلك لو كان رابع أو أكثر فصحح وصلت 
مسألة كل واحد على االنفراد ويأخذ نصيبه من املسائل قبله كما تقدم وإن أردت نصيب كل واحد من أصحاب 

ليت بعدها أو يف أوفاقها الفرائض فاضرب سهام كل واحد من أصحاب األوىل فيما ضربتها فيه من الفرائض ا
واضرب سهام كل واحد من أصحاب الفريضة الثانية يف نصيب موروثه من الفريضة األوىل مضروبا يف الثانية أو يف 
وفقها مث فيها بعدها أو وفقه واضرب سهام كل وارث من أصحاب الفريضة الثالثة فيما مات عنه مورثهم أو وفقه 

بعده مسألة بعد مسألة أو وفقها واملتحصل نصيبه وكذلك إن كانت أربعة أو واضرب احلاصل يف مسائل املتوفني 
مخسة أو أكثر إال أن تنقسم سهام بعضهم على مسألته فال يضرب فيها وأعط كل وارث سهامه منها جتمعها له مع 

ظر ما ما جيتمع له من الضرب فيما سواها مث إذا عرفت ما يصيب كل وارث فامجع سهامه من كل فريضة مث ان
أصاب كل وارث منهم هل تتفق جبزء فأعط كل وارث جزء ما أصابه واجعل الفريضة من جزئها ذلك وإن مل تتفق 

تركت السهام على حاهلا وإن أردت أن تعلم صحة ما عملت فامجع ما أصاب كل واحد فإن اجتمع لك الذي 
رابلسي ذكر أهنا نزلت ببلده فيتضح صحت منه فقد أصبت وإال فال ولنختم بذكر فريضة عملها أبو احلسن الط

منها ما تقدم ترك زوجة وابنني منها وابنا وابنة من غريها مث تويف االبن شقيق البنت وترك أختا شقيقة وأخويه ألبيه 



مث تويف أحد االبنني الشقيقني وترك أخاه شقيقه وأمه زوجة األوىل وأخويه ألمه مث تويف الثاين من االبنني األشقاء 
مه وأخته ألبيه أخت امليت الثاين وأخوين ألم وأوصى بالنصف للمساكني مث توفيت زوجة األول أم الثالث وترك أ

والرابع وتركت ابنني مها اإلخوة لألم ففريضة األول من مثانية لزوجته سهم وللبنت سهم ولكل ابن سهمان مث تويف 
ن أربعة ألخته شقيقته سهمان ولكل أخ ألبيه سهم أخو البنت وهو امليت الثاين عن سهمني وفريضته اثنان تنقسم م

فسهامه توافق فريضته بالنصف فاضرب فريضة األول مثانية يف اثنني نصف الثانية تبلغ ستة عشر فمن له شيء من 
مثانية أخذه مضروبا يف اثنني نصف وليس له من الثانية شيء ألنه ليس بابن هلا ولبنت األول من فريضة األول سهم 

 وهلا من الثانية بأهنا أخت شقيقة النصف اثنان يف واحد ولكل ابن للميت األول األشقاء من الفريضة األوىل يف اثنني
اثنان يف اثنني بأربعة وله من الثانية سهم ألنه أخ ألب فذلك مخسة مث تويف أحد االبنني الشقيقني عن مخسة وهو 

ألم فريضتهم ستة ألمه السدس وكذلك كل أخ ألم  امليت الثالث وترك أمه زوجة األول وأخاه شقيقه وأخوين
ولألخ الشقيق ما بقي ثالثة ال تنقسم على فريضته وال توافقها فاضرب ستة عشر اجملتمعة من الفريضتني األوليني يف 
ستة فريضة الثالث تبلغ ستة وتسعني مث تبتدئ القسم فلزوجة األول سهم يف اثنني نصف الثانية مث يف ستة الفريضة 

ثالثة تبلغ ستة وتسعني مث تبتدئ يف القسم فلزوجة األول من فريضته سهم يف اثنني نصف الثانية تضرب يف ستة ال
الفريضة الثالثة يكون اثين عشر وليس هلا من الثانية شيء وهلا من الثالثة ألهنا أم السدس سهم يف مخسة تركة الثالث 

مث يف ستة وهلا من الثانية اثنان يف ستة فريضة الثالث  فذلك سبعة عشر ولبنت األول سهم من فريضة يف اثنني
فيجتمع أربعة وعشرون وليس هلا من الثالثة شيء ألهنا حمجوبة باألخ الشقيق والبن امليت األول الباقي سهمان من 

أيضا وله  الفريضة األوىل يف سهمني نصف الثانية مث يف ستة الفريضة الثالثة وله من الثانية ألنه أخ ألب سهم يف ستة
من الثالثة ثالثة يف مخسة تركة الثالث فيجتمع مخسة وأربعون ولكل أخ ألم من الثالثة سهم يف مخسة مث تويف االبن 

الباقي ولد امليت األول وهو امليت الرابع عن مخسة وأربعني فتقسمه على فريضته لكل سهم مخسة وللمساكني ثالثة 
سدسها سبعة عشر فذلك اثنان وعشرون وألخته ألبيه ثالثة يف مخسة يف مخسة خبمسة عشر وألمه سهم يف مخسة و

خبمسة عشر وبيدها أربعة وعشرون اثنا عشر عن أبيها وكذلك عن أختها شقيقتها فذلك تسعة وثالثون ولكل أخ 
له سهم يف مخسة وبيده مخسة عن أخيه امليت الثالث فذلك عشرة فجميع ذلك ستة وتسعون مث توفيت زوجة األول 

هي امليت اخلامس عن اثنني وعشرين سهما وتركت ابنني ومها أخوان ألم فسهامهما منقسمة عليهما لكل واحد و
أحد عشر وبيده عشرة فذلك أحد وعشرون واتفقت سهامهم أمجع بالثلث فتردها إىل ثلثها اثنني وثالثني ورد كل 

خ ألم سبعة متهيد قال ابن يونس إن كان واحد لثلث ما بيده فللمساكني مخسة ولبنت األول ثالثة عشر ولكل أ
مال األول عينا أو مكيال أو موزونا ال حيتاج لعمل املناسخة ألنك تقسمه على فريضة األول فتعلم ما يقع منه 

للميت الثاين فتقسمه أيضا على فريضته وأما الدور والعروض واحليوان املختلف قيمتها فهو احملتاج للعمل وإذا 
ه فإن كان مثل ما صحت منه املسألتان فعملك صحيح وإال فال قال غريه إن كان ورثة األول قسمت وفرغت ومجعت

ورثة من بعده صح احلساب من مسألة األخري كأنه مل خيلف كل منهم غريهم كعشرة إخوة ميوتون متتابعني فيخلف 
منع على غري نسبة املرياث من اآلخر أخوين فاملال بينهما وإن ورث املتأخر من غري من ورث املتقدم أو املرياث 

املتقدم فإن صحت مسألة املتأخر من سهامه من امليت األول فقد صحت أيضا من األول كزوج وأم وأخ مات 
الزوج وخلف ابنا وبنتا وسهامه ثالثة منقسمة على ورثته وإن مل يصح من سهامه ومل يكن بني سهامه ومسألته 

ة فيما تصح منه األوىل ومنه تصح املسألتان وكذلك الثالث والرابع وغريمها موافقة ضربت ما تصح منه املسألة الثاني
وإن كان بينهما موافقة رد مسألة املتأخر إىل وفقها وتضرب الوفق يف مسألة املتقدم ومنه يصح احلساب وكل من له 



ف أو الثلث أو من مسألة امليت املتأخر شيء أخذه مضروبا يف نصف نصيب مورثه عن املتقدم إن ضرب يف النص
غري ذلك كزوجة وأم وثالث أخوات مفترقات تصح من اثين عشر وتعول إىل مخسة عشر ماتت الزوجة عن زوج 

وعم وبنتني مها أختان من األخوات الثالث يف املسألة األوىل ومسألتها تصح من اثين عشر وسهامها من األوىل ثالثة 
ساب اجلرب واملقابلة بيان قاعدة ترجع إليها املناسخات وحساب وبينهما موافقة وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف ح

  الفرائض فتطالع من هناك ويستعان هبا على هذا الباب وهي قاعدة األعداد املتناسبة 

  مسألة تعرف باملأمونية

مري دخل حيىي بن أكثم على املأمون فقال له أبوان وابنتان ماتت إحدى البنتني كيف القسمة بينهم فقال له يا أ
املؤمنني امليت األول ذكر أم أنثى فأعجبه ذلك وواله البصرة ووجهه أن امليت األول إن كان ذكرا يكون موت 

البنت عن أختها وجدها أب أبيها وجدهتا فريث اجلد باملقامسة من األخت فإذا كان أنثى كان اجلد أب األم ال يرث 
وزاد بعض العلماء تفصيال آخر هو أن األختني إن كانتا فيكون لألخت النصف ويف األول يرث بالتعصيب مع اجلد 

شقيقتني أو ألب فكما تقدم وإن كان امليت األول أنثى أمكن أن تكون األختان من أبوين فتكون األخت الباقية 
أختا ألم يسقطها اجلد لألب وال يقامسها ويكون هلا مع اجلد لألم السدس ألن من ال يرث ال حيجب لكن هذا 

ال يلزم حيىي ألنه مل جيب عن التفصيل األول حىت ينتقل للثاين وملا قدم البصرة استصغروه لصغره وكان التفصيل 
سنه مثانية عشر فقال له بعض القوم كم سن القاضي قال سن عتاب بن أسيد ملا واله رسول اهللا القضاء مبكة فعلموا 

  من هذا اجلواب أنه من العلماء احلافظ فأعظموه بعد ذلك 

  ب الثامن يف تعدد اآلباءالبا

ويف اجلعدية املوطوءة يف طهر واحد حيث قلنا يلحق الولد بالوطء إما ألن القافة أحلقته هبما أو ألنه آخر لتوايل 
أحدمها فلم يوال كذا قال سحنون إن ماتا ومل يدعا غريه ورث من كل واحد نصف تركته والباقي للعصبة أو لبنت 

اللة كل واحد منهما ألن البنت حتجب الكاللة وقيل يقسم مال كل واحد منهما إن كانت وحيجب بنصف بنوته ك
نصفني فالنصف بني االبن والبنت إن كانت على ثالثة لالبن ثلثاه وهو ثلث مجيع املال وللبنت ثلثه وهو السدس 

ربعة وللعصبة والنصف اآلخر للبنت نصفه والباقي للعصبة وهو الربع تصح من اثين عشر للبنت مخسة وللمدعى أ
ثالث وإن ورث هذا املدعي مع البنتني فله الثلث وهلما الثلثان وعلى القول اآلخر يقسم املال نصفني يكون يف 

النصف الواحد ابن وبنتان فهو بينهم على أربعة ويف النصف اآلخر بنتان بغري ابن فلهما الثلثان والباقي للعصبة وهو 
تة ولكل بنت سبعة وللعصبة أربعة وكذلك إن كثر البنات فإن ورث السدس تصح من أربعة وعشرين للمدعى س

مع ذكر فعلى قول سحنون املال بينهما على ثالثة للمدعى ثلث ألن له نصف بنوة وعلى اآلخر يقسم املال نصفني 
عند يف النصف اثنان لكل واحد نصفه والنصف اآلخر فيه ابن واحد فهو له فللمدعى ربع املال أو معه ابن وبنت ف

سحنون املال أربعة لالبن سهمان وللبنت سهم وللمدعى سهم وعلى اآلخر يقسم نصفني يف النصف ابنان وبنت 
لالبنني مخسان وللبنت مخس والنصف اآلخر فيه ابن وبنت على ثالثة تبلغ املسألة ثالثني تتفق سهامهم باألنصاف 

مفترقات فعلى رأي سحنون له النصف  يرد كل نصف ما يف يده فتصح من مخسة عشر أو معه ثالث أخوات
والباقي للشقيقة وعلى اآلخر يقسم املال نصفني يف النصف ابن فهو له والنصف اآلخر ال بنوة فيه لألخت من األم 
سدسه وللشقيقة نصفه واليت لألب سدسه والباقي للعصبة فتصح من اثين عشر فإن مات أحد أبويه مث مات هو عن 



ث وألبيه الباقي نصف ما بقي ألن له أبوة والباقي وهو الثلث لعصبة أبيه امليت قال ابن أم قال سحنون لألم الثل
سحنون إن كان ألحد أبويه ابنان حجبا األم عن الثلث إىل السدس وكان لألب الباقي نصف ما بقي وقيل ال 

لآلخر ولد قسم املال حيجباهنا ألن لكل واحد نصف أخوة فإن مات املدعي عن أمه وأبويه وألحد األبوين ولد و
نصفني يف أحد النصفني أبوان وأخوان وأم لألم السدس والباقي لألخوين ويف النصف اآلخر أبوان وأخ واحد وأم 

هلا الثلث من ذلك النصف ولألب الباقي هو ثلث مجيع املال فيجتمع لألم ربع مجيع املال قال سحنون إن مات 
يه السدس ولو كان معهما جدة أم أم كان بينهن على أربعة ألم األم األبوان عن أم أم مث مات املستلحق فلجدت

سهمان ولألخريني سهم سهم فإن مات أحدمها عن أم ومل يترك اآلخر أما وترك املستلحق أم أم كان السدس بينهما 
اآلخر فإن على ثالثة ألم األم سهمان ألهنا جدة كاملة وألم األب سهم ألن هلا نصف أبوة وال يدخل هاهنا القول 

كان األبوان شقيقني وماتا وتركا أبا ومات املستلحق عن جدة أب أبويه قال سحنون كان له املال فإن كان أحدمها 
عم اآلخر وماتا وترك العم أباه مث مات األب عن هذا املدعي وهو ابن أبيه وابن ابن أبيه كان له املال نصف على 

بنتا كان هلا الربع على أهنا بنت ابنه وهلا نصف السدس على أهنا بنت أنه ابن ونصف على أنه ابن أبيه ولو كانت 
  ابن أبيه فلها ثلث مجيع املال 

  الباب التاسع يف استخراج اجملهوالت

قال ابن يونس زوج وأم وأخت شقيقة أخذت األم مخسة دنانري كم املال هو عشرون ألن سهامها ألجل العول 
ل أربعة أعداد متناسبة فضرب األول يف الربع كضرب الثاين يف الثالث ومىت الربع واخلمسة ربع العشرين قاعدة ك

كان أحدمها جمهوال فإن كان األول ضربت الثاين يف الثالث وقسمت على الربع خيرج األول أو الرابع جمهوال 
ين أو على قسمت على األول خرج الرابع أو الثاين جمهوال ضربت األول يف الرابع وقسمت على الثالث خرج الثا

الثاين خرج الثالث كالواحد نسبته للخمسة كنسبة اخلمسة للخمسة والعشرين ألن كليهما مخس فتأملها إذا 
تقررت فاعلم أن نسبة ما أخذت جلميع املال كنسبة سهامها للفريضة فإن ضربت سهام الفريضة فيما وقع هلا 

رج هذه املسائل وهي سرها والقاعدة يف نفسها وقسمته على عدد سهامها خرج لك املقصود فعلى هذه القاعدة خت
عليها أعمال كثرية يف علم احلساب مسألة أم وثالث أخوات مفترقات والتركة مائة دينار وثوب أخذت األم 

الثوب كم قيمتها فتقول سهامها السدس وهو مخس بقية السهام فالقيمة عشرون أو تقول نسبة سهامها إىل بقية 
ا خيصها لبقية املال فيكمل العمل املتقدم يف القاعدة فاضرب األول هو سهم األم وهو واحد سهام الفريضة كنسبة م

يف الرابع وهو بقية املال وهو مائة واقسمه على الثاين وهو بقية سهام الفريضة بعد إخراج سهم األم وذلك مخسة 
ثوب إال عشرة السدس زد خيرج لك عشرون قيمة الثوب فإن قيل زادت من عندها عشرة دنانري قل قيمة ال

العشرة على املائة واضرب فيها سهام األم وهو واحد واقسم على بقية سهام الفريضة وذلك مخسة خيرج القسم 
اثنني وعشرين وهو ما يصيب األم زد عليه عشرة يكن اثنني وثالثني وهو قيمة الثوب ألن قيمة الثوب إال عشرة 

هو واحد إىل الفريضة وهي مخسة كنسبة ما خيص األم وهو الثوب إال السدس وهو مخس ما بقي ونسبة سهم األم و
عشرة من بقية املال وهو مائة وعشرة فاقسم على الثاين وهو مخسة خيرج اثنان وعشرون وهو سهم األم زد العشرة 

على تبلغ اثنني ثالثني فإن زادوها عشرة انقص العشرة من املائة واضرب سهم األم واحدا يف التسعني واقسم 
اخلمسة خترج مثانية عشر وهو سهم األم انقص من ذلك عشرة تبقى مثانية قيمة الثوب ضمها للمائة تكن مائة 



ومثانية وهو التركة مع قيمة الثوب وهبذه املسألة يستعان على مسائل كثرية وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل عمل هذا 
  النوع باجلرب واملقابلة 

  الباب العاشر يف قسم التركات

ويف اجلواهر إن كانت مقدرة بوزن أو كيل فانظر عدد الفريضة من حيث تنقسم وعدد التركة فالتركة هي األصل 
املضروب فيه واملقسوم عليه الفريضة إال أن تتفق التركة والفريضة جبزء فيقوم جزآمها مقامهما ويضرب لكل وارث 

م عليه فما خرج من القسم فهو نصيب الذي أو موصى له حيتمله سهامه يف املضروب فيه ويقسم على املقسو
ضربت له مثال األول أم وأختان ألم وأختان ألب ومخسة عشر دينارا الفريضة ستة وتعول بسدسها لسبعة لألم 

سهم ولكل أخت ألم سهم ولكل أخت ألب سهمان فذلك سبعة وال توافق التركة واضرب لألم بواحد يف مخسة 
ريضة خيرج هلا ديناران يف القسم وسبع دينار ولكل أخت ألم كذلك ومثال عشر واقسمها على سبعة مجلة الف

املوافقة أبوان وابنتان وأوصى بثلث ماله وترك واحدا وعشرين دينارا الفريضة ستة لألبوين سهمان ولكل بنت 
ركة واملقسوم سهمان ويعال للوصية بالثلث مبثل نصفها ثالثة تبلغ تسعة توافق بالثلث فاملضروب فيه سبعة ثلث الت

عليه ثالثة ثلث الفريضة والوصية فاضرب للموصى له بسهامه من أصل الفريضة ثالثة يف سبعة أحد وعشرون 
واقسمها على ثالثة ثلث الفريضة خيرج سبعة نصيب املوصى له ولألب واحد يف سبعة واقسم على ثالثة خيرج 

عشر غري منقسم على ثالثة خيرج أربعة وثلثان هذا إن  ديناران وثلث ولألم مثل ذلك ولكل بنت اثنان يف سبة أربعة
كان عدد التركة صحيحا فإن كان كسر فابسط العدد كله من جنس الكسر تضرب الصحيح يف خمرج الكسر 
وتزيد عليه للكسر وتصري تلك الكسور كالصحاح فاعمل يف القسم ما تقدم فما خرج لكل واحد من القسمة 

الكسر الذي جعلت الكل من جنسه فما خرج فهو نصيبه مثال أربعة وعشرون والضرب اقسمه على خمرج ذلك 
دينارا ونصف وأم وأختان ألم وأختان ألب تضرب األربعة والعشرين يف اثنني خمرج النصف تبلغ مثانية وأربعني 

ا سبعة وتزيد النصف تبلغ تسعة وأربعني فيعد ذلك مبلغ التركة تضرب فيه لألم بسهم وتقسم على سبعة خيرج هل
وكذلك لكل أخت ألم وخيرج لكل أخت ألب أربعة عشر وإذا قسمت ما بيد كل وارث على اثنني خمرج النصف 

حصل معه نصف ما بيده ومجلة ذلك أربعة وعشرون ونصف وإن قسمت مجلة التركة على مجلة السهام كان 
ارج كان مبلغ الضرب حصته اخلارج حصة كل سهم من مجلة الفريضة وإذا ضربت عدد سهام كل وارث يف اخل

من مجلة التركة وهو تبيني باملثال احلاضر وذكر بعضهم طريقا من النسبة يغين عن الضرب والقسمة ينسب سهام 
الفريضة من عدد التركة فما كانت نسبتها فهي نسبة سهام كل وارث من نصيبه من مجلة التركة بيانه أن نسبة 

سهم فهو سبع نصيبها فنصيبها إذا سبعة كما تقدم وكذلك سائر الورثة هذا السبعة للتسعة واألربعني السبع لألم 
إذا كانت التركة مقدرة فإن كانت غري مقدرة فالعمل يف قيمتها كما تقدم وكذلك إن اشتملت على مقدر وغريه 

وارث كعني وعروض مجعت القيمة لعدد العني متهيد ذكر بعضهم يف قسمة التركة سبع طرق أحدها تنسب سهام ال
للفريضة وتأخذ تلك النسبة من املال وثانيها تضرب سهام الوارث يف املال وتقسم اجملتمع على مجلة سهام الفريضة 
واخلارج املطلوب وثالثها تقسم املال جبملته على الفريضة جبملتها فما خرج ضريبته يف سهم كل وارث فما اجتمع 

سهام الوارث يف وفق املال وتقسم على وفق الفريضة  فهو حظه ورابعها توفق بني الفريضة واملال وتضرب
وخامسها تقسم وفق املال على وفق الفريضة وتضرب اخلارج يف سهام كل وارث وسادسها تقسم الفريضة على 



املال وتقسم سهام الوارث على اخلارج وكذلك يف الوفق وسابعها تقسم الفريضة على سهام كل وارث فما خرج 
  ال وكذلك الوفق فاعلمه للوارث قسمت عليه امل

  النظر الثاين يف حساب اجلرب واملقابلة

ومسي بذلك ألنه يقع فيه ناقص فيجرب ويسوى لضرورة العمل وإذا اجتمع عددان يف بعض األعمال سقط العدد 
لوصايا املشترك وقوبل مبا بقي على ما يأيت بيان ذلك يف العمل وضرورة العلماء تدعو هلذا العلم ألن مث مسائل من ا

واخللع واإلجارة والنكاح وغري ذلك من املسائل اليت فيها دور وهي كثرية ال خترج باحلساب املفتوح ألنه ال خيرج 
كل اجملهوالت على ما يتضح لك يف املسائل اليت يقع فيها العمل وخترج باجلرب واملقابلة واملسائل احلسابية ثالثة 

ال خيرج هبما وقد استأثر اهللا تعاىل بعلمه أو من خصه به من عباده وقد بينها  أقسام منها ما خيرج باملفتوح واجلرب وما
أرباب الرياضة يف كتبهم املبسوطة وهي يف احلساب كجذر العدد األصم فال يعلم جذر العشرة إال اهللا تعاىل وما 

ن أرمتا طيقا مرادف للفظ خيرج باجلرب خاصة وهي اليت حيتاج هلا اجلرب هذا اشتقاق اجلرب واسم العدد عند اليونا
العدد يف العربية وأخلص يف هذا النظر عشر قواعد وعشرة أبواب ومثرته حبيث يتضح إن شاء اهللا تعاىل اتضاحا 

حسنا ويسهل حتصيله وضبطه القاعدة األوىل أن أقل مراتب العدد اثنان عند اجلمهور وقيل ليس بعدد ألنه أوله 
طرق اخلط وليست خطا والواحد ليس بعدد بل هو مادة العدد ومنه تقوم وأول الشيء ال يصدق عليه كالنقطة 

وعلته وسببه وسبب الشيء غريه وقيل عدد لتركب العدد منه كتركب املاء من أجزاء املاء وجزء املاء ماء هذا 
ة الثانية العدد ينقسم اخلالف يف أوله وأما آخره فغري متناه اتفاقا مبعىن أنه ال مرتبة من العدد إال وفوقها مرتبة القاعد

إىل فرد وزوج وزوج الفرد وزوج الزوج وزوج الزوج والفرد فالفرد ما ال ينقسم بقسمني متساويني وينقسم إىل 
أول ومركب فاألول ما ال يعده إال الواحد كالثالثة واخلمسة والسبعة واألحد عشر وحنون واملركب ما يعده عدد 

ثة واخلمسة عشر تعدها اخلمسة وحنوها والزوج ما ينقسم بقسمني مستويني فرد عدا الواحد كالتسعة تعدها الثال
ومع ذلك إن كان القسمان كل واحد منهما فرد فهو زوج الفرد ويتولد من تضعيف كل عدد فرد باثنني وإن كان 

كل واحد منهما زوجا وينقسم إىل زوجني كذلك حىت تنتهي القسمة إىل الواحد فهو زوج الزوج ويتولد من 
تضعيف االثنني أنفسهما مث املبلغ باثنني مث املبلغ باثنني كذلك إىل غري النهاية واالثنان ليسا من زوج الزوج بل أصل 
له وإن كان كل قسم ينقسم مبتساويني مرتني فصاعدا أو ال تنتهي القسمة للواحد فهو زوج الزوج والفرد ويتولد 

وج فصار الزوج ثالثة أقسام القاعدة الثالثة العدد يشبه من تضعيف كل عدد فرد بكل عدد من أعداد زوج الز
وأما السطح . . . . باألشكال اهلندسية فمنه خط وسطح وجسم فاخلط كل عدد يشبه اخلط حنو هذا الشكل 

فينقسم إىل األشكال اهلندسية املثلث واملربع واملستطيل واملخمس وحنوه من ذوات األضالع الكبرية فيتولد املثلث 
دد الطبيعي املبتدئ من الواحد املتزايد واحدا واحدا ألن الواحد شكل مثلث بالقوة فإذا زدت عليه اثنني من الع

وهو العدد الذي يليه صار ثالثة وهو أول املثلثات بالفعل وكل ضلع منه اثنان وإذا زدت على املبلغ الذي يلي 
ثة وإذا زدت على املبلغ الذي يلي الثالثة وهو االثنني وهو ثالثة صار ستة وهو املثلث الثاين وكل ضلع منه ثال

األربعة صار عشرة وهو املثلث الثالث وكل ضلع من أضالعه أربعة وكذلك إىل غري النهاية وهذه صورها وأما 
 املربعات فتتولد من األفراد الطبيعة املبتدئة من الواحد املتزايد اثنني اثنني فالواحد مربع بالقوة وإذا زدت عليه الفرد
الذي يليه وهو ثالثة صار أربعة وهو املربع بالفعل وضلعه اثنان وإذا زدت على الفرد الذي يلي الثالثة وهو مخسة 

صار تسعة وهو املربع الثاين وضلعه ثالثة وكذلك إىل غري النهاية وهذه صورهتا وأما ذوات األضالع الكثرية 



ثلث ملا كان أول األشكال كان من مجيع األعداد كاملخمس واملسدس وغريمها ففي توليدها طريق وهو أن امل
الطبيعية املبتدئة من الواحد وملا كان املربع الثاين فإنك تأخذ عدد وتترك عددا ويف املخمس تأخذ عددا وترك 

عددين ويف املسدس تأخذ عددا وتترك ثالثة أعداد وكلما أردت زيادة ضلع زدت يف املتروك عددا وكل عدد 
ك تضيفه والواحد خممس بالقوة فاترك االثنني والثالثة وأضف األربعة للواحد فيحصل املخمس تأخذه بعد املترو

األول بالفعل وهو الثاين بالقوة واترك اخلمسة والستة وخذ السبعة تضيفها للخمسة تكون اثين عشر وهو املخمس 
واحد يكون املسدس الثاين وإن تركت الثاين وتترك يف املسدس االثنني والثالثة واألربعة وتأخذ اخلمسة تضيفها لل

الستة والسبعة والثمانية وأخذت التسعة أضفتها إىل الستة صارت مخسة عشر وهو املسدس الثالث وهذه صورهتا 
وهذه املباحث مستوعبة يف الكتب اهلندسية إقليدس وغريها القاعدة الرابعة العدد ينقسم إىل تام وزائد وناقص فالتام 

ت أجزاؤه ساوته فأوهلا الستة هلا نصف ثالثة وثلث اثنان وسدس واحد جمموعها ستة هو الذي إذا اجتمع
واستخراج األعداد التامة من أعداد زوج الزوج مع الواحد واالثنني وهو أن جتمعها على الوالء فإذا اجتمع منها 

ه االثنني يبلغ ثالثة فتضربه يف عدد أول ضربته يف آخر عدد مجعته فاملبلغ عدد تام مثاله الواحد تام بالقوة جتمع مع
آخر ما مجعته وهو اثنان يبلغ ستة وإذا مجعت الواحد واالثنني واألربعة تبلغ سبعة فتضربه يف األربعة تبلغ مثانية 

وعشرين عددا تاما نصفه أربعة عشر وربعه سبعة وسبعة أربعة ونصف سبعة اثنان وربع سبعة واحد وجمموعهما 
ت وكان معك عدد مركب مجعت عليه حىت يكون عدد أوال فبهذا العمل تستخرج مثانية وعشرون فإذا مجع

األعداد التامة إىل غري هناية والعدد الزائد هو الذي إذا مجعته زاد والناقص إذا مجعته نقص واألول هو عند احلساب 
هو السبب املرجح  أكمل كاإلنسان التام والزائد منحرف كصاحب األصبع الزائدة والناقص كعادم أصبع وقد قيل

يف خلق السموات واألرض يف ستة أيام دون غريها من األعداد ألهنا أول عدد تام فالناقص كالفرد األول والفرد 
املركب من عدد واحد ولو تكرر ما تكرر كله ناقص وزوج الفرد كاألول كله ناقص ما عدا الستة وزوج الزوج 

لفرد ما عدا الستة وكل عدد تام ال بد فيه من الستة أو الثمانية كله ناقص واألعداد التامة كلها زوج الزوج وا
القاعدة اخلامسة يف تناسب األعداد وأصلها األربعة املتناسبة وتكون النسبة متصلة ومنفصلة فاملتصلة تكون نسبة 

وكذلك يكون األول للثاين كنسبة الثاين للثالث وكنسبة الثالث للرابع والرابع للخامس وكذلك إىل غري النهاية 
ضرب كل مقدار يف نظريه مساويا ملربع الواسطة إن كان عدد املقادير فردا وكضرب إحدى الواسطتني يف األخرى 

إن كان عدد املقادير زوجا فيكون ضرب األول يف الرابع كضرب الثاين يف الثالث واألول يف السادس كالثاين يف 
الثنني واألربعة والثمانية والستة عشر فضرب األول يف الرابع اخلامس والثالث يف السادس كالرابع يف اخلامس كا

كالثاين يف الثالث وبالعكس ومثال املقادير اليت عددها فرد الثالثة والتسعة والسبعة والعشرين فاألول ثلث الثاين 
لثالثة يف والثاين ثلث الثالث ويف املثال األول نصف الثاين والثاين نصف الثالث والثالث نصف الرابع فضرب ا

السبعة والعشرين كضرب التسعة يف نفسها وهو تكعيبها وتكعب كل عدد ضربه يف نفسه ومىت كثرت األعداد 
وهي زوج يضرب األول منها يف اآلخر كضرب املرتبتني املتوسطتني إحدامها يف األخرى وإن كانت فزد فضرب 

ألول نبين عليه فنقول الستة عشر نصف اثنني وثالثني األوىل يف األخرية كضرب املتوسط يف نفسها ومثاله يف املثال ا
واثنان وثالثون نصف أربعة وستني وهي نصف مائة ومثانية وعشرين وهو نصف مائتني وستة ومخسني الذي هو 
األخري تبلغ مخسمائة واثين عشر وهو املتحصل من ضرب ستة عشر يف اثنني وثالثني املرتبتان املتوسطتان ومثال 

فرد تسقط مائتني وستة ومخسني فضرب اثنني يف مائة ومثانية وعشرين مبائتني وستة ومخسني وهو  مقادير عددها
املتحصل من ضرب املرتبة املتوسطة يف نفسها وهي الستة عشر وإذا كان الطرفان يف املقادير الزوجة كالواسطتني 



ني واملقادير املفردة تكون املرتبتان فكذلك املتالصقتان للمتوسطتني واملالصقتان للمالصقتني حىت تنتهي للطرف
املالصقتان للمتوسطة يقوم ضرهبما مقام ضرب املتوسطة وكذلك املالصق للمالصقتني إىل أن تنتهي للمالصقني 
للطرفني ومن خواص هذه القاعدة أنا إذا ضربنا األول يف الرابع وقسمنا على الثاين خرج الثلث أو على الثالث 

املتوسطتني وقسمنا على األول خرج الرابع أو على الرابع خرج األول وكذلك املقادير خرج الثاين وإن ضربنا 
املفردة إن ضربت اخلمسة يف نفسها وقسمتها على الواحد الذي هو األول خرج الثالث الذي هو اخلمسة 
يف نفسه والعشرون أو ضربت األول الذي هو الواحد يف الثالث الذي هو مخسة وعشرون خرج منه ضرب الثاين 

فوائد اعلم أن هذه قاعدة جليلة ولعلها أعظم قواعد احلساب فائدة منها أحكام التناسب الذي بني أعداد اجلرب 
واملقابلة من الشيء واملال والكعب وغريه على ما سيأيت إيضاحه إن شاء اهللا تعاىل وهو سر عظم يف اجلرب واملقابلة 

 وغريه ويستخرج منها حساب املواريث يف االنكسار على األحياز عظيمة النفع يف استخراج اجملهوالت يف اجلرب
وحساب املناسخات وبيانه أن حساب املناسخات يرجع إىل حساب االنكسار على أحد األحياز ألن النظر الثاين هو 

نا نضرب حيز من الورثة مل تنقسم عليهم سهامهم وملا كنا نوفق بني السهام واحليز يف الفرائض وفقنا هاهنا وملا ك
مجلة احليز مثت ضربنا مجلة املسألة الثانية هاهنا وكان مقتضى القياس أن نضرب عدد الورثة يف البطن الثاين هاهنا 

ألهنم مثل احليز يف الفرائض لكن املانع أنا إذا ضربنا عدد الورثة فال بد أن يقسم بعد ذلك وحقيقة القسمة طلب ما 
يخرج بالقسمة أنصباء متفقة متساوية وورثة البطن الثاين قد يكونون خمتلفني يف املقسوم من أمثال املقسوم عليه ف

فامتنعت القسمة واحليز يف الفرائض مستوون هم وأنصباؤهم فلو كان ورثة البطن مستوية أنصباؤهم خترينا بني 
رورة ضرهبم يف أصل املسألة وبني ضرب مسألتهم وإن مل خنري يف ضرب احليز يف الفرائض وضرب سهامه ض

اختالف العددين وإمنا قلنا يف املناسخات من له شيء من املسألة األوىل أخذه مضروبا يف املسألة الثانية ألن مجيع 
أجزاء املسألة األوىل ضوعف بعدد أجزاء املسألة الثانية ألن مجيع أجزاء املسألة األوىل بعدده آحاد املسألة الثانية ألن 

يف املسألة الثانية وقلنا من له شيء من املسألة الثانية أخذه مضروبا يف سهام  ذلك من ضرورة الضرب فلذلك ضربنا
مورثه ومل نقل يف املسألة ألنا ضربنا إحدى املسألتني يف األخرى فضاعفنا كل واحدة منهما بعدد آحاد األخرى فإذا 

 سهام البطن الثاين وهي سهام مورثهم قلنا من له شيء من املسألة األوىل أخذه مضروبا يف الثانية مل يبق من األوىل إال
ومل يبق شيء يضرب فيه سواه فلذلك ضربنا فيه وحده أو نقول إذا ضربنا الثانية يف األوىل فقد ضاعفنا الثانية بعدد 
آحاد األوىل فيكون املتحصل مجلة هو البطن األول والثاين فلو أعطينا أصحاب املسألة الثانية من له شيء من سهامه 

يف األوىل مل يبق ألصحاب األوىل شيء وما سبب هذا الفساد إال أن الذي يستحقه أصحاب الثانية سهامهم مضروبا 
ال مسألتهم ألن استحقاقهم تابع ملورثهم وإذا مل يستحقوا إال سهامهم وهي قد ضوعفت بالضرب يف مسألتهم من 

تهم يف سهامهم فكأنا ضربنا مسألتهم يف مجلة املسألة األوىل وال فرق بني ضرب سهامهم يف مسألتهم وضرب مسأل
سهامهم ملا ضربنا املسألة األوىل يف الثانية ولذلك قلنا من له شيء يف املسألة األوىل أخذه مضروبا يف سهام مورثه 

ويؤكد ذلك أن احليز من الورثة إذا انكسرت عليه سهامه فضربنا عدد رؤسه يف املسألة قلنا من له شيء من احليز 
با يف احليز فرؤس احليز مثل املسألة الثانية يف املناسخات ونصيب احليز مثل سهام امليت الثاين يف أخذه مضرو

املناسخات وملا مل يعط احليز إال سهامه مضروبة يف رؤسه الذي هو مساو لضرب رؤسه يف سهامه كذلك ال يعطى 
مل نقل من له شيء من أهل احليز أخذه أهل املسألة الثانية إال ما يستحقونه من مسألتهم مضروبا يف سهامهم و

مضروبا يف سهامه ألن مسألتهم غري معلومة إىل اآلن خبالف املناسخات إذا تقرر أن املناسخات ترجع لالنكسار 
على األحياز وتبني أن االنكسار على األحياز يرجع للقاعدة فتقول إذا انكسرت السهام على بعض الورثة ومل يوافق 



ل املسألة وتصح منه ألن نسبة الواحد من احليز إىل مجلته كنسبة املسألة األوىل للثانية ألن فتضرب الرؤس يف أص
املسألة األوىل ضوعفت بعدد آحاد احليز ضرورة أهنا ضربت فيه والضرب املضاعفة بعدد املضروب فيه فعدد آحاد 

األضعاف إليها لكن أحد األضعاف هو  احليز هو عدد أضعاف املسألة األوىل فنسبة أحد أحاد احليز إليه كنسبة أحد
املسألة األوىل ومجلة األضعاف هو املسألة الثانية فصدق قولنا إن الواحد للحيز كنسبة املسألة األوىل للثانية إذا تقرر 
هذا فنقول اجملهول املسئول عنه هو قسمة التركة بعدد الورثة حبسب سهامهم وهذا هو املسألة الثانية وهو الطرف 

فمقتضى القاعدة إمنا تضرب الثاين يف الثالث وهو الفريضة األوىل وهو مجلة احليز يف املسألة األوىل وتقسم  الرابع
املتحصل على األول وهو الواحد من احليز والقسمة على الواحد فخرج مجلة املقسوم فيخرج لنا مجلة املسألة الثانية 

ف فقط فنقول نسبة الواحد من الوفق إليه كنسبة املسألة وهو اجملهول املسؤول عنه وكذلك إذا كان العمل بالوق
األوىل إىل الثانية وتكمل العمل إىل آخره فإن كان الوفق واحدا فالضرب فيه ال يفيد شيئا وملا كان العمل يف 
املناسخة على سهام البطن الثاين دون عدد رؤسهم فنقول نسبة الواحد من أحاد مسألة املتوىف إىل مجلة آحاده 

سبة املسألة الكائنة قبل موت الثاين إىل الكائنة بعده ألن الكائنة قبل موته ضوعفت بعدد آحاد مسألة املتوىف كن
فنسبة الواحد منها إىل مجلة اآلحاد كنسبة الضعف الواحد من االضعاف إىل مجلة األضعاف ضرورة استواء العددين 

هي الكائنة بعد موته فتضرب الثاين وهي مجلة آحاد لكن الضعف الواحد هو الكائنة قبل موته ومجلة األضعاف 
مسألة املتوىف يف الثالث وهي املسألة الكائنة قبل موته وكذلك فعل الفرضيون مث تقسم املتحصل على األول وهو 

الواحد من آحاد مسألة املتوىف والقسمة على الواحد خيرج مجلة املقسوم ومجلة املقسوم هو املتحصل من مجلة 
الواحد اجملهول املسئول عنه وكذلك إن جعلت الطرفني وسطني والوسطني طرفني وقلت نسبة املسألة  الضرب هو

الكائنة قبل موت الثاين إىل الكائنة بعده كنسبة الواحد من آحاد مسألة املتوىف إىل مجلة آحاده فيكون اجملهول هو 
ل موته يف الرابع وهو مجلة آحاد مسألته وتقسم على الثاين من املقدير األربعة فتضرب األول وهو املسألة الكائنة قب

الثالث وهو الواحد من آحاد مسألته فيخرج مجلة املقسوم وهو اجملهول فظهر أن االنكسار يف الفرائض واملناسخات 
ت خيرج اجلميع هبذه القاعدة مع ما يأيت من عمليات اجلرب واملقابلة فيكون ذلك ثالث فوائد الفائدة الرابعة معامال

الناس واألربعة املتناسبة فيها تسمى السعر واملسعر والثمن واملثمن ويكون السعر والثمن من جنس واملسعر واملثمن 
من جنس ويكون واحد من األربعة جمهوال فتضرب أحد األربعة وهو الذي يوافق اجملهول يف االسم وخيالفه يف 

اقي فاخلارج اجملهول مثاله القنطار بأربعة وعشرين كم مثن اجلنس فيما ليس من جنسه ويقسم املبلغ على املقدار الب
ستة أرطال وربع تضرب ستة وربعا يف أربعة وعشرين تبلغ مائة ومخسني تقسمها على عدد أرطال القنطار وهو مائة 

خيرج واحد ونصف وهو املطلوب فإن قيل كم بأربعة دنانري ونصف ضربت أربعة ونصفا يف مائة تبلغ أربعمائة 
ني تقسمها على أربعة وعشرين خترج مثانية عشر ونصف وربع وهو اجلواب القاعدة السادسة من املشهورات ومخس

يف البديهيات األوليات أن اجلزء أقل من الكل ويف العدديات انتقص ذلك فكان مىت نقص الكل عن الواحد كان 
جزؤه عنه فإذا أردت أن تعلم جزء جزؤه أعظم منه أو كان الكل واحدا ساواه جزؤه أو زاد على الواحد نقص 

مقدار فاعلم نسبة الواحد منه وخذ تلك النسبة من الواحد فما كان فهو جزء ذلك املقدار مثاله إن خرج الشيء 
ثالثة فجزؤه ثلث وإن خرج اثنني ونصفا فجزؤه مخسان وإن خرج واحدا فجزؤه واحد وإن خرج ثلثني فجزؤه 

 مثلها ومثل نصفها فاجلزء واحد ونصف القاعدة السابعة مقادير العدد واحد ونصف ألن نسبة الواحد للمثلني
تنقسم إىل منطق وأصم فاملنطق ما له اسم جذر يستق به كالثالثة بالنسبة للتسعة فإن اجلذر هو الذي إذا ضرب يف 

كجذر املقدار الذي نفسه قام منه اجلذور واجملذور هو يسمى أيضا مربعا واألصم ما ال يعرف إال باإلضافة إىل غريه 



ليس مبجذور وضلع املقدار الذي ليس بكعب وجذر اجلذر وضلع الضلع وجذر الضلع ويتكرر ذلك لغري هناية 
وضابط ما ليس له جذر من العدد أن مراتب العدد آحاد وعشرات ومئيون وألوف كل مرتبة تسعة والعاشر من 

ال جذر هلا فكذلك ال جذر للعشرة وال للعشرين إىل قولنا  املرتبة اليت فوقها فكل مرتبة زوج كالعشرات أو األلوف
تسعني وكذلك األلوف إمنا تتصور يف مرتبة العشرات أو املئني وهو حمصور يف اآلحاد يف الواحد واألربعة والتسعة 

لعدد املفرد من اآلحاد وما عداها ال جذر له وكذلك ما شاكلها من املئني حنو املائة واألربعمائة والتسعمائة هذا يف ا
من مرتبة واحدة أما املركب من مرتبتني إن كانت مرتبته الدنيا من العدد الذي ال جذر له فال جذر له حنو مائة 
وعشرين فإن العشرين ال جذر هلا أو من عدد له جذر لكونه من قبيل اآلحاد احتمل اجلذر وال يتعني أنه جمذور 

ء من لواحد وتزيد أبدا واحدا واحدا وأردت معرفة جمموعها فامجع األول القاعدة الثامنة إذا مجعنا أعدادا على الوال
لألخري واضرب جمموعهما يف نصف عدد األعداد فاملبلغ ما فيها من العدد مثاله من الواحد إىل العشرة تضم الواحد 

هذه املراتب إىل العشرة فتضربه يف نصف عدد األعداد وهو مخسة خيرج مخسة ومخسون وهو اجلواب وتعليله أن 
كل مجلتني منها مثل مجلتني أخريني فاألوىل واألخرية أحد عشر يف هذا املثال وكذلك اجملاورتان هلاتني املرتبتني 

فاالثنان والتسعة أحد عشر وكذلك الثالثة والثمانية واألربعة والسبعة واخلمسة والستة فالعشرة أعداد مخس مجل 
تصري عدد آحادها ومن خواص هذا العدد أن يكون العدد األخري فيه من مستوية فتضرهبا يف مخسة اليت عددها ف

عدد اآلحاد بقدر عدد األعداد فإن كان عدد األعداد عشرة فالعدد اآلخر عشرة فإن قيل امجع عشرة أعداد أوهلا 
ل يكون سبعة اثنان وتتفاضل ثالثة ثالثة فاستخرج العدد األخري منها بأن تضرب عدد األعداد إال واحدا يف التفاض

وعشرين مث تزيد عليها العدد األول تكون تسعة وعشرين هذا هو العدد األخري جتمع معه العدد األول وتضربه يف 
نصف عدد األعداد تكون مائة ومخسة ومخسني وهو جمموع األعداد طريقة أخرى يف التفاضل بواحد واحد أو 

رهبا يف املقدار الذي وقع به التفاضل وهو الواحد أو االثنان باثنني اثنني أو أكثر تنقص من عدد األعداد واحدا وتض
أو غريمها وتضيف إىل املتحصل من الضرب املبتدأ األول مرة أخرى أو تضرب اجلميع يف نصف عدد األعداد كان 
د واحدا أو أكثر فاملتحصل هو ما يف عدد األعداد من اآلحاد القاعدة التاسعة كل مقدار قسم قسمني فإن مربع أح
القسمني مع ضرب القسم يف القسم اآلخر مساو لضرب ذلك القسم يف املقدار كله ومربعا القسمني مع ضرب 

أحدمها يف اآلخر مرتني مساو ملربع املقدار كله مثاله قسمنا العشرة بستة وأربعة تضرب الستة يف نفسها ستة 
ب الستة يف العشرة وضرب الستة يف وثالثون وتضرهبا يف األربعة أربعة وعشرون وجممعوعها ستون وهو ضر

األربعة مرتني يكون مثانية وأربعني ومربع الستة احلاصل من ضرهبا يف نفسها ستة وثالثون ومربع األربعة ستة عشر 
جمموع املربعني اثنان ومخسون مع مثانية وأربعني تبلغ مائة وهو احلاصل من ضرب العشرة يف نفسها القاعدة العاشرة 

عليه زيادة فإن ضرب ذلك املقدار مع الزيادة يف الزيادة مع مربع نصف املقدار مساو ملربع نصف كل مقدار زيد 
املقدار مع الزيادتني جمموعتني مثاله زدنا اثنني على عشرة فضرب جمموع العشرة واالثنني يف االثنني مع مربع نصف 

  ني يف نفسها العشرة جمموعها تسعة وأربعون وذلك مساو لضرب نصف العشرة مع االثن

  الباب األول يف بيان االصطالحات يف علم اجلرب واملقابلة

وهي الشيء واجلذر والعدد واملال والكعب ويقال له املكعب بامليم أيضا فالشيء اسم للموجود لغة ويف االصطالح 
ير فحصل التشابه عدد جمهول ومسي العدد اجملهول شيئا الحتمال الشيء مجيع احلقائق والعدد اجملهول سائر املقاد

فاستعري ووضع للمقدار اجملهول من العدد والعدد يقال على الشيء واملال وغريمها والشيء يقال على العدد وعلى 



الواحد الذي ليس بعدد فحينئذ كل واحد منهما أعم من اآلخر من وجه وأخص من وجه والواحد أعم منهما 
ومنه يتركب والعلة واجبة احلصول مع املعلول وقد يوجد عموما مطلقا لصدقه عليهما ألن الواحد علة العدد 

بدوهنا يف الواحد املعلوم فإنه ليس بعدد وال يقال له شيء وال مال يف االصطالح واجلذر هو الشيء إذا ضرب يف 
نفسه وكل عدد إذا ضرب يف نفسه فقام منه عدد فهو جذر لذلك العدد وفيه ثالث لغات للعرب جذر وجذر بفتح 

كسرها وذال معجمة وجذم بكسر اجليم وامليم بدل الراء وهو األصل ويف غري احلساب بالدال املهملة ومنه اجليم و
قوله اسق يا زبري حىت يبلغ اجلذر بالدال املهملة وملا كان أصل احلساب املرتفع مسي جذرا واجلذر أعم من الشيء 

له شيء يف االصطالح كالثالثة إذا ضربتها يف من وجه وأخص من وجه فإن اجلذر قد يوجد يف املعلوم وال يقال 
نفسها فتكون تسعة ويوجد الشيء بدون اجلذر يف العدد اجملهول إذا مل يضرب فهو شيء يف االصطالح واللغة وال 
يقال له جذر ال لغة وال اصطالحا وقد جيتمعان يف الشيء املضروب يف نفسه فيصري ماال وهذا هو حقيقة األعم من 

و على مسماه اللغوي وتقدم اخلالف هل أوله الواحد أو االثنان أو الثالثة ثالثة أقوال واملال هو يف وجه والعدد ه
االصطالح ما حيصل من ضرب الشيء يف نفسه ألن املرتفع من ضرب الشيء أخص منه لكونه أكثر منه واألكثر 

ماال قيل لألخص منه ماال ويسمى  أخص من األقل وملا كان الشيء أعم من املال لصدقه على اإلنسان احلر وليس
املال مربعا أيضا وكل عدد ضرب يف نفسه مسي احلاصل مربعا منقوال من الشكل املربع يف مقادير املساحات فإنه إذا 
فرض سطح له أربعة أضالع كل ضلع عشرة أو غري ذلك فإهنم يسقطون من كل ضلعني متقابلني أحدمها ويضربون 

ثاله مربع أ ب د هـ كل واحد منها عشرة مثال يكتفون بضلع أ عن ضع ب وبضلع أحد املتجاورين يف اآلخر م
ـ يف ضلع أ حيصل مائة وهي مساحة هلذا املربع وعشرة يف عشرة هو ضرب الشيء  هـ ضلع د ويضربون ضلع ه

ع وليس يف نفسه ومسي ضرب الشيء يف نفسه مربعا واملربع أعم من املال عموما مطلقا ال من وجه ألن كل مال مرب
كل مربع ماال ألن مربع الكعب وغريه ال يسمى ماال يف االصطالح والكعب هو املرتفع من ضرب املال يف الشيء 

من التكعيب والكعب لغة ماله طول وعرض وعمق وبروز ومنه الكعبة احلرام واجلارية الكاعب لربوز هنديها 
 عرضه ومها الضلعان املستويان كما تقدم مث وكعوب الرمح لربوزها عنه ومساحة مثل هذا النوع ضرب طوله يف

ضرب املتحصل يف اجلذور وهو أحدمها فإذا كان أحدمها اثنني يكون املتحصل من ضربه أربعة تضرب أربعة يف 
اثنني يكون التكعيب مثانية وكذلك إذا كان الشيء اثنني يكون املال أربعة والكعب مثانية ونظريه قول املعتزلة يف 

ويل العريض العميق فإذا اجتمع جوهران كانا خطا فإذا اجتمع خطان كانا سطحا فإذا اجتمع اجلسم هو الط
سطحان كانا جسما وقالوا فلهذا أقل اجلسم مثانية جواهر فهو البحث بعينه فالشيء اثنان خط وإذا ضربته يف نفسه 

بعة األوىل حصل نسبة اخلط حصل أربعة سطح وضربت السطح أربعة يف اثنني حصل أربعة أخرى أطبقها على األر
األوىل الطول ونسبة الثاين العرض ونسبة إطباق أحد السطحني على اآلخر العمق واعلم أن العدد مبنزلة اآلحاد 

والشيء مبنزلة العشرة واملال مبنزلة املائة والكعب مبنزلة األلف وكما أنك كلما كررت العشرة ارتفعت مرتبة إىل 
الشيء ارتفع إىل غري النهاية واالرتفاع من مرتبة إىل اليت تليها أن تبدل ماال بكعب  غري هناية فكذلك كلما كررت

أو كعبا مبال مال فيلي الكعب مال مال مث مال كعب مث كعب كعب مث مال مايل كعب مث مال كعب كعب مث كعب 
ب الشيء يف كعب كعب كذلك إىل غري النهاية فضرب الشيء يف نفسه مال وضرب الشيء يف املال كعب وضر

الكعب مال مال وضرب الشيء يف مال كعب كعب كعب فاملتحصل أبدا اضربه يف اجلذر األول حيصل لك اسم 
املرتبة اليت تلي املرتبة اليت ضربتها وكرر فيها كذلك إىل غري النهاية على منط واحد ومن املصنفني من يصعبه على 

م ملا يتركب من ضرب املال يف اجلذر وخيالف من هاهنا املبتدئني فيقول ضرب الشيء يف نفسه مال والكعب اس



فيقول ومال املال اسم ملا يتركب من ضرب املال يف نفسه ومال الكعب اسم ملا يتركب من ضرب املال يف الكعب 
وكعب الكعب اسم ملا يتركب يف ضرب الكعب يف نفسه وهو وما ذكرته سواء يف املعىن غري أن املبين على منط 

للضبط واالختالف يوجب مزيد احلفظ واعلم أن األصل يف هذه األلفاظ تقدمي لفظ املال على الكعب واحد أقرب 
وهو االصطالح ألن املال أعم من الكعب لكونه يوجد معه ولكونه أمثال ما يف الكعب وبدونه حالة عدم الضرب 

ثالث لفظات مال عوضوا عنها  وإذا كان أعم منه يكون مقدما عليه طبعا فيكون مقدما عليه وضعا وإذا اجتمع
كعب كعب خلفته يف اللفظ ألن لفظتني أخف من ثالث وهو مثله يف املعىن ألن الكعب إذا ربع وهو مثانية يبلغ 

أربعة وستني وهو املتحصل من تكعيب املال الثابت له يف املقدار فإن املناسب للكعب الذي هو مثانية مال هو أربعة 
ذا كعبنا املال على هذا التقدير فنربعه أوال ألن كل تكعيب ال بد أن يقدمه تربيع فنقول ألنا نفرض الشيء اثنني وإ

أربعة يف أربعة ستة عشر مث تكعبه فنقول ستة عشر يف أربعة أربعة وستون وهو املتحصل من تربيع الكعب فعلمنا أن 
ع يف املرتبة السادسة من الشيء الشيء مىت كان اثنني كان تربيع كعبه أربعة وستني وتكعيب مال كذلك وهو يق

ويقال له مال مال مال ويقال لتربيع الكعب كعب كعب وإذا استويا وأحدمها أخف لفظا تعني خلفته وال ميكن أن 
جيتمع من لفظ املال أكثر من أربعة ألن أكثر لفظات لنا يف مراتب اجملهوالت مال مال وإذا ربعناه بضربه يف نفسه 

  مال أربع مرات فهو أكثر ما حيصل حيصل لنا مال مال مال 

  فصل

وهذه املراتب تتناسب كتناسب مراتب العدد وتناسب أجزائها يف االحنطاط كتناسبها يف االرتفاع وجزء كل شيء 
ما إذا ضرب فيه كان واحدا والعدد واسطة بني املراتب وبني أجزائها فنسبة الواحد للشيء كنسبة الشيء للمال 

ذلك إىل غري هناية وكذلك نسبة الواحد إىل جزء الشيء كنسبة جزء الشيء إىل جزء املال وكنسبة املال للكعب وك
وكنسبة جزء املال إىل جزء الكعب وكل ما تقدم يف قاعدة األعداد املتناسبة يف ذكر القواعد يأيت هاهنا من الضرب 

 من أعداد مفردة واملتحصل من والقسمة واستخراج اجملهول من املعلوم فضربنا الكعب يف الشيء كضربنا الطرفني
الضرب مال مال وكضرب املال يف نفسه الذي هو املرتبة املتوسطة ولو ضربنا املال يف نفسه لقلنا مال مال فنقول 

هاهنا كذلك وإذا ضربنا مال مال يف الشيء فقد ضربنا الطرفني من مراتب أعداد مزدوجة فيقوم مقامه ضرب 
ولو ضربنا املال يف الكعب لقلنا مال كعب فنقول هاهنا مال كعب بتقدمي لفظ مال  الواسطتني ومها املال يف الكعب

ملا تقدم من بيان سبب التقدمي ومىت كان الشيء ربع املال بأن يكون أربعة كان املال ربع الكعب والشيء وكذلك 
ل ثلث الكعب وكذلك سائر بقية املراتب ومىت كان الشيء ثلث املال بأن يكون ثالثة فيكون املال تسعة يكون املا

النسب تتكرر يف املراتب قال بعض الفضالء إن االسم يف املضروب يف الشيء ينشأ من لفظ املال ولفظ املرتبة 
الكائنة قبل املضروب ألهنما املترتبتان املتالصقتان للطرفني املضروبني وقد تقدم يف القاعدة أنه ال فرق بني الوسائط 

إىل أن ينتهي إىل املالصقني للطرفني وأن ضرب مجيع ذلك سواء وكذلك اعتمدوا على  واملالصق هلا من املراتب
ذلك ليكتفوا بلفظ املال لسائر املراتب ويستغنوا عن األلفاظ الكثرية املراتب الكثرية اليت ال تتناهى وهو من حسن 

  التصرف والفكرة اجليدة 

  الباب الثاين يف الضرب



ير يف مقدار آخرومها مفردان يف أحد جهيت العدد أي ليس أحدمها من مرتبة إذا أردت ضرب مقدار من املقاد
واآلخر من األخرى ضربت عدد أحدمها يف عدد اآلخر فإن كان هو من املرتبة اليت بعدها من العدد يف جهتهما 

ب ألن املراتب مساو لبعدمها إال واحدا حنو ماالن يف ثالثة أكعب يكون ستة من املرتبة السادسة أي ستة أموال كع
سبع العدد والشيء واملال والكعب ومال مال ومال كعب وكعب وكعب فاملال يف املرتبة الثالثة والكعب يف الرابعة 

وثالثة وأربعة سبعة تنقص منها واحدا تبقى ستة وهي مرتبة اخلارج بالضرب وهو مال كعب وامتحانه بالعدد 
والكعب مثانية وثالثة منه أربعة وعشرون فنحن ضربنا مثانية يف أربعة الصحيح أن املال أربعة بالعرض فماالن مثانية 

وعشرين مبائة واثنني وتسعني ومال كعب هو اثنان وثالثون ألنه من ضرب الكعب يف املال واثنان وثالثون يف 
سم ستمائة واثنني وتسعني وإذا ضربت اجملهوالت بعضها يف بعض عرب عن املتحصل بإضافة اسم املضروب إىل ا

املضروب فيه أو بالعكس إال املال مع الكعب فيقدم املال على الكعب لكونه أعم كما تقدم وإال الشيء إذا ضرب 
يف الشيء فيقال مال والقياس شيء شيء كما قالوا مال مال وكعب كعب فإن لشيء شيئ لفظا مفردا أخذ من 

كعب أبلغ يف التركب وأبعد عن البساطة  املركب وهو مال خبالف غريه ليس له لفظ مفرد وألن مال مال وكعب
فكان بتركيب األلفاظ أوىل ليتناسب اللفظ واملعىن وإن ضربنا العدد يف أحد اجملهوالت أو بالعكس حنو ثالثة آحاد 

يف أربعة أشياء أو أربعة أشياء يف ثالثة آحاد فاخلارج اثنا عشر شيئا وال تقول اثنا عشر أحدا ألن الضرب هو 
ب بآحاد املضروب فيه ونعين بآحاده ما اشتمل عليه من البسائط ال آحاده املذكورة يف اللفظ كما تضعيف املضرو

لو قيل اضرب أربعة يف مائتني فإنك تقول مثامنائة وإن كان املائتان اثنني بالنظر إىل اآلحاد امللفوظ هبا وكان مقتضى 
ر هذا فإذا ضربنا اجملهول يف املعلوم أو بالعكس أمكننا أن ذلك أن تقول مثانية لكنا نظرنا إىل اآلحاد البسيطة إذا تقر

نضعف اجملهول بآحاد املعلوم ألن آحاده معلومة لنا وال ميكننا تضعيفه بآحاد اجملهول البسيطة ألنا ال نعلم ما يف 
ضربت يف  اجملهول منها فلذلك قلنا اثنا عشر شيئا ومل نقل اثنا عشر أحدا وكذلك القول يف سائر اجملهوالت إذا

املعلوم ومىت ضربننا مرتبة من مراتب األعداد اجملهولة ومل نعلم ما قبله حىت نركبه مع لفظ املال فأي شيء يكون 
اللفظ املعرب عنه به فالطريق قد علمت أن املراتب متناسبة وأن زيادهتا بالضرب يف اجلذر إمنا تكون على حنو تلك 

فأبدل منه كعبا ألن النسبة تقتضي أن االنتقال يف مراتب األعداد النسبة فعلى هذا إذا كان املضروب ماال 
اجملهوالت من املال إىل الكعب أو املضروب كعبا فمال مال القتضاء النسبة ذلك وكذلك أبدا غري أنك ال تقدم 

مال وختلى لفظ الكعب على املال ملا تقدم أو املضروب كعوبا فمال مال ألن االرتقاء إمنا حيصل من الكعب إىل مال 
بقية الكعوب على حاهلا ويف هذا الباب ثالثة عشر قسما القسم األول يف ضرب اجلذور وكسورها يف األعداد 

فضرب اجلذر يف عدد أو كسرة خيرج جذورا وكسرا من جذر كشيء يف درمهني شيآن وشيئان يف درمهني أربعة 
ء يف درهم نصف شيء وربع شيء يف أشياء وشيئان يف نصف درهم شيء ويف ربع درهم نصف شيء ونصف شي

مثانية دراهم شيئان ألنك يف الضرب تقدر إضافة املضروب للمضروب فيه ولو صرحت باإلضافة ظهر ذلك القسم 
الثاين ضرب اجلذور يف نفسها وفيها يتركب منها فشيء يف شيئني ماالن وشيء يف ثالثة أشياء ثالثة أموال فشيئان 

يء يف أربعة أشياء وربع ماالن ومثن وكله يظهر باإلضافة كما تقدم يف حساب يف شيئني أربعة أموال ونصف ش
الصحيح القسم الثالث ضرب اجلذر يف املال كعب وجذرين يف مالني أربعة كعاب ونصف جذر يف مال نصف 
كعب ونصف جذر يف نصف مال ربع كعب القسم الرابع ضرب اجلذر يف الكعب مال مال وجذران يف كعبني 

وال ونصف جذر يف نصف كعب ربع مال القسم اخلامس جذر يف مال مال مال كعب والصحيح والكسور أربعة أم
كما تقدم القسم السادس ضرب اجلذر يف مال كعب خيرج كعب كعب والصحيح والكسور كما تقدم القسم 



ب املال السابع ضرب اجلذر يف كعب كعب خيرج مال مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم القسم الثامن ضر
يف نفسه وفيما فوقه ويستغىن عن ضرب كل مرتبة علت فيما حتتها مبا تقدم يف اليت قبلها من الضرب ألن ضرب 
املال يف اجلذر هو ضرب اجلذر يف املال وكذلك بقيتها فضرب الكعب يف اجلذر هو ضرب املال يف نفسه اخلارج 

والكسور كما تقدم القسم التاسع ضرب املال يف الكعب مال مال وماالن يف مالني أربعة أموال مال مال والصحيح 
خيرج مال كعب والصحيح والكسور كما تقدم القسم العاشر ضرب املال يف مال كعب خيرج مال مال كعب 
والصحيح والكسور كما تقدم ويعرف من هذا بقية املراتب اليت ال تتناهى وإن ضربت الكعب يف كعب كعب 

عب كعب يف نفسه خرج كعب كعب كعب كعب القسم احلادي عشر إذا خرج كعب كعب كعب وإن ضربت ك
قصدت ضرب جذر عدد أصم أو منطق يف جذر آخر فاضرب العدد اجملذور يف العدد اآلخر اجملذور فجذر اجملتمع 
هو اخلارج من ضرب أحد اجلذرين يف اآلخر كما لو قيل اضرب جذر أربعة يف جذر تسعة اضرب تسعة يف أربعة 

وثالثني جذرها ستة وهو اخلارج من ضرب جذر أربعة الذي هو اثنان يف جذر تسعة الذي هو ثالثة تبلغ ستة 
وكذلك جذر عشرة يف جذر مخسة اخلارج جذر مخسني وكذلك جذر مثانية يف جذر اثنني فاخلارج جذر ستة عشر 

رج جذر ربع وهذان أصمان وجذر نصف يف جذر مثانية اخلارج جذر أربعة وجذر نصف يف جذر نصف اخلا
وكذلك ما يف معناه فإن قصدت ضرب جذر عدد يف عدد جعلت العدد جذرا وتعمل كما تقدم حنو جذر أربعة يف 

أربعة جتعل األربعة جذرا بأن تضرهبا يف نفسها تبلغ ستة عشر وتضرب األربعة اجملذورة يف الستة عشر ويؤخذ 
اثنني جذر ستة عشر وجذر أربعة يف نصف واحد ألنك جذرها وهو جذر أربعة وستني وذلك مثانية وجذر أربعة يف 

تضرب نصفا يف نفسه يكن ربعا تضرب ربعها يف أربعة تكون واحدا فجذره هو اخلارج من ضرب جذر أربعة يف 
نصف واحد وكذلك كل ما يف معناه وكذلك تفعل فيما فوق األعداد من املراتب من األموال والكعاب فما فوقها 

رمهني يف جذر مالني فاضرب درمهني يف مالني تكون أربعة أموال فجذرها هو اخلارج فإن قصدت ضرب جذر د
وجذر أربعة دراهم يف جذر أربعة أموال اخلارج جذر ستة عشر ماال وجذر أربعة أموال يف جذر ربع درهم اخلارج 

ذورين ويؤخذ جذره جذر مال وكذلك ضرب العدد يف جذر املال جتعل العدد جذرا ملا فوقه كما تقدم وتضرب اجمل
فدرمهان يف جذر مالني اخلارج جذر مثانية أموال ونصف درهم يف جذر مثانية أموال اخلارج جذر مالني وكذلك 

ضرب جذر العدد يف األموال جتعل املال جذرا مث تضربه يف العدد ويؤخذ جذره فجذر أربعة دراهم يف مالني اخلارج 
جذرا تضرهبما يف نفسهما تكون أربعة أموال مال مث تضرب يف أربعة  جذر ستة عشر مال مال ألن املالني جيعالن

دراهم تكون ستة عشر مال مال فيؤخذ جذره وجذر درهم يف نصف مال اخلارج جذر ربع مال مال وكذلك كل 
ما يف معناه وجذر مالني خيرج جذر أربعة أموال مال وهو مال وجذر مالني يف جذر نصف مالني اخلارج جذر مال 

وهو مال وكذلك ضرب جذر الكعاب فما فوقها فجذر درمهني يف جذر كعبني اخلارج جذر أربعة كعاب مال 
ودرمهان يف جذر كعبني اخلارج جذر مثانية كعاب وجذر مالني يف جذر كعبني اخلارج جذر أربعة أموال كعب 

كب من املراتب فتضرب وجذر كعبني يف جذر كعبني اخلارج جذر أربعة كعاب كعب القسم الثاين عشر ضرب املر
كل جنس من املضروب يف كل جنس من املضروب فيه وجتمع كل جنس إىل جنسه وما كان من جنسني مجعته بواو 

العطف حنو كعاب وثالثة أموال يف مال وأربعة أشياء املرتفع ما ال كعب وأحد عشر مال مال واثنا عشر كعبا 
فتضرب كل جنس من املضروب يف كل جنس من املضروب فيه القسم الثالث عشر ضرب ما فيه استثناء أو زيادة 

ويكون املرتفع من ضرب الزائد يف الزائد والناقص يف الناقص زائدا واملرتفع من ضرب الزائد يف الناقص ناقصا حنو 
 زائد مال إال شيئن يف ثالثة أشياء إال درمهني فمال يف ثالثة أشياء زائد يف زائد ثالثة أكعب زائدة ومال يف درمهني



يف ناقص مالني ناقصة وشيئان يف ثالثة أشياء ناقص يف زائد ستة أموال ناقصة وشيآن يف درمهني ناقص يف ناقص 
أربعة أشياء زائدة فإذا مجعت الزوائد واستثنيت منه النواقص كان ثالثة أكعب وأربعة أشياء إال ثالثة مثانية أموال 

م ناقصا ألنه نقص من غريه واملستثىن منه زائدا ألنه حالة الضرب وتسمى العدد املستثىن من اجملهول أو املعلو
يضرب غري مستثىن منه فهو حينئذ زائد على الواقع يف نفس األمر وإذا كان العدو غري مستثىن مسي ساملا لسالمته 

يف  على االستثناء وقد يتخيل أن ضرب الناقص يف الناقص ينبغي أن يلغى من اجلملة وليس كذلك بل هو ثابت
املطلوب ألنه لو ضرب مخسة إال اثنني يف مخسة إال اثنني قلنا مخسة يف مخسة مخسة وعشرون وهو ضرب الزائد يف 
الزائد ونقول مخسة يف اثنني بعشرة وهو ضرب الزائد يف الناقص فيكون ناقصا فيسقطها من مخسة وعشرين يبقى 

آلخر يف الزائد فتكون عشرة ناقصة يبقى مخسة مخسة عشر مث تضرب اثنني يف مخسة بعشرة وهو ضرب الناقص ا
فقط تضرب اثنني يف اثنني بأربعة وهو ضرب الناقص يف الناقص زائد فتتعني إضافتها للخمسة ألنا ملا قلنا مخسة إال 
اثنني يف مخسة إال اثنني فمعناه اضرب ثالثة يف ثالثة تبلغ تسعة فإذا أضفنا األربعة املتحصلة من ضرب الناقص كان 

حلاصل تسعة وهو املطلوب فمعىن أن الناقص يف الناقص زائد ومعك هاهنا أربعة أعداد مستثىن ومستثىن منه ا
ومستثىن ومستثىن منه فتضرب اثنني يف اثنني فال بد من أربعة ضروب تسقط منها اثنني من املتحصل من االثنني 

ثىن يف مثله ومستثىن منه يف مثله وتسقط من اآلخرين ومها الزائد يف الناقص وعكسه فيجتمع ما كان من ضرب مست
املبلغ ما كان من ضرب مستثىن يف مستثىن منه واحلاصل بعد ذلك هو اجلواب فيسقط البسيط من جنس واحد 
ويثبت املركب من جنسني على ما تقدم بيانه وال يتصور أن يستثىن من رتبة شيء مما فوقها بل يستثىن من املال 

هي اجلذور وال يستثىن منه الكعاب اليت هي فوق املال ألن األكثر ال يستثىن من األقل هذا  الدراهم واألشياء اليت
إذا كانا مفردين أما إذا تعدد أحدمها الذي هو األقل جاز حنو أربعة أموال إال كعبا ألن األربعة أكثر وهكذا كل ما 

ودرهم إال أربعة أموال مال ودرهم إال أربعة  يف معناه وإذا ضربنا مالني إال درمها يف نفسه خرج أربعة أموال مال
أموال وإن ضربنا مالني إال شيئا يف مثله خرج أربعة أموال مال إال أربعة كعاب فيقاس عليه غريه فإن قيل عشرة 
دراهم وشيء يف عشرة دراهم إال شيئا فمعناه عشرة وجذر وليكن اجلذر اثنني يف عشرة إال اثنني فاملقصود اثنا 

انية فتضرب عشرة يف عشرة مائة وشيء يف عشرة يكن عشرة أشياء ومعىن عشرة أشياء ثابتة عارضها عشر يف مث
استثناء عشرة أشياء يتساقطان ويبقى ضرب شيء يف األشياء وشيء يف األشياء مال ناقص خيرج أن عشرة وشيئا يف 

دراهم فتضرب عشرة دراهم يف عشرة إال شيئا مائة ينقص ماال فإن قيل عشرة دراهم وشيء يف شيء إال عشرة 
شيء تصري عشرة أشياء وشيء يف شيء مال مث عشرة دراهم يف إال عشرة تكون إال عشرة مائة تضرب الشيء يف 
إال عشرة خترج عشرة أشياء ناقصة يعارضه األشياء اليت كانت معنا فيتساقط اإلثبات بالنفي ويبقى شيء يف شيء 

ال فاملبلغ مال زائد إال مائة درهم والتحقيق أن الغرض ضرب عشرة مع االستثناء وضرب الشيء يف الشيء م
وجذر يف جذر إال عشرة وليكن هذا اجلذر الزائد على العشرة أكثر من العشرة فإنا لو جعلنا اجلذر عشرة استحال 

ر ومن أن يكون اجلذر يف اجلانب اآلخر عشرة أيضا وال يتأدى استثناء العشرة من العشرة فنقول عشرة وأحد عش
اجلانب اآلخر اجلذر أحد عشر والعشرة استثناء منه فيبقى واحد فضربنا العشرة واجلذر يف بقية اجلذر بعد استثناء 
العشرة فترد ضرب أحد وعشرين يف واحد بأحد وعشرين واجلربي يقول اضرب أحد عشر يف أحد عشر واستثن 

  منه مائة يبقى أحد وعشرون وهو سواء 

  سمةالباب الثالث يف الق



فنذكر قوانينها وقواعدها سردا لتبقى على اخلاطر مث نثين مبسائلها وهي عكس الضرب فاملقسوم هو املرتفع من 
الضرب واملقسوم عليه أحد املضروبني واخلارج من القسمة املقسوم املضروب اآلخر واخلارج من القسمة إذا 

اخلارج من جنس املقسوم فقسمة العدد على ضرب يف املقسوم عليه يعود املقسوم وكل شيء قسم على العدد ف
األشياء أجزاء أشياء وعلى األموال أجزاء األموال وعلى الكعاب أجزاء كعب وجزء كل مقدار إذا ضرب فيه 
يكون واحدا وقسمة األشياء على األشياء عدد وعلى األموال أجواء شيء وعلى الكعاب أجزاء مال وقسمة 

األموال عدد وعلى الكعاب أجزاء شيء وقسمة الكعاب على األشياء أموال األموال على األشياء أشياء وعلى 
وعلى األموال أشياء وعلى الكعاب عدد وقسمة املركب على املفرد أن جتمع كل قسم على انفراده وجتمع احلاصل 

ر إذا وقسمة املركب على املركب فمنه ما ميكن التلفظ باخلارج من قسمته ومنه ما ال ميكن وضابطه طلب مقدا
ضربته يف املقسوم عليه عاد املقسوم فإن وجدته فهو اخلارج وإال قلت هذا مقسوم على كذا والقسمة هلا حدان 

أحدمها أهنا طلب ما يف املقسوم من أمثال املقسوم عليه وثانيهما أهنا طلب نصيب الواحد التام من املقسوم عليه من 
ة مخسة فعلى األول نقول االثنان نصفان متماثالن متقابالن فنفعل املقسوم فإذا قسمنا عشرة على اثنني خرج بالقسم

بالعشرة كذلك ألنا قسمنا يف االثنني على النصف ومثل النصف نصف وعلى الثاين من احلدين نصيب الواحد التام 
أن  من املقسوم عليه من املقسوم مخسة وإذا قسمنا اجملهول على نفسه خيرج آحادا بناء على قاعدتني إحدامها

اجملهوالت إذا اجتمعت وهي جنس واحد يف مسألة فهي متماثلة وثانيهما أن القسمة إمنا تقع على أفراد املقسوم 
عليه البسيطة دون امللفوظ هبا كما إذا قيل اقسم مائة على مائتني فإنك تقول اخلارج نصف واحد بناء منك على 

و قسمت على أفراد املائتني لقلت مخسني ألن القسمة على أنك قسمت على األفراد اليت يف املائتني من اآلحاد ول
اثنني فعلى هذا قسمة عشرين ماال على أربعة أموال مخسة آحاد وال تقول مخسة أموال كما لو قسمت عشرين ألفا 
على أربعة آالف فإنك تقول مخسة آحاد وال تقول مخسة آالف ومىت كانت األموال املقسومة آالفا فاملقسوم عليه 

األموال آالفا أو مئتني فاألخرى كذلك فال خيتلفان كيف فرضنا فإذا زاد يف املقسوم أفراد زاد يف املقسوم عليه من 
ما يقابلها هذا إن قسمنا اجملهول إىل مخسة يف جنسه فإن قسمناه على غري جنسه فتارة نقسمه على ما حتته وتارة 

على املال كان كقسمة الشيء على العدد خترج أشياء  نقسمه على ما فوقه واألول إن كان ثالثة كقسمة الكعب
هنالك وكذلك هاهنا يكون اخلارج أشياء وإن كان بينهما مرتبة كقسمة مال املال على املال كان كقسمة املال 

على العدد وقسمة املال على العدد خترج أموال فهاهنا أموال والضابط مهما كان بني املقسوم واملقسوم عليه من 
يكون بني العدد وما فوقه إذا قسم عليه وهذه األحكام مبينة على قاعدة التناسب وهي أن نسبة اآلحاد إىل  املراتب

األشياء كنسبة األشياء إىل األموال واألشياء إىل األموال كاألموال إىل الكعوب وكذلك إىل غري النهاية وقد تقدم 
من قسمة األلف على املائة عشرة مثل قسمة العشرة على  بسطها يف القاعدة ويف ألفاظ اجملهوالت وملا كان اخلارج

الواحد عشرة قلنا قسمة أي مرتبة شيئا من اجملهوالت على ما حتته كقسمة األشياء على العدد وملا كان التناسب 
حتت انعكاسه قلنا إن قسمة اجملهول على ما فوقه بغري واسطة كقسمة العدد على األشياء كما أن قسمة العشرة 

  املائة خيرج عشر واحد كقسمة الواحد على العشرة خيرج عشر واحد وهبذا التقدير تظهر الوسائط كلها على 

  مسألة



إن قسمنا ستة أموال على مالني خرج ثالثة دراهم وستة أكعب على شيئني خيرج ثالثة أموال وستة أشياء على 
ن وأربعة أجزاء شيء على مالني خيرج جزء كعبني خيرج ثالثة أجزاء مال وأربعة أموال على جزء شيء خيرج كعبا

  كعب 

  مسألة

إن قسمت مركبا قسمت كل مفرد منه على املقسوم عليه ومجعت اجلميع وهو اخلارج من القسمة حنو أربعة أموال 
  وأربعة أشياء على شيئني اخلارج شيئان ودرمهان 

  مسألة

  ن القسمة إن كان يف املقسوم مستثىن كان اخلارج منه مستثىن يف اخلارج م

  مسألة

وإن كان املقسوم عليه مركبا مل يقسم عليه إال مقدار يشاركه أي يؤخذ مقدار يعدمها فيكون اخلارج من القسمة يف 
ذلك عدد حنو ثالثة أشياء وثالثة دراهم على شيئني ودرمهني بشيء ودرهم بعد املقادير واخلارج درهم ونصف وهو 

و مقدار إذا رفعت مفرداته يف املراتب ارتفاعا واحدا أو حططته احنطاطا ما خيرج من قسمة كل مفرد على نظريه أ
واحدا صار منه مقدار يشارك املقسوم عليه أو جيوز أن يقسم أقساما كل قسم منها هبذه املثابة حنو ماالن وشيآن أو 

ني إذا حططتهما مرتبة ثالثة أموال وثالثة أشياء وثالثة دراهم وثالثة أجزاء شيء على شيء ودرهم فإن مالني وشيئ
صارت شيئني ودرمهني فتقسمهما على شيء ودرهم ويكون اخلارج من املرتبة اليت بينها وبني العدد مثل ما بني 

  مراتبه أوال واملراتب اليت رد إليها 

  مسألة

 إن كان املقسوم واملقسوم عليه أصمني أو أحدمها فالعمل فيه كالضرب فإذا أردت قسمة جذر عشرة على جذر
مخسة قسمت عشرة على مخسة خيرج اثنان جذرها هو اجلواب وكذلك ضلع عشرة على ضلع مخسة اجلواب ضلع 
اثنني وكذلك ما تباعدت رتبته من األصم وجذر عشرة على ضلع عشرين كعب العشرة يكون ألفا وربع العشرين 

على جذر عشرة ربعت اخلمسة يكون أربعمائة واقسم عليها خيرج اثنان ونصف جذر ضلعها هو اجلواب أو مخسة 
وقسمت املبلغ على العشرة فما خرج اجلواب يف جذره وإن شئت قسمت مخسة على عشرة وضربت اخلارج يف 
جذر عشرة يكون اجلواب وال يصح الثاين إال إذا كان املقسوم عليه جذرا فإن قيل اقسم جذر ثالثني على مخسة 

اجلواب جذره وإن شئت نسبت الواحد من املقسوم عليه فما كان  ربعت مخسة فما بلغ قسمت عليه ثالثني فاخلارج
ضربته يف املقسوم يكون اجلواب وإن أرد ألن تقسم على مركب من جذر أصم ومنطق أو من جذرين أصمني غري 

مشتركني وهذا املقدار هو املسمى ذا األصمني ضرب يف منفصلة وهو أحد قسميه مستثىن منه اآلخر خيرج من ذلك 
منطق تقسم عليه املقسوم فما خرج تضربه فيما ضربت فيه املقسوم عليه فاخلارج اجلواب وكذلك تفعل لو مقدار 

كانت القسمة على املنفصل مثاله تقسم ثالثني ماال على مخسة أشياء وجذر عشرة أموال ضربت ذلك يف مخسة 



رج اثنان اضرهبا يف مخسة أشياء إال أشياء إال جذر عشرة أموال تكون مخسة عشر ماال اقسم عليها ثالثني ماال خي
جذر عشرة أموال تكن عشرة أشياء إال جذر أربعني ماال وهو اجلواب فإن كانت القسمة على مخسة أشياء إال جذر 

عشرة أموال كان اخلارج عشرة أشياء وجذرا أربعني ماال وكذلك لو قيل اقسم جذر عشرة على جذر مخسة 
عليها العشرة خرج اثنان تضرهبا يف جذر عشرة إال جذر مخسة خيرج جذر يكون مخسة تقسم . . . ضربته يف 

  أربعني إال جذر عشرين وهو اجلواب 

  الباب الرابع يف اجلمع

وميتاز هذا الباب من هذا الفن من غريه من احلساب مبا يتفق فيه من مجع معلوم وجمهول مع ما فيه من استثناء معلوم 
وائد تظهر يف مواضعها إذا أردت مجع مقدارين مجعت كل جنس من جنسه وما من جمهول وجمهول من معلوم وله ف

اختلف مجعته بواو العطف فإن كان يف أحد اجملموعني استثناء ويف اآلخر من جنس املستثىن جربته به إن كان مثله 
الستثناء على حاله وإن كان أكثر منه جربت منه املستثىن مبثله أو أقل من املستثىن جربت منه مبثله وتركت باقي ا

وإن كان الزائد من غري جنس الناقص مل جيرب به وأبقيته على حاله حنو مالني وثالثة أشياء وعشرة دارهم إال ثالثة 
أكعب جتمعها إىل كعبني ومالني وعشرة أشياء إال مخسة دراهم اجلواب أربعة أموال وثالثة عشر شيئا ومخسة دراهم 

ال جيمع بينها بغري واو العطف إال ما نسبة بعضها إىل بعض كنسبة عدد إىل عدد ويعلم إال كعبا وأما املقادير الصم ف
ذلك بأن يكون اجملموعان من جنس ونسبة منطق أحدمها إىل منطق اآلخر كنسبة عددين خيرج منهما مثل األضالع 

الذي من جنس اجملموعني  اجملموعة منطقا فإذا وجدت اجملموعني هبذه املثابة مجعت ضلعي العددين املنطقي الضلع
اللذين على نسبة منطقي اجملموعني وحقيقته كتضعيف أحد اجملموعني حىت يكون منطقا فما كان مضلع العدد الذي 

نسبته إىل منطق أحد اجملموعني كنسبة إىل نظريه من املنطقي الضلع اللذين على نسبتهما جمموع األصمني اللذين 
ع جذر جذر اثنني وجذر جذر اثنني وثالثني الذين على نسبة واحد وستة عشر تريد مجعهما مثال ذلك إذا قيل امج

أخذت جذر جذر واحد وهو واحد وجذر جذر ستة عشر وهو اثنان جمموعهما ثالثة تضعفه بنفسه كتضعيف كل 
ئة وستني واحد من اجملموعني يكون أحدا ومثانني نسبته إىل واحد كنسبة مائة واثنني وستني إىل اثنني فجذر جذر ما

اجلواب وهذا الطريق عام يف مجيع كل مقدارين أصمني فإن كان اجملموعات جذرين مجعت مربعيهما وضعفت 
املقدار املتوسط بينهما أعين الذي نسبة أحدمها إليه كنسبته إىل اآلخر فإن كل مقدارين جمذورين أو على نسبة 

داد على نسبة واحدة وكل مكعبني أو على نسبة عددين جمذورين يقع بينهما عدد منطق يكون معهما ثالثة أع
عددين مكعبني يقع بينهما مقداران يكون معهما أربعة مقادير على نسبة واحدة وكلما بعدت األضالع مرتبة زادت 

الوسائط واسطة فما كان فجذره اجلواب حنو امجع جذر مثانية وجذر مثانية عشر واملقدار املتوسط بينهما اثنا عشر 
ية ومثانية عشر وضعفت اثين عشر تكون مخسني فمجموعها جذر مخسني فإن قيل امجع عشرة دراهم إال مجعت مثان

مال وماال إال شيئا تكون عشرة دراهم إال شيئا ألنك جترب املال الناقص باملال الزائد وكذلك عشرة أموال إال شيئا 
ن فإذا وضع من عشرة دراهم إال شيئا وشيء إال درمها تكون عشرة أموال إال درمها وكذلك تفعل يف النقصا

عشرة أشياء إال درمها الباقي أحد عشر درمها إال أحد عشر شيئا ألنك جترب العشرة إال شيئا بدرهم لتكمل ويزاد 
الدرهم على الدرهم مث تنقص عشرة األشياء من العشرة دراهم الناقصة الشيء فتكون اجلملة املذكورة ومخسة 

أموال إال مخسة أشياء فالباقي أحد عشر ماال إال عشرة أشياء واعلم أن مجع اجلذور  أشياء إال ماال من عشرة
ونقصان بعضها من بعض خيتص بكل عددين يكون اخلارج من ضرب أحدمها يف اآلخر جذرا منطقا مثل مثانية 



يس كذلك ال جيمع واثنني وتسعة وأربعة واثنني ومثانية عشر فإن جذريهما جيتمعان ويكونان جذرا لعدد آخر وما ل
جذرامها مثل عشرة واثنني فإن اخلارج من الضرب عشرون وال جذر هلا فإذا مجع هذان اجلذران قيل فيهما جذر 

عشرة وجذر اثنني وهلذا مسيا باخلط ذي االمسني ألنه ال ينطق هبما باسم واحد فإذا قصدت مجع ما جيمع من اجلذور 
مرتني مث يضم أحد اجملذورين إىل اآلخر وجيمعان مع اجلذرين ويؤخذ  ضربت أحد اجملذورين يف اآلخر ويؤخذ جذره

جذر اجلمع فهو املطلوب كجذر مثانية وجذر اثنني تضرب اثنني يف مثانية ستة عشر فجذرامها مثانية مث تضم مثانية 
جذر اثنني الثنني يكون عشرة جتمع مع اجلذرين جيتمع مثانية عشر يؤخذ جذر ذلك مثانية عشر هو جذر مثانية و

  موضوعني 

  الباب اخلامس يف التفريق وهو اإلسقاط

وال بد أن يكون املسقط أقل من املسقط منه حىت تبقى بعد إسقاطه منه بقية إذا أردت أن تسقط مقدارا من مقدار 
اسقط كل جنس من جنسه وما ليس له جنس من املسقط منه استثنيته بإال وإن كان استثناء يف املسقط جربته 

على املسقط منه مثله وأسقطت اجلملة من اجلملة على ما تقدم مقاله يريد يسقط ماال وشيئني إال مخسة  وزدت
دراهم من مالني ومخسة دراهم فاجرب املال والشيئني خبمسة دراهم وزدها على مالني ومخسة دراهم وأسقط اجلملة 

عضها من بعض فإن كانت جذورا ضربت من اجلملة يبقى مال وعشرة دراهم إال شيئني وأما إسقاط األضالع ب
مربع أحدمها يف مربع اآلخر وأسقطت جذري املبلغ من جمموع املربعني وما بقي فجذره هو الباقي بعد إسقاط أحد 

اجلذرين من اآلخر فإن زدت جذري املبلغ على جمموع املربعني فجذر اجلملة هو جمموع اجلذرين وأما األعداد 
ن جيمعا بغري واو العطف ميكن أن يسقط أحدمها من اآلخر ما مل يكونا متساويني مثاله الصم فإن كان أصمني ميكن أ

أسقط ضلع اثنني وهو مكعب من ضلع ستة عشر وهو مكعب ومها على نسبة واحد ومثانية فتسقط ضلع واحد من 
الباقي ضلع اثنني ضلع مثانية يبقى واحد مكعب يكون واحدا نسبته إىل مثانية كنسبة اثنني إىل ستة عشر فيكون 

ولك يف إسقاط جذر من جذر أن تسقط جذر الواسطة بني مربعيها من مربعيهما فجذر الباقي اجلواب مثاله أسقط 
جذر اثنني وثالثني من جذر مخسني الواسطة بني مربعيهما أربعون فتسقط ضعفها وهو مثانون من جمموعهما وهو 

  اثنان ومثانون يبقى اثنان فالباقي جذر اثنني 

  الباب السادس يف استخراج اجلذور

واعلم أن يف العدد ماله جذر وقد تقدم بيانه وليس يف األشياء ماله جذر ويف األموال ماله جذر وليس يف الكعاب 
ماله جذر هكذا أبدا مرتبة جمذورة ومرتبة غري جمذورة هذا بالنسبة إىل اللفظ ألن الشيء قد يكون غري جمذور لفظا 

ورد عليك مقدار من جنس واحد جمذور نظرت إىل عدده يف ذلك اجلنس فإن مل يكن جمذورا  جمذورا معىن فإذا
فاملقدار غري جمذور أو جمذورا فجذره جذر عدده من املرتبة اليت إذا عددت املراتب من العدد إليها كان كعدد 

فان جمذورين فاملقدار غري املراتب منها إىل مرتبة املطلوب جذره فإن أردت جذر أكثر من جنس فإن مل يكن الطر
جمذور أو جمذورين واملقدار املطلوب جذره من ثالث مراتب أخذت جذري الطرفني وضربت أحدمها يف اآلخر 

مرتني فإن ارتفع واسطة املقدار املطلوب جذره فاملقدار جمذور وجذر الطرفني جذره وإن ارتفع أقل من الواسطة أو 
أكثر من ثالث مراتب كخمسة وسبعة وتسعة وماشا كل ذلك أخذت جذر  أكثر فاملقدار غري جمذور وإن كان من

أحد الطرفني وحفظته وقسمت عليه ما يف املرتبة اليت تلي ذلك الطرف وقسمت ما بقي على احملفوظ األول فما 



خرج أخذت نصفه وحفظته أيضا وأسقطت مربعه من املرتبة اليت تلي ما يلي الطرف وقسمت ما بقي على احملفوظ 
ألول فما خرج أخذت نصفه وحفظته أيضا وجئت إىل املرتبة الرابعة من اجملذور من الطرف الذي ابتدأت منه ا

وأسقطت منها مضروب احملفوظ الثاين يف احملفوظ الثالث مرتني فما بقي قسمته على احملفوظ األول فما خرج 
تأيت هذه املرتبة اليت هي واسطة مراتب أخذت نصفه وحفظته أيضا وتسري يف هذا العلم على هذا القياس إىل أن 

اجملذور فما خرج فهو جذره مثاله تريد أخذ جذر أربعة أكعب كعب ومثانية أموال كعب واثين عشر مال مال وستة 
عشر كعبا واثين عشر ماال ومثانية أشياء وأربعة آحاد فتأخذ جذر الطرف األعلى وهو أربعة كعب كعب تكون 

يهما مثانية أموال كعب خيرج أربعة أموال خذ نصفها يكن مالني حتفظهما وتسقط كعني حتفظهما مث تقسم عل
مربعيهما من اثين عشر مال مال تبقى مثانية أموال مال تقسمها على كعبني خترج أربعة أشياء خذ نصفها يكن شيئني 

على كعبني خيرج  حتفظهما وتسقط من ستة عشر كعبا مضروب مالني يف شيئني مرتني تبقى مثانية أكعب تقسمها
أربعة أشياء تأخذ نصفها يكن شيئني حتفظهما وتسقط من ستة عشر كعبا مضروب مالني يف شيئني مرتني تبقى مثانية 
أكعب تقسمها على كعبني خترج أربعة آحاد تأخذ نصفها يكون اثنني تضيفهما للمحفوظ وذلك جذر اجلملة واعلم 

ه بقسمني يزيد أحدمها على اآلخر مثل جذر فضل مربع أحد أن استخراج جذر ذي االمسني قسمت أعظم قسمي
قسميه على مربع اآلخر ومجعت جذريهما يكون اجلذر املطلوب مثاله كم جذر عشرة وجذر ستة وتسعني فتقسم 
العشرة بقسمني يزيد أحدمها على اآلخر اثنني أعين جذر فضل مائة على ستة وتسعني وذلك أربعة وستة وجتمع 

اثنان وجذر ستة وهو اجلواب وقد حيتاج إىل استخراج جذر مقدار حمذور يف املعىن دون اللفظ كما جذريهما وذلك 
إذا قيل مال حمذور إن زدت عليه جذرين يكون جمذورا فاملال جمذور ومال وشيئان غري جمذور فتأخذ جذره 

ره خرج إىل املعلوم وسيتضح باالستقراء وهو أن تطلب مقدارا إذا ضربته يف نفسه وقابلت باملرتفع ما يطلب جذ
هذا يف ذكر املسائل الست إن شاء اهللا تعاىل فتجده شيئا ونصف درهم تضربه يف نفسه يبلغ ماال وشيئا وربع درهم 

تقابل به ماال وشيئني خيرج الشيء ربع درهم واملال نصف مثن فيكون اجلواب نصف مثن وهو جمذور وجذره ربع 
صف مثن وهو جمذور وجذره نصف وربع تنبيه الفرق بني اجلذر والضلع أن فإذا زدت عليه جذريه صار نصفا ن

  اجلذر يف املربع والضلع يف املكعب يف املرتبة الثانية 

  الباب السابع يف النسبة

وهي عددية وغري عددية وال تصح العددية يف هذا الباب إال بني مقدارين مفردين من جسن واحد كثالثة أموال إىل 
ا ثلثها وثالثة أشياء إىل ستة أشياء فإهنا نصفها وطريق النسبة فيه أن تنسب عدد املنسوب إىل عدد تسعة أموال فإهن

املنسوب إليه أو مقدارين مركبني جتد مقدارا بعدمها كأربعة أكعب وستة أشياء وستة أكعب وأربعة أشياء بكعب 
وطريقها أن تنسب مفردا من مفردات  وشيء ونصف تعد كل واحد من املقدارين ونسبة أحدمها إىل اآلخر ثلثان

املنسوب إىل نظريه من املنسوب إليه فما كان فهو نسبة اجلميع للجميع وما سوى ذلك فهو قسمة وليس بنسبة 
  وغري العددية كنسبة اجلزء واجلذر والضلع وما تكرر منهما 

  الباب الثامن يف التضعيف

أردته فإن قصدت تثنية ضربت يف اثنني أو تثلثا ففي  وهو ضرب ما يقصد تضعيفه يف عدد بقدر التضعيف الذي
  ثالثة وحنوه 



  الباب التاسع يف التكميل والرد

وسيأيت يف الباب العاشر إن شاء اهللا مجل يعدل بعضها بعضا ويقصد هاهنا عني الكل فإن كان أحدمها جزءا من مال 
ه فريد إىل مال واحد وتفعل بعديله كذلك أو غريه فتكمل وتفعل يف عديله كذلك وقد يكون أكثر من مال أو غري

وإن قصد تكميل ربع مال ليكون ماال كامال زيد عليه ثالثة أمثاله أو يضرب يف أربعة آحاد وتعمل بعديله كذلك 
ونصف مال يزاد عليه مثله أو يضرب يف اثنني وثلثا مال يزاد عليه مثل نصفه أو يضرب يف واحد ونصف ونصف 

ل ثلثه أو يضرب يف واحد وثلث وربع وسدس مال يزاد عليه مثل مخسة أسباعه أو يضرب وربع مال يزاد عليه مث
يف واحد ومخسة أسباع وربع وسدس ومثن مال يزاد عليه أحد عشر جزءا من ثالثة عشر جزءا وكذلك مخسة 

لضابط يف أجزاء من أحد عشر جزءا يزاد عليه مثله ومثل مخسة أو يضرب يف اثنني ومخس وتفعل بعديله كذلك وا
تكميل الكسور أن تنظر إىل خمرجها كم هو فتقابل الكسور احملققة بعضها ببعض وتنظر يف متاثلها وتوافقها وتداخلها 

وتباينها كما تفعل يف الفرائض فإذا علم خمرجها فإن كان مجيعها ينقص عن الواحد فتكمل إىل أصل خمرجها وإن 
أال ترى أن السدس من ستة فإذا كمل يزاد عليه مخسة أمثاله حىت كانت زائدة على الواحد زدت إىل عدد خمرجها 

يصل إىل عدد خمرجه وكذلك واحد وسدس سبعة أجزاء من ستة ينقص منه سبعة لينحط إىل خمرجه وكذلك 
السدس والربع ومخسة من اثين عشر فيكمل مبثله ومثل مخسه وكذلك ربع وسدس ونصف وثلث مخسة عشر من 

  ة من مخسة عشر وهو مخسها لتعود إىل خمرجها اثين عشر ويعمل بعديله كذلك اثين عشر فتنقص ثالث

  الباب العاشر يف التعديل واجلرب واملقابلة

واألبواب املاضية كلها كاخلدم والوسائل هلذا الباب وهو الثمرة مع املسائل املستخرجة فالتعادل نسبة مجلة إىل مجلة 
ل إحدى اجلملتني إذا كانت ناقصة مث يزاد مثل ذلك على عديلتها عند تساويها من جمهول أو معلوم واجلرب تكمي

التقابل واملقابلة أن تعمد جلملتني متماثلتني يف املعىن خمتلفتني يف اللفظ فتسقط التماثل منهما ويبقى منهما معلوم 
التعادل فيها ثالثة أنواع وجمهول يعادله فتعرف اجملهول باملعلوم إن أدى إىل إحدى املسائل الست واجلمل اليت جيري 

عدد وأشياء وأموال وما فوق ذلك من املراتب إذا وقع التعادل فيها يرد إىل هذه الثالثة وتتركب منها ست مسائل 
ثالث مفردة وثالث مقترنة فاملفردة عدد يعدل أشياء وعدد يعدل أموال وأشياء تعدل أموال واملقترنة عدد وأشياء 

تعدل عددا وأموال وعدد يعدل أشياء فكل مسألة حيتاج فيها للجرب ال خيرج فيها عن تعدل أموال وأشياء وأموال 
إحدى املسائل الست ومىت عادل املال العدد كان املال عني ذلك العدد والست مسائل هي من تلك الثالثة أصول 

تصر على الثالثة دون الكعب وما بأن يقابل املفرد مفردا وهي املفردة أو يقابل اثنني منها واحد وهي املقترنة وإمنا اق
فوقه ألن أصول احلساب ثالثة أحاد وعشرات ومئون واأللف هو واحد فكأنا ابتدأنا تكرار األلف وما فوقه وينحل 

ما حتته من امليئني والعشرات واآلحاد وكذلك هاهنا ما فوق الثالثة ينحل إليها فاقتصر عليها فنبدأ باملفردات ألهنا 
  م وضعا متقدمة طبعا فتقد

  املسألة األوىل

عدد يعدل أشياء فالعمل فيها أن يقسم العدد على عدد األشياء فما خرج فهو الشيء مثاله عشرة تعدل ثالثة أشياء 
  تقسم العشرة على ثالثة خترج ثالثة وثلث فالشيء ثالثة وثلث 



  مسألة

يها ربع ما انتهب فصار مع كل أخ وأخت انتهبا تركة أبيهما فردت األخت على األخ ثلث ما انتهبت ورد عل
واحد حقه كم مقدار التركة وكم انتهب كل واحد منهما العمل يف ذلك أن جتعل ما انتهب األخ أربعة دراهم وما 
انتهبت األخت شيئا وأعطاها ربع ما معه وأخذ ثلث ما معها فصار معه ثالثة دراهم وثلث شيء وذلك مثل ما صار 

فه يكون درمهان وشيء وثلث وذلك يعدل ثالثة دراهم وثلث شيء فيسقط معها وهو درهم وثلثا شيء فتضع
  املشترك يبقى شيء يعدل درمها فالشيء درهم فتكون التركة مخسة دراهم ونصيب األخ أربعة واألخت درمها 

  املسألة الثانية

نصف فتقسم عشرة عدد يعدل أمواال فتقسم العدد على عدد األموال فما خرج فهو املال حنو عشرة تعدل مالني و
  على اثنني ونصف خيرج أربعة وهو املال 

  مسألة

مال زدت عليه نصفه وكعبته ونقصت منه ثلثه كان الباقي أربعة أمثال املال فاجعل املال شيئا وزد عليه نصفه 
وكعب املبلغ يكون ثالثة أكعب وربع ومثن كعب تسقط منه ثالثة يبقى كعبنا وربع وذلك يعدل تسعة أشياء 

  لها مرتبة وتعود إىل مالني وربع يعدل تسعة دراهم فاملال أربعة والشيء درمهان وهو األول فتجع

  املسألة الثالثة

أشياء تعدل أمواال تقسم عدد األشياء على عدد األموال فما خرج فهو الشيء مثاله عشرة أشياء تعدل مالني 
  أقسمها على اثنني خيرج مخسة هو الشيء 

  مسألة

وعها مساو ملربع األول ومخسة أمثال الثاين لكن الثالث مساو لألول والثاين فاجعل الثاين واألول ما ثالثة أعداد جمم
شئت من األشياء حبيث يكون جمموع الثالثة األعداد أكثر من مخسة أشياء فليكن شيئني فالثالث ثالثة أشياء فيكون 

ربع األول ومخسة أمثال الثاين فإذا قابلنا وألغينا اجملموع ستة أشياء وذلك يعدل أربعة أموال ومخسة أشياء أعين م
املشترك بقي شيء يعدل أربعة أموال فالشيء ربع درهم وهو األوسط واألول نصف درهم و األخري نصف وربع 
وهذه الثالث مسائل ال حصر هلا إال أن كل مفردين خمتلفي اجلنس قوبل أحدمها باآلخر خرجا إىل حد املعلوم ألن 

قوبل باملعلوم صار معلوما وإذا علم أحد اجملهوالت علم سائرها وإن كان جمهولني حططتهما يف املراتب  اجملهول مىت
أو رفعتهما حىت ينتهي أحدمها إىل العدد مثاله اثنان وثالثون ماال يعدل كعيب كعب فتحط األموال مرتبتني فتعود 

مالَ مالِ ستة عشر درمها فعلى هذا يكون الشيء  اثنني وثالثني درمها حتط كعيب كعب مرتني فيعود مايل مال فخذ
درمهني واملال أربعة والكعب مثانية وكعب الكعب أربعة وستون وإذا مسعت مال يعدل مخسة أجذار فمعناه مخسة 
أجذار نفسه وكذلك أشياء أي كل واحد من أشياء جذر له ألهنا أجذار مبهمة وإال لكان كل مال يف الدنيا يعدل 



العشرة تعدل مخسة أجذار كل جذر اثنان ويدخل فيه اجلذور فإهنا جذور وخيرج الكالم إىل ما ال يفيد مخسة أجذار ف
فتأخذ من لفظ املسألة مسي عدد اجلذور فإذا قلت مال يعدل مخسة أجذار فقد قلت جذره مخسة واملال مخسة 

دل مخسة أجذار املال الكامل وعشرون وهو يعدل مخسة أجذاره وإن قيل نصف مال يعدل مخسة أجذار فمعناه يع
فإن كان مال جمذور ال يكون نصفه جمذورا فتزيد على النصف مثله فيصري ماال وتزيد على األجذار مثلها فيصري 

معىن السؤال مال يعدل عشرة أجذاره املال عشرة واملال مائة ونصفه مخسون وهو مثل مخسة أجذار املال فإن قيل 
كون اجلذر ربع املال بعد قسمة األجذار على األموال ويكون املال ستة عشر مخسة أموال تعدل عشرين جذرا ي

واجلذر أربعة ومىت كان السؤال يلزم منه أن يتوب املال جذر وجزء فالسؤال مستحيل مثل مخسة أموال تعدل سبعة 
جذره جذور ونصف ينوب كل مال جذر ونصف واملال ال يكون جمذورا على هذا النسق وال يتصور مال يعدل 

ونصف جذره نعم يكون الواحد ونصف جذرا بأن يكون املال اثنني وربعا فمىت وقع اجلزء فالسؤال حمال ويصح 
عشرة أموال تعدل عشرة جذور بأن يكون املال واحدا وجذره واحدا والواحد هو جذر الواحد فإن نقص عدد 

ة األخرى يف عدد يعدل ماال ينبغي أن يوضع اجلذور عن عدد األموال فالعبارة مستحيلة وكذلك إذا قلت يف املسأل
السؤال على وجه يكون العدد حمذورا وإال فاملال الذي يقابله ال يكون حمذورا كقولنا مال يعدل سبعة فيكون املال 

سبعة وليس له جذر والغالب على احلساب إذا أطلقوا اجلذر إمنا يريدون به اجملذور من ضرب الشيء يف نفسه 
عددا قبالة أموال ينبغي أن يكون عددا إذا قسم عليها يكون اخلارج بالقسمة جمذورا فإن مل  وكذلك إذا وضعت

يرد باملال اجملذور جذر عدد أصم فإن له جذرا خيتص اهللا مبقداره وقد بينت اهلندسة جذر األصم إمجاال غري أن 
 تكلف يف الوضع فإن كل عدد جيوز أن الصيغة عنه تتعذر وأما املسألة األوىل وهي أجذار تعدل عددا فال حتتاج إىل

يكون جذرا ولو خرج كسر فإن قيل نصف جذر يعدل عشرة فمعناه اجلذر عشرون واملال أربعمائة ودعوى أن 
املال ال يقابل جذرا وكسرا هو كالم إمام احلرمني فيه إشكال من جهة أن اجلذر مىت فرض كسرا أو صحيحا 

ربعته كان اثنني وربعا وهو املال وهو مثل جذره ومثل نصف جذره  وكسرا ناىف ذلك مثاله درهم ونصف إذا
وكذلك اثنان ونصف إذا ضربتها يف نفسها بلغت ستة وربعا وهو املال وهو مثل جذره مرتني ونصف وكذلك يف 

  كثري يف الصور وإمنا يصح له هذا إذا فرض اجلذور صحاحا فقط لكن السائل مل يعني يف سؤاله شيئا 

  فترقةالثالثة امل

وهي أموال وأشياء تعدل عددا وأموال وعدد يعدل أشياء وأشياء وعدد يعدل أمواال املسألة األوىل أموال وأشياء 
تعدل عددا أما املال والشيء فالعمل أن ترد األموال بالزيادة أو النقص إىل مال واحد وتفعل باألشياء والعدد من 

وال بالنسبة إليها وهذا مستمر يف املسألة الثانية والثالثة مث تربع نصف الزيادة والنقص بالنسبة إليها كما فعلت باألم
األشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر املبلغ فتنقص منه نصف عدد األشياء فما بقي فهو الشيء مثاله ماالن ومثانية 

فعلت باألموال ترجع إىل  أشياء تعدل اثنني وأربعني درمها رد األموال إىل مال واحد وتفعل باألشياء والدراهم ما
مال وأربعة أشياء تعدل أحدا وعشرين بربع نصف عدد األشياء يكون أربعة تزيده على أحد وعشرين وتأخذ جذر 
املبلغ وهو مخسة تنقص منه نصف عدد األشياء يبقى ثالثة وهو الشيء فاملال تسعة والعلة يف هذا العمل أن ما يقابل 

ضرب الشيء يف نفسه وما يقابل األشياء هو ما يرتفع من ضرب العدد يف نصف  املال من العدد هو ما يرتفع من
عدد األشياء مرتني فإذا زدت عليه مربع نصف عدد األشياء بلغ مربع الشيء ونصف عدد األشياء جمموعني برهن 



جذر املبلغ أقليدس على ذلك يف املقالة الثانية من كتابه وإذا زدت على العدد مربع نصف عدد األشياء وأخذت 
  وأسقطت منه نصف عدد األشياء كان الباقي كما ذكرنا 

  مسألة

إذا مضى من ساعات الليل الباقية مثل مربع ما مضى وضرب ما مضي يف ثلث ما بقي يبقى يف الليل ربعه فالعمل 
قي يكون ثلثي أن جتعل املاضي شيئا والباقي اثنيت عشرة ساعة إال شيئا وجتمع املاضي ومربعه وتضربه يف ثلث البا

مال ومخسة أشياء وذلك يعدل تسعة فإذا كملت املال وفعلت باألشياء والعدد ما فعلت باملال رجع إىل مال وتسعة 
أشياء ونصف تعدل ثالثة عشر ونصفا فيخرج الشيء بالعمل واحدا ونصفا فاملاضي من الليل ساعة ونصف والباقي 

  عشر ساعات ونصف 

  مسألة

ل ألحدمها رد على أخيك مثل مربع ما يف يدك وقيل للثاين رد على أخيك عشرة دراهم فصار انتهبا مال أبيهما فقي
مع كل واحد حقه العمل أن جتعل ما انتهب أحدمها عشرة دراهم وماال وما انتهب الثاين شيئا فإذا أعطى األول 

عشرة وجيب أن يكونا  الثاين ماال وأخذ منه عشرة دراهم صار معه عشرون درمها ومع الثاين مال وشيء إال
متساويني فإذا جربت وقابلت رجع إىل مال وشيء يعدل ثالثني درمها فإذا فعلت ما ذكرناه خيرج الشيء مخسة 

دراهم وهي ما انتهب أحدمها وانتهب اآلخر مخسة وثالثني ومال أبيهما أربعون وينبغي أن يعلم أن السائل مىت قال 
فمعناه أن ماال إذا زيد عليه أجذار بلغ تسعة وثالثني من ضرورة هذا  مال وعشرة أجذار يعدالن تسعة وثالثني

السؤال أن يوضع وضعا منتظما فلو قال مال وعشرة أجذار تعدل ثالثني من العدد مل يستقم فإنا ال جند ماال جمذورا 
يضع العدد وضعا إذا تزيد عليه عشرة أجذار يبلغ ثالثني وال يعلم حتقيق السؤال يف هذا إال مطلع على علم العدد ف

زيد على املال أعداد أجذاره املذكورة كان مقابال للعدد املوضوع يف سؤال السائل هذا ال بد منه فيحتاج احلاسب 
أن يعلم ما يقابل املال من العدد فيضعه حىت تصح املسألة ولك يف املسألة طريق آخر أن تضرب األموال يف العدد 

فإذا نصفتها صارت عددا مث تضرب ذلك النصف يف نفسه وحتمل اجملتمع على وحتفظ اجملتمع مث تنصف األجذار 
احملفوظ وتأخذ جذره وتطرح منه نصف عدد األشياء فما بقي قسمته على عدد األموال فما خرج فهو اجلذر واملال 

عن جرب هو من ضربه يف نفسه وهذا العمل يغنيك على رد األموال إىل مال واحد ورد ما معك إىل ذلك ويعينك 
كسر املال وجرب ما معه ويسهل عليك حل املسائل وأما إذا كان معك مال واحد استغنيت عن ضرب األموال يف 

العدد وعن قسمة ما بقي من اجلذر بعد طرح نصف عدد األجذار من اجلذر على األموال فإن قيل مال وعشرة 
شيء ثالثة واملال تسعة وامتحانه أن املال تسعة أجذار تعدل تسعة وثالثني من العدد كم اجلذر وكم املال خيرج ال

وعشرة األجذار ثالثون فاجلميع تسعة وثالثون كما كان العدد فإن أردت اخلروج إىل املال قبل اجلذر فاضرب عدد 
األجذار يف نفسها مث يف التسعة وثالثني يكن ثالثة آالف وتسعمائة احفظها مث اضرب نصف املائة اليت قامت من 

األجذار يف نفسها وامحلها على الثالثة آالف وتسعمائة وخذ جذر اجملتمع وذلك مثانون اطرح منها ضرب عدد 
اخلمسني الباقي ثالثون اطرحها من تسعة وثالثني الباقي تسعة وهو املال فاجلذر ثالثة فإن قيل مال وثالثة أمثان مال 

ال يف املائة واالثىن عشر تكون مائة وأربعة ومخسني وثالثة أجذار تعدل مائة واثين عشر ضرب املنال وثالثة أمثان م
مث تنصف األشياء وتضرهبا يف نفسها وحتمل اجملتمع على املائة واألربعة ومخسني تكن مائة وستة ومخسني وربعا تأخذ 



جذرها اثين عشر ونصف اطرح منها نصف األجذار الباقي أحد عشر اقسم ذلك على املال وثالثة أمثان مال خيرج 
يء مثانية واملال أربعة وستون وإن شئت نسبة ماال من مال وثالثة أمثان مال وذلك مثانية أجزاء من أحد عشر الش

فتأخذ من كل ما معك مثانية أجزاء من أحد عشر ولك طريق آخر أن تضرب نصف عدد اجملذور يف مثله وتضم 
بقي فهو جذر املال واملال متركب منه اخلارج إىل العدد ويؤخذ جذر اجلميع ويسقط منه نصف عدد اجلذور فما 

حنو مال وعشرة أجذار تعدل عشرة من العدد ونصف عدد اجلذور يف مثله مخسة وعشرون تضم إليه أربعة 
وعشرين فيصري اجلميع تسعة وأربعني جذرها سبعة فيسقط منها نصف عدد اجلذور وهو مخسة الباقي اثنان وهو 

يظهر للحس باهلندسة أن جتعل املال سطحا مربعا متساوي األضالع والزوايا كل جذر املال واملال أربعة وبرهانه مبا 
مبلغ من أضالعه جذر عليه أ ب ج د مث تصل بأحد أجذاره وهو ج ب خط ب هـ وجتعله يف عشرة من العدد مث 
 تضربه يف خط ب أ وهو أحد أجذار املال فيتركب منه سطح ب و فيكون عشرة أجذار ألن ضرب جذر يف عشرة

آحاد عشرة أجذار فسطح ج و إذا أربعة وعشرون من العدد ألنه املال وعشرة أجذاره مث تقسم خط ب هـ 
بنصفني على نقطة ح مث تضرب خط ح ج يف نفسه فيتركب سطح ح ك ب هـ مث خترج خط ب أ إىل نقطة ع 

ـ  فقد كمل الشكل وهو يدل من وجهني أحدمها أن خط ب هـ قد قسم بنصفني وزيد يف طوله ب ح فتضرب ه
ح يف ب ح ، و ح ب يف نفسه مثل ضرب ج ح يف نفسه كما تقدم يف القواعد ومعلوم أن ضرب اخلط كله وهو 
خط هـ ح يف ح د وهو مثل ح ب أربعة وعشرون ألن مسطح ج و هو املال والعشرة أجذار وضرب نف اخلط 

ة وأربعني وهو مثل ضرب نصف اخلط األقل يف نفسه وهو خط ح ب مخسة وعشرون ألنه مخسة فيصري اجلميع تسع
مع الزيادة يف نفسه وهو خط ج ح وخط ح ح جذره فهو سبعة فإذا أسقطت منه نصف عدد اجلذور وهو خط ح 

  ب وهو مخسة بقي خط ب ح اثنني وهو جذر املال واملال أربعة 

  املسألة الثانية من املفترقات

ق بعد رد األموال بالنقص واإلكمال إىل مال واحد أن تفعل أموال وعدد يعدل أشياء مال املال ومال الشيء فالطري
بالعدد واألشياء مثل ما فعل باألموال أن تربع نصف عدد األشياء فإن كان مثل العدد فاملال مثل العدد والشيء 
نصف عدد األشياء وإن مل يكن مثله أسقطت العدد من مربع نصف عدد األشياء وأخذت جذر الباقي فإن شئت 

ى نصف عدد األشياء وإن شئت نقصته منه فما كان فهو الشيء مثاله نصف مال وثالثة دراهم يعدل شيئني زدته عل
ونصفا فإذا أكملت املال ماال وفعلت باألشياء والعدد ما فعلت به ورجع إىل مال وستة دراهم تعدل مخسة أشياء 

ذ جذره يكون نصفا إن شئت زدته على تربع نصف عدد األشياء يكون ستة وربعا تسقط منه العدد يبقى ربع تأخ
نصف عدد األجذار يكون الشيء ثالثة وإن شئت نقصته منه يكون الشيء اثنني وال يكون العدد أعظم من مربع 

نصف عدد األشياء فإنه يستحيل والعلة يف هذا العمل أن بعض األشياء يقابل املال وهو ما عدده كعدد ما يف الشيء 
العدد فإن كان العدد واملال متساويني فنصف األشياء يقابل هذا والنصف يقابل هذا  من اآلحاد والباقي يقابل

ومربع نصف عدد األشياء مساو لكل واحد من املال أو العدد وإن مل يكن املال والعدد متساويني فما يقابل أحدمها 
رب أحدمها يف اآلخر هو العدد من عدد األشياء أعظم مما يقابل اآلخر فقد انقسم عدد األشياء بقسمني خمتلفني وض

ألن العدد مساو لضرب الشيء يف عدد مقابل العدد من األشياء وذلك ينقص من مربع نصف عدد األشياء مبربع 
الفصل بني أحد قسمي األشياء وبني نصف عدد األشياء فإذا أسقطت العدد من مربع نصف عدد األشياء فجذر 

القسم األعظم من األشياء وإن نقصته منه فهو القسم األصغر فقد ظهر  الباقي إن زدته على نصف عدد األشياء فهو



أنك إن شئت زدت جذر الباقي على نصف عدد األشياء وإن شئت نقصته منه وأن العدد ال يكون أعظم من مربع 
أحد األشياء وأن معىن قولنا مال واحد وعشرون من العدد يعدالن عشرة أجذار مال مثال أنه مال إذا أزيد عليه 
وعشرون درمها كان املبلغ مثل عشرة أجذار ذلك املال وأن املسألة قد تكون موضوعة وضعا يتأتى بالزيادة 

والنقصان وقد ال تأيت إال بأحدمها حبسب الوضع وحيتاج الواضع إىل وضع العدد املضموم إىل املال على وجه تنتظم 
إمنا يتأتى بأن يفرض الواضع ماال يف نفسه جمذورا ويقدر له فيه معادلة املال والعدد املوضوع معه بعدد جذوره وهذا 

جذورا ويعرف مبلغها مث يضم إىل املال عددا يقابل ذلك املبلغ ومن وضع عددا إذا ضربنا نصف نصف األجذار يف 
ف عدد مثله كان مبلغه أقل من العدد املذكور مع املال استحالت املسألة ومىت كان املبلغ مثل العدد فاجلذر مثل نص

األجذار ولك طريق آخر فإذا قيل لك مال واحد وعشرون درمها يعدل عشرة أجذار أن تضرب األموال يف العدد 
وحتفظه وتنصف األجذار وتضرهبا يف نفسها وتطرحه من العدد احملفوظ وتأخذ جذر الباقي فما كان فإن شئت امحله 

فهو اجلذر واملال ضربه يف نفسه وهو يف هذه  على نصف عدد األشياء واقسم ذلك على عدد األموال فما خرج
املسألة بالزيادة سبعة وبالنقصان ثالثة واملال بالزيادة تسعة وأربعون وبالنقصان تسعة وإن أردت االمتحان بالزيادة 

فقد عملت أن املال تسعة وأربعون فإذا محلت عليها الواحد وعشرين اليت ذكر كان سبعني وهو مثل عشرة 
اجلذر سبعة وامتحاهنا بالنقصان فاملال تسعة إن محلت عليها الواحد والعشرين كان ثالثني وهي مثل األجذار ألن 

العشرة األجذار ألن اجلذر ثالثة وطريق آخر تضرب نصف عدد األجذار يف نفسه وتنقص منه قدر العدد الذي مع 
ل واملال متركب منه فإن كان اخلارج املال ويؤخذ جذر الثاين فينقص من نصف عدد اجلذور فما بقي فهة جذر املا

من ضرب نصف عدد اجلذور يف نفسه قدر العدد فاملال قدر العدد أو أقل منه فالسؤال مستحيل مثال األول مال 
وستة عشر من العدد يعدل عشرة أجذار تضرب نصف عدد اجلذور يف نفسه يبلغ مخسة وعشرين تنقص منها ستة 

الثة تنقص من نصف عدد اجلذور وهو مخسة يبقى اثنان وهو جذر املال واملال عشر وهو العدد يبقى تسعة جذرها ث
أربعة وإن زدت الثالثة على نصف األجذار وهي مخسة صارت مثانية وهو جذر املال أيضا واملال أربعة وستون 

ضلع من وبرهانه بشكل يدرك باجلس من اهلندسة فنقول جتعل املال سطحا مربعا متساوي األضالع والزوايا كل 
أضالعه جذره عليه أ ب ج د وتصل طرف ضلع د ب خبط ب هـ مث تضرب خط ب هـ يف خط ب أ وهو مثل 
ب د فيتركب منه سطح ب ر فتجعله العدد الذي مع املال وهو ستة عشر فمجموع سطح د و أ هـ عشرة أجذار 

ن طرف خط د هـ يف خط د املال ألنه قال يف السؤال مال وستة عشر يعدل عشرة أجذار وقد تركب جمموعة م
ج ومعلوم أن خط د ج جذر املال فخط د هـ عشرة أجذار ضرورة تركب سطح عشرة أجذار منه إذ ال يتركب 
إال من ضرب جذور يف عدد فيقسم خط د هـ بنصفني على نقطة ح مث تضرب أحد النصفني يف نفسه وهو خط د 

لوم أن مجيع هذا السطح الذي مجلته مخسة ح فيتركب منه سطح د ع مجلته مخسة وعشرون من العدد ومع
وعشرون هو من ضرب ح د يف نفسه مثل اخلارج من ضرب هـ ب يف ب د ، وج ب يف نفسه ألن خط هـ د 

قد قسم بنصفني مث قسم بقسمني خمتلفني وكل خط قسم كذلك فإن ضرب القسم األطول يف القسم األقصر 
ضرب بنصف اخلط يف نفسه ومعلوم أن ضرب القسم وفضل نصف اخلط عن القسم األقصر فسي نفسه مثل 

ـ يف األقصر وهو خط ب د الذي هو مثل خط ب أ ستة عشر من العدد كما تقرر فيبقى  األطول وهو خط ب ه
من مساواة سطح د ع الذي هو مخسة وعشرون خط ج ب يف نفسه فيكون تسعة فخط ج ب إذا ثالثة فإذا أسقط 

د اثنني فهو جذر املال واملال أربعة فهذا معىن قولنا تضرب نصف عدد  من خط ج د الذي هو مخسة بقي خط ب
األجذار يف نفسه وهو خط ج ب فيكون مخسة وعشرين وهو سطح ج ك فتسقط الستة عشر فتبقى تسعة وهو 



سطح أ ع فجذر ذلك ثالثة وهو خط ر أ وج ب مثله فتسقط من نصف عدد اجلذور وهو خط ج د فيبقى اثنان 
هو جذر املال واملال أربعة وأما إذا كان العدد الذي مع املال يساوي اخلارج من ضرب نصف عدد وهو خط ب د ف

اجلذور يف نفسه فاملال قدر ذلك العدد مثاله مال وستة عشر من العدد يعدل مثانية أجذار فإن ضرب أربعة يف أربعة 
عشر من العدد يعدل ستة أجذار وهو ستة عشر فهو قدر املال فيكون املال ستة عشر ومثال الناقص مال وستة 

  متعذر مستحيل 

  املسألة الثالثة من املقترنات

إذا عادل املال اجملذور والعدد ما املال وما الشيء فالطريق يف استخراج الشيء بعد رد األموال إىل مال واحد 
تزيده على نصف عدد بالتنقيص أو اإلكمال أن تربع نصف عدد األشياء وتزيده على العدد وتأخذ جذر املبلغ ف

األشياء يكون الشيء مثاله مال يعدل مخسة أشياء وستة دراهم تربع نصف عدد األشياء وتزيده على العدد وتأخذ 
جذر املبلغ فتزيده على نصف عدد األشياء يكون ستة وهو الشيء والعلة أن األشياء من ضرب الشيء يف عدد 

فهو من ضرب الشيء يف مثله لكن األشياء من ضرب الشيء يف عدد األشياء والعدد واألشياء جمموعهما يعدل ماال 
األشياء فالعدد من ضرب الشيء يف الشيء إال عدد األشياء وكل عدد زدت عليه زيادة فإن ضرب العدد مع 

الزيادة مضافا إليه مربع نصف العدد مساو ملربع نصف العدد مع الزيادة جمموعني كما تقدم يف القواعد فالعدد عدد 
ألشياء والزيادة الشيء إال عدد األشياء والعدد من ضرب الشيء يف الشيء إال عدد األشياء وذلك يعدل مع مربع ا

نصف عدد األشياء مربع نصف عدد األشياء مع الزيادة وهي الشيء إال عدد األشياء جمموعني وإذا أضفت إىل 
خر تضرب األموال يف العدد وحتفظ جذر ذلك نصف عدد األشياء اكتمل الشيء وهو واملطلوب ولك طريق آ

اجملتمع مث تنصف عدد األشياء وتضرهبا يف نفسها وحتمل اجملتمع على احملفوظ وتأخذ جذر اجملتمع وحتمله على نصف 
عدد األشياء وتقسم اجملتمع على عدد األموال فما خرج فهو الشيء واملال ضربه يف نفسه حنو مال يعدل ثالثة 

ذكر أكثر من مال مثل مال ونصف مال أو مالني وحنوه فإن ئشت فاعمل ما تقدم وإن  أجذار وأربعة دراهم فإن
شئت سم ماال مما ذكر من األموال وخذ تلك النسبة من كل ما ذكر يف املسألة مث تعمل على ما ذكر يف املسألة فإن 

فيخرج املال من ضربه يف ذكر أقل من مال مثل ثالثة أرباع مال أو نصف وحنوه فأنت أبدا تطلب ما خيرج اجلذر 
نفسه أو خترج املال ابتداء ومىت ذكر عدد األموال مرده إىل مال واحد ورد كل نوع مما يقابله إىل مثل ما رددت 

إليه املال مث استعمل الطريق وإن كان للمال جزء أو أجزاء دون التمام فكمل املال مث زد على كل واحد من 
املال مث استعمل الطرق وبرهان الطريق األول بشكل هندسي حمسوس أن جتعل النوعني اآلخرين مثل ما زدته على 

املال سطحا مربعا متساوي األضالع والزوايا فكل ضلع من أضالعه جذره ومجلته أربعة أجذار ومخسة من العدد 
وهو سطح أ ب ج د مث تقتطع من خط أ ب فتضربه يف خط د ب يتركب منه سطح ج ب فتجعله اخلمسة من 

د مث تضرب بقية خط أ ب وهو خط أ هـ يف خط أ ج يتركب منه سطح هـ ج فتجعله األربعة األجذار مث العد
ـ يف نفسه فيتركب منه سطح هـ ع ومعلوم أن خط أ  تقسم خط أ هـ بنصفني على نقطة و مث تضرب خط و ه

هرم خط أ ج يف هـ أربعة من العدد ألن سطح و ح أربعة أجذار السطح األعظم وقد تركب من ضرب جذره و
ـ أربعة من العدد فخط و هـ اثنان ألنه نصفه وسطح هـ ع يتركب من  خط أ هـ فيجب أن يكون خط أ ه
ضربه يف نفسه فهو أربعة إذا فإذا ضممناه إىل سطح د ج الذي هو مخسة من العدد صار اجملموع تسعة وهو مثل 

 طوله زيادة فإن ضرب اخلط كله مع اخلارج من ضرب خط و ب يف نفسه ألن كل خط قسم بنصفني وزيد يف



الزيادة يف الزيادة وضرب اخلط يف نفسه مثل ضرب نصف اخلط والزيادة يف نفسه كما تقدم يف القواعد وقد 
ضرب ب د وهو مثل أ ب يف هـ ب فتركب منه سطح ج ب وهو مخسة من العدد وضرب و د يف نفسه فتركب 

ـ ع وهو أربعة فاجلميع مثل ضرب و  ب يف نفسه ومجلة ذلك تسعة فخط و ب إذا ثالثة ألنه جذر منه سطح ه
تسعة فإذا ضم إليه بقية اخلط وهو خط أ و وهو اثنان صار اجلميع مخسة وهو جذر السطح األعظم فجملته مخسة 

وعشرون تنبيه للثالثة املفردة ضابطو واحد وهو قسمة األدىن على األعلى وختتص الثالثة بأن اخلارج مال تأخذ 
فأخذ اجلذر يف الثالثة هو الزائد ليس إال وتشترك املقترنات الثالث يف ضرب نصف عدد األشياء يف نفسه جذره 

وتشارك األوىل األخرية فيه ويف إضافة املتحصل إىل العدد املذكور يف املسألة وأخذ جذره ومتتاز األوىل بتنقيص 
ص حيصل الفرق بني األوىل واألخرية ليس إال ومتتاز نصف األشياء من اجلذر والثالثة بزيادته وهبذه الزيادة والنق

الثانية عنهما بتنقيص العدد املذكور يف املسالة من املتحصل من ضرب نصف عدد األشياء يف نفسه وأخذ جذره بعد 
ذلك وأما تنقيص اجلذر من نصف عدد األشياء يف نفسه وأخذ جذره بعد ذلك وأما تنقيص اجلذر من نصف عدد 

ركها األوىل يف ذلك لكن يف األوىل تنقصه من مجلة املتحصل من ضرب نصف نصف عدد األشياء األشياء فتشا
والعدد املذكور وها هنا تنقصها من جذر العدد الكائن من ضرب نصف عدد األشياء بعد إسقاط العدد املذكور يف 

الثة يزاد على اجلملة املتحصلة من املسألة منه وأما زيادة نصف عدد األشياء فتشاركها الثالثة فيها إال أن يف الث
ضرب نصف عدد األشياء والعدد املذكور يف املسألة ويف الثانية تنقصها من جذر العدد الكائن من ضرب نصف 

عدد األشياء بعد تنقيص العدد املذكور يف املسألة منه وستتضح هذه املسائل أكثر من هذا بالعمل يف املسائل الفقهية 
تعاىل وال أقتصر يف خترجيها على اجلرب واملقابلة بل أذكر نبذا من الطرق الغريبة كاخلطأين  املشكلة إن شاء اهللا

  والدينار وغريمها إن شاء اهللا تعاىل بثمرة هذا النظر تتخرج املسائل وهي مخسة أنواع 

  النوع األول مسائل الوصايا

نصيب أحدهم ألن نصيب أحدهم دون الربع وفيه مخس عشرة مسألة األوىل له مخس بنني وأوصى بتكملة ربع ماله ب
فالفاضل هو الوصية وحساهبا باجلرب أن تأخذ ما ال ترفع ربعه للموصي له وترد منه نصيبا فيحصل ثالثة أرباع مال 
ونصيب مسترجع من ربع وهذا يعدل مخسة أنصباء فيكفي النصيب الذي معنا بنصيب قصاصا فتبقى ثالثة أرباع 

تبسط اجلميع أرباعا تضرب كل واحد يف أربعة تبلغ األنصباء ستة عشر وتبلغ ثالثة أرباع  مال تعدل أربعة أنصباء
ثالثة فتقلب العبارة وتقول املال ستة عشر والنصيب ثالثة مث تأخذ ربع املال أربعة تطرح منه نصيبا وهو ثالثة يبقى 

  اخلمسة ثالثة ثالثة وهو النصيب اخلارج  سهم هو التكملة املوصي هبا ادفعه للموصى له يبقى مخسة عشر بني البنني

  طريقة املقادير

تأخذ ربع املال يلقى منه نصيب يبقى مقدار هو التكملة وإذا أعطينا من كل ربع نصيبا فضل مثل ما فضل من الربع 
قادير األول فيحصل من األرباع الباقية ثالثة مقادير ومعنا مقدار من الربع األول وتوفرت أربع بنني وفضل أربع م

يسلم مقدار للوصية يبقى نصيب ابن مل يأخذ شيئا تسلم له املقادير الثالثة فيحصل أن كل نصيب ثالثة وكنا جعلنا 
  ربع املال نصيبا ومقدارا فيظهر أن ربع املال واملال ستة عشر والنصيب ثالثة والتكملة سهم 

  طريقة الدينار والدرهم



نارا والتكملة درمها تدفع الدرهم للوصية يبقى من أرباع املال أربعة دنانري جتعل ربع املال دينارا ودرمها النصيب دي
وثالثة دراهم يأخذ أربعة بنني أربعة دنانري تبقى ثالثة دراهم يف يد االبن اخلامس وهي قيمة الدينار فتجعل كل ربع 

  أربعة دراهم ثالثة للنصيب وواحد للتكملة 

  طريقة اخلطأين

ء وتذكر على وجهني يسمى أحدمها اخلطأ األكرب وهو أن خيطئ خطأين مث خيرج الصواب وهي طريقة قدماء احلكما
من بينهما واخلطأ األصغر وهو الذي خيرج الصواب خبطأ واحد فتجعل ربع املال اثنني والتكملة بينهما والنصيب 

نصيبا تضمه إىل ثالثة  واحد ومجلة املال حينئذ مثانية للوصية سهم يبقى من هذا الربع واحد وهو الذي قدرناه
األرباع تصري سبعة وكان جيب أن تكون مخسة ليأخذ كل ابن سهما كما قررناه يف الربع األول ففضل عن الواجب 
اثنان فهو اخلطأ األول وهو زائد فاحفظه مث جتعل املال إن شئت اثين عشر وفيه ثالثة للتكملة منها واحد والنصيب 

أحد عشر وكان الواجب أن يبقى عشرة ليأخذ كل ابن سهمني مثل النصيب  اثنان تدفع التكملة للوصية يبقى
املفروض من الربع فزاد سهم وهو اخلطأ الثاين وهو زائد أيضا فيحط اخلطأ الثاين من اخلطأ األول لتجانسهما يف 

وهو واحد بثمانية الزيادة يبقى واحد وهو املقسوم عليه فاحفظه مث اضرب املال األول وهو مثانية يف اخلطأ الثاين 
واضرب املال الثاين وهو اثنا عشر يف اخلطأ األول وهو اثنان بأربعة وعشرين فتحط األقل من األكثر يبقى ستة 
عشر اقسمها على الواحد احملفوظ خيرج ستة عشر وهو املال وإن أردت النصيب فاضرب النصيب األول وهو 

النصيب الثاين وهو اثنان يف اخلطأ األول وهو اثنان تكون  واحد يف اخلطأ الثاين وهو واحد يكون واحدا واضرب
أربعة فانقص األقل من األكثر تبقى ثالثة اقسمها على الواحد احملفوظ خيرج ثالثة وهو النصيب باألعمال املتقدمة 

فإن لكل ابن الثانية ترك أربعة بنني وبنتا وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحد البنني خذ ربع املال ألق منه نصيبني 
سهمني وزد النصيبني على ثالثة أرباع املال حتصل ثالثة أرباع مال ونصيبان أسقط نصيبني بنصيبني اجلنس جبنسه 

قصاصا يبقى ثالثة أرباع مال تعدل سبعة أنصباء أبسطها أرباعا واقلب االسم فيها يبقى املال مثانية وعشرين 
وصية واسترجع منها نصيبني وذلك ستة يبقى سهم وهو التكملة والنصيب ثالثة وربع املال سبعة ادفع سبعة لل

ويبقى من املال سبعة وعشرون لكل ابن ستة وللبنت ثالثة وهو مع التكملة سبعة وهو ربع املال الثالثة ترى مخس 
ملال بنني وأوصى بعشر ماله وآلخر بتكملة الربع بنصيب أحد بنيه فطريق اجلرب تأخذ ماال تطرح منه عشرة مث ربع ا
وترد منه نصيبا يبقى ثالثة عشر جزءا من عشرين جزءا من املال ونصيب ألن العشرين هي أقل عدد يكفي يف 

العشر والربع والرد وذلك يعدل مخسة أنصباء فتلقي نصيبا بنصيب قصاصا يبقى ثالثة عشر جزءا من عشرين جزءا 
قلب االسم املال مثانون والنصيب ثالثة عشر من مال تعدل أربعة أنصباء تبسطها بأجزاء العشرين وتقول بعد 

فتعطي من املال للوصية عشره وهو مثانية مث ربع املال وهو عشرون فتلقي منه النصيب تقديرا وهو ثالثة عشر تبقى 
سبعة وهي التكملة والوصيتان مخسة عشر مثانية وسبعة تلقيهما من املال يبقى مخسة وستون لكل ابن ثالثة عشر 

ين جتعل للمال عشرين ألنه اقل عدد حيصل ذلك خترج عشره للوصية األوىل وربع املال وهو مخسه طريقة اخلطأ
وجتعل النصيب إن شئت ثالثة وتدفع اثنني لصاحب التكملة تبقى ستة عشر وكان الواجب أن تبقى مخسة عشر 

ائد فاحفظه مث اجعل املال ليأخذ كل ابن ثالثة مثل النصيب الذي قدرناه زاد واحدا وهو اخلطأ األول فاخلطأ ز
أربعني وادفع عشرها أربعة وربعها عشرة والنصيب مخسة والتكملة اخلمسة الباقية من الربع فالوصيتان تسعة ألقها 
من املال يبقى أحد وثالثون وكان الواجب أن يبقى مخسة وعشرون لتنقسم لكل ابن مخسة مثل النصيب املفروض 



أيضا ألق منه اخلطأ األول يبقى مخسة احفظها فهي املقسوم عليها فإن أردت املال زاد ستة وهو اخلطأ الثاين زائد 
ضربت املال األول يف اخلطأ الثاين واملال الثاين يف اخلطأ األول ونقصت أقل املبلغني من أكثرمها يبقى مثانون 

األول يف اخلطأ الثاين  اقسمهما على اخلمسة احملفوظة خيرج ستة عشر هي املال وإن أردت النصيب ضربت النصيب
والنصيب الثاين يف اخلطأ األول ونقصت األقل من األكثر تبقى ثالثة عشر اقسمها على اخلمسة خيرج اثنان وثالثة 

أمخاس وهو النصيب وإن أردت إسقاط الكسر بسطت املال والنصيب أمخاسا فيصري املال مثانني والنصيب ثالثة 
ع املال دينارا ودرمها تدفع درمها تدفع درمها للتكملة يبقى من املال أربعة عشر طريقة الدينار والدرهم تفرض رب

دنانري وثالثة دراهم للوصية األخرى عشر املال وتقدره كامال ليخرج العشر كامال فالعشر أربعة أعشار دينار 
ثالثة أمخاس درهم غري  وأربعة أعشار درهم تبقى ثالثة دنانري وثالثة أمخاس دينار أو تقول ستة أعشار دينار وتبقى

أن أخرجنا التكملة درمها الباقي ثالثة دنانري وثالثة أمخاس دينار ودرمهان وثالثة أمخاس درهم وذلك يعدل مخسة 
دنانري أنصباء البنني فتسقط اجلنس من اجلنس يبقى من األنصباء دينار ومخسان يعدل درمهن وثالثة أمخاس درهم 

الدينار ثالثة عشر وهو النصيب والدرهم سبعة وهو التكملة ومها ربع املال وذلك تبسطها أمخاسا وتقلب العبارة ف
عشرون واملال مثانون طريقة املقادير تلقي من ربع املال نصيبا وتدفع املقدار الباقي للتكملة يبقى ثالثة أرباع املال 

وقد كان ربعه نصيبا ومقدارا فاملال  تدفع لكل ابن من كل ربع نصيبا يبقى فيها ثالثة مقادير تلقي منها عشر املال
أربعة أنصباء وأربعة مقادير وعشر مجيع املال أربعة أعشار نصيب وأربعة أعشار مقدار تلقي ذلك من ثالثة مقادير 

وتسقط من اجلنس يبقى مقداران وثالثة أمخاس مقدار إال مخسي نصيب وهو أوجز من أن تقول إال أربعة أعشار 
وهو نصيب االبن اخلامس الذي مل أخذ شيئا فتجرب املقدارين وثالثة أمخاس مقدار خبمس  نصيب وذلك يعدل نصيبا

نصيب وهو املستثىن ويزداد على عديله مثله فيصري نصيب ومخسان يف مقابلة مقدارين وثالثة أمخاس مقدار تبسطها 
مع النصيب عشرون واملال أمخاسا وتقلب العبارة فيصري النصيب ثالثة عشر واملقدار سبعة وهي التكملة وهي 

مثانون الرابعة له سبعة بنني وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إال عشر الباقي من املال فطريق احليز تسلم ربع 
مال املوصى له بالتكملة وتسترجع نصيبا يبقى ربع مال األنصباء وهو التكملة تدفعها للموصى له هبا وتضيف 

سترجع من التكملة مثل عشر ذلك وتضيفه أيضا وذلك سهم من أربعني ملكان الربع النصيب لثالثة أرباع املال وت
والعشر وثالثة األرباع مع النصيب املسترجع من التكملة ثالثون ونصيب وعشر ذلك ثالثة وعشر نصيب فتسترد 

سبعة من صاحب التكملة ثالثة وعشر نصيب تبقى ثالثة وثالثون جزءا من أربعني ونصيب وعشر نصيب تعدل 
أنصباء تسقط النصيب والعشر مبثله قصاصا تبقى ثالثة وثالثون يف مقابلة مخسة أنصباء وتسعة أعشار نصيب 

فتضرب اجلميع يف خمرج أجزاء املال وهو أربعون فيصري املال مئتني وستة وثالثني والنصيب ثالثة وثالثون وامتحنه 
ثالثة وثالثون تبقى ستة وعشرون وهي التكملة وتسقطها بأخذ ربع املال وهو تسعة ومخسون أسقط منه نصيبا وهو 

من املال تقديرا يبقى مائتان وعشرة تسقط عشرها وهو أحد وعشرون من التكملة يبقى منها مخسة ويف الوصية 
يبقى من املال مئتان وأحد وثالثون بني سبعة بنني لكل واحد ثالثة وثالثون طريق الدينار والدرهم جتعل ربع املال 

ارا ودرمها فالدينار نصيب والتكملة درهم تدفع الدرهم فيها يبقى من املال أربعة دنانري وثالثة دراهم تسترجع دين
عشرها من التكملة وتزيد املسترجع على باقي املال يبلغ أربعة دنانري وأربعة أعشار دينار وثالثة دراهم وثالثة 

بنني وتسقط اجلنس من اجلنس يبقى ديناران وستة أعشار أعشار درهم تبسط املبلغ بعدل سبعة دنانري أنصباء ال
دينار تعدل ثالثة دراهم وثالثة أعشار درهم تبسطها أعشارا يصري الدينار وستة األعشار ستة وعشرين والدرهم 

ثالثة وثالثني فتقلب العبارة فيكون الدينار ثالثة وثالثني وهو النصيب والدرهم ستة وعشرين وهي التكملة وقد ال 



تاج طريق الدينار والدرهم إىل قلب العبارة ومىت احتاج فقد وقعت يف اجلرب والعبارة فيها مستعارة من حكم اجلرب حي
إذا قلبنا العبارة أن جتعل النصيب أجزاء والعدد أمواال واملال نصيبا فتقول الدينار ثالثة وثالثون وهي النصيب 

وجمموعهما تسعة ومخسون اخلامسة أربعة بنني وأوصى بتكملة  والدرهم ستة وعشرون وهي التكملة ومها ربع املال
ثلث ماله بنصيب أحدهم إال تكملة ربع ماله بالنصيب فتبدأ بطريق اجلرب فتأخذ ثلث مال تنقص منه نصيبا يبقى 
ثلث مال إال نصيبا وهذا تكملة الثلث فاحفظها مث خذ ربع مال وانقص منه نصيبا يبقى ربع مال إال نصيبا وهذه 
تكملة الربع أنقصها من تكملة الثلث وهو ثلث مال إال نصيبا يبقى نصف سدس مال وتسقط االستثناء على ما 

تقدم أن النفي إذا أضيف إىل املستثىن منه صار إثباتا فيثبت نصيب بسبب إضافة ربع مال إال نصيبا إىل ثلث مال إال 
ضته اإلضافة فيبقى نصف سدس مال فيسقط من املال فيبقى نصيبا فيجرب ما يف ثلث املال من استثناء النصيب مبا اقت

أحد عشر جزءا من اثين عشر جزءا من مال يعدل أربعة أنصباء اضرب اجلميع يف خمرج أجزاء املال وهو اثنا عشر 
واقلب العبارة فيصري املال مثانية وأربعني والنصيب أحد عشر وامتحنه بأن ثلث املال ستة عشر خيرج منه النصيب 

د عشر تبقى مخسة مث تأخذ ربع املال اثنا عشر تلقي منه النصيب وهو أحد عشر يبقى واحد وهو تكمله الربع أح
أسقط التكملة من التكملة احملفوظة تبقى أربعة هي الوصية ويف نصب سدس املال أسقطها من املال وهو مثانية 

 وأوصى جبذر نصيب ابن لعمه وجبذر مجيع املال وأربعون تبقى أربعة وأربعون لكل ابن أحد عشر السادسة ثالثة بنني
خلاله فتجعل وصية العم جذرا ونصيب كل ابن ماال ألن اجلذر هو ما إذا ضرب يف نفسه رد ماال وأما وصية اخلال 
ففيها اصطالح للحساب محلوه على جذرين نظرا لصورة اللفظ ال ملعىن األموال وجعلوا املال كله أربعة أموال ألن 

يكون إال جذر أربعة واللغة تقتضي أن يكون أوصى له بأصل املال وهو أقل ما يتمول ألن اجلذر لغة األصل  اثنني ال
وحينئذ ال يكون أوصى مبعترب بل حبقري جدا وظاهر اللفظ خالفه فيحمل على اصطالح احلساب ال من كل وجه 

ال خيتص باثنني فحينئذ هذا اصطالح  ألن اصطالحهم يف جذر املال هو الذي إذا ضرب يف نفسه قام املال وذلك
خاص بالوصية إذا مجع بني جذرين هكذا فإن أفرد جذرا النصيب عملوا النصيب جمذورا وأعطوا جذره وجعلوا 
كل نصيب ماال وقالوا يف املسألة ثالثة أموال مثال إن كان البنون ثالثة ويزيدون على األموال اجلذر املوصى به 

ملون العمل كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل فيكون املال كله أربعة أموال والوصيتان ثالثة فيقولون ثالثة وجذره ويك
أجذار انقصها من املال تبقى أربعة أموال إال ثالثة جذور وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثالثة أموال ألن نصيب 

سقط اجلنس باجلنس يبقى مال قبالة كل ابن مال فتجرب األموال األربعة بثالثة جذور وتزيد على عديلها مثلها وت
ثالثة جذور وهذا يقتضي يف قاعدة اجلرب أن يكون املال تسعة ألن تقدير الكالم مال يعدل ثالثة أجذار فاملال تسعة 

وجذره ثالثة وقد قدرنا أربعة أموال كل مال تسعة جمموعها ستة وثالثون تسقط من املال وصية العم وهو جذر مال 
ووصية اخلال جذران ستة وهي جذر ستة وثالثني يبقى من املال سبعة وعشرون لكل ابن تسعة  من األموال ثالثة

فإن أوصى لعمه جبذر نصيب ابن وخلاله جبذر ما بقي من ماله فوصية العم تقتضي أن يكون نصيب كل ابن ماال 
جذر فإن شئت قلت تسعة  فأنصباؤهم ثالثة أموال فاحفظ ذلك واجعل الباقي من املال بعد جذر نصيب أمواال هلا

أموال فجملة التركة تسعة أموال وجذر تسقط وصية العم جذرا ووصية اخلال ثالثة أجذار ألهنا جذر سعة أموال 
الباقي بعد وصية العم نظرا للفظ ال ملعىن األموال ألن ثالثة جذر تسعة أموال من حيث العدد فقط هذا معىن هذا 

ة أموال إال ثالثة أجذار تعدل أنصباء الورثة ثالثة أموال ألن نصيب كل ابن الباب يف اصطالح احلساب فتبقي تسع
قدر ماال فيجرب ويقابل فتسقط املثل باملثل يبقى ستة أموال تعدل ثالثة أجذار فاملال يعدل نصف جذر فخذ هذا 

ذرا وكل مال اللفظ وقل اجلذر نصف سهم فإذا كان اجلذر نصفا فاملال ربع وقد كانت التركة تسعة أموال وج



ربعا فاجلملة درمهان وثالثة أرباع درمها تدفع للعم جذر النصيب نصف درهم يبقى درمها وربع جذرها ووصية 
اخلال درهم ونصف فالوصيتان درمهان الباقي ثالثة أرباع درهم يدفع لكل ابن ربع وهذه املسائل اصطالح 

يب نصف درهم ويكون النصيب ربع درهم السابعة احلساب وإال فيتعذر يف الفقه أن يكون للموصى له جبذر نص
أوصى ألربعة بأربعة أعينا قيمة كل عني درهم فسلمت إليهم قبل الكشف فوجدت التركة تسعة تعني أن يرد كل 
ربع ما معه وجدنا أحدهم معسرا مستهلكا ما أخذه قلنا للموصى هلم وللورثة بقي من مجلة التركة ربع درهم دينا 

عليكم عينا فقط ينوب كل موصى له ثالثة أرباع درهم نقسم عليكم عينا ودينا فينوب كل وكنا أوال نقسم 
موصى له ثالثة أرباع درهم إال ثلث الثلث من الربع املنكسر فيكون الذي ينتزع من كل واحد أكثر من الربع فريد 

م الدور طريق اجلرب أن جتعل الدين الدين وإذا زاد كثر اجلزء الذي يرجع به فيزيد الدين وكلما زاد زاد اجلزء فيلز
شيئا ألنه جمهول فتكون التركة تسعة إال شيئا ثلثها ثالثة دراهم إال ثلث شيء فيكون نصيب املفلس ثالثة أرباع 

درهم إال نصف سدس شيء ويكون الدين الذي جيب الرجوع به عليه ربع درهم ونصف سدس شيء وهو يعدل 
املفردات الثالث أشياء تعدل عددا فتسقط املتجانس مبثله فيسقط نصف سدس شيئا فتؤل املسألة إىل األوىل من 

شيء مبثله من الشيء يبقى من الشيء ثلثاه وربعه بعدله ربع درهم فتقسمه على ثلثني وربع شيء بأن تأخذ عددا له 
يف ثلثني وربع  ثلث وربع وأقل ذلك اثنا عشر تضرهبا يف ربع وهو املقسوم فيكون اخلارج بالضرب ثالثة وتضرهبا

فيكون اخلارج بالضرب أحد عشر جزءا من اثين عشر وإذا قسمنا ثالثة يكون اخلارج ثالثة أجزاء من أحد عشر 
جزءا من درهم وهو مجلة الدين فيكون نصيب املعسر من الدرهم الذي قبضه مثانية أجزاء من أحد عشر والدين 

ذلك أنا إذا ضربنا األربعة دراهم يف أحد عشر حيصل أربعة الثابت عنه ثالثة أجزاء من أحد عشر جزءا وامتحان 
وأربعون فإذا أسقطنا من املقبوض لكل واحد ثالثة أسهم كان الساقط هلم اثين عشر من أربعة وأربعني ويفضل 
ذي بأيديهم اثنان وثالثون على أربعة مثانية مثانية فقد تبني أن احلاصل لكل واحد مما قبضه مثانية من أحد عشر وال

يسترجع من يده ثالثة أجزاء من أحد عشر وانقطع الدور الثامنة أربعة بنني وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب 
أحدهم ودرهم وآلخر بثلث ما بقي من ربعه إال درمها بعد إخراج الوصية منه ومعىن الوصية األوىل أن تأخذ نصيبا 

ملال ويرد منه نصيبا ودرمها وبني الثلث والربع نصف ودرمها مث التكملة مع املوصى هبا فيعطى املوصى له ثلث ا
سدس تلقيه يبقى نصيبه ودرهم إال نصف سدس املال للوصية الثانية ثلث ذلك إال درمها يبقى ثلثا نصيب ودرهم 

وثلثا درهم إال نصف تسع مال ويعترب ذلك بثمانية عشر سدسها ثالثة وتسعها اثنان ونصف سدسها واحد ونصف 
حد وهو نصف التسع فتزيد ذلك على ثالثة أرباع املال يكون مخسه وعشرين جزءا من ستة وثالثني وثلثا ذلك وا

جزءا من مال وثلثا نصيب ودرهم وثلث درهم وأخذنا ستة وثالثني للحاجة للسدس وسدس السدس والتسع 
إىل هذا املبلغ وكان معنا والربع والثلث وثالثة أرباع وهذا املبلغ سبعة وعشرون وملا ضممنا ما كان من الوصيتني 

نقصان نصف تسع وهو سهمان من ستة وثالثني فحططناه مما معنا بقي مخسة وعشرون وهذه اجلملة تعدل أربعة 
أنصباء أسقط ثلث نصيب والدرهم والثلثي درهم تبقى ثالثة أنصباء وثلث نصيب إال درمها وثلثي درهم تعدل 

مل أجزاء املال ستة وثالثني فتكون التكملة مخسا مخسة وعشرين مخسة وعشرين جزءا من ستة وثالثني من مال ك
ومخس مخسها فتزيد على األنصباء والكسر مع ما فيها من األشياء كذلك فتصرب أربعة أنصباء وأربعة أمخاس نصيب 

إال درمهني ومخسني ألنا زدنا ستة أمخاس مكان ثالثة أنصباء فيبقى مخس وثلث مخس فتطلب ذلك من مخسني 
تياجنا لثلث اخلمس ملكان ثلث النصيب الذي معنا ومخسا اخلميس عشرون ومخس مخسها اثنان تزيد هذا على الح

اخلمسني يصري اثنني وسبعني وقدرنا كل نصيب يف األصل مخسة عشر والثلث مخسة عشر ثلثه مخسة مث زدنا مخس 



اجلميع وجدته أربعة أنصباء وأربعة هذا املبلغ ومخس مخسه وهو اثنان وعشرون وفهو نصيب وسبعة فإذا مجعنا 
أمخاس نصيب مث يزداد االستثناء على حسب زيادة املال على هذه النسبة وقد كان االستثناء األول درمها وثلثي 

درهم فتبلغ درمهني ومخسني فتطلب عددا إذا ضربناه يف أربعة وأربعة أمخاس يكون إذا نقصت منه الدرمهني 
ن معنا استثناء الدرهم وزيادة فتضرب أربعة وأربعة أمخاس يف ثالثة تبلغ أربعة واخلمسني يبقى عددا صحيحا أل

عشر ومخسني فإذا نقصت منه درمهني ومخسني بقي اثنا عشر ولكن ال تصح القسمة منها ألن كل نصيب ثالثة مع 
ي ستة وثالثون درمها الوصايا فاضرب يف عدد هو مثانية تبلغ مثانية وثالثني ومخسني فإذا نقصت درمهني ومخسني بق

فمنها تصح وبان أن النصيب مثانية وامتحانه يكون ثلث هذا املال اثنا عشر تلقي منه نصيبا ودرمها يبقى ثالثة وربع 
املال تسعة تلقي هذه الثالثة منها وهذه الثالثة هي الوصية األوىل فإهنا التكملة بعد النصيب والدرهم وإذا حططناها 

قى ستة فللوصية الثانية ثلثها إال درمها فلها درهم يبقى من الربع مخسة تزيدها على أرباع من الربع وهو تسعة تب
املال وهو سبعة وعشرون تبلغ اثنني وثالثني لكل ابن مثانية التاسعة ثالثة بنني وأوصى بأن يكون املوصى له رابعا 

د أوصى بالثلث ألهنم ثالثة وكذلك معهم وهذا هو معىن قوله عند الشافعي أوصى بنصيب أحدهم وعندنا يكون ق
عندنا يف مجيع الورثة إذا أوصى مبثل نصيبه إمنا يعطى ما كان يعطاه الوارث قبل الوصية والشافعي جيعله وارثا آخر 

معهم فيحصل له الربع مثال يف وصية فيها ثالثة بنني أما إذا قال يكون معهم رابعا حيصل االتفاق على الربع فإذا 
آلخر بعشر ما تبقى من ماله بعد النصيب فتجعل التركة ماال مبعىن شيء ال مبعىن أنه جمذور وخترج أوصى مع ذلك 

منه نصيبا يبقى مال إال نصيبا خيرج من الباقي عشرة لوصية العشر تبقى تسعة أعشار مال إال تسعة أعشار نصيب 
له يصري تسعة أعشار مال تعدل ثالثة  يعدل نصيب البنني جتربة بتسعة أعشار نصيب وتزيد مثل ذلك على املعادل

أنصباء وتسعة أعشار نصيب مث جترب املال بتسعة وتزيد على معادلة مثل ذلك فيصري ماال يعدل أربعة أنصباء وثلثا 
وملا كان املقصود هو معرفة النصيب الواحد دون املال بسطنا األنصباء أثالثا واملال أيضا للتسوية فتصري ثالثة تعدل 

ر مث تقلب العبارة فتجعل النصيب ثالثة واملال ثالثة عشر فيتعني النصيب املوصى به ثالثة والتركة ثالثة ثالثة عش
عشر فيخرج النصيب يبقى عشرة خيرج عشرها للوصية الثانية تبقى تسعة لكل ابن ثالثة مثل املوصى له وحيتاج 

سمنا ثالثة عشر على ثالثة خرج أربعة وثلث ولنا لتعليل القلب يف العبارة ألن ظاهر أمرنا فيه التحكم فنقول لو ق
قاعدة مربهنة أن نسبة الواحد أبدا إىل اخلارج بالقسمة كنسبة املقسوم عليه إىل املقسوم فتكون نسبة الواحد إىل 

اخلارج هاهنا نسبة الربع وثلث الربع فيكون املقسوم عليه ربع املقسوم وثلث ربعه لكن املقسوم هاهنا أنصباء 
الواحد نصيبا فتكون نسبة النصيب الواحد من األنصباء اخلارجة بالقسمة كنسبة املقسوم عليه للمقسوم  فيكون

فيكون النصيب الواحد مماثال للمقسوم عليه الذي هو مجلة املال يف النسبة ومجلة األنصباء مماثلة للخارج بالقسمة يف 
لنصيب الواحد مقام املال وهو ثالثة ونقيم املقسوم الذي هو النسبة فلنا أن نقيم أحد املتماثلني مقام اآلخر فنقيم ا

ثالثة عشر مقام اخلارج بالقسمة الذي هو أربعة وثلث فنقول النصيب ثالثة واملال ثالثة عشر فهذا وجه القلب 
والتحويل وهو من السرار علم النسبة وهو علم جليل أعظم من علم احلساب أو نقول املطلوب من هذا إمنا هو 

سبة فإن اجلهالة إمنا وقعت فيها والواحد مع اخلارج بالقسمة مساويان يف النسبة للمقسوم عليه الذي هو املال الن
واملقسوم الذي هو مجلة األنصباء فمخرج اجلزئني مساو ملخرج اجلزئني يف النسبة بينهما فلنا أن نقيم أي جمموع 

د مقام املال ونقيم اخلارج بالقسمة مقام األنصباء لكن اخلارج شيئا مقام اآلخر عمال بالتماثل يف النسبة فنقيم الواح
بالقسمة مساو للمال فال فرق بينهما فيكون كالمنا يف النصيب الواحد واملال ككالمنا يف املال ومجلة األنصباء 
رج ويبقى اسم العدد على حاله ألنه قد وقعت النسبة هذا إذا كانت القسمة على أكثر من مال حىت يكون اخلا



بالقسمة أقل من املقسوم أما على مال واحد وال قسمة على الواحد خيرج مجلة املقسوم واجلملة واحدة واملقسوم 
عليه واحد واخلارج بالقسمة واحد ونسبة الواحد للواحد كنسبة الواحد نسبة التماثل فقد حصل التساوي يف 

جلزئني مقام اجلزنشن اآلخرين بعني ما ذكرناه النسبة أيضا فيحصل املقصود من صحة إقامة كل واحد من هذين ا
العاشرة ثالثة بنني وأوصى بأن يكون أجنيب رابعا معهم وآلخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصية األوىل فلبعضهم 

طريق سهل أن يقيم خمرج الثلث ثالثة ويضرهبا يف ثالثة الحتياجه لثلث الثلث تبلغ تسعة حتط منها سهما واحدا 
عدد البنني اثنني أبدا وتقسم باقي التسعة على من بقي من الورثة وهو واحد فيحصل له الثمانية وهو  أبدا ومن

النصيب املطلوب فيكون ثلث ثلث املال مثانية وثالثة فجملة املال ثالثة وثالثون ومنه تصح وتعليله أن ضرب ثالثة 
ربع ثلث ضربت أربعة يف ثالثة أو مخس الثلث  يف ثالثة لذكره ثلث الثلث تطلب عددا كذلك وأقله تسعة ولو قال

ضربت مخسة يف ثالثة لتحصل الكسر املسمى وأسقط من املتحصل واحدا واحدا لعلمه بأنه أوصى بواحد من 
التسعة وهو ثلث الثلث فأخرجه إذ ال بد من إخراجه وأقسم الباقي على الباقي من البنني دون الوصايا لتعني 

لو أوصى بثلثي ما يبقى من الثلث ألقي من املتحصل سهمان وكذلك كلما زاد عدد  إعراضه عن املوصى به حىت
املوصى به زاد الذي نسقطه على نسبته وكذلك لو أوصى بثالثة أرباع الثلث أسقط بعد الضرب ثالثة وإمنا أسقط 

ممن أوصى له بأن يكون من عدد الورثة اثنني ألنه قصد أن جير بالعمل ملا عدا الوصايا وما مياثلها وهو كل واحد 
زائدا يف عدد الورثة لكنه مل يعمم ذلك بل اقتصر على اثنني من األبناء بسبب أن املسألة مفروضة يف أن الوصيتني 
يف الثلث فيكون أجزاء املال ثالثة ألجل ذكر الثلث الوصيتان من أحد األثالث فإذا أخرجا أحد األبناء من الثلثني 

ذلك أسقطنا ابنني فقط ألن القصد قصر العمل يف غري الوصايا وما يتتبعها للتسهيل فلو اآلخرين نصيبني الثنني فل
فرضنا الوصية بثلث ما يبقى من الربع فيكون النصيب يف الربع فيكون يف املال أربعة أنصباء واحد للموصى له 

من عدد البنني أو الورثة أقل من  وثالثة للبنني الثالثة فتسقط من هذه املسألة ثالثة ملا ذكرناه والضابط أنا نسقط
أجزاء املال بواحد أبدا فإن كانت الوصية يف اخلمس أسقطنا أربعة أو السدس أسقطنا مخسة وإذا أعرضنا عن 

الوصايا وما يتبعها فضل معنا األجزاء الكائنة يف كل ثلث مع النصيب وهي يف املسألة املفروضة مثانية ألن الثالثة 
هب منها واحد للموصى له بثلث الثلث وهو الواحد الذي أسقطناه من التسعة بقي اثنان مع اليت يف ثلث الوصية ذ

ستة يف الثلثني اآلخرين تكون مثانية هي نصيب الوارث وهو الولد الثالث إلسقاطنا ما يستحق غريه فأسقطنا ثالثة 
إلسقاط أكثر من واحد قسمنا الفاضل أيضا من الثالثة أثالث إلسقاطنا ابنني مع الوصايا فإن الوارث الفاضل بعد ا

بينهما فما ناب الوارث الواحد كيف كان واحدا أو أكثر فهو مماثل للنصيب املوصى به ألن اجملهول يتبع املعلوم وملا 
كان نصيب الوارث احلاصل له يف هذه املسألة مثانية علمنا أن النصيب مثانية فتضم إليها ثالثة ألجل الوصية الثانية 

ثلث فيكون الثلث أحد عشر فيكون املال ثالثة وثالثني وهي طريقة سهلة الستخراج اجملهوالت على بثلث ال
اختالف أنواع الكسور املوصي هبا وهلا شرط واحد وهو استواء أنصباء الورثة أو خيتلف وميكن أن جتعل كل اثنني 

دد أولئك الورثة الذين جعلناهم كوارث منهم وثالثة مبنزلة واحد لتستوي السهام مث تضرب املسألة بعد ذلك يف ع
ومنها تصح وحترير هذه الطريقة أن تضرب خمرج اجلزء املوصى به ثانيا يف خمرج اجلزء من املال الذي جعلت 

الوصايا فيه وتسقط من املتحصل عدد أجزاء الوصية الثانية أبدا مث تسقط من عدد الورثة بعدد أجزاء املال إال 
املضروب املتحصل من الضرب تقسمه على باقي الورثة واحدا كان أو أكثر فما ناب  واحدا أبدا والفاضل من

الواحد منهم فهو مساو للنصيب رد عليه العدد الذي خترج منه الوصية الثانية يكون اجلميع ثلث املال اضربه يف 
بعضهم : ه إال نصف املال قال ثالثة خيرج مجلة املال احلادية عشرة ترك ابنا وأوصى بأن يكون املوصى له ابنا مع ابن



الوصية باطل ألن الوصية اقتضت النصف باستثناء النصف استثناء للكل من الكل وهو باطل فيبطل االستثناء 
والوصية وكذلك إذا ترك ابنني وقال إال ثلث املال أو ثالثة وقال إال ربع املال وقال حساب اجلرب الوصية 

ماال واملوصى به نصيبا أبدا وتستثنيه من املال فيكون مال إال نصيبا كأنا واالستثناء صحيحان بأن جتعل التركة 
أعطيناه املوصى له مث تسترجع منه يف املسألة األوىل مثل نصف املال فيصري ماال إال نصف مال إال نصيبا يعدل 

افا يكون النصيبان نصيب االبن جتربه بنصيب وتزيد على مقابله مثله يصري ماال ونصفا يعدل نصيبني فتبسطها أنص
أربعة واملال والنصف ثالثة فتقلب العبارة وحتول فيكون املال أربعة والنصيب ثالثة وهذا هو النصيب املوصى به 

تسترجع منه نصف املال وهو اثنان يبقى له واحد فقد صحت الوصية واالستثناء واعلم أن مقتضى هذا العمل أال 
ان يوضحه ألنه لو ترك أربعة بنني وأوصى خبامس إال مخس املال فتجعل يفضل للموصى له إال واحد أبدا واالمتح

التركة ماال وخترج منها نصيبا إال مخس املال يبقى مال ومخس إال نصيبا يعدل أنصباء البنني فتجرب وتقابل فيصري ماال 
صري النصيب املوصى ومخسا يعدل مخسة أنصباء فتبسطها أمخاسا يصري املال ستة واألنصباء عشرين وتقلب وحتول ي

به ستة مستثىن منه مخس املال وهو مخسة يبقى بيده واحد وكذلك سائر مسائل هذا الباب فإن قيل هب أن اجلرب 
واملقابلة أديا هبذا العمل إال أن اإلشكال قائم فإنكم إن جعلتم النصيب املوصى به قبل ورود االستثناء عليه يف 

تثناء إن أعدمتموه عليه وإن أعدمتموه على أصل املال صح إال أن يبقى املعىن املسألة األوىل مثال النصف بطل االس
استثنيت من مجلة املال النصف والوصية فيما عداه فيستقيم يف االبن الواحد فإنه حيصل له من املال سهمان خاصان 

ه املماثلة إال أن ذلك به وسهم آخر ماثل به املوصى له فقد صار نصف املال ال وصية فيه والنصف اآلخر وقعت في
ال يتأتى يف باقي الصور مع أن الصيغ متساوية يف املعىن من جهة أن املستثىن مساو للموصى به وبيانه أن العمل أدى 
يف صورة أربعة بنني إىل أن جعل للموصى له سم واحد واملال مخسة وعشرون فوقعت املماثلة يف سهمني من مخسة 

جة عن الوصية واملستثىن كان نصيبا فقط ومعلوم أن ثالثة وعشرين أكثر من وعشرين وبقي ثالثة وعشرون خمر
مخس مخسة وعشرين فبطل هذا العمل وإن أعدمت االستثناء على أمر جمهول كان باطال ألنه حيكم يف قوله على غري 

حث يف هذه معلوم والشريعة تاباه ألن مقتضاها اتباع لفظ املوصي إن فهم فإن تعذر فهمه وجب التوقف والبا
املسائل ال بد أن جيمع بني قاعدة العرب يف االستثناء واألحكام الشرعية وإتقان احلساب ومىت أمهل أحدها أخطأ 
قلنا االستثناء عائد على أقرب مذكور وهو قاعدة العرب واملستثىن منه مذكور معلوم وليس الكل من الكل ألن 

أوالدي األربعة مثال مماثال للولد اخلامس فيبعد االستثناء على املوصي قال أعطوا هذا نصيب ولد خامس فيكون مع 
املماثلة ألهنا أقرب ويكون معىن الكالم ماثلوا بني ما تعطونه للموصى له وبني الولد املقدر زيادته فيما يأخذه إال 

ضدان ال واسطة بينهما  مخس املال واالستثناء من اإلجياب نفي فيكون اخلمس ال تقع املماثلة فيه واملماثلة واملخالفة
ومىت كان االستثناء من أحد الضدين ال واسطة بنيهما أضيف املستثىن للضد اآلخر كقولنا كل القوم متحرك إال 

زيدا فمعناه ساكن فيصري معىن الكالم الولد املقدر اخلامس خيالف املوصى له خبمس املال ومياثله يف غري ذلك 
ة وعشرون وأعطينا املوصى له سهما بعد االستثناء بقي أربعة وعشرون ألربعة وكذلك فعلنا فإن املال ملا خرج مخس

بنني ستة ستة فزاد الولد على املوصى له خبمسة أسهم وهو مخس املال وكذلك مسألة االبن الواحد زاد االبن 
والعبارة  سهمني خالف املوصى له هبما وماثله بالسهم الثالث فظهر أن االستثناء غري مستغرق وصحت القواعد

الدالة أن املستثىن منه هو املستثىن وجزء من خمرجه أبدا ملا علمت أن املوصى له ال حيصل له دائما يف هذه املسائل 
إال سهم ومىت أضفت سهما للمستثىن وهو اخلمس مثال كان واحدا من مخسة فاملوصى به ستة أو تقول املستثىن منه 

 بقي واحد وينبغي للعامل أن يضبط هذه املباحث سؤاال وجوابا فإهنا من هو أجزاء مستوية إذا أخرج منها املستثىن



نفائس العلم وهي مشكلة ال يصل إليها كثري من الناس الثانية عشرة ثالثة بنني وأوصى مبثل نصيب رابع معهم إال 
ال يقول بعد الوصية ثلث ما يبقى بعد النصيب وهو مباين لقوله إال ثلث ما يبقى بعد الوصية أو إال ثلث ما يبقى و

وال بعد النصيب والفرق أن الوصية ما حيصل للموصى له بعد االستثناء وهي اليت قصد بالوصية دفعه فيكون الباقي 
بعدها أكثر من الباقي بعد النصيب ألن النصيب هو الوصية مع االستثناء وإذا أطلق احتمل النصيب والوصية 

والوصايا وغريها فيعطى األقل واعلم أن ثلث ما يبقى بعد الوصية يلزم منه واألصل يف األموال العصمة يف األقارير 
الدور بسبب أن ثلث ما يبقى بعد الوصية تتوقف معرفته على معرفة الوصية ومعرفة الوصية تتوقف على معرفة ما 

هذا مبين على خيرج باالستثناء من النصيب وهو من مجلة الباقي بعد الوصية فيلزم الدور وطريق العمل يف مثل 
قاعدة وهي أن عشر ما يبقى بعد الوصية هو تسع ما يبقى بعد النصيب ألن هذا العشر هو الذي امتاز النصيب به 
عن الوصية فإذا أضفناه للوصية كانت هي النصيب وإذا خرج عشر من عشرة أعشار يبقى تسعة أعشار فيكون 

بعد الوصية هو مثن ما يبقى بعد النصيب ومثن ما يبقى  اخلارج هو تسع ما يبقى بعد النصيب وكذلك تسع ما يبقى
بعد الوصية هو سبع ما يبقى بعد النصيب وهلم جرا تأخذ أبدا الكسر األعلى حىت يكون نصف ما يبقى بعد 

الوصية هو كل ما يبقى بعد النصيب فإذا وقعت لنا وصية جبزء مما يبقى بعد الوصية نستخرجه باجلزء الذي فوقه 
فإذا استخرجنا نصف ما يبقى بعد النصيب فقد استخرجنا ثلث ما يبقى بعد الوصية واسترحنا من  بعد النصيب

الدور الثالثة عشرة تسعة بنني وأوصى بعشر ماله وآلخر مبثل نصيب ابن عاشر إال ثلث ما يبقى من الثلث بعد 
ثلث الباقي وأقل ما حيصل منه ذلك النصيب فتجعل ثلثه ثالثني ألجل البداءة بإخراج العشر مث النصيب واالحتاج ل

ثالثون واملال تسعون ويؤول األمر بعد اجلرب واملقابلة إىل أن يكون مثانية ومثانني جزءا من تسعني جزءا من املال 
يعدل عشرة أنصباء وثلث فتضرب كل واحد منهما يف تسعني وتقلب وحتول فيكون النصيب مثانية ومثانني واملال 

يتغري عدد الثمانية ومثانني بسبب الضرب يف تسعني فإهنا أجزاء من تسعني وكل جزء من خمرج  تسعمائة وثالثني وال
إذا ضرب يف ذلك املخرج صار صحيحا مع بقاء العدد على حاله مثاله سبع يف سبعة واحد وسبعان يف سبعة اثنان 

ها صارت صحاحا فكذلك وثالثة أسباع يف سبعة ثالثة وكذلك سائر الكسور واملخارج مهما ضربت يف خمارج
مسألتنا صارت الثمانية والثمانون صحاحا والعدد الذي يقابله أيضا صحاحا والنسبة بني هذين العددين حمفوظة 

كما كانت أوال واملطلوب يف هذا الباب حتصيل النسبة فقط الرابعة عشر ثالثة بنني وأوصى مبثل نصيب رابع 
قى من الثلث فنأخذ ثلث مال بفرضه نصيبا وأربعة أسهم يعطى للموصى وآلخر بثلث ما يبقي من الربع وبربع ما يب

له بالنصيب النصيب وللموصى له بربع ما تبقى من الثلث سهم من األربعة يبقى ثالثة منها فنقول ربع املال على 
للموصى له هذا التقدير ثالثة أرباع نصيب وثالثة أسهم الباقي منه بعد النصيب ثالثة أسهم إال ربع نصيب يعطى 

ثلث ما يبقى من الربع بعد سهم إال نصف سدس نصيب يكون اخلارج من مجلة املال نصيبا وسهمني إال نصف 
سدس نصيب ومجلة املال ثالثة أنصباء واثين عشر سهما ألن يف كل ثلث نصيبا وأربعة أسهم ضرورة استواء 

أنصباء الورثة وهي ثالثة تسقط  األثالث فيفضل من املال عشرة أسهم ونصيبان ونصف سدس نصيب تعدل
املتجانس باملتجانس يبقى عشرة أسهم تعدل ثلثي نصيب وربع نصيب فتضرب اجلميع يف اثين عشر اليت هي خمرج 

الربع والثلثني يكون املال مائة وعشرين والنصيب أحد عشر فتقسم مائة وعشرين على أحد عشر يكون اخلارج 
وهو النصيب فتجمع األنصباء يكون اثنني وثالثني سهما ومثانية أجزاء عشرة أسهم وعشرة أجزاء من أحد عشر 

من أحد عشر وتضم إليها ما يف كل ثلث وهي اثنا عشر فتصري اجلملة أربعة وأربعني سهما ومثانية أجزاء من أحد 
عشرين عشر وهو املال فتضرب اجلميع يف أحد عشر يكون املال أربعمائة واثنني وتسعني ويكون النصيب مائة و



خيرج ثلث املال وهو مائة وأربعة وستون خيرج منها النصيب وهو مائة وعشرون تبقى أربعة وأربعون يعطى ربعها 
للموصي له بربع ما يبقى من الثلث وهو أحد عشر يفضل من الثلث ثالثة وثالثون مث خيرج ربع املال وهو مائة 

طي للموصى له بثلث الباقي من الربع فيبقى منه ثالثة وثالثة وعشرون تلقي منه النصيب ليعلم ما يبقى بعده يع
يعطي ثلثهما واحد للموصي له بثلث ما يبقى من الربع فإذا علمنا أن الذي يستحقه بالوصية واحد رجعنا إىل ما 
يبقى من الثلث فيسقط منه واحد له يفضل للورثة من الثلث بعد الوصايا اثنان وثالثون تضمها إىل الثلثني ومها 

مثائة ومثانية وعشرون تبلغ ثالمثائة وستني لكل ابن مائة وعشرون وهو النصيب الذي خرج أوال ويف هذه املسألة ثال
حبثان أحدمها أنا مل نقلب يف هذه املسألة ومل حنول بسبب أن القلب والتحويل خيتص مبا إذا كانت األنصباء تعدل 

ألنصباء على املال ليعلم حصة املال الواحد من األنصباء ماال أو أمواال أو كسرا من ذلك فيحتاج حينئذ لقسمة ا
وقد تقدم تعليل القلب والتحويل وبناؤه على القسمة على األموال وكذلك إذا كان العدد قبالة األنصباء لكنه عدد 

مقصود فرض ليتوصل به إىل التصرف يف املال أو جزئه والعمل يف احلقيقة إمنا هو يف املال ويف هذه املسألة العدد 
ألنه املفروض من أول وهلة فقلنا ثلث املال أربعة اسهم ونصيب ألنا قلنا نزيد ربع ثلث ثلث املال فيفرض ثلث 

  املال اثنا عشر وسيلة للعمل فظهر الفرق
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لذخرية:كتاب    ا
لقرايف: املؤلف  ا إدريس  بن  لدين أمحد  ا  شهاب 

إذا تقرر هذا فالعدد يف هذه املسألة آحاد واألنصباء أشياء وقاعدة اجلرب أن يقسم العدد على األشياء وإمنا جعلنا 
ملقسومة فلم النصيب شيئا ألنه جمهول واجملهول حيسن أن جيعل شيئا فال جرم كانت األنصباء يف املقسوم عليها ال ا

نقلب ومل حنول النتفاء علة القلب والتحويل وهو أن املراد من قسمة األنصباء على األموال معرفة ما خيص املال 
الواحد من األنصباء بسبب القسمة وهي منفي ها هنا وأما إذا كانت األنصباء تعادل املال فتجعل األنصباء آحادا 

ن عدد األنصباء فاملطلوب هو معرفة نسبة العدد من األنصباء للمال عددا ألن املقصود ما خيص املال الواحد م
الواحد فجعلنا األموال أشياء ألهنا جمهولة وقسمنا األنصباء عليها من باب العدد على األشياء وهي إحدى املسائل 

رابع فقد  الست فلذلك اختص القلب والتحويل بغري هذه املسألة وثانيهما أن هذا املوصي ملا أوصى مبثل نصيب
أوصى بربع ماله ألنه لو قال بنصيب أحد الثالثة كان الثلث خالفا للشافعي يف جعله الربع فقوله بعد ذلك وآلخر 
بثلث ما يبقى من الربع ال يستقيم ألن املوصى له أوال استوعب الربع فهذه الوصية باطلة لكنه ملا أوصى مع ذلك 

بنني بسبب هذه الوصية عن الربع واملوصى له مبثل نصيب ولد آخر بربع ما يبقى من الثلث فقد نقصت أنصباء ال
نقص أيضا ضرورة استوائهم فيفضل من الربع شيء ميكن أن تنفذ منه الوصية من بقية الربع فظهر من هذا التقرير 

ع مايل أن الوصية بربع الثلث هي املصححة هبذه املسالة فمىت فقدت استحالت املسألة وهذا خبالف قوله أوصيت برب
إال ربع املال لزيد والورثة ثالثة بنني فإنه مل يقل ما بقي من الربع وإمنا استثىن ربع املال لكل ابن من بنيه وقد تقدم 
بسط هذه األشياء اخلامسة عشر ابن وبنت ووصية إن زدهتا على نصيب البنت بلغ اجلميع ثالثني أو على نصيب 

لتركة اجعل الوصية شيئا وإذا ألقيته من اخلمسني بقي مخسون إال شيئاً االبن بلغ اجلميع مخسني كم الوصية وكم ا
وذلك نصيب اإلبن وإذا ألقيته من ثالثني يبقى ثالثون إال شيئا وذلك نصيب البنت فنصف نصيب البنت أبدا يف 

الشيئني قياس هذا الباب يبلغ ستني إال شيئني قابل اآلن سهما وبني نصيب االبن وهو مخسون إال شيئا واجرب 
بالشيئني وزد على اخلمسني شيئا يصري ستني قبالة مخسني وشيء أسقط املثل باملثل يبقى شيء قبالة عشرة فالوصية 
عشرة دنانري ونصيب االبن أربعون ونصيب البنت عشرون إذا زدت العشرة على األربعني صارت مخسني أو على 

ة هذا النمط من املسائل وقد وضعت يف هذه املسائل عشرين صارت ثالثني والتركة سبعون وقس على هذه املسأل
من كل منط شيئا ليستدل به على العمل يف أمثاله ألن االستكثار من هذا الباب ميأل اجمللدات فخشيت التطويل 

  اململ والقصد التفطن للتحيل يف العمل فيما يقع من املسائل 

  النوع الثاين اهلبة

واحدة دور األوىل قال التونسي إن وهب مريض ملريض ضيعة ال مال له وأذكر منها مخس مسائل دورية يف كل 
غريها مث وهبها املوهوب يف مرضه للواهب وال مال له غريها فاجلائز الثلث قال ابن القاسم تقسم من تسعة ثالثة 

نه الدور ألنك للموهوب له أوال وهو ثلثها يرد منها واحد للموهوب له ثانيا ألنه ثلث الثالثة وهذا السهم يلزم م
إذا أعطيته لورثة األول كثر ثلثه ويرجع عليهم ورثة الثاين يف ثلثه كمال جمرد ألن هبة البتل تدخل فيما علم وما مل 
يعلم مث يقوم عليهم ورثة األول يف ثلث ثلثه فيدور هكذا أبدا وملا كان كذلك سقط من الورثتني ويكون املال مثانية 

ثة الثاين وهذا كالم التونسي وطريق اجلرب أن تقول صحت اهلبة من األول يف شيء من ستة لورثة األول واثنان لور



العبد فبقي عبد إال شيئا وصحت هبة الثاين يف ثلث ذلك الشيء فريجع إىل األول ثلث شيء فيحصل معه عبد إال 
ثلثي شيء وتزيد ثلثي شيء وذلك يعدل ضعف ما صحت اهلبة األوىل فيه وهو شيء وضعفه شيئان فيجرب العبد ب

على عديله ثلثي شيء فيصري عبدا كامال قبالة شيئني وثلثي شيء فتبسطها أثالثا وتقلب وحتول فالعبد مثانية والشيء 
ثالثة فقد وقعت اهلبة يف ثالثة أمثان العبد أوال وبطلت يف مخسة أمثانه وتصح اهلبة الثانية يف ثلث ثالثة األمثان وهو 

األول ستة أمثان وهو ضعف ما صحت هبته فيه وللمريض الثاين مثان وصحت هبته يف  مثن واحد فيجتمع مع ورثة
مثن فاعتدل الربهان ثلثا وثلثني طريقة الدينار والدرهم جتعل العبد دينارا ودرمها وجترب اهلبة يف درهم منه وترجع هببة 

درهم بثلث يبقى دينار يعدل الثاين ثلث درهم فيحصل مع األول دينار وثلث درهم يعدل درمهني فتطرح ثلث 
درمها وثلثي درهم فتبسطها أثالثا فيصري الدينار ثالثة والدرهم والثلثان مخسة فتقلب العبارة وجتعل الدينار مخسة 

والدرهم يف الوضع األول ثالثة وقد صحت اهلبة يف درهم وهو ثالثة من مثانية ويعود العمل إىل ما تقدم وسر الباب 
ت اهلبة األوىل فيه إال بالشيء املبهم ونعرب عما صحت اهلبة الثانية فيه بالثلث والسبب فيه أنه أنا ال نعرب عما صح

قد يدور للواهب شيء بعد هبته وجهل مقدار منزعه إىل أن يثبته اجلرب الثانية أن يكون الواهب الثاين صحيحا دون 
بعد النقصان فنقول صحت اهلبة األوىل يف شيء  األول فإن املسألة تدور على األول من جهة العود إليه ويزيد ماله

فبقي عبد إال شيئا وبطلت اهلبة يف عبد إال شيئا مث رجع الشيء املوهوب كله فحصل مع ورثه األول عبد كامل 
يعدل شيئني ضعف ما صحت اهلبة فيه فتقلب االسم جبعل العبد شيئني والشيء واحد والواحد من االثنني نصفه فقد 

صف العبد ورجع ذلك إليه فحصل عبد كامل يعدل ضعف ما وهب الثالثة وهب مريض عبدا صحت هبته يف ن
يساوي ألفا ملريض وأقبضه إياه فوهبه املوهوب للواهب وأقبضه إياه وماتا وخلف الواهب األول ألف درهم سوى 

باهلبة الثانية فبقي معه  العبد فنقول نقدر اهلبة األوىل شيئا وبطلت اهلبة يف عبد إال شيئا ورجع للواهب ثلث شيء
عبد إال ثلثي شيء ومعه ألف هي مثل قيمة العبد فنقول كان معه يف التقدير عبدان إال ثلثي شيء يعدل شيئني فتجرب 
وتقابل يكون عبدان يعدالن شيئني وثلثي شيء تبسطهما أثالثا وتقلب االسم فيكون العبد مثانية والشيء ستة وهي 

ح هبة األول يف ثالثة أرباع العبد وتبطل يف ربعه ويرجع إليه هببة الثاين ربعه ومعه من ثالثة أرباع الثمانية فتص
التركة مثل قيمة العبد فقد حصل منه عبد ونصف ضعف ما وهب طريقة السهام وهي اليت تقدمت للتونسي تأخذ 

هي سهم من الثالثة وهو عددا له ثلث ولثلثه ثلث وأقله تسعة وقد علمت أنه يرجع إليه ثلث ما تصح هبته فيه و
واحد وذلك سهم الدور فتسقطه من التسعة تبقى مثانية وهي سهام العبد مث خذ الثالثة اليت عزلتها للهبة فزد عليها 
مثلها ألن التركة مثل قيمة العبد فتكون ستة نسبتها للثمانية ثالثة أرباعها فتصح اهلبة يف ثالثة أرباع العبد وبيانه أنا 

د ثلثه ونزيد بسبب التركة ثالثة أخرى فإن التركة مثل العبد فاجتمع ستة أسهم فنبسطها لعدد سهام عزلنا من العب
العبد وهي مثانية فتقع ثالثة أرباع العبد طريقة الدينار والدرهم جتعل العبد دينارا ودرمها وجترب اهلبة يف درهم منه 

درهم ومعه من الدراهم مثل قيمة العبد فيجتمع معه ديناران  يبقى معه من العبد دينار يرجع إليه من اهلبة الثانية ثلث
ودرهم وثلث درهم تبسطها أثالثا يكون الدينار ستة والدرهم اثنني فتقلب االسم فيكون الدينار اثنني والدرهم ستة 

على الواهب وجمموعهما مثانية والستة ثالثة أرباعها الرابعة قيمة العبد ألف ووهبه املوهوب للواهب ومها مريضان و
دين مخسمائة فبقدر الدين يبطل من هبة العبد النصف للدين والثلثان من النصف اآلخر للمريض يبقى السدس 

وباهلبة الثانية يرجع إليه ثلث السدس فتصح اهلبة يف ثلثه فيأخذ الدين واملوصى بعضه على احلساب املتقدم فيدور 
إال شيئا ورجع إليه باهلبة الثانية ثلث شيء فبقي معه عبد إال  أبدا فنقول صحت هبة األول يف شيء وبطلت يف عبد

ثلث شيء يقضى منه الدين ومعه مقدار نصف عبد فيبقى مع الورثة نصف عبد إال ثلثي شيء يعدل شيئني وثلثي 



شيء جترب نصف العبد بثلثي شيء وتزيد على عديله مثله يكون نصف عبد يعدل شيئني وثلثي شيء تبسطها مبخرج 
صف ولثلث فيصري هبا إىل تسعة فيكون العبد ثالثة والشيء ستة عشر فتقلب االسم فيكون العبد ستة عشر الن

والشيء ثالثة وال ينظر يف منزلة القلب إىل كون ما يف يد الورثة نصف عبد بل ينظر للجنس من غري التفاف إىل 
زءا من العبد وبطلت يف ثالثة عشر الكسر والعدد خيرج أن هبة األول صحت يف ثالثة أجزاء من ستة عشر ج

ورجع إليه باهلبة الثانية جزء من الثالثة فبلغت أربعة عشر يقضى منها الدين وهو مثانية أجزاء مثل نصف العبد يبقى 
مع الورثة ستة أجزاء من ستة عشر جزءا من العبد وهي ضعف ما صحت اهلبة منه وخرج على هذه التقادير إذا 

على الواهب الثاين أو تركه للواهب الثاين أو كالمها أو أحدمها فقد تقدمت أمثاهلا من نشأت األدوار عن دين 
نوعها فاستدل هبا عليها اخلامسة وهب مريض من أخيه ألف درهم ال مال له غريها فمات أخوه قبله عنه وعن ابنة 

ا يعترب بعد موته هو فريجع مث مات الواهب فرجع إليه قبل املوت نصف ما وهب فريجع الثلث فيه ألن الثلث إمن
نصفه إليه فيدخل يف الثلث وهلم جرا فيدور وطريقة العمل أن نقول صحت اهلبة يف شيء من األلف وبطلت يف 

ألف إال شيئا ورجع إليه باملرياث نصف الشيء الذي صحت اهلبة منه فيبقى معه ألف إال نصف شيء يعدل شيئني 
ني ونصف شيء فالشيء مخسا األلف فتصح اهلبة يف مخسي األلف وهو فتجرب ألفا وتقابل فيكون ألف يعدل شيئ

  أربعمائة وتبطل يف ستمائة ويرجع إليه باملرياث نصف األربعمائة فحصل مع ورثته مثامنائة 

  النوع الثالث اإلقرار الدوري

ما له علي عشرة إال وأنا أذكر منه مسائل ثالثا يف كل منهما دور األوىل ادعى على رجلني ماال فقال كل واحد منه
نصف ماله على صاحيب فمىت أسقطنا عن املقر األول شيئا من العشرة نقص ما نسقطه عن املقر الثاين وإذا نقص ما 

نسقطه عن املفر الثاين زاد ما سقط عن األول بقدر ما يسقط عن الثاين وطريق اجلرب جيعل على كل واحد منهما 
غني فإن كل واحد منهما قال إال نصف ما على الثاين فنصف أحد املبلغني عشرة إال شيئا مث تأخذ نصف أحد املبل

مخسة دراهم إال نصف شيء وذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة وقد قلنا يف وضع املسألة على كل واحد 
نياه منهما عشرة إال شيئا مث استرجعنا بعد هذا الوضع النصف مما على كل واحد منهما فتحقق أن الشيء الذي استث

مخسة إال نصف شيء فنعود إىل املعادلة فنقول مخسة إال نصف شيء يعدل شيئا فتجرب وتقابل وتزيد على مخسة إال 
نصف شيء نصف شيء وتزيد على عديله مثله فتكون مخسة معادلة لشيء ونصف فالشيء ثلثا اخلمسة وهو ثالثة 

مقدار ما على كل واحد منهما فعلى كل واحد  وثلث فتسقط من العشرة ثالثة وثلث يبقى منها ستة وثلثان وهي
عشرة إال نصف ما على صاحبه فإن قال إال ثلث ما على صاحيب فاجعل على كل واحد عشرة إال شيئا مث تأخذ 

ثلث ما على كل واحد منهما وذلك ثالثة وثلث إال ثلث شيء وهو يعدل الشيء الذي أسقطناه من العشرة فتجرب 
وتزيد على عدليه مثله فيصري ثالثة وثلثا يف معادلة شيء وثلث فالشيء ثالثة أرباع ذلك  الثالثة والثلث بثلث شيء

وهو درمهان ونصف وتسقط ذلك املقدار من العشرة يف حقهما فيبقى على كل واحد سبعة ونصف فإن قال 
مها ثالثة أشاء أحدمها له علي عشرة إال نصف ما على اآلخر وقال اآلخر إال ثلث ما على اآلخر فاجعل على أحد

لذكر الثلث وعلى اآلخر عشرة األشياء وخذ نصف ذلك وهو مخسة إال نصف شيء ردها على اآلخر وهو ثالثة 
أشياء فتكون مخسة دراهم وشيئني ونصف فإنه كان ثالثة أشياء فاخلمسة املضمومة فيها استثناء نصف شيء فتزيل 

فتسقط اخلمسة باخلمسة فيبقى شيئان ونصف يف مقابلة االستثناء وتسقط نصف وهذه اجلملة تعدل عشرة دراهم 
مخسة فيخرج قيمة الشيء درمهان الذي قدرناه على أحدمها ثالثة أشياء فهي ستة وكان على اآلخر عشرة إال شيئا 



فذلك مثانية ومىت زيد ثلث الستة على الثمانية صارت عشرة ومىت زيد نصف الثمانية على الستة صارت عشرة 
كل واحد له علي عشرة وثلث ما على اآلخر فوضع هذه املسألة خيالف ما تقدم ألن األول استثىن وهذا  الثانية قال

زاد فيزيد املقر به على العشرة جزء ما فتقول الثلث جمهول فيجعل شيئا فعلى كل واحد عشرة وشيء مث تأخذ 
الشيء الزائد على العشرة فيسقط  الثلث من أحد اجلانبني على هذا املوضوع فيقع ثالثة وثلث شيء وهذا يعدل

ثلث شيء بثلث شيء يبقى ثالثة دراهم وثلث قبالة ثلثي شيء فالشيء يعدل مخسة دراهم وقس على هذا ما يقع 
من هذا الباب وإذا قال له علي عشرة ونصف ما على صاحيب فعليه عشرون ألن على كل واحد عشرة وشيء مث 

ونصف شيء وهو يعدل الشيء الزائد على العشرة فتسقط نصف شيء  تأخذ النصف يف أحد اجلانني فيكون مخسة
بنصف شيء تبقى مخسة قبالة نصف شيء فالشيء عشرة وهو املقدر زيادته على العشرة فعلى كل واحد عشرة 

وعشرة وهي عشرون وعلى كل واحد عشرة ونصف ما على صاحبه وله ضابط من جهة احلساب املفتوح وهو أنه 
ن واجلزآن أخذت املخرج األعظم من املخرج املذكور فإن قال وربع ما على صاحيب انتقلت إذا استوى العددا

للثلث فتقول ثلث العشرة ثالثة وثلث وهي ربع ثالثة عشر وثلث فعلى كل واحد عشرة وربع ما على اآلخر وإن 
لى اآلخر ألن قال وثلث ما على صاحيب انتقلت للنصف ونصف العشرة مخسة فعلى كل واحد عشرة وثلث ما ع

اخلمسة ثلث اخلمسة عشر وإن قال ونصف ما على اآلخر انتقلت للكل ألنه ما بعد النصف من املخارج املفردة إال 
الكل كذلك تستعمل بقية الكسور الثالثة قال أحدمها له علي عشرة إال نصف ما على اآلخر وقال اآلخر له علي 

ول عشرة إال شيئا وهذا الشيء هو نصف ما على الثاين فعلى عشرة وثلث ما على اآلخر فيلزم الدور فعلى األ
الثاين شيئان وقد قال اآلخر وثلث ما على اآلخر وثلث الذي على اآلخر ثالثة دراهم وثلث إال ثلث شيء تزيد 
ذلك على العشرة يف جانب الزيادة تبلغ ثالثة عشر درمها وثلثا إال ثلث شيء وذلك يعدل شيئني فإذا قدرنا يف 

به شيئني فاجرب االستثناء وقابل فتكون ثالثة عشر درمها وثلثا تعدل شيئني وثلث شيء فالشيء الواحد يعدل جان
مخسة دراهم ومخسة أسباع درهم وكان على أحدمها شيئان فذلك أحد عشر درمها وثالثة أسباع وكان على اآلخر 

عا درهم وعلى اآلخر أحد عشر درمها وثالثة عشرة إال شيئا فذلك أربعة وسبعان فعلى املستثين أربعة دراهم وسب
أسباع درهم فإذا زيد نصفها وهو مخسة ومخسة أسباع على اآلخر وهو أربعة دراهم وسبعان بلغ عشرة فإذا أخذ 

ثلث أربعة وسبعني وذلك درهم وثالثة أسباع تزاد على العشرة بلغ أحد عشر درمها وثالثة أسباع درهم وقس 
  على هذه املدارك 

  الرابع النكاح النوع

وأذكر منه مسائل ثالثا يلزم يف كل واحدة الدور األوىل تزوجها يف مرضه مبائه ال مال له غريها ومهر مثلها مخسون 
وماتت قبله فخمسون حماباة معتربة من الثلث فمات الزوج بعدها وهو وارثها لزم الدور ألنه يرث منها فيزيد ماله 

إذا زاد ما حيصل هلا زاد ما يرثه فنقول هلا مخسون من رأس املال وهلا شيء باحملاباة فيزيد ما حيصل هلا من احملاباة و
فيبقى مع الزوج مخسون إال شيئا وحيصل مع املرأة مخسون وشيء ويرجع نصف ذلك للزوج باإلرث فيحصل مع 

مخسة وسبعون ورثة الزوج مخسة وسبعون إال نصف شيء وذلك يعدل شيئني ضعف احملاباة فيجرب ويقابل فيكون 
تعدل شيئني ونصف شيء والشيء مخسا اخلمسة والسبعني وذلك ثالثون وهو مقدار ما حاز من احملاباة فيكون هلا 

عن مهر املثل واحملاباة مثانون ويبقى مع الزوج عشرون ويرث أربعني فريجع إليه فيجتمع مع ورثته ستون وهي 
ن ومن احملاباة شيء يبقى مع الزوج مخسون إال شيئا ومعها ضعف احملاباة فإن خلفت ولدا فلها مهر مثلها مخسو



مخسون وشيء يرجع الربع للزوج اثنا عشر ونصف درهم وربع شيء فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وستون 
ونصف إال ثالثة أرباع شيء وذلك يعدل شيئني فيجرب ويقابل فيكون اثنان وستون ونصف يعدل شيئني وثالثة 

أرباعا تصري الدراهم مأتني ومخسني واألشياء أحد عشر فتقسم العدد على الدراهم فيخرج أرباع شيء فتبسطها 
اثنان وعشرون ومثانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو مقدار احملاباة فيجتمع هلا باملهر واحملاباة اثنان 

حصل هلا وذلك مثانية عشر  وسبعون ومثانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وحيصل للزوج باإلرث ربع الذي
درمها وجزآن من أحد عشر جزءا من درهم فيجتمع مع ورثته مخسة وأربعون درمها ومخسة أجزاء من أحد عشر 

جزءا من درهم وهي ضعف حماباته الثانية إذا ترك مخسني سوى الصداق خرجت احملاباة من الثلث ألن النصف 
ر والطريق أن تقول هلا مهر املثل مخسون وباحملاباة شيء فلها مخسون يرجع للزوج باإلرث فإن كان هلا ولد لزم الدو

وشيء ويبقى مع الزوج من الصداق مخسون إال شيئا ورجع باإلرث ربع مخسني وربع شيء وهو اثنا عشر ونصف 
درهم وربع شيء ومع ورثة الزوج مخسون تركة حيصل معهم مائة واثنا عشر ونصف درهم إال ثالثة أرباع شيء 

ل شيئني فيجرب ويقابل يكون مائة واثنا عشر ونصف تعدل شيئني وثالثة أرباع شيء تبسطها أرباعا تكون تعد
الدراهم أربعمائة ومخسني درمها واألشياء أحد عشر تقسم الدراهم على األشياء خيرج نصيب الواحد أربعني درمها 

اة فجميع ما صح هلا مبهر املثل واحملاباة وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم هذا قيمة الشيء وهو احملاب
تسعون درمها وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ومن التركة مخسون ورجع إليه باإلرث ربع ما حصل هلا 
وهو اثنان وعشرون ومثانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم فيجتمع مع ورثة الزوج أحد ومثانون درمها وتسعة 

زءا وذلك ضعف احملاباة الثالثة خلفت املرأة مائة سوى الصداق فنقول ملكت بالصداق أجزاء من أحدد عشر ج
مائة وهلا مائة سواها يرجع نصف املائتني للزوج باإلرث فيحصل لورثة الزوج مائة وهي ضعف احملاباة فإن ترك 

اباة شيء وهلا من الزوج سوى الصداق عشرين وتركت املرأة سوى الصداق ثالثني فيلزم الدور فنقول هلا باحمل
التركة ثالثون وذلك مثانون وشيء ويرجع نصفها للزوج باإلرث أربعون ونصف شيء وكان الباقي معه من 

الصداق مخسون إال شيئا ومن التركة عشرون فترد على ذلك مرياثه وهو أربعون ونصف شيء يصري مع ورثته مائة 
فتكون مائة وعشرة دراهم تعدل شيئني ونصف شيء وعشرة دراهم إال نصف شيء يعدل شيئني فيجرب ويقابل 

والشيء مخسا املائة والعشرة وذلك أربعة وأربعون فهي احملاباة اجلائزة تأخذها املرأة مع مهر مثلها وتضمه لتركتها 
فيجتمع هلا مائة وأربعة وعشرون ويرث الزوج نصفها اثنان وستون وكان الباقي معه ستة ومن التركة عشرون 

زوج مثانية ومثانون وهي ضعف احملاباة النافذة فإن كان على كل واحد عشرون دينارا ال مال هلا سوى فيجتمع لل
املائة الزائدة فنقول هلا مهر املثل مخسون مقدمة على الدين على اخلالف يف ذلك وهلا باحملاباة شيء وتركتها مخسون 

للزوج مخسة عشر ونصف شيء تزيده على  خيرج منها دينها عشرون يبقى ثالثون وشيء يرجع نصفها باإلرث
الباقي مع الزوج وهو مخسون إال شيئا تبلغ مخسة وستني درمها إال نصف شيء خيرج منها دينه عشرون تبقى مخسة 

وأربعون درمها إال نصف شيء تعدل شيئني جتربمها بنصف شيء تكون مخسة وأربعني تقابل شيئني ونصف شيء 
نية عشر درمها وهي احملاباة النافدة تأخذها املرأة مع مهر مثلها وذلك مثانية وستون فالشيء مخسا الدراهم وذلك مثا

خيرج منها دينها يبقى مثانية وأربعون يرث الزوج نصفها أربعة وعشرين فالباقي معه من املائة اثنان وثالثون فاجتمع 
رجة الرابعة أصدقها يف مرضه مائة ال معه ستة ومخسون خيرج منها دينه تبقى ستة وثالثون وهو ضعف احملاباة اخلا

مال له غريها ومهر مثلها عشرة وماتت قبله وخلفت عشرة سوى الصداق وأوصت بثلث ماهلا مث مات الزوج فإهنا 
تدور وطريق العمل أهنا حازت عشرة مبهر املثل وهلا باحملاباة شيء ومعها من التركة عشرة فجميع ماهلا عشرون 



تة وثلثان وثلث شيء الباقي تسعون إال شيئا وعاد إليه نصف ما بقي معها بعد الوصية وشيء للموصى له ثلثها س
وهي ستة وثلثان وثلث شيء فاجلميع ستة وتسعون وثلثان وثلث شيء يعدل شيئني فبعد اجلرب واملقابلة تكون ستة 

شياء مثانية تقسم العدد على وتسعني وثلثني تعدل شيئني وثلثي شيء تبسطها أثالثا يصري العدد مائتني وتسعني واأل
األشياء خيرج الشيء ستة وثالثني وربعا وهو قدر احملاباة وهلا عشرة دراهم مهر املثل فجميع مهرها ستة وأربعون 

وربع وبقي مع الزوج ثالثة ومخسون درمها وثالثة أرباع درهم وقد أخذت املرأة ستة وأربعني وربعا وتركتها عشرة 
وربع للموصى له ثلثها وهو مثانية عشر وثالثة أرباع درهم تزيدها على ما كان قد بقي  فجميع ماهلا ستة ومخسون

معه وذلك ثالثة مخسون وثالثة أرباع درهم فيجتمع مع ورثة الزوج اثنان وتسعون ونصف وهو ضعف حماباته اليت 
  هي ستة وثالثون وربع وأحلق هبذه املسائل ما يناسبها وخترجها هبذه الطرق 

  خلامس يف مسائل متفرقةالنوع ا

أذكر منها مخس مسائل األوىل امرأة تزوجت ثالثة أزواج أصدقها األول شيئا والثاين ثالثة أمثال ما أصدقها األول 
والثالث ثالثة أمثال ما أصدقها الثاين فكان اجلميع مخسة وستني اجعل ما أصدقها األول شيئا يكون ما أصدقها 

صدقها الثالث تسعة أشياء فامجع ذلك كله وقابل به اخلمسة والستني خيرج الشيء مخسة الثاين ثالثة أشياء يكون ما أ
وهو ما أصدقها األول وكمل العمل الثانية أصدقها األول شيئا والثاين جذر ما أصدقها األول والثالث ثالثة أمثال 

ما أصدقها الثاين شيئا يكون ما  ما أصدقها الثاين فكان اجلميع اثنان وثالثون اجعل ما أصدقها األول ماال يكون
أصدقها الثالث ثالثة أشياء امجع ذلك كله وقابل به اثنني وثالثني خيرج ما أصدقها األول ستة عشر والثاين أربعة 

والثالث اثنا عشر وكذلك مجيع هذه املسائل الثالثة عشرون قفيزا من قمح وشعري ودخن باع القمح بستة والشعري 
ني فكان اجلميع ثالثة وسبعني اجعل القمح شيئا يكن الشعري دينارا والدخن باقي العشرين بثالثة والدخن بدرمه

فذلك عشرون إال شيئا وإال دينارا اضرب كل واحد يف سعره وقابل اجملتمع بالثالثة والسبعني يكن معك ستة أشياء 
رب وتقابل يكن معك أربعة أشياء ودينار وثالثة دنانري وأربعون إال شيئني وإال دينارين وهذا يعدل ثالثة وسبعني فتج

يعدل ثالثة وثالثني فتطلب عددا تضربه يف أربعة وتطرح اجملتمع من الثالثة والثالثني وتقسم ما بقي على الواحد 
فتجد الضرب يف أربعة مثانية تضرهبا يف أربع تبلغ اثنني وثالثني الباقي واحد اقسمه على واحد خيرج واحد فقد 

نية وهو القمح والدينار واحد وهو الشعري والدخن باقي العشرين وهو أحد عشر الرابعة عشرة خرج الشيء مثا
أقفزة شعري وقمح باع كل قفيز شعري فكان الثمن اجملتمع مثل ما بني الشعريين وما بني الكيلني اجعل الشعري ما 

ئت أي سعر وسعر القمح خالفه أحببت من العشرة اثنني مثال واحلنطة باقي العشرة وسعر كل قفيز شعري إن ش
فسعر كل قفيز شعري شيء قيمته شيئان وسعر قفيز القمح ثالثة أرباع شيء يكون اجلميع ستة أشياء فيكون مجيع 

الثمن مثانية أشياء تقابل به ما بني السعرين وهو ربع شيء وما بني الكيلني وهو ستة فيكون بعد املقابلة سبعة أشياء 
ستة اخلامسة بريد خرج من بلد إىل بلد وأمرته أن يسري كل يوم عشرين ميال فصار مخسة  وثالثة أرباع شيء تعدل

أيام مث أرسلت بعده بريدا آخر وأمرته أن يسري يف كل يوم ثالثني ميال يف كم يوم يلحقه اجعل أيام األول أشياء 
مجيع أيامه وقابل كل واحد بصاحبه تكن أيام الثاين شيئا إال مخسة اضرب ما ميشي كل واحد يف اليوم من أميال يف 

  وإن شئت اجعل أيام الثاين شيئا تكن أيام األول شيئا ومخسة مث تعمل على ما تقدم 

  فائدة جليلة



تقدم استنباط الصواب من اخلطأين وهو عجب كيف يستلزم اخلطأ الصواب وقد ذكر قسطا بن لوقا برهانا شافيا 
ه طرقا وال ترث طريقه لسهولتها أضعها يف كتايب هذا تكميال للفائدة كافيا بينا سهال على حتقيق ذلك وذكر غري

ورغبة يف الفضيلة ينتفع هبا أهل الفضل والتحصيل الذين احلكمة صالتهم حيث وجدوها عقلوها فأقول مثاال قبل 
كانا فإن الربهان وهو مال زيد عليه مثل نصفه وربعه مضروبا يف نفسه بلغ مخسة ومخسني فنفرض مالني أي مالني 

أصبنا يف األول فال خطأ أو يف الثاين فهو اخلطأ األصغر عندهم أو بعد اخلطأين فهو اخلطأ األكرب وجيب الصواب من 
غري حاجة لثالث بالضرورة فنفرض املال اثين عشر زدنا عليه نصفه ستة بلغ مثانية عشر وربعه ثالثة يف ثالث بتسعة 

مانية وعشرين مث نفرضه ستة عشر نزيد عليها نصفها مثانية تبلغ أربعة بلغ اجلميع سبعة وعشرين فقد أخطأنا بث
وعشرين وربعها أربعة يف أربعة مضروبة يف نفسها بستة عشر تبلغ أربعني فقد أخطأنا خبمسة عشر نسقط أحد 

ربعني وتضرب اخلطأين من اآلخر يفضل ثالثة عشر احفظها مث اضرب اخلطأ األول يف املال الثاين بثالمثائة ومثانية وأ
اخلطأ الثاين يف املال األول بثمانية ومثانني فتسقط املتحصل األقل من األكثر يفضل من األكثر مائة ومثانية وستون 

تقسمها على الباقي من أحد اخلطأين وهو ثالثة عشر خيرج لكل واحد ثالثة عشر إال كسرا مع أن أصل هذا املال 
مثيل فاسد مع أنه هو الطريقة املتقدمة يف العمل فينبغي أن يعلم لذلك أن اجملهول ينبغي أن يكون عشرين فهذا الت

هلذا العمل شرطا وهو أن يكون املاالن املأخوذان هلما نسبة خاصة مىت مل حتصل بطل العمل وتلك النسبة أن تكون 
ا بني أحد العددين نسبة فضل ما بني العددين املأخوذين لالمتحان إىل فضل ما بني احلاصلني منهما كنسبة فضل م

املأخوذين واملال املطلوب إىل خطأ العدد املأخوذ مع املال املطلوب مثاله مال زدت عليه مثل نصفه وثالثة دراهم مث 
على املبلغ مثل ثلثه وستة دراهم فصار ثالثني كم أصل املال فتضعه ستة وتزيد عليه نصفه ثالثة دراهم مث على املبلغ 

ثنني وعشرين فقد أخطأنا بثمانية ناقصة مث تضعه مثانية وتفعل هبا ما فعلت بالستة تبلغ ستة ثلثه وستة دراهم يبلغ ا
وعشرين فأخطأنا بأربعة ناقصة فاضرب املوضوع األول وهو ستة يف اخلطأ الثاين وهو أربعة تبلغ أربعة وعشرين مث 

وستني اخلطآن ناقصان معا عن السؤال  اضرب املوضوع الثاين وهو مثانية يف اخلطأ األول وهو مثانية تبلغ أربعة
فأسقط أحد املرتفعني من اآلخر يبقى أربعون اقسمها على الباقي من أحد اخلطأين بعد إسقاط اآلخر منه وهو أربعة 

خيرج عشرة وهو اجلواب وبيان حتقيق النسبة املتقدمة أن فضل ما بني العددين املأخوذين اثنان ألهنما ستة ومثانية 
املتحصلني منهما أربعة ألهنما اثنان وعشرون وستة وعشرون واثنان نصف أربعة فهذه النسبة نسبة  وفضل ما بني

النصف وإذا أخذت أحد املالني وهو ستة مثال مع العشرة وهو املال املطلوب وجدت الفضل بينهما أربعة ونسبة 
ققت النسبة فال جرم صح العمل وكذلك هذا الفضل خلطأ النسبة اليت أخذهتا نسبة النصف أيضا ألنه مثانية فقد حت

إذا أخذت الثمانية مع املال املطلوب وهو املثال األول يفضل ما بني املالني أربعة ألهنا اثنا عشر وستة عشر وفضل ما 
بني احلاصلني من املالني ثالثة عشر ألهنا سبعة وعشرون واآلخر أربعون ونسبة أربعة إىل ثالثة عشر نسبة الثلث إال 

بع ثلث وفضل ما بني أحد املالني وهو االثنا عشر واملال املطلوب وهو عشرون يف ذلك املثال مثانية فإذا ثلث ر
نسبتها إىل خطأ االثىن عشر وهو مثانية وعشرون وجدت النسبة نسبة الثلث ومثن الثلث وثلث مثن الثلث فقد 

يما يوجد من األعداد يف العمل فأذكر كالم اختلفت النسبة فلذلك بطل العمل إذا تقرر متييز الصواب عن اخلطأ ف
قسطا بن لوقا فأقول قال قسطا بن لوقا ختط خطا مستقيما جمهول القدر وهو العدد املطلوب عليه أ د ونتيجة 

املفروضة خط د ع وقد أخرج من نقطة د على زاوية قائمة وفضل خط أ ع فإذا أردنا معرفة العدد املطلوب الذي 
إمنا منتحنه بعددين خمتلفني فإما أن يكونا زائدين أو ناقصني أو أحدمها زائد واآلخر ناقص هو أ د ونتيجة د ع ف

فليكن أوال كل واحد منهما ناقصا ومها أ ب وخيرج من نقطيت ب د عمودي ب ح خط على أ د فنسبة خط أ د 



خترج من نقطيت إىل د ع كنسبة أ ب إىل ب ح فنتيجة خط أ ب هي ب ح ونتيجة أ ج هي خط ومتم سطح د م و
ط ح خطني موازيني خلط أ د عليهما ز ص ي وخيرج خط ب ح خط على استقامة فيقعان على خط م ع على 

نقطة ز س فالعدد األول خط أ ب معلوم ونتيجة خط ب ح معلومة أيضا وخطؤه عن النتيجة األوىل اليت هي خط 
ته خط ج ظ معلوم أيضا وخطؤه معلوم وهو د ع وهي خط ج ز معلوم أيضا والعدد الثاين خط أ ج معلوم ونتيج

ط س فإذا ضربنا خطأ العدد األول وهو ز ح يف العدد الثاين وهو أ ج كان من ذلك سطح ز س وإذا ضربنا خطأ 
العدد الثاين وهو ال ن يف العدد األول وهو أ ب كان من ذلك سطح ال م فإذا نقصناه من سطح ز س بقي علم ص 

ي ط ألهنما املتممان فالعلم مساو لسطح ر ك فمسطح ر ك معلوم وعرضه ر  ح ط س وسطح ظ ر مساو لسطح
  ص معلوم ألنه 

  فصل

فإن كان كل واحد من العددين أكثر من ) فصل ( ما بني اخلطأين فطوله معلوم وهو ز ي مثل أ د املطلوب 
ـ أ و وكل واحد منهما معلوم ومها أكثر م ن أ د وخيرج أوال خط أ ع املطلوب فإنا جنعله يف هذه الصورة خطي أ ه

على استقامة إىل نقطة ت وتتمم سطح و ش فالعدد األول خط أ هـ معلوم ونتيجة خط هـ ق معلومة أيضا 
وخطؤه زائد وهو خط ف ق والعدد الثاين خط أ و معلوم ونتيجته و ت معلومة وخطؤه ص ت معلوم فضرب خط 

ال الثاين يف املال األول هو سطح و س وإذا نقص األقل املال األول يف املال الثاين هو سطح ض ع وضرب خط امل
من األكثر بقي سطح ج ع ألن سطح ح ف مثل سطح و ض ألهنما املتممان وإذا قسم سطح ج ع املعلوم على 

خط ع ث الذي هو فضل أحد اخلطأين على اآلخر خرج من ذلك خط ح ش معلوما وهو مساو خلط أ د فخط أ 
 مال فربح مثله وأخرج منه عشرة دراهم مث اجتر يف الباقي فربح مثله وأخرج عشرة د معلوم مثاله رجل اجتر يف

دراهم فلم يبق شيء قياسه أن جتعل أصل املال تسعة ونصفا فتزيد عليه مثله وتنقص من املبلغ عشرة دراهم تبقى 
ن املبلغ عشرة تبقى ستة وكان تسعة تزيد عليها مثلها وتنقص من املبلغ عشرة تبقى مثانية تزيد عليها مثلها وتنقص م

ينبغي أن ال يبقى شيء فقد أخطأنا بستة زائدة فتقول أصل املال تسعة وتفعل به كذلك فتخطئ بدرمهني زائدين 
فاخلطآن زائدان فتأخذ الفضل بين املوضعني وهو نصف فتنسبه إىل الفضل بني اخلطأين وهو أربعة يكون مثنا فإن 

ن ثالثة أرباع تسقطها من تسعة ونصف تبقى مثانية ونصف وربع وهو اجلواب أخذت بذلك النسبة من الستة كا
  وإن أخذت هبا من اثنني كان ربعا تسقطه من تسعة تبقى مثانية ونصف وربع وهو اجلواب 

  فصل

فإن كان أحد املالني زائدا واآلخر ناقصا فإنا جنعلهما يف هذه الصورة خطي أ ج أ هـ كل واحد منهما معلوم فاملال 
األول خط أ ج معلوم ونتيجته خط و ق وخطؤه ط س واملال الثاين خط أ هـ معلوم ونتيجته خط و ق وخطؤه 
خط و ق فإذا ضرب خط املال األول يف املال الثاين كان من ذلك سطح ف ص وإذا ضرب خط املال الثاين يف 

طح ر ع مثل سطح ف ك املال األول كان من ذلك سطح س ع وإذا مجعنامها كان من ذلك سطح ك ع ألن س
ألهنما املتممان فسطح ك ع معلوم وعرضه معلوم ألنه مساو جملموع اخلطأين فطوله معلوم وهو ك ص وهو مساو ال 

د املطلوب وذلك ما أردنا بيانه مثاله عشرة قسمتها بقسمني مث زدت على أحد القسمني مثله مث على املبلغ مثل 
بلغ يزيد على القسم الثاين عشرة فقياسه أن جتعل أحد القسمني أربعة وتزيد ربعه مث على املبلغ مثل مخسيه فكان امل



عليه مثله وعلى املبلغ ربعه وعلى املبلغ مخسيه تصري أربعة عشر وذلك يزيد على القسم اآلخر مثانية فقد أخطأنا 
ر ونصفا وذلك يزيد بدرمهني ناقصة فنقول أحد القسمني مخسة وتفعل هبا مثل ما فعلت باألربعة فتبلغ سبعة عش

على القسم اآلخر اثين عشر ونصفا فقد أخطأنا بدرمهني ونصف زائدة فضرب املوضوع األول وهو أربعة يف اخلطأ 
الثاين وهو اثنان ونصف تبلغ عشرة وضرب املوضوع الثاين وهو مخسة يف اخلطأ األول وهو اثنان تبلغ عشرة وأحد 

ملرتفعني وهو عشرون على جمموع اخلطئني وهو أربعة ونصف خيرج اخلطأين زائد واآلخر ناقص فتقسم جمموع ا
أربعة وأربعة أتساع وهو أحد القسمني والثاين مخسة ومخسة أتساع واعلم أن هاهنا قواعد يتعني التنبيه عليها يف هذا 

  الشكل 

  القاعدة األوىل

كذلك ما وقع يف كالمه من هذه يف قوله يف القسم األول فنسبة خط أ د إىل د ع كنسبة خط أ ج إىل خط ج ط و
النسب فهو على قاعدة ذكرها اقليدس وهي أن كل مثلثني متشاهبني انطبقت زاوية أحدمها على زاوية اآلخر 

وانطبق ضلعاه على ضلعه فإن نسبة ضلع أحدمها إىل قاعدته كنسبة ضلع اآلخر إىل قاعدته وكذلك هذه املواضع 
  فتأملها جتدها كذلك من هذه القاعدة 

  القاعدة الثانية

أهنم مىت قالوا تتم سطح د م كما قاله يف هذا العمل أو غري ذلك من احلروف فمرادهم املربع الذي ينقام هاهنا من 
  ضلع أ د وضلع ع م وضلع م أ فمجموع ذلك سطح مربع وهو مرادهم بذلك 

  القاعدة الثالثة

ن على مست واحد حبيث إذا خرجا إىل غري النهاية ال أهنم مىت أطلقوا اخلطني املتوازيني فمرادهم اخلطان املمتدا
جيتمعان أبدا وال يتصل طرف أحدمها باآلخر تنبيه قوله يف القسم األول خط أ ب عن النتيجة األوىل اليت هي خط د 
ع وهو خط ج ن معلوم يريد أنه اخلط الكائن من ج إىل ن ألنه جعل العدد األقل من العدد املطلوب فوق إىل جهة 

ية أ والعدد األكرب من العدد املطلوب أسفل منه إىل زاوية و ولذلك أن القواعد الناشئة عن هذه األعداد أوسع زاو
وعن العدد األقل أضيق وقوله يف القسم األول إذا ضربنا خطأ العدد األول وهو ز ح مع أن خطاه إمنا هو ج ز ألن 

اويني كضرب اآلخر وقوله كان ذلك سطح ر س خط ز ح األعلى مساو خلط ج ز األسفل منه وضرب أحد املس
يريد املربع الذي إحدى زواياه س واألخرى م والثالثة ز والرابعة اليت حتت ز قبالة ج وهذا املربع يشتمل على أربعة 
بيوت وإمنا حدث هذا املربع من ذلك الضرب ألن خط أ ج وهو العدد الثاين مساو خلط ز د و ر م مساو ل د س 

د والقاعدة يف املساحة أنا نستغين بأحد الضلعني املستويني عن اآلخر فنستغين ب د م عن س د و  و س مساو ل ز
ي س عن ز د وبضرب ز م يف م س فيحصل املربع املذكور وهو قاعدة املساحاة يف مجيع املربعات اليت هي على 

أ ب حصل سطح ال م سببه أن خط هذه الصورة وقوله إذا ضربنا خط العدد الثاين وهو ط س يف العدد األول وهو 
أ ب مساو خلط ال هـ و خط ط س مساو خلط أ ن فيستغىن خبطني عن خطني وتضرب أحد اخلطني الباقيني يف 

اآلخر كما تقدم فيحدث املربع املذكور مث قال إذا نقصناه من سطح ز س بقي علم ص ح ط س اصطلح 



نه علما لشبهه بعلم السلطان يف احلرب وقوله وسطح ظ ن املهندسون على أنه إذا بقي ثالثة بيوت من مربع يسمو
مساو لسطح ي ط ألهنما املتممان يعين ألن ح ن ع ي الذي نظره اخلارج من نقطة أ ع ظ متصال ب ت ي ط 

ربعه على العكس من اجلهة األخرى فهذا هو املراد بالتتميم وقوله فالعلم مساو لسطح ز ك معناه يسقط من العلم 
تغىن بسطح ي ط فيحصل لنا سطح ر ك ثالث بيوت على استقامة من ي إىل ر إىل و من ك إىل سطح ظ ن ويس

ص وقام الربهان أي كل أربع بيوت انقام منها مربع وقطعهما خط مار بالزوايا الثالث على هذه الصورة فإن 
إذا زدنا عليه ي د املتممني يكونان مستويني بينه اقليدس وعرض هذا السطح معلوم ألن ص ظ مساو خلط أ ب ف

الذي هو أحد املتممني املساوي للمتمم اآلخر املساوي لضرب ص م املعلوم يف ج ب املعلوم صار الطول معلوما 
والطول مساو خلط أ ب العدد املطلوب فعلم بالربهان اهلندسي أن األعمال السابقة مؤدية حلصول املطلوب 

ضرب خطأ املال األول يف املال الثاين هو سطح ص ع تقديره أن باخلطأين املذكورين وقوله يف الفصل الثاين إن 
خطأ املال األول هو ف ق وهو مساو خلط ص ت واملال األول هو أ و وهو مساو ل ص م وكل واحد من 

املتساويني يقوم مقام اآلخر فتضرب ص ت يف ص م فيحصل سطح ص ع وقوله ضرب خطأ املال الثاين يف املال 
تقديره أن املال األول هو أ هـ ويساويه ر م وخطأ املال الثاين هو ص ت ويساويه و ط األول وهو سطح و ش 

فيكتفى بكل واحد من املساويني عن اآلخر فتضرب و ط يف و م فيحدث مربع و ش على ما تقدم وقوله إذا قسم 
ي أن سطح ح ع على خط ع ش الذي هو فضل أحد اخلطأين على اآلخر خرج خط ح س مبين على قاعدة وه

كل مربع وهو العدد املضروب أحد أضالعه يف اآلخر إذا قسم املتحصل على أحد أضالعه خرج اآلخر حنو إذا 
ضربنا عشرة يف اثنني بعشرين فإذا قسمناه على اثنني خرجت عشرة وهو الضلع األطول وجعل خط ع ش فضل 

لثالث مبين على إقامة أحد األمور أحد اخلطأين ألنه مساو ل ث ت الذي هو فضل خطأ و ت وحبثه يف الفصل ا
املستوية مقام اآلخر على ما تقدم بيانه يف غريه فهذا بيان كالم قسطا بن لوقا وحترير شكله اهلندسي تنبيه قد يكون 
املال املفروض أقل وخطؤه أكثر وقد يكون أكثر وخطؤه أقل وحينئذ نقول اخلطآن ال خيلو إما أن يكون ناقصني أو 

ا ناقص واآلخر زائد فإذا كانا ناقصني فاملاالن املفروضان إما أن يكونا أقل من الصواب أو أكثر زائدين أو أحدمه
ويف القسمني تضرب فاضل العددين يف أصغر اخلطأين وتقسم على تفاضلهما فما خرج زيد على املفروض األكرب 

الصواب أو تضرب بفاضل إن كان املفروضان أقل من الصواب ونقص من أصغر املفروضني إن كان أكثر من 
العددين يف أصغر اخلطأين وتقسم على تفاضلهما فما خرج زيد على املفروض األكرب إن كان املفروضان أقل من 
الصواب ونقص من أصغر املفروضني إن كان أكثر من الصواب وال جيوز أن يكون أحد املفروضني ناقصا واآلخر 

قصا كون املفروض دون الصواب استحال أن يكون املفروض دون زائدا ألنه إذا كانت العلة يف كون اخلطأ نا
الصواب علة يف كون اخلطأ زائدا ألنه يلزم أن توجب العلة الواحدة أمرين متضادين وهو حمال فإن كان اخلطآن 

زائدين فاملفروضان إما أكثر من الصواب أو أقل منه ويف القسمني جيب ضرب العددين املفروضني يف أعظم اخلطأين 
ويقسم املبلغ على تفاضلهما فما خرج نقص من أصغر املفروضني إن كان أكثر من الصواب وإن كان أقل زيد 

اخلارج على أكثرمها وال جيوز أن يكون أحد املفروضني زائدا واآلخر ناقصا ملا تقدم وإن كان أحد اخلطأين زائدا 
ء الواحد ميتنع أن يوجب املتضادين بل جيب واآلخر ناقصا فيمتنع أن يكون املفروضان من جنس واحد ألن الشي

أن يكون أحدمها خمالفا لآلخر بأن يكون أحدمها أكثر من الصواب وخطؤه زائد واآلخر أقل وخطؤه ناقص فتضرب 
بفاضل العددين يف الناقص من اخلطأين وتقسم اجملموع على جمموعهما فما خرج زيد على أقل املفروضني أو 

لزائد من اخلطأين وتقسم على جمموعهما فيما خرج نقص من أعظم املفروضني فإن كان تضرب بفاضل العددين يف ا



أحد املفروضني أقل من الصواب وخطؤه زائد واآلخر أكثر من الصواب وخطؤه ناقص فتضرب بفاضل العددين 
ل العددين يف الناقص من اخلطأين وتقسم املبلغ على جمموعهما فما خرج نقص من أعظم املفروضني أو تضرب بفاض

يف الزائد من اخلطأين وتقسم على جمموعهما فما خرج زيد على أصغر املفروضيني وال يقال يف هذا الفصل أصغر 
اخلطأين وأعظمهما ألنه قد يكون أقل أو أكثر أو مساويا كقولك نريد عددا إن نقص ربعه بقي مخسة عشر فنفرضه 

نية وعشرون يبقى أحد وعشرون واخلطأ ستة زائدة فجاء هاهنا ستة عشر يبقى اثنا عشر واخلطأ ثالثة ناقصة أو مثا
الزائد أعظم أو اثنني وعشرين تبقى ستة عشر ونصف واخلطأ واحد ونصف زائد فجاء هاهنا الناقص أعظم أو الثاين 

لني أربعة وعشرون تبقى مثانية عشر واخلطأ ثالثة زائدة فقد تساوى اخلطآن وهذه العوارض مأمونة يف الوجهني األو
وطرق العمل باخلطأ كثرية غري أن بعضها أيسر وبعضها أعسر ووقع لبعض األندلسيني أن الصواب خيرج من 

خطأين وثالثة وأكثر إذا وقع التغري يف العدد املطلوب بأن يعطف عليه أو يستثىن منه وهذه حبار من الرياضيات منها 
ه فسبحان من يعلم ما ال يتناهى على التفصيل وهو حسبنا ما أحاطت به األفكار ومنها ما ال يعلمه إال اهللا سبحان

  ونعم الوكيل 

  القسم الثالث كتاب اجلامع

  ) فارغة ( 

  كتاب اجلامع

هذا الكتاب خيتص مبذهب مالك ال يوجد يف تصانيف غريه من املذاهب وهو من حماسن التصنيف ألنه تقع فيه 
العبادات واملعامالت واألقضية واجلنايات فجمعها املالكية يف مسائل ال يناسب وضعها يف ربع من أرباع الفقه أعين 

أواخر تصانيفها ومسوها باجلامع أي جامع األشتات من املسائل اليت ال تناسب غريه من الكتب وهي ثالثة أجناس ما 
  يتعلق بالعقيدة وما يتعلق باألقوال وما يتعلق باألفعال وهو األفعال والتروك جبميع اجلوارح 

  األول العقيدةاجلنس 

قال ابن القصار وغريه مذهب مالك وجوب النظر وامتناع التقليد يف أصول الديانات قال إمام احلرمني واألستاذ 
أبو إسحاق اإلسفراييين مل ير بالتقليد إال أهل الظاهر فيتعني على كل مكلف عند أول بلوغه أن يعلم أن جلميع 

اجب الوجود أزيل أبدي حي حبياة قادر بقدرة مريد بإرادة عامل بعلم املوجودات من املمكنات خالقا ومدبرا هو و
مسيع بسمع بصري ببصر متكلم بكالم وأن صفاته تعاىل واجبة الوجود أزلية أبدية عامة التعلق فيتعلق علمه جبميع 

ع املعلومات اجلزئيات والكليات والواجبات واملمكنات وإرادته تعاىل متعلقة جبميع املمكنات وعلمه متعلق جبمي
ومسعه سبحانه متعلق جبميع األصوات والكالم النفساين حيث كان من خلقه  ٠وبصره متعلق جبميع املوجودات

ليس كمثله ( والقائم بذاته وأن قدرته تعاىل عامة التعلق جبميع املمكنات املوجودة يف العامل من احليوان وغريهم 
) ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ( عباده وله أن ال يفعل ذلك له أن يفعل األصلح ل) شيء وهو السميع البصري 

وأنه واحد يف ذاته ال نظري له وال شريك وال يستحق العباد غريه سبحانه وأن مجيع رسله صلوات اهللا عليهم 
صادقون فيما جاؤا به وأن حممد عبده ورسوله وأن مجيع ما جاء به حق وما أخرب به صدق من عذاب القرب وأحواله 



والقيامة وأهواهلا من الصراط وامليزان ومجيع املغيبات عباد كاملالئكة واجلان وغريهم وأدلة مجيع هذه العقائد 
مبسوطة يف علم أصول الدين وكذلك تفصيل هذه احلقائق وتفاريعها وأن اجلنة حق والنار حق خملوقتان وأنه ال 

 كان وما مل يشأ مل يكن وأن اإلميان اعتقاد بالقلب ونطق خيلد أحد من أهل القبلة يف النار بكبرية وأن ما شاء اهللا
باللسان وعمل باجلوراح وأن كالم اهللا تعاىل قائم بذاته حمفوظ يف الصدور ومقروء باأللسنة مكتوب يف املصاحف 

له إال من  وأن اهللا تعاىل يراه املؤمنون يوم القيامة ويكلمهم ويف اجلواهر أما القيام بدفع شبه املبطلني فال يتعرض
طالع علوم الشريعة وحفظ الكثري منها وفهم مقاصدها وأحكامها وأخذ ذلك عن أمية فاوضهم فيها وراجعهم يف 

ألفاظها وأعرضها وبلغ درجة اإلمامة يف هذا العلم بصحبة األمية الذين أرشدوه للصواب وحذروه من اخلطأ 
الشبهات حينئذ فرض كفاية عليه وعلى أمثاله وأما  والضالل حىت ثبت احلق يف نفسه ثبوتا فيكون القيام بدفع

غريهم فال جيوز هلم التعرض لذلك ألنه رمبا ضعف عن رد تلك الشبهة فيتعلق بنفسه منها ال يقدر على إزالته 
فيكون قد تسبب إىل هالكه نسأل اهللا تعاىل العصمة وكذلك القيام بالفتوى فرض كفاية أيضا وقد تقدم يف مقدمة 

ل الطهارة ما هو فرض كفاية أيضا من الفقه وما هو فرض عني وأنه ال خيتص بباب من أبواب الفقه بل الكتاب قب
هو علمك حبالتك اليت أنت فيها فيطالع من هناك ويف التلقني جيب النظر واالعتبار املؤديني للعلم مبا افترض عليك 

عظيمة وال جيوز ملن قيه فضل النظر واالجتهاد أو ندبت إليه وطلب ما زاد على ذلك فرض كفاية ويف تعلمه فضيلة 
ومن ال فضل فيه ) فاعتربوا يا أويل األبصار ( وقوة االستدالل تقليد غريه وفرض عليه أن ينظر لنفسه لقوله تعاىل 

لذلك فهو يف سعة من تقليد من يغلب على ظنه أنه أفقه وأعلم وأدين وأورع وقته ويلزمه األخذ مبا يفتيه به لقوله 
  ) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ( اىل تع

  فرع

قال ابن يونس وأن يعتقد أن خري القرون الصحابة رضي اهللا عنهم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم كما أخرب عليه 
السالم وأن أفضلهم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي وقيل مث عثمان وعلي وال يفضل بينهما وروي عن مالك 

ن وأن املهاجرين أفضل عصره عليه السالم وأن أفضلهم العشرة وأفضل العشرة األمية األربعة مث أهل بدر من القوال
املهاجرين واملهاجرون على قدر اهلجرة والسبق أن من رآه ساعة أو مرة أفضل من التابعني تنبه ليس هذه 

لو غفل عن هذه املسألة مطلقا مل يقدح ذلك يف  التفضيالت مما أوجب اهللا تعاىل على املكلف اكتسابه أو اعتقاده بل
الدين نعم مىت خطرت بالبال أو حتدث فيها باللسان وجب اإلنصاف وتوفية كل ذي حق حقه وجيب الكف عن 
ذكرهم إال خبري وأن اإلمامة خاصة يف قريش دون غريهم من العرب والعجم وأن نصب اإلمام لألمة واجب مع 

احلل والعقد دون النص وأنه من فروض الكفاية وجيب طاعة األمية وإجالهلم وكذلك  القدرة وأنه موكول إىل أهل
نواهبم فإن عصوا بظلم أو تعطيل حد وجب الوعظ وحرمت طاعته يف املعصية وإعانته عليها لقوله ال طاعة ملخلوق 

دفع له الزكوات إذا يف معصية اخلالق وال جيوز اخلروج على من ويل وإن جار ويغزى معه العدو وحيج البيت وت
طلبها وتصلى خلفه اجلمعة والعيدان قال مالك ال يصلي خلف املبتدع منهم إال أن خيافه فيصلي واختلف يف 

اإلعادة قاعدة ضبط املصاحل العامة واجب وال تنضبط إال بعظمة األمية يف نفس الرعية ومىت اختلف عليهم أو أهينوا 
   إمامة صالة اجلنازة وال غريها ألن ذلك خمل بأهبتهم تعذرت املصلحة ولذلك قلنا ال يتقدم يف

  فرع



قال ومذهب أهل السنة ال يعذر من أداه اجتهاده لبدعه ألن اخلوارج اجتهدوا يف التأويل فلم يعذروا ومساهم رسول 
  اهللا مارقني من الدين وجعل اجملتهد يف األحكام مأجورا وإن أخطأ 

  فرع

البدع من التجسيم وغريه ومل ينكر حديث الضحك وال حديث التنزيل وأنكر  قال أنكر مالك رواية أحاديث أهل
حديث أن العرش اهتز ملوت سعد تنبيه األصحاب متفقون على إنكار البدع ابن أيب زيد وغريه وال يستقيم ذلك 

بعدنا من  على ظاهره ألهنا مخسة أقسام واجبة كتدوين القرآن والشرائع إن خيف عليها الضياع فإن التبليغ ملن
القرون واجب إمجاعا وحمرمة كاملكوس احلادثة وغريها ومندوبة كصالة التراويح وإقامة صور األمية والقضاة 

باملالبس وغريها من الزخارف والسياسات ورمبا وجبت ومكروهة كتخصيص األيام الفاضلة وغريها بنوع من 
 عنها أول شيء أحدثه الناس بعد رسول اهللا املناخل العبادة ومباحة كاختاذ املناخل ففي األثر عن عائشة رضي اهللا

لك إصالح األغذية املباحة مباح فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته فإن اقتضتها قاعدة حترمي 
حرمت أو إجياب وجبت أو إباحة أبيحت وإن نظر إليها من حيث اجلملة بالنظر إىل كوهنا بدعة مع قطع النظر عما 

ا كرهت فهذا تفصيل أحوال البدع فيتمسك بالسنن ما أمكن ولبعض السلف الصاحل يسمى أبا العباس يتقاضه
األبياين األندلسي ثالث لو كتنب يف ظفر لوسعهن وفيهن خري الدنيا واآلخرة اتبع ال تبتدع اتضع ال ترتفع من ورع 

  تعاىل ال تتسع وسيأيت يف األفعال فروع عديدة من البدع مفردة إن شاء اهللا 

  فرع

قال ابن أيب زيد جيب أن يعتقد أن اهللا تعاىل أمسع موسى عليه السالم كالمه القائم بذاته ال كالما قام بغريه وتقرير 
  هذه املسألة وأدلتها ذكرته مبسوطا سهال يف كتاب االنقاد يف االعتقاد 

  مسألة

مته قلت يف هذه املسألة مذاهب ألهل احلق مع قال جيب أن يعتقد أن يديه سبحانه وتعاىل مبسوطتان وأن يده غري نع
مجيع النصوص الواردة يف اجلوارح كالوجه واجلنب والقدم قيل يتوقف على تأويلها ويعتقد أن ظاهرها غري مراد 

أفال ( وحيكي أنه مذهب السلف فإنه هتجم على جهة اهللا تعاىل بالظن والتخمني وقيل جيب تأويلها لقوله تعاىل 
وغري ذلك من النصوص الدالة على النظر واالعتبار وتدبر الكالم هو رده ) ليدبروا آياته ( وقال ) ن يتدبرون القرآ

إىل دبره وهو املعىن اخلفي بدليل مرشد له والقوالن للشيخ أيب احلسن وإذا قلنا بالتأويل فيحمل مذهب السلف 
شهور لألشعرية وعلى أي شيء تأول فقيل رضي اهللا عنهم على مواطن استواء األدلة وعدم الترجيح وهذا هو امل

على صفات جمهولة غري الصفات السبعة املتقدم ذكرها استأثر اهللا تعاىل بعلمها وقيل بل الصفات السبعة وحنوها مما 
يناسب كل آية فاليد للقدرة والعني للعلم والقدم وحنوه للقدرة والوجه للذات واجلنب للطاعة ألن هذه احملامل 

اجملازات هلذه احلقائق ومىت تعذر محل اللفظ على حقيقته تعني صرفه ألقرب اجملازات إليه لغة فائدة املناسبة من 
أومل يرو أنا خلقنا هلم مما ) ( ملا خلقت بيدي ) ( يد اهللا فوق أيديهم ( وردت النصوص بإفراد اليد وتثنيتها ومجعها 

ه واحد يف نفسه وهو القدرة وسببه أن القدرة هلا متعلق فإن مع أن املتجوز إلي) عملت أيدينا أنعاما فهم هلا مالكون 



عرب عن القدرة باعتبار ذاهتا أفردت أو باعتبار متعلقاهتا مجعت أو باعتبار أن متعلقاهتا قسمان ثنيت واختلف يف 
  ور والشرور تقدير التثنية فقيل اجلواهر واألعراض إذا مل توجد القدرة غريمها أو أمر الدنيا وأمر اآلخرة أو اخلي

  مسألة

مما يتعلق باالعتقاد ما يتعلق برسول اهللا من أحواله وهي أقسام نسبه هو حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي ابن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 

بن معد بن عدنان هذا هو املنصوص عنه واجملمع عليه وأضافوا فيهما  خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار
بني عدنان وإمساعيل عليه السالم وفيما بني إمساعيل وآدم عليهما السالم اختالفا كثريا ومسي هاشم هامشا ألنه أول 

ن يدعي جممعا من هشم الثريد لقومه وقصي ألنه تقصى مع أمه ألخواله وسكن معهم يف باديتهم فبعد عن مكة وكا
ألنه ملا رجع إىل مكة مجع قبائل قريش مبكة واسم هاشم عمرو واسم عبد مناف املغرية واسم عبد املطلب شيبة 

لشيبة كانت يف ذؤابته وقيل امسه عبد املطلب أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب قرشية زهرية 
مع محزة وأرضعت معهما أبا سلمة بن عبد األسد مث أرضعته  ومرضعاته رمحة ابنة ثويبة جارية أيب هلب أرضعته

حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية من بين سعد صفته كان ربع القامة من القوم ليس بالطويل الباين وال بالقصي ضخم 
الرأس كثري شعره رجال غري سبط جعد غري قطط كث اللحية تويف ويف عنفقته شعرات بيض أزهر اللون أبيض 

رة يف وجهه تدوير أدعج العينني عظيمهما مشرهبما محرة أهدب األشفار شثن الكفني والقدمني جليل مشرب حبم
وهو رؤس املناكب له مسربة وهي شعرات من الصدر إىل السرة إذا مشى تكفأ كأمنا ميشي يف صبب وإذا التفت 

جية إال إبراهيم فإنه من مارية القبطية التفت معا بني كتفيه خامت النبوءة نبئ على رأس األربعني أوالده كلهم من خد
زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم أسلمن كلهن وهاجرن وأصغرهن زينت مث رقية مث أم كلثوم مث فاطمة ويف ذلك 

اختالف زوج رقية مث أم كلثوم وتزوج علي فاطمة رضي اهللا عن مجيعهم وولده من خدجية أربعة القاسم وبه كان 
وفيما عدا القاسم خالف قيل مل يلد غريه وقيل اثنان وقيل ثالثة وأما إبراهيم فمن مارية يكىن وعبد اهللا والطاهر 

أزواجه يف املقدمات املتفق عليه منهن إحدى عشرة خدجية مث سودة مث تزوج عائشة مث أم سلمة امسها هند مث حفصة 
سول اهللا مث أم حبيبة أخت بنت عمر بن اخلطاب مث زينت بنت خزمية اهلاللية مث زينت بنت جحش بنت عمة ر

معاوية بن أيب سفيان مث جويرية بنت احلارث مث صفية بنت حيي ابن أخطب مث ميمونة بنت احلارث ومل يتزوج على 
خدجية يف حياهتا تويف منهن اثنتان يف حياته خدجية وزينب بنت خزمية وتويف رسول اهللا عن التسع الباقيات واملروية 

بنت الضحاك وأمساء بنت النعمان والعالية بنت ظبيان وسنا بنت الصلت وقبيلة بنت  بطريق اآلحاد سبعة فاطمة
قيس وأم شريك وفاطمة بنت شريح وهند بنت يزيد والشنباء ومليكة بنت داود وشراف بنت خليفة وليلى بنت 

قريظة وجاريتان  احلطيم وخولة بنت اهلذيل وليل بنت احلكيم سراريه مارية القبطية ورحيانة بنت مشعمون من بين
  أخريان 

  اجلنس الثاين األقوال

وهي نوعان مأمور به ومنهي عنه النوع األول املأمور به التلفظ بالشهادتني والصالة على النيب وحكى القاضي يف 
الشفا أن التلفظ بالشهادتني معترب من اإلميان فمن مل يتلفظ هبما مع اإلمكان فهو على كفره وإن آمن قلبه على 

الصحيح وأن الصالة على النيب واجبة مرة يف العمر والذكر والدعاء والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن على  القول



الوجه املشهور والتلحني حرام قاله يف اجلواهر ألن مثرة قراءته اخلشية وجتديد التوبة واالعتبار بقصصه والشوق 
لطرب مينع ذلك وألنه جيب تنزيهه عن مشاهبة األغاين لوعده واحلذر من وعيده والتلحني ينايف ذلك ألنه مطرب وا

واملطربات ألن شأهنا اللهو واللعب قال وينبغي أن تقسم قراءته إىل تفخيم وإعظام فيما يليق به ذلك وإىل ختزين 
إمنا ( وترقيق على حسب املواعظ واألحوال املقرر هلا وقد نبه اهللا سبحانه وتعاىل على هذا القسم بقوله تعاىل 

ومن املأمور إقراء العلوم النافعة ) املؤمنون الذين إذا ذكروا اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا 
يف الدين وتعلمها واحلث على اخلري والصدقة واملعروف واإلصالح بني الناس وحنو ذلك النوع الثاين املنهي عنه وهو 

ف والتلفظ بفحش الكالم وإطالق ما ال حيل إطالقه على اهللا سبحانه أو الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والقذ
) اخليانة واخلديعة يف النار ( على رسوله أو أحد من رسله أو أنبيائه أو مالئكته أو املؤمنني به وعن النيب أنه قال 

  وقال 
  وقال ) من شر الناس ذو الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه ( 
  وقال ) ر الناس من اتقاه الناس اتقاء شره إن من ش( 
قيل يا رسول اهللا وإن كان حقا قال إذا قلت باطال فذلك البهتان ) الغيبة أن تذكر من املرء ما يكره أن يسمع ( 

قال بعض العلماء يستثىن من الغيبة مخس صور األوىل النصيحة لقوله لفاطمة بنت قيس حني شاورته أما معاوية 
 مال له وأما أوب جهم فال يضع العصا عن عاتقه ويشترط يف هذا القسم مسيس احلاجة لذلك فرجل صعلوك ال

واالقتصار على ما يتعلق بتلك املصلحة املشاور فيها أو اليت يعتقد أن املنصوح يسارع فيها وال يثلم العرض مع 
بول الشهادة والرواية خاصة فال يقول ذلك وال يبني ذلك الثانية اجلرح والتعديل يف الشهود والرواة مبا مينع من ق

يفتخر بالزنا يف ** ) فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا : ( هو ابن زنا الثالثة املعلن بالفسوق كقول امرئ القيس 
شعره فال يتضرر بأن حيكى ذلك عنه والغيبة إمنا حرمت حلق املغتاب الرابعة أرباب البدع والتصانيف املضلة من 

ر يف الناس أهنم على غري الصواب تنفريا عن تلك املفاسد وهو داخل يف النصيحة غري أن هذا الكتب ينبغي أن يشه
القسم ال يتوقف على املشاورة اخلامسة إذا كنت أنت واملقول له الغيبة قد سبق لكما العلم باملغتاب به فإن ذكره 

يف العلم عما يروى من قوله ال غيبة يف بعد ذلك ال حيط من قدر املغتاب عنده وسألت مجاعة من العلماء الراسخني 
فاسق فقالوا مل يصح وال يتفكه بعرض الفاسق ويف املقدمات ثالثة ال غيبة فيهم اإلمام اجلائر والفاسق املعلن 

وصاحب البدعة ويف املنتقى ال غيبة يف جتريح الراوي والشاهد وال املتحيل على الناس ليصرف كيده عنهم وال 
املقدمات وينبغي ألهل الفضل حفظ ألسنتهم مما ال يعنيهم وال يتكلمون من أمر الدنيا إال فيما راجع ملا تقدم ويف 

من وقاه اهللا شر اثنني وجل اجلنة ما بني حلييه وما بني ( حيتاجون إليه ألن يف اإلكثار من الكالم السقط قال رسول اهللا 
لسانه فقال له مه فقال إن هذا أوردين املوارد قال ودخل عمر بن اخلطاب على أيب بكر الصديق وهو جيبذ ) رجليه 

) من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ( مالك رمحه اهللا من عد كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه وقال 
  وعنه 

ت إذا أصبح العبد أصبحت األعضاء تستعيذ من شر اللسان وتقول اتق اهللا فينا إن استقمت استقمنا وإن اعوجج( 
  نقله يف املنتقى ) اعوججنا 

  مسألة



الفرق بني الغيبة والنميمة والغمز واللمز أن الغيبة ذكر اإلنسان مبا يكره ملا فيها من مفسدة األعراض والنميمة أن 
ينقل إليه عن غريه أنه يتعرض ألذاه ملا فيها من مفسدة إلقاء البغضاء بني الناس ويستثىن منها أن فالنا يقصد قتلك 

وضع كذا أو يأخذ مالك يف وقت كذا وحنو ذلك ألنه من النصيحة الواجبة كما تقدم يف الغيبة والغمز أن يف م
  تعيب اإلنسان حبضوره واللمز بغيبته وقيل بالعكس 

  مسألة

قال ابن أيب زيد يف جامع املختصر قال مالك اإلميان عمل وقول يزيد وينقص وعنه دع الكالم يف نقصانه خوفا من 
من قول اخلوارج بإحباط اإلميان بالذنوب تنبيه اجلمهور على أن اإلميان إمنا يوصف بالزيادة والنقصان إذا  الذريعة

فسر بعمل اجلوارح أما اعتقاد القلب وتصديقه فال ألنه إن وجد فقد آمن وإال فهو كافر واحلق أن اجلميع قابل 
عتبار زمانه ومكانه ومتعلقه أما زمانه فألنه عرض ال يبقى للزيادة والنقصان أما األعمال فظاهر وأما ما يف القلب فبا

زمانني فإذا طال زمانه وعدم طريان الغفلة عليه فقد زاد وإال نقص وأما مكانه فألن النفس ذات جواهر ميكن أن 
دون  يقوم جبوهرين إميانان وبثالثة فيزيد وينقص ويكون اجلميع متعلقا بشيء واحد فإن اجتماع األمثال يف التعلق

احملل ليس حماال وأما متعلقه فإن اإلنسان بعد إميانه املعترب إذا جتدد له العلم بآية أو خرب أو صفة من صفات اهللا تعاىل 
  جتدد له هبا إميان 

  مسألة

قال قيل ملالك أقول أنا مؤمن واهللا حممود أو إن شاء اهللا فقال قل مؤمن وال جتعل معها غريها معناه ال تقل إن شاء 
 وال غري ذلك وهذه مسألة خالف بني العلماء قال األشعري والشافعي وغريمها جيوز إن شاء اهللا وقال أبو حنيفة اهللا

وغريه ال جيوز ألن اإلميان جيب فيه اجلزم وال جزم مع التعليق وقال غريهم بل جيوز ألحد وجوه إما أن يريد 
ان احلاضر يف املستقبل وهو جمهول احلصول يف املستقبل املستقبل وهو جمهول حصول اإلميان فيه أو يريد نفع اإلمي
الرمحن على ( قال رجل ملالك يا أبا عبد اهللا ) مسألة ( للجهل باخلامتة أو يكون ذكر االستثناء للتربك ال للتعليق 

 كيف استوى قال االستواء غري جمهول والكيف غري معقول والسؤال عنه بدعة واإلميان به واجب) العرش استوى 
وأراك صاحب بدعة أخرجوه قال ابن أيب زيد اهللا تعاىل فوق مساواته على عرشه دون أرضه وإنه يف كل مكان بعلمه 

وقال يف الرسالة استوى على عرشه اجمليد بذاته وهذا أقرب للتأويل من األول أي بغري معني بل بذاته استوى على 
ظم أجزاء العامل فيبقى غريه بطريق األوىل فقال مجاعة عن ابن العرش وغريه وخص اهللا تعاىل العرش باالستواء ألنه أع

أيب زيد وعن ابن عبد الرب ومجاعة من اجملتهدين أهنم يعتقدون اجلهة ألجل هذه االطالقات وقال بعض الفضالء هذا 
اء إمنا يلزمهم إذا مل يصرحوا بأنه ليس كمثله شيء وبغري ذلك من النصوص النافية للجهة وإمنا قصدهم إجر

النصوص كما جاءت من غري تأويل ويقولون هلا معان ال ندركها ويقولون هذا استواء ال يشبه االستواءات كما أن 
ذاته ال تشبه الذوات فكذلك يكون فوق مساواته دون أرضه فوقية ال تشبه الفوقيات وهذا أقرب ملناصب العلماء 

عقولنا دالتنا على االستواء الالئق باهللا وجالله وعظمته  من القول باجلهة ومعىن قول مالك االستواب غري جمهول أن
وهو االستيالء دون اجللوس وحنوه مما ال يكون إال يف األجسام وقوله والكيف غري معقول معناه أن ذات اهللا تعاىل 

يف ال توصف مبا وضعت العرب له كيف وهو األحوال املتنقلة واهليآت اجلسيمة من التربع وغريه فال يعقل ذلك 
حقه تعاىل الستحالته يف جهة الربوبية وقوله والسؤال عنه بدعه معناه مل جتر العادة يف سرية السلف بالسؤال عن 



هذه األمور املثرية لألهواء الفاسدة فهو بدعة ورأيت أليب حنيفة رضي اهللا عنه جوابا لكالم كتب به إليه مالك إنك 
حدثون فيه فأجاب بأن السلف رضي اهللا عنهم مل تكن البدع تتحدث يف أصول الدين وإن السلف مل يكونوا يت

ظهرت يف زماهنم فكان حتريك اجلواب عنها داعية إلظهارها فهو سعي يف منكر عظيم فلذلك ترك قال ويف زماننا 
ظهرت البدع فلو سكتنا كنا مقرين للبدع فافترق احلال وهذا جواب سديد يدل على أن البدع ظهرت ببالده 

الك مل يظهر ذلك ببلده فلذلك أنكر فهذا وجه اجلمع بني كالم اإلمامني وعن الشافعي رضي اهللا عنه لو بالعراق وم
وجدت املتكلمني لضربتهم باحلديد قال يل بعض الشافعية وهو متعني فيهم يومئذ هذا يدل على أن مذهب الشافعي 

يف عرفنا إمنا هو األشعري وأصحابه ومل  حترمي االشتغال بأصول الدين قلت له ليس كذلك فإن املتكلمني اليوم
يدركوا الشافعي وال تلك الطبقة األوىل إمنا كان يف زمان الشافعي عمر بن عبيد وغريه من املعتزلة املبتدعة أهل 

الضاللة ولو وجدناهم حنن ضربناهم بالسيف فضال عن احلديد فكالمه ذم ألولئك ال ألصحابنا وأما أصحابنا 
 والناصرون لدين اهللا فينبغي أن يعظموا وال يهتضموا ألهنم القائمون بفرض كفاية عن األمة فقد القائمون حبجة اهللا

أمجعت األمة على أن إقامة احلجة هللا تعاىل فرض كفاية قال يل ذلك الشافعي يكفي يف ذلك الكتاب والسنة قلت له 
يشترط يف الطائفة اليت تقوم بفرض الكفاية من فمن ال يعتقدمها كيف تقام احلجة عليه هبما فسكت تبيه قال الغزايل 

أصول الدين أربعة شروط أن يكون وافر العقل ألنه علم دقيق وأن يستكثر منه ألنه ال أكفر من نصف أصويل وأن 
يكون دينا فإن قليل الدين إذا وقعت له الشبهة ال يطلب هلا جوابا وأن يكون فصيحا ألن الفدم ال ينتفع به يف هذا 

  الباب 

  اجلنس الثالث االفعال

وهي أنواع النوع األول أفعال القلوب وهي مأمورات ومنهيات فمن املأمورات اإلخالص واليقني والتقوى والصرب 
والرضى والقناعة والزهد والورع والتوكل وسالمة الصدر وحسن النظر وسخاوة النفس ورؤية املنة وحسن اخللق 

لغل واحلقد واحلسد والبغي والغضب لغري اهللا تعاىل والغش والكرب وحنوها من أعمال القلوب ومن املنهيات ا
والعجب والرياء والسمعة والبخل واإلعراض عن احلق استكبارا والطمع وخوف الفقر والسخط بالقضاء والبطر 

زين للمخلوقني وتعظيم األغنياء لغناهم واالستهانة بالفقراء لفقرهم والفخر واخليالء والتنافس يف الدنيا واملباهاة والت
واملداهنة وحب املدح مبا ال يفعل واالشتغال بعيوب اخللق عن عيوب النفس ونسيان النعمة والرغبة والرهبة لغري 

  اهللا 

  مسألة

التقوى من الوقاية ألن طاعة اهللا تقي عذابه كاتقاء السهم بالترس والتقي مجع تقاة اختلف العلماء يف حقيقتها شرعا 
تناب الكبائر والصغائر ألن يف اجلميع عقوبة وقالت املعتزلة هي اجتناب الكبائر فقط لقوله فقال أهل احلق هي اج

وإذا كانت الكبائر يقينا اجتناهبا عذاب الصغائر مل يكن ) إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم ( تعاىل 
ن يقال اتقى السهام بترسه وجوابه أن الصغرية اجتناب الصغرية تقوى ألنه ال حيسن فيمن بينه وبني السهام جدار أ

فيها التعزيز والذم عاجال والعقوبة آجال فاجتناب الكبرية إمنا يقي العقوبة اآلجلة وبقي التعزيز والذم فيدفعان 
  باجتناب الصغرية فصح أن اجتناهبا تقوى شرعية ودل على هذا أيضا قوله 

  ) ن تذكر املقابر والبال أن حتفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأ( 



  مسألة

ليس الزهد عدم ذات اليد بل عدم احتفال القلب بالدنيا وإن كانت يف ملكه فقد يكون الزاهد من أغىن الناس وهو 
زاهد وقد يكون الشديد الفقر غري زاهد بل يف غاية احلرص حبسب ما اشتمل عليه قلبه من الرغبة يف الدنيا والزهد 

 الواجبات حرام ويف املندوبات مكروه ويف املباحات مندوب وإن كانت مباحة ألن امليل يف احملرمات واجب ويف
  إليها يفضي الرتكاب احملظور أو املكروه فتركها من باب الوسائل املندوبة 

  مسألة

اختلف الفقهاء يف أول العصر الذي أدركته هل يدخل الزهد والروع يف املباح فسلمه بعضهم ومنعه آخرون 
عضهم على بعض وأكثروا التشنيع فقال األنباري رمحه اهللا ال يدخل الورع فيها ألن اهللا تعاىل سوى بني وصنف ب

طرفيها والورع مندوب والندب مع التسوية متعذر وعمل يف ذلك جملدا وقال هباء الدين بن احلمريي وغريه بل 
أذهبتم طيباتكم يف حياتكم ( له تعاىل تدخل وما زال السلف الصاحل على الزهد يف املباحات ونبه على ذلك قو

وغريه من النصوص والكل على الصواب وطريق اجلمع أن املباح ال زهد فيه وال ورع من حيث ذاته ومها ) الدنيا 
إن ( فيه من حيث أن االستكثار من املباح خيرج إىل كثرة االكتساب املوقع يف الشبهات وبطر النفوس لقوله تعاىل 

إىل غري ذلك مما املباح وسيلة له فهو مزهود فيه بالعرض ال بالذات قال صاحب ) رآه استغىن  اإلنسان ليطغى أن
  املقدمات الزهد غري الورع فالزهد يف احلالل ال يف احلرام وحفظ املال خوف املسألة مأمور به 

  مسألة

بني وبينهما شبهات فمن اتقى احلالل بني واحلرام ( الورع هو ترك ما ال بأس به حذرا مما به البأس وأصله قوله 
وهو مندوب إليه ومنه اخلروج عن خالف العلماء حبسب اإلمكان فإن اختلف ) الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه 

العلماء يف فعل هو مباح أم حرام فالورع الترك أو مباح أو واجب فالورع الفعل مع اعتقاد الوجوب أو مندوب أو 
و واجب فالورع الفعل أم مشروع أو غري مشروع فالورع الفعل ألن املثبت حرام فالورع الترك أو مكروه أ

للشرعية مقدم كالبنية املثبتة كاختالف العلماء يف شرعية الفاحتة يف صالة اجلنازة فمالك يقول ليس مبشروعة 
ي وأبو حنيفة والشافعي يقول مشروعة واجبة فالورع القراءة وكالبسملة قال مالك مكروهة يف الصالة وقال الشافع

واجبة فالورع أن تقرأ وعلى هذا املنوال وهذا مع تقارب أدلة املختلفني أما إذا كان أحد الدليلني يف غاية الضعف 
حبيث لو حكم به حاكم لنقضناه مل حيسن الورع يف مثل ما لو كان دليله فيما تدخله قضايا احلكام وال ينقض وأما 

رع أو الندب والكراهة فال ورع لتساوي األقدام واألحجام تنبيه كثري من إذا اختلفوا بالوجوب والتحرمي فال و
الفقهاء يعتقد أن املالكي يعتقد بطالن صالة الشافعي إذا مل يتدلك يف غسله أو يسمح مجيع رأسه وحنوه وأن 

كذلك وليس  الشافعي يعتقد بطالن صالة املالكي إذا مل يبسمل وأن الورع صون العبادة وحنوها عن البطالن وليس
الورع لتحصيل صحة العبادة بل هي حاصلة إمجاعا وأمجع كل فريق مع خصمه على صحة تصرفاته وعباداته الواقعة 

على وجه التقليد املعترب وإمنا الورع يف اجلمع بني األدلة ليس إال فافهم ذلك ونص مجاعة من العلماء على أن من 
ذلك بوجهني أحدمها أهنم ليسوا خماطبني بالفروع على أحد القولني  الورع معاملة أهل الذمة دون املسلمني معلال



فال حترم عليهم املكاسب والعقود الفاسدة خبالف املسلمني وثانيهما أن الكافر إذا أسلم مل جيب عليه رد الغضوب 
  يف حقه أغلظ إذا كان حربيا وال رد الربا إذا كان ذميا ولو تاب املسلم وجب عليه رد مجيع ذلك ملكان التحرمي 

  مسألة

التوكل هو اعتماد القلب على اهللا تعاىل فيما جيلبه من خري أو يدفعه من ضر واختلف العلماء هل من شرطه ترك 
األسباب فنحا إليه الغزايل يف إحياء علوم الدين وغريه وقال احملققون ال يشترط ذلك بل األحسن مالبسة األسباب 

إن ( وقال تعاىل ) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ( له تعاىل للمنقول واملعقول أما املنقول فقو
وأمر تعاىل مبالبسة أسباب االحتياط واحلذر يف غري موضع من كتابه العزيز ) الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا 

له مجاعة  ورسوله سيد املتوكلني وكان يطوف على القبائل ويقول من يعصمين حىت أبلغ رساالت ريب وكان
ودخل مكة مظاهرا بني درعني يف كتيبته ) واهللا يعصمك من الناس ( حيرسونه من العدو حىت نزل قوله تعاىل 

اخلضراء من احلديد وكان يف آخر عمره وأكمل أحواله يدخر قوت عياله سنة وأما املعقول فهو أن امللك العظيم إذا 
اب ال خيرج إال منها أو أمكنة ال يوقع إال فيها فاألدب معه أن ال كانت له عوائد يف أيام ال حيسن إال فيها أو أبو

يطلب منه فعل إال حيث عوده وأن ال خيالف عوائده بل جيري عليها واهللا سبحانه وتعاىل مالك امللوك وأعظم 
بطها العظماء بل أعظم من ذلك رتب ملكه على عوائد أرادها وأسباب قدرها وربط هبا آثار قدرته ولو شاء مل ير

فجعل الري بالشرب والشبع باألكل واالحتراق بالنار واحلياة بالتنفس يف اهلواء فمن رام من اهللا تعاىل حتصيل هذه 
اآلثار بدون أسباهبا فقد أساء األدب بل يلتمس فضل اهللا تعاىل يف عوائده وقد انقسمت اخلالئق يف هذا املقام ثالثة 

لوهبم على قدرته مع إمهال األسباب والعوائد فلجوا يف البحار يف زمن اهلول أقسام قسم عاملوا اهللا تعاىل باعتماد ق
وسلكوا القفار العظيمة املهلكة بغري زاد إىل غري ذلك من جنس هذه التصرفات فهؤالء فاهتم األدب وهم مجاعة من 

صلوا بذلك للكفر العباد وقسم الحظوا األسباب وأعرضوا عن التوكل وهم عامة اخللق وهم شر األقسام ورمبا و
وقسم اعتمدت قلوهبم على قدرة اهللا تعاىل وطلبوا فضله يف عوائده مالحظني يف تلك األسباب مسببها وميسرها 

فجمعوا بني التوكل واألدب وهؤالء هم النبيون والصديقون وخاصة عباد اهللا العلماء باهللا والعارفون مبعاملته جعلنا 
  اهللا منهم مبنه وكرمه 

  مسألة

خللق هو االتصاف مبحاسن الشريعة أو التسبب إليها وسوء اخللق هو ارتكاب مناهي الشريعة أو التوسل حسن ا
إليها وحتت هذه اجلملة أمور ال حيصيها الضبط قال ابن يونس ينبغي للقاضي أو األمري أن ال يكون من شأنه حب 

يغتابونه به بل تكون مهته يف ثالث خصال املدح وأن يعرف الناس منه ذلك فيقتحمون عليه منه فيضحكون منه به و
يف رضى ربه ورضى سلطانه إن كان فوق األمري أو القاضي سلطان ورضي صاحل من يلي عليه وكان الشافعي رضي 

اهللا عنه يقول ملا رأيت الناس ال جيتمعون على حالة أخذت لنفسي بالذي أوىل هبا ونظم هذا املعىن الشيخ احلافظ 
) بكبري قيل يف األنام وقال ** اعمل لنفسك صاحلا ال حتتفل ( العظيم احملدث يف مدرسة الكامل زيد الدين ابن عبد 

  ) ال بد من مثن عليك وقال ** فالناس ال يرجى اجتماع قلوهبم ( 

  مسألة



 احلسد متين القلب زوال النعمة عن احملسود واتصاهلا بك وهو أخف احلسدين وشرمها متين زواهلا وإن مل تصل إليك
أم حيسدون الناس على ما آتاهم ) ( ومن شر حاسد ( وأصل حترميه الكتاب والسنة واإلمجاع فالكتاب قوله تعاىل 

ال حتاسدوا وال تدابروا ( والسنة قوله ) وال متنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض ( وقوله تعاىل ) اهللا من فضله 
مة على حترميه والفرق بينه وبين الغبطة متين مثل ما لغريك ال عني وأمجعت األ) وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا 

ال حسد إال يف اثنني رجل آتاه اهللا القرآن ( ما لغريك وقد يعرب عنها باحلسد ملا بينهما من املشاهبة قال رسول اهللا 
أي ال غبطة إال يف ) لنهار يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وأطراف ا

  هاتني على وجه املبالغة وهي أول معصية عصي اهللا هبا يف األرض حسد إبليس آدم 

  مسألة

  الكرب هللا على أعدائه حسن وعلى عباده احتقارا هلم حرام وكبرية قال رسول اهللا 
ا حيب أن يكون ثوبه حسنا ونعله فقالوا يا رسول اهللا إن أحدن) لن يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من الكرب ( 

قال العلماء بطر احلق رده على قائله ) إن اهللا مجيل حيب اجلمال ولكن الكرب بطر احلق وغمض الناس ( حسنة فقال 
وعدم دخوله اجلنة ) لن يدخل اجلنة وعيد عظيم يقتضي أن الكرب من الكبائر ( وغمض الناس احتقارهم وقوله 

حب الكبرية عندهم خملد وعند أهل احلق ال يدخل يف وقت يدخلها غري املتكربين أي يف مطلقا عند املعتزلة ألن صا
املبدأ والنفي العام قد يراد به اخلاص إذا اقتضته النصوص والقواعد والكرب من أعظم ذنوب القلب نسأل اهللا العافية 

ه وبني العجب أن العجب رؤيته حىت قال بعض األولياء كل ذنوب القلب يكون معه الفتح إال الكرب والفرق بين
  للعبادة والكرب راجع للخلق 

  مسألة

الرياء هو إيقاع القربة يقصد هبا الناس فال رياء يف غري قربة كالتجمل باللباس وحنوه ال رياء فيه وإرادة غري الناس 
ص وهو أن ال يفعل بالقربة ليس رياء كمن حج ليتجر أو غزا ليغنم ال يفسد بذلك قربته والرياء قسمان رياء إخال

الذين ( القربة إال للناس ورياء شرك وهو أن يفعلها هللا تعاىل وللناس وهو أخفهما وهو حمرم باإلمجاع وبقوله تعاىل 
ومىت مشل الرياء العبادة بطلت إمجاعا لقوله حكاية عن اهللا تعاىل أنا أغين الشركاء عن ) هم يراؤن ومينعون املاعون 
ك فيه غريي تركته للشريك فإن مشل بعض العبادة وهي مما يتوقف آخرها على أوهلا الشرك فمن عمل عمال أشر

كالصالة فقد وقع للعلماء يف صحتها تردد حكاه احملاسيب يف الرعاية والغزايل يف اإلحباء ومىت عرض الرياء يف 
صدره فإن كانت القربة العبادة قبل الشروع فيها أمر بدفع الرقاء وعمل العبادة فإن تعذر عليه ولصق الرياء ب

مندوبة تعني الترك لتقدم احملرم على املندوب أو واجبة أمر مبجاهدة النفس إذ ال سبيل لترك الواجب وأغراض 
الرياء ثالثة استجالب اخليور ودرء الشرور والتعظيم من اخللق وبسط هذا الباب ومداواته إذا عرض مبسوط يف 

لعمل خشية الرياء فإن العبد مأمور بطاعة اهللا وترك املفسدات ال بترك العمل كتاب الرقائق ومما يلحق بالرياء ترك ا
  ألجل املفسدات 

  فرع



قال ابن أيب زيد قيل ملالك املصلي هللا يقع يف نفسه حمبة علم الناس به وأن يكون يف طريق املسجد قال إن كان أول 
هلذا الغرض األول جبلي والثاين كسيب وحتويل ذلك هللا فال بأس قلت كون العبد حيب أن يعظمه الناس غري العمل 

  الطاعة عن موضوعها 

  فرع

التسميع حرام وهو غري الرياء ألنه إن عمل العمل خالصا مث خيرب به الناس لغرض الرياء من التعظيم وغريه فهو بعد 
هذا فالن عمل يل عمال مث العمل والرياء مقارن ويف اخلرب من مسع مسع اهللا به يوم القيامة أي ينادي به يوم القيامة 

  أراد به غريي 

  مسألة

السخط بالقضاء حرام إمجاعا قال صاحب اجلواهر وغريه السخط باملقدر وهي عبارة رديئة قال احملققون جيب 
الرضى بالقضاء دون املقضي وبالقدر دون املقدور وحتريره أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا أو قطع يده 

ئس ما وصف الطبيب فهو بغض وسخط بقضاء الطبيب وإن قال نعم ما صنع غري أين وجدت املتأكله فإن قال ب
للقطع ومرارة الدواء أملا كثريا فإن ذلك ليس قدحا يف الطبيب بل األول قدح فيه وطعن عليه فعلى هذا إذا ابتلي 

املقضي وإن قال أي اإلنسان مبرض فتأمل من املرض مبقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضى بالقضاء بل عدم رضى ب
شيء عملت حىت أصابين هذا وما ذنيب وما كنت أستأهله فهذا عدم رضى بالقضاء ال باملقضي فتأمل هذا فهو 

  حسن تنبيه كل مؤمل للمؤمن كفارة له لقوله 
والسخط معصية والصرب قربة ) ال يصيب املؤمن وصب وال نصب حىت الشوكة يطؤها إال كفر اهللا هبا من ذنوبه ( 

ل صاحل فإذا تسخط حصلت سيئة قدر اليت كفر هبا املصيبة أو أقل وأعظم حبسب كثري السخط وقليله وعظم وعم
املصيبة وصغرها فإن التكفري تابع لذلك فالتكفري واقع قطعا سخط أو صرب غري أنه إن صرب اجتمع التكفري واألجر 

أكثر وعليه حيمل ما يف بعض األحاديث من ترتيب وإن سخط قد يعود املكفر مبا جناه ثانيا بالتسخط أو أقل منه أو 
املثوبات على املصائب أي إذا صرب وإال فاملصيبة ال ثواب فيها قطعا من جهة أهنا مصيبة ألهنا ليست من كسبه وال 

  ثواب إال يف مكتسب والتكفري يكون بغري املكتسب كالعذاب وسائر العقوبات 

  مسألة

كما قال أبو موسى األشعري رضي اهللا عنه إنا لنكشر يف وجوه أقوام وإن قلوبنا املداهنة قد تكون مباحة أو واجبة 
لتلعنهم فيجوز أن يفعل مع الفاسق من الوداد ظاهرا ما يعتقد خالفه وإمنا حيرم من املداهنة ما كان على باطل وأما 

أحد وإن كثر فجوره وفحشه ألجل التقيه والتودد لدفع الضرر بكالم صدق بأن يشكره مبا فيه من خري فإن ما من 
  إال وفيه خري 

  مسالة



الرغبة والرهبة لغري اهللا تعاىل إن أريد هبا خوف الظلمة أو السباع أو الغالء أو األمراض إن سلط اهللا تعاىل بعض 
ريد ذلك فهذا ال ينهى عنه وقد يؤمر به كما أمرنا أن ال نقدم على الوباء وأن نفر من اجملذوم فرارنا من األسد وإن أ

( هبا أنا خناف األسباب واخللق من حيث هم هم حبيث نعصي اهللا تعاىل ألجلهم فهذا حرام وهو معىن قوله تعاىل 
قال أرباب املعاين فتنة الناس مؤملة ) ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا 

بيه وأجابوا بأن عذاب اهللا تعاىل حاث على طاعته ومانع من خمالفته وعذاب اهللا كذلك فالشبة واقع فلم أنكر التش
هذا وضعه فمن أوذي يف طاعة اهللا أي بسببها فجعل ذلك حاثا على طاعة اخللق يف موافقتهم على ترك الطاعة 

  ومالبسة املعصية فهذا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا فاستحق الذم يف إيقاع الشبة بينهما من هذا الوجه 

  سألةم

التطري والطرية حرام ملا يف احلديث أنه كان حيب الفال ويكره الطرية وألهنا من باب سوء الظن باهللا تعاىل والفرق 
بينهما أن التطري هو الظن السىيء باهللا والطرية هو الفعل املرتب عليه وال يكاد املتطري يسلم مما تطري منه إذا فعله 

العلماء فقال املتطري اعتقد أن اهللا يضره فضره عقوبة له على سوء الظن وغريه ال يتأذى به سئل عن ذلك بعض 
  وغري املتطري مل يسيء ظنه باهللا فلم يواخذه وأصل ذلك قوه حكاية عن اهللا 

ويف رواية فليظن يب خريا مث هذا املقام حيتاج إىل حتقيق فإن اإلنسان لو ) أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء ( 
عند مالقاة السبع مل حيرم إمجاعا فيتعني أن األشياء يف العامل قسمان ما جرت العادة بأن مؤذ كالسموم خاف اهلالك 

والسباع ومعاداة الناس والتخم وأكل األغذية الثقيلة املنفخة عند سىيء اهلضم وحنوها فاخلوف يف هذا القسم ليس 
قبس قال بعض العلماء ال عدوي حممول على حراما ألنه خوف عند سبب حمقق يف جماري العادات قال صاحب ال

بعض األمراض بدليل الوباء وقسم مل تطرد العادة بأذيته كالشق والعبور بني الغنم وشراء الصابون يوم السبت 
وحنوها فهذا حرام اخلوف منه ألنه سوء ظن باهللا من غري سبب ومن األشياء ما هو قريب من أحد القسمني ومل 

األمراض وحنوها فالورع ترك اخلوف حذرا من الطرية ومن ذلك الشؤم الوارد يف  تتمخض كالعدوى يف بعض
ويف بعضها إن كان ففي الدار واملرأة ) الشؤم يف الدار واملرأة والفرس ( األحاديث ففي الصحاح أن رسول اهللا قال 

يعتقدون الشؤم فإمنا والفرس قال صاحب املنتقى حيتمل أن يكون معناه كما قاله بعض العلماء إن كان الناس 
يعتقدونه يف هذه الثالث أو إن كان معناه واقعا يف نفس األمر ففي هذه الثالث وقيل أخرب بذلك جممال أوال مث أخرب 

به واقعا يف الثالث فلذلك أحل مث حرم كما قال يف الدجال إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن مل أكن فيكم 
ليكم مث أخرب أن الدجال إمنا خيرج يف آخر الزمان وكذلك سئل عن أكل فامرؤ حجيج نفسه واهللا خليفيت ع

الضباب فقال إنه قد مسخت أمة من األمم وأخشى أن يكون منهم أو ما هذا معناه مث أخرب أن املسوخ مل تعقب فقد 
يف كثري من  أخرب باملسخ جممال مث أخرب به مفصال وهو كثري يف السنة فتنبه هلذه القاعدة فبها حيصل لك اجلمع

األحاديث وال مانع أن جتري عادته أن جيعل هذه الثالث أحيانا سببا للضرر ففي الصحاح يا رسول اهللا دار سكناها 
والعدد كثري واملال وافر فقل العدد وذهب املال فقال رسول اهللا دعوها ذميمة وعن عائشة رضي اهللا عنها إمنا 

الث قال الباجي وال بعد أن يكون ذلك عادة ويف املوطأ قال ال عدوي حتدث رسول اهللا عن أقوال اجلاهلية يف الث
وال هام وال صفر وال حيل املمرض على الصحيح وليحل املصح حيث شاء قال الباجي قال ابن دينار ال يعدي 
وال مريض مريضا خالف ملا كانت العرب تفعله وتعتقده فبني أن ذلك من عند اهللا تعاىل وال هام قال مالك معناه 

يتطري باهلام كانت العرب تقول إذا وقعت هامة على بيت خرج منه ميت وقيل معناه أن العرب كانت تقول إذا قتل 



أحد خرج من رأسه طائر ال يزال يقول اسقوين اسقوين حىت يقتل قاتله فعلى األول يكون اخلري هنيا وعلى الثاين 
رم فيه شهر صفر لتستبيح احملرم وقيل كانت اجلاهلية يكون تكذيبا وال صفر هو الشهر الذي كانت اجلاهلية حت

تقول هو داء يف الفرج يقتل فقال ال ميوت إال بأجله واملمرض ذو املاشية املريضة واملصح ذو املاشية الصحيحة قال 
ابن دينار ال يؤذي املمرض املصح بإيراد ماشيته على ما شيته فيؤذيه بذلك ونسخ بقوله ال عدوى وقيل ال حيل 

اجملذوم حمل الصحيح معه يؤذيه وإن كان ال يعدى فالنفس تكرهه فهو من باب إزالة الضرر ال من العدوى وقيل هو 
ناسخ لقوله ال عدوى تنبيه قال الطرطوشي إن أخذ الفال باملصحف وضرب الرمل والشعر وحنوه حرام وهو من 

فال احلسن هو ما يعرض من غري كسب مثل قائل باب االستقسام باألزالم مع أن الفال حسن بالسنة وحتريره أن ال
  يقول يا مفلح وحنوه والتفاؤل املكتسب حرام كما قاله الطرطوشي يف تعليقه 

  النوع الثاين الطعام والشراب

ففي اجلواهر يسمي اهللا تعاىل على األكل والشرب عند االبتداء وحيمده عند االنتهاء للحديث الصحيح يف ذلك أن 
ذا وضع يده يف الطعام قال باسم اهللا اللهم بارك لنا فيما رزقنا وإذا فرغ منه قال احلمد هللا محدا رسول اهللا كان إ

  كثريا أطيبا مباركا فيه وال يأكل متكئا لقوله 
قيل معناه على جنبه وقيل يتهيأ للطعام هتيئا كليا اهتماما به وسئل مالك عن الرجل ) وأما أنا فال آكل متكئا ( 

ه اليسرى على األرض فقال إين ألتقيه وأكرهه وما مسعت فيه شيئا ألن فيه معىن االتكاء ويأكل يأكل واضعا يد
  بيمينه ويشرب بيمينه لقوله 

ويأكل مما يليه إال أن يكون الطعام ) إذا أكل أحدكم فليأكل ميينه وال يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ( 
رايب ثريدا فجعل األعرايب يتعدى جهته فقال له كل مما يليك فلما حضر التمر خمتلفا ألوانا ألن رسول اهللا أكل مع أع

جعل رسول اهللا يأكل من جهات عديد فقال له األعرايب كل مما يليك فقال له رسول اهللا إمنا ذلك يف الثريد أو حنوه 
ريقه بني يدي جليسه وألنه مع عدم االختالف سوء أدب من جهة وضعه أصابعه الواصلة إىل فمه ورمبا استصحبت 

من غري حاجته لذلك ومع االختالف احلاجة داعية لذلك ورخص الشيخ أبو الوليد أن يتعدى ما يليه مطلقا إذا أكل 
مع أهله ومع من ال يلزمه األدب معه وقال مالك وعن أنس بن مالك أنه أكل مع رسول اهللا وكان يتتبع الدباء 

م ما يشربون من لنب أو ماء أو حنوه فليأخذه بعد األول األمين فاألمين ألن حول القصعة وإذا كان مجاعة فأدير عليه
رسول اهللا شرب وعن يساره أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وعن ميينه أعرايب فاستأذن رسول اهللا األعريب أليب بكر 

كل اإلنسان مع القوم فقال ال أوثر بنصييب منك أحد فدل على أنه حق له وألن األمين أفضل فيقدم وينبغي أن يأ
مثل ما يأكلون من تصغري اللقم وإطالة املضغ والرسل يف األكل وإن خالف ذلك عادته وينبغي أن ال ينهم يف األكل 

  ويكثر منه لقوله 
وينبغي أن جيعل ثلث بطنه للطعام وثلثه للماء وثلثه للنفس كذلك ورد ) ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه ( 

يه من الدسم وفاه وإن كان لبنا وأما تعمد الغسل لألكل فكرهه مالك وقال زي األعاجم ويف احلديث ويغسل يد
الصحيح قال الغسل قبل الطعام أمان من الفقر وبعده أمان من اللمم قال أرباب املعاين إمنا أمن من الفقر ألن اهللا 

غريه وإذا مل يغسل قبل الطعام فقد أهانه تعاىل أجرى عادته أن من استهان بالطعام سلط اهللا عليه اجلوع بالقحط و
خبلط الوسخ الذي على اليد معه فيخشى عليه الفقر وإن مل يغسل بعد الطعام خشي عليه إملام اجلان به ألهنم إمنا 

يعيشون بالروائح فإذا مشوه رمبا عبثوا به وهبذا يظهر قول مالك إنه إذا مل يكن على يده وسخ ال يغسل ألنه إفساد 



غري حكمة وال ينفخ يف طعامه وشرابه ملا خيشى من خروج ريقه مع النفخ فهو قذارة وال يتنفس يف اإلناء للماء ب
ولكن ينحيه عن فيه ويف احلديث أن رسول اهللا كان يشرب وينحي عن فيه مث يشرب وألن النفس تنبعث معه 

قائما وشرب قائما ليدل على اجلواز  الفضالت فيفسد املاء ويننت اإلناء مع الطول ألن رسول اهللا هنى عن الشرب
ويف املوطأ أن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي ابن أيب طالب رضي اهللا عنهم كانوا يشربون قياما وكانت 
عائشة وغريها ال ترى بالشرب قائما بأسا قال الباجي على هذا مجاعة العلماء وكرهه قوم ملا يف مسلم ال يشربأحد 

فليبصق قال واألصح أنه موقوف على أيب هريرة أو حيمل على أنه شرب قائما وأصحابه  منكم قائما فمن نسي
جلوس فلم يوافقهم فيه ويكون آخرهم شربا وال خالف يف جواز األكل قائما قال النخعي إمنا كره الشرب قائما 

طعمهم ولو أكل مع من ال لداء حيصل يف اجلوف وال يقرن التمر لنهيه عنه إال أن يقرن من معه ولو كان هو الذي أ
يلزمه األدب معه من أهله وولده جلاز له ذلك وقيل إمنا هنى اهللا عن القران ليال يستأثر األكل على من معه بأكثر 

من حقه قال الشيخ أبو الوليد فعلى هذا جيوز له ذلك إذا كان هو الذي أطعمهم وإن كانوا ال يقرنون مث قال 
للمعنيني فال يأكل قرانا وإن كان هو الذي أطعمهم ومن أكل ثوما نيئا فال يقرب  واألظهر أن يكون النهي عن ذلك

  املساجد لقوله 
وكذلك البصل والكراث إن كان يؤذي مثله ) من أكل من هذه الشجرة فال يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم ( 

  قياسا عليه 

  فرع

اء وإن كانت يف لنب أزاهلا لسهولة املاء دون غريه ملا يف املوطأ يف املنتقى إذا رأى يف إنائه قذاة أراقها إن كانت يف م
قال رجل يا رسول اهللا إين ال أروى من نفس واحد فقال أبن القدح عن فيك مث تنفس قال فإين أرى القذاة فيه قال 

  أهرقها 

  فرع

ويدهن جسمه بالسمن قال ابن يونس روى ابن وهب يف اجللجالن والفول وشبهه ال بأس أن يتوضأ به يف احلمام 
  والزيت من الشقاق قال ابن أيب زيد قيل ملالك أيغسل يده من الدقيق قال غريه أعجب إيل وجيوز 

  فرع

قال ابن أيب زيد وابن يونس روي عن رسول اهللا أنه أكل الرطب بالبطيخ هذا بيد وهذا بيد وهو يدل على أن هذا 
  مستثىن من األكل بالشمال 

  النوع الثالث اللباس

ويف املقدمات هو مخسة واجب ومندوب ومباح وحمظور ومكروه وعام وخاص وحلق اهللا تعاىل وحلق الالبس 
فالواجب حلق اهللا تعاىل ستر العورة عن أبصار املخلوقني وهو عام يف مجيع الرجال والنساء والواجب حلق املالبس ما 

الرجال والنساء واملندوب حلق اهللا تعاىل كالرداء  يقي احلر والربد ويدفع الضرر يف احلرب صونا للنفس وهو عام يف



والثياب احلسنة للجمعة والعيدين ) خذوا زينتكم عند كل مسجد ( لإلمام واخلروج للمسجد للصالة لقوله تعاىل 
لقوله ما على أحدكم لو اختذ ثوبني جلمعته سوى ثويب مهنته واملندوب حلق الالبس ما جتمل به من غري سرف لقوله 

نزع الثوبني اخللقني ولبس اجلديدين ما له ضرب اهللا عنقه أليس هذا خريا له وقال عمر رضي اهللا عنه إين للذي 
ألحب أن أنظر إىل القارئ أبيض الثياب وقال رضي اهللا عنه إذا أوسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم وهو عام 

رف وهو عام واحملظور ثياب احلرير لقول يف حلة يف الرجال والنساء واملباح ثياب الكتاب والقط والصوف غري الس
عطارد إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة وقوله يف احلرير والذهب هذان حل إلناث أميت حمرم على ذكورهم 

فهو خاص للرجال وقيل مباح هلم يف احلرب عن مالك وجممع عليه يف غري احلرب إال لضرورة ألن النيب أرخص 
عوف والزبري ابن العوام يف قميص احلرير للحكة وكرهه مالك إذ مل يبلغه احلديث وروي عنه  لعبد الرمحن بن

  الترخيص فيه قال ابن يونس كره مالك احلرير للصبيان كالذهر 

  مسألة

قال يف املقدمات التختم بالذهب جيوز للنساء دون الرجال وبالفضة مباح هلما والذي نبذه خامت ذهب فخلع الناس 
ومنهم من كرهه مطلقا إال لذي سلطان واجلمهور أن يلبس يف الشمال ألن التناول باليمني فيجعله يف  خوامتهم

اليسار واختار بعضهم اليمني ألنه مروي عن النيب وألنه من الزينة فيختص به اليمني كما توثر اليمىن باالنتعال وقد 
يف االستنجاء وال جيوز التختم باحلديد ألنه حلية أهل يكون فيه اسم اهللا تعاىل فال حيتاج خللعه عند قضاء احلاجة 

النار وال بالشبة لنهيه عنه وقد أجاز ذلك والتختم بالذهب للرجال من مل يبلغه النهي وهو شاذ قال ابن يونس كره 
مالك أن جيعل يف خامته مسمار ذهب أو خيلطه حببة ذهب لئال يصدأ وال بأس بربط األسنان بالذهب وكره للمرأة 
دملج احلديد ويف القبس جاء رجل إىل رسول اهللا وعليه خامت شبه يعين الصفر فقال له إين أجد منك ريح األصنام 
وجاء إليه آخر وعليه خامت حديد فقال مايل أرى عليك حلية أهل النار وجاء إليه آخر وعليه خامت من ذهب فقال 

يد قد لوى عليه بفضة وقال علي رضي اهللا عنه هناين اطرح عنك حلية أهل اجلنة وروي أنه كان للنيب خامت من حد
النيب أن أختتم يف الوسطى والسبابة فتأوله الترمذي على كراهة التختم فيهما قال وليس كذلك بل ذلك من باب 

  تشبه الرجال بالنساء يف التختم يف األصابع كلها 

  فرع

احلرير واالرتفاق مبرافق احلرير وجيوز ذلك للنساء  ويف املقدمات ومن احملرم املخيط يف اإلحرام واجللوس على بسط
عند من رأى ذلك لباسا قال فوجب أن يكون بدليل حديث أنس فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس 

فسمى اجللوس لباسا قال فوجب أن يكون لباسا قال ومن جهة املعىن النهي عن احلرير إمنا جاء للتشبه بالكفار 
عليه نفيا للتشبه هبم وأما الستور اليت توضع يف البيوت معلقة فال بأس هبا ألهنا لباس احليطان وهم فيجتنب اجللوس 

غري مكلفني ورخص بعض العلماء اجللوس على بسط احلرير واالرتفاق مبرافقه وقاله عبد امللك ومل يره لباسا 
  واجلمهور أنه لباس 

  مسألة



  ي يصف من الثياب لقوله قال ومن احملرم من النساء دون الرجال الذ
  احلديث ) نساء كاسيات عاريات ( 

  فرع

قال اختلف يف العلم من احلرير يف الثوب فأجازه بعض العلماء لنهيه عن لبس احلرير وقال ال يلبس منه إال هكذا أو 
  هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وأجازه عمر رضي اهللا عنه يف مثل األربعة أصابع 

  فرع

سداه حرير فيه أربعة أقوال قال ابن عباس هو مباح مستوي الطرفني ووافقه مجاعة وقيل حرام وقيل قال اخلز الذي 
يف حلة عطارد السر اليت قال فيها إمنا يلبس هذه من ال خالق له يف اآلخرة إهنا كانت خيالطها احلرير مضلعة باخلز 

الشبهات ومورد النص إمنا هو يف الصرف وهو مذهب مالك وقيل مكروه قال وهو أقرب األقوال للصحة ألنه من 
والرابع الفرق بني اخلز فيجوز اتباعا للسلف وقد روى مطرف أنه كان على مالك ابن أنس كساء إبريسم وبني 

  غريه من الثياب املشوبة بالقطن والكتان فيمتنع ألن الرخص ال يقاس عليها 

  فرع

إن اهللا ( حبه للخيالء والكرب على الرجال والنساء لقوله تعاىل قال يف املقدمات ومن احملرم الزائد الذي خيرج به صا
  وقال ) ال حيب كل خمتال كفور 

ويف اجلواهر ما سداه غري حرير مكروه خالف لنقل املقدمات ) إن اهللا ال ينظر يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا ( 
تحرمي ونقل ابن حبيب جواز اخلز عن مخسة فأجرى صاحب اجلواهر الكراهة على ظاهرها وتأوهلا أبو الوليد بال

وعشرين من الصحابة منهم عثمان وابن عباس ومخسة عشر تابعيا ويف املنتقى اخلز حرير ووبر قال صاحب املنتقى 
مذهب مالك الكراهة فيما سداه حرير وحلمته غريها ألن حرير مستهلك ال ميكن ختليصه قال صاحب القبس اخلز 

أو كتان أو قطن قال يف املنتقى واليسري ما كان فيه خطوط ولعله إمنا هنى عنه ألن أكثرها سداه حرير وحلمته صوف 
  كان حريرا سداها وبعض حلمتها ووافقه صاحب املنتقى أنه ما حلمته وبر 

  فرع

قال ومن احملرم اشتمال الصماء وهي أن يلتحف يف الثوب ويرفعه ويلقيه على أحد منكبيه وخيرج يده من حتته 
حتباء وهو أن جيلس ويضم ركبتيه إىل صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إىل أن يبلغ به ركبتيه ويشده حىت واال

يكون كاملعتمد عليه فهذا إذا فعله بدت عورته إال أن يكون حتته ثوب ولذلك إذا كان مع اشتمال الصماء إزار 
  ني حيوز وقيل ميتنع وإن كان عليه إزار لورود النهي عن هاتني اللبست

  فرع



قال اللباس املكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم ومنه التعميم بغري التحاء وقد روى أن تلك عمة 
الشيطان وصفة عمائم قوم لوط وأمر بالتلحي وهنى عن االنتعاط وهو التعميم بغري ذؤابه وال حنك قاله يف املنتقى 

ه استعظم السائل ذلك وما أفىت مالك حىت أجازه أربعون وسئل مالك عن الصالة بغري حنك فقال ال بأس بذلك كأن
  حمنكا دل على أنه شعار العلماء ويف التلقني من املكروه التلثم وتغطية األنف يف الصالة 

  فرع

يف اجلواهر ال يلبس القباء احلسن ألنه شهرة وسئل مالك عن لباس الصوف فقال ال خري يف الشهرة ولو كان يلبسه 
  ى لرجوت ومن غليظ القطن ما هو بثمنه تارة ويتركه أخر

  فرع

قال من احملرم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء يف اللبس والتختم وغري ذلك ملعون فاعله كاملخانيث وحنوهم 
وعن مالك ال يعجبين اكتحال الرجل باإلمثد وما كان من عمل الناس وما مسعت فيه شيئا ألن فيه زينة تشبه حال 

  النساء 

  عفر

قال حترم إضافة شيء من احلرير للثياب وإن قل وقيل جيوز اختاذ الطوق منه واللبنة ملا جاء يف احلديث من استثناء 
العلم وقال ابن حبيب جيوز وإن عظم ومل خيتلف فيه ويف الصالة فيه ومل جيز مالك يف الثوب إال اخلط الرقيق قال وال 

ال يستعمل ما بطن باحلرير أو حشي أو رقم قال القاضي أبو الوليد بأس أن خياط الثوب باحلرير قال ابن حبيب و
  يريد إن كان كثريا وجوز ابن القاسم راية منه يف أرض احلرب 

  فرع

قال حيرم على الرجل أن جياوز بثوبه الكعبني ويستحب أن يكون يف أنصاف الساق إىل ما فوق الكعبني ففي 
زاد فإىل الكعبني فما زاد ففي النار فائدة زاد يكون قاصرا ال مفعول له الصحيح سترة املؤمن إىل أنصاف ساقيه فإن 

) وزدناهم هدى ( ومتعديا فإن كان هنا قاصرا حنو زاد املال يكون التقدير فصاحبه يف النار وإن كان متعديا حنو 
  يكون التقدير فزائده يف النار 

  فرع

 مالك حسيب اهللا ونعم الوكيل وقال ابن أيب زيد قيل ملالك قال جيوز نقش اسم اهللا تعاىل يف اخلامت وكان نقش خامت
  أفتجعل فصة للكف قال ال 

  فرع



قال يف املقدمات يستحب يف االنتعال االبتداء باليمني يف اللبس وباليسار يف اخللع وهي قاعدة البداية يف كل كمال 
 يف اخلروج من اخلالء دون دخوله ويف باليمني ويف كل نقص بالشمال والنقص يف اخللع ألنه تعرية ويقدم اليمني

دخول املسجد دون خروجه وعلى هذا فقس وال ميشي يف نعل واحد وال يقف فيه إال أن يكون املشي اخلفيف 
للنهي عن ذلك خبالف أن يشتغل بلبس األخرى ويلبسهما مجيعا أو خيلعهما ويف املقدمات النهي عن املشي يف نعل 

لسماجة وخمالفة العادة ال هني حترمي خالفا ألهل الظاهر فإن انقطع قبال نعله اختلف واحدة هني أدب ملا فيه من ا
املذهب يف إباحة وقوفه يف نعل حىت يصلح األخرى أجازه ابن القاسم ومنع أصبع إال ان يطول ذلك ومنعا معا 

  املشي فيها حىت يصلح األخرى يف وقت االصالح 

  فرع

لي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال هنى رسول اهللا أن تستر اجلدر إال جدار قال ستر اجلدر منهي عنه ملا روى ع
  الكعبة 

  فرع

  يف املنتقى قال مالك مل أردك أحدا يرسل ذؤابته بني كتفيه إال عامر بن عبد اهللا بن الزبري وبني اليدين أمجل 

  فرع

  قال القلنسوة ليست بدعة وقد كانت خلالد بن الوليد قلنسوة 

  فرع

ح املمشق املصبوغ باملشق وهو املغرة اتفاقا واملصبوغ بالزعفران كان عبد اهللا بن عمر يلبسه وأباحه مالك قال يبا
وكرهه بعض التابعني ملا روي عنه أنه كان ينهى أن يتزعفر الرجل وحيتمل محله على احملرم ملا روي عن رسول اهللا 

  ه يف اجلسد ملا فيه من التشبه بالنساء أنه كان يصبغ بالصفرة وهو عام أو يكون النهي عن استعمال

  فرع

قال كره مالك للصبيان لبس الذهب قال وحيتمل ذلك الكراهة ملن يلبسهم إياه ألهنم من جنس حيرم عليه ومل يصل 
التحرمي لعدم التكليف وحيتمل الكراهة على الصيب الالبس ألهنم يندبون فيكره هلم ذلك وهو ظاهر قوله لعموم 

  عتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكرب فيكون ذلك وسيلة لفساد أخالقهم فكرهه لذلك ومل حيرمه النهي وليال ي

  فرع



قال ابن يونس قال مالك ال بأس بالتقنع بالثوب حلر أو برد ولغريه فال ورأت سكنية أو فاطمة بنت احلسني بعض 
النهار وهنى عمر رضي اهللا عنه النساء عن ولدها متقنعا رأسه فقالت اكشف رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة ب

  لبس القباطي وقال إن مل يكشف فهو يصف 

  فرع

قال قال مالك أحب إيل النعل املدور املخصر ويكون له عقب مؤخر قال ورأيت نعل النيب إىل التقدير ما هي وهي 
  وال بأس باالنتعال قائما  خمتصرة خيتصرها من مؤخرها ويعقبه من خلفها وكان هلا زمامان يف كل نعل قال مالك

  فرع

  قال ابن أيب زيد قيل ملالك املنطقة من شأن العجم فهل يشدها على ثيابه من أراد السفر قال ال بأس به 

  فرع

قال قال مالك ال يشرب من آنية فضة وال قدح مضبب بفضة أو فيه حلقة فضة وكذلك املرأة فيها حلقة فضة ويف 
ن الذهب وال جيوز اختاذ اجملامر من الذهب أو الورق وتكره حلقة املرايا وتضبيب اجلالب ال بأس باختاذ األنف م

  األقداح واألمشاط بالذهب والفضة 

  النوع الرابع دخول احلمام

ويف املقدمات جيوز دخول احلمام إذا كان خاليا ال كراهة وأما مستتر مع مستترين فعن ابن القاسم تركه أحسن 
إذ ال يكاد يسلم من ذلك وأما غري مستتر أو مع من ال يستتر فحرام ألن ستر العورة خشية االطالع على العورة 

فرض وفاعل ذلك جرحة يف حقه والنساء كالرجال قال هذا هو الذي يقتضيه النظر ألن املرأة جيوز هلا أن تنظر من 
  املرأة ما جيوز للرجل أن ينظر من الرجل لقوله 

) ال املرأة وال يفض الرجل إىل الرجل يف ثوب وال تفض املرأة إىل املرأة يف ثوب ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل و( 
يف أيب داود فجعل املرأة مع املرأة كالرجل مع الرجل وألن النساء يغسلن املرأة كما يغسل الرجال الرجل اتفاقا 

  م عليهن ففي احلديث وقال ابن أيب زيد يف الرسالة ال تدخل املرأة احلمام إال من علة ملا روي أنه حمر
وعلى القول أيضا بأن ) ستفتح لكم بالد فيها احلمام ال يدخله الرجل إال مبئزر وال تدخله املرأة مبئزر وال غريه ( 

مجيع جسدها عورة للنساء ملا روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كتب إىل أيب عبيدة أنه بلغين أن نساء من 
مع نساء املشركني فانه عن ذلك أشد النهي فإنه ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم  نساء املسلمني يدخلن احلمامات

اآلخر أن يرى عورهتا غري أهل دينها قال وأرى أن دخوهلن مكروه وهو الذي حتمل عليه األحاديث سدا لذريعة 
ثوم أمرتين عائشة رضي دخوهلن بغري مئزر وورد هنيهن عاما ومحل على وقت مل يكن هلن محام مفرد فقد قالت أم كل

اهللا عنها فطليتها بالنورة مث طليتها باحلنا ما بني قرهنا إىل قدمها يف احلمام من حصب أصاهبا فقلت هلا أمل تكوين تنهني 
النساء عن احلمامات فقالت إين سقيمة ويف اجلواهر ال خالف يف حترمي دخول احلمام مع من ال يستتر قال القاضي 

دخل بعشرة شروط أن ال يدخل إال بنية التداوي أو بنية التطهري وأن يعتمد أوقات اخللوة أو قلة أبو بكر فإن استثر 



الناس وأن تكون سترته صفيقة وأن يطرح بصره إىل األرض ويستقبل احلائط ليال يرى حمرما وأن يغري ما رأى من 
رته إىل ركبته إال امرأته أو جاريته وأن منكر برفق يقول استر سترك اهللا وأن ال ميكن أحد من عورته إن دلكه من س

يدخل بأجرة معلومة بشرط أو عادة وأن يصب املاء على قدر احلاجة التاسع وإن مل يقدر على دخوله وحده اتفق 
مع قوم حيفظون أدياهنم على كراهية العاشر أن يتذكر عذاب جهنم فإن مل ميكنه ذلك كله فليجتهد يف غض البصر 

القريوان عن فقيهني كان أحدمها أعلم من اآلخر وكان اآلخر أسعد يف اجلواب فسأل األمري  فائدة وقع يف تاريخ
األعلم منهما هل جيوز يل دخول احلمام مع جواري يف خلوة عراة فقال نعم فقال له األسعد يف اجلواب ال جيوز 

  صواب معه ألنك وإن جاز لك النظر إليهن فإهنن ال جيوز هلن النظر بعضهن إىل بعض فكان ال

  النوع اخلامس الرؤيا

ويف القبس رأيت رؤية إذا عاينت ببصرك ورأيت رأيا إذا اعتقدت بقلبك ورأيت رؤيا إذا رأيت يف منامك وقد 
  تستعمل يف اليقظة رؤيا ويف املوطأ أن رسول اهللا قال 

ملنتقى قال مجاعة من العلماء قال صاحب ا) الرؤيا احلسنة من الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة ( 
وكل اهللا تعاىل ملكا يري الرائي ما ينبهه على ما يكون ومعىن جزء من ستة وأربعني أن مدة نبوة رسول اهللا كانت 

ثالثا وعشرين سنة منها ستة أشهر نبوءة بالرؤيا قالت عائشة رضي اهللا عنها فأول ما بدئ بالرؤيا الصادقة فكان ال 
كفلق الصبح وستة أشهر من ثالث وعشرين جزء من ستة وأربعني وقيل أجزاء من النبوة مل يرى رؤيا إال جاءت 

يطلع عليها وروي جزء من مخسة وأربعني وروي من سبعني أن يكون ذلك اختالفا من الرؤيا فيحمل األقل على 
بعون هي احملزنة واحملزنة لقلة اجللية واألكثر من العدد على الرؤيا اخلفية أو تكون الستة واألربعون هي املبشرة والس

تكرره وملا يكون من جنسها من الشيطان ويف القبس روي أيضا مخسون وستون جزءا من النبوة ومخسة وأربعون 
فاختلفت األعداد ألهنا رؤيا النبوة ال نفس النبوة وجعلت بشارات فأعطى اهللا تعاىل من فضله جزءا من سبعني يف 

سا وأربعني وتقسيمها مبدة النيب باطل ألنه مفتقر لنقل صحيح واألحسن قول الطربي االبتداء مث زاد حىت بلغت مخ
عامل القرآن والسنة أن نسبة عدة األعداد إىل النبوة إمنا هو حبسب اختالف حال الرائي رؤيا الصاحل على نسبته 

لى تعليمها واالهتمام هبا والذي على درجته دون ذلك وقوله ليس يبقى بعدي من النبوة إال الرؤية الصاحلة حض ع
ليبقى هلم بعده جزء من النبوة بشر بذلك أمته وال يعرب إال من يعلمها وحيسنها وإال فليترك وسئل مال أيفسر الرؤيا 
كل أحد قال فبالنبوة يلعب قيل أيفسرها على اخلري وهي عنده على الشر لقول من يقول الرؤيا على ما أولت فقال 

لنوبة أفيتالعب بأمر النبوة ويف املوطأ الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من الشيطان فإذا رأى الرؤيا جزء من أجزاء ا
أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثالث مرات إذا استيقظ وليتعوذ باهللا من شرها فإهنا لن تضره إن شاء اهللا 

ن اهللا تعاىل ويريد باحللم ما حيزن وحيتمل أن تعاىل قال فيحتمل أن يريد بالرؤيا الصاحلة املبشرة وحيتمل الصادقة م
يريد به الكاذب خييل به ليضر أبو حيزن قال ابن وهب يقول يف االستعاذة إذا نفث عن يساره أعوذ مبن استعاذت به 

مالئكة اهللا ورسله من شر ما رأيت يف منامي هذا أن يصيبين منه شيء أكرهه مث يتحول على جانبه اآلخر ويف 
لفرق بني رؤيا األنبياء وغريهم أن رؤيا غريهم إذا أخطأ يف تأويلها ال خترج كما أولت ورؤيا غري الصاحل املقدمات ا

ال يقال فيها جزء من النبوة وإمنا يلهم اهللا الرائي التعوذ إذا كانت من الشيطان أو قدر أهنا ال تصيبه وإن كانت من 
لدعاء تنبيه يف القبس قال صاحل املعتزيل رؤية املنام هي رؤية اهللا فإن سر القدر قد يكون وقوعه موقوفا على علم ا

العني وقال آخرون هي رؤية بالعينني وقال آخرون هي رؤية بعينني يف القلب يبصرمها وأذنني يف القلب يسمع هبما 



عامة يف إنكار وقالت املعتزلة هي ختاييل ال حقيقة هلا وال دليل عليها وجرت املعتزلة على أصوهلا يف حتليها على ال
أصول الشرع يف اجلن وأحاديثها واملالئكة وكالمها وأن جربيل عليه السالم لو كلم النيب بصوت لسمعه 

احلاضرون وأما أصحابنا فلهم ثالثة أقوال قال القاضي هي خواطر واعتقادات وقال األستاذ أبو بكر أوهام وهو 
زاء مل حتلها آفة النوم فإذا رأى الرائي أنه باملشرق وهو قريب من األول وقال األستاذ أبو إسحاق هو إدراك بأج

باملغرب أو حنوه فهي أمثلة جعله اهللا تعاىل دليال على تلك املعاين كما جعلت احلروف واألصوات والرقوم الكتابية 
نا أو ملحدا دليال على املعاين فإذا رأى اهللا تعاىل أو النيب فهي أمثلة تضرب له بقدر حاله فإن كان موحدا رآه حس

رآه قبيحا وهو أحد التأويلني يف قوله رأيت ريب يف أحسن صورة قال وقال يل بعض األمراء رأيت البارحة النيب يف 
  املنام أشد ما يكون من السواد فقلت ظلمت اخللق وغريت الدين قال 

هره وولده فأما الكتاب فمات فالتغيري فيك ال فيه وكان متغريا علي وعنده كاتبه وص) الظلم ظلمات يوم القيامة ( 
وأما اآلخران فتنصرا وأما هو فكان مستندا فجلس على نفسه وجعل يعتذر وكان آخر كالمه وددت أن أكون محيا 
مبخالة أعيش بالثغر قلت وما ينفك أن أقبل أنا عذرك وخرجت فواهللا ما توقفت يل عنده بعد ذلك حاجة تنبيه قال 

النوم ضد اإلدراك اتفاقا والرؤيا إدراك ميثل كما تقدم فكيف جيتمع مع النوم األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايين 
وأجاب بأن النفس ذات جواهر فإن عمها النوم فال إدراك وال منام وإن قام عرض النوم ببعضها قام إدراك املنام 

  بالبعض اآلخر ولذلك أن أكثر املنامات إمنا حتصل آخر الليل عند خفة النوم 

  مسألة

أن املدرك إمنا هو املثل وبه خرج اجلواب عن كون رسول اله يرى يف اآلن الواحد يف مكانني فأجاب الصوفية تقدم 
بأنه كالشمس ترى يف أماكن عدة وهي واحدة وهو باطل فإن رسول اهللا يراه زيد يف بيته ويراه اآلخر مبحلته داخل 

ت يف بيت إنسان ملا رئيت يف بيت آخر يف ذلك بيته أو يف مسجده والشمس ال ترى إال يف مكان واحد ولو رئي
الزمان فظهر أن احلق ما يقوله العلماء وهو أن املدرك املثل ال نفس احلقيقة وأن معىن قوله من رآين فقد رآين حقا 
ة فإن الشيطان ال يتمثل يب من رأى مثايل فقد رأي مثايل حقا فإن الشيطان ال يتمثل مبثايل وأن اخلرب إمنا يشهد بعصم

املثال عن الشيطان ونص الكرماين يف كتابه الكبري يف تفسري املنام أن الرسل والكتب املنزلة واملالئكة والسحب 
  أيضا كذلك وما عداه من املثل ميكن أن تكون حقا وميكن أن تكون من قبل الشيطان 

  مسألة

حفظا حصل له من السماع ما حيصل  قال العلماء ال تصح رؤية النيب قطعا إال لرجلني صحايب رآه أو حافظ لصفته
للرائي عليه السالم من الرؤية حىت ال يلتبس عليه مثاله مع كونه أسود أو أبيض وشيخا أو شابا إىل غري ذلك من 

صفات الرائني الذي يظهر فيه كما يظهر يف املرأة أحوال الرائني وتلك األحوال صفة للرائني ال للمرآة قلت لبعض 
فكيف يبقى املثال مع هذه األحوال املتضادة قال يل لو كان لك أب شاب فغبت عنه مث جئته مشاخيي رمحهم اهللا 

فوجدته شيخا أو أصابه يرقان فاصفر أو اسود لونه ألست تشك فيه قلت ال فقال يل ما ذاك إال ملا ثبت يف نفسك 
وال وإال فال ال يثق بأنه رآه بل من مثاله فكذلك من ثبت يف نفسه مثال رسول اهللا هكذا ال يشك فيه مع تغري األح

جيوز أن يكون هو وجيوز أن يكون غريه وإذا صح له املقال فالسواد يدل على ظلم الرأي والعمى يدل على عدم 



إميانه ألنه إدراك ذهب وقطاع اليد يدل على أنه منع من ظهور الشريعة وأضعفها وكونه أمرد يدل على استهزائه 
  كونه شيخا يدل على تعظيمه للنبوة ألن الشيخ يعظم وحنو ذلك بالنبوة ألن الشاب حيتقر و

  فرع

فلو رآه يف النوم فقال له إن امرأتك طالق ثالثا وهو جيزم بأنه مل يطلقها هل حترم عليه وقع فيه البحث بني الفقهاء 
بالغلط يف ضبط املثال والذي يظهر أن إخبار رسول اهللا يف اليقظة مقدم على اخلرب يف النوم لتطرق االحتمال للرائي 

وكذلك لو قال له عن حرام إنه حالل أو عني حكما على الشريعة قدمنا ما ثبت يف اليقظة على ما رئي يف النوم ملا 
ذكرناه كما لو تعارض خربان من أخبار اليقظة فإنا نقدم األرجح تنبيه لو رأى شخصا يف النوم فقال له أنا رسول 

سول اهللا فسلم عليه ال يثق هبذا بل جيوز أن يكون صدقا وجيوز أن يكون شيطان اهللا أو قال له شخص آخر هذا ر
  كذب لنفسه أو كذب لغريه فال يثق به 

  مسألة

تقدم أن داللة هذه املثل على املعاين كداللة األلفاظ والرقوم عليها فاعلم أنه يقع فيها مجيع ما يقع يف األلفاظ من 
باين واجملاز واحلقيقة والعموم واخلصوص واملطلق واملقيد حىت يقع فيها ما للعرب املشترك واملتواطئ واملترادف واملت

من اجملاز يف قوهلم أبو يوسف أبو حنيفة والقلب والتصحيف كالفيل هو ملك عجمي وهو الطالق الثالث نص عليه 
إن كانت نبتت يف  الكرماين واملتواطئ كالشجرة هي رجل أي رجل كان دالة على القدر املشترك بني الرجال مث

العجم فهو عجمي أو عند العرب فهو عريب أو ال مثر هلا فال خري فيه أوهلا شوك فهو كثري الشر أو مثرها له قشر فله 
خري ال يوصل إليه إال بعد مشقة أو ال قشر له كالتفاح فيوصل خلريه بغري مشقة إىل غري ذلك وهذا هو املقيد 

ذلك يقع التقيد بأحوال الرائي فالصاعد على املنرب بال والية إن كان فقيها فقاض واملطلق فيقيد باألمور اخلارجة ول
أو أمريا فوال أو من بيت امللك فملك إىل غري ذلك ولذلك ينصرف للخري بقرينة الرائي وحاله وظاهرها الشر 

سه والشرير مات وينصرف للشر بقرينة الرائي وظاهرها اخلري كمن رأى أنه مات فاخلري ماتت حظوظه وصلحت نف
اي كافر فأسلم واملترادف كالفاكهة الصفراء تدل على اهلم ومحل ) أو من كان ميتا فأحييناه ( قلبه لقوله تعاىل 

الصغري يدل عليه أيضا واملتباين كاألخذ من امليت والدفع له األول جيد والثاين رديء واجملاز واحلقيقة كالبحر هو 
العلم جمازا والعموم كمن رأى أن أسنانه كلها سقطت يف التراب ميوت أقاربه السلطان حقيقة ويعرب به عن سعة 

كلهم فإن كان يف نفس األمر إمنا ميوت بعض أقاربه قبل موته فهو عام أريد به اخلصوص وأما أبو يوسف أبو حنيفة 
يشاركه يف بعض  فكالرؤيا ترى لشخص واملراد من هو يشبهه أبو بعض أقاربه أو من يتمسى بامسه وحنو ذلك ممن

أحواله وهو معىن قول العرب أبو يوسف أو حنيفة أو زيد زهري شعرا وحامت جودا فعربوا باللفظ الثاين عن األول 
جمازا ملشاركته له يف تلك الصفة والقلب كما رأى املصريون أن رواشا أخذ منهم امللك فعرب هلم بأن ساور يأخذ 

هملة وتصحيف ساور بشاور بالشني املعجمة ورأى صاحب العرب قائال امللك منهم وقلب برواش ساور بالسني امل
يقول له خالف اخلف من عذر فقيل له يقصد النكث يف أميان حلفتها لقوم وامللك حيذرك من ذلك يف الرؤيا ويقول 

  لك خالف احلق من عذر فدخله التصحيف فقط وتفاصيل الرؤيا مبسوطة يف علم التأويل 

  مسألة



يف الرؤيا مثانية أقسام سبعة ال تعرب وواحد يعرب فقط فالسبعة ما نشأ عن األخالط األربعة الغالبة على قال الكرماين 
الرائي فمن عليه الدم رأى اللون األمحر واحلالوات وأنواع الطرب أو الصفراء رأى اجلدور واأللوان الصفر 

ء رأي األلوان السود واملخاوف والطعوم احلامضة واملرارة أو البلغم رأي املياه واأللوان البيض والربد أو السودا
ويعرف ذلك باألدلة الطبية الدالة على غلبة ذلك اخللط على ذلك الرأي اخلامس ما هو من حديث النفس ويعلم 

ذلك جبوالنه يف النفس يف اليقظة السادس ما هو من الشيطان ويعرف بكونه يأمر مبنكر أو مبعروف يؤدي إىل منكر 
ه بالتطوع باحلج فيضيع عائلته أو أبواه والسابع مع كان احتالم والذي يعرب هو ما ينقله ملك الرؤيا من كما إذا أمر

اللوح احملفوظ فإن اهللا تعاىل أمره أن ينقل لكل أحد أمور دنياه وآخراه علمه من علمه وجهله من جهله من اللوح 
  احملفوظ كذلك قاله الكرماين 

  النوع السادس يف السفر

جلواهر هو طلب وهرب فاهلرب اخلروج من دار احلرب إىل اإلسالم أو من دار البدعة أو من أرض غلب ويف ا
عليها احلرام والفرار من األذية يف البدن كخروج اخلليل عليه السالم واخلروج من أرض النقمة أو اخلروج خوفا 

مندوب وسفر احلج فرض وسفر اجلهاد  على األهل واملال ألن حرمة املال كحرمة النفس وسفر الطلب سفر العمرة
إذا تعني وإال فله حكمه وسفر املعاش كاالحتطاب واالحتشاس والصيد والتجارة والكسب والسفر لقصد البقاع 

الكرمية كأحد املساجد الثالثة ومواضع الرباط والسفر لقصد طلب العلم والسفر لتفقد أحوال اإلخوان مث من 
لركاب أو الغرز أو شرع يف السفر قال باسم اهللا اللهم أنت الصاحب يف السفر آداب السفر إذا وضع رجله يف ا

واخلليفة يف األهل اللهم ازو لنا األرض وهون علينا السفر اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة املنقلب 
ن شيطانان والثالثة ركب ومن سوء املنظر يف املال واألهل ولينظر يف الرفيق ففي احلديث الراكب شيطان والراكبا

وهو أقل الرفقة حبيث إذا ذهب واحد حيتطب أو يستقي بقي اثنان يستحي أحدمها من اآلخر وقد جاء خري الرفقاء 
أربعة وإن كانت معهم امرأة فال حيل هلا السفر إال برفيق وهو إما زوج أو حمرم فإن عدمتهما واضطرت كاحلج 

  ل مأمونون ال ختشى على نفسها معهم لقوله املفروض وحنوه فنساء مأمونات أو رجا
وال يعلق املسافر األجراس وال يقلد ) ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر يوما وليلة إال مع ذي حمرم ( 

األوتار للدواب لنهيه عن ذلك وهو مكروه ويستحب للمسافر الرفق بدوابه وإنزاهلا منازهلا يف اخلصب والنجاة 
  بنقيها يف اجلذب يف املوطأ قال  عليها

إن اهللا رفيق حيب الرفق ويرضى به ويعني عليه وال يعني على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها ( 
منازهلا فإن كانت األرض جمذبة فاجنوا عليها بنقيها وعليكم بسري الليل فإن األرض تطوى بالليل ما ال تطوى بالنهار 

على الطريق فإهنا طريق الدواب ومأوى احليات ويف املنتقى قال مالك ال بأس بسرعة السري يف  وإياكم والتعريس
احلج على الدواب وأكره املهاميز وال يصلح الفساد وإذا كثر ذلك خوفها وقد قال ال بأس أو ينخسها حىت يدميها 

ازهلا أي ما فيه مصاحلها تقول أنزلت وقوله العجم أي ال تتكلم وكل ما ال يقدر على الكالم فهو أعجمي وقوله من
فالنا منزلته أي عاملته مبا يليق وقوله اجنوا عليها أي أسرعوا من النجاة وهو السرعة أو من النجاة قبل أن يعطبوا 
والنقي الشحم ويف اجلواهر يقول إذا نزل منزال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق ألمره بذلك يف مسلم 

الضرر هبا قال القاضي أبو بكر لقد جربتها أحد عشر عاما فوجد هلا كذلك وأن يعجل الرجوع إىل فقد ضمن عدم 
األهل إذا قضى هنمته من سفره حلق أهله عليه وأن يدخل هنارا وأن ال يأيت أهله طروقا كما جاء يف احلديث وال 



عيد بن أيب هند وكان من خيار الناس من بأس باإلسراع يف السري وطي املنازل فيه عند احلاجة فقد سار ابن عمر وس
  مكة إىل املدينة يف ثالثة أيام وهي مسرية عشرة أيام 

  فرع

قال وال يسافر بالقرآن إىل أرض العدو لقوله ال يسافر بالقرآن إىل أرض العدو ويف املقدمات وجيوز إن كتب هلم 
قل يا أهل الكتاب ( هرقل باسم اهللا الرمحن الرحيم باآلية واآليتني إذا كان الغرض الدعاء إىل اإلسالم كما كتب إىل 

  اآليات ) تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم 

  فرع

يف البيان قال اختلف يف السفر الذي ال جيوز للمرأة إال مع ذي حمرم قيل الربيد وقيل اليوم وقيل يوم وليلة وقيل 
  وقيل مينع وإن قرب جدا إال مع حمرم  ليلتان وقيل ثالثة أيام وأتت بذلك كله األحاديث عن النيب

  النوع السابع الفطرة

يف اجلواهر ما يفعله اإلنسان يف رأسه وجسده وهي خصال الفطرة مخس يف الرأس املضمضة واالستنشاق وقص 
إطار الشارب وحلقه مثلة وإعفاء اللحية إال أن تطول جدا فله األخذ منها وفرق الشعر ومخس يف اجلسد حلق 

تف اإلبطني وتقليم األظافر واالستنجاء واخلتان وهو سنة يف الرجال مكرمة يف النساء ويستحب ختان العانة ون
الصيب إذا أمر بالصالة من السبع إىل العشر ويكره أن خينت يف السابع ألهنا عادة اليهود فإن خاف الكبري على نفسه 

يمن ولد خمتونا فقيل كفته مؤنته وقيل جيرى التلف رخص له ابن عبد احلكم يف تركه وأىب ذلك سحنون واختلف ف
املوسى عليه وإن كان فيها ما يقطع قطع وبقاء شعر الرأس زينة وحلقه بدعة ألهنا شعار اخلوارج وجيوز أن يتخذ مجة 

وهي ما أحاط مبنابت الشعر ووفرة وهو أن يقطع ما زاد على ذلك حىت يبلغ شحمة أذنيه وجيوز أن يكون أطول 
لصحيح كان شعر رسول اهللا إذا قص شعره بل به شحمة أذنيه فإذا تركه قارب منكبيه وكان شعره من ذلك ففي ا

فوق اجلمة ودون الوفرة ويكره القزع أن حيلق البعض ويترك البعض تشبها بقزع السحاب وقال أبو عبيدة 
ك القزع أن يترك يتخصص القزع تعدد مواضع احللق حىت تعدد مواضع الشعر فتحصل املشاهبة وكذلك قال مال

شعرا متفرقا يف رأسه ويف املقدمات واجلالب وابن يونس ورد يف احلديث احفوا الشارب وقصوا الشارب فيكون 
القص مبينا لإلحفاء وكان ابن القاسم يكره أن يؤخذ من أعاله وتترك اللحية ملا يف بعض األخبار إن هللا مالئكة 

دا ذلك نظافه وجاءت به اآلثار واخلتان سنة إبراهيم عليه السالم هو يقولون سبحان من زين بين آدم باللحا وما ع
أول من اختنت قيل وهو ابن مثانني وقيل مائة وعشرين وعاش بعده مثانني روي األمران عن رسول اهللا وعن ابن 

وطأ قال عباس ال تؤكل ذبيحة األغلف وال تقبل صالته وترد شهادته وعن النيب ال حيج البيت حىت خيتنت ويف امل
ومنه ) فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ( مخس من الفطرة قال يف املنتقى الفطرة الدين أي من الدين كقوله تعاىل 

قوله كل مولود يولد على الفطرة قلت قال بعض الفطرة محل الفطرة على التهييء أحسن أي خلق اإلنسان على 
نع ووجه الترجيح أن القضاء على أوالد الكفار بأحكام الكفر من حالة لو خلي وإياها لكان موحدا وإمنا العوائد مت

االسترقاق وغريه مع حصول اإلميان الفعلي خالف القواعد وأيضا فإنا نقطع أن الطفل يتعذر يف جماري العادات أنه 



الشارب عند  عارف باهللا تعاىل فال ميكن أن يكون ولد على الفطرة إال مبعىن التهييء والقبول قال يف املنتقى وقص
مالك حىت يبدو طرف الشفة وليس لقص الشارب واألظفار حد إذا انقضى أعاد بل إذا طال وكذلك شعر الرأس 

  مالكا يف أن اخلتان سنة ألنه قرنه بقص الشارب ونتف اإلبط فقال يف املوطأ ) ح ( ووافق 
وال خالف أن هذه ليست ) ختتان مخس من الفطرة تقليم األظافر وقص الشارب ونتف اإلبط وحلق العانة واال( 

أن اتبع ( واجب وهو مقتضى قول سحنون لقوله تعاىل ) ش ( واجبة وألنه قطع جزء من اجلسد كقص الظفر وقال 
هي الفطرة مخس يف الرأس ومخس يف ) وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ( قال ابن عباس وقوله تعاىل ) ملة إبراهيم 

  رجل أسلم اجلسد وهي ما تقدمت وقال ل
واألمر للوجوب وقال ما تقدمت وقال ألم عطية وكانت ختنت النساء يف املدينة ) ألق عنك شعر الكفر واخنت ( 

أمشي وال تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج أي حيسن وجهها بلونه بظهور الدم ومجاعها هبيئته وألنه قطع 
يؤمل فال يقطع إال واجبا كاليد يف السرقة وألن الويل لو قطع  عضو مأذون فكان واجبا كقطع السرقة أو ألنه قطع

العزلة أو أجنيب فمات الصيب مل يضمناها ولو مل يكن واجبا لضمناها واجلواب عن األول أن املراد بامللة أصل 
ب الشريعة دون فروعها للمخالفة يف الفروع يف كثري من الصور واجلواب عن الثاين أن إلقاء الشعر ليس بواج

فكذلك اخلتان واجلواب عن الثالث أن أمره ألم عطية إمنا كان لبيان اهليئة ال لبيان الوجوب واجلواب عن الرابع 
  يبطل بالفصاد فإنه لو مات منه مل يضمن مث املروي عن رسول اهللا أنه قال 

واجلواب عن اخلامس ) ة اخلتان سنة يف الرجال مكرمة يف النساء أو ألنه قطع مؤمل فال جيب كالسرة عند الوالد( 
أن املداواة تكشف هلا العورة وليست بواجبه ويف املنتقى عن مالك من ترك اخلتان من غري عذر مل جتز إمامته وال 

شهادته ألنه ترك املروءة وهي تقدح فيهما وتأخريه يف الصيب بعد اإلثغار أحب ملالك ألنه عبادة فتؤخر لوقت األمر 
  خر الصيب بقصد ذلك بالعبادات حىت ميكن أن يؤ

  فرع

قال يف املنتقى قال مالك إذا ابتاع أمة خفضها إذا أراد حبسها وإن كانت للبيع فليس ذلك عليه والنساء خيفضن 
اجلواري واختنت إبراهيم عليه السالم بالقدُّوم وهو موضع وخيفف فيقال القَُدوم واختلف فيه هل هو املوضع أو 

فف اآللة واملشدد املوضع وقيل بالعكس والصحيح أن املشدد املوضع قال صاحب اآللة اليت ينجر هبا فقيل املخ
القبس واملراد بالفطرة ها هنا من الدين ما يكون اإلنسان به على أكمل اهليآت وخرجها مسلم عشرا وخصها 

يف من مجلة لتلقيها موسى عن ربه قال وعندي أن مجعيها واجب وأن الرجل لو تركها مل يكن من مجلة اآلدميني فك
املسلمني قال الطرطوشي خفض املرأة قطع النايتء أعال فرجها كأنه عرف الديك ويقال أعدر الرجل وخفضت 

املرأة فهي خمفوضة قال ابن أيب زيد قيل ملالك إذا طالت اللحية جدا أيأخذ منها قال نعم قيل له أينتف الشيب قال 
فتل من شعرها قيدا فتدفعه للمرابطني وقال دفن الشعر واألظافر ما أعلمه حراما وتركه أحب إيل وكره للمرأة أن ت

بدعة وكان من شعر رسول اهللا يف قلنسوة خالد بن الوليد وكراهة إلقاء الدم على وجه األرض وإلقاؤه يف 
املراحيض بدعة بل يطرح على وجه األرض وقال مسعت يف الصبغ بالسواد شيئا وغريه أحب إيل والصبغ باحلناء 

م واسع قال مالك والدليل على أن رسول اهللا مل يصبغ أن عائشة رضي اهللا عنها أمرت بالصبغ وقالت كان والكت
أبو بكر يصبغ ولو كان يصبغ لبدأت به دون أبيها قال ابن يونس من أحفى شاربه يوجع ضربا ألهنا بدعة وإمنا 

رضي اهللا عنه يفتل شاربه إذا أكربه أمر ولو  املراد باإلحفاء يف احلديث إحفاء اإلطار وهي أطراف الشعر وكان عمر



كان حملوقا ما وجد ما يفتله وكره حلق مواضع احملاجم يف القفا والرأس من غري حترمي قال صاحب البيان اتفقوا 
على جواز تغيري الشيب بالصفرة واحلناء والكتم وإمنا اختلفوا هل تركه أفضل وهو ظاهر قول مالك يف التعبتية 

طأ عنه الصبغ أحسن لقوله إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم وكان مالك ال خيضب وقال له وظاهر املو
بعض والة املدينة أال ختضب فقال له ما بقي عليك من العدل إال أن أخضب وكان الشافعي أعجله الشيب فكان 

سلم يوم الفتح وكأن رأسه ثغمة فقال خيضبه وكره السواد مجاعة من العلماء ألن أبا قحافة جيء به إىل رسول اهللا و
اذهبوا به إىل بعض نسائه فغريوه وجنبوه السواد وقال سعيد ابن جبري يكسو اهللا العبد يف وجهه النور فيطفيئه 

بالسواد وخضب به احلسن واحلسني وحممد بنو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني وكان عقبة بن عامر منهم 
وكان هشيم خيضب بالسواد فسئل عن ) وال خري يف فرع إذا فسد األصل ** وتأىب أصوهلا  نسود أعالها: ( ينشد 

فقال الشيب فقال السائل فما تقول فيمن جاءه النذير من ربه فسود وجهه فترك ) وجاءكم النذير ( قوله تعاىل 
القفا لفعل اخلضاب وكره مالك حلق وسط الرأس وحده ألن أساقفه النصارى يفعلون كذلك وكذلك حلق 

وأمحد إحفاء الشوارب أفضل ومحلوا احلديث على ظاهره ويرد عليهم قوله من مل ) ح ( و ) ش ( النصارى وقال 
يأخذ من شاربه فليس منا واجلمع بني األحاديث أوىل وألنه العمل املتصل باملدينة وحالق الصيب قصا وقفا أن حيلق 

دوال على قفاه وحالقه قصه بال قفا أن حيلق وسط رأسه إىل قفاه رأسه ويبقى مقدمه مفتوحا على وجهه ومؤخره مس
ويبقى مقدمه معقوصا وكله يكره ألنه من القزع وكان أهل الكتاب يسدلون واملشركون يفرقون شعرهم وكان 
رسول اهللا حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل ينزل عليه فيه شيء فسدل ناصيتة مث فرق بعد وقال الطحاوي حلق 

أفضل ألن أبا وائل أتى النيب وقد جز شعره فقال له هذا أحسن وفعل رسول اهللا وما صار إليه أوىل واتفقوا  الرأس
  أن جز املرأة شعر رأسها مثلة 

  النوع الثامن اللعب بالنرد وحنوه

لشطرنج ففي اجلواهر اللعب بالنرد حرام وقاله األمية لقوله من لعب بالنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم خنزير وا
وأمحد أو ) ح ( وما يضاهيها كاألربعة عشر وحنوها فالنص على كراهتها واختلف يف محله على التحرمي وهو قول 

قال مالك وهي أهلى من النرد واشر ألن النرد نصفه اتفاق وهو إلقاء الفصوص ) ش ( أجزائه على ظاهره وهو قول 
كله فكان اهلى وقيل اإلدمان عليه حرام وقيل إن لعبت  ونصفه فكر وهو نقل األشخاص يف البيوت والشطرنج فكر

على وجه يقدح يف املروءة كلعبها على الطريق مع األوباش حرمت ملنافاة املروءة أو يف اخللوة مع األمثال من غري 
دمات إدمان وال يف حال يلهي على العبادات واملهمات الدينية أبيحت ألن مجاعة من السلف كانوا يلعبوهنا ويف املق

أما مع القمار فحرام اتفاقا ألنه من امليسر قال والشطرنج مثل النرد ألهنا تلهي وإدماهنا يقدح يف الشهادة والعدالة 
  ألنه يؤدي إىل القمار واألميان الكاذبة واالشتغال عن العبادة ويف املوطأ قال 

 بن مغفل والشعيب وعكرمة أهنم كانوا قال الباجي وما روي عن عبد اهللا) من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله ( 
يلعبون بالنرد والشطرنج غري ثابت ولو ثبت محل على أنه مل يبلغهم النهي وأغفلوا النظر وأخطئوا وروى سعيد بن 
املسيب وابن شهاب إجازة النرد وهو كما تقدم وكره مالك اجللوس مع الالعب ألن اجللوس يذكر املشاركة ويف 

النرد وما مسته يد تقي قط ومسعت باملسجد األقصى اإلمام أبا الفضل املقدسي يقول إمنا القبس الشطرنج أخو 
يتعلم للحرب قال له الطرطوشي بل تفسد احلرب ألن احلرب مقصوده أخذ امللك واغتياله ويف الشطرنج يقول له 

صاحب البيان مل ير مالك شاه أتاك امللك حنه عن طريقي فضحك احلاضرون وحترميها هو األصح من قويل مالك قال 



ترك السالم على العب الكعاب والشطرنج والنرد إال أن مير هبم يلعبون فيجب اإلعراض عنهم وترك السالم أدبا 
هلم قال الطرطوشي إن مل يعقل للنرد معىن فهو مساو للشطرنج وإن عقل فجميع ما يتخيل فيه من اللهو وغريه فهو 

الشريازي الشطرنج يقوي الفكر وجيرب اخلاطر ويتعلم به القتال والكر والفر أعظم يف الشطرنج وقال أبو إسحاق 
واهلرب والطلب فهو يقوي الرأي والعقل خبالف النرد وجوابه أنه ليس من قبيل العلوم اليت حملها القلب بل من 

البليد قد يكتب حسنا الصنائع اليت حملها اجلوارح كالكتابة والنجارة ولذلك أعلم الناس به جتدهم بلداء كما جتد 
وينجر حسنا وأما احتياجه ملزيد الفكر فهو يقربه من اللهو أكثر من النرد وإمنا يكون إتعاب النفس أفضل يف األمور 

املطلوبة للشرع ويدل على ذلك أنكم تكرهونه فال يكون مطلوبا واملخاطرة عليه حرام مع أن الفكر حينئذ أشد 
ة أال ترى أن املسابقة على اخليل ملا كانت مطلوبة كان بذل املال فيها جائزافهي فكان ينبغي أن يكون أقرب لإلباح

بعيدة من مكايد احلروب ألن احلروب مبنية على اقتناص امللوك والوزراء وأن الفارس يكر ويفر ويقبل كيف أراد 
حىت ال يقتل والفارس ال  ويقتل القريب والبعيد واملقاتل وغريه والشطرنج يؤمر فيه بتهريب السلطان بقوهلم شاه

يقتل من يليه وال من يقابله وإمنا يأخذ على موازيه وكل قطعة منه ال تشبه صاحبتها يف الكر والفر فلو ذهب متعلم 
الشطرنج دهرا إىل احلرب وقال وفعل ذلك وقال هذا تعلمته من الشطرنج أفسد احلرب وضحك منه وال حيصل 

ل الصلوات وضياع األموال قال مالك أول ما وضع الشطرنج المرأة ملكة الشطرنج إال مبخالطة األرذال وإغفا
قتل ابنها يف احلرب فخافوا إخبارها بذلك فوضعوه ولعبوا به عندها حىت يقولوا شاه مات أي الرئيس مات ألن شاه 

عبادين كانوا بالفارسية الرئيس فاستدلت بذلك على قتله وما يروونه من أن أبا هريرة وسعيد بن املسيب وزين ال
يلعبوهنا وأن سعيد بن جبري كان يلعبها غايبا فأحاديث ال أصل هلا من أحاديث الكوفة وكان مالك يسميها دار 

الضرب وكيف وسعيد بن املسيب وغريه من أهل املدينة مقيمون هبا ومل ينقل أهل املدينة عنهم ذلك فيقطع ببطالن 
تعاىل اللهو واللعب وحديث النرد متفق على صحته فيعتمد على  ما قاله الكوفيون وهي هلو ولعب وقد ذم اهللا

  الصحيح ويترك غريه واهللا أعلم 

  النوع التاسع التصوير

  يف املقدمات ال جيوز عمل التماثيل على صورة اإلنسان أو شيء من احليوان لقوله 
  وقوله ) إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال هلم أحيوا ما خلقتم ( 
واحملرم من ذلك بإمجاع ماله ظل قائم على صفة ما حيىي من احليوان وما ) إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه متاثيل ( 

سوى ذلك من الرسوم يف احليطان والرقوم يف الستور اليت تنشر أو البسط اليت تفرش أو الوسائد اليت يرتفق هبا 
والتعارض شبهة وفيها أربعة أقوال حيرم اجلميع مرسوم يف  مكروهة وليس حبرام يف صحيح األقوال لتعارض اآلثار

حائط أو ستر أو غريه وإباحة اجلميع وإباحة غري املرسوم يف احليطان والرقوم يف الستر اليت تعلق وال متتهن بالبسط 
كالعظام اليت واجللوس عليها والذي يباح للعب اجلواري به ما كان غري تام اخللفة ال حيىي ما كان صورته يف العادة 

يعمل هلا وجوه بالرسم كالتصوير يف احلائط وقال أصبغ الذي يباح ما يسرع له البال قال يف البيان وإمنا استخف 
الرقوم يف الثياب ألهنا رسوم ال أجاسد هلا وال ظل شبه احليوان وال حيىي يف العادة من هو هكذا واحلديث دل على 

لقتم وجاز لعب اجلواري هبذه الصور الناقصة ألن النيب كان يعلم بلعب ما ميكن له روح فيقال هلم أحيوا ما خ
عائشة رضي اهللا عنها هبا وبسريها إليها فيجوز عملها وبيعها ألن يف ذلك هتذيب طباع النساء من صغرهن على 



ا عن ضعيفها ويسري تربية األوالد كما أهلم كل نيب يف صغره رعاية الغنم ليتعود سياسة الناس ألنه يف الغنم مينع قويه
  بسري أدناها ويرفق بصغارها ويلم شعثها يف سقيها ومرعاها وكذلك يفعل بأمته عند نبوته 

  النوع العاشر وشم الدواب وخصاؤها

ويف املقدمات جيوز خصاء الغنم دون اخليل ، ألن النيب هنى عن خصاء اخليل وضحى بكبشني أملحني جمبوبني ألن 
ال مينع من ذلك ورمبا حسنه واخليل تراد للركوب واجلهاد وهو ينقص قوهتا ويقطع  الغنم تراد لألكل وخصاؤها

نسلها ويكره وسم احليوان يف الوجه ألنه مثلة وتشويه وجيوز يف غريه ملا حيتاج الناس إليه من عالمات مواشيهم 
من له مسة قدمية فأراد غريه  ودواهبم وتوسم الغنم يف أذناهبا لتعذره يف أجسادها ألنه يغيب بالصوف قال ابن يونس

أن حيدث مثلها منع خوف اللبس ويكره خصاء اخليل دون البغال واحلمري وغريها وإذا كلب الفرس وخبث فال 
بأس أن خيصى وجيوز إنزاء محار على فرس عربية وإذا خبث الفحل أنزي عليه فحل مثله فرس ليكسره قال مالك 

  ما أحرمه وما هو باحلسن 

  عشر قتل الدواب املؤذية النوع احلادي

ويف املوطأ هنى رسول اهللا عن قتل احليات اليت يف البيوت إال ذا الطفيتني واألبتر فإهنما خيطفان البصر ويطرحان ما 
يف بطون النساء ويف الصحاح إن يف املدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثالثة أيام فإن بدا لكم بعد 

نه شيطان ويف املنتقى ذلك خمصوص حبيات البيوت قال مالك وأحب إيل أن يؤخذ بذلك يف بيوت ذلك فاقتلوه فإ
املدينة وغريها ، ألن لفظ البيوت عام وقيل للعهد يف بيوت املدينة قال ابن نافع ال تنذر احليات إال باملدينة خاصة 

هو صنف مقطوع الذنب ال تنظر له حامل  وذو الطفيتني ما على ظهره خطان واألبتر األفعى وقال النضر ابن مشيل
إال ألقت ما يف بطنها فيتحمل أن يقتلن بغري إنذار وخيص العموم هبما وحيتمل أن مؤمن اجلان ال يتصور بصورهتما 

وسرى النهي عن قتل جنان البيوت قال نفطويه اجلنان احليات ألهنا تسجن يف البيوت يف الشقوق وغريها وقال عبد 
هي مسخ اجلن كما مسخت بنو إسرائيل قردة قال مالك ال يعجبين قتل النمل والدود فإن أذى النمل  اهللا بن عباس

يف السقف وقدرمت أن متسكوا عنها فافعلوا وإن أضربت ومل تقدروا فواسع وكذلك الضفدع ففي مسلم هني النيب 
  عن قتل النملة والنحلة والصرد وكره قتل القمل والرباغيث يف النار لقوله 

قال ابن دينار ينذر احليات ثالثة أيام وإن ظهرت يف اليوم مرارا ألنه ظاهر احلديث ) ال يعذب بالنار إال رب النار ( 
قال مالك جيزئ من اإلنذار أخرج باهللا عليك واليوم اآلخر إن تبدو لنا أو تؤذينا وقال يف احليات ما ساملناهن منذ 

ال أمحد ابن صاحل العداوة من حني خروج آدم من اجلنة قال اهللا عاديناهن ومن تركهن خوف شرهن فليس منا ق
وقوله فاقتلوه فإمنا هو شيطان حيتمل أن معناه ال يسلط عليكم بسبب ) اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو ( تعاىل 

ر ويستحب أن ال تقتل قتله ويف املقدمات ال جيوز قتل احليات باملدينة إال بعد االستيذان ثالثا إال ذا الطفيتني واألبت
حيات البيوت يف غري املدينة إال بعد االستيذان ثالثا من غري إجياب الحتمال الالم للعهد خبالف حيات املدينة وأما 

حيات الصحاري واألودية فتقتل من غري خالف بغري استئذان لبقائها على األمر بقتلها بقوله مخس فواسق يقتلن يف 
ب واحلية والفارة والكلب العقور وتقتل الوزغ حيث ما وجدت لقوله يف مسلم من قتلها احلل واحلرم احلدأة والغرا

من املرة األوىل فله مائة حسنة ومن قتلها يف املرة الثانية فله سبعون حسنة وهذه نقص على قاعدة كثرة األجور 
ثرة األجر يف األوىل وتقتل الفواسق بكثرة العمل ألن تأخري قتلها للضربة الثانية دليل التهاون فحض على املبادرة بك



املتقدم ذكرها وال تقتل األربع النحلة لنفعها وقلة حلمها والنملة إال أن تؤذي وكذلك قتل ما يؤذي من مجيع 
الدواب إال بالنار قال ابن يونس قال مالك إمنا جاء االستئذان يف املدينة وأراه حسنا يف غريها ويف اجلواهر يف إحلاق 

ملدينة ببيوت املدينة يف تقدمي االستئذان قبل القتل اختالف واختار القاضي أبو بكر التسوية وحيث قلنا بيوت غري ا
باالستئذان ففي غري ذي الطفيتني واألبتر ويفعل االستئذان املشروع يف خرجة واحدة وقيل يف كل خرجة دفعة 

صحيح وروي ابن حبيب أن رسول اهللا قال يف وقيل ثالثة أيام واختار القاضي أبو بكر األول وعنه الثاين هو ال
االستئذان أنشدكم العهد الذي أخذه عليكم سليمان عليه السالم أن ال تؤذينا أو تظهرن لنا وعن مالك يا عبدا هللا 
إن كنت تؤمن باهللا ورسوله وكنت مسلما فال تؤذينا وال تسعفنا وال تروعنا وال تبدوا لنا فإنك إن تبد لنا بعد ثالث 

اك وعنه تقول له أخرج عليك باسم اهللا أن ال تبدو لنا وعنه خيرج ثالث مرات أن ال تبدو لنا وال خترج فائدة قتلن
جعل اهللا تعاىل للجان واملالئكة التحول يف أي صورة شاؤوا غري أن املالئكة تقصد الصور احلسنة واجلان ال ينضبط 

يها اجلن صار هلم يف تلك الصورة خواصها ففي احلية حاهلا بل حبسب أخالقها وخساستها ونفاستها وأي صورة ف
يصري السم وكذلك الكلب ويف الغنم طيب اللحم وعدم اإليذاء ويف احلمار احلمل وكذلك بقية الصور وال تزال له 

تلك الصورة وخواصها حىت يتحول منها فإن بودر لقتله فيها تعذر عليه التحويل ومع فرط هذه القدرة تقتلهم 
 تعاىل ويعجزون عن فتح الباب املغلق وكشف اإلناء املغطى إىل غري ذلك مما لطف ببين آدم ويسري يف أمساء اهللا

جماري جسمه الذي خيرج منها العرق إىل قلبه ألنه ألطف من ماء العرق بل من مطلق املاء فيسعه جمرى املاء بطريق 
  األوىل وهو معىن قوله 

سؤال إذا صار جربيل عليه السالم يف صورة دحية الكليب أين يذهب  )الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ( 
بقية جسده وله ستمائة جناح ما بني املشرق واملغرب فإن قلتم باق لزم تداخل األجسام الكثرية يف األحياز القليلة 

يها الكثرة وإن قلتم غري باق فما هذا جربيل بل خلق آخر جوابه جعل جلربيل عليه السالم جواهر أصلية ترد عل
وتذهب كما جعل لإلنسان جواهر أصلية يرد عليها السمن واهلزال والتحلل واختالف الغداء فيتبدل جسم 

اإلنسان يف عمره مرارا بالتحلل واالغتداء وجواهره األصلية اليت يشري إليها بقوله أنا باقية من أول عمره إىل آخره 
  فكذلك امللك واجلان 

  فرع

  ضع الثوب على النار خبالف الشمس ملا خيشى من حرق احليوان يف البيان كره مالك و

  النوع الثاين عشر السالم

  قال يف الصحيح 
  ويف املوطأ قال ) لن تدخلوا اجلنة حىت تتحابوا وهل أدلكم على ما به تتحابون أفشوا السالم بينكم ( 
  ال وق) يسلم الراكب على املاشي وإذا سلم من القوم رجل واحد أجزأ عنهم ( 
إن اليهود إذ سلم عليكم أحدهم إمنا يقول السالم عليكم فقل عليك كلها يف املوطأ قال صاحب املنتفى قوله ( 

يسلم الراكب على املاشي معناه يبدؤه بالسالم ويرد اآلخر عليه وابتداء السالم سنة ورده واجب قال الرباء بن 
ت العاطس ونصر الضعيف وعون املظلوم وإفشاء السالم عازب أمرنا بسبع بعيادة املريض واتباع اجلنائز وتشمي

وألنه تعني حقه ) وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ( وإبرار القسم ووجوب الرد من قوله تعاىل 



بالبداءة وصفة السالم أن يقول املبتدئ السالم عليكم ويقول الراد وعليكم السالم أو السالم عليكم كما قيل له 
للشافعية أنه ال جيزئ إال بالواو على أحد القولني ألنه ليس جماوبا بل اآلخر مبتدئ وكره مالك أن يقول سلم ووقع 

اهللا عليك وكان الراكب يبدأ ألنه أفضل من املاشي يف الدنيا واألفضل أوىل بالتكليف وألنه أقدر فاخلوف منه أشد 
سلم املار على اجلالس ألنه لقيامه أقوى على البطش أو فناسب أن يؤمن بالسالم وألنه ينفي الكربعن الراكب وي

ألن اجلالس لو كلف ذلك مع كثرة املارين لشق عليه فإذا مل يلزمه إال الرد مل يشق عليه فإذا استويا يف املرور 
  وااللتقاء ابتدأ من حقه أقل على األفضل منه ألن األدىن مأمور برب األعلى ويف احلديث 

ألن الكثري طاعة اهللا منهم أكثر باعتبار ) لقاعد والقليل على الكثري والصغري على الكبري يسلم املاشي على ا( 
جمموع عباداهتم فيتعني برهم على القليل وبر الكبري على الصغري وال خالف أن ابتداء السالم سنة أو فرض كفاية 

رد لنا احلديث املتقدم والقياس على يسقط بواحد وأن رد السالم فرض على الكفاية وعن أيب يوسف يلزم اجلميع ال
االبتداء وينتهي السالم للربكة وال يزاد على الثالث كلمات قال الشيخ أبو حممد املصافحة حسنة وعن مالك الناس 

يفعلوهنا وأما أنا فال أفعله ، ألن السالم ينتهي للربكة فال يزاد عليه قول وال فعل ممنوع كاملعانقة وأجازها أنس بن 
انت يف الصحابة رضي اهللا عنهم ومل يكره مالك السالم على املتجالة خبالف الشابة ألن اهلرمة ال فتنة يف مالك وك

كالمها والسالم شعار اإلسالم عند لقاء كل مسلم عرفته أم ال إال أن مينع منه مانع سئل رسول اهللا أي السالم خري 
  قال 

وابتداء الذمي بالسالم غري مشروع ويرد عليهم ) عرف تطعم الطعام وتقرئ السالم على من عرفت ومن مل ت( 
  بقوله وعليكم فإن قالوا شرا عاد عليهم ففي احلديث 

  ويف احلديث ) إذ سلم عليكم أهل الذمة فقولوا وعليكم ( 
فعلى هذا تكون اآلية خاصة باملسلمني يف الرد قال مالك وإن سلم على ) ال تبتدئوا اليهود والنصارى بالسالم ( 
ذمي فال يستقيله لعدم الفائدة وعن عبد اهللا بن عمر أنه استقاله ليال يعتقد أن املسلم يعتقد ذلك وال يسلم على ال

املبتدعة وال أهل األهواء تأديبا هلم ويف املوطأ كان عبد اهللا بن عمر مير بالسوق وال مير على سقاط وال صاحب بيعة 
جل فقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته والغاديات والرائحات وال مسكني وال عبد إال سلم عليه وسلم عليه ر

فقال له عبد اهللا وعليك ألفا كأنه كره ذلك قال الباجي قال ابن دينار معناه الطري اليت تغدو وتروح قال الباجي 
والربكات وحيتمل املالئكة احلفظة الغادية الرائحة قلت الذي يناسب الكالم أن الغاديات والرائحات اخلريات 

والنعم اليت تغدو أول النهار عليه وتروح بعد الزوال ، ألن احلركات قبل الزوال تسمى غدوا وبعده رواحا وقول 
عبد اهللا وعليك ألفا قال ابن دينار معناه ألف كسالمك على معىن الكراهية لتعمقه يف الزيادة على الربكة مث كره 

ه إذا دخل البيت غري املسكون يقول السالم علينا وعلى عباد اهللا كونه أيضا جتاوزوا يف املوطأ مالك بلغه أن
الصاحلني قال الباجي إذا مل يكن فيه من يسلم عليه فليسلم على نفسه وعلى عباد اهللا الصاحلني كما يفعله يف 

قولوا السالم قال ابن عباس معناه إذا دخلتم بيوتا ف) فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ( التشهد لقوله تعاىل 
علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني وإذا دخل اإلنسان منزلة ينبغي أن يسلم على أهله قال صاحب القبس يقال السالم 
معرفا السالم عليكم باأللف والالم ومنكرا سالما عليكم فإن نكر فهو مصدر تقديره ألقيت عليك مين سالما فألق 

درا معرفا واحتمل أن يكون اسم اهللا تعاىل معناه اهللا رقيب عليك علي سالما منك وإن عرف احتمل أن يكون مص
والسنة تقدمي السالم على عليك ويكره عليكم السالم ففي أيب داود قال رجل لرسول اهللا عليك السالم فقال له 

اهللا قيس بن عليك سالم : ( النيب قل سالم عليك فإن عليك السالم حتية امليت يشري إىل ما وردت به اللغة يف قوهلم 



يد اهللا يف ذاك األدمي ** عليك سالم اهللا مين وباركت : ( وكقولك اآلخر ) ورمحته ما شاء أن يترمحا ** عاصم 
  ) املمزق 

  فرع

يف املقدمات يكره تقبيل اليد يف السالم وسئل مالك عن الرجل يقدم من السفر فيقبل غالمه يده فقال تركه أحسن 
هي مواله عن ذلك ألنه باالعتقاد صار أخاه يف اهللا فلعله أفضل منه عند اهللا إال أن يكون قال أبو الوليد ينبغي أن ين

  غري مسلم فال ينهاه ألن رسول اهللا سأله اليهود خمتربين له عن تسع آيات بينات فلما أخربهم هبا قبلوا يديه ورجليه 

  فرع

ملوطأ فإن حتققت أهنم قالوا السالم عليك وهو قال ينبغي يف الرد على الذمة أن يقول عليكم بغري واو كما يف ا
املوت أو السِّالم بكسر السني وهو احلجارة فإن شئت قلت وعليك بالواو ألنه يستجاب لنا فيهم وال يستجاب هلم 
فينا ملا جاء يف مسلم أن اليهود دخلوا على رسول اهللا فقالوا السالم عليكم فقال النيب وعليكم فقالت عائشة رضي 

نها السالم عليكم ولعنة اهللا وغضبه يا إخوة القردة واخلنازير فقال رسول اهللا لعائشة رضي اهللا عنها عليك اهللا ع
باحللم وإياك واجلهل فقالت يا رسول اهللا أما مسعت ما قالوا فقال مسعت ما رددت عليهم فاستجيب لنا فيهم ومل 

إن قلت بغري واو وكان هو قد قال السالم عليكم يستجب هلم فينا وإن مل تتحقق ذلك قلت وعليك بالواو ألنك 
  كنت قد نفيت السالم عن نفسك ورددته عليه 

  فرع

قال االستقالة من الذمي الذي قال مالك ال تفعل أن تقول إمنا ابتدأتك بالسالم ألين ظننتك مسلما فال تظن أين 
  قصدتك ألنه جيدد غبطة الذمي والسالم من العقود اليت تتبع املقاصد 

  رعف

قال ومعىن عدم السالم على أهل األهواء أن منهم من يعتقد أن اعتقاده كفر اتفاقا فال يسلم عليه ومنهم من ال 
خيتلف أنه ليس بكافر فال خيتلف أنه يسلم عليه وحيتمل قول مالك هذا وحيتمل أن ال يسلم عليهم أدبا هلم ألن 

  قوهلم يؤول إىل الكفر 

  فرع

إذا مر بقرب رسول اهللا سلم عليه وإن مل مير به فال وسئل عن الغريب يأيت قرب النيب كل  قال صاحب البيان قال مالك
  يوم فقال ما هذا من األمر لكن إذا أراد اخلروج ويكره له أن يكثر املرور به ليسلم عليه لقوله 

م مساجد وصفة السالم ويف حديث اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائه) اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد ( 
قال مالك يأيت القرب من جهة القبلة حىت إذا دنا سلم وصلى ودعا وانصرف ويذكر أبا بكر وعمر إن شاء والسالم 



على رسول اهللا يف قربه كالسالم يف التشهد يف الصالة السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته والصالة عليه 
يقول ذلك بلفظ املخاطب ومعىن الصالة عليه الدعاء له إال أنه خيص بلفظ الصالة  كالصالة عليه يف الصالة إال أنه
فتقول اللهم صل على حممد ) ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ( دون الدعاء لقول اهللا عز وجل 

اللهم ارحم فالنا وال وال تقل اللهم ارحم حممدا أو اغفر حملمد وارض عن حممد وال اللهم صل على فالن وتقول 
تصل على غريه إال معه فائدة موضعان فيهما الواو وحذفها السالم وربنا ولك احلمد يف الصالة فإثباهتا يقتضي 

معطوفا ومعطوفا عليه فيصري الكالم مجلتني ويكون التقدير على السالم وعليكم السالم فيصري الراد مسلما على 
ر ربنا ولك احلمد ولك الثناء فيكون مثنيا على اهللا مرتني وبغري واو يكون نفسه مرتني ويف الصالة يكون التقدي

وإذا حييتم بتحية فحيوا ( الكالم مجلة واحدة فبهذا يترجح إثباهتا على حذفها فائدة اختلف العلماء يف قوله تعاىل 
خيري معناه أن اإلنسان خمري يف قال ابن عطية يف تفسريه قيل أو للتنويع ال للتخيري وقيل للت) بأحسن منها أو ردوها 

أن يرد أحسن أو يقتصر على لفظ املبتدئ إن كان قد وقف دون الربكات وإال بطل التخيري لتعني املساواة وقيل ال 
بد من االنتهاء إىل لفظ الربكات مطلقا بل الرد وإن تعني باالنتهاء إىل لفظ الربكات يتنوع إىل املثل إن كان املبتدئ 

  ت وإىل األحسن إن كان املبتدئ اقتصر دون الربكات فهذا معىن التخيري والتنويع انتهي للربكا

  النوع الثالث عشر االستئذان

ويف املوطأ سأل رسول اهللا رجل فقال يا رسول اهللا استأذن على أمي فقال نعم فقال إين معها يف البيت قال رسول 
استأذن عليها قال الباجي االستئذان على كل بيت فيه أحد اهللا استأذن عليها أحتب أن تراها عريانة قال ال قال ف

ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا ( واجب تستأذن ثالثا فإن أذن لك وإال رجعت لقول اهللا تعاىل 
  قال مالك االستيناس االستئذان ثالثا قال ) على أهلها 

وقال الباجي ال يزيد على الثالث إال أن يعلم أن استئذانه مل ) إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع ( 
يسمع ويستأذن على أمه وذوات حمارمه وكل من ال حيل له النظر إىل عورته خبالف الزوجة واألمة وقال ابن نافع ال 

يك يزيد على الثالث وإن ظن أهنم مل يسمعوا اتباعا للحديث قال وال بأس إن عرفت أحدا أن تدعوه ليخرج إل
وصفة االستئذان أن يقول سالم عليكم أأدخل أو السالم عليكم ال يزيد عليه قاله ابن نافع وقال ابن القاسم 

األستيناس أن تسلم ثالثا وإن قيل لك من هذا فسم نفسك مبا تعرف به وال تقول أنا ألن جابر بن عبد اهللا استأذن 
  هللا على رسول اهللا فقال من هذا قال فقلت أنا فقال رسول ا

أنا على معىن اإلنكار وإن مسى نفسه أوال يف االستئذان فحسن ألن أبا موسى جاء إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا ( 
عنهما فقال السالم عليكم هذا أبو موسى فلم يأذن فقال السالم عليكم هذا األشعري مث انصرف فقال ردوه علي 

تيناس التسليم وإن اذن له من باب الدار فليس له أن يستأذن فقال له ما ردك كنا يف شغل يف البيان قال مالك األس
) حىت تستأنسوا وتسلموا ( إذا وصل باب البيت قال صاحب البيان وتغيري االستيناس بالتسليم بعيد لقول اهللا تعاىل 

لبيت فغاير بينهما وعن مالك االستيناس االستئذان وهو الصحيح وعليه أكثر املفسرين وقيل حىت تونسوا أهل ا
بالتنحنح والتنخم واحنوه حىت يعلموا إرادتكم الدخول وقال الفراء يف الكالم تقدمي وتأخري تقديره حىت تسلموا 
وتستأذنوا وهو أن تقول السالم عليكم أأدخل ألن ابن مسعود كان يقرؤها حىت تسلموا على أهلها وتسأذنوا 

وي السالم عليكم أأدخل كما تقدم وروى أنه قال واختلف يف استئذان أيب موسى على عمر رضي اهللا عنهما فر
يستأذن أبو موسى يستأذن عبد اهللا بن قيس قال صاحب القبس االستئذان استفعال من اإلذن وعمه اهللا يف كل 



موضع وجعله أصال يف كل رقبة وهيبة لكل منزل حىت قال النيب يف حديث الشفاعة فآيت فاستأذن على ريب يف داره 
اآلية واآلذن هو من كان من أهل املنزل ) ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم ( مأخوذ من قوله تعاىل  فيؤذن يل ووقته

  وإن كان الصيب الصغري الذي يعقل احلجبة ويفهم اإلذن 

  النوع الرابع عشر املالقاة وما يتعلق هبا من املصافحة واملعانقة وحنو ذلك

  ويف املوطأ قال 
ويف غريه إذا تالقى الرجالن فتصافحا حتاثت ذنوهبا ) تتحابوا وتذهب الشحناء  تصافحوا يذهب الغل وهتادوا( 

وكان أقرهبما إىل اهللا أكثرمها بشرا قال الباجي حيتمل أن يريد املصافحة باأليدي وقال علقمة متام التحية املصافحة 
بدعة لعانقتك فقال سفيان عانق وجوز مالك املصافحة ودخل عليه سفيان ابن عيينة فصافحه وقال لوال أن املعانقة 

من هو خري مين ومنك النيب جلعفر حني قدم من أرض احلبشة قال مالك ذلك خاص قال سفيان بل عام ما خيص 
جعفرا خيصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صاحلني أفتأذن يل أن أحدث يف جملسك قال نعم يا أبا حممد قال حدثين عبد اهللا 

هللا بن عباس ملا قدم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة اعتنقه النيب وقبل بني عينيه ابن طاوس عن أبيه عن عبد ا
وقال جعفر أشبه الناس بنا َخلْقاً وُخلُقا يا جعفر ما أعجب ما رأيت بأرض احلبشة قال يا رسول اهللا بينا أنا أمشي يف 

كيلها وانتشر برها فأقبلت جتمعه من بعض أزقتها إذا سوداء على رأسها مكيل بر فصدمها رجل على دابته فوضع م
  التراب وهي تقول ويل للظامل من ديان يوم القيامة ويل للظامل من املظلوم يوم القيامة فقال النيب 

مث قال سفيان قدمت ألصلي يف مسجد النيب ) ال يقدس اهللا أمة ال تأخذ لضعيفها من قويها حقه غري مقنع ( 
ا إن شاء اهللا قال سفيان رأيت كأن قرب رسول اهللا انشق فأقبل الناس يهرعون وأبشرك برؤيا رأيتها نامت عينك خري

من كل جانب والنيب يرد بأحسن رد قال سفيان فأيت بك واهللا أعرفك يف منامي كما أعرفك يف يقظيت فسملت 
كاء شديدا قال عليه فرد عليك السالم مث رمي يف حجرك خبامت نزعه من أصابعه فاتق اهللا فيما أعطاك فبكى مالك ب

سفيان السالم عليكم قال خارج الساعة قال نعم فودعه مالك وخرج وعن مالك كراهة املصافحة واملعانقة وعلى 
هذه الرواية املصافحة اليت يف احلديث صفح بعضهم عن بعض من العفو قال وهو أشبه ألنه يذهب بالغل غالبا 

ومل يذكر مصافحته ) إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال سالم  (واحتج مالك على منع املصافحة باليد بقوله تعاىل 
وألن السالم ينتهى فيه للربكات قال قتادة قلت ألنس أكانت املصافحة يف أصحاب النيب قال نعم وألهنا متام املودة 

  فناسب أيضا إذهاب الغل ويف القبس قال 
املقدمات املصافحة مستحبة وهو املشهور وإمنا كره قال صاحب ) ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غفر هلما ( 

املعانقة ألنه مل يرو عن رسول اهللا أنه فعلها إال مع جعفر ومل يصحبها العلم من الصحابة بعده وألن النفوس تنفر عنها 
لسالم ألهنا ال تكون إال لوداع أو من فرط أمل الشوق أو مع األهل واملصافحة فيها العمل ويكره تقبيل اليد يف ا

  الحتمال أن يكون أفضل منه عند اهللا وسألت اليهود رسول اهللا عن تسع آيات بينات فقال هلم 
ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال متشوا بربيء إىل السلطان ( 

وال تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة اليهود أن ال ليقتله وال تسحروا وال تأكلوا الربا وال تقذفوا حمصنة 
تعدوا يف السبت فقاموا فقبلوا يده ورجله وقالوا نشهد أنك نيب قال فما مينعكم أن تتبعوين قالوا إن داود دعا ربه 

أن ال يزال يف ذريته نيب وإنا خناف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود قال الترمذي حديث حسن صحيح قال صاحب 
البيان ففعل اليهود ذلك مع املسلم ال يكره وكان عبد اهللا بن عمر إذا قدم من سفره قيل ساملا وقال شيخ يقبل 



شيخا إعالما أن هذا جائز على هذا الوجه ال على وجه مكروه قالت عائشة رضي اهللا عنها وقدم زيد بن حارثة 
ل اهللا عريانا جير ثوبه واهللا ما رأيته عريانا قبله وال بعده املدينة ورسول اهللا يف شيء فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسو

فاعتنقه وقبله قال الترمذي حديث حسن غريب وقبل رسول اهللا جعفرا حني قدم من احلبشة وأما القبلة يف الفم 
ته للرجل من الرجل فال رخصة فيها بوجه قال ابن يونس قال مالك إذا قدم من سفره فال بأس أن تقبله ابنته وأخ

وال بأس أن يقبل خد ابنته وكره أن تقبله ختنته ومعتقته وإن كانت متجالة وأجاز مالك املعانقة يف رسالته هلارون 
الرشيد أن يعانق قريبه إذا قدم من السفر وقيل هذه الرسالة مل تثبت ملالك قال مالك ويقال من تعظيم اهللا تعاىل 

ه الفضل والفقه فيجلسه يف جملسه قال يكره ذلك وال بأس أن يوسع تعظيم ذي الشيبة املسلم فالرجل يقوم للرجل ل
له قيل فاملرأة تلقى زوجها تبالغ يف بره وتنزع ثيابه ونعليه وتقف حىت جيلس قال ذلك حسن غري قيامها حىت جيلس 

مر ابن عبد وهذا فعل اجلبابرة ورمبا كان الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا ليس هذا من فعل اإلسالم وفعل ذلك لع
العزيز أول ما ويل حني خرج إىل الناس فأنكره وقال إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد وإمنا يقوم الناس لرب العاملني 

  وقال 
قيل له فالرجل يقبل يد الرجل أو رأسه قال هو من ) من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ( 

وأما تقبيل رأس ابنه فخفيف وال يقبل خد ابنه أو عمه قال مل يفعله املاضون قال  عمل األعاجم ال من عمل الناس
صاحب البيان القيام أربعة أقسام حرام إذا فعل تعظيما ملن حيبه جتربا على العاملني ومكروه إذا فعل تعظيما ملن ال حيبه 

إجالال ملن ال يريده ومندوب للقادم من  كذلك ألنه يشبه فعل اجلبابرة ولتوقع فساد قلب املقوم له ومباح إذا فعل
السفر فرحا بقدومه ليسلم عليه أو يشكر إحسانه أو للقادم املصاب ليعزيه يف مصيبته وهبذا جبمع بني قوله من أحب 
أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار وبني قيامه لعكرمة بن أيب جهل ملا قدم من اليمن فرحا بقدومه وقيام 

حة ابن عبيد اهللا لكعب بن مالك ليهنئه بتوبة اهللا حبضوره ع ومل ينكسر عليه وال قام من جملسه فكان كعب طل
يقول ال أنساها لطلحة وكان يكره أن يقام له فكانوا إذا رأوه مل يقوموا له لعلمهم بكراهية لذلك وإذا قام إىل بيته مل 

ه قبل علمهم بكراهيته لذلك وقال لألنصار قوموا لسيدكم قيل يزالوا قياما حىت يدخل بيته ملا يلزمهم من تعظيم
تعظيما له وهو ال حيب ذلك وقيل ليعينوه على النزور على الدابة تنبيه حضرت عند الشيخ عز الدين ابن عبد 

ن هل السالم من أعيان العلماء الشافعية الربانيني فحضرته فتيا ما تقول يف القيام الذي أحدثه الناس يف هذا الزما
  حيرم أم ال فكتب رمحه اهللا قال رسول اهللا 

وترك القيام يف هذا الوقت يفضي للمقاطعة ) ال تباغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا ( 
واملدابرة فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا فقرأهتا بعد كتابته رمحه اهللا والناس حتدث هلم أحكام بقدر ما حيدثون من 

لسياسات واملعامالت واالحتياطات وهي على القوانني األوىل غري أن األسباب جتددت ومل يكن يف السلف وقد ا
بسطت من هذا طرفا يف والية املظامل يف كتاب األقضية ويلحق بالقيام النعوت املعتادة وأنواع املكاتبات على ما 

 السلف غري أنه قد تقرر يف قاعدة الشرع اعتباره هذه قرره الناس يف املخاطبات وهذا النوع كثري مل تكن أسبابه يف
  األسباب كما قال الشيخ رضي اهللا عنه فإذا وجدت وجب اعتبارها ويف هذا التنبيه كفاية 

  النوع اخلامس عشر تشميت العاطش

ويف املوطأ قال إن عطس فشمته مث إن عطس فشمته مث إن عطس فقل إنك مضنوك قال الراوي بعد الثالث أو 
ألربعة قال الباجي يقال بالشني املعجمة واملهملة فبالشني قال ثعلب إبعاد الشماتة والتسميت إثبات السمت احلسن ا



له وقيل التشميت بالشني املعجمة من الشوامت وهي األعضاء أي أبقى اهللا شوامتك على حاهلا وسببه أن العطاس 
سعال حركة الصدر لدفع ما يؤذيه والفواق حركة املعدة حركة من الدماغ لدفع ما يرد عليه من املؤذي كما أن ال

لدفع ما يؤذيها وحركة الدماغ يف العطاس أشد ألنه موضع احلواس ومبدأ األعصاب وتستعني حبركة الصدر وغريه 
فتكون حركته عظيمة فرمبا انصبت مادة خلطته لبعض احلواس أو بعض األعضاء فحصلت لقوة أو فساد فيشمت 

 مسته فإذا دعي له بالرمحة اندفعت الشماتة من األعذاء وحيفظ السمت بفضل اهللا تعاىل وكانت به أعداؤه لتغري
اجلاهلية تتطري بالعطاس إىل ثالث مرات وجتعلها شؤما فأعلم صاحب الشرع أهنا رمحة من اهللا تعاىل واقتصر بقولنا 

وهلذا السر قيل له يف الرابعة إنه مضنوك أي  يرمحك اهللا على الثالثة اليت كانت اجلاهلية تتشاءم هبا إثباتا للضد
مزكوم ورد تفسره يف احلديث بذلك وخصص األفعال مبكان التطري إذ هو موضع احلاجة للمضادة وإبطال التطري 
قال الباجي وحق التحميد إمنا يثبت ملن محد اهللا تعاىل قال مالك إذا مل يسمعه محد اهللا تعاىل فال يشمته إال أن يكون 

قة كبرية ورأي الدين يلونه يشمتونه فيشمته ويف الصحيح عطس رجالن عند رسول اهللا هللا فشمت أحدمها يف حل
ومل يشمت اآلخر فقيل له قال هذا أمحد اهللا وهذا مل حيمده وينبغي للعاطس أن يسمع من يليه التحميد وإن عطس يف 

شمت أيضا غريه وعن سحنون وال يف نفسه وعن الصالة فال حيمد اهللا إال يف نفسه لشغله بصالته عن الذكر وال ي
مالك حيمد اهللا ويصلي على حممد إذا رأى من يعجبه وجيزئ يف التشميت واحد من اجلماعة كالسالم وقال ابن 
مزين هو خبالف السالم ويشمت اجلميع لقوله إذا عطس فحمد اهللا فحق على كل مسلم مسعه أن يشمته وألنه 

السالم إظهار لشعائر اإلسالم كاألذان يكفي واحد منهم والتشميت على ظاهر دعاء واالستكثار منه حسن و
مذهب مالك واجب على الكفاية وقال القاضي أبو حممد مندوب كابتداء السامل ووجه األول األول أن ظاهر أمره 

ا ولكم كان عبد فشمتوه الوجوب وعن مالك يبلغ بالتشميت ثالثا ويقول بعد التشميت يرمحنا اهللا وإياكم ويغفر لن
اهللا بن عمر يفعله وعن رسول اهللا فليقل يهديكم اهللا ويصلح بالكم وإن شاء قال يغفر لنا ولكم وهو مذهب 

الشافعي ومنع أبو حنيفة أن يقول يهديكم اهللا ويصلح بالكم ألن اخلوارج كانت تقوله فال يستغفرون للناس وألنه 
  إمنا كان يقوله لليهود ويف القبس قال 

ألن التثاؤب إمنا يكون عن الكسل فأضيف للشيطان على سبيل األدب ) عطاس من اهللا والتثاؤب من الشيطان ال( 
وعنه فإذا عطس فليحمد اهللا ) والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني ( كما قال اخلليل عليه السالم 

عل يده على فيه وال يفتحها للشيطان فإنه وليخمر وجهه فإنه يرد اهللا شوامته على حاهلا كما إذا تثاءب فليج
يضحك به وال يصرف وجهه ميينا وال مشاال فإن بعضهم صرفه فبقي بقية عمره كذلك قال صاحب البيان اختار 
عبد الوهاب يهديكم اهللا ويصلح بالكم على يغفر اهللا لنا ولكم ألن املغفرة ال تكون إال مع الذنوب واهلداية ال 

ل وعندي املغفرة أوىل ألنه ال ينفك أحد عن ذنب واحلاجة إىل املغفرة أكثر فإن مجع بنيهما تتوقف على الذنب قا
كان أحسن إال يف الكافر الذي إذا عطس ومحد اهللا تعاىل فال يقال له يرحكم اهللا بل يهديك اهللا ويصلح بالك ألن 

  الكافر ال يغفر له حىت يؤمن 

  عن املنكرالنوع السادس عشر األمر باملعروف والنهي 

  قال رسول اهللا 
قال ) لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن أن يبعث اهللا عقابا منه مث تدعونه فال يستجاب لكم ( 

الترمذي حديث حسن ويف اجلواهر إمنا يومر باملعروف وينهى عن املنكر بثالثة شروط األول أن يعلم ما يأمر به 



دي إنكاره املنكر إىل منكر أكثر منه مثل أن ينهى عن شرب اخلمر فيؤول هنيه عنه وينهى عنه الثاين أن يأمن أن يؤ
إىل قتل النفس وحنوه الثالث أن يغلب على ظنه أن إنكاره املنكر مزيل له وأن أمره باملعروف مؤثر فيه ونافع وفقد 

مث مراتب اإلنكار ثالث  أحد الشرطني األولني مينع اجلواز وفقد الثالث يسقط الوجوب ويبقى اجلواز والندب
أقواها أن يغري بيده وإن مل يقدر على ذلك انتقل للمرتبة الثانية فيغري بلسانه إن استطاع وليكن برفق ولني ووعظ إن 

  احتاج إليه لقوله 
 فإن مل) فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى ( وقال اهللا تعاىل ) من أمر منكم مبعروف فليكن أمره باملعروف ( 

  يقدر انتقل للرتبة الثالثة وهي اإلنكار بالقلب وهي أضعفها قال 
أخرجه أبو ) من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ( 

ميانا يعجز داود ويف الصحاح حنوه وفيه وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل سؤال سؤال قد جند أعظم الناس إ
عن اإلنكار وعجزه ال ينايف تعظيمه هللا تعاىل وإميانه به ألن الشرع منعه بسبب عجزه عن اإلنكار لكونه يؤدي إىل 
مفسدة أعظم أو نقول ال يلزم من العجز عن القربة نقص اإلميان هبا كالصالة فما معىن قوله ذلك أضعف اإلميان 

أي صالتكم للبيت ) وما كان اهللا ليضيع إميانكم ( لي الوارد يف قوله تعاىل اجلواب املراد باإلميان هنا اإلميان الفع
  املقدس وقال 

وأقوى اإلميان ) اإلميان سبع ومخسون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق ( 
ؤثر يف إزالة فهو أضعفها أو يالحظ عدم تأثريه الفعلي إزالة اليد مث القول ألنه قد يؤثر يف اإلزالة وإنكار القلب ال ي

يف اإلزالة فيبقى مطلقا وهو الرواية األخرى قال حممد ابن يونس قال مالك ضرب حممد بن املنكدر وأصحابه يف 
أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر وضرب ربيعة وحلق رأسه وحليته يف شيء غري هذا وضرب ابن املسيب وأدخل 

وقال عمر بن عبد العزيز ما أغبط رجاال مل يصبهم يف هذا األمر أذى ودخل أبو بكر بن عبد يف تبان من شعر 
الرمحن وعكرمة ابن عبد الرمحن على ابن املسيب يف السجن وقد ضرب ضربا شديدا فقاال له اتق اهللا فإنا خناف 

د تكلموا باحلق تعرفوا به على دمك فقال اخرجا عين أتراين ألعب بديين كما لعبتما بدينكما وقال ابن مسعو
واعلموا به تكونوا من أهله قال مالك ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة اهللا فإن عصوا كانوا شهودا على من عصاه 
ويأمر والديه باملعروف وينهامها عن املنكر وخيفض هلما جناح الذل من الرمحة قال سعيد بن جبري لو كان املرء ال 

املنكر حىت ال يكون فيه شيء ما أمر أحد وال هنى عن منكر تنبيه قال بعض العلماء ال  يأمر باملعروف وال ينهى عن
يشترط يف النهي عن املنكر أن يكون املالبس له عاصيا بل يشترط أن يكون مالبسا ملفسدة واجبة الدفع أو تاركا 

يه عن منكر ال يعرف حترميه ملصلحة واجبة احلصول وله أمثلة أحدها أمر اجلاهل مبعروف ال يعرف إجيابه أو هن
وثانيها قتل البغاة وثالثها ضرب الصبيان على ترك الصالة ورابعها قتل اجملانني والصبيان إذا صالوا على الدماء 

واألبضاع ومل ميكن دفعهم إال بقتلهم وخامسا أن يوكل وكيال بالقصاص مث يعفو وخيرب الوكيل فاسق بالعفو أو متهم 
اص فللفاسق أن يدفعه بالقتل إذا مل ميكن إال به دفعا ملفسدة القتل بغري حق وسادسها وكله فال يصدقه فأراد القص

يف بيع جارية فباعها فأراد املوكل أن يطأها ظنا منه أن الوكيل مل يبعها فأخربه املشتري أنه اشتراها فلم يصدقه 
  ا ملفسدة الشراس واجلماح فللمشتري دفعه ولو بالقتل وسابعها ضرب البهائم للتعليم والرياضة دفع

  فرع



قال العلماء األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب إمجاعا على الفور فمن أمكنه أن يأمر مبعروف وجب عليه 
  اجلمع مثاله أن يرى مجاعة تركوا الصالة يأمرهم بكلمة واحدة قوموا للصالة 

  فرع

نتهاكه احلرمة وإن اعتقد حبليته مل ينكر عليه إال أن يكون من أتى شيئا خمتلفا فيه وهو يعتقد حترميه أنكر عليه ال
مدرك احلل ضعيفا ينقض احلكم مبثله لبطالنه يف الشرع كواطئ اجلارية باإلباحة معتقدا ملذهب عطاء وشارب النبيذ 

  معتقدا مذهب أيب حنفية وإن مل يكن معتقدا حترميا وال حتليال أرشد الجتنابه من غري ترجيح 

  بع عشر مداواة األمراض والتمريض والرفاد حنوهالنوع السا

قال رسول اهللا إذا مرض العبد بعث اهللا ملكني فقال انظروا ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاؤه محد اهللا وأثىن عليه 
ا رفعا ذلك إىل اهللا عز وجل وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله اجلنة وإن أنا شفيته أبدلته حلما خري

  من حلمه ودما خريا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته وفيه قال 
شك الراوي وقال من ) ال يصيب املؤمن مصيبة حىت الشوكة وإن صغرت إال أوجر هبا أو كفر هبا من خطاياه ( 

يرد اهللا به خريا يصب منه قال عثمان بن أيب العاصي أتيت رسول اهللا ويب وجع كاد يهلكين فقال رسول اهللا 
ه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد ففعلت ذلك فأذهب اهللا عز وجل عين ما امسح

كان يب فلم أزل آمر هبا أهلي وغريهم وكان إذا اشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات وينفث قالت عائشة رضي اهللا 
تها وأصاب رجال يف زمان رسول اهللا جرح عنها فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء برك

فاحتقن الدم يف اجلرح فدعا برجلني من بين أمنار فقال هلما رسول اهللا أيكما أطيب فقاال أويف الطب خري فقال 
رسول اهللا أنزل الدواء الذي أنزل الداء وكان رسول اهللا يقول احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء وقال إذا عاد 

خاض للرمحة فإذا قعد عنده قر فيها وكلها يف املوطأ قال الباجي يف الصحيح أن ابن مسعود قال  الرجل املريض
لرسول اهللا إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل كما يوعك رجالن منكم مل يرد به التشكي وبه جيمع بينه وبني ما 

ال هريقوا علي من سبع قرب مل حتلل أو تقدم يف احلديث األول وخص اهللا تعاىل عدد السبع بالدواء قال ما تقدم وق
كيتهن لعلي أعهد إىل الناس قال ابن دينار النفث شبه البصق وال يلقي شيئا كما ينفث آكل الزبيب بل يسريا من 

الريق والثفل إلقاء الريق وكان رسول اهللا ينفث على يديه مث ميسح هبما وجهه وعنه إذا أوى إىل فراشه نفث يف 
أحد واملعوذتني وميسح هبما وجهه وما بلغت يداه من جسده وكره مالك الذي يرقي باحلديدة  كفيه بقل هو اهللا

وامللح والذي يكتب ويعقد فيما يعلق عقدا والذي يكتب خامت سليمان وكان العقد عنده أشد كراهة ملشاهبته 
رية االسترقاء حىت ترقي البثرة وكانت عائشة رضي اهللا عنها كث) ومن شر النفاثات يف العقد ( للسحر ولقوله تعاىل 

الصغرية قال مالك ينهى اإلمام األطباء عن الدواء إال طبيبا معروفا وال يشرب من دوائهم إال ما يعرف وقوله أنزل 
الدواء أي أعلمهم إياه وأذن هلم فيه وعنه ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء وهو يدل على جواز املعاجلة ومن 

محية املريض ومحى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مريضا حىت كان ميص النوي من اجلوع وكان  املعاجلة اجلائزة
  الصحابة رضي اهللا عنهم يكتوون من الذحبة واللقوة وذات اجلنب وهو يعلم هبم وقال 

ر وهو هني كراهة وأم) الشفاء يف ثالث يف شرطة حمجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أهني أميت عن الكي ( 
باألخذ باألفضل وهو التوكل على اهللا تعاىل لقوله سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب مث قال هم الذين ال 



يتطريون وال يسترقون وال يكتؤون وعلى رهبم يتوكلون قال الباجي وإمنا كان التوكل من التداوي لعدم تيقن الربء 
داواة والرقا فإن رسول اهللا مازال يرقي نفسه إىل آخر مرض قال غرييه ال ميكن أن يقال التوكل أفضل من الكي وامل

موته وكوى وأمر بالكي وال يترك رسول اهللا األفضل طول عمره ومتابعة عائشة رضي اهللا عنها على ذلك يأىب 
األفضلية وكان رسول اهللا من أكثر الناس استعماال للطب وقال يف الرطب والقثاء يذهب حر هذه برد هذه وكان 

الرياضة واستعمال الطيب وهو من أعظم أنواع الطب وروى ابن ماجة أنه كان يشرب كل يوم قدحا من ماء يكثر 
الغسل وهو جيلو املعدة والكبد والكلى وينقي األعضاء الباطنة ويثري احلرارة وكان يتداوى حىت يتداوى باخلواص 

ية اإلعراض ملا قاله الباجي بل كان رسول اهللا اليت يتوهم نفعها يف احلديث الوارد يف سبع قرب وحنوه وهذا يف غا
سيد املتوكلني وكان يتوكل على اهللا ويطلب فضله يف أسبابه اجلارية هبا عادته وقد تقدم أن هذا هو اجلامع بني 

األدب والتوكل وهي طريقة األنبياء عليهم السالم والصديقني وخواص املؤمنني بل هذا احلديث حممول على أن 
ت من الكي وغريها تارة تستعمل مع تعني أسباهبا املقتضية الستعماهلا وتارة مع الشك فيها مع القطع هذه العالجا

بعدم احلاجة إليها كما يفعل الترك للكي لتهيج الطبيعة فهذه احلالة األخرية هي املرادة باحلديث ألنه إيالم وعيب 
احل للجمع بني فعله وفعل أصحابه وخواصه وبني هذا حينئذ فحسن املدح بتركه أما احلالة األوىل فال وهذا طريق ص

احلديث ال سيما واحلديث وإن كان عاما يف نفي املداواة لكنه مطلق يف األحوال واملطلق يتأدي بصورة فال تعارض 
حينئذ نقل صاحب القبس فيه ثالثة أقوال أحدها هذا والثاين ال يسترقون بالتمائم كما كانت العرب تفعله والثالث 

يسترقون عند الناس تنبيه يف الصحيح جاء رجل إىل رسول اهللا فقال أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسال فسقاه  ال
فقال إين سقيته فلم يزده إال استطالقا فقال صدق اهللا وكذب بطن أخيك كيف يتصور كذب البطن وكيف يوصف 

قد جعل شفاه يف العسل ولكن بعد تكرره إىل العسل بقطع اإلسهال مع أنه مسهل واجلواب عن األول أن اهللا تعاىل 
غاية حيجب فلما مل يكرره ومل حيصل الربء صدق اهللا يف كونه جعل الشفاء فيه وإمنا كان املانع من جهة املناولة 

وكذب البطن ألنه بظاهر حاله يقول إن هذا ليس شفائي وهو شفاء له وإمنا املناولة مل تقع على الوجه االئق وعن 
اإلسهال قد يكون عن سدة كما تقرر يف علم الطب فمداواهتا مبا جيلوها وحيللها كما يداوى يف الزحري  الثاين أن

الكاذب باملسهالت وباملسخنات املفتحة احلميات الكائنة عن السدد وهو كثري عند األطباء املداواة باملثل وإمنا 
  الغالب املداواة بالضد فلو كرر الحنلت السدة وانقطع اإلسهال 

  فرع

قال الباجي تغسل القرحة بالبول واخلمر إذا غسل بعد ذلك قال مالك إين ألكره اخلمر يف الدواء وغريه وإمنا يدخل 
هذه األشياء من يريد الطعن يف الدين والبول عنده أخف وال يشرب بول اإلنسان ليتداوى به ألنه جناسة ورسول 

  اهللا 
) ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة ( أي مل يشرع كما قال تعاىل ) م عليها يقول إن اهللا ال جيعل شفاء أميت فيما حر( 

أي مل يشرع وإال فجعل اخللق موجود وال بأس بشرب أبوال األنعام الثمانية قيل له كل ما يؤكل حلمله قال مل أقل 
  إال األنعام الثمانية وال خري يف أبوال األتن قال مالك وال بأس بالكري من اللقوة 

  لةمسأ



يف الصحاح قال إن احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء ويف املوطأ كانت أمساء بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا 
عنهما إذا أوتيت بامرأة قد محت صبت املاء بينها وبني حبيبها قال العلماء هذا احلديث حيمل على معنيني أحدمها أن 

ء أن املاء العذب البارد من أحسن األشربة البسيطة وأن شربه مينع يكون املراد به شرب املاء فقد ذكر فضالء األطبا
عادية احلميات احلادة ويسكن هلب الصفراء وحر العفوفة ويرطب ما جف من رطوبة اجلسد وييبس الصفراء 

وحرارة احلميات وهو سريع االحندار خفيف على العليل وثانيهما أن حيمل على احلمي احلادثة عن سوء مزاج حار 
مادة فإذا حم باملاء من خارج برد مزاجه واعتدل فتزول احلمي قال يف القبس أو حيمل على غسل األطراف  عن

فقط فإنه ينعش القوة وينهض النفس من غري استصحاب وأما احلمى الكائنة عن املواد العفينة مىت حم صاحبها 
املواد وإحداث احلميات ورمبا قتل وقد  استصحب اجلسد واحتقنت األخبرة يف باطن اجلسد فكان ذلك سببا لتهييج

وقع كثريا للمحمومني محوا فماتوا وكذلك كل حديث ورد يف الطب إمنا حيمل على ما يليق به من األمراض 
  واألحوال 

  مسألة

قال الباجي قال مطرف إن كان املرضى كاجملذومني وحنوهم مرضهم يسري ال خيرجون من القرى واحلواضر وإن كثر 
فسهم موضعا كما صنع مرضى مكة عد التنعيم منزلتهم وال مينعون من األسواق حلاجاهتم والتطرف اختذوا ألن

للمسألة إذا مل يرزقوا من بيت املال وقال أصبغ خيرجون من احلواضر وإذا أجري عليهم من بيت املال ما يكفيهم 
يل وهو الذي عليه الناس ومينع اجملذوم ألزموا بيوهتم أو التنحي إن شاؤا قال ابن حبيب التنحي إذا كثروا أعجب إ

  من املسجد ومن اجلمعة 

  مسألة

قال صاحب القبس التطبب قبل نزول الداء مكروه عند أصحابنا وقال بعض العلماء هو جائز حلفظ الصحة صونا 
  للجسم على العبادة قال وأرى إن خشي نزوله جاز 

  مسألة

  قال عيادة املريض مؤكد طلبها لقوله 
  وملا فيها من التأنيس واخلري واأللفة وقال ) ريض يف غرفة اجلنة عائد امل( 
عويف من ذلك ) من عاد مريضا مل حيضر أجله فقال سبع مرات أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يشفيك ( 

املرض ورمبا وجده حمتاجا لشيء فيسد خلته قال التمريض فرض كفاية صونا للمريض عن الضياع فأوىل الناس 
  القريب مث الصاحب مث اجلار مث سائر الناس 

  مسالة

قال صاحب البيان كره مالك الرقى باحلديد وغريه ألن االستشفاء إمنا يكون بكالم اهللا تعاىل وأمسائه احلسىن 
واستخف أن ينجم الشيء وجيعل عليه حديده ملا جعل اهللا تعاىل يف النجوم من املنفعة باالهتداء وغريه ومل ير بأسا 



خليط يربط يف األصبع للتذكار وقد ورد فيه حديث وجوز تعليق اخلرزة من احلمرة وأجاز مرة تعليق التمائم من با
القرآن وكرهها مرة يف الصحة خمافة العني أو ملا يتقى من املرض وأجازها مرة بكل حال ويف احلديث من علق شيئا 

ال أودع اهللا له ومنهم من أجازها يف املرض دون الصحة وكل إليه ومن علق متيمة فال أمت اهللا له ومن علق ودعه ف
لقول عائشة رضي اهللا عنها ما علق بعد نزول البالء فليس بتميمة وأما الرقى فمندوب إليه مطلقا للسنة قال يف 

  املقدمات وأما التمائم بالعرباين وما ال يعرف فيحرم للمريض والصحيح ملا خيشى أن يكون فيها من الكفر 

  مسألة

قال ابن أيب زيد سئل مالك عن من به ملم فقيل له إن شئت قتلنا صاحبك فقال ال علم يل هبذا وهذا من الطب 
وكان معدن ال يزال يصاب فيه باجلن فأمرهم زيد بن أسلم أن يؤذن كل واحد منهم ويرفعون به أصواهتم ففعلوا 

  فانقطع ذلك عنهم 

  النوع الثامن عشر العني والوضوء إليها

ملوطأ اغتسل سهل بن حنيف باخلرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن عبد اهللا ينظر وكان سهل رجال أبيض ويف ا
حسن اجللد فقال له عامر بن ربيعة ما رأيت كاليوم وال جلد عذراء فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأخرب رسول 

العني حق فتوضأ له عامر فغسل عامر اهللا أن سهال وعك فقال رسول اهللا عالم يقتل أحدكم أخاه أال بركت إن 
وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله إزاره يف قدح مث صب عليه فربئ سهل قال الباجي احلرار 
موضع باملدينة وقيل ماؤها ومعىن العني أن اهللا تعاىل أجرى عادته أنه إذا تعجب إنسان خاص ونطق ومل يربك أن 

عىن يف نفس العائن ال يوجد يف نفس غريه ومىت برك قال اللهم بارك فيه أو بارك اهللا يصاب املتعجب منه وذلك م
فيه مل تضر عينه وأجرى اهللا تعاىل أن ذلك الوضوء شفاؤها وقال ابن نافع بالوضوء كما تقدم وقال ابن دينار يديه 

العائن بقدح فيه ماء فيسمك مرتفعا ومرفقيه وال يغسل ما بني اليد واملرفق وقال الزهري الذي قاله علماؤنا يؤتى 
من األرض فيدخل كفه فيمضمض مث ميجه يف القدح مث يغسل وجهه يف القدح صبة واحدة مث يدخل يده اليسرى 

فيصب هبا على كفه اليمىن مث يدخل يده اليمىن فيصب هبا على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة مث يدخل يده 
بيده اليمىن على مرفقه األيسر مث بيده اليسرى على قدمه اليمىن مث بيده اليسرى فيصب هبا على مرفقه األمين مث 

اليمىن على قدمه اليسرى مث بيده اليسرى على ركبته اليمىن مث يدخل يده اليمىن فيصب هبا على ركبته اليسرى كل 
ة واحدة ذلك يف قدح مث يدخل داخلة إزاره وال يوضع القدح يف األرض ويصب على رأس املعني من خلفه صب

وقيل يعتقل ويصب عليه مث يكفي القدح على ظهر األرض وراءه وداخلة إزاره هو الطرف املتداين الذي يفضي من 
مئزره إىل جلده ألنه إمنا مير بالطرف األمين على األيسر حىت يشده بذلك الطرف املتداين الذي يكون من داخل 

وإمنا يغسل الطرف املتداين قال ابن أيب زيد اإلزار الذي وعن ابن نافع ال يغسل موضع اخلرزة من داخل اإلزار 
حتت اإلزار مما يلي اجلسد قال مالك وقال ابن نافع الطرف الداخل املتديل قال ابن حبيب الذي يضعه املؤتزر أوال 

النفوس  على حقوه ويف املوطأ أمر رسول اهللا بالرقية للعني وقال لو سبق شيء القدر لسبقته العني تنبيه خلق اهللا
خمتلفة اهليآت فنفس مهيبة ونفس مهينة ونفس تؤثر بالعني ونفس تؤثر بالقتل ففي اهلند من إذا مجع نفسه على إنسان 
ذهب قلبه من صدره فمات وجيربوهنم يف الرمانة حيطوهنا وجيمعون مهتهم عليها فتفتح فال يوجد فيها حب وكذلك 

ه املكاشفة وإدراك املغيبات كان مؤمنا أو كافرا ولذلك ال بعض النفوس خلق شفاف النفس إذا ارتاض حصلت ل



يستدل باملكاشفات على الديانات ومنهم من خلق حبيث إذا نظر يف أحكام النجوم بزعمه أو ضرب الرمل أو 
باليسر أو بالشعري أو غري ذلك مما يتعاطاه الناس أرباب الزجر ال يكاد خيطئ اصال خلاصية يف نفسه ال ألن ذلك 

ىن حق وكذلك الرقي الطلسات والسحريات تابع خلواص النفوس فرب رقية تؤثر مع شخص دون غريه ومن املع
جرب وجد وال عجب يف أن تكون النفوس خمتلفة اخلواص بل احليوان ألنه أبدع يف املخوقات من النبات واجلماد 

اقيات واملنافع الغريبة واخلواص العجيبة وقد خص اهللا تعاىل العقاقري النباتية واجلمادية بأنواع السموميات والتري
ومجيع هذه اآلثار يف اجلميع إمنا هي صادرة عن قدرة اهللا تعاىل ومشيئته عند هذه األسباب العادية ولو شاء تعاىل مل 

  يكن شيء من ذلك فسبحان من يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد 

  النوع التاسع عشر املهاجرة

  ويف املوطأ قال 
  وقال ) م أن يهجر أخاه فوق ثالث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم ال حيل ملسل( 
تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل مسلم ال يشرك باهللا شيئا إال رجل كانت بينه وبني أخيه ( 

يه ومل يكلمه انقطعت املهاجرة لقوله قال الباجي عن مالك إن سلم عل) شحناء فيقال أنظروا هذين حىت يصطلحا 
وخريمها الذي يبدأ بالسالم فلو مل خيرج من املهاجرة ملا مدح وعنه إن كان غري مؤذ له فكذلك وإن كان مؤذيا له 

فال خيرج مبجرد السالم ألن األذى أشد من املهاجرة وعن مالك املهاجرة من الغل قال ابن القاسم إذا اعتزل كالمه 
إن كان غري مؤذ له ويف املقدمات خيرج بالسالم من اهلجران إن كان متماديا على أذيته والسبب ردت شهادته و

الذي هجره من أجله فإن كان أقلع عن ذلك فال خيرج من هجرانه وال جتوز شهادته عليه إال بالعود إىل ما كان 
حلب والبغض فيه واجب وملا يف عليه معه قال هذا معىن قول مالك ويهجر أهل األهواء والبدع والفسوق ألن ا

  ذلك من احلث على اخلري والتنفري من الشر والفسوق 

  النوع العاشرون يف املناجاة

  يف املوطأ قال 
قال الباجي قال ابن دينار ال يتسارى ويتركا صاحبهما وحده قرين الشيطان يظن ) ال يتناجى اثنان دون واحد ( 

هو يف السفر وروي أنه كان يف بدء اإلسالم وأكثر الناس على عمومه ألنه من هبما أهنما يغتابانه وروي أن هذا إمنا 
مكارم األخالق وعن مالك ال يتناجى ثالثة دون واحد للنهي عن ترك واحد ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا ملا 

أن صاحبهما  تقدم قال صاحب املقدمات كلما كثرت اجلماعة كان أشد وأقل أدبا يف حقه وإذا خشي املتناجيان
يظن أهنما يتحدثان يف غدره حرم عليهما كان يف سفر أو حضر وإن أمنا كره يف السفر واحلضر ألنه يعم املنفرد من 

  حيث اجلملة 

  النوع احلادي والعشرون ما جيري من الغرور والتدليس

  قوله يف الصحيح ويف املقدمات ال جيوز للمرأة وصل شعرها وال وشم وجهها وال يديها وال وشر أسناهنا ل
لعن اهللا الواصلة واملستوصلة والواشرة واملستوشرة والوامشة واملستومشة واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات ( 



خلق اهللا فالوشم التغزير باألبرة مث حيشى موضعه بالكحل فيخضر والوشر حنت األسنان حىت تتفلج وحتدد أطرافها 
م النامصة اليت تنتف الشعر من الوجه واملتنمصة اليت يفعل هبا ذلك ويف املقدمات واملتنمصات قال املازري يف املعل

وجيوز هلا خضب يديها ورجليها باحلناء وأجاز مالك تطريف أصابعها وهنى عنه عمر بن اخلطاب قال وهو خيطب يا 
موضع السوار معشر النساء اختضنب وإياكن والنقش والتطريف ولتخضب إحداكن يديها إىل هذا وأشار إىل 

وسبب املنع يف وصل الشعر وما معه التدليس والغرور قال صاحب املقدمات تنبيه مل أر للفقهاء املالكية والشافعية 
وغريهم يف تعليل هذا احلديث إال أنه تدليس على األزواج ليكثر الصداق ويشكل ذلك إذا كانوا عاملني به وبالوشم 

تغيري خلق اهللا مل أفهم معناه فإن التغيري للجمال غري منكر يف الشرع  فإنه ليس فيه تدليس وما يف احلديث من
  كاخلتان وقص الظفر والشعر وصبغ احلناء وصبغ الشعر وغري ذلك 

  سؤال

  قال 
  وورد اللعن يف هذا احلديث ويف قوله ) املؤمن ال يكون لعانا ( 
  احلديث ويف وقوله ) لعن اهللا اليهود حرمت الشحوم ( 
احلديث وأجيب عنه بوجهني أحدمها أن هذا إخبار بوقوع اللعن الذي ) املتشبهات بالرجال من النساء لعن اهللا ( 

هو البعد من اهللا تعاىل على هذه الطوائف ال دعاء وإمنا حرم دعاء الثاين أن لعان صيغة مبالغة وإمنا يصلح ملن كان له 
  ج يف النهي ذلك عادة وكانت هذه اللفظات قليلة فلم تكن عادة فلم يندر

  النوع الثاين والعشرون خمالطة الذكور لإلناث وحنوه

  يف املقدمات ال حيل للرجل أن خيلو بامرأة ليست منه مبحرم لقوله 
معناه يوسوس بينهما وإذا كان معه غريه خشي أن يطلع عليه حتدثه باملعصية وجيوز النظر ) إن الشيطان ثالثهما ( 

عد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غري والقوا( للمتجالة لقوله تعاىل 
  وال جيوز له أن ينظر للشابة إال لعذر من شهادة أو عالج أو إرادة زوجها لقوله ) متربجات بزينة 

يراه ذو وجيوز للعبد أن يرى من سيدته ما ) هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما وتقدم بسطه يف النكاح ( 
إال أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها وهلا أن تواكله إن ) وما ملكت أميانكم ( احملرم منها لقوله تعاىل 

كان وغدا دنيا يومن منه التلذذ هبا خبالف الشاب الذي ال يؤمن واختلف يف غري أويل اإلربة الذين يف اآلية فقيل 
من أمر النساء وقيل احلصور والعنني الذي ال ينتشر للنساء وكذلك اخلصي األمحق املعتوه الذي ال يهتدي لشيء 

واألول ملالك ويؤيده قول النيب يف املخنث الذي كان يلج على أزواجه ال يدخل هؤالء عليكن وال جيوز للخصي 
ارها منه وعنه الدخول على املرأة إال أن يكون عبدها واستخف إذا كان عبد زوجها للمشقة الداخلية عليها يف استت

جواز دخوله عليها إذ مل يكن حرا وكان عبد زوجها أو عبدها أو لغريمها استحسانا ويفرق بني الصبيان يف املضاجع 
  قيل لسبع سنني وقيل لعشر إذا ضربوا على الصالة وهو ظاهر قوله 

جالن وال امرأتان متعريني وال جيتمع ر) مروهم بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع ( 
يف حلاف لنهيه عن معاكمة الرجل للرجل بغري شعار ومعاكمة املرأة املرأة بغري شعار واملعاكمة هي ذلك لغة واملتاع 
املعكوم أي املشدود بعضه لبعض وعكيم املرأة ضجيعها قال ابن يونس جيوز له رؤية فرج امرأته يف اجلماع ومنع 



خذ وزوجها وال يدخله عليه املرحاض وكذلك خادم ابنه وأبيه وال بأس أن ينظر الرجل مالك رؤية خادم الزوجة ف
إىل شعر أم زوجته وال ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه وإن كانت عجوزا وليبعد من أخت امرأته ما استطاع 

ال يتهم فيها قال مالك ال  ويتقدم للصناع يف قعود النساء إليهم وال جتلس الشابة عند الصانع إال اخلادم الدون ومن
بأس أن تغتسل املرأة يف الفضاء بغري مئزر قال ابن أيب زيد قيل ملالك أجيامع إمرأته ليس بينهما ستر قال نعم قال إهنم 
يرون كراهيته قال ألغ ما يتحدثون قد كان النيب وعائشة رضي اهللا عنها يغتسالن عريانني فاجلماع أوىل قال مالك 

ر حتت سرته ويبدي سرته إن كان عظيم البطن وأنكر ما يفعل جواري املدينة خيرجن قد كشفن ما ال بأس أن يأتز
فوق اإلزار قال وقد كلمت فيه السلطان فلم أجب لذلك قيل له فغالم بعضه حر هل يرى شعر سيدته قال ال أحبه 

أنظر إليه قال وال يعجبين النظر واحتجبت عائشة رضي اهللا عنها عن أعمى فقيل هلا إنه ال ينظر إليك فقالت لكن 
  إىل شعر نساء النصارى قال اللخمي يرى املكاتب شعر سيدته خبالف املشرك وإن كان وغدا 

  النوع الثالث والعشرون معاملة مكتسب احلرام كمتعاطي الربا والغلول وأمثان الغصوب واخلمور وحنو ذلك

احلالل أو مجيعه حرام إما بأن ال يكون له مال حالل أو ترتب  ويف اجلواهر إما أن يكون الغالب على ماله احلرام أو
يف ذمته من احلرام ما يستغرق ما بيده من احلالل فإن كان الغالب احلالل أجاز ابن القاسم معاملته واستقراضه 
وقبض الدين منه وقبول هديته وهيبة وأكل طعامه وحرم مجيع ذلك ابن وهب وكذلك أصبغ على أصله من أن 

ل إذا خالطه حرام يبقى حراما كله يلزمه التصدق جبميعه قال أبو الوليد والقياس قول ابن القاسم وقول ابن املا
وهب استحسان وقول أصبغ تشدد فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب وإن كان الغالب احلرام امتنعت معاملته وقبول 

سلعة حالال فال بأس أن يبتاع منه ويقبل هديته إن علم هديته كراهة عند ابن القاسم وحترميا عند أصبغ إال أن يبتاع 
أنه قد بقي يف يديه ما يفي مبا عليه من التباعات على القول بأن معاملته مكروهة وخيتلف على القول بالتحرمي فإن 
 كان اجلميع حراما على ما تقدم تفسريه ففي معاملته وهديته وأكل طعامه أربعة أقوال حيرم ذلك كله وإن كانت

السلعة اليت وهب والطعام الذي أطعم علم أنه اشتراه نظرا إىل الثمن فإن علم أنه ورثه أو وهب له فيجوز إال أن 
يكون قد ترتب يف ذمته من احلرام ما يستغرق ما ورث أو وهب له فيكون حكمه حكم ما اشتراه وكذلك ما صاده 

من السلع وما وهب له أو ورثه وكان عليه من التبعات ما  والقول الثاين أن معاملته جتوز يف ذلك املال فيما ابتاعه
يستغرقه إذا عامله بالقيمة ومل حيابه نظرا لتجدد املالك وال جتوز هبته يف شيء من ذلك وال حماباته ألنه مستغرق 

تشترى وأن الذمة مبا يتعني له هذا املال والقول الثالث ال جتوز مبايعته يف ذلك املال فإن اشترى به سلعة جاز أن 
تقبل منه هبته وكذلك ما ورثه أو وهب له وإن استغرقه التبعات اليت عليه قال ابن حبيب وكذلك هؤالء العمال 
فيما اشتروه يف األسواق فأهدوه لرجل جاز له والقول الرابع جيوز مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه يف ذلك املال 

عليه من التبعات استغرقه قال أبو الوليد فعلى هذا القول جيوز أن وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن كان ما 
تورث عنه واختلف على القول مبنع معاملته يف ذلك املال وقبول هبته وأكل طعامه هل يسوغ للوارث الوارثة أوال 

لزم الوارث التخلي على قولني يسوغ باملوارثة ال باهلبة قاله سحنون والثاين ال يسوغ باملرياث كما ال يسوغ باهلبة وي
  عن هذا املال والصدقة به كما كان يلزم املوروث 

  مسألة



قال من اشترى سلعة حالال مبال حرام والثمن عني قال أصحابنا جيوز شراؤها منه علم صاحبها خببث الثمن أم ال 
ا مع العلم ألن النقدين ال يتعينان وأجاز ابن عبدوس مع العلم خببث الثمن دون اجلهل وكره سحنون شراءه

واجلهل فأما شراؤها بعرض بعينه حرام فال جيوز فإن باع شيئا حراما بشيء حالل قال أمحد ابن نصر الداودي 
  املأخوذ يف احلرام حرام وحرم احلالل بيد ألخذه إن علم بذلك 

  مسألة

مردودة وال تورث قال ابن نصر الداودي وصايا السالطني املعروفني بالظلم املستغرقي الذمة غري جائزة عنهم 
  أمواهلم ألن ما بني أيديهم للمظلومني إن علموا أو للمسلمني إن جهلوا 

  مسألة

قال صاحب البيان قال مالك ال باس حبضور أهل الفضل األسواق يشتري لنفسه وإن سومح لفضله وحاله فال بأس 
خل السوق وسامل بن عبد اهللا قال به ألنه شيء كان منهم إليه دون سؤال وكان عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عته يد

ما ( ردا لقول املشركني ) وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهنم ليأكلون الطعام وميشون يف األسواق ( اهللا تعاىل 
  ) هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق 

  مسألة

إمنا يكون ورعا وإيثارا لغريه على نفسه قال مال ببيت املال إن كان جمباه حالال وقسم على الوجه املشروع فتركه 
وإن كان ) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ( وهو حسن وإن كان حمتاجا إليه فهو ممن قال اهللا فيهم 

اجملبا حالال ومل يعدل يف قسمته فمن العلماء من كره أخذه وأكثرهم جييزه وإن كان اجملبا حالل وحراما فأكثرهم 
هم فإن كان حراما صرفا حرم مالك األخذ منه ومن العلماء من أجازه ومنهم من كرهه وهم كرهه وأجازه أقل

  األكثر ألنه اختلط وتعذر رده غري أن غريه أحسن منه 

  مسألة

قال معاملة الذمي آكل الربا وبائع اخلمر يف ذلك املال أخف من املسلم قال لكونه غري خماطب بفروع الشريعة على 
ل وأمجعوا على أنه لو أسلم حل له مثن اخلمر ومال الربا خبالف املسلم لو تاب له أن يعطيه يف الصحيح من األقوا

  اجلزية 

  مسألة

قال جزم أصبغ بتحرمي كراء القياسر واحلوانيت املغصوبة واملبنية باملال احلرام وال يقعد عندهم يف تلك احلوانيت 
ذلك ومل جيد منه بدا وكذلك قاله ابن القاسم يف املسجد قال أصبغ  وال تتخذ طريقا إال املرة بعد املرة إذا احتاج إىل

وما اكتسب يف احلوانيت فهو حرام قال ابن رشد مقتضى األصول عدم التحرمي يف املكتسب من احلوانيت ويلزمه 



ن البنيان لبانيه الكراء هلا يف املدة املاضية وحيرم املقام فيها وأما املبنية باحلرام فال حيرم كراؤها بل يكره قال أل
واحلرام مرتب يف ذمته وكذلك املسجد تكره الصالة فيه فقط واملال احلرام الذي ال يعلم ربه سبيل الفيء ال سبيل 

  الصدقة على املساكني وعلى هذا جتوز الصالة دون كراهة إذا جهل صاحب املال احلرام الذي بين به املسجد 

  مسألة

ه إال مال حرام قال أصبغ ال يأخذ ويتبعه مباله عليه وإن دفع لك اللص أو قال إذا غصبك وقضي عليه وليس عند
  الغاصب غري مالك ال حيل لك أخذه قال والذي يقتضيه القياس أخذ قيمة متاعه وإن استغرق ذمته احلرام 

  مسألة

مبا وصل إليه منه قال قال أصبغ الذي ال يؤدي زكاته ماله كله فاسد ال يعامل وال يوكل منه وإن عامله أحد تصدق 
كمعامل الغاصب ألنه غاصب للمساكني بل أشد من الغاصب وليس من ظلم واحدا كمن ظلم الناس أمجعني ألن 

الزكاة ظلم الفقراء واملساكني واألصناف الثمانية وللمشتري منه الرد عليه قال وهذا من أصبغ على أصله أن املال 
القاسم إذا كان غالب ماله احلالل جازت معاملته وأما إذا كان ناويا الذي بعضه حرام حرام كله وأما على رأي ابن 

إخراج الزكاة فتجوز معاملته وهبته وعلى الواهب إمث التأخري وقوله يتصدق مبا عامله فيه فال وجه له بل يتصدق 
ي مل يزكه أو باع بنائب املساكني وهو ربع عشره وقوله يرد عليه ما اشتراه سواء على أصله ما ابتاع من الطعام الذ

منه شيئا بدنانري مل يؤد زكاهتا وقيل ال يرد يف الوجهني وهو املتجه على قوله ابن القاسم يف املدونة إذا باع الثمرة 
بعد وجوب الزكاة ال يأخذها املتصدق من املشتري إن كان البائع عدميا وقيل له ذلك يف الطعام دون الدنانري وال 

  مستغرق الذمة باحلرام وهو ال يعلم أن له الرد ألنه مل يرض مبعاملة الذمة احلرام  خالف أن من باع واشترى من

  مسألة

قال إمام احلرمني يف كتابه الغياثي لو طبق احلرام األرض جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه احلاجات وال تقف 
البالد وتنقطع الناس عن احلرف  إباحة ذلك على الضرورات ليال يؤدي إىل ضعف العباد واستيالء الكفرة على

والصنائع بسبب الضعف وال ينبسط فيه كما ينبسط يف املباح قال وصورة هذه املسألة أن جيهل املستحق حبيث 
يتوقع معرفته فلو حصل اإلياس منه بطلت املسألة وصار ذلك املال من بيت املال وإمنا جاز ذلك للضرورة فإن جاز 

ل الناس وهو واحد فجميع الناس أوىل وقد يكون ذلك فاسقا عند اهللا تعاىل ملن حصلت له ضرورة غصب أموا
  والغالب أن اجلماعة ال ختلو من ويل صاحل 

  مسألة

قال بعض العلماء إذا دفع إلينا الظلمة بعض أموال الناس وعلمنا أنه مغصوب واآلخذ ممن يقتدى به وأخذه يفسد 
يع مصاحل الفتيا واالقتداء وهذه املصاحل أرجح من رد املغصوب على ظن الناس فيه حرم عليه أخذه ملا فيه من تضي

ربه وإن كان غري مقتدى به وأخذه لنفسه حرم عليه أو لريده على املغصوب منه جاز فإن جهل مالكه وجب عليه 
ل لكونه أن يعرفه فإن تعذرت معرفته صرف يف املصاحل العامة وإن كان املال مأخوذا حبق فإن كان من أهل ذلك املا



من أهل الزكاة أو اخلمس وأعطي قدر حقه أخذه أو زائدا أخذ حقه ويبقي الزائد عنه ألهله وإن كان من األموال 
العامة أخذه إن مل تفت بأخذه مصلحة الفتيا واالقتداء وصرفه يف اجلهات العامة قاعدة كل حمرم إما ألجل وصفه 

فال حيل إال بسببه كامليتة مع الضرورة وكل ما حرم بوصفه  كاخلمر أو سببه كالرب املغصوب وكل ما حرم بوصفه
فال حيرم إال بسببه وقد يقع التعارض يف الوصف كالضبع من جهة أن هلا نابا وأهنا كانت تباع يف احلرم من غري نكري 

م وقد يقع يف السبب كالعقد املتخلف فيه وتعارض األدلة فيكون ذلك موجبا للورع مث الشبهة على قسمني قس
جيوز اإلقدام معه كشبهة الورع وشبهة حيرم اإلقدام معها كشبهة درء احلد كاألمة املشتركة تنبيه أمجعت األمة على 
أن املفسدة املرجوحة مغتفرة مع املصلحة الراجحة فكيف وقع اخلالف إذا خالط يسري حرام كثريا حالال واجلواب 

االنتظار للقسمة أو اإلقرار عند احلاكم وموضع اإلمجاع حيث أن اجلمع هاهنا متيسر باإلبراء من ذلك اليسري أو 
  يتعذر اجلمع 

  مسألة

يف اجلواهر قال أبو عبد اهللا عماد الدين وقوامه هو املطعم وطيبه فمن طيب مطعمه زكى عمله وإال خيف عليه عدم 
ول اهللا فقالت من املؤمن قال الذي وسألت عائشة رضي اهللا عنها رس) إمنا يتقبل اهللا من املتقني ( القبول لقوله تعاىل 

إذا أمسى سأل من أين قرصه قالت يا رسول اهللا من املؤمن قال الذي إذا أصبح سأل من أين قرصه قالت يا رسول 
اهللا لو علم الناس لتكلفوه قال قد علموا ذلك ولكنهم غشموا املعيشة غشما أي تعسفوا تعسفا ونظر إىل املصلني 

ع أحدكم رأسه وخفضه الدين الورع يف دين اهللا والكف عن حمارم اهللا والعمل حبالل اهللا فقال ال يغرين كثرة رف
وحرامه وقال احلسن الذكر ذكران ذكر اللسان فذلك حسن وأفضل منه ذكر اهللا عند أمره وهنيه تنبيه الدين أن 

تعاىل حيث هناه أو يفتقده  يتكيف القلب خبوف اهللا وإجالله حىت يكون حبيث يشق عليه مشقة عظيمة أن جيده اهللا
حيث اقتضاه فهذا هو الرجل الدين ليس بكثرة األعمال الظاهرة ولكن هذه احلالة قد جيعلها اهللا مثرة األعمال 

الظاهرة تنبيه إذا وقعت العبادة بشروطها وأركاهنا فقد أجزأت إمجاعا وبرئت الذمة فما معىن القبول الذي يشك فيه 
بول الذي خيتص باملتقني هو ترتب الثواب ورفع الدرجات هبا وفيض اإلحسان وهو غري بعد ذلك قال العلماء الق

اإلجزاء ألن اإلجزاء معناه أنه صار غري مكلف بتلك العبادة وهذا عدم املواخذة وال يلزم من عدم املواخذة حصول 
  الدرجات واملثوبة 

  فرع

واته بالبيع إمنا هو مينع بعضه والشبهة قائمة فيه يف اجلواهر ليس من الورع شراء ما اشتري شراء فاسدا فإن ف
للخالف يف تقرر امللك بني العلماء وكذلك يكره شراء طعام ممن أكرى األرض بالطعام وإن كان الطعام له لفساد 

العقد ويتحرى أبدا األشبه وإذا أخرب البائع أن طعامه حالل وهو ثقة يعلم حدود الشرع صدق وإال مل يتحقق 
ه خري ممن يقول ال أدري وما غلب عليه الريبة يف األسواق اجتنب حىت يظهر صحة أصله وإذا مل يوجد الورع لكن

ما يتحرى به إال سؤال الباعة اعتمد على أصدقهم ومنع سحنون رجال كسبه من بالد السودان أن يعمل قنطرة 
  سان حبسب اإلمكان يعرب الناس عليها وليس يف كسب بالد السودان إال السفر إليها فيجتهد اإلن

  النوع الرابع والعشرون ترك اإلنسان ما ال يعنيه



ويف اجلواهر ال ينبغي لإلنسان أن يرى إال حمصال حسنة ملعاده أو درمها ملعاشه ويترك ما ال يعنيه ويتحرس من نفسه 
عن زلة جليسه  ويقف عما أشكل عليه ويقلل الرواية جهده وينصف جلساءه ويلني هلم جانبه ويلتزم الصرب ويصفح

وإن جالس عاملا نظر إليه بعني اإلجالل وينصت له عند املقال وإن راجعه راجعه تفهما وال يعارضه يف جواب سائل 
سأله فإنه يلبس بذلك على السائل ويزري باملسؤول وبقدر إجالل الطالب للعامل ينتفع به ومن ناظره يف علم 

أين ومجيل األدب معينان على العلم والعامل أوىل الناس بصيانة نفسه فبالسكينة والوقار وترك االستعالء وحسن الت
عن الدناءة وإلزامها اخلري واملروءة وال جيلس جملسا ال يليق به فإن ابتلي باجللوس فليقم حبق اهللا تعاىل يف إرشاد من 

واإلمام املقسط ومن مسة استحضره ووعظه وال يتعرض منه حاجة لنفسه ومن إجالل اهللا تعاىل إجالل العامل العامل 
العامل أن يعرف زمانه ويقبل على شأنه حافظا للسانه متحذرا من إخوانه فلم يؤذ الناس قدميا إال معارفهم واملغرور 

  من اغتر مبدحهم 

  النوع اخلامس والعشرون يف املدينة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم

وطأ أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي املدينة قال ابن دينار من قال الباجي قال ابن دينار يف قوله يف امل
يا ( مساها يثرب كتبت عليه خطيئة فإن اهللا تعاىل مساها املدينة على لسان نبيه ومساها املنافقون يثرب يف قوله تعاىل 

إمجاع أهلها حجة فيما طرقه قال الباجي وهو امسها قبل اإلسالم وامسها بعده املدينة وطابة وطيبة و) أهل يثرب 
النقل اتفاقا وأما ما طريقه االجتهاد فكذلك عند أكثر أصحابنا قال ابن أيب زيد قال النخعي لو رأيت الصحابة 

يتوضؤون إىل الكوعني لتوضأت كذلك فإهنم ال يتهمون يف ترك السنن وهم أرباب العلم وأحرص خلق اهللا تعاىل 
 مقدمة الكتاب كون إمجاعها حجة ويف كتاب احلج التفضيل بينها وبني مكة بأدلة على اتباع رسول اهللا وقد تقدم يف

  ذلك مفصال 

  النوع السادس والعشرون يف الفرار من الوباء والطاعون

يف الصحاح قال إذا مسعتم بالوباء يف أرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه وقال 
ل على طائفة من بين إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا مسعتم به بأرض فال تدخلوا عليه وإذا الطاعون رجس أرس

وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه قال الباجي ال يقدم على الوباء ألنه تغرير بالنفس وال خيرج منه ألنه 
اليوم شهادة ملن وقع به من املؤمنني وهو  استسالم لقدر اهللا والرجس العذاب وأول وقوع الطاعون كان عذابا وهو

أحد التسعة الشهداء وجيوز اخلروج من بالد الوباء لغرض آخر غري الفرار قال صاحب البيان قال مالك ال بأس 
بالقدوم على أرض الوباء والنهي الوارد هني إرشاد ال حترمي من باب هنيه عليه السالم أن حيل املمرض على املصح 

فسه إن ما أصابه شيء أنه لو مل يقدم لنجا منه بل ال حميد ألحد عن قدر اهللا تعاىل ويؤجر إذا قدم عليه ليال يقع يف ن
معتقدا أن أن ما أصابه بقدر اهللا وما أخطأه مل يكن يصيبه ويؤجر إن مل يقدم عليه اتباعا للنهي النبوي قال فهذا وجه 

  رمي بل املقام أفضل استسالما للقدر وعن النيب ختيري مالك وكذلك قوله ال خترجوا فرارا منه ليس بتح
وهو غدة كغدة البعري خترج يف التراقي واإلباط ويف كون األفضل املقام ) اللهم اجعل فناء أميت بالطعن والطاعون ( 

 ببلد الوباء أو اخلروج ثالثة أقوال بعد اإلمجاع على عدم اإلمث األفضل أن يقدم عليه وال خيرج وهو قول من أشار
به من املهاجرين يف قضية عمر بالشام واألفضل عدم القدوم واخلروج عنه قاله عمرو ابن العاص واألفضل عدم 
القدوم وعدم اخلروج قال إمام احلرمني منع من القدوم على الوباء ألن هواء ذلك البلد قد عفن وصار مفسودا 



عنه ألن اهلواء املسموم وغريه يف كل بلد  مسموما والقدوم على مهلكات النفوس منهي عنه واخلروج منه منهي
تعلق بأهلها علوقا شديدا بواسطة التنفس واإلحاطة هبم فال يشعر هبا للخروج إال وقد حصل منه يف جسم اخلارج 
ما يقتضيه مزاجه اخلاص به وذلك اهلواء كما أجرى اهللا تعاىل عادته فال ينفعه اخلروج فهو عبث والعبث منهي عنه 

  السفر مبشقته فكان ذلك عونا للهواء على املوت واملرض ورمبا أضره 

  النوع السابع والعشرون الغناء وقراءة القرآن باألحلان وحنوه

أنه الغناء واستماعه بشراء ) ومن الناس من يشتري هلو احلديث ( ويف البيان الذي عليه أكثر املفسرين يف قوله تعاىل 
أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى ( ديث أو يكون مبعىن حيبه أو خيتاره املغنية ومن الناس من يشتري ذات هلو احل

وقيل نزلت يف النضر بن احلارث كان يشتري أحاديث الروم وفارس وحيدث هبا قريشا فيلهيهم هبا وقال أكل ) 
ء ومل يزد يف مثنها لغنائها أمثان املغنيات حرام ال حيل تعليمهن قال ابن القاسم إن اشترى املغنية ال يريدها لعملها الغنا

فال بأس به ومثن املغنيات حرام فإن اشتراها بأكثر من مثنها ألجل غنائها فهو حرام على البائع مكروه للمبتاع وال 
  حيرم مجيع الثمن بل الزائد ألجل الغناء كالبائع مخرا وثوبا صفقة واحدة حترم حصة اخلمر فقط 

  فرع

مغنية والغناء يزيد يف قيمتها هل له الرد قوالن قال والذي أراه إن كانت رفيعة يف املقدمات إن اشتراها فوجدها 
  لالختاذ له الرد خلوف خلوق ذلك بالولد وإال فليس عيبا وهو قول مالك 

  النوع الثامن والعشرون شد األوتار وحنوها على الدواب

سوال والناس يف مقيلهم ال يبقني يف رقبة ويف مسلم هنى عن شد األوتار على اخليل ويف املوطأ أرسل رسول اهللا ر
بعري قالدة من وتر إال قطعت قال مالك أرى ذلك من العني قال الباجي مذهب مالك اختصاص النهي باألوتار قال 
ابن القاسم ال بأس به من غري الوتر فإن قلد اجلمال ال للعني جاز ووجه النهي أن صاحب اإلبل يعتقد أن شد ذلك 

در وذهب بعضهم إىل حترمي التعليق على الصحيح من بين آدم وغريه من البهائم شيئا من التمائم يرد العني والق
خوف العني وجوزه للسقيم وقول مالك والفقهاء جوازه يف الوجهني كما جيوز أن يفصد خوف ضرر الدم قبل 

قلدوا اخليل األوتار معناه ال املرض كما يفعله بعده فيجوز قبل العني وبعدها بالدعاء واحلرز وقيل يف قوله ال ت
تركبوها يف الثأر وطلب الفنت وكره مالك اجلرس لصوته وقال هو أشد وجيوز تعليق العوذة فيها القرآن وذكر اهللا 
على اإلنسان إذا خرز عليها جلد وال خري يف ربطه باخليط وتباح قشرة األشجار وعنه العري اليت يصحبها جرس ال 

جللجل الكبري أما الصغري فال قال صاحب البيان األجراس والقالئد بغري ذكر اهللا تعاىل يف  تصحبها املالئكة قيل هو
أعناق اإلبل مكروهة عند عامة العلماء للحديث وكلما عظم اجلرس كان أشد كراهة وحيتمل يف تعليله شبهه 

  ينقطع سريعا بالناقوس وقيل إمنا يكره الوتر ألن البهيمة قد ختتنق به يف شجرة وحنوها واخليط 

  النوع التاسع والعشرون السوائب والبحار



  قال صاحب البيان قال النيب 
أول من نصب النصب وسيب السوائب وغري عهد إبراهيم عليه السالم عمرو بن حلي ولقد رأيته يف النار جير ( 

فجذع أذنيهما وحرم  نصبه يؤذي أهل النار برائحته وأول من حبر البحائر رجل من بين مدجل عمد إىل ناقتني له
ألباهنما وظهورمها مث احتاج إليهما فشرب ألباهنا وركب ظهورمها ولقد رأيته وإيامها خيبطانه بأخفافهما ويعضانه 

قال صابح البيان كانوا إذا الناقة تابعت اثين عشر أنثى ليس فيهن ذكر سيبت فلم تركب وال جيز ) بأفواههما 
أنتجت بعد ذلك من أنثى شق أذهنا وخلي سبيلها مع أمها يف اإلبل ال يركب  وبرها وال يشرب لبنها إال ضيف وما

ظهرها وال يشرب لبنها إال ضيف فهي البحرية ابنة السائبة والوصيلة الشاة تنتج عشر إناث متتابعات يف مخسة 
نها شيء أبطن ليس فيهن ذكر جعلت وصيلة وكان ما ولدته بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إال أن ميوت م

فيشركون يف أكله ذكورهم وإناثهم احلامي الفحل يتم له عشر إناث متتابعات ليس فيهن ذكر فيحمي ظهره فال 
يركب وال جيز وبره وخيلى يف إبله يضرب فيها ال ينتفع به لغري ذلك فالسائبة من السياب والبحرية من البحر وهو 

ى وهو املنع والوصيلة من الصلة ألهنا وصلت أرباهبا بولدها الشق ومنه البحر ألنه شق يف األرض واحلام من احلم
وقال قتادة البحرية الناقة تلد مخسة أبطن فإن كان اخلامس ذكرا كان للرجال دون النساء أو اثىن شقوا أذهنا 
وأرسلوها ال ينحر هلا ولد وال يشرب هلا لنب وال تركب والسايبة الناقة تسبب وال متنع حوضا تشرب فيه وال 

مرعى ترتع فيه والوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذيح وأكله الرجال دون النساء وإن كانت 
أنثى تركت وقيل الوصيلة الشاة تلد سبعة أبطن فيذحبون السابع إن كان جديا وإن كان عناقا فاستحويهما كليهما 

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن  (وقالوا اجلدي وصيلة أخته فحرمته علينا فقال اهللا تعاىل 
وسر التحرمي أهنم كانوا حيرمون ما مل حيرمه اهللا فال يضر ) الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون 

ارينه على احلال اجلهل بذلك وكيفيته فمثل لرسول اهللا النار يف الدنيا فرأى فيها عمرا ممثال فيها جير قصبه وهي مص
  اليت يكون عليها يف اآلخرة قاله صاحب البيان 

  النوع الثالثون يف مسائل شىت

فاطر ( قال صاحب االستذكار اختلف يف قوله يف املوطأ وغريه كل مولود يولد على الفطرة فقيل اخللقة لقوله تعاىل 
( يل االستقامة كقول موسى للخضر أي خالقها أي فارغ من مجيع األديان وهو أصح األقوال وق) السماوات 

فطرة اهللا اليت فطر الناس ( وكان طفال وقيل اإلسالم قاله عامة السلف لقوله تعاىل ) أقتلت نفسا زكية بغري نفس 
أي دين اهللا ولقوله يف احلديث نفسه كما تناتج اإلبل من هبيمة مجعا هل حتس من جذعا أي خلقت سليمة ) عليها 

ولود خلق سليما من الكفر وقيل البدأة أي كل مولود يولد على ما ابتدأه اهللا عليه من من العيوب وكذلك امل
  الشقاء أو السعادة والفاطر املتبدئ ويعضده قوله 

كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا ( وقال اهللا تعاىل ) ملا سئل عن أطفال املشركني اهللا أعلم مبا كانوا عاملني ( 
ألست بربكم قالوا بلى ( قيل الفطرة اإلميان طوعا وكرها ألنه تعاىل ملا قال للذرية يوم البذر و) حق عليهم الضاللة 

وله أسلم من يف ( فأهل السعادة قالوها عن علم وأهل الشقاء قالوها عن إكراه وجهل يؤيده قوله تعاىل ) 
  ) ون كما بدأكم تعود( قالوا وهو معىن قوله تعاىل ) السماوات واألرض طوعا وكرها 

  مسألة



قال قالت طائفة أوالد الناس كلهم املؤمنني والكافرين األطفال إذا ماتوا موكولون ملشيئة اهللا من نعيم وعذاب ألنه 
  أعلم مبا كانوا به عاملني وقال األكثرون أطفال املسلمني يف اجلنة وأطفال الكفار يف املشيئة لقوله 

وقيل ) مل يبلغوا احلنث إال أدخله اهللا وإياهم اجلنة بفضله ورمحته  ما من املسلمني من ميوت له ثالث من الولد( 
األطفال كآبائهم يف الدنيا واآلخرة لقوله هم من آبائهم وقيل أوالد الكفار وغريهم يف اجلنة وقيل ميتحنون بنار 

القدر فهذه مخسة تؤجج هلم من دخلها دخل اجلنة وإال دخل النار وهو مروي عنه وكره مجاعة الكالم يف األطفال و
  مذاهب يف الفطرة وستة يف األطفال 

  مسألة يف التنعم

قال صاحب البيان قال عمر رضي اهللا عنه إياك والتنعم وزي العجم إمنا قال ذلك ألن التنعم باملباح يسأل عنه وعن 
لن عن نعيم يومكم هذا ويف احلديث املشهور لتسأ) مث لتسألن يومئذ عن النعيم ( حق اهللا تعاىل فيه قال اهللا تعاىل 

ورأي عمر رضي اهللا عنه جابر بن عبد اهللا فقال له ما هذا معك فقال يا أمري املؤمنني قرمنا إىل اللحم فاشتريت 
قال مالك تويف رسول اهللا ) أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم هبا ( بدرهم حلما فقال عمر رضي اهللا عته 

ل به دقيق بل يطحن الشعري مث ينفض فما طار طار وما بقي بقي ولكنهم اتسعوا بعد وليس يف املدينة منخل ينخ
ذلك بالفتوحات فكان لكثري منهم أموال عظيمة فكانت تركة الزبري بن العوام مخسني ألف ألف ومائيت ألف بعد 

ادوا عند الكثرة وكتبت أداء دينه وهو مائتا ألف ألف ومائة ألف وكانوا يف احلالني مشكورين صربوا عند القلة وج
هلم أجور الزكاة والنفقات وغري ذلك من القربات وكان مال عبد الرمحن بن عوف يقطع بالفؤس وناب إحدى 
زوجاته األربع يف نصيبها من الثمن مثانني ألفا واختلف الناس يف الفقر والغىن على أربعة أقوال فقيل الغىن أفضل 

وهذا يف حق من يقوم يف كل حالة مبا يليق هبا أما من ال يقوم مبا يتعني عليه وقيل الفقر وقيل الكفاف وقيل الوقف 
  يف حالة منها فال خالف أن احلالة األخرى أفضل له ففي احلديث 

والفقر والغىن ليسا حسنني لذاهتما ) إن من عبادي من ال يصلحه إال الفقر وإن من عبادي من ال يصلحه إال الغىن ( 
( ا يف الناس قال والذي أراه تفضيل الغىن على الفقر وتفضيل الفقر على الكفاف لقوله تعاىل بل بالنسبة آلثارمه

وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أال جيدوا ( وقوله تعاىل ) ووجدك عائال فأغىن ( وقوله تعاىل ) واسألوا اهللا من فضله 
  : وقال ) واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال  الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء( وقوله تعاىل ) ما ينفقون 

وكان يف آخر عمره على أكمل أحواله وكان يدخر قوت عياله سنة ومل يكن ذلك ) ذهب أهل الدثور باألجور ( 
قبل ذلك وهني عن إضافة املال واآليات واألحاديث كثرية جدا وكل ما يتصور من الفقري من الصرب والرضى 

وليس كل ما يتصور من الغين من القربات يتصور من الفقري قال وإمنا قلت إن الفقر يتصور من الغين يف اإليثار 
أفضل من الكفاف ألن صاحب الكفاف يشكر اهللا على نعمته عليه يف الكفاف والفقري يؤجر من وجهني الصرب 

قراء يدخلون اجلنة وبأن الف) إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب ( والرضا احتجوا لتفضيل الفقر بقوله تعاىل 
قبل األغنياء خبمسمائة عام وبقوله الفقراء أكثر أهل اجلنة وألن الفقري أيسر حسابا وأقل سؤاال ال من أبن اكتسبت 
وفيما أنفقت واجلواب عن األول أن األغنياء يساووهنم يف الصرب على اإليسار وخمالفة اهلوى وعن الثاين ال يلزم من 

تهم أعلى وال مساوية وعن الثالث أن الفقراء أكثر يف الدنيا فهم أكثر يف اجلنة وال سبقهم للدخول أن تكون درج
يلزم من ذلك علو الدرجة وعن الرابع أن السؤال يقع نعيما لقوم وعذابا لقوم فاحملسن جييب حبسناته فينعم بذلك 

غين الشاكر السؤال بل ينفعه واملسيء جييب عن السؤال بفعله القبيح وتصرفه الدينء فيتعذب جبوابه فال يضر ال



  واحتج مفضل الكاف بقوله 
ودخل عباد على ابن هرمز يف بيته فرأى فيه أسرة ) اللهم ازرق آل حممد الكفاف واجعل قوت آل حممد كفافا ( 

ثالثة عليها ثالث فرش ووسائد وجمالس معصفرة فقال له يا أبا بكر ما هذا فقال ابن هرمز ليس هبذا بأس وليس 
قول بشيء أدركت الناس على هذا وقال عمر رضي اهللا عنه إذا أوسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم فما الذي ت

فضل عند الرجل من املال بعد أداء الواجب فلبس من رفيع الثياب وأكل من طيب الطعام وركب من جيد املراكب 
( ما يف احلديث ويف مسلم يقول اهللا تعاىل فحسن من غري إسراف فإن اهللا تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته على عبده ك

تنبيه قال بعض العلماء احلساب واملساءلة اليدخالن يف املباح ملا تقدم من أن املساءلة ) يا عبدي أنفق أنفق عليك 
تكون نعيما لقوم وعذابا لقوم وكذلك احلساب عند الطاعات على العبد املطيع نعيم له وعند العاصي عذاب له 

تعاىل بكل شيء عليم فلوال ذلك مل يكن للمساءلة معىن وال للحساب معىن وعلى هذا ال يدخالن يف املباح وإال فاهللا 
تقديره لتسألن يومئذ ) لتسألن يومئذ عن النعيم ( النتفاء الثواب والعقاب منه فيتعني حذف مضاف يف قوله تعاىل 

  عن شكر النعيم وكذلك يف قوله 
  ) ذا وشكر اهللا تعاىل طاعته وطاعته مسؤول عنها لتسألن عن شكر نعيم يومكم ه( 

  مسألة يف احلياء

  يف املوطأ قال 
  وقال ) لكل دين خلق وخلق اإلسالم احلياء ( 
قال الباجي معىن خلق اإلسالم أي شأنه الذي بين عليه وجعل من مجلة أعماله واملراد فيها ) احلياء من اإلميان ( 

لترك تعلم العلم والعمل قال احلسن البصري ال يتعلم العلم مستحي وال متكرب  شرع احلياء فيه دون احلياء املفضي
  وكذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر واحلكم باحلق والقيام حبق الشهادة واجلهاد يف اهللا تعاىل وقوله 

ن الشر وكذلك احلياء أي من جنسه بينهما جنس عام وهو أن اإلميان حيث على اخلري وينهى ع) احلياء من اإلميان ( 
  حيث على املكارم وينهى عن املساوئ 

  مسألة يف الغضب

يف املوطأ جاء رجل لرسول اهللا فقال علمين كلمات أعيش هبن وال تكثر علي فأنسى فقال رسول اهللا ال تغضب 
  وقال 

اخلري يف قوله ال قال الباجي مجع له جوامع ) ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب ( 
تغضب فإن الغضب يدخل عليه اآلثام وعلى الناس يف معاداته وتفوت عليه مصاحل دنياه وأخراه ومعىن ال تغضب ال 
متضي ما يبعثك عليه غضبك فاملنهي عنه آثار الغضب ال الغضب ألنه يهجم على النفس قهرا عند أسبابه ويتفاضل 

بسبب املدافعة ال يغضب من السبب احلقري وهذا يف أسباب الدنيا وأما الناس أيضا يف مدافعة الغضب عن أنفسهم ف
يف القيام باحلق فقد جيب الغضب يف اجلهاد وأهل العناد بالباطل وغريه وقد يكون مندوبا إذا علمت أنه يبعث على 

ت وجنتاه اخلري وحيث على ترك الشرور ممن يعلم ذلك منك فقد سئل رسول اهللا عن ضالة اإلبل فغضب حىت امحر
وقال ما لك وهلا وحيتمل أن يكون هذا السائل يف احلديث األول علم منه كثرة الغضب فخصه بالوصية على ترك 

  الغضب والصرعة الذي يكثر منه أن يصرع الناس كاهلزأة والضحكة والنومة وقوله 



التامة أو الشدة النافعة فإن  ليس الشديد بالصرعة مل يرد نفي الشدة عنه فإنه بالضرورة شديد بل أراد نفي الشدة
الذي ميلك نفسه عند الغضب هو أعظم شدة وانفتح نفعا عظيما كما قال إمنا الكرمي يوسف مل يرد نفي الكرم عن 

  غريه بل أراد إثبات مزية له يف الكرم منفية عن غريه 

  مسألة يف الضيافة

  قال رسول اهللا 
جائزته يوم وليلة وضيافته ثالثة أيام وما كان بعد ذلك فهو )  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه( 

هل أتاك ( صدقة وال حيل له أن يثوي عنده حىت خيرجه قال الباجي أول من ضيف إبراهيم عليه السالم قال تعاىل 
مجيع  فأخرب تعاىل أهنم أكرموا وهي واجبة عند الليث بن سعد يوما وليلة وخالفه) حديث ضيف إبراهيم املكرمني 

الفقهاء لقوله فليكرم واإلكرام ليس بواجب ولو قال فليضفه اجته وقد جيب للمجتاز املضرور باجلوع قال مالك 
الضيافة إمنا تتأكد على أهل القرى وال ضيافة يف احلضر لوجود الفنادق وغريها وألن القرى يقل الوارد إليها فال 

ما مودة وإال فاحلضر والقرى سواء قال عيسى ابن دينار جائزته مشقة خبالف احلضر وهذا يف غري املعرفة ومن بينك
يوم وليلة أن يتحفه ويكرمه جهده أو ختتص اجلائزة مبن مل يرد املقام والثالث مبن أرادها والزيادة صدقة أي غري 

  متأكدة 

  مسألة يف احملبة يف اهللا

  ففي املوطأ قال رسول اهللا 
قال الباجي يكون الناس ) ملتحابون جلاليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي يقول اهللا تعاىل يوم القيامة أين ا( 

يف حر الشمس إال من يظله اهللا تعاىل يف ظله وقال ابن دينار معناه أمنعه من املكاره وأصرف عنه األهوال وليس 
  معناه حر وال مشس وقال 

ويف هنا للسببيه أي بسبب طاعيت يكون ذلك منهم ) يف وجبت حمبيت للمتحابني يف واملتجالسني يف واملتزاورين ( 
  وقولنا أحب يف اهللا وأبغض يف اهللا أي بسبب طاعة اهللا حيب وبسبب معصيته يبغض 

  مسألة يف قتل الكالب واقتنائها

ويف املوطأ قال من اقتىن كلبا ال يغين عنه ضرعا وال زرعا نقص من عمله كل يوم قرياط ويف حديث آخر قرياطان 
ل الباجي قال مالك تتخذ الكالب للمواشي قيل له فالنخاسون الذين يدعون دواهبم قال هي كاملواشي ال تتخذ قا

خوف اللصوص يف البيوت إال أن تسرح مع الدواب يف الرعي وال يتخذ املسافر كلبا حيسره وسبب املنع ترويع 
اطني يف اجلنس الذي يكثر ترويعه للناس ويف الناس هبا وجتوز للصيد وطريق اجلمع بني قرياط وقرياطني أن القري

املوطأ أمر رسول اهللا بقتل الكالب قال الباجي قال مالك تقتل الكالب ما يؤذي منها وما يكون يف موضع ال ينبغي 
أن يكون فيه كالفسطاط وال مينع ذلك اإلحسان إليها حال حياهتا وال تتخذ عرضا وال تقتل جوعا وال عطشا لقوله 

ال تقتل ) ش ( تب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وقال إن اهللا ك



الكالب وهذا احلديث منسوخ بنهيه عن قتل الكالب إال األسود البيهم ومل ير مالك نسخه إما لعدم بلوغ الناسخ 
  له أو ألنه تأوله 

  مسألة فيما يكره من األمساء

ل اهللا قال لنعجة حتلب من حيلب هذه فقام رجل فقال له رسول اهللا ما امسك فقال مرة فقال له ويف املوطأ أن رسو
رسول اهللا اجلس مث قال من حيلب هذه فقال رجل فقال له رسول اهللا ما امسك فقال حرب فقال له رسول اهللا 

بها قال الباجي كان رسول اجلس مث قال من حيلب هذه فقام رجل فقال رسول اهللا ما امسك فقال يعيش فقال احل
اهللا يكره من األمساء ما يقبح منها وسأهلم عن أمسائهم ليناديهم هبا أو ليتفاءل هبا وغري رسول اهللا اسم ابنة عمر بن 

اخلطاب كان امسها عاصية فسماها مجيلة قال والفرق بني هذه وبني الطرية أن الطرية ليس يف لفظ ما يتطري به وال يف 
بل جمرد الوهم الفاسد وسوء الظن باهللا تعاىل قال واملنع يف األمساء لثالثة أسباب القبح كما تقدم أو معناه ما يكره 

ملخالفة الدين كما كره اسم امرأة امسها برة فقال تزكي نفسها ومساها رسول اهللا زينب قال مالك وال يسمى بيامسني 
يقول هذا ) يس والقرآن احلكيم ( الك يقول اهللا وال مبهدي وال جربيل واهلادي أقرب قال صاحب البيان قال م

امسي يس قال صاحب البيان قيل هو اسم اهللا تعاىل وقيل هو اسم القرآن فعلى هذين متتنع التسمية به وعن ابن 
عباس معناه يا إنسان باحلبشية وعن جماهد مفتاح افتتح اهللا به كالمه فعلى هذين جتوز التسمية به فكرهه مالك 

ه ويف املنتفى هنانا رسول اهللا أن نسمي رفيقنا بأربعة أمساء أفلح ورباح ويسار ونافع ألنه يقال مث هو للخالف في
فتقول ال وقد متتنع التسمية منع حترمي ملا فيها من التعاظم الذي ال يصلح إال هللا تعاىل كما يف مسلم قال إن أخنع 

ماء يلحق به قاضي القضاة قال الباجي وقد خيتص املنع األمساء رجل تسمى بشاه شاه مالك األمالك قال بعض العل
  حبياته كقوله 

فنهى أن يدعو أحد أحدا أبا القاسم ألن رجال نادى ) مسوا بامسي وال تتكنوا بكنييت وإما أنا قاسم أقسم بينكم ( 
فلذلك كان يكين  رجال بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت رسول اهللا فقال يا رسول اهللا إين مل أعنك وهذا عدم بعده

بذلك حممد بن أيب بكر الصديق وحممد بن علي بن أيب طالب وغريمها قال مالك وأهل مكة يتحدثون ما من بيت 
  فيه اسم حممد إال رأوا خريا ورزقوا ومن أفضل األمساء ما فيه عبودية هللا تعاىل قال يف الصحيحني 

الكين على ضربني صادقة وكاذبة حنو يا أبا عمري ما فعل النغري أحب أمسائكم إىل اهللا تعاىل عبد اهللا وعبد الرمحن و( 
وأبو حممد لعبد اهللا وأبو إبراهيم إلمساعيل فأخرب أن كنيته صادقة فإن قيل الكنية أبو القاسم وهو قاسم الغنائم ال أبو 

مالزمة االبن أمه أو  القاسم قلنا األب هنا ليس على بابه كاالبن يف ابن السبيل ملالزمته السبيل والقسمة أشبهت
  األب ابنه ومنه أبو الفضل وأبو املكارم 

  مسألة يف الرفق باململوك

يف املوطأ قال للملوك كسوته وطعامه باملعروف وال يكلف من العمل ما ال يطيق قال الباجي معىن باملعروف ما يليق 
وعليه عمل األحاديث الواردة يف التسوية به يف حاله ونفاده يف التجارة وال يلزم أن يساوي سيده األعلى باألدىن 

أطعموهم مما تأكلون وحنوه قاله مالك وقال ليس على السيد بيع عبده إذا اشتكى الغربة قال وال بأس أن يقول 
قيل له يقولون السيد هو اهللا ) وسيدا وحصورا ) ( وألفيا سيدها لدى الباب ( العبد لسيده يا سيدي لقوله تعاىل 

  ذا يف كتاب اهللا تعاىل تعاىل قال إن ه



  مسألة يف حتري الصدق والكذب

قال صاحب البيان قال عمر رضي اهللا عنه عليك بالصدق وإن ظننت أنه مهلكك قال ذلك فيما يلزمك أن تصدع 
به من احلق ملا ترجوه من الصدق والفالح وحتشاه من الفساد فالكذب عند السلطان وحنوه فتقول احلق وإن ظننت 

تيقنته فتسكت وال حيل لك الكذب إال أن تضطر إىل ذلك باخلوف على نفسك وإمنا يلزمك الصدق اهلالك فإن 
وإن خفت على نفسك فيما عليك من احلقوق من القتل والسرقة والزنا وحنوه والكذب أربعة أقسام كذب ال 

زيد كذا ومل يفعله وهو يتعلق به حق ملخلوق حنو طار الغراب فيحرم إمجاعا وكذب يتعلق به حق ملخلوق حنو فعل 
أشد من األول ألن األول ختلص منه التوبة خبالف الثاين بل حيلله صاحبه أو يأخذه منه وكذب ال يضر أحدا يقصد 
به خريا حنوه يف احلرب واإلصالح بني الناس وكذب الرجل المرأته فيما يعدها به ويستصلحها به فقد جوزته السنة 

ل معاريض القول جائزة يف كل موطن قال وأراه مكروها ملا فيه من األلغاز فيظن أنه وقيل ال يباح إال املعاريض وقي
قد كذب فيعرض عرضه للفساد وكذب يف دفع مظلمة لظامل يريد أحدا بالقتل أو الضرب فينكر موضعه وهو يعلمه 

رسول اهللا ال خري يف فيجب ملا فيه من الدفع عن املعصوم ويف املوطأ قال رجل لرسول اهللا أأكذب المرأيت فقال 
الكذب فقال الرجل أعدها وأقول هلا فقال رسول اهللا ال جناح عليك قال الباجي قوله ال خري يف الكذب يريد كذبا 

ينايف الشرع أما اإلصالح فال وقوله أعدها حيتمل أعدها وأنا أريد الوفاء قال ابن قتيبة الكذب إمنا هو يف املاضي 
ستقبل قابل للوقوع على وفق الوعد واملاضي تعني كذبه قال صاحب القبس إخالف واخللف يف املستقبل ألن امل

  الوعد كذب وإمنا أنكر على الرجل صورة اللفظ ألن الكذب أصله التحرمي فلما جاء بلفظ حسن أذن له 

  مسألة عذاب العامة بدنوب اخلاصة

واتقوا فتنة ال ( عم إذا كثر اخلبث وقال اهللا تعاىل ويف املوطأ قالت أم سلمة يا رسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون قال ن
ال ( وقوله تعاىل ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( وعارض هذه النصوص قوله تعاىل ) تصينب الذين ظلموا منكم خاصة 

  ) يضركم من ضل إذا اهتديتم 

  مسألة يف سؤال العطاء من الناس

ية أو دينوية وجبت عند الفقهاء واملشقة دون احلاجة ندب قال صاحب القبس إن كانت املسألة حلاجة ضرورية دين
إليها إذ جيوز له احتمال املشقة أو لشهوة كرهت وإن كان ذلك نادرا أبيحت ومذهب الفقهاء أن اليد العليا هي 

  وي املعطية ومذهب الصوفية هي اآلخذة ألهنا يد اهللا تعاىل وأما يف احلديث اليد العليا هي املتفقة من كالم الرا

  مسألة يف التواضع

  قال ابن يونس قال لعبد اهللا بن عمر 
وقال ما من آدمي إال ويف رأسه حكمة بيد ملك ) اعبد اهللا كأنك تراه وكن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ( 

  إذا رفع بنفسه ضربه هبا وقال اخنفض خفضك اهللا وإن تواضع رفعه هبا وقال ارتفع رفعك اهللا 

  حلل من الظاملمسألة يف الت



قال صاحب البيان قال مالك إن تسلف منك وهلك ال مال له فاألفضل أن حتلله خبالف الذي يطلبك قال صاحب 
وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم ( البيان يف التحلل ثالثة أقوال املنع قاله سعيد بن جبري التحليل أفضل لقوله تعاىل 

  ويف احلديث قال ) األمور 
فمن عفا ( وهو معىن قوله تعاىل ) يوم القيامة من له حق على اهللا فليقم فيقومون العافون عن الناس ينادي مناد ( 

( الثالث تفرقة مالك وجه األول أنه حمتاج للحسنات يوم القيامة وجه التفرقة قوله تعاىل ) وأصلح فأجره على اهللا 
الة عقوبة وزجر له هذا باعتبار اآلخرة وأما يف الدنيا فرأى مالك أن ترك احمل) إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس 

  فالعفو عن الظامل والصفح عنه أفضل يف بدنه وماله 

  مسألة يف رفع اليد يف الدعاء

قال قال مالك ال بأس به وال يرفعهما جدا قال وأجاز الرفع يف الدعاء بعد الصالة ألنه موضع الدعاء كاالستسقاء 
ختلف قوله يف الدعاء عند اجلمرتني ورفع اليدين فيهما وعنه ال يرفع يديه يف الدعاء بعد وعرفة واملشعر احلرام وا

  الصالة واألول يف املدونة 

  مسألة يف األكل من احلوائط وحنوها

قال صاحب البيان قال مالك املار بالبساتني ال يأكل منها ألن أجراءها يطعمون منها وكذلك اللنب من الرعاة إذا مل 
رباب املاشية وإن دخل احلوائط فوجد مثرة يف األرض فال يأكل إال من حاجة أو يأذن له رهبا وال يأكل وإن يطعمه أ

) أو صديقكم ( كان صاحب احلائط صديقه إال بإذنه قاله مالك وكذلك أبوه وأمه وأخوه وأجازه غريه لقوله تعاىل 
 خالف يف اجلواز للمحتاج قال ابن يونس قال مالك إذا ففي املسألة ثالثة أقوال ثالثها الفرق بني الصديق وغريه وال

جذت النخل وبقي فيها شيء إن علمت طيب نفس صاحبها لك أكله وأخذه وقال أشهب إن علم أن صاحبه أذن 
  فيه فإن كان يراه فال بد من إذنه ولعله يستحي منه أو خيافه 

  مسألة فيما يتعلم من علم النجوم

نها ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل وما مضى منه وليهتدي يف ظلمات الرب قال صاحب املقدمات يتعلم م
وهو الذي جعل لكم ( والبحر ويعرف مواضعها من الفلك وأوقات طلوعها وغروهبا وهو مستحب لقوله تعاىل 

الل فمكروه ألنه وأما ما يفضي إىل معرفة نقصان الشهر ووقت رؤية اهل) النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر 
ال يعتمد عليه يف الشرع فهو اشتغال بغري مفيد وكذلك ما يعلم به الكسوفات مكروه ألنه ال يغين ويوهم العامة أنه 
يعلم الغيب باحلساب فيزجر عن اإلخبار بذلك ويؤدب عليه وأما ما خيرب به املنجم من الغيب من نزول األمطار أو 

تتابة لقوله قال اهللا عز وجل أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر فأما من قال مطرنا غريه فقيل ذلك كفر يقتل بغري اس
بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن 
بل  بالكوكب وقيل يستتاب فإن تاب وإال قتل قاله أشهب وقيل يزجر عن ذلك ويؤدب وليس اختالفا يف قول

باختالف حال فإن قال إن الكواكب مستقلة بالتأثري قتل ومل يستتب إن كان يسرته ألنه زنديق وإن أظهره فهو 
مرتد يستتاب أو اعتقد أن اهللا تعاىل هو الفاعل عندها زجر عن االعتقاد الفاسد الكاذب ألنه بدعة تسقط العدالة 



ا يصيبون فيه أن ذلك على وجه الغالب هو قوله إذا نشأت وال حيل ملسلم تصديقه قال والذي ينبغي أن يعتقد فيم
  سحابة حبرية مث تشاءمت فتلك عني غديقة 

  مسألة

قال مالك يف خمتصر ابن عبد احلكم ال يعلم أبناء اليهود والنصارى الكتاب ألهنم يستعينون هبا على الباطل واهللا 
  ) وال تعاونوا على اإلمث والعدوان ( تعاىل يقول 

  مسألة

فقهاء السبعة فقهاء املدينة وعليهم املدار وهم الربكة وأمساؤهم مهمة ينبغي أن حتفظ وهم سعيد بن املسيب وعروة ال
بن الزبري والقاسم بن حممد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن مسعود وسليمان بن يسار وأبو بكر 

) ( فقسمته ضيزى عن احلق خارجه ** كل من ال يقتدي بأئمة أال : ( بن عبد الرمحن وقد نظموا يف قول الشاعر 
  ) سعيد أبو بكر سليمان خارجه ** فخذهم عبيد اهللا عروة قاسم 

  مسألة فيما فيه التيامن

  قال يف املقدمات كان رسول اهللا 
  وقال ) حيب التيامن يف أمره كله وقال إذا توضأمت فابدؤوا بأميانكم ( 
وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إذا أكل أحدكم فليأكل ( 

فكانت يده اليمىن لطعامه وطهوره واليسرى حلاجته وما كان من األذي قال فإن ) ويأخذ بشماله ويعطي بشماله 
يغسل الرجل باطن قدميه  فعل ما يفعل باليمىن بالشمال أو بالعكس مل يأمث والذي للشمال األذي كله وقد هني أن

بيمينه وال يستنجي الرجل بيمينه وال ميس ذكره وال باطن قدميه وال يتمخط وقال بعض العلماء يتمخط بيمينه 
وينزع األذى من أنفه بيمينه وامتخط احلسن بن علي عند معاوية رضي اهللا عنهم بيمينه فقال له معاوية بشمالك 

  حلاجيت وهو مذهب علي أبيه رضي اهللا عنهما فقال له احلسن مييين لوجهي ومشايل 

  مسألة ما يؤتى من الوالئم

قال صاحب املقدمات هي مخسة أقسام واجبة اإلجابة إليها وهي الوليمة يف النكاح ألمره بذلك ومستحب اإلجابة 
العقيقة وهي املأدبة وهي الطعام يعمل للجريان للوداد ومباحة اإلجابة وهي اليت تعمل من غري قصد مذموم ك

للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكرية لبناء الدار واخلرس للنفاس واإلعذار للختان وحنو ذلك ومكروه وهي 
ما يقصد هبا الفخر واحملمدة ال سيما أهل الفضل واهليآت ألن إجابة مثل ذلك خيرق اهليبة وقد قيل ما وضع أحد 

  ي ما يفعله الرجل ملن حيرم عليه قبول هديته كأحد اخلصمني للقاضي يده يف قصعة أحد إال ذل له وحمرم اإلجابة وه

  مسألة يف املساجد وما تنزه عنه



فتنزه عما عدا هذا ويف ) يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها بالغدو واآلصال ( قال اهللا تعاىل 
ملبيت فيها إال من ضرورة للغرباء ومن الوضوء فيها املقدمات تنزه املساجد عن عمل الصناعات وأكل األلوان وا

  واللغط ورفع الصوت وإنشاد الضالة والبيع والشراء وتقليم األظفار وقص الشعر واألقذار كلها والنجاسات وقال 
ويف الكتاب ) جنبوا مساجدكم صيانكم وجمانينكم وسل سيوفكم ورفع أصواتكم واجعلوا مطاهركم على أبواهبا ( 

يبين الرجل املسجد ويبين فوقه بيتا قال صاحب الطراز ظاهره املنع عمله للسكن أو خمزنا ألن هواء يكره أن 
املسجد مسجد وله حكم املساجد يف احلرمة فال جيامع وال يبال فيه ويأكل ما ال يزفر وال جيمع الذباب وخفف يف 

وجوز مالك التعزيز باألسواط اليسرية  مساجد القرى يف الطعام وامليت لألضياف قال مالك ال يؤدب يف املسجد
خبالف الكثرية واحلدود وجوز قضاء الدين خبالف البيع والصرف ألنه معروف وجوز أن يساوم رجال ثوبا عليه أو 

سلعة تقدمت رؤيتها وجوز مالك كتب املصحف فيه وكره سحنون تعليم الصبيان فيه قال الباجي إن منعه لعله 
أو ألنه صنعة منعت كتابة املصحف قال مالك يف الكتاب ال يورث املسجد قال ابن  التوقي جازت كتابه املصحف

القاسم خبالف البنيان حتت املسجد قال سند إن بنيت مسجدا فأراد أحد أن يبين حتته مسجدا منع لتعني النفقة 
ن حقوق املسجد للمسجد وإن بنيت مسجدا على شرف فأراد آخر أن ينقب حتته بيتا منع إال حبكم حاكم ألنه م

فإن رأى احلاكم أن ينقب بيتا يرتفق به املسجد جاز وال يكون هلذا البيت حرمة املسجد بل يدخله احلائض واجلنب 
خبالف سطح املسجد فإن املسجد يرفع يف السماء وال ينزل يف األرض وهلذا جيوز التنفل يف الكعبة وعلى ظهرها 

ل قال وقوله ال يورث املسجد حممول على ما إذا أباحه للناس أما إذا ولو كان حتتها مطموره أو سرب امتنع التنف
بىن يف بيته مسجدا ليصلي فيه وال يبيحه للناس جيمع فيه أهل بيته ومن يتضيف به فيورث ويغري ألنه ملكه قال 

  ا قال الطرطوشي ومما أحدثه الناس من البدع يف املساجد احملاريب وكره الصالة فيه النخعي وسفيان وغريمه
قال ابن عباس أما واهللا لنزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وقال ملا قيل له يف ) ما أمرت بتشديد املساجد ( 

مسجده بل عريش كعريش أخي موسى مثام وحشبات واألمر أعجل من ذلك وقال علي رضي اهللا عنه إذا زينوا 
سجد النيب من الذهب والفسيفساء يعين الفصوص مساجدهم فسدت أعماهلم قال مالك وكره الناس ما عمل يف م

ألنه مما يشغل عن الصالة بالنظر إليه قال مالك وال يكتب يف جدار املسجد قرآن وال غريه قال صاحب البيان 
حتسني بناء املساجد وجتصيصها مستحب واملكروه تزويقها بالذهب وغريه والكتابة يف قبلتها واالبن نافع وابن وهب 

  د وتزويقها بالشيء اخلفيف مثل الكتابة يف قبلتها ما مل يكثر حىت يصل للزخرفة املنهي عنها تزين املساج

  فرع

قال صاحب البيان كره مالك الدعاء عند دخول املساجد وعند اخلروج منها كراهة شديدة ألنه بدعة وكره اإلتيان 
  باملراوح بتروح هبا القوم ألهنا رفاهية واملساجد موضع عبادة 

  فرع

  ال قال مالك املذاكرة يف الفقه أفضل من الصالة ق

  فرع



قال الطرطوشي يف كتاب احلوادث والبدع كره مالك القصص يف املسجد وقال متيم الداري لعمر بن اخلطاب 
رضي اهللا عنه دعين أدع اهللا وأقص وأذكر الناس فقال عمر ال فأعاد عليه فقال له أتريد أنا متيم الداري فاعرفوا يب 

الك وال جيلس إليهم وإنه لبدعة وال يستقبلهم الناس وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يلفي خارج املسجد قال م
فيقول ما أخرجين إال صوت قاصكم ومل يظهر القصاص إال بعد زمان عمر وملا دخل علي رضي اهللا عنه املسجد 

فاستمع له وانصرف ومل خيرجه وقال  أخرج القصاص منه حىت انتهى إىل احلسن يتكلم يف علوم األحوال واألعمال
  احلسن البصري إعانة رجل يف حاجة خري من اجللوس لقاص 

  فرع

قال وال يتحدث بالعجمة يف املسجد ملا قيل إهنا خب وال يرقد شاب يف املسجد ومن له بيت وأهل الصفة مل يكن 
م للحاضر املقيم وال يتخذه سكنا إال رجل هلم بيوت قال ابن حبيب ال بأس بالقايلة يف املسجد واالستلقاء فيه والنو

تبتل للعبادة وقيام الليل إذا كان وضوؤه ومعاشه يف غري املسجد وكره مالك أن يتخذ الرجل فراشا يف املسجد 
وجيلس عليه والوسادة يتكئ عليها وقال ليس من عمل الناس ورخص يف املصليات وحنوها من النخاخ وحصر 

يف املسجد على عهد النيب ألضياف النيب واملساكين يأكلون منها وجيعل يف املساجد املاء اجلريد وكانت إال ما تعلق 
العذب للشرب وكان يف مسجد النيب ويكره قتل القفلة ودفنها يف املسجد وال يقتلها بني النعلني وال يطرحها من 

سجد وقال البصاق يف ثوبه يف املسجد وكذلك الربغوث وهو أخف قال مالك وليصرها حىت يقتلها خارج امل
املسجد خطيئة وكفارهتا دفنها قال مالك ال يبصق على حصري املسجد ويدلكه برجله وال بأس أن يبصق حتت 

احلصري فإن كان املسجد حمصبا فال بأس أن حيفر للبصاق ويدفنه قال ابن القاسم فإن مل يكن فيه حصباء ميكنه أن 
ت النعل إال أن ال يصل إىل التنخم حتت احلصري قال حممد ابن أيب مسلمة يدفنه فيه فال يبصق قال مالك ال يتنخم حت

مل يزل الناس يتنخمون يف املسجد ويبصقون فيه قبل أن حيصب وبعدما حصب وأول من حصب عمر ابن اخلطاب 
قال مالك وينهي السؤال عن السؤال يف املسجد والصدقة يف املسجد غري حمرمة وكره مالك جلوس الناس يوم 

  رفة يف املساجد للدعاء ع

  مسألة

قال صاحب البيان قال مالك تصلى النافلة يف مسجد رسول اهللا يف مصلى النيب ويتقدم يف الفرض إىل الصف األول 
  ويبتدئ الداخل بالركوع وإن ابتدأ بالسالم فواسع قال ابن القاسم الركوع أحب إيل لقوله 

  قيب والفاء للتع) إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ( 

  مسألة

قال مالك أكره أن يقول أهل املسجد لرجل حسن الصوت اقرأ علينا ألنه شبه الغناء قيل له فقول عمر أليب موسى 
ذكرنا ربنا قال أحاديث مسعتها وأنا أنفيها وهؤالء يتحدثون ذلك يكتسبون به قال إمنا كرهه مالك إذا أرادوا حسن 

ءته احلسنة فال ملا تقدم عن عمر وكره مالك احلديث املروي خشية صوته أما إذا قصدوا رقة قلوهبم لسماع قرا
  الذريعة للقراءة باألحلان وكذلك يكره تقدميه لإلمامة حلسن صوته فقد قال 



وكره مالك االجتماع ) بادروا باملوت قوما يتخذون القرآن مزامري يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها ( 
يه من املنافسة يف حسن الصوت والتلحني وال يقرأ مجاعة على واحد ملا فيه من عدم الفهم لقراءة سورة واحدة ملا ف

عن كل واحد غلطه وألن القرآن يتعني االستماع له وكذلك آية من هذه السورة وآية من أخرى ويكره قراءة 
 خيتلف قول مالك فيه مجاعة على مجاعة لعدم االستماع واستخفافهم بالقرآن واالجتماع يف سورة واحدة بدعة مل

  قال وأما مجاعة على واحد فالكراهة عند عدم القدرة على الرد عليهم 

  مسألة

  على املستشار للمستشري أن يعمل نظره وال يشري إال بعد التثبت لقوله 
  قال ) املستشار مؤمتن ( 
قلت حيسن أن يشترط يف ) هم والدين النصيحة قبل ملن يا رسول اهللا قال هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامت( 

املشري سبعة شروط العقل الوافر ألنه النور الذي يهديه واملودة حىت تنبعث الفكرة وأن يكون سعيدا ألن الذي يف 
مخولة رأيه من جنس حاله وأن يكون من أهل شيعتك فإنك إن استشرت يف القضاء من حيبه أشار عليك به كما 

شري باملكس وأن يكون عارفا بتلك القضية حىت يتمكن من حتصيل مفاسدها يشري به على نفسه وكذلك املكاس ي
ومصاحلها ويرجح بينها وأن ال يكون ضجرا ألن الضجر ال يطول فكره فال يطلع على مجيع جهات املستشار فيه 

ـ    وأن يكون دينا ألن الدين مالك األمر ونظام املصاحل ه

  مسألة

هو أحق به إن كان إتيانه قريبا وإن بعد فال قال صاحب البيان وإن قام منه  قال قال مالك إذا قام الرجل من جملسه
على أن ال يرجع إليه ورجع عن قرب فحسن أن يكون له ويقام له عنه وإن قام على أن يرجع وجب القيام له منه 

  إن رجع بالقرب 

  مسألة

  قوله قال قال مالك إذا أسلم الكافر ال يثاب على ما عمل من خري خال كفره ل
وهو إمنا يقصد بعمله حالة كفره الشكر والثناء ال التقرب وقوله حلكيم ابن حزام ملا قال له ) األعمال بالنيات ( 

  أرأيت أمورا كنا نتحنث هبا يف اجلاهية من صدقة وعتاقة وصلة رحم لنا فيها من أجر فقال له رسول اهللا 
ي سأله يف دنياه من احملمدة والشكر وينتفع به عقبه من فحمل على اخلري الذ) أسلمت على ما أسلفت من خري ( 

بعده يف حرمته عند الناس تنبيه االعتماد على قوله األعمال بالنيات وحنوه ال يعم ألن من األول ما اتفقت عليه 
 الشرائع كحفظ الدماء واألموال وحنوها من تعظيم الرب سبحانه وتعاىل وغري ذلك فأمكن الكافر أن يفعلها بقصد

التقرب للثناء والشكر مث لو فرضنا من الكفار من آمن بالشريعة احملمدية كلها إال سورة من القرآن فإنه كافر إمجاعا 
مع أنه يعتقد وجوب العبادات كلها ويفعلها على وجه التقرب وكذلك املقابل الذي كفر بظاهره فقط فيحتاج يف 

  املسألة إىل مدرك غري هذا 



  مسألة

ره الكالم بعد صالة الصبح وال يكره قبل الفجر ألن النيب كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة قال قال مالك يك
مث ينصرف قالت عائشة فإن كنت يقظانة حدثين أو نائمة اضطجع حىت يأتيه املؤذن وكذلك بعد الفجر ورأيت نافعا 

بح اشتغاال بالذكر هللا تعاىل وأهل موىل ابن عمر وموسى بن ميسرة وسعيد بن أيب هند ال يكلم أحد صاحبه بعد الص
العراق يكرهون الكالم بعد طلوع الفجر إىل صالة الصبح وال يكرهونه بعدها والسنة ترد عليهم قال وكره مالك 

النوم قبل العشاء بعد املغرب خشية النوم عنها واحلديث بعدها لتستريح احلفظة وكالمها النهي عنه يف الصحيح 
ضي اهللا عنهما النوم ثالثة نوم خرق ونوم خلق ونوم محق فنوم اخلرق نومة الضحي يكون وقال عبد اهللا بن عمر ر

الناس يف حوائجهم وهو نائم ونوم اخللق نومة القائلة ونوم احلمق حني حضور الصالة وكره بعضهم النوم بعد 
  العصر لقوله 

ل عليا يف حاجة وقد صلى الظهر وعورض بأنه أرس) من نام بعد العصر فاختلس عقله فال يلومن إال نفسه ( 
بالصهباء فرجع وقد صلى النيب فوضع رأسه يف حجر علي فلم حيركه حىت غابت الشمس فقال النيب اللهم إن 
عبدك عليا حبس نفسه على نبيه فرد عليه شروقها قالت أمساء فطلعت الشمس حىت وقعت على اجلبال وعلى 

  العصر مث غابت الشمس األرض مث قام علي رضي اهللا عنه فتوضأ وصلى 

  مسألة

  قال قال رسول اهللا 
رباط ليلة يف سبيل اهللا أفضل من ألف ليلة يقوم ليلها ال يفتر ويصوم هنارها ال يفطر ومن رابط فواق ناقة حرمه ( 

 والرباط أن خيرج من منزله إىل ثغر يقيم حلراسة أهل ذلك الثغر ممن جياوره وليس من سكن الثغر) اهللا على النار 
بأهله وولده مرابطا وقيل فيه إنه أفضل من اجلهاد ألن اجلهاد لسفك دماء املشركني والرباط حلقن دماء املسلمني 
وهو أحب إىل اهللا تعاىل من سفك دماء املشركني قال وذلك يصح يف وقت اخلوف على الثغر ال مطلقا كما قاله 

  عبد اهللا بن عمر 

  مسألة

هم من املعذبني وال تشرب من مائهم وجتنب آثارهم لقوله ال تدخلوها إال باكني قال ال تدخل ديار مثود وعاد وغري
  أو متباكني وعجن بعض الصحابة رضي اهللا عنهم مبائهم فأمر اهللا فأطعم اإلبل 

  مسألة

قال قال مالك ال يستكتب النصراين ألن الكاتب يستشار والنصراين ال يستشار يف املسلمني قال وال يستكتب 
  إال عدال مسلما مرضيا القاضي 

  مسألة



قال قال مالك ال تكتب املصاحف على ما أدثه الناس من اهلجاء اليوم إال على الكتب األول ألن براءة ملا مل يكتب 
يف أوهلا بسم اهللا الرمحن الرحيم يف املصاحف األوىل مل يكتب اليوم قال مالك وألف الصحابة رضي اهللا عنهم السور 

صار وحدها مع أن النزول مل يقع على هذا الترتيب بل ألفوه على ما مسعوه من قراءة رسول الطوال وحدها والق
اهللا قال وال يومر الصبيان أن يكتبوا بسم اهللا الرمحن الرحيم أو السورة مث ال يكتبوها بعد ذلك كما هو يف املصحف 

جيعلوه إماما قال قال مالك وال أرى أن تنقط بل كلما كتبوا شيئا من القرآن كتبوها ابتداء ألهنم يتعلمون بذلك ومل 
املصاحف وال يزاد فيها ما مل يكن فيها وأما مصاحف صغار يتعلم فيها الصبيان فال ميتنع قال صاحب البيان اختلف 

القراء يف كثري من النقط والشكل ألنه مل يتواتر فال حيصل العلم بأنه كذلك نزل وقد خيتلف املعىن باختالفه فكره 
أن يثبت يف أمهات املصاحف ما فيه اختالف وكره تعشري املصحف باحلمرة خبالف السواد واختلف قوله يف  مالك

حتلية أغشيته بالذهب فكرهه وأجازه وأجاز الفضة وكره كتابة القرآن أسداسا وأتساعا يف املصاحف كراهة شديدة 
  وقال ال يفرق القرآن وقد مجعه اهللا 

  مسألة

 طعام الفجأة بأن يغشى الرجل القوم وهم يأكلون إن دعوه أجاهبم وإن مل يدعوه ال يأكل هلم قال قال ابن القاسم يف
شيئا قال صاحب البيان هذا خيتلف باختالف حال القوم إن ظهر بشرهم بقدومه أكل أو الكراهة وإمنا دعوه حياء 

  ال يأكل وإن دعوه من غري استحباب وال كراهة 

  مسألة

رخص اليت رخص اهللا تعاىل فيها كالتعجيل يف يومني يف احلج وقصر الصالة وحنوها بل قال ال يكره األخذ بال
األفضل األخذ هبا وإمنا يكره فيما اختلف العلماء فيه باإلباحة واملنع فإن أخذ باملنع سلم وإن أخذ باإلباحة خشي 

  اإلمث 

  مسألة

  اهللا ال ميل حىت متلوا وقال قال يكره اإلكثار من العبادة على وجه يؤدي لالنقطاع لقوله إن 
  ) إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق فإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى ( 

  مسألة

قال قال ابن القاسم للجن الثواب والعقاب قلت وحكى احملاسيب قولني يف التنعيم واإلمجاع على تعذيب الكافر 
ومل يرد نص يف أن اجلن يف اجلنة غري أن العمومات ) س أمجعني ألمألن جنهم من اجلنة والنا( منهم لقوله تعاىل 

) فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ) ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات النعيم ( تتناوهلم حنو قوله تعاىل 
  وحنو ذلك 

  مسألة



  اخلالء واجلماع  قال مل يكره ابن القاسم للعاطس أن حيمد اهللا تعاىل وهو يبول وكرهه ابن عباس يف

  مسألة

قال مل يكره مالك للشابة العزبة اخلضاب والقالدة فعن رسول اهللا أن امرأة أتته فقال هلا ما لك ال ختتضبني ألك 
زوج قالت نعم قال فاختضيب فإن املرأة ختتضب ألمرين إن كان هلا زوج فلتخضب لزوجها وإن مل يكن هلا زوج 

  فلتختضب خلطاهبا 

  مسألة

  اصري يف اجلوامع مكروهة وأول من اختذها مروان حني طعنه اليماين فجعلها من طني قال املق

  مسألة

قال بعض العلماء قد حيرم اهللا تعاىل ما ال مفسدة فيه عقوبة وحرمانا أو تعبدا فاألول كتحرمي ذي الظفر والشحوم 
ذلك ( منهم ونص تعاىل على ذلك بقوله على اليهود عقوبة هلم ولو كان ملفسدته ملا حل لنا مع أنا أكرم على اهللا 

وحترمي التعبد كتحرمي ) فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم ( وبقوله تعاىل ) جزيناهم ببغيهم 
  الصيد يف اإلحرام والدهن والطيب واللباس فإهنا مل حترم بصفتها بل ألمر خارج كما قال الغري 

  مسألة

زم رسول اهللا يف صلح احلديبة إدخال الضيم على املسلمني دفعا ملفاسد عظيمة وهي قتل قال بعض العلماء إمنا الت
املؤمنني واملؤمنات احلالني مبكة فاقتضت املصلحة أن ينعقد الصلح على أن يرد إىل الكفار من جاء منهم إليه ألنه 

ة وهي إسالم مجاعة منهم ولذلك قال أهون من قتل املؤمنني مع أن اهللا تعاىل علم أن يف تأخري القتال مصلحة عظيم
أي لو ) لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ( وكذلك قال ) ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء ( اهللا تعاىل 

  متيز الكافرون من املؤمنني 

  مسألة

تعاىل ال تسقط حقوق العباد وال التوبة واجبة باإلمجاع على الفور وهي متحو ما تقدمها من آثام الذنوب املتعلقة باهللا 
حق اهللا تعاىل الذي ليس بذنب كقضاء الصلوات وحنوها فإن ترتب العبادات واحلقوق يف الذمم هو تكليف تشريف 
ال إمث وعقوبة وهلا ثالثة أركان الندم على املعصية والعزم على عدم العود واإلقالع يف الوقت احلاضر عما تاب عنه 

توبة يف حق العاجز عن العزم واإلقالع كمن كان يعصي بالنظر إىل احملرمات فعمي أو بالزنا وقد يكون الندم وحده 
  فجب لقوله 

  فيجب الندم وحده وعليه محل قوله ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( 
  أو حيمل على أن معظمها الندم كما قال ) الندم توبة ( 



ذنبه الذي تاب منه أن جيدد الندم على فعله والعزم على عدم العود ويتسحب للتائب إذا ذكر ) احلج عرفة ( 
  وعليه محل قوله 

وليس معناه أنه يذنب يف اليوم مائة مرة بل ذكره ملا هو بالنسبة ) إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة ( 
مائة مرة يدل على فرط استعظامه ألمرر  إىل علو منصبه ذنب ألن حسنات األبرار سيآت املقربني وذكره له يف اليوم

به فشتان ما بني من ال ينسى احلقري من أمر ربه حىت يذكره يف اليوم مائة مرة وبني من ينسى العظيم من ذنوبه فال 
مير على باله احتقارا لذنوبه وجهال بعظمة ربه وقد ذم اهللا تعاىل من وعظ فأعرض عن املوعظة ونسي ما قدمت يداه 

التوبة واجبة على الفور فمن أخرها زمانا عصى بتأخريها فيتكرر عصيانه بتكرر األزمنة فيحتاج إىل توبة  وإذا كانت
من تأخري التوبة وكذلك تأخري كل ما جيب تقدميه من الطاعات فإن قيل كيف يتصور التوبة مع مالحظة توحد اهللا 

على أصلنا أن له كسبا فيكون ندمه عل كسبه ال  تعاىل باألفعال خريها وشرها والندم على فعل الغري متعذر قلنا
عن التوحد وهو مشكل من جهة أنه جيب . . . على صنع ربه ومن ال يرى بالكسب خيصص وجوب التوبة حبال 

  عليه التوبة مما يعتقد أنه فعل له وليس فعال له 

  مسألة

عرفة أفضل من التصدق بدرهم وإمنا الفضل قول الفقهاء القربة املتعدية أفضل من القاصرة ال يصح ألن اإلميان وامل
  على قدر املصاحل الناشئة من القربات 

  مسألة

األجر يف التكاليف على قدر النصب إذا احتد النوع احترازا من التصدق باملال العظيم مع الشهادتني ومها أعظم مبا 
  ال يتقارب وشذ عن القاعدة قوله 

فكثرت املشقة ) ه مائة حسنة ومن قتلها يف املرة الثانية فله سبعون حسنة يف الوزغة من قتلها يف املرة األوىل فل( 
ونقص األجر وسببه أن األجر إمنا هو على تفاوت املصاحل ألعلى تفاوت املشاق فإنه اهللا تعاىل مل يطلب من العباد 

  مشقتهم وعذاهبم وإمنا طلب جلب املصاحل ودفع املفاسد وإمنا قال 
ألن الفعل إذا مل يكن مشقا كان حظ النفس فيه كثريا فيقل ) وأجرك على قدر نصبك  أفضل العبادة أجهدها( 

اإلخالص فيه وإذا كثرت مشقته قل حظ النفس فيتيسر اإلخالص وكثرة الثواب فالثواب يف احلقيقة مرتب على 
  مراتب اإلخالص ال على مراتب املشقة 

  مسألة

الة تكمل هبا الفرائض يوم القيامة معناه جترب السنن اليت فيها وال قال بعض العلماء ما ورد من أن النوافل يف الص
  ميكن أن تعدل النوافل وإن كثرت فرضا لقوله تعاىل يف احلديث 

ففضل الفرض على النفل وإن كثر وهذا وإن كان مقصودا هبذا ) ما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افترضته عليه ( 
بع املصاحل والعقاب يتبع املفاسد فال ميكننا أن نقول إن مثن درهم من الزكاة الظاهر غري أنه يشكل بأن الثواب يت

  يريب على ألف درهم صدقة تطوع وإن قيام الدهر ال يعدل الصبح 



  فصل

يف حكم ومواعظ وآداب وسياسات وحزم ويقظة مما هو سبب ملصاحل الدنيا واآلخرة وصالح اخللق وطاعة اخلالق 
ك إىل هارون الرشيد فأردت أن أودعها كتايب هذا حلسنها نقلها ابن يوسف يف جامعه كتب بكثري منها بعض امللو

قال ابن يونس كتب بعض امللوك إىل هارون الرشيد بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد فإين كتبت إليك مبا فيه رشد 
املوت من العرض  ونصح اذكر نفسك يف غمرات املوت وكربه وما هو نازل بك منه وما أنت موقوف عليه بعد

واحلساب واخللود فأعد له ما يسهل به ذلك عليك فإنك لو رأيت أهل سخط اهللا وما صاروا إليه من ألوان عذابه 
وشديد نقمته ومسعت زفريهم يف النار وشهيقهم بعد كلوح وجوههم ال يسمعون وال يبصرون ويدعون بالثبور 

وانقطاع رجائهم من روح اهللا وإجابته إياهم بعد طول الغم وأعظم من ذلك عليهم حسرة إعراض اهللا عنهم بوجهه 
ما تعاظمك شيء من الدنيا أردت به النجاة من ذلك ولو رأيت أهل طاعة اهللا ) اخسؤا فيها وال تكلمون ( 

ومنزلتهم منه وقرهبم لديه وناضرة وجوههم ونور ألواهنم وسرورهم مبا احنازوا إليه لعظم يف عينك ما طلبت به 
ا عند اهللا تعاىل واحذر على نفسك وبادر هبا قبل أن تسبق إليك وإياك وما ختاف احلسرة فيه غدا عند نزول صغري م

املوت وخاصم نفسك يف مهل وأنت تقدر على نفعها وضرب احلجة عنها واجعل هللا تعاىل نصيبا من نفسك يف 
 تعاىل وأبغض عليها فالنهي عن املنكر ال يقدم الليل والنهار وامر بطاعة اهللا تعاىل وأحبب عليها وانه عن معاصي اهللا

  أجال وال يقطع رزقا أحسن ملن حولك وأتباعك لقوله 
ومن كره فليستبدل وال تعذبوا خلق اهللا الزم أدب من وليت أمره وال تقنط ) من كان له خول فليحسن إليهم ( 

أحدثكم بوصية نوح البنه قال له آمرك  الناس من رمحة اهللا واخفض جناحك ملن اتبعك وأكرمهم يف كنفك قال أال
باثنني وأهنكا عن اثنني آمرك بشهادة أن ال إله إال اهللا فإهنا لو كانت يف كفة السموات واألرض يف كفه وزنتها 

وآمرك أن تقول سبحان اهللا وحبمده فإهنا عبادة احلق وهبا تقطع أرزاقهم فإهنما يكثران ملن قاهلما الولوج على اهللا 
هناك عن الشرك باهللا والكرب فإن اهللا تعاىل حيتجب منهما وقد ورد أن اجلبارين واملتكربين حيشرون يوم تعاىل وأ

  القيامة يف صور الذر تطؤهم الناس لتكربهم على اهللا تعاىل وقال 
 وال تأمن على شيء من أمرك من ال خياف اهللا وقال عمر رضي اهللا عنه) إن اهللا حيب كل سهل لني طلق الوجه ( 

شاور يف أمرك من خياف اهللا وقال سهل رضي اهللا عنه احذر بطانة السوء وأهل الردى يف نفسك واستبطن أهل 
التقوى من الناس تكلم إذا تكلمت خبري أو اسكت اتق فضول املنطق أكرم من وادك وكافئه مبودته وال تأمر حبسن 

غري اهللا صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأعط  إال بدأت به وال تنه عن قبيح إال بدأت بتركه وإياك والغضب يف
من حرمك لقوله إهنا أفضل أخالق أهل الدنيا ال تكثر الضحك ألن ضحكه كان تبسما ال متدح بكذب اترك من 
األعمال يف السر ما ال جيمل بك أن تفعله يف العلن واتق كل شيء ختاف فيه التهمة يف دينك أو دنياك اقلل طلب 

  نه خيلق الوجه واحلرمة أحسن ألقاربك وأهلك فإن فيه طول أجلك وسعة رزقك قال احلوائج إىل الناس أل
  واهللا تعاىل حيب الطلق الوجه ويكره العبوس قاله ) من سره السعة يف الرزق والنسأ يف األجل فليصل رمحه ( 
  خذ على يد الظامل وامنعه من ظلمه لقوله ) اتق شتم الناس وغيبتهم ( 
حىت يثبت له حقه ثبت اهللا قدميه يوم تزل األقدام ومن مشى مع ظامل يعنيه على ظلمه أزل اله  من مشى مع مظلوم( 

اتق اتباع اهلوى فإنه يصد عن احلق وطول األمل فإنه ينسي اآلخرة أنصف الناس يف ) قدميه يوم تزل األقدام 
ه أخوه املسلم فلم يقبل منه كان نفسك وال تستطل عليهم بسلطانك اقبل عذر من اعتذر إليك لقوله من اعتذر إلي

عليه مثل وزر صاحب مكس وصل من قطعك وال تكافئه بسوء فعله لقوله إن أساؤوا فأحسن فإنه ال يزال لك 



عليهم من اهللا تعاىل يد ظاهرة ارحم املسكني واملضطر والغريب واحملتاج وأعنهم ما استطعت احذر البغي وال تظلم 
  مت أحدا أشد من ظلم من ال يستعني إال باهللا قال الناس فيقيهم اهللا منك فما ظل

ثالثة ال ترد دعواهتم اإلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة املظلوم فإهنا تظهر فوق الغمام فيقول هلا اجلبار ( 
لتكن عليك السكنية والوقار يف منطقك وجملسك ومركبك ) تبارك وتعاىل وعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بعد حني 

   لقوله
ادفع السيئة باحلسنة إذا غضبت من شيء من أمر الدنيا فاذكر ثواب اهللا تعاىل على كظم ) عليكم بالسكينة ( 

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ( إذا ركبت دابتك فقل ) والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني ( الغيظ 
افرا فقل زودك اهللا التقوى ويسر لك اخلري حيث ما اجعل سفرك يوم اخلميس ألنه استحبه إذا ودعت مس) مقرنني 

كنت أستودع اهللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك كذلك كان يفعل إذا أصابك كرب فقل يا حي يا قيوم برمحتك 
أستغيث كان يقول واحترز ممن يتقرب إليك بالنميمة وتبليغ الكالم عن الناس وعليك بالصرب قال الصرب مع اإلميان 

اجلسد ال متار أحدا وإن كنت حمقا أدب من حولك على خلقك حىت يكونوا لك أعوانا على طاعة اهللا كالرأس من 
وإذا تعلمت علما فلري عليك أثره وسكينته ومسته ووقاره اردد جواب الكتاب إذا كتب إليك فإنه كرد السالم قاله 

إهنا ضجعة يبغضه اهللا أخف ما أردت به ابن عباس أفش الصدقة فإهنا تدفع ميتة السر ال تضطجع على بطنك لقوله 
اهللا لقوله صدقة السر تطفئ غضب الرب اتق التزكية منك لنفسك وال ترض هبا من أحد يقوهلا يف وجهك لقوله 

للذي مدح آخر وحيب قطع عنقه لو مسعها ما أفلح أبدا اقتد يف أمورك بذوي األسنان من أهل التقى لقوله خياركم 
كم وشراركم شيوخكم املشبهون بشبابكم ال جتالس متهما عليك مبعايل األخالق وأكرمها شبانكم املشبهون بشيوخ

أكثر احلمد عند النعم لقوله ما أنعم اهللا على عبد بنعمة فقال احلمد اهللا إال كان ذلك أعظم من تلك النعمة وإن 
ت من أحد فقل اهللا أكرب عظمت إن اعتراك الغضب قائما فاقعد أو قاعدا فاضطجع ألنه كان يفعل كذلك إن خف

وأعز من خلقه مجيعا اهللا أكرب وأعز مما أخاف وأحذر وأعوذ باهللا املمسك للسماوات أن تقع على األرض إال بإذنه 
من شر فالن كن يل جارا من فالن وجنوده من اجلن واإلنس أن يفرط علي أحد أو يطغى جل جاللك وعز جارك 

ت بطاعة اهللا فعجلها فإنك ال تأمن األحداث وإذا مهمت بشر فأخره لعل مرات كان ابن عباس يأمر بذلك إذا مهم
اهللا تعاىل يعينك على تركه الزم الصمت لقوله ال يستكمل ألحد اإلميان حىت حيذر لسانه إذا أشرفت على قرية 

  تريدها فقل اللهم ارزقنا خريها واصرف عنا شرها وويلها ألنه كان يقوهلا 

  فصل

اء العقالء قال ابن يونس إذا كنت قاضيا أو أمريا فال يكون شأنك حب املدح والتزكية فيعرف لبعض العلماء األدب
ذلك منك فيتحدث يف عرضك بسببه ويضحك منك لتكن حاجتك يف الوالية ثالث خصال رضى ربك ورضى 

ونوا سلطانك إن كان فوقه سلطان ورضى صاحل من وليت عليه اعرف أهل الدين واملروءة يف كل كورة وليك
أخوانك ال تقل إن استشرت أظهرت احلاجة للناس فإنك مل ترد الرأي للفخر بل للمنفعة مع أن الذكر اجلميل لك 

بذلك عند العلماء ال يهن عليك أهل العقل واخلري وال متكن غريهم من أذيتهم عرف رعيتك أبوابك اليت ال ينال ما 
بلها واجتهد يف أن ال يكون من عمالك جائر فإن املسيء يفرق من عندك من اخلري إال هبا واليت ال خيافونك إال من ق

خربتك به قبل أن تصيبه عقوبتك واحملسن يستبشر بعملك قبل أن يأتيه معروفك ولتعرفهم ما يتقون من أخالقك 
أنك ال تعاجل بالثواب وال بالعقاب فإن ذلك أدوم خلوف اخلائف ورجاء الراجي عود نفسك الصرب على ما 



من رأي أهل النصيحة وال يسهل ذلك إال على أهل الفضل والعقل واملروءة وال تترك مباشرة عظيم أمرك خالفك 
فيعود شأنك صغريا وال تباشر الصغري من األمر فتضيع الكبري وأنت ال تتسع لكل شيء فتفرغ للمهم وكرامتك ال 

ة نفسك بينها ال تكثر البشر وال تسع العامة فتوخ أهل الفضل إنك وأنت عاجز عن مجيع مصاحلك فأحسن قسم
القبض فإن أحدمها سخف واآلخر كرب ليس مللك أن يغضب ألن قدرته حتصل مقصوده وال يكذب ألنه ال يقدر 

أحد على إكراهه وليس له أن يبخل لبعد عذره عن خوف الفقر وال أن حيقد ألن حقده خطر على الرعية وال يكثر 
ف ألنه ال حيلف للناس إال ملهانة يف نفس احلالف أو حاجته لتصديق أو عي يف احللف بل امللك أبعد الناس عن احلل

الكالم فيجعل احللف حشوا أو هتمة عرفها الناس يف حديثه فيبعد نفسه عنها أحق الناس جبرب نفسه عن العدل الوايل 
عن نفسه صفات السوء  ليقتدي به غريه الناس ينسبون الوايل إىل نسيان العهد ونقض الود فليكذب قوهلم وليبطل

وليهتم بسد خلة اإلخوان وردع عادية السفلة إمنا يصول الكرمي إذا جاع واللئيم إذا شبع ال يولع الوايل بسوء 
الظن وليجعل حلسن الظن عنده نصيبا وال هتمل التثبت فإن الرجوع عن الصمت أوىل من الرجوع عن الكالم 

ية وأحوج الناس للتثبت امللوك ألنه ليس لقوله دافع وال منكر مرشد مجيع والعطية بعد املنع أوىل من املنع بعد العط
ما حيتاج إليه من الرأي رأيان رأي يقوي به سلطانه ورأي يزينه يف الناس واألول مقدم إن ابتليت بصحبة السلطان 

جعلك أخا فاجعله سيدا  فعليك باملواظبة وترك املعاتبة وال حيملك األنس على الغفلة وال التهاون فيما ينبغي فإذا
وإن زاد فزده تواضعا وإذا جعلك ثقته فأقلل امللق وال تكثر له من الدعاء يف كل كلمة فإنه يشبه الوحشة إال أن 

تكلمه على رؤوس الناس فتبالغ يف توقريه وإن كان ال يريد صالح رعيته فأبعده فإنك ال تعدم فساده إن خالفته أو 
نشبت معه فاصرب حىت جتد للفراق سبيال ليال تسأل رضاه فال جتده ال ختربن الوايل أن فساد الرعية إن وافقته فإن 

لك عليه حقا أو تقدم يد وإن استطعت أن تنسى ذلك فافعل ألهنا تصري بغضه واعلم أن السلطان إذا انقطع عليه 
نده بشر فال تره اآلخر نسي األول وأن أرحامهم مقطوعة وحباهلم مصرومة إال عمن رضوا عنه إذا ذكرت ع

احتفاال بذلك وال توقعه من نفسك موقعا عظيما ليال تظهر عليك الريبة مبا قيل فيك وإن احتجت للجواب فإياك 
وجواب الغضب وعليك جبواب الوقار واحلجة ال تعدن شتم الوايل شتما فإن ريح العزة يبسط اللسان بالغلظة من 

سلطان وال جيمعنك وإياه منزل وال جملس وال تظهر له عذرا وال غري سخط ال تأمنن جانب املسخوط عليه عند ال
تثن عليه خريا عند أحد من الناس فإذا تبني للوايل مباعدتك منه قطع عذره عند الوايل واعمل يف الرضا عنه يف 

لطف واطلب منه وقت طيب نفسه جلميع مقاصدك إذا كنت ذا جاه عنده فال تتكرب على أهله وأعوانه وال تظهر 
االستغناء عنهم لتوقع احلاجة إليهم عند وقوع احملن إذا سأل الوايل غريك فال جتب أنت فإن ذلك سوء أديب على 

السائل واملسؤول ولعله يقول لك ما سألتك أنت وإن سأل مجاعة أنت منهم فال تبادر باجلواب فإنه خفة وإن 
ه وإن أخرت جوابك تدبرت أقاويلهم فكان سبقت اجلماعة صاروا جلوابك خصماء يعيبونه ويتتبعونه ويفسدون

فكرك أقوى بذلك فيكون جوابك أحسن ويتفرغ مسعه لك وإن فاتك اجلواب فال حتزن فإن صيانة القول خري من 
قول يف غري موضعه وكلمة صائبة يف وقت خري من كالم كثري خطأ والعجلة منوطة بالزلل إذا كلمك الويل فال 

أطرافك بعمل وال قلبك بفكر غريه اختذ نظراءك عنده إخوانا وال تنافسهم فإهنم تشغل طرفك بالنظر لغريه وال 
مظنة احلسدة واهللكة وال جتسرن على خمالفتهم وإن اعترفوا لك بالفضل فإن النفس حمبولة على كراهة التقدم عليها 

ن تشكو ألخالئه فريدون عليك فإن راددهتم صرت مناقضهم وهم مناقضوك وإن سكت صرت مردود القول إياك أ
أو خدمه ما جتده مما تكرهه منه فإن ذلك عاقبته خموفة واحتمال ما خالفك من رأيه أوجب من مناقضته فيه إال أن 

يسهل على نفسك مفارقته وال تصحب السلطان إال بعد رياضة نفسك على املكروه منه عندك وال تكتمه سرك وال 



التصديق ملقالته والتزيني لرأيه وقلة القلق مما أساؤا لك وأكثر نشر تبح سره وجتتهد يف رضاه والتلطف يف حاجته و
حماسنه وأحسن الستر ملساويه وتقرب ما قرب وإن كان بعيدا وتبعد ما باعد وإن كان قريبا واالهتمام بأمره وإن مل 

فك رفدك يهتم به واحلفظ ملا ضيعه من شأنه والذكر ملا نسيه وخفف مؤنتك عليه ابذل لصديقك دمك وملعار
وحمضرك وللعامة بشرك وحتيتك ولعدوك عدلك وصربك واخبل بدينك وعرضك عن كل أحد إال لضرورة وال أو 
ولد ولغريمها فال وإن مسعت من صاحبك كالما حسنا أو رأيا فانسبه إليه ألن نسبته لنفسك مفسدة له وعار عليك 

ع ليال يستوحش وإياك أن تشرع يف حديث مث فإن فعل هو ذلك يف كالمك فساحمه به وأنسه مع ذلك مبا تستطي
تقطعه فإنه سخف وال تشرع إال إذا علمت أنه يكمل لك وافهم العلماء إذا اجتمعت هبم ولتكن أحرص على أن 
تسمع من أن تقول ال تأمل إذا رأيت صديقك مع عدوك فقد يكفيك شره أو ستر عورة لك عنده حتفظ يف جملسك 

ا يكون عندك فيه صواب ليال يظن جلساؤك أنك تريد الفضل عليهم وال تدع العلم من التطويل وامسع عن كثري مم
يف كل ما يعرض فإهنم إن نازعوك عرضوك للجهالة أو تركوك فقد عرضتهم للجهل والعجز واستحي كل احليا أن 

وكن عاملا تدعي أن صاحبك جاهل وأنك عامل ولو بالتعريض واعلم أنك إذا صربت ظهر ذلك منك بالوجه اجلميل 
كجاهل وقاطعا كصاحب وإذا حدث بني يديك ما تعرفه فال تظهر معرفته ألنه من سوء األدب وليفهم عنك أنك 

أقرب إىل أن تفعل ما ال تقول من أن تقول ما ال تفعل ففضل القول على الفعل عار وفضل الفعل على القول 
رأة اليت مىت شئت طلقتها بل هو عرضك مكرمة وطن نفسك على أنك ال تفارق أخاك وإن جفاك وليس كامل

ومروءتك فمروءة الرجل إخوانه فإن قطع األخ حبالة اإلخاء فال تعتذر إال ملن جيب أن يظفر لك بعذر وال تستعن 
إال مبن حتب أن يظفر لك حباجة وال حتدثن إال من يعد حديثك مغنما مل مل تغلبك الضرورة إذا غرست املعروف 

ع نفقة الغرس من اعتذر لك فتلقه بالبشر والقبول إال أن يكون ممن قطيعته غنيمة إخوان فتعاهد غرسك ليال تضي
الصدق خري من مكاسب الدنيا زينة يف الرخاء وعدة عند الشدة ومعونة على املعاد واملعاش فاجتهد يف اكتساهبم 

هر لعدوك أنه عدوك ألنه يلبس وواظب على صلة أسباهبم الكرمي أصرب قلبا واللئيم أصرب جسما اجتهد يف أن ال تظ
السالح لك بل أظهر صداقته تظفر به ويقل شره ومن احلزم أن تواخي إخوانه فتدخل بينهم وبينه العداوة ومع 
السكوت عنه فأحص عوراته ومعاييه ال خيفى عليك شيء وال تشع فلك له اعلم أن بعض العطاء سرف وبعض 

ق رضي اهللا عنه ما كل ما يعلم يقال وال كل ما يقال حضر أوانه البيان عي وبعض العلم جهل وعن جعفر الصاد
وال كل ما حضر أوانه حضر إخوانه وال كل ما حضر إخوانه حضرت أحواله وال كل ما حضرت أحواله أمن 

عواره فحافظ لسانك ما استطعت والسالم وقد أتيت يف هذا الكتاب ما أسأل اهللا جل جالله وتعاظمت أن ينفعكم 
  اإلخوان يف اهللا تعاىل وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما به معاشر
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